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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

4. БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ИСУС ХРИСТОС 
УРОК 4 – (АВС 2) 

 
ТОВА ЧЕ ИСУС ХРИСТОС Е ИСТИНСКИ БОГ/ ВСЕМОГЪЩ БОГ. 
КАКВО ВЯРВАТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА ОТНОСНО ПРИРОДАТА НА 
ХРИСТОС. 
А. „Раждането на Исус не е било въплъщение… Той е бил плът“. 
Стр. 321 КАКВО Е НАПРАВИЛА РЕЛИГИЯТА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО. 
Б. „Исус не е бил божествено същество на земята, въпреки че е имал небесно 
минало и произход“. 
Стр.49 ЦАРСТВОТО Е БЛИЗО. 
ОБОБЩЕНИЕ: ИСУС Е БИЛ САМО ЧОВЕК — НЕ ЧОВЕК И БОГ. 
 
КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА: 
ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА ИСУС: 
1. БОЖИЯТ ОБРАЗ… 
КОЙТО КАТО БЕШЕ В БОЖИЯ ОБРАЗ… 
Филипяни 2:6 
Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с 
Бога, 
Гръцката дума за образ е МОРФЕ, което означава „природата или същността, не в абстрактното, 
а като действителното съществуване в личността“. Стр. 463 Вайн. 
Исус следователно е същата субстанция, същност като Татко. 
 
Други стихове, които показват този факт: 
а). ЕВРЕИ 1:3 
Евреи 1:3 
Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко 
чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, 
седна отдясно на Величието във висините 
Гръцката дума за ОБРАЗ е „ЕЙКОН“, което означава, че Исус е „видимото“ представяне и изява 
на Бог. 
(Човека е само видимо представяне на Бог, но не изява на Бог.) Стр. 586-587 Вайн 
б). 2 КОРИНТЯНИ 4:4 
2 Коринтяни 4:4 
за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари 
светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога. 
в). КОЛОСЯНИ 1:15 
Колосяни 1:15 
в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 
Затова Исус каза в Йоан 14:9: Който е видял Мене, видял е Татко. 
ОТКАЗА СЕ ОТ ВСИЧКО… 
Филипяни 2:7 
но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на хората; 
Исус не се хвалеше със Своята небесна слава, а се лиши от нея. 
Взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на хората.  Исус взе на Себе Си (облече се) в 
човешка плът и като такъв не престана да бъде Бог. 
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Например, една булка си облича дрехите и е разпозната според облеклото си, но все още е 
личност отделна от своите дрехи. 
 
ОБОБЩЕНИЕ 
Исус съществуваше като Бог. Ставайки човек Той не престана да бъде Бог, а просто се облече в 
човешка плът. 
Евреи 10:5 
Затова Христос, като влиза в света, казва:   
„Жертва и принос не си поискал,   
но си Ми приготвил тяло; 
Преди въплъщението Си Исус беше „в Татко и Татко беше в Него“. Той беше едно с Татко. Йоан 
14:10 и 10:30. За да ни очисти от греховете Бог трябваше да дойде в тяло, за да умре за нас чрез 
проливането на кръв. Като дойде в тяло Бог не престана да бъде Бог. 
 
2. БОГ БЕШЕ В ХРИСТОС. 
2 Коринтяни 5:19 
т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на хората 
прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението. 
В NKJ се казва, че Бог беше в Христос примирявайки света със Себе Си. 
 
3. СЛОВОТО БЕШЕ БОГ. 
Йоан 1:1  
Словото беше Бог 
Йоан 1:14  
И Словото стана плът и живя между нас. 
В NKJ се казва, че Словото беше направено плът. 
Гръцката дума, която е преведена „направено“ е ГИНОМАЙ, което означава да СТАНА (стр. 709 
Вайн). Както е и в нашия превод. 
ГИНОМАЙ не означава да създам. Правилния превод на този стих е „словото (Бог) стана плът“. 
Отново, ставайки човек Бог не престана да бъде Бог. 
Евреи 13:8 
Исус Христос е същият вчера, днес и до века. 
 
4. БОГ БЕШЕ ИЗЯВЕН В ПЛЪТТА. 
1 Тимотей 3:16 
Този,   
„Който бе явен в плът, 
Гръцката дума преведена явен е ФАНЕРО, което означава разкрит. Бог беше разкрит, изявен в 
плътта. Това не означава, че Исус е бил само плът. 
 
5. РАВЕН НА БОГ. 
Йоан 5:18 
 но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си равен на Бога. 
Бог ражда Бог. 
Човека ражда човек. 
Исус каза, че Бог е Негов Баща — следователно Той беше равен на Бог. (Това беше ясно 
разбрано от юдеите.) 
Той беше също син и на Йосиф — следователно беше равен и на човека. 
Като човек, Исус нарече Себе Си Човешкия Син. 
Като Бог, Исус нарече Себе Си Божия Син. 
Отричането на божествената Му природа е тънко отричане на раждането Му от девица. 
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6. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА БОЖЕСТВЕНИ АТРИБУТИ: 
Докато беше облечен в човешка плът Исус съдържаше всеки атрибут на Неговата божественост, 
но се въздържаше да използва божествените Си способности. 
ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШЕ БОЖЕСТВЕНИ АТРИБУТИ: 
6.1 ВСЕПРИСЪСТВИЕ 
Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 
Той каза това в сегашно време, докато беше въплътен в човешка плът. 
Йоан 3:13 
И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият 
Син, Който е на небето. 
Исус говори за Своето присъствие в небето в сегашно време. 
НЕГОВОТО ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ВСЕПРИСЪСТВИЕ: 
Йоан 11:14-15 
14Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря.    
15Но се радвам за вас, че не бях там, за да повярвате; но нека да отидем при него. 
Тука Исус казва, че се радва, че не е присъствал на смъртта на Лазар. 
6.2 ВСЕМОГЪЩЕСТВО 
Йоан 5:19 
понеже каквото върши Той, същото върши и Синът. 
НЕГОВОТО ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ВСЕМОГЪЩЕСТВО: 
Матей 27:42 
Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!  
6.3 ВСЕЗНАНИЕ 
Йоан 18:4 
А Исус, като знаеше всичко, което щеше да Го сполети 
Матей 24:36 
А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Татко. 
Исус каза, че не знае деня на съда. 
Лука 8:45 
Кой се допря до Мене? 
След възстановяването на Неговата слава (забележете молитвата в Гетсиманската градина) тези 
атрибути бяха много ясно разкрити. 
Матей 28:18 Даде Ми се всяка власт на небето  и на земята. (Неговото всемогъщество) 
Йоан 21:17 Господи, Ти всичко знаеш 
Колосяни 2:3 в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. (Неговото 
всезнание) 
Матей 28:20  И, ето, Аз съм с вас през всичките дни ( Неговото всеприсъствие) 
 
Стихове използвани от свидетелите на Йехова: 
Йоан 14:28 Ако Ме обичахте, бихте се зарадвали за това, че отивам при Татко; защото 
Татко е по-голям от Мен. 
Те казват, че тъй като Татко е по-голям от Исус, следователно Исус не е божествен. От 
предишните стихове е ясно, че Исус говори това от човешко ниво. В йерархията на Божието 
творение Исус стана по-долен от ангелите (Евреи 2:7). Като човек дори ангелите бяха по-високо 
от Него. 
Но в Йоан 5: 19 — Той претендира за равенство с Бог въз основа на Божествената Му природа. 
Матей 24:36 А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само 
Татко. 
Свидетелите на Йехова казват, че понеже Исус не знае деня на съда Той не е божествен като 
Баща Си. Тук също Исус говори от човешко ниво. В допълнение, Той говори в сегашно време. 
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Исус не казва, че никой човек няма да знае за деня на съда. В Неговото след възкресенско 
прославено състояние Исус прие изявлението на Петър. Вижте Йоан 21:17 
Колосяни 2:3 в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. 
Подпечатва Неговото всезнание. 
 
7. НЕГОВАТА ДВОЙНА ПРИРОДА. 
ИМА МНОГО СТИХОВЕ, КОИТО ДОКАЗВАТ ДВОЙНАТА ПРИРОДА НА ХРИСТОС. 

ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА НА ИСУС БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА НА ИСУС 
  
1. Роден във Витлеем Преди да е бил Авраам Аз Съм 
Матей 2:1 Йоан 8:58 
2. Ожадня Ако някой е жаден, да дойде при Мен и да пие 
Йоан 19:28 Йоан 7:37 
3. Огладня Нахрани множествата. 
Лука 4:2 Йоан 6:5 
 Аз съм хляба на живота 
 Йоан 6:35 
4. Подчиняваше се на заповедите на Татко Даде нови заповеди 
Йоан 4: 34 Йоан 13:34 
5.  Беше кръстен Нареди кръщението 
Матей 3:16 Матей 28:19 
6. Прие Святия Дух. Даде Святия Дух 
Матей 3:16 Йоан 20:22 
7. Молеше се Отговаря на молитви 
Лука 22:41-42 Йоан 14:14 
8. Умря Възкреси се от мъртвите 
Йоан 19:30 Йоан 10:18 
8. Свидетелите на Йехова вярват, че Исус стана Месия при кръщението — когато 
Святия Дух се спусна върху Него като гълъб. 
Това противоречи на Неговата божествена природа, понеже писанията учат, че Той беше 
Месията при зачатието и беше роден като Месия. 
Лука 1:32 Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давид. 
 
Лука 1:33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му няма да има край. 
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. 
Лука 2:11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос   Господ. 
 
Цел за отричане на божествената природа 
1). Да направи жертвата на Исус само човешка. 
2). Да оправдае доктрината, че смъртта на Исус изкупи само греха на Адам. 
3). Тънко отричане на раждането от девица. 
 
Б. ИСУС НЕ Е ТВОРЕНИЕ (СЪТВОРЕНО СЪЩЕСТВО) 
КАКВО ВЯРВАТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА ОТНОСНО НЕГОВОТО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ. 
„Той е единородният Божий Син в това, че е единственият директно създаден от 
Бог“. 
Стр.47 ИСТИНАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ВЕЧЕН ЖИВОТ 
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(Колосяни 1:15; Откровение 1:1; 3:14) „Така Писанията идентифицират Словото 
(Исус в Неговото преди човешко съществуване) като първото творение на Бог, 
Неговия първороден Син“. — ПРОЗРЕНИЕ ВЪРХУ ПИСАНИЯТА ТОМ 2 Стр. 52. 
ОБОБЩЕНИЕ: ИСУС Е БИЛ СЪЗДАДЕН ОТ ЙЕХОВА 
 
СТИХОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
1. ПЪРВОРОДЕН 
Колосяни 1:15 
в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 
Първородният на всяко създание. 
Свидетелите на Йехова тълкуват това като първото родено създание. 
ОТГОВОР: 
Гръцката дума за ПЪРВОРОДЕН е ПРОТОТОКОС. 
Значение на ПРОТОТОКОС (стр. 444 Вайн) 
„Изразяване на Неговото превъзходство и издигнато положение над творението, не в смисъла 
да е първия роден“. 
„Превъзходство в позиция“ 
Следващите стихове дават ясно значението на първороден 
 В Битие 41:51-52 — Научаваме, че Манасий е първородният, т.е. роденият първи. Ефрем 
беше втори. 
Обаче в Еремия 31:9 Виждаме, че Ефрем е счетен за първороден. 
(т.е. Пръв по ранг или позиция) 
 Изход 4:22 Така говори Йехова: Израел Ми е син, първородният Ми; 
(Въпреки че Адам беше първият създаден) 
Стиха придобива смисъл, когато „първороден“ се тълкува като „пръв по ранг или позиция“. 
 Псалм 89:27 При това Аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните 
царе. 
Виждаме разкриването на Исус  като първороден в Откровение 19:16 Цар на царете и Господ на 
господарите. 
(Издигнатият) 
 
2. НАЧАЛОТО НА БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕ. 
Откровение 3:14 Началото на Божието творение. 
Свидетелите на Йехова казват, че това писание потвърждава тяхното тълкувание на Колосяни 
1:15, че Исус е първото сътворено създание. 
ОТГОВОР: 
Гръцката дума преведена НАЧАЛО е АРХЕ (Вижте стр.16 Пълния конкорданс на Стронг) и 
означава: 
а). Започване 
б). Главен (в различни приложения на ред, време, място или ранг.) 
Правилния превод тука е, че Исус слага началото (започва) Божието творение. 
Той не е Главното творение, а Главният от Божието творение. 
Писанието казва, че Исус е създал всичко. 
Йоан 1:3 Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е 
станало. 
Колосяни 1:16 понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко,  
Исус е направил всичко. 
Да кажем, че Исус е творение, е равносилно на това да кажем, че Той е сътворил Себе Си. 
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3. ГОСПОД МЕ ИМАШЕ 
Притчи 8:22 Господ ме имаше в начало на пътя Си, като първо от древните Си дела. 
Свидетелите на Йехова използват това като допълнително доказателство, че Исус е сътворено 
създание. 
ОТГОВОР: 
Когато се изследва контекста очевидно е, че предмета е мъдростта. 
Откровение 22:13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. 
Създанието идва в съществуване след началото; Исус казва, че Той е началото и краят. 
Исус определено не е създание! 
 
4. ТЕОРИЯТА ЗА „НЯКАКЪВ БОГ“ 
Йоан 1.1  В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше някакъв Бог. (NWT) 
Свидетелите на Йехова казват, че Исус е „някакъв Бог“, понеже гръцката дума за Бог ТЕОС не е 
предшествана от определителния член Хо. Това подхранва тяхното учение, че Исус е създание. 
Без „ХО“ — ТЕОС се превежда Бог. 
С „ХО“ — ХО ТЕОС се превежда Всемогъщият Бог/ Богът 
ОТГОВОР: 
 „ТЕОС“ без определителния член „ХО“ се появява в Йоан 1:6, 12, 18/ Йоан 3:3, 21 и не е 
преведено като някакъв Бог, а Бог: Това е сериозна противоречивост в превода NWT. 
 Има някои пасажи, които се отнасят за Исус като „ХО ТЕОС“ - 
 например: Матей 1:23 — Емануил — Бог с нас. 
Йоан 20:28 — Господ мой и Бог мой. (ХО ТЕОС) 
Евреи 1:8 — Твоя престол, O Боже (ХО ТЕОС) 
 Казвайки, че Исус е някакъв „Бог“ (по начина, по който те ся превели писанията) те поставят 
Исус в същия клас като сатана (създание, което е бог на този свят 2 Коринтяни 4:4) (Сътворено 
създание) 
 
5. ДНЕС АЗ ТЕ РОДИХ. 
Псалм 2:7 Ти си Мой Син; Аз днес Те родих. 
Свидетелите на Йехова казват, че Исус е дошъл в съществуване в определен ден от историята. 
ОТГОВОР: 
Павел казва в Деяния 13:33, че Бог е изпълнил това спрямо техните деца, като е възкресил Исус, 
както е писано и във  втория Псалм: 
„Ти си Мой Син,  
Аз днес Те родих“. 
Днес се отнася за деня на възкресението на Христос, а не за някой друг ден. 
 
ПРОБЛЕМА НА СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА ДА ПРИЕМАТ ИСУС КАТО „НЯКАКЪВ БОГ“ 
ИЛИ „ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ“ ПО-МАЛЪК ОТ БАЩАТА ИЛИ НЯКАКВО ТВОРЕНИЕ: 
 ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕ ВЯРВАТ В ДВА ОТДЕЛНИ БОГА — БАЩАТА И СИНА. 
Исая 43:10 казва: преди Мене не е имало Бог и след Мене няма да има. 
Исая 45:5 няма бог освен Мен; 
 ПОКЛОНЕНИЕ НА ТВОРЕНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО В БИБЛИЯТА. 
Римляни 1:25 те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и 
да служат на творението, а не на Твореца, Който е благословен довека. Амин. 
Свидетелите на Йехова казват, че като се покланят на Исус тогава заменят истината за Бога за 
лъжа и извършват идолопоклонство. 
 ЗАГАТВАТ, ЧЕ ЙЕХОВА НЯМА МЪДРОСТ. 
Притчи 8:22 Господ ме имаше в началото (мъдрост) 
Колосяни 2:3 в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. 
Да се каже, че Исус е бил създаден от Йехова, това загатва, че Йехова е бил без мъдрост до 
създаването на Исус. 
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(Йоан 14:11 Исус каза: Аз съм в Татко и Татко е в Мен.) 
 ЗАГАТВА, ЧЕ ЙЕХОВА Е БИЛ БЕЗ ВЕЧЕН ЖИВОТ. 
В 1 Йоан 1:2  Исус е споменат като „вечния живот“. 
(Йоан 14:6  / 1 Йоан 5:20 / 1 Йоан 5:12) 
Ако Исус беше създаден тогава това означава, че е имало време когато Йехова е бил без вечен 
живот. 
 ДРУГИ ЗАГАТВАНИЯ. 
Исус е словото. (Йоан 1:1) 
Исус е пътят, истината и живота. (Йоан 14:6) 
По същия начин някой може да спори, че ако Исус е бил създаден тогава е имало време когато 
Йехова е бил без истина, без светлина, без живот, без слово. 
 ПОНЕЖЕ ТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ИСУС Е ТВОРЕНИЕ, ТОГАВА ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕ СЕ 
КРЪЩАВАТ В ИМЕТО НА ТВОРЕНИЕ. 
ЦЕЛТА НА ТАЗИ ДОКТРИНА: 
Да постави Исус в същата категория като сатана (творение) 
 
В. ИСУС Е РАВЕН С ТАТКО 
КАКВО ВЯРВАТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА ОТНОСНО РАВЕНСТВОТО НА ИСУС С 
ТАТКО. 
А. Истинските писания говорят за Божия Син, словото като ‘бог’. Той е Могъщ Бог, 
но не и Всемогъщият Бог, Който е Йехова. 
Стр. 47  Истината, която води към вечен живот. 
Б. Въпреки че Логоса беше ‘бог’ Той не е мислил за Себе Си като равен с Бог 
Йехова. 
Стр. 37   Нека Бог да бъде истинен. 
Обобщение: Исус не е Всемогъщият Бог, равен с Йехова. 
 
КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА: 
1. ИСУС БЕШЕ ПРОПОВЯДВАН 
Деяния 5:42 И нито един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и по 
къщите, че Исус е Христос. 
Деяния 8:5 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. 
1 Коринтяни 1:23 а ние проповядваме разпънатия Христос,  
2 Тимотей 4:2 Проповядвай словото. 
2. ИСУС БЕШЕ ПОВЯРВАН 
Деяния 16:31 А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти и домът ти. 
Римляни 10:9 Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето 
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
Римляни 10:10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се 
спасява. 
3. ИСУС БЕШЕ ПРИЕТ 
Галатяни 2:20 Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме 
възлюби и предаде Себе Си за мене. 
Колосяни 1:27 Христос във вас, надеждата на славата. 
Йоан 1:12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т. е. на тези, 
които вярват в Неговото име; 
Откровение 3:20 Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори 
вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 
4. НА ИСУС МУ БЕШЕ СЛУЖЕНО 
Колосяни 3:24 Слугувайте на Господ Исус. 
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5. ИСУС ПОЛУЧИ ПОКЛОНЕНИЕ 
Евреи 1:6 И казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели“. (Вижте поклонение на 
Исус) 
6.   ПРИЕМАНЕ ОТ ИСУС 
Деяния 7:59 Стефан се моли - Господи Исусе, приеми духа ми. 
Бог приема духа. 
Еклисиаст 12:7  и духът се върне при Бога, Който го е дал. 
7.  ИСУС Е НАРЕЧЕН БОГ 
7.1 Исая 9:6 и името Му ще бъде:  Чудесен, Съветник, Бог могъщ,  Баща на вечността, Княз 
на мира. 
7.2 Йоан 1:1 В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог. 
7.3 Йоан 20:28 Господ мой и Бог мой! 
7.4 Тит 2:13 като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия 
велик Бог и Спасител Исус Христос, 
7.5 Евреи 1:8  „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове;   
7.6 1 Йоан 5:20 Този е истинският Бог и вечен живот. 
(Еремия 10:10-11 Истинският Бог е Богът, Който е направил небето и земята.) Исус е 
направил всичко. (Йоан 1 / Колосяни 1) 
8.  ИСУС ТВЪРДИ, ЧЕ Е БОГ 
8.1 Йоан 10:30 Аз и Татко сме едно. 
8.2 Йоан 5:18 но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си равен на Бога. 
Йоан 5:19 Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши 
Татко; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът. 
8.3 Йоан 12:44  Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е пратил. 
8.4 Йоан 12:45 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил. 
8.5 Йоан 13:20 и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 
8.6 Йоан 14:1 вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. 
9. ТВЪРДЕНИЯ НА ПИСАНИЕТО, ЧЕ ТОЙ Е ОТ СЪЩАТА 
СУБСТАНЦИЯ/СЪЩНОСТ КАТО ТАТКО. 
Евреи 1:3 Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице  
Колосяни 1:15 образ на невидимия Бог. 
2 Коринтяни 4:4 образ на Бога. 
Филипяни 2:6 Божия образ 
Колосяни 2:9 Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 
Йоан 5:18 но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си равен на Бога. (Исус е със 
същата субстанция като Татко) 
10. ПОДОБЕН НА БОГ 
ЙЕХОВА ИСУС 
10.1 ПОДОБНИ УНИКАЛНИ ДЕЛА  
10.1.1 ПРОШКА  
Еремия 31:34 
защото ще простя беззаконието им   
и греха им няма да помня вече. 

Лука 5:20  
Човече, прощават ти се греховете. 
 

10.1.2 СЪТВОРЕНИЕ  
Битие 1:1 
В началото Бог сътвори небето и 
земята. 

Евреи 1:10  
„В началото Ти, Господи, си основал 
земята   
и дело на Твоите ръце е небето;  
Колосяни 1:16  
понеже чрез Него и за Него бе 
създадено всичко, което е на небесата 
и на земята, видимото и невидимото, 
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било престоли или господства, било 
началства или власти, всичко чрез 
Него бе създадено; 

10.1.3 СЪД  
Псалм 96:13 
пред Господа,  
защото Той иде, защото иде да съди 
земята;  
ще съди света с правда  
и племената – във верността Си. 

Йоан 5:22  
Защото и Татко не съди никого, но е 
дал на Сина власт да съди всички, 
 

10.1.4 ОБИТАВА ВЪВ ВЯРВАЩИТЕ  
2 Коринтяни 6:16 
Каква връзка има между Божия храм и 
идолите? Защото вие сте храм на 
живия Бог, както е казал Бог: Ще се 
заселя сред тях и ще вървя с тях, и ще 
им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ 

Колосяни 1:27  
на които Божията воля беше да яви 
какво е богатството на славата на 
тази тайна между езичниците, т. е. 
Христос между вас, надеждата на 
славата. 
Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не 
аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в 
тялото, живея го с вярата, която е в 
Божия Син, Който ме възлюби и 
предаде Себе Си за мене. 

  
10.2 ПОДОБНИ КАЧЕСТВА 
 

 

10.2.1 ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
 

 

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. 

Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са 
събрани в Мое име, там съм и Аз 
посред тях. 
 

10.2.2 ВСЕМОГЪЩ  
Откровение 19:6 
Алелуя! Защото Господ, нашият Бог, 
Всемогъщият, се възцари. 

Матей 28:18  
Даде Ми се всяка власт на небето и на 
земята. 

10.2.3 ВСЕЗНАЕЩ  
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. 

Колосяни 2:3 
в Когото са скрити всички съкровища 
на премъдростта и знанието. 
 

10.2.4 НЕПРОМЕНИМ  
Малахия 3:6 
Защото, понеже Аз, ГОСПОД, не се 
изменям,  
затова вие, Яковови деца, не 
загинахте. 
 

Евреи 13:8 
Исус Христос е същият вчера, днес и 
до века. 
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10.2.5 ВЕЧЕН  
Еремия 10:10 
Но ГОСПОД е истинският Бог,  
живият Бог и вечният Цар;  
Римляни 16:26 вечният Бог. 
 

Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се 
даде;   
и управлението ще бъде на рамото 
Му;   
и името Му ще бъде:   
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,   
Баща на вечността, Княз на мира. 
Марк 5:2  Йоан 1:1-2 

10.2.6 ПРАВЕДЕН  
Псалм 7:9 
Нека се спре вече беззаконието на 
нечестивите;  
а праведния утвърди Ти, Боже 
праведни,  
Който изпитваш сърцата и това, 
което е вътре. 
Псалм 116:5 
Благ е ГОСПОД и праведен.  
Да! Милостив е нашият Бог. 
 

1 Йоан 2:1 
Дечица мои, това ви пиша, за да не 
съгрешите; но ако някой съгреши, 
имаме Ходатай  при Татко – Исус 
Христос Праведния. 
2 Тимотей 4:8 
отсега нататък се пази за мене 
венецът на правдата, който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде в 
онзи ден; и не само на мен, а и на 
всички, които са обикнали Неговото 
явяване. 

  
10.3 ПОДОБНО ПОКЛОНЕНИЕ 
 

 

10.3.1 ПРЕВИВАНЕ НА КОЛЕНЕ 
 

 

Исая 45:22-23 
22Към Мене погледнете и спасени 
бъдете, всички земни краища;   
защото Аз съм Бог – и няма друг.     
23В Себе Си се заклех   
(праведна дума излезе от устата Ми 
и няма да се върне),   
че пред Мене ще се преклони всяко 
коляно,   
всеки език ще се закълне в Мене. 

Филипяни 2:9-11 
9Затова и Бог Го превъзвиси и Му 
подари името, което е над всяко друго 
име,     
10така че в името на Исус да се 
поклони всяко коляно от небесните и 
земните, и подземните същества     
11и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Татко 
Бог. 

10.3.2 ОБОЖАНИЕ  
Откровение 4:11 
Достоен си, Господи наш и Боже наш, 
да приемеш слава, почит и сила; 
защото Ти си създал всичко и поради 
Твоята воля всичко е съществувало и е 
било създадено. 

Откровение 5:12-13 
12и казваха с висок глас: Достоен е 
Агнецът, Който е бил заклан, да 
приеме сила и богатство, премъдрост 
и могъщество, почит, слава и 
благословение.    
13И всяко създание, което е на небето, 
на земята и под земята, и по морето, 
и всичко, което има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на 
престола, и на Агнеца да бъде 
благословение и почит, слава и 
господство до вечни векове. 
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10.3.3 СЛУЖЕНЕ  
Исус Навин 24:24  
На Господа , нашия Бог, ще служим и 
Неговия глас ще слушаме. 

Колосяни 3:24  
Слугувайте на Господ Христос. 
 

10.3.4 ПРОСВАНЕ  
Битие 17:3 
Тогава Аврам падна на лицето си; и 
Бог му говореше: 
Второзаконие 9:18 
После паднах ничком пред ГОСПОДА, 
както първия път, четиридесет дни и 
четиридесет нощи; хляб не ядох и вода 
не пих поради греха, с който 
съгрешихте и извършихте зло пред 
ГОСПОДА, и Го раздразнихте. 
 

Откровение 1:17 
И когато Го видях, паднах при нозете 
Му като мъртъв; а Той сложи 
десницата Си върху мен и каза: Не бой 
се, Аз съм Първият и Последният, и 
Живият; 
Откровение 5:8 
И когато взе книгата, четирите 
живи същества и двадесет и 
четиримата старейшини паднаха 
пред Агнеца, като всеки държеше арфа 
и златни чаши, пълни с тамян, които 
са молитвите на светиите. 

10.3.5 МОЛИТВА  
Псалм 65:2 
Ти, Който слушаш молитва,  
при Тебе ще идва всяка твар. 

Йоан 14:14 
Ако поискате нещо в Мое име, ще го 
направя. 
1 Коринтяни 1:2 
до Божията църква, която е в Коринт, 
до осветените в Христос Исус, 
призовани да бъдат светии, заедно с 
всички, които призовават на всяко 
място името на Исус Христос, нашия 
Господ, Който е и техен, и наш: 

10.3.6 ИЗПОВЕД  
3 Царе 8:33 
Когато народът Ти Израел бъде 
разбит пред неприятеля по причина, 
че са съгрешили пред Теб, ако се 
обърнат към Теб и изповядат Твоето 
име, и принесат молитва, като Ти се 
помолят в този дом, 

Римляни 10:9 
Защото ако изповядаш с устата си, 
че Исус е Господ, и повярваш със 
сърцето си, че Бог Го е възкресил от 
мъртвите, ще се спасиш. 

10.3.7 БЛАГОДАРЕНИЕ  
Неемия 12:46, 
Псалм 50:14 

1 Тимотей 1:12 

10.3.8 ПОКЛОНЕНИЕ ОТ АНГЕЛИ  
Неемия 9:6  
и Ти оживотворяваш всичко това; и 
на Тебе се кланят небесните 
войнства. 

Евреи 1:6  
„И поклонете се на Него всички Божии 
ангели“. 
 

  
10.4 ПОДОБНИ МЕНА 
 

 

10.4.1 АЛФА И ОМЕГА 
 

 

Откровение 21:6-7  
Аз съм Алфа и Омега. 

Откровение 22:13, 16  
Аз съм Алфата и Омегата. 
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10.4.2 НАЧАЛОТО И КРАЯТ  
Откровение 21:6-7  
Началото и краят. 

Откровение 22:13, 16  
Началото и краят. 

10.4.3 ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ  
Исая 44:6   
Аз съм първият, Аз – и последният, и 
освен Мене няма Бог. 
 

Откровение 1:17  
Аз съм първият и последният. 
Откровение 22:13 
„Аз съм Алфата и Омегата, Началото 
и Краят, Първият и Последният“. 

10.4.4 ВСЕМОГЪЩ  
Битие 17:1  
Аз съм Всемогъщият Бог. 

Откровение 1:8 
…………Всемогъщият 

10.4.5 АЗ СЪМ  
Изход 3:14  
Аз съм Оня, Който съм. 

Йоан 8:58  
Преди да е бил Авраам, Аз съм. 

10.4.6 МОЩЕН БОГ  
Исая 10:21  
Останалото, останалото от Яков,  
ще се обърне към могъщия Бог, 

Исая 9:6 Бог Могъщ 

10.4.7 ЦАР НА ЦАРЕТЕ  
1 Тимотей 6:15  
Цар на царете и Господ на 
господарите, 

Откровение 19:13, 16 
и беше облечен в дреха, обляна с кръв; и 
името Му беше Божието слово. И на 
дрехата и на бедрото Му имаше 
написано име: Цар на царете и Господ 
на господарите. 

10.4.8 ПАСТИР  
Езекиил 34:23  
И ще поставя над тях един пастир, 
слугата Си Давид, който ще ги пасе; 
той ще ги пасе и той ще им бъде 
пастир. 
Псалм 23:1  
ГОСПОД е Пастир мой;  
няма да остана в нужда. 

Йоан 10:11  
Аз съм добрият Пастир 

 
11. ИСУС Е РАЗКРИТ КАТО БОГ 
11.1 Откровение 1:8 Аз съм…Всемогъщият. 
11.2 Има само един престол на небето. 
Откровение 22:1 от престола на Бога и на Агнето. 
Откровение 22:3 престола на Бога и на Агнето. 
Бог и Агнето седят на престола. 
Спомнете си Йоан 10:30 Исус каза: Аз и Татко сме едно. 
Това се вижда ясно в книгата Откровение. 
Откровение 4:2 Един седеше на престола. 
Татко и Агнето са споменати като едно чрез употребата на лични местоимения в единствено 
число в следните стихове: 
Откровение 22:3 Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще 
бъде в него и Неговите слуги ще Му служат. 
Откровение 22:4 Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им. 
Следователно Татко и Агнето не са отделни Богове, а един Бог. 
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Г. ИСУС НЕ Е АРХАНГЕЛ МИХАИЛ. 
КАКВО ВЯРВАТ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА: 
Те вярват, че има три различни сътворявания на Исус. 
1. Архангел Михаил — на небето (преди земята) 
Стр.112 (1955) Можете да преживеете Армагедон в новия свят на Бог. 
2. Човек (Само човек докато е на земята) 
Стр.128 (1974) Това ли е всичко, което има този живот? 
3. Архангел Михаил — Сега в небето 
Стр.112 (1965) Можете да преживеете Армагедон в новия свят на Бог. 
 
Какво казва Библията: 
1. Евреи 13:8 Исус Христос е същият вчера, днес и до века. Следователно не може да има 
никакви прекъсвания в Неговото съществуване. 
2. В Юда 9 Михаил не можеше да спори с дявола, но каза Господ да те смъмри. 
3. Евреи 1:5 Защото на кого от ангелите Бог е казал някога:   
„Ти си Мой Син,   
Аз днес Те родих“;  
Отговор: На никой 
Евреи 1:6 „И поклонете се на Него всички Божии ангели“. 
4. 1 Солунци 4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето (не Архангел Михаил). 
5. Деяния 2:36 Този Исус, Когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос. 
(Не Михаил). 
6. Деяния 1:11 Този Исус, Който се възнесе от вас на небето. (Не Михаил) 
7. 1 Йоан 2:1 ако някой съгреши, имаме Ходатай  при Татко – Исус Христос Праведния. 
Деяния 7:55 А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава 
и Исус, стоящ отдясно на Бога; 
Римляни 8:34 Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и 
беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за 
нас? 
Исус е отдясно на Татко в небето — а не Архангел Михаил. 
8. Следвъзкресенско явяване като Исус с белезите от гвоздеите. ( Не Михаил) 
9. Явяване в книгата Откровение като Исус, не Михаил. 
 
ЦЕЛ НА ТАЗИ ДОКТРИНА 
Да постави Исус в същия клас като сатана, сътворено същество. 
 
Д. ПОКЛОНЕНИЕТО НА ИСУС 
Какво вярват свидетелите на Йехова: 
На Христос трябва да му се покланят като на славен дух. 
Стр.85 Уверете се за всичко, 1953 
Устава на Стражевата кула заявява, че една от техните цели е „християнското 
поклонение на Всемогъщия Бог и на Исус Христос да се направи публично“. 
 
Някои казват, че се покланят на Исус, други не. 
Ако вярват, че Исус е творение и Му се покланят като на такова, тогава те извършват 
идолопоклонство. 
Поклонението на творението се осъжда в Библията. 
Римляни 1:25 те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и 
да служат на творението, а не на Твореца, Който е благословен довека. Амин. 
Исус трябва да получава поклонение, понеже Той е Всемогъщият Бог. 
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Какво казва Библията: 
Исус е достоен за поклонение. 
Филипяни 2:9-11 Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,    
така че в името на Исус да се поклони всяко коляно...и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Татко Бог. 
Откровение 5:8-9 четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха 
пред Агнеца и пееха: „достоен си“. 
Откровение 5:12 и казваха с висок глас: Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме 
сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. 
Трябва да се отдава поклонение само на един Бог. 
Матей 4:10 „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш“. 
(Поклонението на творението е забранено) 
Римляни 1:25 те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и 
да служат на творението, а не на Твореца. 
Петър отказа поклонение — Деяния 10:25-26 
Павел отказа поклонение — Деяния 14:15 
Ангелите (по-висши създания от човека — Евреи 2:7) отказват поклонение. 
Откровение 19:10 Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня; но той ми каза: 
Недей; аз съм служител заедно с теб. 
Откровение 22:9 Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците...Поклони 
се на Бога. 
 
Отговора на Исус към поклонението 
Исус никога не отказваше поклонение, въпреки че Той беше бърз да идентифицира греха и да 
говори срещу него. Ако поклонението на Него беше грях Той щеше да го отказва. 
 
ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ ПИСАНИЕТО ЗА ПОКЛОНЕНИЕ НА ИСУС: 
МЪДРЕЦИТЕ 
Матей 2:2, 11 защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним. 
МАЙКАТА 
Матей 20:20 Тогава майката на Зеведеевите синове се приближи към Него заедно със 
синовете си, кланяше Му се и искаше нещо от Него. 
ПРОКАЖЕНИЕ 
Матей 8:2 И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, 
можеш да ме очистиш. 
СЛЕПЕЦЪТ 
Йоан 9:38 А човекът каза: Вярвам, Господи; и Му се поклони. 
НАЧАЛНИКЪТ 
Матей 9:18 Когато им говореше това, ето, един началник дойде, кланяше Му се и казваше: 
Дъщеря ми току-що умря; но ела и възложи ръката Си на нея, и тя ще оживее. 
СЪМНЯВАЩИЯТ СЕ 
Йоан 20:28 Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! 
УЧЕНИЦИТЕ 
Преди възкресението — Матей 14:33 А онези, които бяха в лодката, Му се поклониха и 
казаха: Наистина, Ти си Божий Син. 
След възкресението — Матей 28:9 ...А те се приближиха и се хванаха за краката Му, и Му се 
поклониха. 
АНГЕЛИТЕ 
Евреи 1:6 „И поклонете се на Него всички Божии ангели“. 
 
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА ПОКЛОНЕНИЕТО 
1. ИЗГОВАРЯНЕ 
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1.1 Обожание — Тома в Йоан 20:28 „Господ мой и Бог мой“. (Исая 9:6 / 2 Петрово 1:1) 
1.2 Изповядване — Римляни 10:9 Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и 
повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
1.3 Благодарение — 1 Тимотей 1:12 Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, Който ми 
даде сила, че ме сметна за верен и ме постави на службата, 
1.4 Служене — Колосяни 3:24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите 
наследството. Слугувайте на Господ Христос. 
1.5 Молитва — Деяния 7:59 който призоваваше Христос с думите: Господи Исусе, приеми 
духа ми. 
1 Коринтяни 1:2 заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, 
нашия Господ, Който е и техен, и наш: 
Йоан 14:14 Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. 
2. КОЛЕНИЧЕНЕ 
Филипяни 2:10 Всяко коляно ще се преклони. 
3. ПРОСВАНЕ 
Падане и покланяне като в Матей 4:9-10 
Откровение 5:8, 24 Старейшините паднаха. 
Откровение 1:17 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв;  
 
ИДЕНТИЧНО ПОКЛОНЕНИЕ НА ТАТКО 
Откровение 5:13 И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, 
и всичко, което има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнеца да 
бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове. 
(Йоан 5:23 Подобна почит) 
 
ЦЕЛТА НА СВЯТИЯ ДУХ 
Йоан 16:14 Той Мене ще прослави. 
Йоан 16:13 Той ще ви води в цялата истина. 
Йоан 14:6 Исус каза: Аз съм пътят, истината и животът. 
 
ИСУС ХРИСТОС Е БОГ 
Свидетелите на Йехова са в опасност:- 
ако не повярвате, че съм Този, за Когото ви казвам, в греховете си ще умрете. (Йоан 8:24) 
 
 

Превод: Емил Енчев 


