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 2الُملحق 

 المالئكة والحرب الّروحيّة   
 

 ماذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن المالئكة؟ 

يعمل هللا عادةً من خالل المسيح والّروح القدس والكتاب الُمقدَّس والمؤمنين في الكنيسة! ولكن في بعض 

ويّة المالئكة وعالقتهم الظّروف الخاّصة، يعمل هللا أيًضا من خالل مالئكته. وسندرس في هذا الملَحق عن ه

 بيسوع المسيح ووظائفهم وأعمالهم المتعلّقة بالمسيحيّين المؤمنين وبغير المؤمنين. 

 

 المالئكة . أ

 

  .طبيعة المالئكة. 1

فراً )كتابًا( في العهد س   81مرةً في في  861فراً )كتابًا( في العهد القديم، وس   81ات في مرَّ  801تُذَكر المالئكة 

 الجديد. 

مة العربية "مالك" ترجمة للكلمة العبرية "مآلخ" والكلمة اليونانية "أنجيلوس"، وهي تُعني "الُمرَسل" أو الكل

 "المبعوث". 

، أي أنّها ُخل قت بيد المسيح وللمسيححين خلق هللا العالم خلق أيًضا أنواًعا مختلفةً من المالئكة. ُخل قت المالئكة 

، خلقها(. كما أّن المالئكة يُدعون "أبناء هللا" ألّن هللا 81: 8عبرانيين ؛ 6: 8لتحقيق مقاصد المسيح )كولوسي 

(. ولكّن التعبير "أبناء 86-9: 1 ية؛ روم6: 8)أيوب  أعاد خلقهممثلما يُدعى المؤمنون "أبناء هللا" ألّن هللا 

لنّاس" يشير إلى غير ال يشير إلى المالئكة بل إلى "المؤمنين"، بينما التعبير "بنات ا 2: 6هللا" في تكوين 

: 2المؤمنات. المالئكة أسمى من البشر في ترتيب الخليقة، ولكنّهم أقل من البشر في ترتيب النّعمة )عبرانيين 

(. إنّهم أشخاٌص، أي 99: 21؛ لوقا 81: 8(. المالئكة "كائنات روحية" ال لحم وعظام لها )عبرانيين 86، 1
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والتكلُّم واالختيار والعمل. المالئكة ال تتزّوج، ولذا فهم ليسوا ذكوًرا لهم شخصيّات إْذ هم يستطيعون التّفكير 

 (. 21: 82وإناثًا )مرقس 

 

 .عدد المالئكة. 2

(. 9: 8"يهوه صباؤوت" أو "إيل صباؤوت"؛ إشعياء  :كثيًرا ما يُدعى الّرّب بـ"رّب الجنود" )في العبريّة

لمالئكة حول عرش هللا يشّكلون مًعا جزًءا من مجلسه حصاؤه من اإال يمكن الكلمة "جنود" تشير إلى عدٍد 

(، ويرنّمون بتسابيحه )أيّوب 22، 81: 29؛ إرميا 1: 81؛ 6: 8؛ أيّوب 89: 22ملوك 8وبالطه السَّماوي )

 (. 28-20: 809(، ويعملون مشيئته )مزمور 89: 2؛ لوقا 2: 811؛ مزمور1: 91

(. المالئكة مؤهَّلون 81: 61لّرّب كثيرةٌ ال تُحصى" )مزمور لدى الّرّب جيٌش عظيم من المالئكة. "مركبات ا

(. كان يمكن ليسوع المسيح أن يطلب من اآلب معونة، 89: 2تأهياًل جيًّدا، ويُقَسمون إلى مجموعات )لوقا 

فيحصل على أكثر من اثني عشر جيًشا من المالئكة تكون مستعّدةً لمساعدته والعمل ألجله )"الجيش" هنا 

عسكريًا( )متّى  6000و 1000كلمة اليونانية "لجيون"، وهي فرقة عسكرية تعداد جندها ما بين ترجمة لل

(! وحين تكلّم دانيال ويوحنا عن "ألوف ألوف المالئكة" أو "ماليين" 81: 6 ملوك2؛ انظر 12-19: 26

 (. 88: 1 يوحنا ؛ رؤيا80: 1المالئكة، فقد كانا يشيران إلى أّن ال حصر لمالئكة  هللا )دانيال 

 

 .قدرات المالئكة. 3

: 2ملوك 2تمتلك المالئكة طبيعةً أخالقيةً، كما يظهر من قدرتها على أن تختار ما بين أن تطيع هللا أو تعصاه )

(. لدى المالئكة قدرات عقلية ممتازة، ولكنّهم ليسوا كلّّي المعرفة، فلم تُكن المالئكة تعرف خطة هللا 1

(. 96: 21؛ متّى 82-88: 8بطرس 8؛ 1: 81صموئيل 2مجيء الثّاني للمسيح )للخالص، وال يعرفون وقت ال

: 1 يوحنا ؛ رؤيا22: 82؛ عبرانيين 9: 6يمكن للمالئكة أن يرنّموا بفرح للّرب ويسبّحوه ويعبدوه )إشعياء 

ر بعض المالئكة بأّن لها أجنحةً ويمكنها أن تطير )مزمور 88-81 (. 6: 81 يوحنا ؛ رؤيا80: 81(. وتُصوَّ

ك بسرعة الريح وأن تخدم هللا بقوة النّار )حزقيال  (. ولكنّها ليست 1: 8؛ عبرانيّين 81: 8ويمكنها أن تتحرَّ

كلّية الوجود )ال تستطيع أن تكون في كلِّ األماكن في الوقت نفسه(، ألنّها ال تستطيع أن تكون إال في مكاٍن 
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من المتكبّرين والمتعجرفين وسط البشر في العالم (. إنّها أقوى 29-28: 9واحد في وقٍت واحد )دانيال 

(، وأقوى من الّشيطان 89: 80(، وأقوى من رؤساء الّشياطين/ األرواح الّشّريرة )دانيال 88: 2بطرس 2)

(. ولكنّها ليست كلّيّة القّوة والقدرة، إذ تمّكنت قوى الّشّر الّشيطانيّة من مقاومتها 9-8: 20 يوحنا نفسه )رؤيا

(، وهي أمثلةٌ على الطّاعة الُمطلَقة 80: 81 (. ترى المالئكة وجه هللا )متّى81-82: 80قت )دانيال لبعض الو

 (. 80: 6؛ متّى 28-20: 809هلل )مزمور 

 

 .ظهور المالئكة. 4

: 8(، ولكنّها تستطيع أن تصيَر مرئيةً فتظهر للنّاس )لوقا 86: 8عادةً ما تكون المالئكة غيَر مرئيٍّة )كولوسي 

(. وفي بعض األحيان تظهر البسةً ثيابًا 8: 81(. فتظهر في بعض األحيان بهيئة بشٍر عاديّين )تكوين 88

(، وفي بعض األحيان يكون ظهورها مهيبًا 80: 8 الرسل ؛ أعمال1: 21بيضاء أو ثيابًا المعة بهيّة )لوقا 

(، وفي الّرؤى 20: 8)متّى (. ويمكن للمالئكة أن تظهر في األحالم 89-81، 88-1: 80ومرعبًا )دانيال

(. كما أّن المالئكة ما تزال تظهر للنّاس اليوم 22: 89-8: 81(، وفي الحياة الحقيقية )تكوين 88-1: 8)زكريا 

 (! 2: 89)عبرانيّين 

 

 .أنواع المالئكة. 5

رين" ألّن هللا ثمة نوعان من المالئكة: مالئكة هللا ومالئكة الّشيطان. تُدعى مالئكة هللا بـ"المالئكة المختا

(، ومالئكة نور 91: 1(. هؤالء مالئكة قّديسين )مرقس 28: 1تيموثاوس 8اختارهم بأال يسقطوا )

 (. 81: 8(. إنهم "]أرواح خادمة[ تُرَسل لخدمة الذين سيرثون الخالص" )عبرانيين 81: 88كورنثوس 2)

دوا على هللا وأخطأوا إليه )  :8 ؛ يهوذا1: 2بطرس 2؛ 9-1: 82 يوحنا رؤياأما مالئكة الّشيطان فهُم الذين تمرَّ

(. هذه المالئكة كاذبة )يوحنا 9، 1: 82 يوحنا ؛ رؤيا18: 21(. تشّكل المالئكة األشرار جيش إبليس )متّى 6

(. وبعض مالئكة إبليس أرواح مناطقيّة 80-1: 9يوحنا 8(، وهي تخطئ باستمرار وبال توقُّف )انظر 11: 1

 (. 20، 81-82: 80على بلٍد كامل )دانيال إقليمية تمارس تأثيرها 



2 الُملَحق -ثامنال الدليل  

 
 

 .رتَب وطبقات وفئات المالئكة. 6

حين خلق يسوع المسيح المالئكة، خلقهم مرئيّين وغير مرئيّين، خلقهم عروًشا وقّواٍت وحّكاًما وسلطاٍت/ 

ة هذه (. وكلُّ فئات ورتَب المالئك86: 8سالطين. تصف هذه الكلمات الفئات المختلفة للمالئكة )كولوسي 

: 8خاضعةٌ اآلن ليسوع المسيح الُمقام الجالس عن يمين اآلب، وليست لها سلطة إال من يد المسيح )أفسس 

تَب والفئات المالئكيّة. 22: 9بطرس 8؛ 28  (. ويصف الكتاب الُمقدَّس بعض تلك الرُّ

 

  .أ. الكروبيم 

؛ 8: 99قداسة هللا في الّسماء )مزمور الكروبيم مالئكة تعل ن قّوة وجالل ومجد هللا، وتقف محيطةً بعرش 

(، وتحرس قداسته ومقاصده الُمقدَّسة 80: 81(، وتحيط به في نزوله إلى األرض )مزمور 22-8: 80حزقيال 

-21: 6ملوك 8(، وفي الهيكل )22-81: 21(، وفي خيمة االجتماع )خروج 21: 9في جنّة عدن )تكوين 

29 .) 

 .ب. الّسرافيم 

دُّ الناس ليتقّدموا إلى هللا بشكٍل صحيح )إشعياء الّسرافيم مالئكة ت -8: 6حيط بعرش هللا وتمّجده وترفعه، وتع 

1 .) 

 .ج. رؤساء المالئكة 

ؤساء ميخائيل )دانيال  : 80رؤساء المالئكة مالئكة مهّمة جًدا. يحارب هؤالء إبليَس ومالئكتَه. ومن هؤالء الرُّ

 (. 9-1: 82 يوحنا ؛ رؤيا89

 

  .أفراًداد. المالئكة  

ل رسالة خاّصة، كما فعل مع دانيال وزكريا ومريم العذراء. وقد فعل هذا من  في بعض األحيان كان هللا يُرس 

(. ولكن ال يوجد مالٌك يعرف خطّة هللا األزليّة 91-88: 8؛ لوقا 29-20: 9خالل مالك مثل جبرائيل )دانيال 
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كانوا يعرفون أكثر مّما كان المالئكة يعرفون. ولكن مع أن التي قّررها وأقّرها. بل يمكن القول إّن األنبياء 

األنبياء عرفوا بعض المعرفة عن يسوع المسيح، فإنَّ اإلعالن الكامل لم يأت  إال من خالل يسوع المسيح 

 (! 82-80: 8بطرس 8؛ 2-8: 8ورُسل ه )عبرانيين 

 

 .هـ. المالئكة الّساقطون 

(. 81-81: 21. كان الّشيطان في األصل كروبًا حارًسا )حزقيال 8َحق انظر الدليل اإلرشادي الثّامن، الُمل

(. ومنُذ ذلك الحين وهذه المالئكة 1: 82 يوحنا ته )رؤياوحين سقط الّشيطان أخذ معه مالئكةً آخرين في خطيَّ 

، 21-22: 82 متّى(، أو شياطين أو أرواح ّشّريرة )1: 82 يوحنا الّساقطة تُدعى "مالئكة الّشيطان" )رؤيا

19-11 .) 

كرزت بعض المالئكة الّساقطة وما زالت تكرز بديانٍة أخرى كما لو كانت ديانةً من هللا، ولكّن الذين يكرزون 

برسالة هذه المالئكة ُمدانون ومحكوم عليهم أبديًّا! يؤمن معلّمو الّديانات الكاذبة والمنحرفة بأّن مالًكا أتى 

بهذا يكونون قد تعرَّضوا لتضليل مالئكة أشرار، ولذا هم ُمدانون دينونةً  بالّرسالة الّصحيحة لهم من هللا، وهم

(! تشير الّديانات الكاذبة والمنحرفة إلى هؤالء المالئكة أو األرواح الّشّريرة باعتبارها 1: 8أبديةً )غالطية 

 (. 20: 80كورنثوس 8(، بل إنّها تعبدها بصفتها "آلهتها" )1-1: 1كورنثوس 8"آلهةً" )

 

 .خدمة المالئكة. 7

ر المالئكة بأنّها حول عرش هللا تمّجده نهاًرا ولياًل )دانيال  ؛ 80-9: 1أهم مهّمة للمالئكة هي تمجيد هللا. تُصوَّ

؛ 28-20: 809(. أما مهّمتهم الثّانية فهي إطاعة كلمة هللا وعمل ما يأمرهم به )مزمور 81-88: 1 يوحنا رؤيا

 (. 80: 6متّى

  .االعتيادية أ. خدمة المالئكة 

، حتى صعود يسوع المسيح وتمجيده، كان 1: 2المالئكة أدوات هللا في تنفيذ عنايته بالعالم. وبحسب عبرانيين 

باالعتماد على اللغة األصلية  1: 92هللا قد أعطى المالئكة مهمة إدارة وتدبير العالم. ويمكن ترجمة تثنية 
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ميراثها، حين فّرق بني آم، أقام حدوًدا للّشعوب بحسب عدد مالئكة )العبرية( إلى: "عندما قّسم العلّي لألَُمم 

هللا." تّم تقسيم إدارة البالد واألمم المختلفة بحسب عدد القوى المالئكية. وبعد سقوط الّشيطان وعدٍد كبير من 

ر بعض هؤالء المالئكة األشرار الذين كانوا يحكمون البالد واألمم بأنَّهم ريا ساٌت وسلطاٌت المالئكة، يُصوَّ

(. يدعو الّرسول بولس هؤالء المالئكة 8: 82؛ 28: 80؛ انظر دانيال 20، 81-82: 80 وقوى معادية )دانيال

(. فقبل المجيء األّول للمسيح كان 82: 6بـ"الرئاسات والسلطات وأسياد العالم، وحّكام هذا الظالم" )أفسس 

 (. 6: 8حسابًا وتقريًرا بشأن خدمتهم )أيّوب  المالئكة يمثلون أمام هللا حين يُستَدعون ليقّدموا

 

 .ب. الخدمة غير االعتيادية للمالئكة 

المالئكة أدوات هللا في تتميم خالص هللا لخاّصته. إنّهم ُمرَسلون لخدمة المؤمنين، أي خدمة الذين سيرثون 

نين، ويكلّمون المؤمنين (. إنّهم يراقبون ما يحدث في حياة المؤم81: 8الخالص في يسوع المسيح )عبرانيين 

دونهم ويحاربون عنهم ويحملونهم حين يموتون إلى محضر هللا.  ويحمونهم وينقذونهم ويهتّمون بهم ويرش 

ل المالئكة بعض  ويكون المالئكة حاضرين في الكنيسة، ويتعلّمون من الكنيسة عن حكمة خطّة هللا. يُوص 

لو  ن بركات هللا لشعبه، وينفّذون حكم هللا ودينونته على أعدائه. الّرسائل الخاّصة من هللا لبعض األفراد، ويوص 

ل الكبيرة في تاريخ الخالص. ظهرت المالئكة ظهوًرا بارًزا في  كان عمل المالئكة بارًزا جًدا في نقاط التحوُّ

من أيّام اآلباء )إبراهيم(، وفي إعطاء الّشريعة/ النّاموس )موسى(، وخالل فترة سبي شعب إسرائيل ورّده 

(، وصعوده 1-8: 21الّسبي )حزقيال(. كما برز عملهم في والدة يسوع المسيح )مريم(، وقيامته )متّى 

ُسل )أعمال88-9: 8الرسل  )أعمال (. وسيبرز دورهم ثانيةً في المجيء 89: 1 الرسل (، وفي خدمة الرُّ

اٍص لم يكونوا مسيحيّين، بل (. وثّمة ق صص وروايات كثيرة عن أشخ98-90: 21الثّاني ليسوع المسيح )متّى 

لوا إلى يسوع المسيح وقبلوه ُمخلًِّصا  ينتمون لديانات عالمية متعّددة، زارتهم مالئكة في حلٍم أو رؤيا، فتحوَّ

 وربًّا. 

 المالئكة ويسوع المسيح . ب
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 َمن هو مالك الّرّب؟ . 1

ّب" و"الّربّ  " )يهوه( نفسه، بينما في مقاطع أخرى في بعض مقاطع الكتاب الُمقدَّس يُساوى ما بين "مالك الرَّ

 نراه مختلفًا عن الّرّب. 

 أ. مالك الّرّب هو إعالن الّرّب.  

، ظهر مالك الّرّب لموسى في لهيب نار من شجيرة علّيق. ثم عرَّف عن نفسه قائاًل إنّه 81-2: 9في خروج 

"أهيه الذي أهيه" )"أنا الذي هو (، وأعلن اسمه بكونه 6: 9"إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب" )خروج 

(. معنى هذا االسم هو أنّه يستحيل التّعبير عن كيان هللا بأّي اسم. كما 81: 9أنا"؛ أنا "الكائن الدائم"( )خروج 

. انظر إعالن عن الّربّ  - إعالن الّربّ أنّه يعبِّر عن أمانة هللا تجاه عهده. في هذا المقطع، "مالك الرب" هو 

ن مالك الّرّب الّذي أعلن هللا لشعبه في العهد القديم مع يسوع المسيح الّذي أعلن هللا . قار  6: 81و 81: 8يوحنّا 

 للنّاس في العهد الجديد. 

 

 ب. مالك الّرّب هو حضور الّرّب.  

ل المالك الذي فيه اسمه أماَمهم ليحميهم 29-20: 29في خروج  ، وعد الّرّب موسى وشعب إسرائيل بأن يرس 

، نرى نوًعا من التباُدل ما بين شخصيّة 22م، وليأتي بهم إلى المكان الذي أعّده لهم. وفي اآلية في مسيره

." قلتُه)المالك( وفعلت كلَّ ما  أقوالهمالك الّرّب والّرّب نفسه، إذ يقول: "إن حرصَت على االستماع إلى 

ا أمٌر ال يستطيع عمله إال هللا. اسم وعالوةً على ذلك، فإنَّ مالك الّرّب يستطيع أن يصفح عن الخطايا. فهذ

، 2: 99الرب في هذا المالك، أي أّن الّرب الذي يعل ن نفسه في هذا المالك هو حاضٌر فعاًل فيه. وفي خروج 

ُد الّرّب أن مالَكه سيسير أمام شعب إسرائيل ويوّضح لهم بأنّه في الطّريق، سيسير "حضور هللا" 81 ، يع 

ن مالك . قار  1-1: 2ومرقس  29: 8مع شعبه. اقرأ متّى  حضور الّربّ المقطع هو  معهم. مالك الّرّب في هذا

ّمانوئيل، أي "هللا معنا"، الذي يغفر الخطايا مثل هللا.   الرب بيسوع المسيح، الذي يُدعى ع 

 

 



2 الُملَحق -ثامنال الدليل  

 
 

ر الُمرَسل من الّرّب.    ج. مالك الّرّب هو الحامي والُمحرِّ

يخيّم ويعسكر حول شعب الّرّب الذين يخافونه، ويطرد  1-1: 91و 1: 91نرى مالك الّرّب في مزمور 

ر الُمرَسل من الّربّ أعداءهم ومطارديهم. مالك الرب في هذين المقطعين هو  : 80قرأ يوحنّا إ. الحامي والمحرِّ

 ن مالك الّرّب بيسوع المسيح، الذي يخلّص خرافه ويحامي عنهم. . قار  9-80

 

 لِك الُمرَسل من عند الّرّب.د. مالك الّرّب هو القاضي الُمه 

، نرى إرسال الّرّب لمالك الّرّب ليهلك جزًءا من سّكان أورشليم إدانةً 21، 89-81: 28 األيام أخبار8في 

ن مالك . قار  86-88: 89 يوحنا . اقرأ رؤياالقاضي الُمرَسل من هللاعلى خطيئة داود. مالك الّرّب هنا هو 

 ن األمم غير التّائبة. الّرّب مع يسوع المسيح، الذي سيدي

 

 هـ. مالك الّرّب هو الوسيط بين الّرّب وخّدامه.  

، نقرأ عن إرسال الّرّب مجموعةً من راكبي الخيل ليجولوا في كلِّ األرض ويستكشفوها. 88-1: 8في زكريا 

الّرّب وخّدام الوسيط بين وحين عادوا، أخبر مالئكة الّرّب بما اكتشفوه وتوّصلوا إليه. مالك الّرّب هنا هو 

 . قارن مالك الّرّب بيسوع المسيح، الذي هو الوسيط بين هللا والنّاس. 1: 2تيموثاوس 8. اقرأ الّربّ 

 

 و. مالك الّرّب هو الُمتشفّع ألجل اآلخرين أمام هللا.  

مالك الّرّب ، خاطب مالك الّربِّ الّربَّ القديَر طالبًا الّرحمة ألجل أورشليم ومدن يهوذا. 89-82: 8في زكريا 

ن مالك الّرّب بيسوع المسيح، . قار  21: 1. اقرأ عبرانيين ألجل اآلخرين أمام هللا الشفيعفي هذا المقطع هو 

 الذي هو حّي دائًما ليشفع فينا وألجلنا أمام هللا. 
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 ز. مالك الّرّب هو المحامي الذي يكلّم الّرّب دفاًعا عن آخرين.  

كهنة يهوشع يقف أمام مالك الّرّب والّشيطان يشتكي عليه. ولكن مالك ، نرى رئيس ال1-8: 9في زكريا 

المحامي الذي ته. مالك الّرّب هنا هو بـ"الّرّب"، دافع عن يهوشع، وأزال خطيَّ  2الّرّب، الذي يُدعى في اآلية 

يكلّم اآلب  ن مالك الّرّب بيسوع المسيح، الذي. قار  2-8: 2يوحنا 8. اقرأ يكلّم الّرّب دفاًعا عن شخص آخر

 دفاًعا عنّا. 

 

 ح. مالك الّرّب هو وسيط العهد.  

، يُدعى مالك الّرّب بـ"الّرّب" أو "الّسيّد" )أدوناي( في إشارة إلى جالله كملٍك وقاٍض، 1-8: 9في مالخي 

وسيط (. مالك الّرّب هنا هو 6: 1ويُدعى "مالك العهد" أو "ُمرَسل العهد"، ألنّه وسيط العهد )انظر عبرانيين 

ف بكون ه الّرّب نفسه، الذي يأتي ليطهِّر ويمحِّص وينقّي، 1. وفي اآلية العهد في العهدين القديم والجديد ، يُعرَّ

باإلضافة إلى كونه قاضيًا. قارن مالك الّرّب بيسوع المسيح الّذي هو الوسيط بين هللا والنّاس، الّذي أتى ليطهِّر 

 ليقاضي الجميع ويحكم عليهم. إسرائيل واألمم، والذي سيأتي ثانيةً 

 

 .ط. االستنتاج 

. اإلعالن المرئي للّرّب يهوه نفسه في العهد القديمكائنًا مخلوقًا. فمالك الّرّب هو  ليسواضح أن مالَك الّرّب 

فإن . ومثل مالك الّرّب في العهد القديم، الّرّب يسوع المسيح قبل اتّخاذه جسًدا بشريًّاوينبغي التّوحيد بينه وبين 

األقنوم الثّاني في الثّالوث األقدس، ابن هللا في العهد القديم، كان اإلعالن واإلظهار المرئيّين هلل الذي ال يُرى 

(. بعَد تجسُّد يسوع المسيح، لم يُعد مالك الّرّب يظهر ثانيةً. كان هللا هو َمن كان يرسل مالك 81: 8)كولوسي 

ابهان في خدمتهما، فقد كانت خدمتهما: اإلعالن، الوساطة، التشفُّع، الّرّب ومن أرسل يسوع المسيح، وكانا يتش

القيادة، الحماية، اإلنقاذ، إصدار الحكم. مالك الّرّب متميّز عن أقنومي هللا اآلب والّروح القدس، ألنّهما لم 

 (. 89-88: 98؛ 81-88: 22؛ 81-1: 86يتّخذا شكاًل مرئيًا كما اتّخذ هو. )انظر أيًضا تكوين 
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  .مقارنة المالئكة بيسوع المسيح. 2

بُّ يسوع المسيح بالمالئكة. 2-8في عبرانيّين   ، يُقاَرن الرَّ

يقّدم الوحي سبع حقائق عن يسوع المسيح ابن هللا تُظه ر عظمته وسبب كون اإلعالن  9-8: 8وفي عبرانيّين 

ارنة "أفضل" )وما يشابهها( ثالث الّذي أُعطي له وبه أسمى إعالن يمكن هلل أن يعطيه. وتُستخدم صفة المق

ده وتمجيده من جهٍة  عشرة مرة في سفر العبرانيين للمقارنة بين يسوع وتدبيره الجديد من جهة وما سبق تجسُّ

(، فإنه ليست لديه 91: 2؛ لوقا 11-99: 22أخرى. وألنّه ليس لدى هللا "ُمرَسل" أعظم من ابنه )انظر متّى 

 (! 2-8: 8. يتكلّم هللا كلمته األخيرة في يسوع المسيح ومن خالله )عبرانيّين رسالة أخرى بعد بشارة اإلنجيل

-81: 81يعلّم الكتاب الُمقدَّس بكّل وضوح بأنَّ يسوع المسيح هو آخر نبيٍّ وعد هللا به في العهد القديم )تثنية 

وب على األرض. أيُّ شخٍص، (. هو من به سيرّد الّرّب كلَّ شيء. هو َمن به سيبارك هللا كّل النّاس والّشع89

ل  مهما كانت خلفيّته الّدينيّة، ال يستمع ليسوع المسيح سيُقطَع تماًما من شعب هللا. أرسل هللا يسوَع المسيح ليحوِّ

 (! 26-28: 9 الرسل النّاس عن طُرقهم الّشّريرة )أعمال

 

 أ. مركز يسوع واسمه أعظم من مركز واسم المالئكة.  

حقائق عن يسوع المسيح تُظه ر أنّه أسمى من كّل المالئكة. ُرف ع يسوع  81-1: 8نيّين يقّدم الوحي في عبرا

(، وذلك بحسب تعييٍن 2: 8المسيح إلى يمين هللا، وورث االسم "ابن هللا"، كما ورث كّل شيء )عبرانيين 

ميا، التي أزليٍّ من هللا اآلب. االقتباسات المتنّوعة من العهد القديم تُظه ر أواًل أن رسالة هللا  النّهائية والسُّ

أوصلها االبن، محفوظةٌ ومدعومة بمراسيم أجّل وأمجد من تلك التي صاحبت إعطاء الّشريعة التي نقلتها 

(. وثانيًا، تُظه ر هذه االقتباسات أن العالم الجديد الذي يملك االبن عليه كوسيط يفوق 2: 2المالئكة )عبرانيين 

(. والراجح أن هذا التّشديد على سمّو 1: 2نت مالئكة إلدارة األمم والّدَول )عبرانيين العالم القديم الذي فيه ُعيّ 

م لتجنيب وحماية العبرانيّين من أن يُحَملوا بكّل أنواع التعاليم الغريبة  يسوع المسيح على المالئكة قد قُدِّ

ة قد تسلّل أيًضا إلى مؤمني مدينة (. وتذكَّر أن التّعليم الخاطئ المتعلِّق بعبادة المالئك9: 89)عبرانيين 

 (. 81: 2كولوسي )كولوسي 
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 ب. المالئكة تسجد ليسوع المسيح وتعبده.  

نقرأ عن هؤالء المالئكة، الّذين ُدعوا لعبادة الّرّب )يهوه( في العهد القديم، الذين نراهم في  6: 8وفي عبرانيّين 

مدعّوون لعمل هذا منُذ لحظة دخول يسوع المسيح إلى  العهد الجديد مدعّوين لعبادة يسوع المسيح. المالئكة

: 2العالم بصفته ابن هللا، أي في تمجيده وجلوسه على العرش حاكًما متسيًّدا مطلقًا للمسكونة وعليها )عبرانيين 

 (. 81-6: 1 يوحنا ؛ رؤيا22: 9بطرس 8؛ 28-20: 8 ؛ أفسس1

 

 ج. المالئكة تخدم يسوع المسيح.  

عن المالئكة التي برغم مركزها الّرفيع في اإلدارة اإللهية للكون، فإنّها مع هذا أقل  1-1: 8ن نقرأ في عبرانيّي

بكثير من المركز الّسامي الّذي أُعطي ليسوع المسيح. وفي حين أن عناصر الطبيعة، كالهواء والنّار، كانت 

ذ أوامره بسرعة الريح وقّوة النار. وبمقابل تنفِّذ أوامر هللا في العهد القديم، فإّن المالئكة في العهد الجديد تنفِّ 

دور المالئكة كخّدام، فإّن يسوع يُخاطَب باعتباره "هللا". وبمقابل مؤقتية عمل المالئكة، فإّن حكم يسوع 

 المسيح اإللهي سيدوم إلى األبد. 

؛ 89: 8؛ لوقا 80 :1في محضر هللا )دانيال  تقفعن المالئكة التي مع أنّها  81-89: 8ونقرأ في عبرانيّين 

في مكان الّشرف الفريد عن يمين هللا كما ُدعي يسوع  للجلوس(، فإّن ال أحد منها ُدعي 2: 1 يوحنا رؤيا

. ستتّم المسيح. وقوفهم في محضر هللا عالمة على استعدادهم وجاهزيّتهم لتنفيذ أوامر الجالس على العرش

 خدمتهم بشكٍل خاّص لمنفعة مجموعٍة لديها امتيازات من هللا، وهي مجموعة المسيحيّين المؤمنين. 

 

د. كانت المالئكة الوسيطَ في إعطاء الّشريعة، بينما كان يسوع المسيح الوسيط في إعطاء بشارة  

 اإلنجيل. 

ق يسوع المسيح على المالئك 1-8: 2نقرأ في عبرانيّين  ة المبني على حقيقة أنّه مع أن النّاموس عن تفوُّ

: 1 الرسل ؛ أعمال2: 99الطّقسي في العهد القديم تم إيصاله ونقله من خالل وسطاء مالئكيين لألنبياء )تثنية 

 (، فإّن بشارة إنجيل العهد الجديد قد تّم إيصالها بيسوع المسيح. 89: 9 ؛ غالطية19
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يم/ العالم القديم، بينما يدير يسوع المسيح التدبير الجديد/ هـ. كان المالئكة يديرون التدبير القد 

 العالم الجديد. 

بأنّه مع أّن المالئكة هم من أداروا العالم والكون قبل تجسُّد يسوع المسيح، فقد دّشن  1: 2نقرأ في عبرانيّين 

ده وجلوسه على العرش، وسيُكم   ل ويتّمم حكمه هذا في يسوع المسيح حكمه على نظام العالم الجديد منُذ تجسُّ

ظالل  - بظاللهيفوق نظام العالم القديم  بحقائقه(. نظام العالم الجديد 28: 9 الرسل المجيء الثّاني )أعمال

 (. 8: 80؛ 89، 1-1: 1 الحقائق )عبرانيين

 

 و. حّول يسوع المسيح المالئكة الّساقطين إلى حالة العجز وأتى ليخلِّص النّاس، وأّما المالئكة فال 

 تستطيع أن تخلِّص أحًدا. 

ده صار أدنى قلياًل من المالئكة. وبهذا، فقد تّمم يسوع كلمات  1: 2نقرأ في عبرانيين  بأّن يسوع المسيح بتجسُّ

بصيرورته الممثِّل الحقيقيَّ للجنس البشري. فقد تواضع صائًرا أدنى من المالئكة واتّخذ حالة  1المزمور 

 اإلنسان الخاطئ والهالك. 

نقرأ عن حقيقة أّن يسوع المسيح بموته وقيامته أبطل قّوة وسلطان إبليس، الذي هو  86-81: 2ي عبرانيين وف

عب دركون حقيقة أن الموت عقاب للخطيَّ مالٌك ساقط. بالنسبة للنّاس الّذين ي ة، يمثِّل الموت أعظم سبب للرُّ

هم وإجبارهم على عمل مشيئته. ولكن والخوف. ويستخدم إبليس خوف النّاس هذا من الموت كوسيلة إلذالل

ة وعبودية مريعة إلبليس على الخطيَّ  بالنّسبة للذين يؤمنون بيسوع المسيح، فقد تغيّر معنى الموت من دينونةٍ 

إلى بركٍة وتحريٍر نهائي من األلم والمعاناة في هذا العالم. ولذا، حين وقت الموت بالنّسبة لهؤالء، فإنّه يتّخذ 

(! 99-91: 1 يةة هللا )روموالمسيح وقيامته! فلن يتمّكن الموت من أن يفصلهم عن محبّ  طبيعة موت يسوع

 تجسَّد يسوع ال ليعين المالئكة ويحّررهم، بل ليعين ويحّرر النّاس الّذين سيؤمنون به! 
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  .المالئكة في حياة يسوع المسيح. 3

 

 أ. أعلنت المالئكة مجيء الّرّب يسوع المسيح. 

(. والحقًا، أعلن 21-21: 9ق. م. أعلن المالك جبرائيل مجيء يسوع المسيح لدانيال )دانيال  199في عام 

(. 8: 9؛ انظر مالخي 21-1: 8والدة من سيمهّد الطريق ليسوع المسيح، أي يوحنّا المعمدان )لوقا  لمالخي

في وقٍت الحق، ظهر مالك (. و91-26: 8كما أعلن لمريم العذراء والدةَ يسوع المسيح وطبيعته اإللهية )لوقا 

 (. 21-81: 8ليوسف في حلٍم وأعلن له والدة يسوع المسيح العذراوية )متّى 

 

 .ب. عمل المالئكة خالل فترة وجود يسوع المسيح في الجسد على األرض 

 (. وفي2حين ُول د يسوع المسيح، أعلن مالك والدته للّرعاة، وظهر جمهوٌر من المالئكة مسبّحين هللا )لوقا 

وقٍت الحق، ظهر مالك ليوسف في حلم، وأمره بأن يأخذ مريم امرأته ويسوع الطّفل ويهرب إلى مصر، ألن 

(. وفي وقٍت الحق، ظهر مالك ليوسف في حلٍم 81-89: 2الملك هيرودس كان يخطّط لقتل الطّفل )متّى 

نيّة، بعد أن جّربه إبليس، (. وحين بدأ يسوع خدمته العل29-89: 2وأمره بأن يعود إلى أرض إسرائيل )متّى 

(. وبعَد ثالث سنوات، حين كان يسوع يصلّي في جثسيماني في الليلة 88: 1أتَت المالئكة وكانت تخدمه )متّى 

(. وحين أتى جمهوٌر كبير بسيوفهم وعصيهم للقبض 11-19: 22التي سبقت صلبه، ظهر مالك وقّواه )لوقا 

تطيع أن يطلب من اآلب فيعطيه أكثر من اثني عشر جيًشا على يسوع، قال يسوع المسيح لبطرس إنّه يس

)فرقةً عسكرية( من المالئكة لتكون تحَت إمرته في أّي شيٍء يريد. ولكّن يسوع المسيح لم يطلب معونتهم 

 (. 16-12: 26وذلك لتتميم الكتاب الُمقدَّس بموته لخالص الخطاة )متّى 

 

د يسوع ال   .مسيح في الّسماءج. عمل المالئكة خالل حالة تمجُّ

 ؛ يوحنا1-8: 21؛ لوقا 1-8: 86؛ مرقس 1-8: 21في قيامة يسوع المسيح )متّى  حاضرينكان المالئكة 

(. فقد دحرَج مالٌك الحجر عن فتحة القبر ليس إلخراج يسوع بل ليدع النّاس يدخلون إلى ذلك 80-89: 20
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مهيبًا ومخيفًا، فارتعب الحّراس منه. وقد كانت القبر فيرون أّن يسوع قام من الموت. وقد كان ظهور المالك 

هناك عدة مالئكة تجول في القبر حين أتت النسوة ليرين ماذا حدث لجسد يسوع، فقال المالئكة لهّن: "لماذا 

 (. 6-1: 21تبحثن عن الحيِّ بين األموات؟ إنه ليس هنا، ولكنّه قد قام!" )لوقا 

لى الّسماء، ظهر مالكان ووقفا مع التاّلميذ وأعلنا المجيء الثّاني وبعد أربعين يوًما، حين كان يسوع يصعد إ

يسوع المسيح في  تتويج 81-8: 1 يوحنا فر رؤيا(. ويصف س  88-80: 8 الرسل ليسوع المسيح )أعمال

الّسماء فوًرا بعد صعوده. ونرى أن يسوع المسيح هو الوحيد المستحّق أن يفكَّ ختوم الكتاب الملفوف الذي 

كتابة فيه من الّداخل والخارج، ألنّه هو الوحيد الذي مات كحمٍل كفّاري على الّصليب، وهو الوحيد كانت ال

الذي انتصر بقيامته من األموات. هو الوحيد الّذي يستطيع أن يعل ن ويتّمم وينفّذ تاريخ هللا الخالصي والقضائي 

ووقوفه في وسط عرش هللا، رنّمت  خالص النّاس وإصدار الحكم بشأنهم. وفي ارتقائه عرش الّسماء، -

الكائنات الحيّة األربعة والّشيوخ األربعة وعشرون وجماهير ال تُحصى من المالئكة تسبيحات  مجده قائلةً: 

كمة والقّوة واإلجالل والمجد والبركة!" )رؤيا  يوحنا "مستحقٌّ هو الحمل المذبوح أن يناَل القدرةَ والغنى والح 

 مخلوقات صدى هذا التّسبيح! (. ورّدد كلُّ ال82: 1

نقرأ عن جلوس يسوع المسيح اآلن عن يمين هللا، وعن خضوع  28: 8وأفسس  22: 9بطرس 8وفي 

نقرأ عن خضوع العالم  1: 2وعبرانيين  22: 8المالئكة والرئاسات والّسلطات والّسيادات له. وفي أفسس 

تحَت قدمي يسوع المسيح الذي عيّنه هللا رأًسا  ليس للمالئكة من ذلك الوقت فصاعًدا، إذ وضع هللا كل شيءٍ 

 لكلِّ شيٍء. 

 

 .د. عمل المالئكة في أحداث المجيء الثّاني ليسوع المسيح 

نقرأ عن حقيقة أّن كّل األمم سترى الّرّب يسوع المسيح بقوة ومجد  92-98: 21و 98-90: 21في متّى 

ظيم، وسيجمعون مختاري المسيح من كل مكاٍن عظيم. فسيرسل الّرّب يسوع المسيح مالئكته بصوٍت بوق ع

: 8تسالونيكي 2و 19-21: 89في العالم، ويفصلون الناَس بعضهم عن بعض في الدينونة األخيرة. وفي متّى 

ة ويعمل الّشرور. ، نقرأ عن إرسال يسوع المسيح لمالئكته لينزعوا من ملكوته كل ما يسبّب الخطيَّ 1-80

يعاقب يسوع المسيح هؤالء األشرار بهالك أبديٍّ طارًدا إيّاهم من محضره. وسيكون المالئكة حاضرين حين 
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وسيكون المالئكة حاضرين حين سيعل ن يسوع المسيح الذين له ويعترف بهم ألنهم اعترفوا به أمام النّاس على 

 . (21: 86(. وسيكون المالئكة حاضرين حين سيكافئ كل إنساٍن حسب عمله )متّى 9-1: 82األرض )لوقا 

 

 ج. المالئكة والمؤمنون

 

  .المالئكة يراقبون المؤمنين. 1

ا بعمل هللا من خالل الكنيسة المسيحيّة. ال توَجد الكنيسة المسيحية ألجل نفسها، ولكنّها  المالئكة مهتّمون جّدً

ف هللا بحكمته المتنّوعة للنّاس من خالل يسوع المسيح ومن خالل  موجودة ألجل هللا وألجل مجد هللا! يعرِّ

ف المالئكة بحكمته من خالل الكنيسة المسيحيّة 82-80: 8بطرس 8؛ 2-8: 8 رُسل ه )عبرانيين أ(، ولكنّه يعرِّ

ب(. الكنيسة هي مرآة تنعكس فيها كماالت هللا المتنّوعة والعديدة، والمالئكة 82: 8بطرس 8؛ 80: 9)أفسس 

م الكنيسة. توفِّق حكمة هللا بين أم ا بتقدُّ وٍر تبدو أنّها ال يمكن التوفيق في ما بينها: فاهلل بيسوع مهتّمون جّدً

 المسيح أخرج حياةً بالموت، وصالح اليهود وغير اليهود )األمم( الّذين يؤمنون بيسوع المسيح. 

(. يراقب 80: 81يرى المالئكة ويفرحون حين يأتي الخطاة من أية خلفية دينية أو علمانية للتّوبة )لوقا 

ر ليروا إن كان المسيحيّون المؤمنون يعيشون حياتهم حسب تعليم الكتاب الُمقدس، وإن كانوا المالئكة باستمرا

(. يراقب المالئكة ويرون كيف يتعرَّض المسيحيّون 28: 1تيموثاوس 8يخدمون المسيح من دون محاباة )

هللا مالئكته من (. ومع هذا، فقد منع 9: 1كورنثوس 8المؤمنون لالضطهاد من أجل إيمانهم بيسوع المسيح )

(، ألن لحظة االنتصار الحاسم على قوى الّشّر لم تُكن 19-12: 26أن يعملوا كجيش يسعى إلنقاذه )انظر متّى 

قد أتت بعُد. كما منع هللا المسيحيّين من أن يخوضوا ما يُدعى بالحروب الُمقدَّسة! وكان المالئكة حاضرين 

ُجل، وما يزالون يراقبون اليوم ليروا إن كانت النّساء ما يزلَن يُدركَن ترتيب خلق هللا  حين ُخل قت المرأة من الرَّ

(. فترتيب هللا وأمره هما أن 80: 88كورنثوس 8وما يتعلّق به من تنظيم في العالقة بين الّرجل والمرأة )

الّرجل رأس  هللا جعل، ولذا ينبغي أن يدركن أن مخلوقاٌت ألجل الّرجل وألجل مجد الرجلتدرك النساء أنّهُنَّ 

(. هذا يعني أنَّ على المرأة أن تخضع للّرجل في الّزواج 9، 1، 2: 88كورنثوس 8؛ 81: 2)تكوين  المرأة

: 81كورنثوس 8(، وفي أعمال خدمة الكنيسة المسيحية )89-81: 9؛ كولوسي 21-22: 1المسيحي )أفسس 
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ئكة هللا يراقبونها باستمرار يساعد (. معرفة المرأة لحقيقة أّن مال2: 9؛ 81-88: 2تيموثاوس 8؛ 99-91

 المرأة على أن تخضع لزوجها في عالقة الّزواج، وللّشيوخ في الكنيسة. 

 

  .المالئكة يكلّمون المؤمنين. 2

والدة يسوع  أعلن(. والمالك نفسه 29-20: 9؛ 89-81: 1المالك جبرائيل لدانيال معنى الّرؤى )دانيال  شرح

إلى األمان  وأرشده وقادهالمالك يوسف من الخطر الوشيك  وحّذرم العذراء. المسيح وطبيعته اإللهية لمري

سل تعليمات(. ومالك من الّرّب 89-89: 2والّسالمة )متّى  بأن يكرزوا ببشارة اإلنجيل عالنيةً  أعطى الرُّ

سماع (. ومالك أعطى تعليمات لفيلبس المبّشر بما عليه عمله من أجل ضمان 20-81: 1وبكّل جرأة )أعمال 

(. وفي بعض األحيان، يأتي 26: 1 الرسل المسؤول في حكومة الحبشة )أثيوبيا( لبشارة اإلنجيل )أعمال

المسيحيّين المؤمنين على أن يعملوا قائلين لهم: "قم سريًعا" ألّن الوقت الّذي يضيع ال يمكن  يحثّونالمالئكة و

 (. 1: 82 الرسل أن يعود وال يمكن تعويضه )أعمال

 

  .ئكة يعّززون ويدعمون إعالن بشارة اإلنجيلالمال. 3

جعل إعالن البشارة من خالل المسيحيّين ال يُعل ن المالئكة بشارة اإلنجيل، ولكن هللا يستخدم مالئكته في 

ُسَل تعليماٍت بأن يكرزوا ببشارة اإلنجيل عالنيةً في الهيكل )أعمالالمؤمنين أمًرا ممكنًا  . أعطى مالٌك الرُّ

ليعل ن بشارة اإلنجيل  بالمكان الذي عليه أن يذهب إليه(. ومالك أخبر فيلبُّس المبّشر 20-81: 1 الرسل

سول بطرس 26: 1الرسل  لمسؤوٍل حكومي )أعمال (. ومالٌك قاد المسؤول العسكري كورنيليوس لدعوة الرَّ

ومالك  (.99-90 ،22، 1-8: 80 الرسل للمجيء إليه ليسمع هو وأقرباؤه وأصدقاؤه بشارة اإلنجيل )أعمال

-1: 82أنقذ الرسول بطرس من السجن كي يعلن هذا األخير بشارة اإلنجيل على نطاٍق واسع )أعمال الرسل 

ومالٌك أنقذ الّرسول بولس ليحول دون موته في تحطُّم الّسفينة، وليتمّكن أقوى حاكٌم أرضيٌّ في ذلك  (.88

 (. 21-22: 21 الرسل الوقت، القيصر نفسه، من سماع رسالة اإلنجيل )أعمال
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  .المالئكة يعملون ألجل المؤمين. 4

 أ. المالئكة يحمون شعب هللا. 

؛ 1: 91يخيّم المالئكة ويحلّون حول الذين يتّقون هللا ويتّكلون عليه ويسيرون في طريقه ويُنق ذونهم )مزمور 

بي أليشع وخادمه للّدفاع (. ظهرت مالئكة هللا كجنوٍد وخيول ومركباٍت من نار أحاطت بالنّ 88-82، 8: 98

ك بالنّبي )  (. 81-81: 6ملوك 2عنهما ضد جيٍش عظيم لألعداء أتى ليُمس 

وحين تعرَّض أصدقاء دانيال الثاّلثة لالضطهاد بسبب إيمانهم باهلل الحّي، ُرب طوا وأُلقي بهم إلى أتوٍن مشتعل. 

نيران األتون. ولم يحترق فيهم شيء، بل ولم  ولكن مالًكا أتى إلى ذلك األتون وفّك قيودهم، وحماهم من لُهُب

(. وفي وقٍت الحق، تعرَّض دانيال نفسه لالضطهاد بسبب أمانته هلل 29-21: 9تعلق بهم رائحة النّار )دانيال 

الحي، وأُلقي به إلى ُجّب األسود الجائعة. ولكّن مالًكا من الّرّب أتى ودخل إلى ُجّب األسود وأغلق أفواه 

 (. 29-22: 6ؤذ  دانيال، حتّى بجرٍح صغير )دانيال األسود، فلم ت

روا إلى يسوع المسيح قال: "إيّاكم أْن تحتقروا أحًدا من هؤالء الّصغار! فإّن أقول  وعن باألطفال الذين أُحض 

(. فقد حّذر يسوع 80: 81لكم: إن مالئكتَهم في الّسماء يشاهدون كّل حين وجهَ أبي الذي في الّسماوات" )متّى 

سيح تالميذه من اعتبار األطفال )ومن لديهم موقف األطفال( غير مهّمين، فاهلل يعطيهم قيمة عظيمة، بل إنّه الم

عيّن مالئكةً عظماء لحراستهم والعناية بهم. كالم الّرّب في جملة "مالئكتهم ... يشاهدون كلَّ حين وجه أبي" 

شمل كلَّ المالئكة، بما في ذلك المالئكة ذوي الّرتَب ال تنحصر في طبقٍة أو فئٍة معينة من المالئكة، ولكنّها ت

الّسميا. وتعبير "مالئكتهم" ال ينحصر في مالئكة األوالد الّصغار، ولكنّهم يشملون مالئكةَ كلِّ الذين يصيرون 

تعلّم أّن كلَّ  مثل األوالد، أي المسيحيّين الحقيقيّين. ال تعلِّم هذه اآلية بأنَّ لُكّل مسيحيٍّ مالكه الحارس، ولكنَّها

مالئكة السماء يراقبون كل المسيحيّين في العالم. كما أنَّ هؤالء المالئكة ليسوا وسطاء بين الناس وهللا، ألنّهم 

ال يكلّمون هللا ألجل هؤالء النّاس وفي ما يختّص بهم. فما تعمله المالئكة هو أنّها تعتني بشعب هللا وهي مهتّمة 

مهم ) بعمق وقوة بخالص المسيحيّين  (. 82: 8بطرس 8المؤمنين وتقدُّ

خالل فترة الّضيقة العظيمة، التي يتعرَّض لها المسيحيّون المؤمنون ما بين المجيء األّول والمجيء الثّاني 

 ليسوع المسيح، يضع المالئكة ختم هللا الحّي على جباه خّدام/ عبيد هللا، أي كّل المسيحيّين المؤمنين )رؤيا

(. هذه عالمة مجازيّة تشير إلى حماية هللا لهم من األذى، وغالبًا ما 9: 22 يوحنا ر رؤيا؛ انظ1-8: 1 يوحنا
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يهدف هذا لتمكينهم من أن يحيوا ألجل هللا ويخدموا هللا فال يسقطون تحَت دينونات هللا الحالية في األرض 

 (. 1: 9 ؛ رؤيا6-9: 9)انظر حزقيال 

 

 ب. المالئكة ينقِذون شعب هللا. 

سل من الّسجن لضمان استمرار إعالن بشارة اإلنجيل )أعمالأنقذ مال (. وأنقذ مالك 20-81: 1 الرسل ٌك الرُّ

بطرَس من الّسجن كاسًرا القيود التي كانت على يديه، وفاتًحا أبواب الّسجن، ومغلقًا عيون حّراس الّسجن حتّى 

 (! 88-1: 82 الرسل يستمّر بطرس في الكرازة ببشارة اإلنجيل )أعمال

 

 ج. المالئكة يسّدون حاجة شعب هللا باالحتياجات األساسية. 

أعطى مالك الّرّب إيليا الُمتَعب الجائع الُمكتئب خبًزا وماًء. ولمسه الّرّب وقّواه ليتمكَّن من الّسفر مسافةً طويلة 

 (. 89-8: 89ملوك 8في رحلٍة صعبة )

 

 د. المالئكة يرِشدون ويقودون شعب هللا.  

 (.10، 1: 21خادم إبراهيم في رحلته وساعده في العثور على زوجٍة مناسبة إلسَحق )تكوين أرشد مالٌك 

 

 هـ. المالئكة يقّوون شعب هللا وسط تجاربهم وِمَحنهم.  

(. ومالٌك شّجع بولس حين 11-10: 22قّوى مالٌك يسوَع المسيح في صالته في الليلة التي سبقت صلبه )لوقا 

(. يكون المالئكة 26-28: 21 ارسل اصفٍة شديدة كانت ستحطِّم الّسفينة )أعمالكان في سفينة تعرَّضت لع

 (. 22: 86حاضرين حين يموت المؤمن. وقد حملوا مؤمنًا ميتًا إلى محضر هللا مباشرةً )لوقا 
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 و. المالئكة يحاربون ألجل شعب هللا وعنهم.  

(. مع أّن اإلمبراطوريّة الفارسيّة 28-20؛ 81-82: 80يحارب مالئكة هللا مالئكة إبليس األشرار )دانيال 

واإلمبراطوريّة اليونانيّة األرضيّتَين كانتا تملكان سلطةً عظيمةً على شعب هللا في الّسبي، فإن رؤساء المالئكة 

األشرار في هاتَين اإلمبراطوريتَين هُزموا على يد  رئيس مالئكة هللا المسؤول عن شعب هللا. هللا مسيطٌر 

على شعب هللا وأحداث األرض، ويعل ن مسبقاً أن شعب هللا سيكون منتصًرا انتصاًرا كاماًل )دانيال بالكامل 

 (. 81: 81 يوحنا ؛ رؤيا99-91: 1 ية؛ روم28، 20، 82-81: 80

 

 د. المالئكة وغير المؤمنين

 

 بالمؤمنين وغير المؤمنين انشغل المالئكة عبر التّاريخ بإدارة المسكونة بتكليف من هللا. فهم ينفِّذون عناية هللا

على األرض. وهم أدواٌت بيد هللا حين ينق ذ هللا المؤمنين على األرض. كما أنّهم أدوات بيد هللا حين ينفِّذ حكمه 

في األمم العاصية والبشر العصاة. وفي نهاية التّاريخ، حين سيعود يسوع المسيح إلى أرضنا، ستنفِّذ المالئكة 

 ى الذين رفضوا محبّته وخالصه في يسوع المسيح. حكم هللا النّهائي عل

 

  .مالك من الّرّب أدان الملك داود. 1

 (. 90-81: 28 األيام أخبار8عاقب مالُك الّرّب الملَك داود ألنّه عصا هللا )

 

  .مالك من الّرّب حكم على جيش كامل للعدوّ . 2

في ليلٍة واحدة ألنَّ قائدهم أهان هللا الحّي وعيّره ألفًا من جنود جيش األشوريّين العظيم  811قتل مالك الّرّب 

 (. 89-9: 89ملوك 2)
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  .مالك من الّرّب حكم على الّشيطان بتقييده. 3

في صورة رؤيويّة، قيّد مالٌك التّنّين، جاعاًل ذلك الّشيطان عاجًزا بدرجٍة ال يمكن فيها للّشيطان أن يمنع إعالن 

(. حصل هذا في المجيء األول 9-8: 20 يوحنا بلٍد على األرض )رؤيا بشارة اإلنجيل في أّي أّمٍة أو أيّ 

 (! 92-98: 82؛ يوحنا 81: 21؛ 90-29: 82ليسوع المسيح قبل ألفي عام )انظر متّى 

  .مالك من الّرّب أدان قائًدا سياسيًّا متعجرفًا. 4

 الرسل (، وبسجنهم )أعمال2-8: 82 الرسل لم يقاوم الملك هيرودس عمل يسوع المسيح بقتل خّدامه )أعمال

( فحسب، ولكنَّه أيضاً سمح بكلِّ عجرفٍة وكبرياء للجموع بأن يرفعوه إلى مرتبة اإلله! ولذا، 9-81: 82

(. هذا تحذيٌر جديٌّ لكّل 21-89: 82 الرسل ضربه مالك، فأخذ الدوُد يأكله وهو حّي إلى أن مات )أعمال

دون المسيحيّين المؤمنين، ويجعلون من أنفسهم قادةً دينيّين أو سياسيّين القادة الّسياسيّين والّدينيّين حين يضطه

 عظماء في بالدهم. 

 

  .مالك من الّرّب يدين الّشّر القائم في األرض الحالية. 5

رمزيًا يخلط المالك صلوات شعب هللا غير الكاملة بصلوات يسوع المسيح الكاملة. وهكذا، حين تصعد 

نين المحدودة وغير الكاملة إلى عرش هللا، تُجَعل مقبولةً وكاملةً تماًما بعمل يسوع صلوات المسيحيّين المؤم

المسيح وصلواته ألجلهم. واستجابةً لصلوات المسيحيّين المؤمنين المنخرطين في حرب روحية وألم على 

وزلزالت  األرض، يلقي هللا رمزيًا من خالل مالكه ناًرا من السماء إلى األرض، مصحوبةً برعود وبروق

أرضية. وصلوات المسيحيّين المؤمنين غير الكاملة، التي تُكمَّل ببخور تشفُّع يسوع المسيح، تؤّدي إلى دينونة 

 (.  1-9: 1 يوحنا هللا الحالية على األرض الّشّريرة )رؤيا

 

  .تنفِّذ المالئكة الّدينونات التّحذيريّة عبر التّاريخ. 6

لتّحذيريّة عبر التّاريخ في هذا العالم. وتؤثِّر دينوناتهم في أجزاء كبيرة من األرض ينفِّذ المالئكة دينونات هللا ا

: 81؛ انظر حزقيال 89-6: 1؛ 8: 1 يوحنا والبحر واألنهار والمسكونة من خالل الكوارث الطّبيعية )رؤيا
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(، 82-8: 9 يوحنا (، وتؤثِّر بنفوس وأرواح النّاس من خالل أنشطة األرواح الّشّريرة وأعمالهم )رؤيا28

وتؤثِّر على االزدهار المادي واالجتماعي واالقتصادي عند النّاس من خالل الحروب الّتي تنشب بين الّشعوب 

(. يُعل ن يسوع المسيح أّن كلَّ هذه الكوارث تحذيراٌت بشأن الدينونة النّهائيّة 89-89: 9 يوحنا واألمم )رؤيا

لية تدعو كلَّ النّاس على األرض بأن يتوبوا عن تعّدياتهم وآثامهم اآلتية، وفي الوقت نفسها هي دينونات حا

: 20؛ انظر خروج 28-20: 9 يوحنا المستمّرة الُمرتَكبة ضّد يسوع المسيح ومخالفةً للوصايا العشرة )رؤيا

8-81 .) 

 

  .ستنفِّذ المالئكة دينونة هللا األخيرة والنّهائيّة في نهاية التّاريخ. 7

 ؛28-8: 86؛ 8: 81؛ 81، 81: 9 يوحنا ة دينونة هللا األخيرة والنّهائيّة في نهاية التّاريخ )رؤياسينفِّذ المالئك

(. وفي المجيء الثّاني للمسيح، ستجمع المالئكة أواًل مختاري هللا، أي كّل المسيحيّين المؤمنين، 81-81: 89

: 9يكون موضع العجب عندهم )متّى للتّرحيب واللقاء بالّرّب يسوع المسيح في الهواء، وسيندهشون منه و

 (. 80: 8تسالونيكي 2؛ 81-89: 1تسالونيكي 8أ؛ 18أ، 10: 21 أ؛82

(، ستطرد 81: 21 الرسل ؛ أعمال29-21: 1؛ يوحنا 99-98: 21وفي وقٍت الحٍق من اليوم األخير )متّى 

ب(. ومع أّن  18ب، 10: 21ب؛ 82: 9المالئكةُ غيَر المؤمنين واألشراَر من أمام عرش قضاء المسيح )متّى 

: 21(، فإّن أعمالهم ستُقيَّم وتُحاَكم )متّى 8: 1 ية؛ روم21: 80؛ 21: 1المسيحيّين المؤمنين لن يُدانوا )يوحنا 

(، أما غير المؤمنين فسيُقاضون ويُدانون. سيُلقى بغير المؤمنين وبكّل 81-82: 81كورنثوس 8؛ 91-10

ٌن ُمَعدٌّ إلبليس ومالئكته. وهناك سيبكون ويصّرون بأسنانهم إلى أبد اآلباد أعمالهم إلى نار جهنَّم، التي هي مكا

 (. 81-88: 20 يوحنا ؛ رؤيا16-18: 21؛ 19-96: 89ب؛ 82: 9؛ متّى 9-6: 8تسالونيكي 2)

 

 

 


