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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
  

ТРИЕДИННИЯ БОГ 
УРОК 12 – (АВС 2) 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪПРОСИ ПОСТАВЯНИ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА, 
ЗА ДА СЕ РАЗБЕРЕ ДОКТРИНАТА НА ТРОИЦАТА. 
В КАКВО ВЯРВАТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
1. Учението за троицата е отклонение от истината, отстъпление от нея. 
Стр.12 ТРЯБВА ЛИ ДА ВЯРВАТЕ В ТРОИЦАТА 1989 
2. В древния свят, назад до Вавилон, поклонението на езическите богове 
групирани по три, или в тройки, било често срещано. Това влияние било 
преобладаващо в Египет, Гърция и Рим във вековете преди, по време, и след 
Христос. И след смъртта на апостолите, такива езически вярвания започнали да 
нахлуват в християнството. 
Стр. 11 ТРЯБВА ЛИ ДА ВЯРВАТЕ В ТРОИЦАТА 1989 
Те вярват, че троицата е фалшива небиблейска доктрина, която произлиза от 
древен Вавилон. 
 
А. СТИХОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА. 
1. Второзаконие 6:4  
Слушай, Израилю; ЙЕХОВА, нашият Бог, е един ГОСПОД; 
ОТГОВОР: Еврейската дума за един е ЕХАД, което означава ЕДИНЕН. Където 
се има в предвид САМО ЕДИН, е използвана еврейската дума ЯХИД. 
Напр. Битие 2:24  
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и 
те ще бъдат една плът. 
Еврейската дума за една тука е ЕХАД, което означава обединен. 
2. Галатяни 3:20 
Но ходатаят не ходатайства за един; а Бог, Който дава обещание, е един. 
ОТГОВОР: Гръцката дума за един е ХЕИС. ХЕИС има различни значения: 
1. Един в контраст на много. (Матей 25:15 / Римляни 5:18)   
Матей 25:15 
На един даде пет таланта, на друг – два, на трети – един, на всеки според 
способността му; и тръгна. 
Римляни  5:18  
И така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така 
и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва 
живот. 
2. Съюз (Йоан 10:30) Аз и Моя Баща сме едно. (KJV) 
3. Един единствен изключвайки другите (Матей 21:24 / Римляни 3:10) 
Матей 21:24 
А Исус им отговори: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който ако ми 
отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща. 
4. Един единствен. (Марк 2:7 / Марк 10:18) 
Марк 2:7 
Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен 
единствено Бог? 
Марк 10:18 
А Исус му каза: Защо ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог. 
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5. Един и същ. 
Римляни 3:30   
Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез 
вяра. 
В този специфичен контекст тълкуванието е, че в едно обещание няма друга 
страна. Няма един Бог за юдеите и един за езичниците, а един Бог, Който е 
посредник за всички. (Вижте стр.819 Ваин) 
3. 1 Коринтяни 8:6  
То за нас има само един Бог – Баща, от Когото е всичко, и ние 
предназначени за Него, и един Господ – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и 
ние чрез Него. 
ОТГОВОР: Гръцката дума ХЕИС тука означава един в контраст на много. Това 
се отнася за факта, че Татко Бог е една личност, а Исус Христос е друга личност. 
 
Б. ТРИЕДИННОТО БОЖЕСТВО  
КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА: 
ТРИЕДИНСТВОТО ДЕЙСТВАЩО В ЕДИНСТВО 
1. КРЪЩЕНИЕ 
Матей 28:19  
И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Татко и Сина, и Святия Дух, 
Кръщението е в ИМЕТО, не имената, на Татко, Сина и Святия Дух, понеже Бог е 
един. 
2. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО 
2 Коринтяни 13:14  
Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на 
Святия Дух да бъдат с всички вас. 

Амин. 
3. ОБИТАВАНЕТО ВЪВ ВЯРВАЩИЯ 
Римляни 8:9 
Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако 
някой няма Христовия Дух, той не е Негов. 
Ефесяни 3:17  
чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и 
основани в любовта, 
Йоан 14:23 
Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Баща Ми ще 
го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него. 
4. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
ИСУС –  
Йоан 10:18  
Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и 
имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Баща. 
Йоан 2:19 
Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. 
ДУХА –  
Римляни 8:11 
И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, 
то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и 
вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. 
ЙЕХОВА –  
1 Коринтяни 6:14 
а Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си. 
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5. СЪТВОТРЕНИЕТО 
ДУХА –  
Псалм 104:30  
Духа създава. (Истинския Бог е направил небето и земята. Еремия 10:10) 
ИСУС –  
Евреи 1:10  Божия Син е Създателят. 
ТАТКО –  
1 Коринтяни 8:6 
Татко е направил всичко. 
Малахия 2:10   
Един Бог ни е създал. 
6. ОСВЕЩЕНИЕТО 
ТАТКО –  
Юда 1 
Осветени от Татко. 
ИСУС –  
Евреи 2:11 
И Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един. 
1 Коринтяни 1:2  
Осветени в Христос. 
ДУХА –  
Римляни 15:16  
Осветени чрез Святия Дух. 
 
ОТКРОВЕНИЕ ЗА ТРОИЦАТА 
Божественото откровение за истината е прогресивно. Откровението за 
триединството беше скрито в Стария завет. 
Напр. 
1. Битие 1:26 
Да създадем човека 
Това загатва, че множество личности са включени в сътворението. По-късно 
беше разкрито, че Татко, Сина и Святия Дух са били включени в процеса на 
сътворяване. (Вижте сътворението по-горе) 
Малахия 2:10 казва: „Един Бог ни е създал“, посочвайки, че три личности са 
един Бог. 
2. Битие 1: 1 
В началото Бог сътвори небето и земята. 
Еврейското име използвано за Бог е Елохим. То е местоимение в множествено 
число. 
Тази множественост на личности в Божеството беше представена преди 
Вавилон. Това, което започна във Вавилон беше изкривяване на истината за 
троицата, която беше известна на сатана, тъй като той е съществувал преди 
човека. 
Съществуването на троицата преди Вавилон се доказва от факта, че троицата 
създаде небесата и земята както е показано по-горе. Небесата и земята бяха 
създадени много преди Вавилон..  
3. Авраам при Мамврий 
Битие 18:1  
След това ГОСПОД се яви на Авраам при дъбравата на Мамврий, когато той 
седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. 
В Битие18:3 четем, че Авраам се обърна към тези трима мъже като 
ГОСПОДАРЮ МОЙ –  НЕ ГОСПОДАРИ. 
ПРИЧИНА: Бог е един, но се разкрива като три личности. 
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ИЛЮСТРАЦИИ 
Тези илюстрации, са илюстрации, а не откровение за пълната природа на 
божеството. 
1. Яйцето има три части – черупка, белтък, и жълтък. Отделни части, но едно 

яйце. 
2. Човека има едно тяло, душа, и дух. 
3. Водата, парата и леда – познати като H2O. 
 
ЕДИНСТВО 
1 Йоан 5:7  
Има трима, които свидетелстват на небето, Татко, словото и Святия Дух 
и тези тримата са едно. 
Йоан 17:22  
За да бъдат един както ние сме едно. 
Йоан 10:30  
Аз и Моят Баща сме едно. 
Второзаконие 6:4 
ЙЕХОВА, нашия Бог е един ГОСПОД. 
Еврейската дума за нас е ЕХАД – обединено едно; не ЯХИД, което означава 
само един. 
Битие 1:26  
Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее 
над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и 
над всяко животно, което пълзи по земята. 
Битие 3:22  
И ГОСПОД Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава 
доброто и злото; и сега, за да не посегне да вземе и от дървото на живота, 
да яде и да живее вечно. 
Битие 11:7  
Нека слезем и там да разбъркаме езика им, така че едни други да не 
разбират езика си. 
Татко е върховния Създател – Сина и Духа съдействат в работата. 
Сина е върховния изкупител – Татко и Духа съдействат в работата. 
Духа е върховния осветител – Татко и Сина съдействат в работата. 
 
НЕ-БИБЛЕЙСКИ ВЪЗГЛЕДИ 
1. ИМА ТРИ ОТДЕЛНИ БОГА. 
ОТГОВОР:  
Второзаконие 6:4 
Слушай, Израилю; ЙЕХОВА, нашия Бог е един ГОСПОД; 
Откровение 4: 2 
И внезапно бях обзет от Духа и ето, на небето стоеше престол и на 
престола седеше Един. 
2. МОДАЛИЗЪМ –  Татко, Сина, Святия Дух са модели, роли, аспекти, 
проявления на една личност. 
ОТГОВОР:  
Отделните личности са разкрити в Писанието. 
2.1 Йехова е наречен Баща. 

Исус е наречен Син. 
2.2 Бащата свидетелства за Сина – Това е Моят Син. 
Марк 1:11  
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето 
благоволение. 
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Матей 3:17 
и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в 
Когото е Моето благоволение. 
Сина свидетелства за Бащата – Бог е Мой Баща. 
Йоан 5:18-19 
18Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само 
нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си 
равен на Бога. 
19Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши 
от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Татко; понеже каквото 
върши Той, същото върши и Синът. 
2.3 Бащата изпраща Сина 
Йоан 3:16  
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 
погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. 
Сина казва, че е изпратеният. 
Йоан 4:34 
Исус им каза: Моята храна е да изпълня волята на Онзи, Който Ме е 
пратил, и да довърша Неговото дело. 
Сина се връща от дясната страна на Татко. 
Йоан 16:28  
Излязох от Татко и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при 
Татко. 
2.4 Исус говори директно на Татко. 
Йоан 17 
2.5 Татко и Сина изпращат Святия Дух. 
Йоан 14:26 
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще 
ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
Йоан 16:7 
Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не 
отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. 
Сина свидетелства за Святия Дух. 
Йоан 14:26  
А Утешителят, Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще 
ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. 
Директно споменаване на Святия Дух. 
Йоан 15:26  
А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Татко, Духът на 
истината, Който изхожда от Татко, Той ще свидетелства за Мене. 
3. Татко е по-велик от Сина. Стиховете използвани, за да се оправдае това 
бъркат човешката природа на Христос с божествената Му. 
Напр.  
Матей 24:26 
И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте; или: Ето, 
Той е във вътрешните стаи – не вярвайте. 
 
РАВЕНСТВО В ТРОИЦАТА 
1. ВСИЧКИ СА НАРЕЧЕНИ БОГ. 
(а). Святия Дух – Деяния 5 
(б). Сина –    
Йоан 20:28 
Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! 
Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; 
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и управлението ще бъде на рамото Му; 
и името Му ще бъде: 
Чудесен, Съветник, Бог могъщ, 
Баща на вечността, Княз на мира. 
Йоан 1:1 
В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. 
(в). Татко –  Римляни 1:7 / 1 Петрово1:2 
Изход 20:2  
Аз съм ЙЕХОВА, твоя Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома 
на робството. 
Римляни 1:7  
до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии: 
Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Баща, и Господ Исус Христос. 
1 Петрово 1:2  
избрани по предузнанието на Татко Бог, чрез освещението на Духа, за да 
сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и 
мир да ви се умножи. 
2. ВСЕМОГЪЩЕСТВО 
Бог –  
Откровение 19:6  
И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като 
глас от силни гръмотевици, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашия 
Бог, Всемогъщият, се възцари. 
Исус – 
Матей 28:18 
Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на 
небето и на земята. 
Духа –  
Лука 1:35  
И ангелът отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на 
Всевишния ще те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се 
нарече Божий Син. 
3. ВСЕПРИСЪСТВИЕ 
Татко –  
Еремия 23:24  
Може ли някой да се скрие в тайни места, 
че Аз да не го видя? – казва ГОСПОД. 
Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва ГОСПОД. 
Исус –  
Матей 18:20  
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред 
тях. 
Духа –  
Псалм 139:7-8  
7Къде да отида от Твоя Дух? 
Или от присъствието Ти къде да побягна? 
8Ако възляза на небето, Ти си там; 
ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. 
1 Коринтяни 3:16 
На знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 
1 Коринтяни 6:16  
Или не знаете, че който се сношава с блудница, е едно тяло с нея? Защото 
казва: „Двамата ще бъдат една плът“. 
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4. ВСЕЗНАНИЕ 
Татко –  
Евреи 4:13 
И няма създание, което да не е явно пред Бога; а всичко е голо и разкрито 
пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме. 
Псалм 147:5  
Велик е нашият ГОСПОД и голяма е силата Му; 
разумът Му е безпределен.  
Исус –  
Колосяни 2:3 
в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. 
Петър – „Ти знаеш всичко“. 
Духа – 
1 Коринтяни 2:10-11 
10А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и 
Божиите дълбочини. 
11 Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в 
Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
А. Триединността на троичното Божество се появява в Писанието, но  
Писанията учат: 
 Има три отделни личности. 
 Всяка е равна на другите по природа, субстанция и власт. 
 Няма три отделни Богове – а един Бог. 
 Всяка личност  е наречена Бог. 
 Всички личности заедно са наречени Бог. 
 
ЦЕЛТА НА ОТРИЧАНЕТО НА ТРОИЦАТА 
Исус каза в Йоан 3:12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще 
повярвате, ако ви говоря за небесните? 
Не е възможно за човешкия ум да разбере пълната природа на Бог. Павел каза, 
че виждаме през тъмно стъкло, но един ден ще разберем. Свидетелите на 
Йехова се опитват да опростят Бог чрез човешко разбиране и по този начин 
похулват Святия Дух. (Отричане на личността на Святия Дух). В допълнение, 
слабите християни, които не изучават Божието слово са лесно прелъстени от 
доктрината на Стражевата кула, понеже понятието за троицата е трудно за 
разбиране от плътския ум. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 


