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Dedykowane
Wszystkim, którzy obiektywnie, szczerze i uczciwie poszukuj¹
prawdy!
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Pytania Przed Lektur¹:
1. Jaka jest natura Boga w chrzeœcijañstwie?
2. Czy Bóg jest jeden czy w trzech osobach (trójca)?
3. Czy Jezus jest równy Bogu?
4. Czy Jezus jest Bogiem lub czêœci¹ Boga?
5. Czy Jezus jest synem ludzkim czy synem Boga?
6. Kim naprawdê jest Jezus?
7. Jaka jest twoja opinia?

Proszê przeczytaã nastêpuj¹cy tekst
uwa¿nie, analizuj¹c i
nie kieruj¹c siê uprzedzeniami!

Jezus powiedziaù, “Poszukuj prawdy A ta prawda pokieruje
tob¹.”
Studiuj¹c ¿ycie jako poszukiwacz prawdy, po wielu latach
obserwacji, badañ i studiów porównawczych, odkryùem, ¿e ludzie
czêœciej opieraj¹ swe wierzenia, przekonania i oceny na lichych
podstawach ni¿ na solidnym gruncie, na skale jak nakazaù Jezus.
Rozwa¿aj¹c ten temat, od razu zauwa¿yùem du¿e ró¿nice
pomiêdzy powszechnym i oficjalnie przyjêtym pojmowaniem
Boga, a tym, co stwierdza na ten temat sama Biblia!
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W imiê troski i oddania siê tej sprawie, chciaùbym w tej broszurce
podzieliã siê tym, co zaobserwowaùem i czego nauczyùem siê w
trakcie mojej ci¹gùej podró¿y wœród badañ, analiz i studiowania.
Intencj¹ tej pracy jest przedstawienie w sposób uczciwy i szczery
prawdy, jak¹ odnalazùem, nie rani¹c przy tym niczyich uczuã.
Zajmiemy siê teraz przedyskutowaniem niektórych aspektów i
pytañ dotycz¹cych natury Boga tak jak przedstawia j¹
chrzeœcijañstwo, gùównie chodzi nam tu o Trójcê i boskoœã Jezusa.




Czy Bóg jest jeden, czy w trzech osobach?
Czy Jezus jest Bogiem lub czêœci¹ Boga?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Co myœlisz?
Jaka jest twoja odpowiedz?
Poszukajmy odpowiedzi w Biblii:
I oto ktoœ przyst¹più do niego, i rzekù: Nauczycielu, co dobrego
mam czyniã, aby osi¹gn¹ã ¿ywot wieczny? A On mu odrzekù:
Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg.
A
jeœli
chcesz
wejœã
do
¿ywota,
przestrzegaj
przykazañ.(Mateusz 19:16-17)
W niektórych wersjach Biblii nie odnaleêlibyœmy tych sùów i w
takim znaczeniu! Ten tekst mo¿na znaleêã w wersji Króla Jakuba
(King’s James version). Je¿eli mi nie wierzysz, sam sprawdê w
Biblii!
W zwi¹zku z powy¿szymi wersetami nasuwa siê kilka pytañ. Te,
które podsuwa nam intuicja to:
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“Dlaczego mnie nazywasz
zaprzecza, ¿e jest dobrym?

dobrym?”

Dlaczego

Jezus



Jezus wyraênie stwierdza, ¿e “nikt nie jest dobry, tylko jeden,
to jest Bóg.” Dlaczego odniósù siê do jedynego Boga, który to
tylko jest dobry?



Je¿eli byù Bogiem, dlaczego siebie nie nazwaù dobrym?



Jezus kategorycznie podkreœla, stwierdzaj¹c, ¿e ”a je¿eli
chcesz wejœã do ¿ywota, przestrzegaj przykazañ”, dlaczego
Jezus nie rozkazaù pytaj¹cemu uwierzyã w siebie jako Boga,
aby wejœã do ¿ycia wiecznego?



W oparciu o to, o czym zaœwiadcza sam Jezus, czy nie jest,
wiêc wystarczaj¹cym osi¹gn¹ã ¿ycie wieczne wypeùniaj¹c
bo¿e przykazania?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Teraz przeczytajmy wersety z Ewangelii wedùug Mateusza (19: 1617) tak jak przedstawione zostaùy zgodnie z wersj¹ Biblii, Króla
Jakuba( King James Version) i te same wersety, ale zawarte w
wersji Pisma Úwiêtego „New International Bible”.
I oto jeden przyst¹piwszy rzekù jemu: Mistrzu dobry, co dobrego
mam czyniã, abym miaù ¿ywot wieczny? A on rzekù jemu: Przecz¿e
miê zowiesz dobrym? Ýaden nie jest dobry oprócz jednego, to jest
Boga. A jeœli chcesz do ¿ywota wnidê, zachowaj przykazania.
(w wersji King James)
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A oto podszedù do Niego pewien czùowiek i zapytaù: Nauczycielu,
co dobrego mam czyniã, aby otrzymaã ¿ycie wieczne?
Odpowiedziaù mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest
Dobry. A jeœli chcesz osi¹gn¹ã ¿ycie, zachowaj przykazania.
(w wersji New International)
Proszê uczciwie porównaã pytanie Jezusa w wersji King James z
pytaniem w wersji New International. Czy maj¹ one to samo
znaczenie? Czy w obu przypadkach s¹ one poprawne?
Aby ùatwiej byùo je porównaã, weêmiemy te dwa bezpoœrednie
pytania Jezusa:
Wedùug wersji King James (KJV), stosuj¹c uproszczony jêzyk,
Jezus zapytaù:


PRZECZÝE MIÆ ZOWIESZ DOBRYM?

Ale, zgodnie z wersj¹ New International (NIV), Jezus powiedziaù:


Dlaczego MNIE PYTASZ O DOBRO?

Po wnikliwym i obiektywnym porównaniu tych dwóch pytañ,
czy mo¿na powiedzieã, ¿e s¹ takie same?
Co o tym myœlisz?
Wracaj¹c do zasadniczego pytania, czy Jezus jest Bogiem? Myœlê,
¿e gdyby Jezus byù Bogiem lub czêœci¹ Boga, to w swojej
odpowiedzi zgodziùby siê na okreœlenie, jakiego u¿yù pytaj¹cy go
(tj. “Dobry Mistrz/Nauczyciel”).
Zdrowy rozs¹dek i jasna logika mówi¹ nam, ¿e Bóg jest dobry. A
skoro Jezus byùby Bogiem lub Jego czêœci¹ (czêœci¹ trójcy) to musi
BYÃ DOBRY! Czy¿ nie zgodzisz siê?
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Prawdopodobnie,
niektóre
z
mo¿liwie
spodziewanych
odpowiedzi, jakich Jezus mógùby udzieliã temu mùodemu
mê¿czyênie
zwracaj¹cemu
siê
do
niego
“Dobry
Nauczycielu/Mistrzu” to:




“Zaprawdê, Ja jestem dobry, bo ja jestem Bogiem.”
“Tak masz racjê. Ja jestem dobry.”
Lub w ostatecznoœci, wiedz¹c dokùadnie, ¿e jest dobry
bêd¹c Bogiem lub Jego wcieleniem, Jezus nie wspomniaùby
odpowiadaj¹c temu mùodemu mê¿czyênie tych sùów:
”je¿eli chcesz osi¹gn¹ã ¿ycie wieczne, przestrzegaj przykazañ”

Ale zadziwiaj¹ce jest to, ¿e Jezus na sùowa „Dobry
Mistrzu/Nauczycielu wypowiedziane przez tego mùodego
mê¿czyznê odpowiedziaù coœ, czego siê nie spodziewaliœmy!
Zaprzeczyù, ¿e on jest tym dobrym, dziwi¹c siê, „Dlaczego
nazywasz mnie dobrym?”
Gdyby tak byùo, ¿e Jezus uwa¿a siê za Boga lub Jego wcielenie to
nie byùoby logiczniejszym wykorzystaã odpowiedê na to pytanie
jako okazjê do potwierdzenia i oznajmienia tego, ni¿ zaprzeczyã,
mówi¹c, ¿e to nie on jest dobry? Dlaczego odniósù siê tylko do
prawdziwego Boga, a nie wyjawiù swego “dobra” – boskoœci?
Czy ukrywaù prawdê przed swym rozmówc¹?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
* „A to jest ¿ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posùaùeœ, Jezusa
Chrystusa” (Jan 17: 3)
W tym wersecie Jezus ponownie rozró¿nia pomiêdzy sob¹, a
JEDYNYM prawdziwym Bogiem! To ten jest tylko jedynym i
prawdziwym Bogiem, który stworzyù i zesùaù Jezusa. Kto posiada
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w peùni wùadzê, aby nakazywaã i zsyùaã? JEDYNY prawdziwy
Bóg, czy Jezus? Kto jest wa¿niejszy, ten, który nakazuje i zsyùa,
czy ten, któremu nakazano i który zostaù posùany?
* „Albowiem jeden jest Bóg, jeden te¿ poœrednik miêdzy
Bogiem a ludêmi, czùowiek, Chrystus Jezus.”
(1List do Tymoteusza 2: 5)
Ten werset wskazuje na dwie osoby:
(1) jedynego Boga, i (2) jednego poœrednika (Jezusa)! Jezus jest
okreœlony sùowem „czùowiek” Werset ten nie nazywa go “Bóg
Jezus Chrystus”. Faktycznie to nigdzie w Biblii, Jezus nie jest
nazwany Bogiem!
W celu dalszej dyskusji i odpowiedzi na pytanie, Czy Jezus jest
Bogiem lub Jego czêœci¹? Przeczytajmy uwa¿nie i obiektywnie,
rozwa¿aj¹c nastêpuj¹ce czêœci wersetów zawartych w ewangelii
wedùug Mateusza 4:1- 10
* Wtedy Duch wyprowadziù Jezusa na pustyniê, aby byù
kuszony przez diabùa.
* A gdy przepoœciù czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, odczuù
w koñcu gùód.
* Jeszcze raz wzi¹ù Go diabeù na bardzo wysok¹ górê, pokazaù
mu wszystkie królestwa œwiata oraz ich przepych.

* i rzekù(diabeù) do Niego(Jezusa): «Dam Ci to wszystko, jeœli
upadniesz i oddasz mi pokùon.

Czy te wersety nie wywoùuj¹
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w waszym umyœle jakiœ pytañ i myœli?
Pozwólcie, ¿e podzielê siê z wami kilkoma pytaniami i myœlami,
jakie poruszyùy moim umysùem po przeczytaniu powy¿szych
wersetów:
1) Biblia mówi, “Duch wyprowadziù Jezusa na pustyniê...”
Zastanawiam siê, kto ma wiêksz¹ wùadzê i siùê, Jezus czy Duch?
Dlaczego sam Jezus nie zawiódù siebie na pustyniê, je¿eli byù
Bogiem? Czy Bóg potrzebuje kogoœ, aby ten nim kierowaù?
2) Opieraj¹c siê na œwiadectwie powy¿szego wersetu, diabeù
(szatan) kusiù Jezusa, który to jest uwa¿any za Boga przez czeœã
chrzeœcijan. W zwi¹zku z tym nasuwa siê proste i logiczne pytania:
Czy Bóg mo¿e byã kuszony?
Ta sama Biblia jednoczeœnie mówi nam, ¿e Bóg nie mo¿e byã
kuszony! Ten fakt jest potwierdzony sùowami Jezusa w tej samej
historii o kuszeniu. Podobnie powiedziaù Jakub, brat Jezusa:
“Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, ¿e Bóg go kusi. Bóg, bowiem
ani nie podlega pokusie ku zùemu, ani te¿ nikogo nie kusi.”
(List Jakuba 1: 13)
3) Biblia informuje nas, ¿e „A gdy przepoœciù czterdzieœci dni i
czterdzieœci nocy, odczuù (Jezus) w koñcu gùód.”
Rozwa¿my to razem:


Czy Bóg poœci?



Czy Bóg odczuwa gùód i pragnienie?



Dla kogo poœciù Jezus? Dla siebie jako Boga czy dla kogoœ, kto
jest wa¿niejszy i wiêkszy od niego?
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4) W historii “kuszenia Jezusa” (taki tytuù mo¿esz, znaleêã w wielu
wersjach Biblii), odkryliœmy, ¿e diabeù (Szatan) przeniósù Jezusa i
nim kierowaù! Czy szatan uczyniù tak z Jezusem czùowiekiem czy
Jezusem Bogiem? Je¿eli szatan dokonaù tego na Jezusie –
czùowieku, to, jaka jest tego wymowa? A je¿eli uczyniù to z
Jezusem Bogiem, to czy Bóg mo¿e byã poddany próbie,
przeniesiony z miejsca na miejsce i kierowany przez kogoœ?
Wspomnijmy tu sùowa Jakuba „Bóg, bowiem ani nie podlega
pokusie ku zùemu, ani te¿ nikogo nie kusi.”
Na koñcu i w dalszej czêœci rozmowy miêdzy Jezusem i szatanem,
szatan zwróciù siê do Jezusa, aby, “upadù i oddaù mu (szatanowi)
pokùon, Jezus powiedziaù do szatana:
* „Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawaù pokùon i Jemu samemu
sùu¿yã bêdziesz” (Mateusz 4: 10)
Przypuszczam, ¿e je¿eli Jezus byùby wcieleniem Boga,
mógùby z ùatwoœci¹ odpowiedzieã, “Nie, szatanie. To ty musisz
upaœã i oddaã pokùon mnie, swemu Bogu!” Ale zamiast tego,
przywoùywaù powy¿szy werset o oddawaniu czci TYLKO
prawdziwemu Bogu.
Oprócz tego, z tej historii dowiedzieliœmy siê jeszcze, ¿e
szatan WIDZIA£ (Jezusa), MÓWI£ do niego, S£YSZA£ go,
POKAZA£ mu, UMIEÚCI£ go, KAZA£ I ROZMAWIA£ z
nim(Jezusem)! A przecie¿ Biblia stanowczo wskazuje, ¿e BÓG NIE
MOÝE BYÃ WIDZIANY LUB US£YSZANY.
* którego ¿aden z ludzi nie widziaù ani nie mo¿e zobaczyã.
(1List do Tymoteusza 6: 16)
* Nigdy nie sùyszeliœcie ani Jego gùosu, ani nie widzieliœcie Jego
oblicza. (Jan 5: 37)
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* A Królowi wieków nieœmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu
samemu - czeœã i chwaùa na wieki wieków! Amen. (1List do
Tymoteusza 1: 17)
Dodatkowo, zanim podsumujê ten rozdziaù, pozwólcie, ¿e
zapytam:
Czy¿ nie jest prawd¹, i¿ podczas caùego ¿ycia Jezusa na ziemi, jego
rodzina, znajomi, jego uczniowie widzieli go i sùyszeli? „Tak” to
jedyna i prosta odpowiedê!
Dlatego, zgodnie z charakterystyk¹ Boga w powy¿szych
wersetach, Jezus nie mo¿e byã Bogiem. Czy¿ nie jest to sensowne i
logiczne? Jaka jest, wiêc prawda? Zastanów siê nad tym!
Teraz poddajmy dyskusji inne powa¿ne pytania:
* Czy Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Úwiêty s¹ sobie RÓWNI?
* Czy Bóg Syn to, to samo, co Bóg Ojciec?
* Czy Bóg Syn(Jezus) RÓWNA siê to samo, co Bóg Duch Úwiêty?
Zobaczmy, co mówi sam Jezus:
* Ojciec wiêkszy jest ode Mnie (Jezus). (Jan 14: 28)
* Ojciec mój, który Mi je daù, jest wiêkszy od wszystkich.
(Jan 10: 29)
* Moja nauka nie jest moj¹, lecz Tego, który Mnie posùaù.
(Jan 7: 16)
*Ja sam z siebie nic czyniã nie mogê. Tak, jak sùyszê, s¹dzê, a
s¹d mój jest sprawiedliwy; nie szukam, bowiem wùasnej
woli, lecz woli Tego, który Mnie posùaù. (Jan 5: 30)
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*Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anioùowie w
niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (Marek 13: 32)
*Jeœli ktoœ powie sùowo przeciw Synowi Czùowieczemu,
bêdzie mu odpuszczone, lecz jeœli powie przeciw Duchowi
Úwiêtemu, nie bêdzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani
w przyszùym. (Mateusz 12: 32)
Co mo¿emy wywnioskowaã po przeczytaniu tych jasno
wyra¿onych oœwiadczeñ jak równie¿ na podstawie wielu innych
wypowiedzi samego Jezusa?
Szczery poszukiwacz prawdy opieraj¹c siê na uczciwym i
rzetelnym œwiadectwie Jezusa, stwierdzaj¹cym, ¿e jedyny
prawdziwy Bóg (Ojciec) jest wiêkszy i wa¿niejszy ni¿ on sam i
wiêkszy ni¿ Duch Úwiêty, ¿e to, czego on sam naucza nie pochodzi
od niego, ¿e on i duch Úwiêty nic nie wiedz¹ o dniu ostatecznym
oraz, ¿e on z siebie nic nie jest w stanie zrobiã, powinien przyj¹ã to,
co Jezus mówi o sobie samym, a nie robiã z niego Boga lub
równego Bogu!

*Czy Jezus jest jedynym synem Boga?
Odpowiedzi dostarczy nam Biblia:
*Adam jest synem Boga. (£ukasz 3: 38)
* Synem moim pierworodnym jest Izrael. (K. Wyjœcia 4: 22)
* Powiedziaù do mnie: «Tyœ Synem moim, Ja Ciebie dziœ
zrodziùem” (Psalmy 2: 7-- King James Version).
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Tak, wiêc, zgodnie z Bibli¹ i ogùoszony przez samego Ojca,
Dawid jest jeszcze jednym zrodzonym Synem!
* Bùogosùawieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni
bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi. (Mateusz 5:9)
Úledz¹c w Biblii to sformuùowanie ”syn bo¿y”, mo¿emy odnaleêã,
¿e Jezus nie jest jedynym synem bo¿ym, a jest ich tam wielu.
Mo¿na wywnioskowaã, ¿e w Biblii ten tytuù ”syn bo¿y” u¿ywany
jest symbolicznie i znaczy prawy, bogobojny, wybrany, wierz¹cy.
* A wiêc kim byù Jezus?
Po przedyskutowaniu dowodów z Biblii œwiadcz¹cych, ¿e Bóg jest
Jeden, a NIE TRZECH, ¿e Jezus nie jest Bogiem, ani Jego czêœci¹,
¿e nie jest równy Bogu, oraz, ¿e nie jest synem bo¿ym w
dokùadnym tego sùowa znaczeniu, musimy zadaã pytanie: Wiêc kim
byù Jezus?
*Jezus czùowiek
Wiele razy w Biblii, kiedy mowa jest o Jezusie stosowane jest
okreœlenie “czùowiek” lub “syn czùowieczy”. A oto poni¿ej kilka
takich wersetów:
* Mê¿owie izraelscy, sùuchajcie tego, co mówiê: Jezusa
Nazarejczyka, Mê¿a, którego posùannictwo Bóg potwierdziù wam
niezwykùymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego
dokonaù wœród was, o czym sami wiecie. (Dzieje Apostolskie 2: 22).
Sùowa te zostaùy wypowiedziane przez Piotra, drogiego przyjaciela
i ucznia Jezusa, który byù bliskim œwiadkiem wszystkich wydarzeñ
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* Przyszedù Syn Czùowieczy: je i pije. a oni mówi¹: Oto ¿arùok i
pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak m¹droœã
usprawiedliwiona jest przez swe czyny. (Mateusz 11: 19)
* A wœród sùuchaj¹cych Go tùumów odezwaùy siê gùosy: Ten
prawdziwie jest prorokiem. (Jan 7: 40)
* Teraz usiùujecie Mnie zabiã, czùowieka, który wam powiedziaù
prawdê usùyszan¹ u Boga. Tego Abraham nie czyniù. (Jan 8: 40)
(Wedùug King Jamek Version a niektóre wersje Biblii nie
ujawniaj¹ tej prawdy! Sprawdê w swojej Biblii!)
W tym krytycznym momencie swego ¿ycia Jezus zaœwiadczyù, ¿e
jest „czùowiekiem”. Dlaczego jawnie i otwarcie nie powiedziaù:
“Teraz poszukujecie Boga (pod postaci¹ czùowieka), aby go zabiã,
tego, który powiedziaù wam prawdê” Czy to mo¿liwe, ¿e ukrywaù
prawdê?
* Jezus Prorok


A tùumy odpowiadaùy: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w
Galilei. (Mateusz 21: 11)



I dodaù: Zaprawdê, powiadam wam: ¿aden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyênie. (£ukasz 4: 24)



Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Sùuga nie jest wiêkszy
od swego pana ani wysùannik od tego, który go posùaù. (Jan 13:
16)



A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczyniù Jezus, mówili:
Ten prawdziwie jest prorokiem, który miaù przyjœã na œwiat.
(Jan 6: 14)
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Zapytaù ich: Có¿ takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co siê staùo z
Jezusem Nazarejczykiem, który byù prorokiem potê¿nym w
czynie i sùowie wobec Boga i caùego ludu. (£ukasz 24: 19)

To s¹ tylko jedne z bardzo wielu wersetów biblijnych, które
wskazuj¹, ¿e Jezus byù prorokiem i wysùannikiem jedynego
prawdziwego Boga! A tak¿e, ¿e nigdzie w Biblii nie on jest
nazwany Bogiem.
Koñcowa i znacz¹ca czêœã informacji o Jezusie!
“Z gùoœnym woùaniem i pùaczem za dni swego ¿ycia zanosiù
gor¹ce proœby i bùagania do Boga, który mógù Go wybawiã od
œmierci, i dziêki swej ulegùoœci, On go wysùuchaù.”
(List do Hebrajczyków 5:7)
Wniosek:
Wy¿ej wymienione oœwiadczenia z Biblii ksztaùtuj¹ logiczne
przesùanie, ¿e jest tylko jeden Bóg. “...Ja jestem jedynym Bogiem.
Oprócz mnie nie ma ¿adnego innego boga; nigdy nie byùo i nigdy
nie bêdzie. JA jestem jedynym PANEM, który mo¿e ciê uratowaã”
(Izajasz 43: 10-11).
„Nie bêdziesz oddawaù im pokùonu i nie bêdziesz im sùu¿yù,
poniewa¿ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który
karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego
pokolenia wzglêdem tych, którzy Mnie nienawidz¹.”
(K. Wyjœcia 20: 5)
Na setki podobnych oœwiadczeñ mo¿na natrafiã w Biblii, w
porównaniu do kilku, które im zaprzeczaj¹* (proszê zobacz
uwagi na stronie).
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Czêsto pojawiaj¹cym siê tematem jest to, ¿e Jezus jest prorokiem
jedynego prawdziwego Boga, który stworzyù Jezusa, stworzyù
nas i stworzyù wszystkie rzeczy.
Zbli¿aj¹c siê do koñca tej podró¿y odszukiwania prawdy,
chciaùbym wam pozostawiaã kilka pytañ do rozwa¿enia!
*Czy nie czas, aby rzeczy znalazùy siê na swoim miejscu?
*Czy nie czas, aby Jezus powróciù na jego wùaœciw¹ i poszanowan¹
pozycjê jako czùowiek i prorok jedynego prawdziwego Boga?
*Czy to nie czas, aby zwróciã siê do naszego jedynego
prawdziwego Boga, Stworzyciela i Jego tylko czciã, zanim nie
bêdzie za póêno (zanim nadejdzie œmierã!)?
Uwagi
* Znaczna i rosn¹ca liczba uczonych, badaczy Biblii wierzy, ¿e to
Paweù (urodzony w 5 wieku po Chrystusie!) uksztaùtowaù gùówne
prawdy wiary w chrzeœcijañstwie, wù¹czaj¹c w to boskoœã,
synostwo Jezusa, grzech pierworodny, ukrzy¿owanie, zbawienie
przez krew Jezusa itd.
Oprócz tego, jest powszechnie przyjête przez tych uczonych, ¿e
Paweù napisaù swe listy przed czterema ewangeliami, które póêniej
zostaùy ubarwione pod wpùywem jego przekonañ i nauk.
Ró¿nica miêdzy nauczaniem Pawùa a pierwotnym przesùaniem
Jezusa
przyczyniùa
siê
do
znacznego
zawikùania
i
nieporozumienia, je¿eli chodzi o pojmowanie dziœ natury Boga. Po
wiêcej informacji na ten temat proszê przejœã do mojego artykuùu
pt.„Co siê nie udaùo?”, który wkrótce siê uka¿e.
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Jeszcze jedna sprawa.....
Myœl koñcowa
Po starannym, krytycznym i obiektywnym
przeczytaniu tej broszury szczery, uczciwy, i
powa¿ny poszukiwacz prawdy mógùby zadaã takie
pytania:
*Tak wiêc, co jest prawd¹?
*Kto jest prawdziwym Bogiem?
*Jakie jest Jego prawdziwe przesùanie?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Te i inne pytania bêd¹ omówione w nastêpnym opracowaniu pt.
„Jak Bóg da!”.
Po dokùadnym przeczytaniu tej broszury chciaùbym otrzymaã od
Ciebie wiadomoœã!
Wiêcej informacji, pytania, sugestie, odpowiedzi lub uwagi,
proszê kierowaã do autora:
Dr. Naji I. Al-Arfaj
E-mail: seek@kfu.edu.sa
P. O. Box 418
Hofuf, Al-Ahsa 31982
KSA
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