Audycja 49, Temat: „Bóg Ojciec” a („Trójca”) Sobota 21.05.2005, Godz. 7-8
wieczór.
W audycji „Wczoraj Dziś i Na Wieki” z miłymi słuchaczami witają się Ireneusz
Kołacz, Przemysław Merski i Tadeusz Żurek. Dzisiejszego wieczoru
pragniemy przedstawić Państwu następujący bardzo ważny temat biblijny
uwielbiający Naszego Boga Stworzyciela jako naszego Ojca Niebieskiego.
Sam tytuł naszych dzisiejszych rozważań jest już bardzo wymowny, więc
będziemy starali się udowodnić jego słuszność i prawdziwość. Tytuł brzmi:
JEHOWA BÓG NASZ JEDEN JEST!
Według nauki Pisma Świętego jest tylko jeden Bóg, przed którym niema
innych bogów. Jest on również Bogiem Wszechmocnym, Wiecznym,
niemającym początku ani końca. Jest Bogiem mądrym, mocnym, miłościwym
i sprawiedliwym; a do tego dobrym i doskonałym. Apostoł Paweł potwierdza te
Boże przymioty w 1 Liście do Koryntian. R.8:5-6„Bo chociaż nawet są tak
zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i
wielu panów, Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego
pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus,
przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.” (BW)
Pan Jezus nazywał Boga Swoim Ojcem, a o sobie mówił, że jest synem
Bożym. Ojciec oznacza życiodawcę. Syn natomiast jest zawsze tym, który
otrzymuje życie od ojca. To stwierdzenie nasuwa prosty wniosek, że aby mógł
być syn, najpierw musi istnieć ojciec. Tak zresztą wyraził się Pan Jezus w
następujących słowach: „Ja, bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem.
Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, ale On mnie posłał.” Jan 8:42
Pismo Święte mówi, że zanim Pan Jezus narodził się na ziemi, w swoim
przedludzkim stanie nosił imię Logos, które to imię przetłumaczone z języka
greckiego na polski wykłada się jako Słowo, – czyli wyraziciel Boga Jehowy
był wykonawcą woli swojego Ojca. ( „Wszystkie rzeczy przez nie (Słowo) się
stały, a bez niego (Słowo) nic się nie stało, co się stało.”) Jan 1:3 Dobrze
znamy słowa Ewangelisty Jana, który w Rozdziale 1-szym i wersecie 1-szym
świadczy o przedludzkiej egzystencji Pana Jezusa, mówiąc: „Na początku
było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.” Nasz Pan Jezus,
czyli Słowo, chociaż nazwany przez Apostoła Jana bogiem, nie jest jednak
nazwany Bogiem Ojcem. Greckie słowo THEOS użyte w odniesieniu do Pana
Jezusa różni się od greckiego słowa HOTHEOS użytego do określenia
Jedynego i Wszechmogącego Boga Jehowy. Grecki oryginał powyższego
wersetu biblijnego wyraźnie zaznacza, więc różnicę pomiędzy Panem Bogiem
a Panem Jezusem.
Pan Jezus był pierwszym i bezpośrednim stworzeniem Bożym, jedyną istotą
stworzoną wprost przez Pana Boga. Wszystkie inne swoje dzieła Bóg Ojciec
stwarzał przez swojego syna. W Księdze Objawienia R. 3:14 czytamy, że Pan
Jezus był „początkiem stworzenia Bożego”, co dalej potwierdzają to słowa
Rozdziału 22:13, że On jest „pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych;
Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec”, – czyli jedyny
bezpośrednio stworzony przez Ojca. Przed swoim przyjściem na świat, Pan
Jezus posiadał naturę niebiańską, czyli duchową, chociaż wyższą od

anielskiej, – ale nie miał natury boskiej. Jaką ma Bóg Ojciec Jehowa sam
przez się egzystujący. Kiedy narodził się na ziemi, Pan Jezus nie był, więc
bogiem, ale był istotą ludzką, jak podaje, Św. Paweł: „Lecz gdy nadeszło
wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty . . .”
Gal. 4:4-5 (BW)
Pan Jezus jako doskonały człowiek, w trzydziestym roku życia będąc
pomazany Duchem Świętym podczas Swojego chrztu w Jordanie, już jako
Chrystus Pomazaniec i Mesjasz – też nie był bogiem. Dopiero po złożeniu na
krzyżu okupowej ofiary za grzechy całego świata, i mocą Bożą z martwych
wzbudzony, Pan Jezus został wyniesiony do stanowiska i natury duchowej
wyższej od poprzedniej – do natury boskiej. List do Filip. 2: 9-11 Odtąd
siedząc po prawicy Ojca nie jest bogiem w znaczeniu takim, jakim jest Ojciec,
którym zresztą Pan Jezus nigdy nie był i nigdy nie będzie. Wymowne są
słowa Pana Jezusa z Ewangelii Św. Jana R. 2:17 wypowiedziane do Marii
Magdaleny po swoim zmartwychwstaniu: „Wstępuję do Ojca Mego i Ojca
Waszego, do Boga Mego i Boga Waszego.” A w 2 Liście do Koryntian R.1:3
Apostoł Paweł wyraża się: „Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa” . . .
Według nauki Starego i Nowego Testamentu nigdy nie było i nadal niema
żadnej istoty żyjącej w całym wszechświecie mogącej równać się Panu Bogu.
Nie może, więc być równości pomiędzy Ojcem Niebieskim i Jego Synem.
Sam Pan Jezus wyraża się na ten temat jednoznacznie:, „Ojciec Mój większy
jest niż Ja.” Jan 14:28 „Nie mogę sam od siebie nic czynić; jako słyszę tak
sądzę.” Jan 5:30 „Przyszedłem nie abym czynił wolę Swoją, ale wolę Onego,
który mnie posłał.” Jan 4:34 „Ojciec Mój, który Mi je dał, większy jest nad
wszystkie.” Jan 10:29 Liczne i przekonywujące dowody Pisma Świętego
utwierdzają nas w całkowitym przeświadczeniu, że istnieje wyraźny podział
pomiędzy Panem Bogiem i Panem Jezusem jako dwoma indywidualnymi
osobami, różniącymi się mocą i stanowiskami. F-63
W swoich naukach pochodzących z pierwszego wieku apostołowie z całym
naciskiem wykazują, że Chrystus nie był Bogiem Ojcem, nie był Bogiem
Jahwe, lecz Synem Boga Jahwe, Mesjaszem. Oni nauczali, że istnieje tylko
jeden wieczny i Wszechmogący Bóg, Autor i Źródło wszystkich rzeczy, do
którego należymy; istnieje również tylko jeden Pan, Jezus Chrystus, przez
którego Ojciec Niebiański działa w odniesieniu do różnych szczegółów swego
planu, i jedynie, przez którego nasze grzechy są odpuszczone i tylko przez
Niego mamy przystęp do Ojca i do łaski, w której stoimy i chlubimy się
nadzieją chwały Bożej (Rzym. 5:1)
Patrząc na powyżej podane dowody biblijne zastanawiamy się, dlaczego
wśród chrześcijaństwa została tak powszechnie rozpowszechniona, nauka o
Trójcy, głosząca iż Pan Bóg, Pan Jezus i Duch Święty, to trzy bóstwa w jednej
osobie, skoro niebyła nauką pierwotnego Kościoła? Spór o Trójcę miał swoje
początki od 1-go wieku, ale dopiero w początkach czwartego wieku, gdy
rzymski Cesarz Konstantyn uczynił religię chrześcijańską religią państwową a
liczba nawróconych z pogan coraz bardziej się powiększała ruch ten nabrał
na sile i żeby ten konflikt rozwiązać w roku 325 został zwołany Sobór w Nicei,

na który zjechali się biskupi, a któremu patronował sam cesarz Konstantyn.
Przez około dwa miesiące, obradowano nad dwoma głównymi kierunkami.
Pierwszy kierunek który reprezentował Prezbiter Ariusz brzmiał:
1 - Pan Bóg jest Ojcem i jedyną istotą we wszechświecie posiadającą naturę
Boską.
2 - Pan Jezus jako Syn Boży, był pierwszym stworzeniem Bożym, (Logos)
jako istota duchowa wysokiej rangi zanim inne zostały stworzone, a te, które
były stwarzane były już przez Logosa.
3 – Duch Święty to jest wpływ i energia Boża.
Zwolennicy drugiego kierunku stanowiąc przewagę liczebną uważali, że, Pan
Bóg, Pan Jezus, Duch Święty, to trzy bóstwa w jednej osobie. Ateński , filozof
Platon, który żył 360 lat p.n.e. W swoim umyśle rozważał boską istotę pod
trojaką modyfikacją. Po podbojach Aleksandra Wielkiego, zaczęto wykładać
ten teologiczny system Platona w słynnej szkole aleksandryjskiej co nie
pozostało bez wpływu na to stronnictwo chrześcijańskie.
Wiara w więcej niż jednego boga była powszechna wśród narodów
pogańskich; wyjątek stanowił jeden naród – Izrael. Dlatego można było się
spodziewać, że pogląd trynitariański spotka się z szerokim poparciem wśród
nawróconych pogan, stanowiąc kompromis pomiędzy ogólnie akceptowanym
poglądem zwanym politeizmem (wiarą w więcej niż jednego boga), a
monoteizmem (doktryną jedynego Boga), który wyznawał Izrael. Nauka o
istnieniu trzech bogów, twierdząca jednocześnie, że ci trzej stanowią po
prostu jednego Boga, była niewątpliwie uważana za mistrzowskie posunięcie
teologiczne, gdyż umożliwiała pogodzenie poglądów nawróconych Żydów z
powszechnymi uczuciami pogan, których starano się zadowolić i pozyskać dla
Kościoła. Odtąd ta większość otrzymała nazwę Katolicy. Wcześniej wydany
dekret przez Cesarza Konstantyna o tolerancji religijnej trwał bardzo krótko.
Stronnictwo które nie uznało uchwał Soboru w Nicei oskarżono o herezję za
co byli torturowani, skazywani na wygnanie, a ich majątki tak prywatne jak i
kościelne były konfiskowane na rzecz skarbu państwa albo Katolików. Edykt
który był wydany przez pogańskiego Cesarza Dioklecjana aby prześladować
chrześcijan i konfiskować ich majątki, teraz został zastosowany przez
chrześcijańskiego Cesarza Konstantyna przeciw chrześcijanom których
uznano za heretyków. Te prześladowania trwały wieki, pochłonęły miliony
ofiar a okrucieństwem przewyższyły, prześladowania Rzymu pogańskiego
które trwały stosunkowo krótko. Pogląd o Trójcy przejęły też wyznania
Protestanckie. Prawda jest potężna i w końcu zwycięży; niemniej jednak Bóg
dopuścił, by obecne warunki stały się testem, czyli próbą charakteru i
lojalności wobec Boga i Jego Słowa dla tych, którzy wyznają, że są Jego
ludem i że są przez Niego wyuczeni. Dlatego więc każdy szukający prawdy
musi postępować uczciwie wobec siebie i wobec Bożego Słowa, gdyż tylko
ono może nas uczynić mądrymi ku zbawieniu. Pamiętajmy, że jedynie Prawda
uświęca, a błąd, w przeciwieństwie do niej, prowadzi zawsze do złego.
Drodzy Państwo! Staraliśmy się wykazać Wam nie biblijne pochodzenie nauki
o „Trójcy”, która wprowadzona na Soborze Nicejskim, już od prawie 4-go
wieku naszej ery, aż do obecnego czasu przeszkadza ludziom we właściwym

poznaniu Swego Stwórcy i w oddawaniu Mu czci zgodnie z Jego wolą. Jedyny
tekst, na pozór podtrzymujący teorię „Trójcy”, jednak nawet przez samych
zwolenników „Trójcy” uważany za fałszerstwo dodane do oryginalnego tekstu,
znajduje się w 1 Liście Św. Jana, w R. 5:7 „Albowiem trzej są, którzy
świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.” Biblia
Tysiąclecia pomija ten werset, a w komentarzu wyjaśnia, że ten werset nie
znajduje się w najstarszych rękopisach greckich.
Tak, więc, Biblia konsekwentnie wskazuje, że tylko Jehowa Bóg Nasz Jeden
Jest oraz że Pan Jezus jest Jego Jednorodzonym Synem a Duch Święty to
czynna moc Boża. Nasz czas dobiega końca, więc musimy rozstać się z
miłymi słuchaczami aż do trzeciej soboty następnego miesiąca. Gdybyście
Państwo mieli jakieś uwagi lub pytania do treści naszej audycji to prosimy
dzwonić pod numer 9415 – 1923 a my przy pomocy Bożej i na podstawie
Pisma Świętego postaramy się je wyjaśnić. Jeszcze raz powtarzam nasz
numer 9415 – 1923 Dobranoc!

