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Cudowna Miłość Boga 
 

Wstęp 
 

Co wiemy o krewetce? Odkryłem, że te małe stworzenia mają bardzo interesujące zwyczaje. 
Krewetki przechodzą przez proces zrzucania „ubrania” trzy lub cztery razy do roku. Proces ten 
nazwany jest linieniem. To samo w sobie nie jest niczym niezwykłym, ale jak one to osiągają jest 
niezwykle interesujące. Za każdym razem jak krewetka chce zmienić swój pancerz na nowy 
umieszcza ziarnko piasku na swojej głowie i nowa warstwa skóry rośnie na nim. Status kamyczka 
jak niektórzy to nazywają, pozwala małej krewetce wiedzieć czy jest do góry nogami czy na boku 
we wzburzonych wodach oceanu. Krewetka wie to przez przyciąganie grawitacyjne. 

Może zastanawiasz się jak naukowcy odkryli to dziwne zachowanie krewetki. Naukowcy włożyli 
kilka krewetek do akwarium ze stalowymi opiłkami na dnie. Kiedy nadszedł czas zrzucania 
pancerza, krewetka umieściła kawałek stalowego opiłka na głowie i nowa warstwa skóry pokryła 
ten opiłek.  Następnie naukowcy umieścili mocny elektro-magnez na górze akwarium i natychmiast 
wszystkie krewetki przewróciły się i zaczęły pływać do góry nogami. Żeby dodać trochę humoru do 
tej historii, naukowcy dodali jedną krewetkę z oceanu do akwarium z krewetkami ze stalowymi 
opiłkami w głowie. To musiał być interesujący eksperyment do oglądania, ze wszystkimi 
krewetkami za wyjątkiem jednej pływającej go góry nogami. Tylko jedna krewetka pływała 
normalnie. 

Jeżeli krewetki mogłaby myśleć i mówić tak jak my, zastanawiam się co by powiedziały o tej jednej 
krewetce? „Patrzcie na nią jak ona dziwnie pływa, co z nią jest nie tak?” Widzicie, krewetki, które 
mają stalowe opiłki w ich głowach myślą, że to one pływają poprawnie ze względu na tak zwany 
„status kamienia”, który mówi im, że dół jest górą, a góra jest dołem. Większość z nich pływała do 
góry nogami, ponieważ uważały, że tak ma być. Jedna pojedyncza krewetka musi być w błędzie. 

Jako chrześcijanin moim „statusem kamienia” musi być tylko Pismo Święte.  To co ludzie myślą, 
czy nawet większość wierzy, że jest prawdą, nigdy nie może zając miejsca niezawodnego 
słowa Bożego. Historia dowodzi, że myślenie większości jest często błędne, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o religię. Niedawno przeczytałem oświadczenie, które stało się bardziej znaczące dla mnie i 
podkreśla tę prawdę: 

„Nie ma pewnego zabezpieczenia przed złem tylko prawda… Jest wielu w kościele, którzy biorą to 
za pewnik, że rozumieją to w co wierzą, ale aż powstaje kontrowersja, nie znają swojej słabości” 
(God’s Amazing Grace strona 30)  

Około dwóch lat temu zacząłem rozumieć bardziej co to stwierdzenie oznacza. Była późna wiosna 
i jechałem na północ odwiedzić bliską przyjaciółkę.  Natychmiast po przybyciu do jej domu i 
wymianie powitań zaczęła ze mną dzielić swoje obawy dotyczące jednej z głównych nauk w 
chrześcijaństwie. Jedną z doktryn z którą miała problem była to nauka o „Trójcy Świętej”. Jak trzy 
osoby mogą być w rzeczywistości jednym Bogiem.  Nauka o Trójcy Świętej jest fałszywa 
powiedziała.  Moją bezpośrednią odpowiedzią była frustracja i gniew. Jak to może być „fałszywa”?   
Biblia mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym; czy to nie jest Trójca? Poza tym całe chrześcijaństwo 
wierzy w Trójcę, co musi być prawdą!! Pomimo mojej pozornej frustracji zaprosiła mnie, bym usiadł 
i przeszedł z nią przez niektóre teksty. Niechętnie zobowiązałem się, myśląc, że ustawię moją 
przyjaciółkę do pionu. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy Bóg zaczął brać porcje Pisma, 
które były dla mnie mroczne i niejasne, i dał mi zrozumienie. Pytania zaczęły zalewać mój umysł. 
Czy moje przekonanie, że Bóg jest „Trójcą” było naprawdę słusznie? Czy prawda nie musi mieć 
sensu? Czy trzy naprawdę mogą być jednym? 
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Przypominam sobie czasy, kiedy próbowałem nauczać moje dzieci o Bogu. Niezmiennie szedłem 
do lodówki, żeby przynieść jabłko, siadałem między chłopcami i kontynuowałem mówiąc im, że 
Bóg jest jak to jabłko. Bóg jest jak nazwisko, więc całe jabłko reprezentuje Boga. Ojciec jest 
reprezentowany przez rdzeń jabłka, Syn przez białą, mięsistą część i Duch Święty przez skórę. 
Następnie pytałem się czy chłopcy to rozumieją. Odpowiedz zawsze była taka sama: Patrzyli na 
mnie oszołomieni i kręcili głowami nie, nie rozumieją. Moja odpowiedź też zawsze była taka sama: 
Nie szkodzi chłopcy, nikt naprawdę nie rozumie, ponieważ „Bóg jest tajemnicą”. Teraz zaczynam 
się zastanawiać! Czy Bóg rzeczywiście jest taką tajemnicą? Jak możemy służyć Bogu, jeżeli nawet 
nie wiemy kim On jest? Musiałem znać odpowiedzi na potok pytań, które teraz kłębiły się w moim 
umyśle. Tego dnia rozpoczęliśmy poszukiwania z mężem, które przyniosły nam największą 
radość, jaką kiedykolwiek znaliśmy. Jak my usiłowaliśmy odłożyć na bok wszystkie nasze z góry 
przyjęte poglądy i pilnie studiować Pismo Święte, pokój i radość wypełniły nasze serca, jak nigdy 
wcześniej dotąd. Bóg Niebios stał się dla nas bardzo realny, i Jego miłość w oddaniu swego Syna 
wypełniła nasze życie. Chcielibyśmy podzielić się z wami tym, co znaleźliśmy w naszym badaniu. 
Nie jest naszym pragnieniem wzbudzanie kontrowersji lub powodowanie podziałów, ale po prostu 
podzielenie się zrozumieniem, które pomogło nam lepiej widzieć cudowną miłość Boga do 
ludzkości. Modlimy się, abyście zobaczyli prostą prawdę o Bogu i Chrystusie, który jest tak jasno 
objawiona w Jego Świętym Słowie, oraz lepiej rozumieli pełnioną przez nich prawowitą i wzniosłą 
pozycję. Każdy z nas musi studiować Biblię dla siebie. Musimy kształtować nasze przekonania, nie 
na podstawie tego, co inni powiedzieli nam o Biblii, ani tego, co wszyscy inaczej robią, ale w 
oparciu o pewne Słowo Boże. Dopóki ktoś nie zakwestionował naszej wiary, nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z naszej słabości. Wzywamy cię do przeszukiwania Pisma Świętego, jak nigdy przedtem. 
Studiuj i uczyć się sam, udowodnij wszystkie rzeczy i, podobnie jak dawni Grecy, sprawdź, czy „to” 
tak jest. ”Niech lepsze zrozumienie Boga napełni wasze serca z jak najgłębszym poczuciem 
radości i wdzięczności, tak jak nasze! Niech Bóg was błogosławi w waszych poszukiwaniach. 

 
 

TRÓJCA ŚWIĘTA 
 

Nauka o Trójcy Świętej jest podstawą nauk, na których wszyscy rzekomi Chrześcijanie się 
opierają. Żeby być członkiem Światowej Rady Kościołów, organizacja ta musi wyznawać wiarę w 
tę doktrynę.  Nauczanie o Trójcy jest fundamentalnym nauczaniem, na którym to prawie rzekomi 
Chrześcijanie się opierają. Być członkiem Światowej Rady Kościołów organizacja musi wyznawać 
wiarę w tę doktrynę.  

Spójrzmy na to, czego naprawdę uczy Trójca i skąd ta doktryna pochodzi. Kiedy omawiałem to 
nauczanie z chrześcijanami wielu wyznań, stało się dla mnie coraz bardziej jasne, że bardzo 
niewiele osób faktycznie zdaje sobie z tego sprawę, co naucza ta doktryna. Gdybyśmy mieli 
odnieść się do któregokolwiek ze streszczeń przekonań różnych głównych denominacji 
istniejących dzisiaj, stwierdzilibyśmy, że są zwolennikami idei, że istnieje jeden Bóg składający się 
z trzech różnych osób. Jeżeli przyjrzymy się tym różnym opisom, dowiemy się, że ta doktryna 
„Trójcy”uczy: 

Trzy istoty, które są wieczne 

Trzy istoty, które są nieśmiertelne 

Trzy istoty wszechmocne, wszechwiedzące itp. 
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Trzy istoty, które są godne czci i uwielbienia 

Trzy istoty, z których każda odgrywa inną rolę 

Na przykład Encyklopedia Katolicka mówi: 

„... Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, i Duch Święty jest Bogiem, a jednak nie ma trzech 
Bogów, ale jeden Bóg ... Osoby są współwieczne i równe: wszyscy są niestworzeni i 
wszechmocni.” 

Prawie wszystkie kościoły w chrześcijaństwie mają tę samą koncepcję Trójcy; niektóre z 
niewielkimi modyfikacjami.  

Przyglądając się temu trochę bliżej, zaczynamy dostrzegać, co naprawdę mówi się. Jeżeli wszyscy 
trzej członkowie Boga są wieczni, to znaczy, że mają wszystko, istnieli przez całą wieczność jako 
odrębne osoby. Wszyscy mają ten sam wiek. Jeśli prawdą jest, że wszyscy są w tym samym 
wieku, to tytuły, które posiadają są jedynie odzwierciedlenie ról przyjętych do realizacji planu 
odkupienia. Tych tytułów nie można traktować dosłownie. Na przykład: Syn Boży nie jest tak 
naprawdę Synem Bożym; On jest członkiem Bóstwa grającym rolę Syna. Ojciec tak 
naprawdę nie jest ojcem Jezusa; Jest członkiem Bóstwa, grającym rolę Ojca.  

Implikacje tych nauk są dogłębne, kiedy starasz się to zrozumieć. Biblia ciągle nam mówi, że Bóg 
dał swojego syna żeby umarł za ciebie i za mnie, a doktryna Świętej Trójcy mówi nam, że Jezus 
nie był rzeczywistym Synem Bożym. Wyznawcy doktryny Świętej Trójcy twierdzą, że Jezus był 
Synem, ponieważ urodził się w Betlejem, ale nie był prawdziwym Synem Bożym w niebie przed 
przyjściem na ziemię.  

To jest skrócona wersja nauki o Trójcy Świętej.  

„Jest jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty” Trzy pytania, które chcemy sobie zadać, „Czy nauka 
o Bogu od początku czasów jest biblijna i czy ma znaczenie?” 

 

Skąd się wzięła taka nauka? 

 

Jeżeli weźmiesz jakąkolwiek renomowaną encyklopedię, zauważysz, że to nauczanie zaczęło się 
tworzyć jako część Chrześcijaństwa na Soborze w Nicei w 325 roku. Przybrało ono swoją obecną 
formę sześćdziesiąt lat później na Soborze w Konstantynopolu. Ci którzy studiowali historię 
kościoła, przypominają sobie, że był to czas, kiedy kościół w Rzymie rósł w potęgę nad 
chrześcijańskim światem. Uczeni Biblii zauważyli, że Księga Objawienia, rozdział 2 i 3, Bóg daje 
nam obraz różnych okresów w historii chrześcijańskiego kościoła. Sobór w Nicei w 325 roku, miał 
miejsce podczas działalności kościoła w Pergamonie. Kościół, który rozpoczął jako nieskazitelny 
(reprezentowany przez kościół w Efezie), przeszedł przez prześladowanie (Smyrna), podupadł w 
związku z dojściem do kompromisu z poganami. (Pergamon). 

Musimy pamiętać, że świat chrześcijański był otoczony religiami pogańskimi. Ci poganie czcili 
wiele bogów. Historia pokazuje nam kościół, który chciał być bardziej atrakcyjny dla pogańskich 
sąsiadów, w końcu zaadoptował zrozumienie boga, które było poganizmem samym w sobie. Jak 
autor zauważył, Trójca Święta ma swoje pochodzenie w Perskim trójzębie.  Inni autorzy zauważyli, 
że w Indyjskiej religii spotykamy rodzaj trójcy hinduistycznej Brahmy, Siwy i Wisznu. W religii 
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egipskiej mamy trójcę Ozyrys, Izydy i Horusa. Naukowcy wskazują, że nauka o trójcy ma swoje 
korzenie w poganiźmie.  Studiując antyczny świat dowiemy się, że pogańscy bogowie byli czczeni 
w trzech bóstwach lub w trójcy. 

Jeżeli poganizm został podbity przez chrześcijaństwo, jest równocześnie prawdą, że 
chrześcijaństwo było skażone przez pogaństwo. Czysty deizm pierwszych chrześcijan był 
zmieniony przez kościół rzymski w niezrozumiały dogmat trójcy świętej.(Hisory of Christianity, 
Edward Gibbons) 

Ktoś może się zapytać, czy Żydzi w czasach Chrystusa, czy jakimkolwiek innym czasie, wierzyli, 
że prawdziwy Bóg był Trójcą Świętą. Proszę przeczytać to oświadczenie: 

„Zakłada się z pewnością, że Żydowski Kościół nie utrzymywał takiej doktryny powiedział Pan 
Summerbell; mój przyjaciel, który był obecny w synagodze w Nowym Jorku, zapytany przez 
Rabina, żeby wytłumaczył zwrot Elohim (Bóg Jahwe). Duchowny wierzący w Trójcę Świętą stojący 
obok zapytał, dlaczego Bóg Jahwe ma odniesienie do Trójcy Świętej? Rabin odpowiedział, że nie 
wolno mu więcej użyć tego wyrazu lub będzie musiał wyrzucić go z Synagogi, ponieważ nie 
wolno wymieniać żadnych obcych bogów w Synagodze.(Review and Herald, Nov 5, 1861) 

Chodzi o to, że Żydzi nie uważają tej doktryny o Trójcy jako prawdę biblijną, ale raczej jako prawdę 
pogańską. Warto zauważyć, że każdy czytający Pismo Święte od Pierwszej Księgi Mojżeszowej do 
Księgi Objawienia nie znajdzie wyrazów „Trójca Święta”. Warto też zauważyć, że w Starym 
Testamencie nie ma nauczania o Trójcy Świętej.  

Encyklopedia Religii mówi: 

Teologowie czasów dzisiejszych są zgodni, że Biblia Żydowska nie zawiera nauczania na temat 
Trójcy Świętej. 

Nawet Nowa Encyklopedia Katolicka przyznaje: 

Doktryna Trójcy Świętej nie jest nauczana w Starym Testamencie. 

To nam przedstawia bardzo interesujący problem: Jeżeli teolodzy przyznają, że Stary Testament 
nie naucza o Trójcy Świętej, to czy Bóg się zmienił? Kiedy Jezus żył na ziemię i cytował obszernie 
Biblię (Stary Testament), czy kiedykolwiek mówił o Bogu jako o Trójcy Świętej?  Prawda jest taka, 
że możesz prześledzić życie Chrystusa od żłobka do grobu i Jezus nigdy nie dał wskazówki, że 
Bóg jest Trójcą Świętą, jak również żaden z autorów Nowego Testamentu. 

W Nowej Encyklopedii Britanica jest napisane: 

„Ani słowa Trójca, ani sprecyzowana doktryna nie pojawia się w Nowym Testamencie.” 

Prawdę powiedziawszy, jeżeli powołamy się na wczesnych pisarzy chrześcijańskich pierwszych 
trzech wieków naszej ery, od apostołów do czwartego wieku- dowiemy się, że religijni wybitni 
nauczyciele, tacy jak Justin Martyr, Origen and Ireneus, również nigdy nie nauczali o Trójcy. 

Dogmat o trój jedynym bogu, ma swoje korzenie pogańskie, był zaakceptowany przez Kościół 
Rzymski. Jak już wspomnieliśmy, jego początek miał miejsce na Soborze w Nicei w 325 roku, 
kiedy Cesarz Konstantyn wprowadził poganizm do kościoła przez kompromis. Dogmat ten został 
centralną doktryną Rzymsko Katolickiej wiary, i rzeczywiście dzisiaj jest podstawą prawie 
wszystkich Chrześcijan. 
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„Tajemnica Trójcy jest centralnym nauczaniem katolickiej wiary. Na tej podstawie opierają się 
wszystkie inne nauki kościoła” (Handbook for Today’s Catholic, strona 11) 

To stwierdzenie powinno podnieść alarm w naszym myśleniu. Jeżeli dogmat Trójcy rzeczywiście 
pochodzi z poganizmu i nie jest nauczany w Starym i Nowym Testamencie, czy nie powinniśmy się 
uczciwie zastanowić nad tym nauczaniem, które deklaruje, że jest centralnym i kluczowym 
punktem całego nauczania w katolicyzmie? W rzeczywistości większość Chrześcijan dzisiaj 
złożyłoby podobną deklarację dotyczącą dogmatu o Trójcy. 

Interesujące jest uświadomienie sobie, że każda główna jednostka rozpoczęta przez reformatorów 
miała swój początek w proteście przeciwko katolicyzmowi. Większość nawet posunęła się tak 
daleko, że nazwała system katolicki kultu, systemem antychrystowym i Papieża anty Chrystusem. 
Marcin Luter był jednym z tych reformatorów. Ale dzisiaj prawie wszyscy chrześcijanie naśladują 
Rzym w wielu aspektach nauczania. Dogmat Trójcy jest jednym z nich. Kościół Rzymski 
doprowadził do istnienia tego dogmatu, który teraz jest podstawą systemu katolickiego. 

Jakie są niektóre z nauk katolickiej wiary, które mają swoje korzenie w dogmacie Trójcy? 
Nieformalne spojrzenie odkrywa takie nauczanie jak: 

nieśmiertelność duszy, msza, czyściec, nieomylność Papieża, modlenie się do świętych, wieczne 
piekło, zdolność kapłana do przebaczania grzechów, niepokalane poczęcie, komunia, zbawienie 
przez uczynki, czczenie niedzieli. Powinno to spowodować zastanowienie się w naszym umyśle. 
Czy te nauki są w Piśmie Świętym? 

Czy to możliwe, że my w chrześcijaństwie zaakceptowaliśmy dogmat, naukę o Bogu, która jest 
nieprawdziwa, ponieważ została przekazana przez lata? Czy jesteśmy jak te krewetki, które myślą, 
że pływają poprawnie, a w rzeczywistości pływają do góry nogami? Popatrzmy teraz co Biblia ma 
do powiedzenia w tej sprawie o cudownej miłości Boga. Ty zadecydujesz. 
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JEDEN BÓG 

Kiedy nasz potężny Bóg dostarczył Izraelitów z niewoli egipskiej, prowadząc ich przez Morze 
Czerwone, do podnóża Góry Synaj, powiedział im żeby się uświęcili, bo ma im coś ważnego do 
powiedzenia. To właśnie Mojżesz wspiął się na Górę Synaj, aby otrzymać instrukcje dla ludzi. Bóg 
dał Mojżeszowi tablice z kamienia, na których napisał własną ręką prawo, według którego Jego 
ludzie powinni byli postępować. W Księdze   Wyjścia 20:1-3 czytamy: 

1 Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Księga Wyjścia 20:1-3 
 
Izrael właśnie został uwolniony z ziemi, w której wielu bogów było czczonych, więc Bóg 
Niebios natychmiast przypomniał Swojemu ludowi, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg. 
Prawda, że jest tylko jeden Bóg było pierwszym miłosiernym przykazaniem Boga dla Jego 
ludu. To stanowiłoby podstawę dla wszystkich innych kultów. Podczas wędrówek Izraela po 
pustyni, Bóg przypominał im ciągle o tym głównym przykazaniu i kiedy byli gotowi, żeby 
wejść do ziemi obiecanej, Bóg ponownie im o tym przypomniał o tym fakcie: 
35 Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. 
(Księga Powtórzonego Prawa 4:35) 
I później znowu, przed wejściem do Ziemi Obiecanej Bóg powiedział: 
 
4 Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jeden. .(Księga Powtórzonego Prawa 
6:4) 
 
Wydaje się, że idea wielu bogów była przedmiotem głębokiej troski Pana; tak bardzo, że z 
miłością ciągle przypominał Swojemu ludowi, że jest tylko jeden Bóg. Chciał powstrzymać 
swój lud przed upadkiem w ten sam pogański kult wielu bóstw, które otaczały ich. Zwróć 
uwagę na oświadczenie: „Tak całkowicie bałwochwalcze było babilońskie uznanie Boskiej 
jedności, że Jehowa, Żywy Bóg, surowo potępił swój własny lud za jakiekolwiek 
naśladowanie. W jedności tego jednego jedynego Boga Babilończyków, były trzy osoby i 
symbolizowały dogmat o Trójcy Świętej. Jak dowodzą odkrycia Layarda, równoboczny 
trójkąt, który występuje w Kościele Romskim do tych dni. (The Two Babylons strona 16) 
 
Lord wiedział, że wszędzie naokoło Jego wybranego ludu były pogańskie nauki o wielu 
bogach, a za tem ciągłe przypomnienia, „Jest tylko jeden jedyny Bóg”. Dla Żydów nawet 
dzisiaj jest oczywiste, że jest tylko jeden Bóg. Pomysł jednego Boga, który składa się z 
trzech indywidualnych postaci był, i nadal jest obcy w ich sposobie myślenia. 
 
Popatrzmy na kilka tekstów w Nowym Testamencie. Na pewno Bóg Starego i Nowego 
Testamentu musi być taki sam! 28 Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, który się im 
przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, 
zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: 
«Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. 30 Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem 
i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 
Nie ma innego przykazania większego od tych». 32 Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo 
dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 
(Ewangelia Świętego Marka 12:28-32) Sam Jezus nam powiedział, że jest tylko jeden Bóg! 
Wielki Apostoł Paweł powiedział nam taką samą prawdę:6 dla nas istnieje tylko jeden Bóg, 
Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus 
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Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. (1 List do 
Koryntian 8:6) 
 
4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje 
wasze powołanie. 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (List do 
Efezjan 4:4-6) 
 
2 za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche 
i spokojne z całą pobożnością i godnością. 3 Jest to bowiem dobre i miłe w oczach 
Zbawiciela naszego, Boga, 4 który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. 
5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, 
Chrystus Jezus (1 List do Tymoteusza 2:5) 
Co Apostoł Paweł stara się nam objawić? Przede wszystkim stwierdza zdecydowanie, że 
jest jeden Bóg – Ojciec. Dalej mówi nam, że wszystko co istnieje pochodzi ostatecznie 
od Boga, Ojca! Ten jeden Bóg jest źródłem wszelkiego życia i mocy. Dalej stwierdza, że 
jest jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko powstało. To Jezus jest 
łącznikiem między Niebem i ziemią – naszym pośrednikiem. To przez Jezusa jest, że 
Bóg i człowiek są zjednoczeni. 
Jezus stwierdza również tę dobitną prawdę, że istnieje tylko jeden Bóg – Ojciec- i życie 
wieczne polega na poznaniu tego Boga i Jezusa, którego posłał. W słynnej modlitwie Jana 
17 czytamy: 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga 
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (Ewangelia Św. Jana 17:3) Jakub 
powiedział: 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy 
wierzą i drżą. (List do Św. Jakuba 2:19) 
 
Nawet diabły wiedzą, że istnieje tylko jeden Bóg. Pismo święte wyraźnie stwierdza, że jest 
tylko jeden Bóg. Żaden z autorów Biblii nie wspomina o tym, że Bóg składa się z trzech 
różnych osób. Wyznawcy Trójcy Świętej mówią, że jest jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Pismo Święte mówi jest jeden Bóg, Ojciec. 
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SYN BOGA 

Jeżeli jest jeden Bóg, Ojciec, dzięki któremu wszystko powstało, jak uczy Pismo Święte, to kim jest 
Jezus? Jaki jest Jego stosunek do Ojca? Czy jest on Bóstwem, czy też jest On mniejszą istotą jak 
niektórzy uczą?  Czy jest On po prostu świetnym nauczycielem?  To musiały być pytania, które 
nękały umysł człowieka o imieniu Nikodem, faryzeusza. W Ewangelii Św. Jana 3, mamy historię 
związaną z nami. W środku nocy przywódca kościoła podkradł się cicho do ogrodu, gdzie wiedział, 
że znajdzie Jezusa. Nikodem obawiał się, żeby nikt go nie zobaczył z tym lubianym nauczycielem, 
a jednak coś w tym człowieku Jezusie było inne. Chciał wiedzieć kim naprawdę był. A zatem 
Nikodem otwiera rozmowę:2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od 
Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty 
czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». (Ewangelia Św. Jana 3:2) 

To było tak jakby Nikodem powiedział Jezusowi „Powiedz mi, kim naprawdę jesteś!” Kim 
jest ten nauczyciel posłany od Boga i dlaczego On tu jest? Kim jest ten człowiek, który potrafi 
zamienić wodę w najczystszy sok winogronowy, jaki ktoś kiedykolwiek próbował? Kim jest ten 
człowiek, który odważył się zgromić wykonywanie obrzydliwości na dziedzińcu świątyni? Kim jest 
ten człowiek, który może wyleczyć chorych i wskrzeszać umarłych? Kim jest ten człowiek, który tak 
pięknie mówił o Niebie jakby Sam tam był? Kim jest ten człowiek, który nazywał Boga Swoim 
Ojcem? Kim On jest i dlaczego był tutaj? Kiedy zaczynamy odpowiadać na te pytania, 
cofnijmy się przez eony wieczności do miejsca zwanego Niebem.  Kluczem do 
zrozumienia kim Jezus jest, wymaga zrozumienia kontrowersji, jaka miała miejsce w 
Niebie, zanim ten świat został stworzony. 

Do tego czasu wszystko było spokojnie wśród mieszkańców tego wspaniałego miejsca, aż 
pewnego dnia zaczęło się coś niepokojącego ujawniać. Jeden z aniołów, którego Bóg stworzył 
zaczął się buntować. Oczywiście jest to zagadką w jaki sposób istota stworzona doskonałą ręką 
Boga mogła zgrzeszyć, ale Pismo Święte mówi nam, że rzeczywiście tak się stało. 

12.Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny 
Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,13.Byłeś w 
Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, 
chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje 
ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. 14.Obok cheruba, który bronił wstępu, 
postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. 
15.Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, 
gdy odkryto u ciebie niegodziwość. 16.Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze 
gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, 
wygubił cię spośród kamieni ognistych. 17.Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej 
piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; 
postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. (Księga Ezechiela 28:12-17) 

Dowiadujemy się zdumiewiających faktów o tym, jak grzech zaczął się od tej części Pisma 
Świętego. Widzimy, że „cherubin, który okrywał” ten który stał obok Boga był istotą, która 
zaczęła pielęgnować myśli o grzechu. Lucyfer jak go nazwano, zaczął pielęgnować nasiona dumy, 
które przerodziły się w bunt przeciwko Stwórcy. 

 

12 Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który 
podbijałeś narody? 
13 Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię 
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mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. 
14 Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. (Księga Izajasza 14:12-14)  

Powyższy cytat z Biblii przedstawia bardzo jasno co chciał Lucyfer. On chciał być równy Bogu. 
Chciał siedzieć w radach Nieba, jakby sam był Bóstwem. Zdumiewiająca jest myśl, że istota 
stworzona przez Boga chciałaby być czczona jak sam Bóg! Faktycznie niewiele się od tego czasu 
zmieniło. Nawet dzisiaj przez nauki New Age ludzie starają się zostać bogami. Jednak to myślenie 
przyniosło niedolę, którą teraz widzimy na ziemi. Dlaczego Lucyfer nie był zadowolony ze swojej 
pozycji jako najwyższy anioł? Co sprawiło, że chciał być czczony jako Bóg? Uważam, że ważne 
jest abyśmy dokładnie zrozumieli na czym polegał problem Lucyfera, ponieważ ta kontrowersja, 
która rozpoczęła się w Niebie jest tą samą która szaleje dzisiaj. Przyjrzyjmy się teraz innej osobie, 
która była w niebie z Bogiem w czasie, gdy Lucyfer zaczął pielęgnować nasiona buntu – Syn Boży 
zwany Michałem (oznacza taki jak Bóg). (Zobacz List Świętego Judy 9, Księga Objawienia 12:7-9) 
Michał był nazwany Jezusem podczas swojego życia na ziemi. Co Biblia mówi o Nim? 

 

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 
2 Ono było na początku u Boga. 
3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. (Ewangelia 
Św. Jana 1:1-3) 

 

Pismo Święte mówi nam, że Michał istniał z Bogiem przed stworzeniem. On jest „Słowem” lub 
„słyszalnością” Boga. Czymże jest mowa do myśli, tym jest Chrystus dla Ojca. l  Jezus jest 
Bóstwem nam objawionym. Jest manifestacją lub dowodem na to, że Ojciec i „Słowo” Jezus był 
wcześniej Synem Bożym w Niebie, zanim przybył na ziemię. To Jezus (Michał) dzięki mocy Bożej 
stworzył wszystkie rzeczy. 

4 Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? 
Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? - A jakie syna? Wiadomo ci może? (Księga 
Przysłów 30:4) 

 

Bóg ma Syna i ten Syn istniał z Nim w eonach czasów wcześniejszych przed 
stworzeniem tego świata. Wielki Stwórca (Ojciec) miał partnera 
w stworzeniu naszego świata; to był Jego Syn. 
 
22 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło jako początek swej mocy, od dawna, 
23 od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 
24 Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; 
25 zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; 
26 nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. 
27 Gdy niebo ustanawiał, z Nim byłam, gdy umacniał sklepienie nad bezmiarem wód, 
28 gdy w górze utwierdzał obłoki, i wyznaczał źródła głębinom, 
29 gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty ziemi. 
30 Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, 
(Księga Przysłów 8:22-30) 
 

Jezus, Syn Boży, stał przy Ojcu podczas stworzenia świata. W Biblii napisano: “Wtedy byłem przy 
nim jako mistrzowski rzemieślnik”. (Werset.30) Jezus urodził się jako Syn Boży w eonach 
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wieczności. Pismo Święte nie mówi, jak to się stało, ale po prostu, że tak było. Słowo 
przetłumaczone w języku hebrajskim jako „powstało” oznacza „przekręcać” 

lub „wirować”, „rodzić”, „formować”, „ukształtować”. Wielu uważa, że ten fragment odnosi się do 
„mądrości” i nie powinien być traktowany jako dosłowne mówienie o istnieniu Jezusa. Musimy 
jednak o tym pamiętać Jezus jest Mądrością. 

24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, Mocą 
Bożą i Mądrością Bożą. (Pierwszy List Św. Pawła do Koryntian 1:24) 

 

Kontrowersje, które rozpoczęły się w Niebie, dotyczyły właśnie tego problemu. Chrystus, 

Syn Boży był jedyną istotą w całym wszechświecie, który uczestniczył w naradach z Ojcem. 

Chrystus stworzył świat w połączeniu z Bogiem. Lucyfer, uważał, że 

powinien być uwzględniony w decyzjach Bóstwa, był zły, że Syn Boży został skonsultowany, ale 
on, Lucyfer, nie. W efekcie, Lucyfer zaprzeczył, że Jezus był dosłownym Synem Boga. Jezus 
był Boski; On był Synem Bożym. Żadna inna istota nie mogła wykonać dzieła Chrystusa. Lucyfer 
chciał zostać wciągnięty do rady, aby uczynić „Trójcę” trzech istot godnych czci i chwały, ale w jaki 
sposób istota stworzona może być równa swojemu Stwórcy? 

Odpowiedź jest prosta; on nie może być! Przyjaciele, zachowajmy tę myśl, gdy kontynuujemy 
nasze badania, ponieważ jest to rdzeń całej koncepcji Boga. Kontynuujmy nasze badanie o 
Jezusie i zobaczycie, co jeszcze Pismo Święte ma do powiedzenia na jego temat. 

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Św. Jana 3:16 

Zauważcie, że Ojciec pozwolił Swemu Synowi, aby umarł za nas. Jezus nie stal się 
jednorodzonym Synem, jak nauczają Trynitarianie, kiedy urodził się jako niemowlę w Betlejem. 
Jezus istniał w Niebie jako jedyny Syn Boży, zanim przyszedł na ziemię. 

 

9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat  
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Pierwszy List Św. Jana 4:9 

Jeszcze raz ta sama myśl się pojawia, że Bóg zesłał swojego Jednego Pierworodnego Syna. 

14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

 

Słowo, Mądrość Boża, przyjęło ludzkie ciało i zamieszkało pośród nas!  To był jedyny Syn 
Boży, który przyszedł, aby to zrobić; ten sam Syn, o którego Lucyfer był zazdrosny, i uważał, że 
należy go tak traktować jak Jezusa. Wielu się zastanawiało co to znaczy „tylko zrodzony” 

Zrodzony: pochodzi od greckiego słowa „monogenes”. Według Konkordancji Strong słowo 
oznacza „tylko urodzony”, „tylko (spłodzone, dziecko). „Są tacy, którzy wierzą, że Jezus jest 
„stworzonym”, co w efekcie oznacza, że nie jest bóstwem, bo on będzie na tym samym poziomie 
co aniołowie. Ale Biblia nie mówi, że Jezus był „stworzony”, mówi, że jest „spłodzony”. Czy te 
dwa słowa oznaczają To samo? Odpowiedź jest niekwestionowalna „nie”. „Stworzyć ” znaczy  
zrobić coś, co nie zostało dokonane wcześniej.” (Word Book Dictionary) aniołowie zostali 
stworzonymi, cały świat powstał, człowiek został stworzony; a Stwórca był ojcem, pracując przez 
jego Syna. Biblia mówi, że Jezus był Jednorodzonym Synem, co oznacza, że pochodził z 
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samego bytu ojca. Chrystus był z tej samej substancji co ojciec — w ten sposób jest on 
boski. Boskość nie oznacza, że Chrystus musi być tak stary jak ojciec, ale po prostu, że on 
ma atrybuty Bóstwa. Istnieje ogromna różnica między słowami „stworzony” i „spłodzony”. 
Niektórzy próbowali zaprzeczyć dosłownym Synostwu Chrystusa, mówiąc, że słowo „spłodzone” 
oznacza „unikalne”. W ten sposób Trynitarianie będą twierdzić, że Chrystus był „jedynym Jednym”, 
ponieważ urodził się w Betlejem. Musimy jednak pamiętać, że Pismo święte mówi nam, że to 
Syn Jednorodny, który został nadany. To wskazuje, że Jezus został spłodzony w niebie i istniał 
zanim przyszedł na ziemię. Z pewnością nikt nie zgadza się, że Jezus jest „Jedyny”, na pewno jest 
on jedynym Synem Boga całego Wszechświata. 

Ciągle słyszałem, że ewangelia jest tak prosta, że nawet dziecko może zrozumieć. Wierzycie w to, 
nieprawdaż? Jeżeli jest to takie proste, że dziecko może to zrozumieć, to czy nie zastanawia 
nauczanie o Trójcy? Nie tylko dzieci nie rozumieją, ale najlepsi teolodzy nie potrafią tego 
wytłumaczyć. Jednak, myśl, że Bóg zesłał Swojego Syna na ziemię, aby umarł za was i za 
mnie bardzo łatwo zrozumieć, kiedy wierzymy w proste stwierdzenie biblijne, że Jezus jest 
Prawdziwym Synem Bożym; a nie jedną z trzech tajemniczych istot tworzących jednego 
Boga. Jednym z największych problemów, przed którymi stanęli nasi misjonarze w przeszłości 
było głoszenie Ewangelii w krajach muzułmańskich. Jeden z misjonarzy zauważył bardzo powolny 
postęp chrześcijaństwa. Jak przeanalizował problem doszedł do wniosku, że jest bardzo trudno 
Muzułmanowi przyjąć naukę o Bogu jako Trójcy, ponieważ oni jak Żydzi wierzą tylko w Jednego 
Boga. Nauczanie o Trójcy było mylące. Misjonarz rozpoczął poszukiwania w Piśmie Świętym, i 
zdał sobie sprawę, że istnieje tylko jeden Bóg i Jego Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus. 
Spójrzmy teraz i zobaczmy kim według uczniów był Jezus. 

69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym». Ewangelia Św. Jana 6:69 

33 Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym» 
Ewangelia Św. Mateusza 14:33 

27 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał 
przyjść na świat». Ewangelia Św. Jana 11:27  

Uczniowie jasno wierzyli, że Jezus był Synem Boga!  Apostoł Paweł dzieli te same spostrzeżenia 
w wielu swoich odnośnikach do Boga jako Ojca Pana Jezusa Chrystusa. 

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; List do Efezjan 1:3 

31 Bóg i Ojciec Pana Jezusa, Ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.  2 List do 
Koryntian 11:31 

Jest to bardzo popularne wyrażenie Pawła, które jest używane w wielu przypadkach w jego 
pismach. Zauważ, że nazywa on Boga (Ojciec) zarówno Ojciec Chrystusa jak i jego Bóg. 

Chrystus zawsze mówi o Bogu jako o Swoim Ojcu, a także Jego Bogu! 

17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast 
udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga 
mego i Boga waszego”». Ewangelia Św. Jana 11:17 

 

34 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to 
znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Ewangelia Św. Marka 15:34 
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12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. A na nim 
imię Boga mojego napiszę imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od 
mego Boga i moje nowe imię. Księga Objawienia 3:12 

 

Jezus nazywa Boga Jego Ojcem i Jego Bogiem!! Ojciec nazywa Chrystusa Jego Synem, ale 
nigdy nie nazywa go Jego Bogiem! Zobaczymy wkrótce, dlaczego. 

Jezus sam oświadcza, że jest Synem Bożym. 

36 to czemu wy [o Tym], którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że 
powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Ewangelia Św. Jana 10:36 

Jezus deklarował się jako Syn Boży i Żydzi uważali to za bluźnierstwo!  Zauważ, że Jezus nigdy 
nie mógł zaprzeczyć, kim On naprawdę był. Byłoby to tak jak ty i ja deklarujemy kim jesteśmy. On 
nie twierdził, że jest jednym z trzech członków Trójcy, który gra rolę Syna Ojca. On 
powiedział, że jest Synem Ojca! 

17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Ewangelia 
Św. Mateusza 3:17 

Kiedy Jezus został ochrzczony, Bóg wypowiedział słowa afirmacji, oświadczając, że rzeczywiście 
Syn, którego zesłał na ziemię, był naszym Zbawicielem. Ponownie podczas przemienienia Bóg 
wypowiedział te słowa. 

 

5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Ewangelia Św. Mateusza 17:5 

 

Tak więc Ojciec mówi nam, kim był ten człowiek; to był Jego Syn! Nawet demony wiedziały, kim 
był Jezus. 

29 Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć 
nas?» Ewangelia Św. Mateusza 8:29 

 

Jak to się stało, że demony nazwały Jezusa Synem Bożym? Spotkali Go wcześniej nieprawdaż? 
Pamiętasz te same demony żyły kiedyś w niebie? Kiedy szatan (Lucyfer) został wyrzucony z 
nieba, zabrał ze sobą jedną trzecią aniołów ze sobą. (Księga Objawienia 12:9) Wiedzieli, kim był 
Jezus. On był Jedynym Synem Bożym!! Pamiętaj, że początkowe kontrowersje w niebie 
rozpoczęły się z niechęcią szatana do tego Syna, który był wywyższony przez Ojca, gdy on nie był. 
To ziarno niezadowolenia zamieniło się w wojnę na pełną skalę atakującą charakter Boga widziany 
w jego prawie. Co jeszcze Pismo Święte mówi o Jezusie? 

1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez 
proroków, 2 a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił 
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 3 Ten [Syn], który jest 
odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, 
a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. List do 
Hebrajczyków 1:1-3 

Tutaj dodamy jeszcze kilka elementów układanki. Mówi się, że Chrystus był „mianowanym 
spadkobiercą” wszystkich rzeczy. Spadkobiercą jest ktoś, kto otrzymuje spadek od kogoś. W tym 
przypadku Chrystus, Syn otrzymał Swoje dziedzictwo od Jego Ojca. Co otrzymał: Jego Imię, Jego 
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Władzę, Jego Moc! Innymi słowy, Chrystus jako jedyny jednorodzony Syn żywego Boga, przyjął z 
racji swoich narodzin wszystkie atrybuty, które posiadał Jego Ojciec. Ten tekst również to deklaruje 
Chrystus był dokładnym obrazem Swego Ojca. Był dokładnie taki jak On. Dlatego Jezus mógł 
powiedzieć: „Kto mnie widział, widział Ojca także. Ewangelia Św. Jana 14:9 

 

26 Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Ewangelia 
Św. Jana 5:26 

Zwróćcie tutaj uwagę, że Ojciec dał Synowi, aby miał życie w sobie. Chrystus otrzymał wszystko 
od Swego Ojca na mocy tego kim On jest, że jest Synem Bożym. Widzicie wszystkie te wersety 
ciągle powtarzają tę samą historię. Bóg całego wszechświata (Ojciec) jest ostatecznym źródłem 
całego życia i mocy. Wszystkie rzeczy pochodzą od Ojca; nawet sam Chrystus został zrodzony z 
Ojca. Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem Niebios; i Chrystus Syn jest dokładnym obrazem 
Ojca i to jest fakt. Pismo Święte naucza nas, że podczas gdy Syn dzieli równość natury, moc i 
cześć z Ojcem, były to atrybuty Bóstwa odziedziczone po Ojcu. Z tego powodu Pismo Święte 
pokazuje nam, że Syn jest zawsze podporządkowany Swemu Ojcu. Proszę spojrzeć na werset: 

28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. Ewangelia Św. 
Jana 14:28 

Co Jezus miał na myśli? Właśnie odkryliśmy, że Syn miał tą samą moc, honor i imię Ojca. Jak to 
jest czy Ojciec jest większy niż Jezus? Odpowiedź jest bardzo prosta: słowo „większy” w języku 
greckim to „meizon” co oznacza „starszy lub bardziej kompleksowy”. Innymi słowy, Jezus 
przyznał, że Jego Ojciec był źródłem wszelkiego życia. Ktoś wyjaśnił to w następujący sposób: 
Ojciec jest bardziej kompleksowy, ponieważ był pierwszy. Jezus przez całe życie zawsze 
przyznawał, że On po prostu wypełniał wolę Swojego Ojca. 

38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie 
posłał. Ewangelia Św. Jana 6:38 

 

30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; 
szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.  Ewangelia Św. Jana 5:30 

Jezus wyraźnie stwierdza, że Jego moc pochodzi od Ojca. To nie jest Jego wola, której On chce 
dokonać, ale Ojca. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, Jezus był podporządkowany swemu Ojcu. 
Znajdziesz Chrystusa tworzącego podobne stwierdzenia w Piśmie Świętym. Paweł określa ten 
związek tą drogą: 

3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, iż głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest 
głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg. 1 List do Koryntian 11:3 

 

28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który 
Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 1 List do Koryntian 15:28 

Wielu uważa, że oświadczenia Chrystusa o poddaniu się Jego Ojcu odnoszą się tylko do Jego 
życia jako człowieka na ziemi. Jednak ten werset wyraźnie mówi nam, że po zakończeniu tej 
kontrowersji Chrystus nadal będzie istniał i podlegał Ojcu!! Jest życzeniem Ojca, żeby Jego 
Syn był czczony tak jak On jest czczony. 
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8 Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa 
Twego. 9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię Boże, 
Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem.  List do Hebrajczyków 1:8-9 

Ojciec nazywał Syna „Bogiem”, ponieważ On jest naprawdę Bóstwem i naprawdę posiada 
wszystkie atrybuty Swego Ojca. Zauważ jednak, że Ojciec wyjaśnił, że to On namaścił Chrystusa i 
wyznaczył Go aby przyjmował chwałę aniołów i ludzi. 

22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali 
cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, 
który Go posłał. Ewangelia Świętego Jana 5:22-23 

35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Ewangelia Świętego Jana 3:35 

Jaki piękny obraz Boga całego stworzenia. Ojciec kocha Syna: „dlatego powiedział nam, 
abyśmy czcili i oddawali Jemu chwałę. Chrystus, Syn Boga Żywego porzucił swoje przywileje 
będąc u boku Swego Ojca i chętnie przybył na ziemię, aby być naszą ofiarą. Żaden anioł nie mógł 
się poświęcić; tylko dosłowny Syn Boga Żywego mógł umrzeć za zgubioną ludzkość! Ani nie był 
„częścią” trój jedynego boga, który przyszedł. Jest to tak ważne, że zdajemy sobie sprawę, że nie 
była to gra fabularna, w której jeden z trzech równych „Bogów” zadecydował kto będzie grał rolę 
Syna. To było naprawdę życie Boga, w postaci Jego Syna, który przyszedł na tę ziemię dla ciebie i 
dla mnie! Co za poświęcenie!  5 To dążenie niech was ożywia; ono też [było] w Chrystusie 
Jezusie.6 On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem,7 lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do 
ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, 8 uniżył samego siebie, stając się 
posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. List do Filipian 2:5-8. Jest to bardzo smutne 
widzieć, jak koncepcja nauczania o Trójcy przesłania ten wielki dar. Jaką cudowną miłość ma dla 
nas Ojciec i Syn.  

W Biblii znajduje się intrygująca historia, która pozwala nam rzucić okiem na głębię złożonej ofiary 
w naszym imieniu. Jest to historia Abrahama i Izaaka. Pamiętacie, jak obiecano Abrahamowi, że 
będzie ojcem wielkiego narodu. Możesz odświeżyć swoją pamięć o tej historii czytając w Księdze 
Rodzaju Rozdział 22; ale skoncentrujmy się na najbardziej niezwykłej prośbie skierowanej przez 
Boga do tego człowieka wiary: 1 A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł 
do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – 2 powiedział: «Weź twego syna 
jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym 
z pagórków, jaki ci wskażę». Księga Rodzaju 22:1-2 

Bóg powiedział Abrahamowi, aby wziął swego syna, swego jedynego syna Izaaka i złożył go w 
ofierze. Izaak nie był jedynym synem Abrahama, ale był spadkobiercą obietnicy. Abraham 
miał złożyć tego syna w ofierze. Czy zauważyłeś, że Pan powiedział: syna którego kochasz? 
Czytając tę historię, zdajemy sobie sprawę z walki, która musiała toczyć się w umyśle Abrahama.  
Dlaczego musiał oddać syna? Ten chłopak był posłusznym synem, dlaczego musiał umrzeć? W 
wersetach 7 i 8 czytamy: 

7 Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój 
synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» 8 Abraham 
odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obaj razem. Księga 
wyjścia 22:7-8 

Abraham zbudował ołtarz, związał Izaakowi ręce i nogi i położył go na ołtarzu. Czy to był posłuszny 
syn? Izaak z pewnością był w stanie obezwładnić swojego ojca, który był już podstarzały, jeżeli by 
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tego chciał, ale Izaak chętnie ofiarowałby swoje życie. Wtedy gdy Abraham podnosił nóż, aby 
zabić syna anioł Pański zawołał do Abrahama: 

11 Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: 
«Oto jestem». 12 [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! 
Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». 
Księga Wyjścia 22:11-12 

Abraham podniósł wzrok i zobaczył barana utkwionego w zaroślach, i Abraham poszedł i wziął 
barana i złożył go w ofierze Bogu. Co za test dla Abrahama!! Ale przyjaciele, cóż za próba miłości 
dla Boga wszechświata, naszego Ojca Niebieskiego, aby dobrowolnie oddać swojego jedynego 
Syna, swojego następcę, „syna, którego kocha” za zgubiony świat. Jestem pewien, że 
Abraham rzucił okiem na ofiarę, która miała być dokonana w imieniu całej ludzkości: ofiara 
spadkobiercy, jedynego Syna Żywego Boga, w naszym imieniu. Dostrzegł cudowną miłość 
Boga. To był ten „spadkobierca”, z którym szatan tak mocno walczył, gdy Jezus był na tej ziemi, 
aby zniszczyć prawdę, że w rzeczywistości był synem żywego Boga, posłanym z Nieba, aby 
odkupić upadłą ludzkość. Kontrowersje rozpoczęte w Niebie, zostały przeniesione na ten świat; i 
bitwa wciąż trwa. Szatan wciąż próbuje przekonać ludzi, że Jezus tak naprawdę nie jest 
Synem Bożym. W każdy możliwy sposób szatan stara się odebrać Chrystusowi należną mu 
pozycję i misję. W najbardziej żywej przypowieści z Mateusza 21 Jezus przepowiedział co 
człowiek mu uczyni. Powiedziano: 

33 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 
murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 
wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 
należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 
ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 
postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego 
syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy 
go, a posiądziemy jego dziedzictwo". 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.  Ewangelia 
Świętego Mateusza 21:33-39 

Bóg posadził winnicę. Naród Żydowski został wybrany przez Boga. Otrzymali polecenie 
przekazanie światu o wielkim Bogu Niebios; zwiastowaniu nadchodzącego Mesjasza. Za każdym 
razem, gdy Bóg wzbudzał proroków i wysyłał ich, aby mówili Izraelowi, że wędruj a od Boga, 
zabijali ich. W końcu Ojciec posłał swego Syna do jego ludu. Z pewnością okażą szacunek Synowi 
spadkobiercy. Ale ludzie, którzy zostali zaślepieni własną prawością, chwycili Chrystusa i przybili 
Go do krzyża na Golgocie. Naprawdę był to Syn Boży. Czy ma znaczenie, czy wierzysz czy nie, że 
Jezus jest dosłownym, prawdziwym Synem Bożym, czy też wierzysz, że jest On Trójcą, grającą 
rolę Syna w wielkim dramacie? Rozważ te teksty: 

3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ewangelia Św. Jana 17:3 

36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew 
Boży nad nim wisi. Ewangelia Św. Jana 3:36 

31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego. Ewangelia Św. Jana 20:31 

13 O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 
życie wieczne.1 List Św. Jana 5:13 
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Fakt, że Jezus Chrystus jest dosłownie „jednorodzonym” Synem Bożym, jest głównym punktem 
wiary chrześcijańskiej. Kiedy budujemy dom musimy położyć mocne fundamenty, bo inaczej 
budynek zawali się. Podstawą chrześcijaństwa jest to nauczanie, które podtrzymuje i wspiera 
każde inne nauczanie wiary chrześcijańskiej. Kiedy rozpoczęliśmy nasze badania, pokazaliśmy, że 
wiara katolicka twierdzi, że ich nauczanie o Trójcy jest centralną doktryną, na której spoczywają 
wszystkie inne doktryny i większość chrześcijaństwa podążyła za nimi w tym przekonaniu. Bracia i 
siostry, nie można zbudować mocnego domu na wadliwym fundamencie. 

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego 
zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, 
który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły 
się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Ewangelia Św. Mateusza 7:24-27  

Jeśli fundament jest mocny, reszta domu będzie silna. Jeśli jest wadliwy, dom upadnie. Zbyt długo 
nauczanie o Trójcy przesłaniało prawdziwe piękno relacji Ojca/Syna między Bogiem a Jezusem, 
ograbiając ludzi z wyraźnego obrazu nieskończonej ofiary złożonej za całą ludzkość. 
Odpowiadamy naszemu Zbawicielowi proporcjonalnie do naszego zrozumienia tego, co zostało 
zrobione w naszym imieniu. Nic dziwnego, że nasza głębokość zaangażowania w Boga jest tak 
niewielka. Może wiedza o Bogu, naszym Ojcu i piękno Syna, którego On kocha, pobudzą wasze 
serca do głębszej i cudowniejszej relacji z nimi. Chrystus nasz Pośrednik, jest łącznikiem między 
zagubioną ludzkością a Bogiem Niebieskim. In jest naszym cudownym, miłosiernym Zbawicielem. 
On jest Synem Boga Żywego!! 

Antychryst 

Zanim opuścimy tą część o Synu Bożym, chcę się z wami podzielić bardzo interesującymi 
fragmentami Pisma Świętego, które jak wierzę, rzuciły wiele światła na to, dlaczego tak ważne jest 
to , kim jest Chrystus i dlaczego musimy mieć Ojca i Syna na właściwych pozycjach. Pierwszy 
fragment znajduje się w księdze Mateusza rozdział 16:  

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za 
kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ewangelia Św. Mateusza 
16:13-17 

 
Jezus właśnie nakarmił 4000, zwanych faryzeuszami obłudnikami i ostrzegł uczniów, aby nie 
słuchali ich narzekań. Następnie zadał uczniom bardzo wyraźne pytanie: „Kim mówią ludzie, jest 
Syn Człowieczy”? Odpowiedzieli, nazywając niektórych ludzi, którzy sądzili, że Jezus jest. 
Następnie Jezus wyraźnie zapytał uczniów: „Ale któż powiada, że ja jestem?” To było bardzo 
interesujące pytanie, które zadawali ci wyznawcy Pana - czy naprawdę wiedzieli, kim był Jezus? 
Natychmiast Piotr odpowiedział poprawną odpowiedzią: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga 
żywego”. Piotr nie miał wątpliwości, kim był ten człowiek, Jezus, i Pan nazwał go błogosławionym, 
ponieważ Ojciec mu to objawił. Teraz zostawmy tę sekcję Pisma Świętego na chwilę i przejdźmy 
do księgi 1 Jana: 
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18 Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz 
właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.1 List 
Św. Jana 2:18 

 
Słowo „antychryst”, według konkordancji Stronga, oznacza „przeciwnik Chrystusa”. Następnie 
John robi bardzo interesujące spostrzeżenie na temat antychrysta, który ma nadejść. Daje nam 
jeden z znaków rozpoznawczych tego przeciwnika Chrystusa. (Drugi znak identyfikujący można 
znaleźć w 1 Jana 4: 3). 

22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie 
jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. 1 List Św. Jana 2:22 

Jan wyraźnie stwierdza, że zaprzeczanie, że Jezus jest Synem Bożym, namaszczonym, jest 
kłamstwem. Następnie mówi, że antychryst zaprzecza Ojcu i Synowi. Czy to możliwe, że sposób, 
w jaki moc antychrysta zaprzecza Ojcu i Synowi, wprowadzając nauczanie o Trójcy do 
chrześcijaństwa, co niszczy ich prawdziwy związek? Proszę pamiętać, że moc antychrysta, 
zgodnie z Pismem Świętym, nie jest mocą świecką, ale taką, która twierdzi, że jest religijna, 
ale niszczy prawdziwą istotę ewangelii. Wróćmy teraz do naszego tekstu z Ewangelii Mateusza 
16 i czytajmy dalej: 

18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a 
bramy piekielne go nie przemogą. Ewangelia Św. Mateusza 16:18 

 
Na jakiej skale Chrystus zbuduje swój kościół? Piotr właśnie wyznał, że Jezus jest Synem 
żywego Boga i Jezus nazwał go błogosławionym, ponieważ o tym wiedział. To na tej skale 
(fundamencie) Chrystus zamierzał zbudować swój kościół. Chrystus, prawdziwy Syn Boży, 
jest Skałą. Czy to nie interesujące, że niektórzy przyjęli te wersety, że Piotr był kamieniem, na 
którym miał zostać zbudowany kościół, a tym samym rozpoczęła się sukcesja papieży? Widzisz, 
jeśli wyjmiesz prawdziwy fundament, dom zacznie się rozpadać. Powodem tak wielu błędów 
doktrynalnych krążących wokół chrześcijaństwa jest to, że wielu opierało się na błędnych 
podstawach. Czy pamiętasz nasz „kamień statusu” w naszej początkowej historii o krewetkach? 
Większość krewetek miała wadliwy „kamień statusu”, a więc kiedy pływały do góry nogami myślały, 
że pływają poprawnie. Tak samo jest w dzisiejszym chrześcijaństwie. Tak wielu uważa, że ich 
wiara jest dobrze ugruntowana na doktrynie Trójcy; jednak nauczanie to jest fałszywym 
„kamieniem statusu” - fundamentalnym nauczaniem antychrysta - który uniemożliwia budowanie 
na prawdzie: Chrystus, Skała, Syn żywego Boga. Moc antychrysta opiera się na założeniu, że 
Jezus nie jest dosłownie Synem Bożym, negując w ten sposób relację Ojciec / Syn. Prawdziwy 
kościół Boży będzie budowany na fundamencie, który Piotr oświadczył: 

16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Ewangelia Św. 
Mateusza 16:16 

Wierzyć, w nauczanie Trójcy oznacza kroczyć śladami mocy antychrysta. Pismo Święte mówi 
nam, że na samym końcu czasu Pan wezwie wszystkich, aby wyszli ze wszystkich fałszywych 
nauk i zjednoczyli się w Chrystusie i Jego prawdzie. 

4 I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: «Ludu mój, uchodź z niej; byście nie mieli 
udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegli: Apokalipsa Św. Jana 18:4 
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DUCH ŚWIĘTY 

Jeśli jest tylko jeden Bóg; jedna wieczna, najwyższa istota wszechświata - Ojciec, i jeśli Jezus 
Chrystus jest Synem Bożym, dokładnym odzwierciedleniem Ojca, Jeden równy w mocy i 
autorytecie z Nim; kim więc jest Duch Święty? 

Gdy przystępujemy do tej części naszych badań, pamiętajmy, że istnieje wiele rzeczy o Bogu, 
które są poza naszym zrozumieniem. Jednak rzeczy, które zostały nam objawione, możemy 
poznać i zrozumieć. Kiedy studiujemy na temat Ducha Świętego, przyjrzyjmy się dokładnie temu, 
co Pismo Święte robi, a nie mówi. 

 Po pierwsze uważam za bardzo interesujące, że Biblia nigdy nie używa terminu „Bóg Duch”, 
mówiąc o Duchu Świętym, co zrobiłby Trynitarianin. Terminy takie jak „Duch Boży”, „Boży Duch”, 
„Duch Chrystusa”, „Mój Duch”, „Jego Duch” i „Duch Święty” są używane, aby wymienić tylko kilka. 
To jest bardzo ważna obserwacja, jak się przekonamy. 

 Innym spostrzeżeniem, które możemy szybko zauważyć, jest to, że Pismo Święte nigdy nie 
mówi nam, abyśmy „modlili się” lub „wielbili” Ducha. Dlaczego, jeśli jest trzecim „Bogiem” 
Trójcy, Biblia to zaniedbuje? Kazano nam modlić się „za” Ducha, ale nie „do” Ducha. 
Przekonamy się, że istnieją ku temu bardzo dobre powody. 

  

W księdze Zachariasza znajduje się bardzo interesujący werset, na który musimy spojrzeć: 

13 On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na 
tronie swoim. A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy 
obydwóch. 

 
Rada pokoju, o której mowa, to ta, w której sformułowano plan zbawienia zagubionej ludzkości. Ile 
osób tam było? To było „między nimi obojgu”. To dwoje. Z naszych poprzednich badań 
wiemy, że był to Ojciec i Syn. Jeśli Duch Święty był osobną osobą w Bogu, dlaczego nie 
został włączony 

22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali 
cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, 
który Go posłał. Ewangelia Św. Jana 5:22-23 

To Ojciec i Syn zasługują na szacunek i uwielbienie. Ta myśl pozostawia nam kilka innych pytań, 
na które należy odpowiedzieć: 

1. Dlaczego widzimy tylko dwa trony w niebie? 

2. Dlaczego wspomniano tylko o Ojcu i Synu, którzy żyją pośród nas w Niebie po tym, jak Chrystus 
przyszedł, aby zabrać nas do domu? 

3. Dlaczego Biblia nigdy nie nazywa Boga „Trójcą”? 

4. Dlaczego zaimki „On” i „To” są używane w Piśmie Świętym w odniesieniu do Ducha Świętego? 

5. Dlaczego należy czcić tylko Ojca i Syna? 
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Oto niektóre bardzo ważne pytania, na które musimy odpowiedzieć, aby zacząć rozumieć Ducha 
Świętego. Pogląd trynitarny utrudnia odpowiedź na te pytania z Pisma Świętego. Pamiętaj, że 
nasze własne myślenie nie jest ważne. Musimy zobaczyć, co naprawdę mówią Pisma, i nie 
próbować filozofować znaczenia. Przyjrzyjmy się teraz głębiej. 

2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch 
Boży unosił się nad wodami. Księga Rodzaju 1:2 

Pytanie: Czy osobna osoba zwana Duchem Świętym poruszała się po powierzchni wody, 
czy też Bóg poprzez Swego Ducha, Jego twórcza moc i osobista obecność poruszały się po 
powierzchni wody? Zanim odpowiesz na to pytanie, spójrzmy na inne wersety. 

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga*,i Bogiem było Słowo. 
2 Ono było na początku u Boga. 
3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. Ewangelia 
Św. Jana 1:1-3 

Całe stworzenie zostało dokonane przez Chrystusa. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Chrystus 
uczynił wszystko mocą Ojca, prawda? Zwróćcie teraz uwagę na to, co jeszcze Pismo Święte mówi: 

12 On uczynił ziemię swą mocą, umocnił świat swą mądrością, a swoim rozumem rozpostarł 
niebiosa. Księga Jeremiasza 10:12 

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego Księga 
Psalmów 33:6 

W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju można przeczytać, że z każdym stworzeniem Bóg 
przemawiał i stało się. Księga Rodzaju 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 

13 Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo; jego ręka przebiła giętkiego węża. Księga Joba 26:13 

Czy w stworzenie zaangażowana była trzecia osoba, lub czy też była moc Boga, Jego bardzo 
osobista obecność - Jego Duch - płynęła przez Jego Syna? Jeśli nalegamy na myśl, że Duch 
Święty jest odrębnym bogiem w Trójcy, to jak pogodzić jasne stwierdzenia, że przede wszystkim 
Chrystus stworzył wszystko, a także, że „Jego duch przyozdobił Niebiosa?”. 

Być może uda nam się przynieść w tym wszystkim harmonię. Pamiętasz, jak mówiliśmy o 
stwierdzeniu Chrystusa o sobie. Powiedział: 

Przed wiekami byłem ustanowiony, od początków, przed powstaniem świata. Przypowieści 
Salomona 8:23 

Słowo „ustanowiony” jest wymienione jako numer 5258 w zgodności konkordatem Strong i 
oznacza „wylać” lub „namaścić”. Słowo „wieczne” ma numer 5769 i oznacza „ukryty”, „punkt 
zbiegu” lub „czas bez pamięci”. To słowo najczęściej odnosi się do czasu odległego w 
przeszłości, zanim jeszcze zaczęliśmy prowadzić rejestr czasu. Innymi słowy, werset ten mówi 
nam po prostu, że Chrystus został namaszczony gdzieś w dalekiej przeszłości, zanim 
powstał nasz świat. To było tak dawno temu, że ty i ja nie możemy nawet zacząć o tym myśleć. 

6  «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej». Księga Psalmów 2:6 
(Zobacz też Księgę Psalmów 3:4) 

Słowo „ustanowiony” w tym wersecie jest tym samym słowem, które użyto w Księdze Przysłów 
8:23 (# 5258), które, jak się okazało, oznacza „namaszczony”. Tak więc Chrystus, Syn Boży, 



21 

 

został namaszczony w niebie. (Uwaga: to namaszczenie miało miejsce w niebie, w przeszłych 
czasach) 

 Kolejnym logicznym pytaniem jest zatem, jak Chrystus został namaszczony? Czym został 
namaszczony? 

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg 
Twój olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem. List do Hebrajczyków 1:9 

(Uwaga: to namaszczenie nastąpiło po wniebowstąpieniu Chrystusa. Ale zauważcie, co zostało 
użyte do namaszczenia) 

Gdybyśmy poświęcili czas na zbadanie znaczenia oleju w Piśmie Świętym, z łatwością 
stwierdzilibyśmy, że olej ten reprezentuje Ducha Bożego. (Zachariasza 4:12; Mateusza 25: 3, 
4, 8). Jezus, jednorodzony Syn Boży, został namaszczony olejem (Duchem Świętym) Boga 
na wieki; w dawnych czasach. Chrystusowi (co oznacza pomazańca) Ojciec dał Swojego Ducha, 
swoje życie i moc. Nie dał Mu innej osoby, dał Chrystusowi to samo życie i moc, które istniały w 
Nim. Chrystus przyjął go z racji tego, że jest jedynym Synem żywego Boga. To właśnie życie, moc 
lub osobista obecność Boga płynie przez Chrystusa do ciebie i do mnie. Nie mówimy tu tylko o 
„sile”. Mamy do czynienia z samym życiem, osobistą obecnością, charakterem lub umysłem 
Boga. Nasz Bóg jest bardzo osobistą istotą. Cóż za ekscytująca myśl, że On chce żyć w nas. 

26 Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. 
Ewangelia Św. Jana 5:26 

Biblia mówi, że jest tylko jeden Duch Święty: 

4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze 
powołanie. List do Efezjan 4:4 

 
Biblia mówi o Duchu Bożym i Duchu Chrystusa. Jak więc jest tylko jeden Duch? 

26 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ewangelia Św. Jana 15:26 

6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który 
woła: «Abba, Ojcze!» List do Galatów 4:6 

To Duch - umysł, moc, charakter, osobista obecność, samo życie Boga – które Ojciec posyła do 
nas przez Syna. To nie jest oddzielna osoba Boga, który jest posłany, to samo życie Boga, 
które przychodzi do nas przez Chrystusa (namaszczonego). Pismo Święte mówi tylko o 
jednym Duchu i który pochodzi od Ojca. 

  

W starotestamentowej księdze Wyjścia znajduje się ciekawa ilustracja tego. Izraelici wędrowali po 
pustyni i byli bardzo spragnieni. Zaczęli szemrać i narzekać Mojżeszowi na ich straszną sytuację. 
Mojżesz wołał do Pana, a Pan powiedział mu, aby zrobił coś bardzo dziwnego. Zwróć uwagę na to, 
co mówi Pan: 

6 Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud 
zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. Księga Wyjścia 
17:6 
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Skąd pochodziła woda? Tak, pochodziła ze skały. Nie wypłyneła z boku ani pod nią, ale z niej. To 
bardzo interesujący punkt. Kto jest reprezentowany przez skałę? Chrystus jest reprezentowany 
jako skała, prawda? 

4 i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a Skałą był Chrystus. 
1 List do Koryntian 10:4 

Proszę, nie przegapcie tego, że woda wypłynęła ze skały, tak jak Duch płynie od Ojca do 
Syna i do nas. Możecie także zauważyć, że na niebiańskich podwórkach woda życia wypływa z 
tronu Boga i Baranka. 

1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 
Apokalipsa Św. Jana 22:1 

Rzeka wody reprezentuje również Ducha Bożego i znowu pochodzi od Ojca i Syna. To jednoczy 
ich dwoje. Oto dlaczego Jezus mógł wypowiedzieć następujące stwierdzenia: 

30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy». Ewangelia Św. Jana 10:30 

21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w 
Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. Ewangelia Św. Jana 17:21 

 
Ojciec i Syn są jednym, ponieważ dzielą tego samego Ducha; Ducha, który pochodzi od 
Ojca. To właśnie tego Ducha otrzymujemy od Chrystusa! 

9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 10 Skoro zaś Chrystus 
w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak ma 
życie na skutek usprawiedliwienia. 11 A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze 
śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. List do Rzymian 8:9-11 

Łatwo tu zauważyć, że Duch Boży i Duch Chrystusa są używane zamiennie. Jest tak, ponieważ 
jest to ten sam Duch. Zwróć uwagę, że werset mówi dalej, że to przez Ducha Bożego, Jego moc, 
Chrystus powstał z martwych. Ta sama moc i osobista obecność Boga może w nas żyć i 
mieszkać. 

  

Przejdźmy teraz do fragmentu Pisma, który jest często źle rozumiany i używany w celu ukazania 
Trójcy. Mam na myśli Jana 14, w którym Pan obiecuje wysłać Pocieszyciela. Jezus właśnie ogłosił 
uczniom, że zamierza ich opuścić i przewiduje zaprzeczenie Piotrowi. Następnie, gdy rozpoczyna 
się rozdział 14, mówi im, aby się nie martwili, ponieważ nawet jeśli odejdzie i pójdzie do Ojca, 
wróci. Jezus mówi, że mogą być z Nim tam też. Zastanawiają się, jak to może być, a Jezus 
odpowiada: 

6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już 
Go znacie i zobaczyliście». Ewangelia Św. Jana 14:6-7 
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Następnie Filip prosi Jezusa, aby pokazał im Ojca. Jezus delikatnie gani uczniów i mówi im, że On 
i Ojciec są jednym. (wersety 10, 11) Dalej obiecuje, że pośle innego Pocieszyciela, aby był z nimi 
pod Jego nieobecność. 

16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta (Orędownika) da wam, aby z wami był na zawsze –
17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do 
was. Ewangelia Św. Jana 14:16-18 

Pamiętacie, Chrystus właśnie powiedział uczniom, że ich opuszcza i idzie do Ojca, a oni również 
pytają, jak się tam dostać. Chrystus mówi, aby się nie martwić, ponieważ Ojciec zamierza wysłać 
kolejnego Pocieszyciela. Czy to inna osoba, która jest posłana, aby przejąć tę pracę, gdy Chrystus 
wróci do Nieba? Czy Jezus zostawia swoich uczniów, aby zajął się nimi ktoś inny? Czy 
zauważyłeś werset 18? Mówi: „Przyjdę do was”. Chrystus miał fizycznie opuścić ziemię, ale 
nadal będzie obecny z uczniami przez Ducha, który był Jego własnym życiem 
wewnętrznym. Życie, które jeszcze raz otrzymał od Ojca; w ten sposób słowa, które Ojciec 
Go pośle. Chrystus osobiście kierował Swoich naśladowców przez jedynego Ducha, który 
płynął przez Niego do nich. 

Jest jeszcze jedna interesująca część: greckie słowo „pocieszyciel” to „Parakletos”. 

W 1 Jana 2: 1 czytamy: „Moje małe dzieci, te rzeczy piszę do was, abyście nie grzeszyli. A jeśli 
ktoś grzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”. 

Słowo „orędownik” w języku greckim to także „Parakletos”. Czy to mówi nam, że nasz 
Pocieszyciel i nasz Orędownik są jednym i tym samym? Tak. Chrystus jest Pocieszycielem, i 
Chrystus jest naszym Orędownikiem lub naszym „pośrednikiem” między Bogiem a człowiekiem. To 
Chrystus działa w nas i żyje w nas za pośrednictwem Ducha, który ostatecznie pochodzi od Ojca. 

16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. List do 
Rzymian 8:16 

26 Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami. List do Rzymian 8:26 

Chcę, abyście zauważyli, że w każdym z tych wersetów Duch klasyfikuje się jako „to” zamiast 
„On”, tak jak jest w innych miejscach. Duch jest często określany jako „On” ze względu na jego 
osobiste cechy, a nie dlatego, że jest on oddzielną osobą od Ojca i Syna. Duch wstawia się za 
nami. Kto jest jak się dowiedzieliśmy, naszym Orędownikiem, naszym orędownikiem między 
Bogiem a człowiekiem? Jezus jest naszym Orędownikiem, Pocieszycielem i orędownikiem. 
(Uwaga: List do Hebrajczyków 7:25, 2 List do Koryntian 3:17, 18 i 1 List do Tymoteusza 2: 5). 

  

1 List do Koryntian 3:16 „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w 
was?” 

 List do Kolosan 1:27 „Komu Bóg dał poznać, jakie są bogactwa chwały tej tajemnicy wśród pogan; 
którym jest Chrystus w was, nadzieja chwały”. 
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Księga Objawienia 3:20 „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. 

 Ewangelia Św. Mateusza 28:20 „... a oto ja jestem z wami aż do końca świata. Amen” 

 Chrystus obiecał Swoim uczniom, że nie pozostawi ich bez Pocieszyciela. Obiecał im, że 
osobiście przyjdzie do nich i zamieszka w nich, i zamieszka w nich aż do końca świata. Czy to nie 
cudowne, że Jezus nie zostawił nas komuś innemu, ale nasz Zbawiciel jest tak blisko z nami 
związany, że poprzez Swojego Ducha, poprzez swoją osobistą obecność, żyje i trwa z nami tak 
długo, jak długo pozwalamy Mu. 

  

Jest jeden Duch - List do Efezjan 4: 4  

Pocieszyciel to Duch - Jan 14:26  

Duch jest Panem – 2 List do Koryntian 3:17, 18  

Pan jest Jezusem -1 List do Koryntian 8: 6 

 Pismo Święte tak jasno mówi o Duchu Świętym, że trudno jest zrozumieć, w jaki sposób 
moglibyśmy oderwać od nich doktrynę Trójcy. Jest jeden Duch. Jest to życie Boga płynące do nas 
przez Chrystusa; Jego bardzo osobista obecność w nas. W Psalmie 51:10, 11 Dawid mówi: 
„Stwórz we mnie czyste serce, Boże i odnów we mnie dobrego ducha. Nie odrzucaj mnie od 
swojej obecności; nie zabieraj mi ducha świętego”. 

Jak obecny jest w nas Duch Święty? Jak Bóg działa w naszym życiu, aby po raz kolejny uczynić 
nas obrazem naszego Stwórcy? 

Ewangelia Św. Jana 3: 5 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli człowiek nie narodzi się z 
wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. 

Greckie słowo oznaczające Ducha to „pneuma”, co oznacza „oddech”, „bryza”, „Bóg”, „życie”, 
„umysł”. Nowe narodziny polegają na otrzymaniu życia wewnętrznego lub umysłu Boga. 

List do Rzymian 12: 2 „I nie bądźcie zgodni z tym światem, ale bądźcie przemienieni przez 
odnowienie umysłu ...” 

List do Efezjan 4:23 „I odnów się w duchu umysłu”. 

List do Efezjan 3:16, 17 „Aby wam, zgodnie z bogactwami swojej chwały, umocnił się mocą 
swego Ducha w człowieku wewnętrznym; Aby Chrystus zamieszkał w waszych sercach 
przez wiarę ...” 

  

To przez umysł Duch żyje w nas. To nasze umysły, nasze myślenie jest zmienione, aby 
dostosować się do woli Boga. Dlatego w Liście do Filipian 2: 5 jest powiedziane: „Niech ten 
umysł będzie w was, który był także w Chrystusie Jezusie”. 

  

To zamieszkiwanie Ducha Bożego jest darem od naszego Ojca Niebieskiego dla ciebie i dla mnie. 
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Dzieje Apostolskie 2:38 „Tedy im rzekł Piotr: Pokutujcie, a każdy z was niech będzie ochrzczony w 
imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. 

 Naprawdę jest to prezent. Najwyższy Władca całego wszechświata ofiarowuje nam umysł 
Chrystusa. On oferuje nam nowe serce, nowy umysł, odtworzony na obraz Boga; Jego osobista 
obecność u nas. Jaką cudowną miłość Bóg ma dla nas! 

  

Być może nie ma piękniejszego sposobu na wyjaśnienie, w jaki sposób Bóg pragnie, aby nasza 
jedność z Nim została uformowana i utrzymana, niż przez przypowieść o winorośli i gałęziach. Ta 
przypowieść została przekazana uczniom bezpośrednio po obietnicy, którą Chrystus powiedział, 
że Ojciec pośle Pocieszyciela, aby się nimi zajął. Pamiętajcie, że w rozdziale 14 Ewangelii Św. 
Jana widzieliśmy, że Chrystus obiecał przyjść do nich jako Pocieszyciel. Jezus mówi dalej swoim 
uczniom, że jeśli są Jego, będą przestrzegać przykazań Boga i że On, Chrystus, objawi się im. 
Judasz pyta, jak to uczyni. Uwaga na jego odpowiedź: 

Ewangelia Św. Jana 14:23 „... Jeśli ktoś mnie miłuje, zachowa moje słowa; a mój Ojciec go 
pokocha, a my do niego przyjdziemy i zamieszkamy z nim”. Czy to nie interesujące, że Jezus 
mówi, że „my”, czyli Ojciec i Syn, zamieszkamy w nas? Po kilku kolejnych wersetach Chrystus 
opowiada przypowieść o winorośli i gałęziach, aby pomóc nam zobaczyć, jak to się dzieje. 

  

Ewangelia Św. Jana 15: 1-11 „Jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest hodowcą ... 
Trwaj we mnie, a ja w tobie. Jak gałąź nie może sama wydawać owoców, chyba że trwa w 
krzewie; nigdy więcej wy możecie, chyba że we Mnie pozostaniecie. Ja jestem winoroślą, wy 
jesteście latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze Mnie nic nie 
możecie uczynić ... powiedziałem wam, aby radość moja pozostała w was i aby radość wasza była 
pełna. 

 ”Ojciec jest rolnikiem. On jest tym, który kieruje wzrostem wszystkiego. Podlewa winorośl i 
utrzymuje ją przy życiu. Chrystus jest krzewem winnym, a my gałęziami. Co utrzymuje winorośl 
przy życiu? To woda i pokarm, które wychodzą przez korzenie i przekazują winorośl aż do gałęzi. 
Jeśli gałąź zostanie odcięta od winorośli, umrze, prawda? Chrystus mówi nam, że dopóki jesteśmy 
z Nim związani, mamy życie, ponieważ woda i sok, które przynoszą życie (Duch Święty), płyną 
przez winorośl do gałęzi. W przypowieści Chrystus próbował wyjaśnić Swoim uczniom, w 
jaki sposób Duch Święty jest dany i jak sama jest obecna 

 Bóg może je wypełnić. Całe życie ostatecznie pochodzi od Ojca, Boga wszelkiego stworzenia, 
przez Syna (winorośl), za pośrednictwem ich wspólnego Ducha, do nas (gałęzi), aby nasza 
„radość była pełna”. Cóż za cudowna reprezentacja dzieła Bożego w naszym życiu! Jaką cudowną 
miłość mają Ojciec i Syn, pragną wszczepić w nas swoją boską naturę, abyśmy mogli stać się 
„uczestnikami boskiej natury”. 

  

2 List Piotra 1: 3, 4 „Zgodnie z tym, jak jego boska moc dała nam wszystko, co dotyczy życia 
i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas do chwały i cnoty: Przez to dane nam są 
wielkie i drogocenne obietnice : abyście przez nie mogli uczestniczyć w boskiej naturze, 
uciekając przed zepsuciem na świecie przez pożądanie ”. 
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Naprawdę Duch Święty jest darem od Boga. Jak smutno byłoby „zasmucać” tego Ducha. 

List do Efezjan 4:30 „I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, przez który jesteście 
zapieczętowani do dnia odkupienia”. Wielu twierdziło, że zaprzeczanie, że Duch Święty jest 
odrębnym Bogiem, „zasmuca Ducha Świętego”. Z wszystkich Pism, które dzielimy, jasno wynika, 
że zasmucenie Ducha oznacza odepchnięcie podszeptów Boga do nas przemawiających. Z 
pewnością nie ma sensu, aby zasmucać Ojca i Syna, tylko nie ta trzecia osoba (jak wielu uczy); 
Duch Święty. Zasmucenie Ducha oznacza odrzucenie przyciągania Boga i Chrystusa w naszym 
życiu, ponieważ to właśnie ich życie i moc odrzucamy. 

  

Duch Święty jest życiem Boga pochodzącym od Ojca i dzielonym przez Syna. Jest to 
osobista obecność Ojca i Syna, którą nam dano. Ci, którzy uczestniczą w tej boskiej obecności 
i mocy w sobie, życiu Boga i pozwalają Mu przemienić swoje postacie na podobieństwo Jego 
Syna, pewnego dnia spotkają osobiście tego cudownego Boga miłości. 

Z kim będziemy się komunikować w Niebie, kiedy tam dotrzemy? Czy będą trzy istoty, które 
będziemy czcić i uwielbiać, czy, jak się uczymy, będą dwie; Ojciec i Jego Syn? 

  Księga Objawienia 21:22 „I nie widziałem w niej świątyni; bo Pan Bóg Wszechmogący i 
Baranek są świątynią”. 

Objawienie 22: 1 „I ukazał mi czystą rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wychodzącą z tronu 
Boga i Baranka”. Nie ma wzmianki o trzeciej osobie, która mogłaby odwiedzić nas w Niebie, tylko 
Ojciec, Bóg wszystkich; i Jego Syn, nasz Pan i Zbawiciel. Niech Duch żywego Boga zamieszka w 
naszych sercach nieustannie, odnawiając nasze umysły i przemieniając nas w sam obraz naszego 
Stwórcy. 

Czy to ma znaczenie? 

Czy to naprawdę ma znaczenie, czy wierzysz, że Duch Święty jest jedną z trzech osób tworzących 
Boga, czy też wierzysz, że Duch jest osobistą obecnością Ojca i Syna z nami? Czy to nie jest tylko 
teologiczna technika, która tak naprawdę nie ma żadnej wartości? Odpowiedź to; to na pewno 
ma znaczenie. To nie jest tylko teologiczna technika. 

Musimy zawsze pamiętać, jakie było pierwotne pragnienie Szatana od samego początku. Chciał 
być czczony jak Bóg, prawda? Pamiętasz, że był zdenerwowany, ponieważ nie mógł zostać 
włączony do rad Nieba z Ojcem i Jego Synem. Czy udało mu się teraz osiągnąć pożądanie 
poprzez wszczepienie w sercu Kościoła doktryny Trójcy? Pozwól mi wyjaśnić. 

Od czasu soboru w Nicei w 325 r. Do czasu soboru w Konstantynopolu w 381 r. Szatan aktywnie 
kołysał kościół, aby źle interpretować dwie rzeczy. To na tych soborach kościół zaakceptował 
niedzielę jako dzień kultu zamiast biblijnego szabatu, dając nam „kolejny dzień”. Również doktryna 
o Trójcy stała się fundamentalnym nauczaniem Kościoła, dając nam „kolejnego Pocieszyciela”, 
przyjmując Ducha Świętego jako osobną osobistość tworzącą trzy „Boskie” istoty. 

Rozmawialiśmy o tym, że Chrystus jest naszym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, 
jedynym możliwym pośrednikiem. Jednak wprowadzając doktrynę Trójcy, mamy teraz ustanowić 
kolejny „pośrednik” łączący Boga z człowiekiem - „Ducha Świętego”. Modlimy się o „Ducha 
Świętego” w bezpośredniej sprzeczności z Pismem Świętym. Tam uczymy się modlić do Ojca w 
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imieniu Jezusa. Pozwól, że zadam ci pytanie: Zakładając, że mamy rację, a Duch Święty nie 
jest odrębną osobą - oddzielnym Bogiem - to kto odpowiada na nasze modlitwy, gdy 
modlimy się do „Ducha”? Kto ustanawia się jako trzeci „Bóg” godny czci i uwielbienia ???? 
Czy Szatanowi udało się osiągnąć cel, jakim jest bycie Bóstwem. Jeśli teraz wierzymy, że Ducha 
Świętego można czcić i modlić się tak, jak Ojciec i Syn, dokąd nas prowadzi? Cóż to za otwarcie 
dla Diabła, aby wprowadzić w błąd nawet wyznających chrześcijan, odciągając ich od Ojca, 
jedynego prawdziwego Boga, do fałszywego boga. Faktem jest, że w dzisiejszym chrześcijaństwie 
niewiele się mówi o Ojcu, którego Biblia nazywa jedynym i jedynym prawdziwym Bogiem. Wydaje 
się, że centrum chrześcijańskiej działalności koncentruje się wokół tej trzeciej osoby Trójcy, jak 
wierzą. Cześć należna Ojcu i Synowi wydaje się teraz zajmować miejsce „Ducha Świętego”. 

 

WNIOSEK 

 

Czy to robi różnicę? Oczywiście to robi ogromną różnicę. Biblia przepowiada nadchodzący czas 
kłopotów, jakiego nigdy nie widzieliśmy w całej historii tego świata. (Księga Daniela 12: 1). Musimy 
mocno zakorzenić się w naszej wierze. Musimy wiedzieć, w kogo wierzymy. Nauczanie o Trójcy 
przysłania cudowną miłość Ojca, oddając Swego jedynego Syna, aby umarł za was i mnie. 
Odrzuca tę ofiarę na ofiarę jednego z partnerów, składając ofiarę drugiemu ze swoich partnerów. 
To z pewnością w żaden sposób nie pasuje do chwalebnego zrozumienia, jakie Bóg wszechświata 
dał swojemu życiu, w postaci Swego Syna, dla zagubionej ludzkości. Pamiętajcie, że jako ludzie 
odpowiadamy naszemu Bogu proporcjonalnie do naszego zrozumienia ofiary, którą, jak wierzymy, 
złożył. 

  

Odkryliśmy, że doktryna Trójcy jest myląca, mglista i sprzeczna z Pismem. 

  

1. Trynitarian mówi nam, że musimy zrozumieć, że kiedy termin „Syn Boży” jest używany w 
rozmowie o Chrystusie przed Jego narodzinami w Betlejem, termin ten jest używany tylko w 
znaczeniu wskazującym czas, w którym zostanie nazwany Syn z powodu wcielenia. Jednak 
nigdzie w Piśmie nie ma takiego stwierdzenia. Czyste i proste stwierdzenie Pisma Świętego mówi, 
że Jezus jest Synem Bożym i istniał jako taki, zanim jeszcze przyszedł na tę ziemię. 

  

2. Trynitarian mówi nam, że trzy osoby tworzą jednego Boga, a ponieważ każda z nich jest 
„Bogiem” sama w sobie, każda z nich jest godna czci i uwielbienia, i każda z nich może się modlić. 
Pismo Święte mówi nam jednak wyraźnie, że są tylko dwie istoty godne czci i uwielbienia, 
Ojciec, który jest źródłem wszelkiego życia, i Jego Syn, który z dziedzictwa odziedziczył 
wszystko od Swego Ojca. 

  

3. Poglądy trynitarne twierdzą, że tak naprawdę nie umarł Syn Boży, ale członek Bóstwa, który grał 
rolę Syna. Gdybyśmy wstawili tę myśl do słynnego tekstu Jana 3:16, brzmiałby on następująco: 
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„Albowiem Bóg [Ojciec, Syn i Duch Święty] tak umiłował świat, że [Ojciec, Syn i Duch Święty] dał 
swego jednorodzonego Syna ...” 

To trudna linia myślenia. To oznacza zamieszanie, a Bóg nie jest autorem zamieszania. Pismo 
jest tak jasne, że nie powinno być pomyłki. „Albowiem Bóg [Ojciec] tak umiłował świat, że dał 
swego jednorodzonego Syna”. 

Czy dokonaliśmy filozofii prostych i prostych nauk Pisma Świętego i przyjęliśmy zamiast nich 
ludzkie idee tego, co jest dobre, a co złe? Czy pamiętasz nasze krewetki na początku tej broszury? 
Krewetki z niewłaściwymi „kamieniami statusu” naprawdę pływały do góry nogami, kiedy myślały, 
że są po prawej stronie. Czy to możliwe, że całe zamieszanie, jakie dzisiaj spotykamy w 
chrześcijaństwie ze wszystkimi jego różnymi wyznaniami, może wynikać z faktu, że ustanowiliśmy 
kamień fałszywego statusu? Kiedy fundament jest słaby, budynek się kruszy, prawda? 
Interesujące jest to, że nauczanie o Trójcy jest sznurem, który utrzymuje całe „chrześcijaństwo” 
razem, ale z niego gałęzie biegną we wszystkich kierunkach. Biblia mówi, że jeśli zbudujesz na 
solidnej skale, twój budynek przetrwa. Innymi słowy, jeśli będziesz budował na prawdzie 
Chrystusa, będziesz miał solidny budynek. Ale jeśli zbudujecie na piasku, ruchomych piaskach 
błędu, dom upadnie, a wielki upadek. Czy chrześcijaństwo jest dziś tak rozpadające się, ponieważ 
zbudowało się na piasku? 

Chcę rzucić ci wyzwanie do przestudiowania tego problemu. „Studiujcie, jak się okazywać uznanie 
Bogu ...” (2 Tymoteusza 2:15). Jedynym sposobem, aby zdecydować, co jest prawdą, jest 
zrobienie tego, co robili dawni Bereanie, i przetestowanie wszystkiego słowem Bożym, aby 
przekonać się o swoim. umysł. Niech Bóg prowadzi cię i prowadzi do całej prawdy. Modlimy się, 
aby cudowna miłość Boża napełniła wasze serca i aby wasza relacja z Ojcem i Synem rosła z dnia 
na dzień, gdy będziecie pełniej rozumieć wspaniałą ofiarę złożoną dla całej ludzkości. 
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DODATEK 

 

Rozważano niektóre trudne teksty 

 Wielu Trynitarian naprawdę sądzi, że następujące wersety faktycznie potwierdzają doktrynę 
Trójcy. Przeanalizujemy je szczegółowo i pomodlimy się, aby Pan dał nam rozeznanie, abyśmy 
byli zawsze gotowi udzielić odpowiedzi. 

Ewangelia Św. Jana 1: 1 Czy o Chrystusie nie mówi się tutaj, że jest Bogiem? Jest to 
prawdopodobnie najczęściej cytowany werset przez Trynitarzy. Spójrzmy na to w oryginalnej 
grece: 

 

 

ἐν  1722   ἀρχῇ  746    ἦν  2258   ὁ  3588   λόγος   3056  καὶ  2532  ὁ    3588  

Na             początku      było          to             Słowo             i                  to 

  

λόγος    3056    ἦν   2258    πρὸς    4314    τὸν    3588    θεόν    2316   

Słowo                 było             z                         tym                Bogiem 

  

καὶ   2532    θεὸς    2316      ἦν  2258      ὁ    3588      λόγος    3056 

i                    Bóg                 był         tym            Słowem 

 

oὗτος     3778    ἦν   2258    ἐν    1722    ἀρχῇ    746    πρὸς    4314    

ten sam            był             w (na)       początku        z 

 

τὸν    3588    θεόν    2316 

tym               Bogiem 

Nie ma wątpliwości, że ten werset odnosi się do Chrystusa jako Boga, ale nie odnosi się do Niego 
jako do Boga Najwyższego. Jezus jest Bogiem, ale On ma Boga. „Aby Bóg naszego Pana Jezusa 
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Chrystusa, Ojca chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w wiedzy o Nim” (List do Efezjan 
1:17). Sam Jezus mówi: „Kto zwycięży, uczynię filar w świątyni mego Boga, a on już więcej nie 
wyjdzie; i napiszę mu imię mego Boga i imię miasta mego Boga, którym jest nowe Jeruzalem, 
które zstępuje z nieba od Boga mego; i napiszę mu nowe imię”. (Księga Objawienia 3:12). A także: 
„Jezus jej powiedział: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca; ale idź do moich 
braci i powiedz im: wstąpię do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego, i wasz Bóg ”( 
Ewangelia Św. Jana 20:17). 

Jezus jest Bogiem, ale nie Najwyższym Bogiem, którego jest Synem. „I zawołał donośnym głosem, 
i rzekł: Cóż mam z tobą, Jezu, Synu Boga najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie 
dręczył”. (Ewangelia Św. Marka 5: 7). Jezus nie jest „Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezusa 
Chrystusa”. (List do Efezjan 1: 3). 

Jezus Chrystus ma Boga, Bóg Ojciec nie. Jezus Chrystus czci Boga Ojca. „Wy czcicie, nie wiecie, 
co wiemy; wiemy, co czcimy; albowiem zbawienie jest od Żydów”. (Ewangelia Św. Jana 4:22). Bóg 
Ojciec nigdy nie czci Swego Syna. Bóg Ojciec jest większy niż Jezus Chrystus, „... bo mój Ojciec 
jest większy niż ja”. (Ewangelia Św. Jana 14:28). Jezus Chrystus nie jest większy od Boga Ojca. 
Jezus Chrystus ma nad sobą głowę, Bóg Ojciec nie ma. „Ale chciałbym, abyście wiedzieli, że 
głową każdego mężczyzny jest Chrystus; a głową kobiety jest mężczyzna; a głową Chrystusa 
jest Bóg”. (1 List do Koryntian 11: 3).  

Ewangelia Św. Jana 1: 1 mówi, że na początku było Słowo, a słowo było u Boga. Słowo było na 
początku, na początku czego? To musi być początek czegoś. Czy to był początek tego świata? 
Czy to był początek stworzenia aniołów? Niezależnie od tego, na którym początku go umieścisz, 
musi to być początek czegoś. Wielu Trynitarzy używa tego, aby powiedzieć, że Chrystus zawsze 
był i nie miał początku. Nie tak mówi werset. Również słowo „musi” coś znaczyć. Słowo było u 
Boga. Nie mogą być tym samym bytem ani jedno nie może być z drugim. Nie możesz sam iść do 
rogu. 

  

Księga Izajasza 9: 6 

  

Co powiesz na Izajasza 9: 6, gdzie Syn Boży jest nazywany Ojcem? „Albowiem dla nas rodzi się 
dziecko, dano nam syna, a rząd będzie na jego ramieniu; a jego imię będzie nazywać się 
Wspaniały, Pocieszycielem, Potężny Bóg, Odwieczny 5703 [na zawsze (w przyszłości) ] Ojciec. 
Książę Pokoju.” Księga Izajasza 9:6 

Czy Chrystus jest Ojcem? Jeśli tak, to jak On może być Synem? A jeśli On jest zarówno Ojcem, 
jak i Synem, to jak może istnieć Trójca, ponieważ Trójca jest trzema osobami. Ten werset 
oczywiście nie popiera doktryny o Trójcy. Jezus jest określany jako Ojciec, nie Ojciec sam w sobie, 
ale dzieci, które dał mu Ojciec. 

„I jeszcze raz Mu zaufam. I znowu: Oto ja i dzieci, które Bóg mi dał”. (List do Hebrajczyków 
2:13). Chrystus nazywa się wiecznym, co jest właściwe, ponieważ trwa na wieki. Nazywany jest 
Ojcem, nie z Siebie, ale z dzieci, które Bóg mu dał. Wielu Trynitarzy powiedziało, że termin 
„wieczność” odnoszący się do Chrystusa w tym wersecie oznacza, że On zawsze był i że nigdy nie 
miał początku. Kiedy jednak zastosujemy do nas ten termin, tj. Życie wieczne, wszyscy muszą 
przyznać, że oznacza to po prostu, że będziemy żyć wiecznie w przyszłości, a nie że zawsze 
istnieliśmy. 
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Zwróć też uwagę, że Izajasz 9: 6 mówi, że „Jego imię będzie nazwane ... potężny Bóg”. Niektórzy 
mogą użyć tego wyrażenia, aby powiedzieć, że Chrystus jest najwyższym Bogiem. Byłby to dobry 
argument, gdyby werset mówił o Chrystusie jako Wszechmogącym Bogu, jednak używa on 
terminu potężny Bóg. Czytamy o potężnych ludziach, ale nigdy o wszechmocnych ludziach. Z 
pewnością należy odnosić się do Syna jako potężnego, ponieważ jest on potężny. Właściwe jest 
również odnosić się do Niego jako do Boga, ponieważ Sam Wszechmogący Bóg odnosi się do 
Swego Syna jako Boga w Liście do Hebrajczyków 1: 8. Dlatego warunki wiecznego Ojca i 
Potężnego Boga mogą słusznie odnosić się do Syna. 

1 List Św. Jana 5:7 

Co powiesz na 1 Jana 5: 7? „Albowiem są trzy, które świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch 
Święty: i ci trzej są jednym”. (1 Jana 5: 7). Podkreślona część tego wersetu nie należy do Pisma 
Świętego, a fakt ten jest tak powszechnie znany, że pominięto go w większości, jeśli nie we 
wszystkich, nowych wersjach. 

7Albowiem trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a ci trzej jedno są. 
 8 A trzej są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch i woda i krew; a ci trzej jedno są. 

 

„Obecnie powszechnie uważa się, że ten fragment, zwany Gomma Johanneum, jest połyskiem, 
który wcześnie wkradł się do tekstu starej łaciny i Wulgaty, ale znalazł się w tekście greckim 
dopiero w XV i XVI wieku” (Katolicki komentarz do Pisma Świętego, Thomas Nelson and Sons, 
1951, strona 1186). 

Clarke mówi: „Spośród stu trzynastu rękopisów tekst jest niedostateczny 

za sto dwanaście. Nie występuje w stwardnieniu rozsianym. przed dziesiątym stuleciem. I pierwsze 
miejsce, w którym tekst występuje w języku greckim, znajduje się w greckim tłumaczeniu aktów 
Soboru Laterańskiego, które odbyło się A. D. 1215. ”(Komentarz do 1 Listu Jana 5 i uwagi na 
końcu rozdziału). 

Ten werset pochodzi z łacińskiej Wulgaty. Nigdy nie został napisany w greckim rękopisie przed 15 
wieku. Wczesne greckie manuskrypty nie zawierają tego wersetu. Fakt ten jest tak powszechnie 
znany, że prawie wszystkie nowsze tłumaczenia całkowicie go pomijają. NIV je pomija. Dosłowne 
tłumaczenie Younga (co jest bardzo dobrym tłumaczeniem) zawiera je, ale jest napisane kursywą, 
co oznacza, że zostało dodane. Grecka i hebrajska interlinearna Biblia Jaya P. Greena mówi we 
wstępie, że ten konkretny werset nie jest rozważane Pismo Święte. 

Oto dokładny cytat z Jay P. Green. „Ten tekst zachowuje kilka tekstów z łacińskiej Wulgaty, dwa 
lub trzy bez autorytetu greckiego rękopisu (np. Dzieje Apostolskie 9: 5-6) i jeden z Biblii 
Complutensian (1 Jana 5: 7). Chociaż ich nie akceptujemy jako prawdziwe Pismo Święte 
pozwoliliśmy im pozostać; dodatek musi służyć jako niezbędna korekta”. (Interlinear Bible 
Preface). 

Mam na ten temat znacznie więcej dokumentacji. Jednym z najlepszych jest komentarz biblijny, 
który wyjaśnia, jak doszło do Biblii Króla Jakuba. Erasmus przygotowywał grecki manuskrypt około 
1520 r. Niektórzy ludzie chcieli, aby Erasmus dołączył 1 Jana 5: 7 z łacińskiej Wulgaty. Erasmus 
odmówił, mówiąc, że nie ma greckich manuskryptów, które zawierałyby ten werset. Erasmus w 
końcu powiedział, że jeśli uda im się stworzyć jeden grecki manuskrypt, który zawiera 1 Jana 5: 7, 
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to on go uwzględni. W ciągu roku wyprodukowano jeden. Nikt nie wie dokładnie, jak je 
wyprodukowali. Wielu uważa, że sami to napisali. Erasmus, zgodnie ze swoim słowem, zawarł 
fałszywy werset w swoim greckim rękopisie. Tłumacze Biblii Króla Jakuba używali głównie 
greckiego tekstu Erasmusa, dlatego umieścili go w swoim tłumaczeniu w 1611 roku. 

Stąd pochodzi 1 List Jana 5: 7. Opieranie doktryny w ogóle nie jest wiarygodne. Nawiasem 
mówiąc, łacińska Wulgata jest katolicką wersją Biblii i zawiera wiele takich usunięć i dodatków. Nie 
można całkowicie zaufać. Ani dwa greckie manuskrypty, Vaticanus i Siniaticus. Dwa manuskrypty, 
które Wescott i Hort szeroko stosowali w swoim nowym greckim manuskrypcie w 1800 roku. 
Większość nowych wersji Biblii oparta jest na tłumaczeniu Wescotta i Horta. 

 

Ewangelia Św. Mateusza 28:19 

19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. 

 
Nazwa słowa jest w liczbie pojedynczej, zarówno w języku angielskim, jak i greckim. Słowo „imię” 
jest używane w kółko do oznaczenia „charakteru”, ponieważ Jakub miał nawrócenie i nie był już 
nazywany Jakubem (zwodzicielem), ale był nazywany Izraelem (będzie rządził z Bogiem). 
Chrzcicie ich w charakterze Ojca i Jego Syna oraz ich Ducha Świętego.   Bóg chce, aby Jego lud 
poznał charakter Ojca, charakter Jego Syna i charakter ich Ducha. Słowo „imię” oznacza znak. 
Jezus nie mówił o trzech osobnych imionach lub postaciach, bo tak by powiedział. Powiedział 
„nazwa” w liczbie pojedynczej, a nie w liczbie mnogiej. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że przyniósł 
Swego jednorodzonego Syna i posłał Go na świat, aby nas odkupił od naszych grzechów. Bóg 
posłał Ducha Swego Syna do naszych serc po tym, jak Jezus doznał pokusy, abyśmy mogli 
całkowicie pokonać grzech.   „Ponieważ sam cierpiał z powodu kuszenia, jest w stanie pomóc tym, 
którzy są kuszeni”. (List do Hebrajczyków 2:18). Ponieważ Jezus cierpiał z powodu kuszenia, teraz 
jest on w stanie pomóc nam, którzy są kuszeni, w inny sposób niż mógł w ciągu wszystkich 
czasów Starego Testamentu. To była oczekiwana obietnica. „(Ale to powiedział Duchowi, który ci, 
którzy w Niego wierzą, powinni otrzymać: Duch Święty jeszcze nie został dany; bo Jezus nie był 
jeszcze uwielbiony)” (Ewangelia Św. Jana 7:39). Duch Święty nie został jeszcze dany, ponieważ 
Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jezus musiał doświadczyć, jak to jest być kuszonym, aby mógł 
odpowiednio pomóc nam, którzy są kuszeni. To była obietnica, na którą uczniowie zostali 
pouczeni, aby czekać w Dziejach Apostolskich 1. „Niemniej jednak mówię wam prawdę; wskazane 
jest, aby odejść; bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was; ale jeśli odejdę, poślę go do 
was”. (Ewangelia Św. Jana 16: 7). Dlaczego Jezus musiał odejść tak bardzo, ponieważ Duch 
Święty nie mógł być im dany, dopóki nie odejdzie. Gdyby Duch Święty był trzecim oddzielnym 
Bogiem, nie miałoby to żadnego sensu. 

Ewangelia Św. Jana 14 

Spójrzmy na słowa Jezusa. „I będę się modlił do Ojca, a on da wam innego Pocieszyciela, aby na 
wieki z nim mieszkał; nawet Duch prawdy; którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, nie zna 
go; ale go znacie; bo on mieszka z wami i będzie w was. [Jezus powiedział, że Jego uczniowie 
znali Ducha, ponieważ mieszkał z nimi w tym czasie i wkrótce będzie w nich. Kto z nimi mieszkał?] 
Nie zostawię was sierotami: przyjdę do was. ”(Ewangelia Św. Jana 14: 16-18).„ Chrystus w was, 
nadzieja chwały: ”(List do Kolosan 1:27) Nadzieja Chwały polega na tym, że Chrystus jest w tobie, 
nie w kimś innym, ale w samym Chrystusie. Powiedział, że przyjdzie do nas. „Dla was najpierw 
wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od 
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grzechów”(Dzieje Apostolskie 3:26). Po tym, jak Bóg wzbudził Swego Syna z martwych, posłał Go 
do waszych serc, aby odwrócił was od waszej nieprawości. „A ponieważ jesteście synami, Bóg 
zesłał Duch swego Syna do waszych serc, wołając: Abba, Ojcze. ”(List do Galatów 4: 6). To 
właśnie Duch Jezusa jest w nas, a nie trzeci Bóg, nie ten, który nie zna prób i pokus przez co 
przechodzimy. 

2 List do Koryntian 13:13  

13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą 
z wami wszystkimi! 

Wielu przypuszcza, że ten werset oznacza, że istnieją trzej bogowie. Przeanalizujmy fakty. 

Bóg Ojciec ma Ducha. „Albowiem nie wy mówicie, ale Duch Ojca waszego, który mówi w was”. (Mt 
10,20). Syn Boży ma Ducha. „A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał Ducha swego Syna do 
waszych serc, wołając: Abba, Ojcze”. (List do Galicjan 4: 6). Ojciec ma Ducha, Syn ma Ducha, czy 
Duch Święty ma Ducha? Nigdy nie czytamy o Duchu Ducha Świętego. Czy to możliwe, że Duch 
Święty i Duch Boży są tym samym? Gdyby Duch Święty był trzecim Bogiem, całkowicie równym 
Bogu Ojcu i Jego Synowi, musiałby także mieć Ducha. Jednak Biblia milczy na ten temat i nawet 
śmieszne wydaje się stwierdzenie, że Duch Święty ma Ducha. 

Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, czy wszystkie są równe, dlaczego wybaczanie jest 
bluźnierstwem wobec Ojca lub Jego Syna, ale nie Ducha Świętego? Z tego wynika, że Duch 
Święty jest większy lub ma wyższą rangę niż pozostałe dwa. Może Duch Święty nie jest trzecią 
istotą, ale raczej Duchem Bożym, a bluźnierstwo Duchowi Świętemu nie nazywa Ducha Świętego 
jakimś złym imieniem, ale raczej nieustannie odrzuca podszept Ducha Bożego, dopóki nie będzie 
powrót. 

Zadaj sobie kilka prostych pytań. Dlaczego Ojciec nigdy nie mówił do Ducha Świętego? Dlaczego 
Jezus nigdy nie mówił do Ducha Świętego? Dlaczego Duch Święty nigdy nie przemawiał do 
Jezusa? Dlaczego Duch Święty nigdy nie przemawiał do Ojca? 

Jednak Ojciec cały czas przemawiał do Swego Syna w całej Biblii, a Jezus cały czas przemawiał 
do Swego Ojca w całej Biblii. 

Dlaczego nie wspomniano o Duchu Świętym, kiedy Jezus przemawiał do Żydów i twierdził, że miał 
świadka rzeczy, które im mówił? „W waszym prawie jest też zapisane, że świadectwo dwóch ludzi 
jest prawdziwe. 1 Jestem tym, który daje świadectwo o mnie, a Ojciec, który mnie posłał, świadczy 
o mnie”. (Jana 8:17, 18). Z pewnością, gdyby Jezus miał jeszcze jednego świadka, o którym by 
wspomniał, zrobiłby to tutaj. 

„To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, oznajmia wam, abyście i wy mieli społeczność z nami; i 
naprawdę nasza społeczność jest z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem”. (1 Jana 1: 3). 
Mamy społeczność z dwoma istotami. „Każdy, kto wykracza i nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma 
Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ma zarówno Ojca, jak i Syna”. (2 List Jana 9). ZARÓWNO 
Ojca i Jego Syna. Pomyśl o tym! 

Kto był zaangażowany w radę pokoju? „I powiedz do niego: Tak mówi Pan Zastępów: Oto mąż, 
którego imię brzmi Latorośl; pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Pana. On 
zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. 
Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie”. 
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(Księga Zachariasza 6:12, 13). Z pewnością, gdyby istniała trzecia istota Boga, chciałby zostać 
włączony do rady pokoju. Ale nie wspomniano o żadnej trzeciej istocie. 

„Kto wstąpił do nieba lub zstąpił? Kto zgromadził wiatr w pięści? Kto związał wody w szacie? Kto 
ustanowił wszystkie krańce ziemi? Jak ma na imię i jak ma na imię jego syn? jeśli potrafisz 
powiedzieć? (Księga Przysłów 30: 4). Wspomnieliśmy tutaj o Ojcu i Jego Synu, o nikim innym. 

„Łaska i pokój będą wam pomnażani przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego” (2 List Piotra 
1: 2). Gdyby Piotr znał trzecią istotę Boga, z pewnością włączyłby go w to pozdrowienie. 

„Łaska niech będzie z wami, miłosierdzie i pokój, od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna 
Ojca, w prawdzie i miłości” (2 List Jana 3). Dlaczego Jan nie wspomniał o trzecim będąc w tym 
wersecie? 

  

„Wszystkim, którzy będą w Rzymie, umiłowani przez Boga, powołani do świętych: Łaska wam i 
pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian 1: 7). Z pewnością 
Paweł nie przepuściłby tej okazji oddać chwałę wszystkim trzem Bożym, jeśli rzeczywiście 

są trzy Boga. W rzeczywistości Paweł napisał podobne pozdrowienie w każdym ze swoich listów, 
ale nigdy nie zawarł trzeciej istoty. Czy to możliwe, że Paweł uwierzył w to, co sam napisał? „Ale 
dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, którego wszystko jest, a my w Nim; i jeden Pan Jezus 
Chrystus, przez który wszystko jest, a my przez Niego”. (1 List do Koryntian 8: 6). Paweł wiedział, 
że był tylko jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jezus Chrystus, więc na pewno nie próbowałby dodać 
innego boga. 

Ewangelia Św.Jana 8:58 

58 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA 
JESTEM».  

Wielu trynitarian używa tego jako rozstrzygającego dowodu, że Chrystus jest Najwyższym Bogiem. 
Czy tak jest w tym przypadku? „Jezu, Synu Najwyższego Boga?” (Ewangelia Św. Marka 5: 7). 
Jezus jest Synem Najwyższego Boga, a nie samym Najwyższym Bogiem. Spójrzmy na Exodus, 
jedyne miejsce, w którym termin ten używany jest w Starym Testamencie. „I ukazał mu się anioł 
Pański w płomieniu ognia z krzaka; i spojrzał, a oto krzak płonął ogniem, a krzak nie został 
strawiony”. (Księga Wyjścia 3: 2). Kto to ukazał się Mojżeszowi? „Anioł Pański”. Kto to jest? „I 
rzekł: Nie zbliżaj się tu; zdejmij buty z nóg twoich, bo miejscem, na którym stoisz, jest ziemia 
święta”. (Księga Wyjścia 3: 5). To bardzo znaczące. 

„A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw 
siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go: Czy należysz do 
nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział: Nie, ale jestem wodzem wojska Pana; 
przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co 
rozkaże mój pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego: Zdejmij z nóg sandały 
swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Księga Jezuego 5:13-15 

Tu pojawił się Jozue kapitan zastępu Pańskiego i powiedział mu, aby zrzucił buty z nóg, ponieważ 
ziemia, na której stał, była święta. Wiemy, że to nie był anioł, ponieważ anioł nie zaakceptowałby 
kultu. „Upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon. I rzekł do mnie: Nie czyń tego; jestem twoim 
sługą i braćmi twoimi, którzy mają świadectwo Jezusa: wielbić Boga: bo świadectwem Jezusa jest 
duch proroctwa”. (Księga Objawienia 19:10). Wiemy, że tutaj kapitanem nie jest Bóg Ojciec, 
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ponieważ „Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] 
pouczył.” 

(Ewangelia Św. Jana 1:18). Pozostał tylko jeden, że może to być Chrystus. Chrystus ukazał się 
Jozuemu i kazał mu zdjąć buty z jego stóp, bo ziemia, na której stał, była święta. „Oto posyłam 
przed tobą Anioła, aby cię strzegł i sprowadził na miejsce, które przygotowałem. Strzeż się go i 
bądź posłuszny Jego głosowi, nie prowokuj go, bo nie przebaczy twym przestępstwom: bo moje 
imię jest w Nim”. (Księga Wyjścia 23:20-21). „A anioł Boży, który szedł przed obozem Izraelskim, 
odsunął się i poszedł za nimi; a słup obłoku wyszedł przed ich obliczem i stanął za nimi:” (Księga 
Wyjścia 14:9). Chrystus był tym, który szedł przed dziećmi Izraela. „I wszyscy pili ten sam napój 
duchowy; pili z tej duchowej Skały, która za nimi podążała; a tą Skałą był Chrystus”. (1 List do 
Koryntian 10: 4). 

Widzimy więc, że jedyny raz w Starym Testamencie termin „JESTEM” odnosi się do Chrystusa. 
Jak więc można to powiedzieć, skoro użył tego samego terminu w Nowym Testamencie, że nagle 
ogłosił się Najwyższym Bogiem? 

Dzieje Apostolskie 5:3,8 

3 «Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś 
Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? 4 Czy przed sprzedażą nie była 
twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże 
mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu».  

 
Wielu Trynitarian używa tego jako rozstrzygającego dowodu, że Duch Święty jest Bogiem, dlatego 
jest trzecim odrębnym bytem, Bogiem Duchem Świętym. Duch Święty jest Duchem Bożym. „I nie 
zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, przez który jesteście zapieczętowani do dnia odkupienia”. 
(List do Efezjan 4:30). Słowo „święty” jest przymiotnikiem w każdym przypadku. Bóg ma Ducha, a 
Jego Duch jest święty. Kłamać Duchowi Bożemu to kłamać Bogu, to znaczy dlatego, że Jego Duch 
jest Sam. Gdybym miał okłamać twojego ducha, nie przypuszczałbyś, że okłamałem kogoś innego 
niż ty sam.   Modlę się, aby te wersety były dla was pomocne. Musimy być zawsze gotowi udzielić 
odpowiedzi każdemu, kto pyta nas o powód nadziei, która jest w nas. Obyśmy zawsze byli gotowi. 
1 List Jana 4: 7-16 

Więcej materiałów można znaleźć 
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