ЕСТЕСТВОТО НА БОГ
“А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син”- (Йоан 20:31)

Джеймс Паркинсон
Има различни възгледи за природата на Бог- Ариански, Тринитарен или Троица и
Унитарен.
Познатият ариански възглед е, че Бог е Създател и че е сътворил могъщ арахангел,
наречен Логос ( или Михаил, което означава, „ Кой е като Бог”). Двамата заедно
като най-велики същества са създали вселената, небесата и земята, ангелите,
животните и човека.
Тринитарният възглед за Бог може да обхване цял спектър- от възгледа на Арий за
отделни и различни същества до възгледа на Модалистите ( първо Бог е бил
бащата, после Бог се явява като Син (Исус) на земята и след това като Свят Дух
след Неговото възкресение). Познатата тринитарна догма е, че има три божествени
същества: Баща, Син и Свят Дух; и заедно те образуват един Бог или „Божество”.
Как това може да бъде така, е мистерия.
Унитарният възглед е, че Исус Христос няма съществуване преди човешкото.
Социнианната форма на унитаризма казва, че възкресения Исус е плът, въпреки че
по някакъв начин е прославен и безсмъртен. Но кой възглед споделя Библията?
Апостол Йоан в неговото първо писмо очертава само три интелектуални
изисквания относно Исус: „Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е
Христос? (Месия, Помазаник)“ „Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде
в плът, е от Бога“и“ Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в
него, и той в Бога.“ (1 Йоан 2:22,4:2,15). Библията не налага други изисквания,
засягащи нашето разбиране за природата на Исус, освен тези, макар че
религиозните хора често налагат догми, които надхвърлят Библията. Човек с добра
съвест към Бог би бил предпазлив към мнение, което казва: “ Заповядай в нашата
църква; провери своя ум още на вратата“. По-скоро, той би бил привлечен, ако чуе:
“Елате сега и нека заедно разсъждаваме, казва Йехова (или Господ)“ (Исая 1:18)

Въпроси
Тринитарният възглед повдига някои очевидни въпроси:
 Матей 1:18 казва: “ Мария... се намери непразна от Светия Дух“. Но ако
Светия Дух е личност, то тогава Исус ще бъде Син на Светия Дух и не на
Бог, Бащата, нали?
 Ако ранните ръкописи на Йоан 1:18 подчиняват „Единородния Син, който е
в лоното на Отца“ в „Бог“, това не различава ли двамата в Йоан 1:1?
 Понякога се спори, че тъй като Исус е Син на Бог, това потвърждава, че е
Бог. Въпреки че той е син на Давид, това не го прави Давид, как тогава това,
че е Син на Бог, го прави Бог? (Откровение 22:16)

Настоящи книги
Има няколко настоящи книги, които биха били от интерес:
 Един автор е установил от Стария и Новия завет че:
- Бог е декларирал, че е Бащата: 56 пъти
- За Исус е декларирано, че е Син на Бог: 77 пъти
- Исус е разграничен от Бог: 326 пъти
- Исус е казал, че е Бог: 0 пъти
Лонзо Прибле, Теологията опростена, Бог, Неговия Син и Неговия Дух:
Защо доктрината на троицата е нито основателна, нито библейска.
Всички тринитарни аргументи опровергани (2001).
Около петдесет аргумента на тринитарната позиция са засегнати.
Възможностите за смяна на природата не са взети в предвид. Добър списък с
текстове от писанията.
 Джейсон Давид БеДун, Истина в превода, Точност и предразсъдък в
английския превод на Новия завет, Ланхам, : Университетски печат на
Америка, 2003.
Включва глави на преводи на Филипяни 2:5-11, Колосяни 1:15-20, Тит 2:13,
Евреи 1:8, Йоан 8:58, Йоан 1:1. Изглежда, че класифицира точността в
намаляващ ред, за седем превода: Нов светски превод (NWT), Нова
американска библия (NAB), Нова американска стандартна библия (NASB),
Нова ревизирана стандартна библия (NRSV), Нова интернационална версия

(NIV), Живата библия (LB), Усилена библия (AB), Днешна английска версия
(TEV) (Живата библия и Усилена библия са по-скоро перифразирани,
отколкото преводни).
 Патрик Хавас, Божествена Истина или Човешка традиция?, Блоомингтон,
ИН: Авторски Часове, 2011, 534 страници изследват в детайли
тринитарството или стихове, цитирани от Тринитаристите, включващи Йоан
1:1,8:58,10:30; Матей 28:18-20; Деяния 20:28; Филипяни 2:6; колосяни 2:9; 2
Петър 1:1 и от Стария Завет Битие1:1,26; Исая 9:6, 43:10-13, 48:12-17.

Арийски Писания
В класическите произведения на догмата са изброени много от Арийските писания,
„ Пасажите така често цитирани по-късно от Арийците (дадени по- долу)... (били)
(възможно) вече използвани от самия Арий“ (Адолф Харнак, История на догмата,
том 4, страница 20, Дувер).
Второзаконие 6:4 - Слушай, Израилю; Иеова (1) нашият Бог е един Господ.
Второзаконие 32:39 - Вижте сега, че Аз съм Аз, И освен Мене няма Бог.
Притчи 8:22 – Господ (2) ме създаде като начало на пътя Си, Като първо от
древните Си дела.
Псалм 45:7 - Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог
те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.
Матей 12:28 - Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е
дошло върху вас.
Марко 13:32 - А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито
Синът, а само Отец.
Матей 26:41 - Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а
тялото - немощно.
Матей 28:18 - Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се
всяка власт на небето и на земята.
Лука 2:52 - А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и
човеците.
Лука 18:19 - А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ,
освен един Бог.
Йоан 11:34 - И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.

Йоан 14:28 - Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме
любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от
Мене.
Йоан 17:3 - А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса
Христа, Когото си изпратил.
Деяния 2:36 - И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса,
Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.
1 Коринтяни 1:24 - Но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и
Божия премъдрост
1 Коринтяни 15:28 - Когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам
Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във
все.
Колосяни 1:15 - В Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко
създание;
Филипяни 2:6 - Който (Исус), като беше (3) в Божия образ, пак не счете, че трябва
твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си
образ на слуга (4) и стана подобен на човеците.
Евреи 1:4 - И стана (Синът) толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е
наследил, е по-горно от тяхното.
Евреи 3:2 - (Исус) Който бе верен на Този, Който Го постави (5), както беше и
Моисей в целия негов (6) дом.
Йоан 12:27 - Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от
тоя час. Но за това дойдох на тоя час.
Йоан 13:21 - Като рече това, Исус се развълнува в духа Си, и заяви, казвайки:
Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.
Матей 26:39 - И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше,
казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз
искам, но както Ти искаш.
Матей 27:46 - А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама
савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
След възкресението си Исус е казал: "Даде ми се всяка власт...". Така че преди да
му се даде тази власт, той не е имал естество на Бог.

Бог в множествено число
В Битие 1, думата за Бог е Елохим, което е е множествено число; " И Бог (7)
(множествено число) каза (единствено число), Нека създадем (множествено число)
човека по Наш (множествено число) образ, по Наше (множествено число)
подобие". Макар че имаме единствено число и в двата текста на Псалм 22:1 и в
Матей 27:46 (" Боже мой, Боже мои, защо си ме оставил?"). Все пак, когато вземем
Логос (впоследствие Исус) от множественото число на "Бог", Бог остава в
единствено число. Така че Светия Дух не би могъл да бъде третото
персонифициране на Бог.
Хинду концепцията на Тримурти (Троицата) е, че Бог е съставен от Създател,
Спасител и Унищожител – всички три са еднакво необходими. В Арийската
концепция Унищожителят (Авадон или Аполион от Откровение 9:11) не само не е
равен и необходим, но ще бъде завързан за хиляда години и по-късно унищожен.
(За контраст, китайците имат думата Шанг-Ти за Всемогъщ Бог, но когато са
дошли мисионерите, те е трябвало да измислят образа на Троицата)
Емануел: На Йосиф е било казано:“ Те ще го назоват Исус“, което означава
„Йехова е спасение“. После „ те ще го назоват Емануел; което значи, Бог с нас“
(Матей 1:21, 23, АСВ-Американска Стандартна Версия) или „...Бог е с нас“
(Американска ревизирана версия- подобрена и коригирана, Нова Английска
Библия, Завършена Еврейска Библия, Ламса Библия). (Теолозите общо защитават
само първия превод и твърдят, че Исус е Бог). Христос вече е бил назован „Исус“
за две хиляди години, но хората ще го знаят като „Емануел“- „Бог е с нас“- само в
началото на Неговото Хилядогодишно Царство. След хилядата години „Бог ще
бъде с тях и ще бъде техен Бог“ (Откровение 21:3)
Формулата за Троицата от 1 Йоан 5:7-8 била очевидно преведена от латински на
гръцки (манускрипт # 61) от съпернически Компулсативни полиглоти редактори
(Университет Алкала, Испания), за да дискредитират първият Гръцки Нов Завет на
Ерасмус. Думите „ в небесата, Бащата, Словото и Светия Дух; тези три са едно, и те
са три, които дават свидетелство на земята‘, са отхвърлени от много и най- вече от
пламенните поддръжници на „Крал Джеймс“ версия на библията днес; те се
появяват само в девет Гръцки манускрипта (в седем различни форми) срещу
петстотин, които пропускат тези думи. Тази фалшификация дискредитира каузата
на доктрината за Троицата.
Социнианският възглед, че Исус няма пред човешко съществуване и че след
възкресението той е останал човек, макар и някак си да е прославен, поражда
различна група въпроси:
Как ние ще тълкуваме, „Преди да се роди Авраам, Аз съм“ (Йоан 8:58, АСВ)“ ) (За
да се преведе “Аз съм той“ (или Мессия, Христос, Помазаникът) не се изисква
граматика, нито контекст; изглежда, че е доведено само от теологията).
Евреи 1:1-11 и Колосяни 1:12-18 трябва да бъдат обяснени от всеки възглед, който
твърди, че Исус няма предчовешко съществуване в духовната сфера и че няма

божествена природа- природа на Бог- преди неговото възкресение. Също 1
Коринтяни 15 глава строго различава небесното тяло от телесното (земно) тяло.
Тук има два очевидно силни текста, които са ползвани от Социнианското гледище
за Исус до възкресението му. Бог "ще съди вселената справедливо чрез Човека,
Когото е определил;" (Деяния 17:31). Макар че гръцката дума тук е "ане ар", която
означава мъж (като различие от жена), докато гръцката дума "анрео пос" е тази,
която различава човека от духовното създание ( както е в Матей 9:8).
И също 1 Тимотей 2:4-6 може буквално да се преведе,"Бог, нашият Спасител; който
иска да се спасят всичките човеци и да дойдат до пълно познание на истината.
Защото има само един Бог, един посредник между Бог и човеците, сам по себе си
бил човек, Исус Христос, който даде себе си откуп за всички"(Американска
Ревизирана версия Подобрена и Коригирана). Тук основата на твърдението е
времето на спомагателния глагол "бил", което е взето от времето на гръцкия глагол
в следващата клауза (даде себе си), отколкото на предходния най-близък глагол три
клаузи по-горе ( "да дойдат" (8)). Глаголът предполага как Исус Христос е
идеалният посредник: Исус е бил човек, но после е приел природа на Бог, така че
той е бил от двете страни на оградата!
"Ние сме били с цена купени" "Хлябът, който аз ще дам, е моята плът за живота на
света." (1 Коринтяни 6:20, Йоан 6:51, Ревизирана Версия). Ако Христос приеме
обратно плът, то значи, че той взима обратно изкупителната цена и всички хора
биха били захвърлени в Адамовото наказание на смъртта. Човекът Христос Исус
даде себе си откуп за всички; възкресеният Исус е с естество на Бог.
-----------------------(1) Или, "Йехова нашият Бог, Йехова е един:" или, "Йехова е нашият Бог, само
Йехова"; или възможно, "Йехова, нашият Бог е един Йехова:"
(2) Или, "притежава ме в началото на своя път, Преди неговите творения", или "
купи ме,", и т.н. Септуагинда, Арамейски, Таргум чете "създаде ме" и т.н.
(3) Или, " във форма на бог"
(4) Гръцки, "стана подобие" 16 17 Юли/Август 2012
(5) Гръцки, "направен"
(6) Това е " Божията къща" ( виж Числа 12:7)
(7) Забележка: "Бог (Елохим, множествено число) каза (единствено число), Нека
ние ( множествено число)..." На еврейски, единствено число на глагола с
множествено число на съществителното може да се използва, за да се изрази
множествена индивидуална работа в пълна хармония.
(8) Макар че в най-близко минало "да се спасят" и " ела" на гръцки са в аористко
време (главно минало време); така че те не предполагат сегашно време за "човек".

