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Jezus
powiedział:
„ Ja i Ojciec
jedno
jesteśmy ”.
(J 10:30) "

Idźcie więc
i nauczajcie
wszystkie
narody,
udzielając im
chrztu w Imię
Ojca i Syna,
i Ducha
Świętego "
(Mt 28:19 BT).

Przykład wody w trzech stanach skupienia może nam posłużyć do wyjaśnienia tej Tajemnicy.

Jeden jest płomień mimo,
że palą się trzy świece

Św. Patryk używał trójlistnej
koniczynki do wyjaśnienia

Znany jest sen świętego Augustyna, w którym zobaczył on dziecko usiłujące na plaży przelać muszelką zawartość morza do dołka
wykopanego w piasku. „Prędzej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty zrozumiesz Tajemnicę Trójcy”.

UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTEJ
CZYNIĄC ZNAK KRZYŻA, dotykamy ręką głowy, co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Potem
dotykamy ręką ciała (poniżej piersi), oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i zstąpił do
łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to
Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że Trzy
Osoby Boskie są jedną Istotą. Kiedy zaś znaczymy Krzyżem nasze usta, oznacza to, że w Jezusie Chrystusie,
(w Słowie Bożym), Zbawicielu naszym i Odkupicielu, jest Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden jedyny nasz Bóg,
Stwórca i Pan, i że Bóstwo nigdy nie było oddzielone od Ciała Chrystusa w czasie Jego Śmierci.

IMIĘ BOGA
.
OJCA:

JAHWE

Witraż "Bóg Ojciec” Wyspiańskiego

Wrocław – Imię Boga w zapisie 4 heb. litery

Zaporoże Запоріжжя

Pierwszym kościołem pod wwezwaniem Boga Ojca jest Konkatedra Boga Ojca Miłosiernego w
Zaporożu (ukr. Прокафедральний собор Бога Отця Милосердного).

MSZA ŚWIĘTA O BOGU OJCU FORMULARZ MSZALNY :
https://www.regnumchristi.com.pl/doc/mszaobogu.pdf?ses=4cad07a021b47858630

JEZUS:

jest postacią historyczną, mamy dokumenty; rzymsko - greckie, żydowskie,

wczesnochrześcijańskie i biblijne: http://www.wiara.us/Jezus-Historyczny.html .
ERA CHRZEŚCIJAŃSKA - Dionizjusz Mały ustalił datę ur. Jezusa na 25.12.753 r. od
założenia Rzymu. Popełnił jednak błąd w swych obliczeniach wyznaczając początek
ery chrześcijańskiej na rok 754 ery rzymskiej, podczas gdy poprawną datą jest rok
750 lub nawet 748.Ustalenia Dionizego od VIII wieku zaczęły się powszechnie
przyjmować w Europie, a później na całym świecie. Po II wojnie światowej z
przyczyn ideologicznych unikano nazwy lat: „przed Chrystusem” czy „po
Chrystusie”; zastąpiono ją mianem: „przed nową erą” lub np. V wiek „nowej ery”.
Tym bardziej przeto my, chrześcijanie, nie mamy powodu, aby się wstydzić
nazewnictwa: „przed Chrystusem”, „po Chrystusie”.
http://www.fronda.pl/blogi/dziennik-wedrowca/czy-jezus-chrystus-byl-postacia-historyczna-13,18445.html

Źródła żydowskie:

Józef Flawiusz i Talmud

Źródła rzymskie:

Swetoniusz, Tacyt , Pliniusz Młodszy

Źródła
chrześcijańskie:

Ewangelie, Listy św. Pawła, Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie,
Apokalipsa, Pisma Ojców Apostolskich

Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa:

Podróż do Betlejem. To niewielkie miasteczko rozciąga się zaledwie kilkanaście kilometrów od Jerozolimy.
Aby się do niego dostać, trzeba wsiąść w arabski autobus (inne nie jeżdżą). Dworzec znajduje się przy
Bramie Damasceńskiej - największej spośród tych, które prowadzą do Starego Miasta. Betlejem znajduje się
na terenie Autonomii Palestyńskiej, którą oddziela od Izraela mur. Każdy musi być skontrolowany, ale
autobusów to nie dotyczy. I oto jesteśmy w Betlejem. Spacerkiem ruszamy do Bazyliki Narodzenia.
W centralnym miejscu znajduje się ołtarz, a u jego podnóży mała wnęka ze srebrną gwiazdą i zawieszonymi
nad nią lampami oliwnymi. Napis na gwieździe: TU Z MARYJI DZIEWICY NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS.
Informator. Dojazd: wiele linii lotniczych oferuje loty do Tel Awiwu. Jeśli podróżujesz samodzielnie, nie
zdradzaj się na lotnisku ze swoją wyprawą do Betlejem! Możesz nie dostać wizy (tę na lotnisku otrzymujesz
na 90 dni - stempel na kartce lub w paszporcie). Uwaga! Transport nie działa w szabat, czyli w piątek po
południu i przez większą część soboty. Wtedy pozostają nam muzułmańskie taksówki. Oficjalną walutą
Izraela jest Nowy Szekel Izraelski - ok. 1 zł. Ale przygotuj się - w Izraelu jest drogo.
Reportaż: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-narodzinjezusa-ponad.html Video: https://youtu.be/rn6X109FE1Y
Audycja: https://www.polskieradio.pl/8/4883/Artykul/1712020,Betlejem-W-ogniu-sporu-palestynskoizraelskiego
Przewodnik : http://www.masaperlowa.pl/betlejem-przewodnik/#.XT3957iGM30
Betlejem a Biblia: http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/ Video: https://youtu.be/k8gIGTQKsXI
Betlejem. Boże Narodzenie bez pielgrzymów. Video: https://youtu.be/DYYaCdA161A
Niezwykly Swiat - Jerozolima i Betlejem. Video: https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk

Betlejem

Pole Pasterzy

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8

Odnaleziono portret młodego Jezusa Chrystusa. Może mieć nawet 1800 lat.

https://www.tvp.info/39966965/
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat

Nazaret

Jezioro Galilejskie

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

„ Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco
białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im

Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem”. "Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla
Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”.

Eliasz

Mojżesz

z

Patrząc na kościół widzimy trzy namioty na górze.
We wnętrzu znajdują się przy wejściu kaplice
Mojżesza i Eliasza oraz z przodu grota dla Jezusa i
jest to kolejne nawiązanie do trzech namiotów.

FOTO:
http://avelinatravel
.blogspot.com/201
4/03/bazylikaprzemienieniapanskiego-na.html

WIDOKI

Z

GÓRY

TABOR:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Dolina Ezdrelońska – tam jest wioska, gdzie
Jezus uzdrowił epileptyka

Góra Gilboa - to tu król Dawid wypowiedział
przekleństwo i dlaczego też Wzgórza Gilboa
przez długie wieki pozostawały niezalesione.

Góra Hermon - 2814 n.p.m. zwykle ośnieżona, w
Górach Antylibanu. Stąd wypływa rzeka Jordan

Naim. Jezus dokonał cudu wskrzeszenia
zmarłego młodzieńca wdowy

https://pl.wikipedia.org/wiki
/G%C3%B3ra_Karmel

Szkaplerz Karmelitański

klasztor
Góra Karmel

kościół „Ojcze nasz” na Górze Oliwnej

ogród Oliwny

KAŻDY NIESIE SWÓJ WŁASNY KRZYŻ

„To jest Jezus, Król
żydowski ”, po hebrajsku , łacinie i
NAPIS :

grecku

J E R O Z O L I M A

SUPER VIDEO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ: https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA

https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA

Miejsce

Ukrzyżowania

Bazylika Bożego Grobu:
https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek

Rewelacyjne zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego:
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws

arcosolium

EMAUS: ŁUKASZ I KLEOFAS

W dniu Zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie. W czasie drogi przyłączył się do
nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany.

Św. Tomasz:

„ Pan mój i Bóg mój ”
Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany
przez uczniów, gdy łamał dla nich Chleb, i wówczas zniknął.

NIEBO
O

W RAMACH P R E Z E N T U - Niezwykły film o Izraelu : https://youtu.be/LER7lcnzoDU .
Grób jest pusty. Możesz teraz spotkać Żyjącego wśród nas Chrysusa.
Proponuję Tobie spojrzeć na Jerozolimę: Zdjęcia Jerozolimy - Miłego oglądania!
Specjaliści z Politechniki Ateńskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu
National Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając TUTAJ
możesz zobaczyć, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też
zwiastun filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badań. Przypominam też, że TUTAJ znajdziesz
materiały, którymi można uzupełnić swoją wiedzę: https://jerozolima2013.blogspot.com/

Zapraszam Ciebie, byś zobaczyć Jerozolimę w czasach Jezusa:

https://youtu.be/EHs07DVRzOs

Strona internetowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest opracowana tak,
aby umożliwić wierzącym lepsze poznanie Ziemi Świętej. Strona oferuje spojrzenie od
środka na różnorodne aspekty Ziemi Świętej. Podaje również praktyczne informacje oraz użyteczne linki.: http://www.holyland-pilgrimage.org/pl

Ziemia Święta z roku 1936 stron 276: http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf

Filmy religijne: http://swiatlopana.com/category/filmy/

PAN BÓG ISTNIEJE,

A TYLKO GŁUPI MÓWI W SWOIM SERCU: „Nie

ma Boga”

http://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=886&werset=1#W1

http://www.teologia.pl/m_k/zag01b.htm
https://www.gotquestions.org/Polski/Czy-Bog-istnieje.html

http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/53.php
https://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html?gclid=C
Mbm1uGpg8gCFcILcwodFP8AiQ

DOWODY ŚWIĘTEGO GRZEGORZA NA ISTNIENIE BOGA:

Istnienie Boga to nie wymysł ludzkiego rozumu.
Wszystko, co nas otacza, mówi nam o Bogu:
kosmos, jego piękno i ład,
a także najgłębsze pragnienia i tęsknoty człowieka.

racje rozumowe prowadzą do tego,
że ktoś widząc ubranie,
uzna istnienie tkacza

patrząc na okręt, pojmie,
że jest budowniczy...".

A OTO TRZY WIZERUNKI WYKONANE NIE LUDZKĄ RĘKĄ - http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/mowi_glupi.htm

Rozumowe uzasadnienie istnienia Boga
Według Tomasza istnienie Boga nie jest prawdą
oczywistą (propositio per se nota), nie wymagającą
dowodzenia. Potrzebny jest dla niej dowód.
Twierdząc tak, Tomasz stawał w opozycji do
panującego w scholastyce przekonania, zrywał z
tezą obozu augustyńskiego, dla którego Bóg był
„jak najbardziej obecny w duszy ludzkiej”. Istnienie
Boga nie jest dogmatem opartym na apriorycznym
rozumowaniu; nie wynika ani z pojęcia prawdy, jak
chciał Augustyn, ani z pojęcia doskonałego bytu,
jak chciał Anzelm. Zarówno w dowodzie Augustyna,
jak i Anzelma, Tomasz widział błędy. Przyznawał, że
gdybyśmy znali istotę Boga, to pojęlibyśmy od razu,
że istnieje. Nie pozostaje więc nic innego, jak
oprzeć dowód istnienia Boga na doświadczeniu –
mimo że w nim jest dany byt skończony i
niedoskonały, bardzo daleki od Boga; niemniej jest
to jedyna droga do „upewnienia się” o Jego
istnieniu. Dowód istnienia Boga musi być
aposterioryczny, musi wyprowadzać istnienie Boga
nie z nieznanej nam Jego istoty, lecz ze znanych
nam Jego dzieł.

Według Tomasza za istnieniem Boga przemawia pięć argumentów,
nazywanych drogami (łac. Quinque viae )






jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel – Bóg (łac. ex motu)
jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istnieje pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg (łac.
ex ratione causae efficientis)
jeśli byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i
przemijają), musi istnieć byt konieczny – Bóg (łac. ex possibili et necessario)
jeśli rzeczy wykazują różną doskonałość, to istnieje byt najdoskonalszy – Bóg (łac. ex
gradibus perfectionis)
jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu bytów
nieożywionych, lub pozbawionych poznania, świadczą o istnieniu Boga, kierującego
światem nieożywionym. (łac. ex gubernatione rerum)

Tomiści podkreślają zasługi Tomasza w kwestii poglądów na temat Boga. Arystoteles Boga
określał jako byt najwyższy, Tomasz zaś nie stawiał go w hierarchii bytów, lecz definiował
jako czyste istnienie, czyli Bóg jako podstawa każdego bytu, a nie jako jeden z bytów o
najwyższych przymiotach.

RELIGIE ŚWIATA
http://religie.wiara.pl/Aktualnosci
Święta, święte miejsca, bogowie, świątynie... - zobacz nasz, ciągle aktualizowany, zbiór haseł i tekstów.
http://religie.wiara.pl/doc/1435552.Alfabet-religii









Religie tradycyjne
Religie świata o Jezusie
http://kosciol.wiara.pl/
http://ekumenizm.wiara.pl/
http://religie.wiara.pl/Religie/Hinduizm
Czym jest buddyzm Wokół buddyzmu Aktualności
Wokół judaizmu Kult, święta, nauczanie Aktualności
Co wiemy o islamie? Muzułmańskie święta Aktualności

RELIGIA SŁOWIAN

Jasz - Piorun (Świętowit)

Marzanna - Matka Ziemia

Łado - Swarożyc

Pani Lela (Dzidzileyla / Dzidzlela / Łada)

Trzy Zorze (Zarze)

Nyja

Lel i Polel (Waligóra i Wyrwidąb)

Leleń i Drzewo Życia

Marzanna (Marza) i Światło Bożyca

Dziewanna i Księżyc (Noc Sobótkowa)

Duch Gór - Karkonosz - Liczyrzepa

Marzanna i Dziewanna

Dziewanna (Wiosna)

Dziewanna Gromniczna

Kliknij w mapę,
aby powiększyć

artykuł

tutaj

"siedli nad Wisłą i przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami, drudzy
Lachowie Lutyczanami, inni — Mazowszanami, inni — Pomorzanami".
Od imienia Lecha zostaje nazwany lud Lechitów i kraina Lechia.
Korytkowski, kanonik kapituły metropolitarnej, pisał w roku 1880: "Kościół kolegiacki św. Jerzego na
zamku, według ustnego podania przez Mieczysława I z pogańskiej świątyni przerobiony, był pierwszym
kościołem parafialnym w Gnieźnie, a zarazem kaplicą książęcą..."

ŚWIĘTOWIT : główne bóstwo czczone przez Słowian połabskich – Ranów, zamieszkujące na wyspie Rugii w
grodzie Arkona. Arkona była znanym ośrodkiem kultu słowiańskiego boga Świętowita. Świątyni strzegła stała załoga
licząca 300 wojów, podległych arcykapłanowi.

Foto 1:
Światowit
w Arkona
--------------Foto 2:
Kraków
Światowit
pod
Wawelem

W rzekach i jeziorach składali ofiary ze zwierząt, mąki i soli, a olbrzymie głazy służyły im jako ołtarze, i tu w Wielkanoc
składano tu resztki święconki i pieniądze[1]. Szczególnym kultem otaczano dąb, lipę, klon, wiąz i jesion. Drzewa
uznawano za siedliska bogów. Podczas chrystianizacji Szczecina mieszkańcy uprosili biskupa Ottona z Bambergu, aby
nie wycinał świętego orzecha, by mogli odpoczywać w jego cieniu.

Słowianie wyobrażali sobie wszechświat jako olbrzymi dąb; w
jego koronie żyli bogowie, na poziomie pnia ludzie, a korzenie
stanowiły krainę umarłych . Dąb zaś był uważany za święte
drzewo Peruna. Jeszcze w XIX wieku w pobliżu Woroneża młoda
para udawała się do starego dębu i trzykrotnie go obchodziła.
Jałowiec był drzewem kojarzonym z kultem zmarłych, zaś lipa z
kultem kobiecym.

http://www.bogowiepolscy.net/relacja-dlugosza.html
Chrystianizacja Polski trwała przynajmniej do wieku XV., a masowo pojawiły się pogańskie świątynie w XII w. A dziś można też
podziwiać Chram ( gontynę ) z gminy Łużna, która została wybudowana w 2014 r. i jest unikatowym zabytkiem w skali Europy.

W czasach współczesnych członkowie wspólnot tzw. rodzimowierców spotykają się, akcentując tym nawiązanie do religii Słowian.

WIARA W ISTNIENIE PANA BOGA - DOWODY DLA SENSU WIARY W BOGA!
Opracowanie to ma charakter zasadniczo uniwersalny!
ZAPRASZAM: http://wiara.us/strona_g%C5%82%C3%B3wna

NAUKOWCY O BOGU: http://wiara.us/naukowcy_o_bogu_stw%C3%B3rcy
KS. HELLER: http://wiara.us/naukowcy_o_bogu_stw%C3%B3rcy
PIEŚNI RÓŻNYCH RELIGIII: http://piosenkireligijne.pl/
TEOLOGIA: http://www.teologia.pl/m_k/zag01b.htm

Tron szatana -

http://www.fronda.pl/a/o-placyd-kon-tron-szatana,110908.html

„Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie
mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet
we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.” (Ap 2:12).
- Pergamon był miejscem, gdzie została wzniesiona pierwsza świątynia poświęcona kultowi cesarza. Tu
cesarz Augustyn był czczony jako bóg, a odmowa złożenia ofiary ku jego czci była traktowana jako zdrada
państwa. To również miejsce, gdzie na wzgórzu wznoszącym się na wysokość ok. 250 m. nad miastem stała
świątynia Zeusa, z wielkim ołtarzem widocznym już z daleka, na którym składano ofiary ze zwierząt ku jego
czci. Miasto było także centrum kultu boga-węża zwanego Asklepios i wąż stał się symbolem Pergamonu.
Animacja starożytnego Pergamonu: https://www.youtube.com/watch?v=vsW_ieFHOAk#t=25

Tron szatana przewieziono z Bergamy do Berlina - https://www.youtube.com/watch?v=AB8zsBH1rP8

II Wojnę Światową przetrwał bez
szwanku i został wywieziony do
Petersburga. Do Niemiec wrócił
po śmierci Stalina w 1958 r.

Duch Święty: https://youtu.be/v20Sve8ePfA

Przybądź, Duchu Święty - Veni Sancte Spiritus: https://youtu.be/4Gp05lOgYGM
Duchu święty przyjdź prosimy: https://youtu.be/E-n6SZ81cw4
Duchu Święty do nas przybądź: https://youtu.be/Pe_1vb_AgTc
Hava Nagila - Jednego Serca Jednego Ducha: https://youtu.be/cWPPedsKMUc
Yeshua - Jednego Serca Jednego Ducha: https://youtu.be/szrCZTMV1Wo?t=42
Andrea Bocelli – Hallelujah: https://youtu.be/iIiqxyIuMJk
Kazanie o wierze i niewierze w moc Eucharystii: https://youtu.be/b80G5iPSLTQ
Ks. Piotr Pawlukiewicz - Duch Święty: https://youtu.be/pUvYfl9Ar7w
DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ: https://youtu.be/AHT9jXtqA0Q

Trójca Święta (łac. Sancta Trinitas, stgr. Αγια Τριας ) – chrześcijański dogmat
uznający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby
– po grecku hypostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Źródłem dla nauki o Trójcy Świętej są słowa Jezusa, gdzie Jezus określa siebie jako Syna Bożego zostającego w jedności
z Ojcem „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” J 10.30 oraz obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego. Jego ostatnim poleceniem
danym uczniom było: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
[b]
Świętego” Mt 28:19. Nauka o Trójcy jest zatem ujęciem dogmatycznym objawienia dokonanego przez Jezusa z Nazaretu .
Sobór w Konstantynopolu I – sobór powszechny zwołany przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego w 381 roku w Konstantynopolu. Sobór ten
rozwiązać miał przede wszystkim problem teologiczny herezji pneumatomachów, polegającej na uznawaniu Ducha Świętego za istotę stworzoną.
W wyniku dyskusji dotyczącej Jego natury do artykułu Credo Nicejskiego: Wierzymy w Ducha Świętego, ojcowie soborowi dodali

słowa: Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi (później dodano także słowa "... i syna...", odróżniające pogląd kościołów
zachodnich na Ducha Św. od kościołów prawosławnych), który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który
mówił przez proroków. W ten sposób powstał ogłoszony na soborze Symbol (Credo), które nosi nazwę nicejsko[1]
konstantynopolitańskiego i od VI wieku jest recytowane przez wiernych podczas nabożeństwa .
[2]
Ustalono, że biskup Konstantynopola, a nie Aleksandrii ma posiadać prymat honorowy następujący po prymacie biskupa Rzymu .
W obradach wzięło udział 190 biskupów. Nie było wśród nich biskupa Rzymu. Przewodniczył obradom Melecjusz z Antiochii, potem
[3]
Grzegorz z Nazjanzu, a następnie Nektariusz. Z obrad wycofało się 30 biskupów wyznających herezję macedonianizmu. .
Macedonianizm – doktryna, swój wzięła od Macedoniusza, biskupa Konstantynopola . Po próbach rekoncyliacji nauki zostały
potępione przez Sobór konstantynopolitański I w 381, po czym cesarz Teodozjusz I Wielki wypędził ich z Konstantynopola,
poddając ich następnie różnym represjom. Wskutek tego oraz w wyniku wewnętrznych podziałów, nauka zanikła w ciągu jednego
pokolenia. Grupa ta twierdziła, że Duch Święty nie jest osobą boską, lecz istotą stworzoną przez Boga, tyle tylko, że doskonalszą
od pozostałych - aniołem przewodzącym innym aniołom. Macedonianizm zwalczał święty Bazyli z Cezarei i Grzegorz z Nazjanzu.
Analogiczna grupa, zwana tropikami, rozwijała się w tym czasie w Egipcie. Polemizował z nimi Atanazy Wielki.
[23][24]

Trójca Święta nie istnieje, bo nie ma o niej w Biblii; arianie, Badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy
, unitarianie, bracia
polscy, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego). W tekstach Starego Testamentu nie ma
[25]
żadnego objawienia Trójcy . Także w Nowym Testamencie nie występuje stereotypowe credo. I choć wiele tekstów Nowego
„
6
Testamentu, np: różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkich” 1 Kor 12,4-6, jest dość powszechnie traktowanych jako argument trynitarny, jednak są to wersety
[26]
modelu potrójnego, a nie trynitarnego. Innym fragmentem o takiej potrójności, wymieniającym „Ojca, Syna i Ducha”, to Ef 4,4-6 .
W tekstach wczesnych pisarzy kościelnych, brakuje terminu trójca. Słowo trias nie występuje zarówno w Nowym Testamencie, jak i
w Symbolu Nicejskim. Pierwsze sformułowania dogmatu o Trójcy powstają na początku III wieku, a jego klasyczne credo zostaje
opracowane dopiero w końcu IV wieku i nie znajdujemy go u przednicejskich Ojców. Sama zaś nazwa Trójca Święta zostaje
[27]
[28][29][30][31]
ustalona dopiero na synodzie w Aleksandrii (datowany na 362 rok) , po przyjęciu współistotności Ducha Świętego
.
Zdaniem niektórych badaczy doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiła jego boskość, a pomniejszyła
[32]
jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza .
Według niektórych krytyków, doktryna trynitarna powstawała w wyniku przedostania się do nauk Kościoła koncepcji greckich
[d]
filozofów takich jak Platon . Triady, czyli trójce, były znane w Babilonie i Egipcie. Wskutek zabiegów duchownych, starających się
przyciągnąć niewierzących, niektóre takie wyobrażenia stopniowo wcielano do chrześcijaństwa. W końcu u uznano, iż Syn i Duch
[e]
Święty są równi Ojcu. Krytycy zarzucają też, że doktryna trynitarna była wynikiem działań bardziej politycznych, niż teologicznych .
Muzułmanie uznają Jezusa, Ducha Świętego i Boga Ojca (Allaha) za trzy odrębne istoty, ale tylko Allah jest wszechmogącym
Bogiem, Duch Święty i Jezus są zaś opisywano jako "duchy" i są uważana za istoty niższe od Boga, choć wyższe od aniołów.
Współcześnie do antytrynitarzy zaliczają się:













Adwentyści Dnia Siódmego – Trzecia Część – niewielki unitariański odłam, wyodrębniony w Niemczech w 1918 r.
Chrystadelfianie
Chrześcijanie Dnia Sobotniego / https://youtu.be/weUlgEfy080
Jednota Braci Polskich / https://youtu.be/sZ9je7kjuF8
Ruch świętych w dniach ostatnich (w tym Mormoni i Strangici) / https://youtu.be/736QVirwjy4 https://youtu.be/Pvbmwo1iHvM
Świadkowie Jehowy[1][2][3] / https://youtu.be/zLday59Sp3o
Świecki Ruch Misyjny „Epifania” / https://youtu.be/kZlZ_JkECNg
Unitarianie / https://youtu.be/lRmnhlrz0l8
Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego
Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego

