لقب رب المجد وملك المجد والهوت
المسيح 1كو 8 :2
Holy_bible_1

قدمت في ملفات كثيرة اسماء والقاب وصفات وتعبيرات توضح ان الكتاب المقدس بوضوح أعلن
الهوت المسيح وانه هو هللا الظاهر في الجسد
واضيف جزء صغير وهو لقب رب المجد وملك المجد
رب المجد وملك المجد استخدمه العهد القديم بوضوح عن يهوه
سفر المزامير 24
ِ
ِ
اب َّ
اتَ ،فَي ْد ُخ َل َملِ ُك اْل َم ْج ِد.
الد ْه ِرَّي ُ
 7اْرَف ْع َن أََّي ُت َها األَْرَت ُ
وس ُك َّنَ ،و ْارَتف ْع َن أََّي ُت َها األَْب َو ُ
اج ُرُؤ َ
الر ُّب اْل َجَّب ُار ِفي اْل ِق َت ِ
ال.
الر ُّب اْلَق ِد ُير اْل َجَّب ُارَّ ،
َ 8م ْن ُه َو ه َذا َملِ ُك اْل َم ْج ِد؟ َّ
اب َّ
اتَ ،فَي ْد ُخ َل َملِ ُك اْل َم ْج ِد.
الد ْه ِرَّي ُ
ْ 9ارَف ْع َن أََّي ُت َها األَْرَت ُ
وس ُك َّنَ ،و ْارَف ْعَن َها أََّي ُت َها األَْب َو ُ
اج ُرُؤ َ
 10م ْن ُه َو ه َذا ملِ ُك اْلم ْج ِد؟ َر ُّب اْل ُجُن ِ
ود ُه َو َملِ ُك اْل َم ْج ِدِ .سالَ ْه.
َ
َ
َ

وأيضا
سفر المزامير 3 :29
ِ ِ
ق اْل ِمَي ِاه اْل َك ِث َيرِة.
له اْل َم ْج ِد أَْر َع َد َّ .
َص ْو ُت َّ
الر ُّب َف ْو َ
الر ِب َعَلى اْلمَياهِ .إ ُ
فرب المجد هو االله الواحد واكد هذا االمر أيضا العهد الجديد
سفر أعمال الرسل 2 :7
ِ ِ ِ ِ
ال ِ
ال« :أَُّي َها ِ
يم َو ُه َو ِفي َما َبْي َن
اس َم ُعوا! َ
ظ َهَر ِإ ُ
اإل ْخ َوُة َو َ
اءْ ،
اآلب ُ
الر َج ُ
َفَق َ
له اْل َم ْجد ألَبيَنا إْبَراه َ
ِ
َّ
ان
الن ْهَرْي ِنَ ،قْبَل َما َس َك َن في َح َار َ
وبعد ان رأينا تعبير رب المجد انه يطلق على الرب (يهوه) فقط في الكتاب المقدس بعهديه قديم
وجديد .نجد ان هذا لقب المسيح بطريقة تؤكد انه هو الرب يهوه رب المجد
ابدأ بعدد مهم
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 8 :2
ظم ِ
َّال ِتي َلم يعَلمها أ ِ
اء ه َذا َّ
َن َل ْو َعَرُفوا َل َما َصَلُبوا َر َّب اْل َم ْج ِد.
الد ْه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َحٌد م ْن ُع َ َ
معلمنا بولس يؤكد ان الذي صلب هو ليس انسان عادي وال نبي بل رب المجد نفسه
وكما قال ابونا تادرس يعقوب

صلبوا "رب المجد" أو "ملك المجد" الذي انشد له السمائيون في مزمور  9-7 :24يطلبون من
األبواب الدهرية أن ترتفع لكي يدخل إلى عرشه .هذا اللقب" :رب المجد" الذي دعي به السيد
المسيح خاص بيهوه (أع .)2 :7
وهذا لم يقوله معلمنا بولس الرسول بل بقية الرسل
رسالة يعقوب 1 :2
يح ،ر ِب اْلمج ِدِ ،في اْلمحاب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اة.
َْ
يم ُ
ََُ
ان َربَِنا َي ُسو َع اْل َمس ِ َ
َيا إ ْخ َوتي ،الَ َي ُك ْن َل ُك ْم إ َ
مؤكدا ان يسوع المسيح هو رب المجد
رسالة بطرس الرسول الثانية 18 :3
لك ِن اْنموا ِفي ِ
وِ
اآلن َوِإَلى َي ْومِ
الن ْع َم ِة َوِفي َم ْع ِرَف ِة َربَِنا َو ُم َخلِ ِصَنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
يحَ .ل ُه اْل َم ْجُد َ
َ
ُ
ِ
َّ
ين.
الد ْه ِر .آم َ
بل جزء مهم قاله معلمنا يهوذا في
رسالة يهوذا :1
يح لِْلحي ِ
ِ
ِ
اة األََب ِدَّي ِة.
ُمْن َتظ ِر َ
ين َر ْح َم َة َربَِنا َي ُسو َع اْل َمس ِ َ َ
ين،
َ 22و ْار َح ُموا اْلَب ْع َ
ض ُم َمِي ِز َ
ِِ
ِِ
ِ
َّ
ين ِم َن َّ
س ِم َن اْل َج َس ِد.
َ 23و َخلِ ُصوا اْلَب ْع َ
الن ِارُ ،مْبغض َ
ض ِباْل َخ ْوفُ ،م ْخ َتطف َ
ين َح َّتى الث ْو َب اْل ُم َدَّن َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج،
االب ِت َه ِ
َن َي ْح َف َ
َ 24واْلَقادُر أ ْ
ظ ُك ْم َغْيَر َعاث ِر َ
ام َم ْجده ِبالَ َعْي ٍب في ْ
َم َ
ينَ ،وُيوق َف ُك ْم أ َ

ِ
ِ 25
الد ُه ِ
اآلن َوِإَلى ُك ِل ُّ
ور.
السْل َ
يد ُم َخلِ ُصَناَ ،ل ُه اْل َم ْجُد َواْل َع َ
ظ َم ُة َواْلُق ْدَرُة َو ُّ
يم اْل َو ِح ُ
اإل ُ
انَ ،
طُ
له اْل َحك ُ
ِ
ين.
آم َ
فربنا يسوع المسيح هو رب المجد وهو االله الحكيم الوحيد مخلصنا له كل المجد
وما قاله معلمنا يهوذا الرسول قاله أيضا معلمنا بولس الرسول في
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس :1
ِ ِ
 15ص ِاد َق ٌة ِهي اْل َكلِم ُة ومس َت ِحَّق ٌة ُك َّل ُقبول :أ َّ ِ
طا َة
ص اْل ُخ َ
َن اْل َمس َ
ُ
اء ِإَلى اْل َعاَل ِم لُي َخل َ
َ َُْ
َ
يح َي ُسو َع َج َ
َ
ِ
ين أ ََّوُل ُه ْم أََنا.
َّالذ َ
ِ ِ ِِ
لكَّن ِني لِه َذا ر ِحم ُت :لِي ْظ ِهر يسو ُع اْلم ِس ِ
ِ 16
َن ُي ْؤ ِمُنوا ِب ِه
ين أ ْ
يح ف َّى أََنا أ ََّوالً ُك َّل أََناةٍ ،م َثاالً لْل َعتيد َ
َ ُ
ُ َ َُ
ُ ْ
لِْلحي ِ
اة األََب ِدَّي ِة.
ََ
ِ
ور َّال ِذي الَ َي ْفَنى َوالَ ُيَرىِ ،
الد ُه ِ
الد ُه ِ
ام ُة َواْل َم ْجُد ِإَلى َد ْه ِر ُّ
َ 17و َملِ ُك ُّ
ور.
اإل ُ
له اْل َحك ُ
يم َو ْح َد ُهَ ،ل ُه اْل َكَر َ
ِ
ين.
آم َ
الرب يسوع المسيح رغم انه جاء الى العالم اال انه هو ملك الدهور االله الحكيم وحده الذي له
الكرامة والمجد
وكرر هذا في
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 18 :4

الس َماو ِ
ِيَّ .ال ِذي َل ُه اْل َم ْجُد ِإَلى َد ْه ِر
الر ُّب ِم ْن ُك ِل َع َمل َرِد ٍ
َو َسُيْن ِق ُذِني َّ
يء َوُي َخلِ ُص ِني لِ َمَل ُكوِت ِه َّ
الده ِ ِ
ين.
ُّ ُ
ور .آم َ
فاعتقد واضح ان لقب رب المجد الذي هو ليهوه فقط اعطي للرب يسوع المسيح النه يهوه الظاهر
في الجسد

والمجد هلل دائما

