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Powszechnie uważa się, że Ten, który przemawia jako Stwórca wszystkiego w rozdziałach
44 i 45 Izajasza, jest trójjedynym Bogiem złożonym z trzech Osób. Jednakże poglądu tego
nie da się pogodzić z wypowiedzią z Izajasza 44:24 "Tak mówi Pan (Jahwe) twój
Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam
rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?"(BT). Odpowiedź na pytanie
jest oczywista, nikt nie był obecny z Bogiem przy akcie stwarzania. Jahwe rozpiął niebiosa
samotnie. Hebrajskie słowo "sam" oznacza "w stanie separacji, przez samego siebie"
(Brown, Driver and Briggs, Lexicon of the Old Testament, str. 94). Nikt nie pomagał Bogu,
Ojcu przy stwarzaniu. Co więcej, Stwórcą jest jedna Osoba, a nie trzy: "Czyż nie mamy
wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?" (Mal.2:10).
Stary Testament nigdzie nie mówi o Trójcy Osób w Bogu.
W innym miejscu Starego Testamentu powiedziano "Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich
królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię" (2 Król. 19:15). "Ty Panie jesteś jedyny, Ty
uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i cale ich wojsko; ziemie i wszystko co na niej" Ne 9: 6.
Bóg zawsze rożni sie od obiecanego Mesjasza. Nigdy nie mówi sie, że są członkami jednego
Boga.
Te proste informacje powinny powstrzymać nas przed pokładaniem wiary w to, że Jezus
Mesjasz, Syn Boży, był obecny z Ojcem gdy ten stworzył niebo i ziemię. Pogląd, że Jezus
istotnie stworzył niebiosa i ziemię z Księgi Rodzaju 1:1, został popularyzowany przez
Worldwide Church Of God (Światowy Kościół Boga). Ich nauka głosiła, że dwie osoby
znajdują się w jednej "Bożej Rodzinie". Izajasza 44:24 (cytowany powyżej) wyraźnie
stwierdza, że jedna osoba samodzielnie stworzyła niebo i ziemię. Nie ma sposobu aby język
wyraził to dobitniej.
Trynitarianie uważają jednak, że druga osoba Trójjedynego Boga przyczyniła się do aktu
stwarzania z Księgi Rodzaju 1:1. Taki pogląd jednak, jest sprzeczny z wypowiedzią, że
jednym Stwórcą był Ojciec (cytowany powyżej w Mal. 2: 10).
Kiedy Jezus zaczął istnieć podczas jego narodzin, cieszył się wyjątkową jednością z Ojcem.
Tak też mówił: "Ja jednak nie jestem sam, gdyż jest ze Mną Ojciec." (Jan. 16:32 NP). Jezus
zawsze mówi jako osoba odrębna od swojego Ojca, dokładnie tak jak każdy syn jest osobą
odrębną od jego ojca. Osobowe "ja" w Nowym Testamencie nigdy nie odnosi się do Ojca i
Syna razem. Tak też w Starym Testamencie osobowe "ja" odnosi się do jednej osoby, a nie
do trzech.
Jezus modlił się, aby uczniowie " byli jedno — jak My (Ojciec i ja)" (Jana 17:11). Jest to
jedność celu i woli. Jezus modlił sie także: " Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno" (Jan 17:21 NP).
Z tych tekstów jasno wynika, że Ojciec i Syn używają zwykłe zaimki osobowe, aby odróżnić
się od siebie nawzajem, tak jak każdy ojciec i syn.

Nie ulega więc wątpliwości, że Jezus nie był z Ojcem, kiedy ten opisał swój akt stwarzania:
"Tak mówi Pan (Yahweh), twój Odkupiciel ... Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam
rozpiąłem niebiosa ... a któż był ze Mną? "(Iz 44:24 BT).
Jezus nie istniał jako osoba kiedy Bóg stworzył wszystko. Bóg, był sam odpowiedzialny za
stworzenie wszechświata. ("Nasz obraz" z Księgi Rodzaju 1:26 w związku z stworzeniem
człowieka, prawdopodobnie odnosi się do towarzyszących aniołów, porównaj Job 38:7).
Większość wierzących w Trójce nie używa już Księgi Rodzaju 1:26 jako dowodu na
istnienie Trójjedynego Boga.
Jezus zaczął istnieć jako Syn Boży w momencie gdy Maria poczęła go w super naturalny
sposób. Łukasz dokładnie mówi nam, że Jezus był Synem Bożym z powodu cudownego
poczęcia w łonie Mari, a nie z powodu tak zwanego "wiecznego pokolenia: " Duch Święty
zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko,
które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga."(Łuk. 1:35 NP).
Jeśli Bóg, Ojciec (Pan, Yahweh, Starego Testamentu) był sam autorem stworzenia, to
dlaczego wiara, że Jezus był aktywnym pośrednikiem w stwarzaniu ciągle się utrzymuje?
Odpowiedź jest następująca: dwa dzieła stwarzania zostały pomieszane w umysłach
czytelników Biblii. Jezus jest rzeczywiście pośrednikiem Nowego Stworzenia (Kol.1: 1518). Ale nie jest on stwórcą wszechświata. To stworzenie jest dziełem Jednego Boga Ojca,
który działał samotnie gdy rozciągał niebiosa i rozpostarł ziemię (Iz 44:24).
Niestety, jeden lub dwa wersety w Nowym Testamencie zostały przetłumaczone tak ,aby
sprawiały wrażenie, że wszystko zostało stworzone przez "Jezusa". W rzeczywistości w
oryginale stwierdzono, że wszystko zostało stworzone "z powodu" Jezusa (por. Kol 1:16 w
BT, Słowo Życia, Nowe Przymierze z Nową Biblia Gdańską gdzie czytamy "w nim"
"z powodu niego" lub "dla niego", a nie "przez niego", zobacz także anglojęzyczne NIV,
RSV i NAS).
Jezus faktycznie był powodem Bożego aktu stworzenia. Ojciec "przewidział" go od początku
(1 Piotra 1:20). W wielkim zamierzeniu Bożym Jezus został " zabity od założenia świata. "
(Obj. 13:8). Ale zaczął istnieć jako Syn Boży po swoim poczęciu (Łuk. 1:35). Nie ma tekstu
biblijnego popierającego ideę, że Syn Boży żył przed jego poczęciem (chociaż kilka
wersetów w Ewangelii Jana używa się do poparcia tej idei).
Kiedy Jezus modlił się aby mógł otrzymać chwałę którą miał z Ojcem przed założeniem
świata, to prosił o chwałę, która została mu zarezerwowana i którą otrzyma po
zmartwychwstaniu (Jana 17:5). Piotr mówi o dziedzictwie, które "czeka odłożone w niebie"
(1 Piotra 1:4 NP). Dziedzictwo to jest oczywiście ziemią, którą Jezus obiecał pokornym
(Mat.5:5), a którą im da, gdy powróci, aby ustanowić Królestwo Boże. Ta sama chwała,
która była zaplanowana od samego początku dla Jezusa, została również dana nawet tym
uczniom (Jana 17:22), którzy jeszcze się nie urodzili! (Jan 17:20). Ta chwała jest chwałą,
którą wszyscy uczniowie "posiadają", mimo tego że jeszcze jej nie otrzymali. Podobnie
Jezus "posiadał" chwałę, która była odłożona u Ojca na długo przed jego narodzinami. W 17
rozdziale Jana modli się o to aby ja otrzymać.

Izajasza 44:24 powinien raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię tego, kto stworzył wszechświat
a Hebrajczyków 1:10 należy czytać z pieczołowita uwagą, ponieważ w rzeczywistości pisarz
mówi tam o zamieszkałej ziemi którą ma nadejść (tzn. przyszłej): "Gdyż nie aniołom
podporządkował przyszły zamieszkały świat, o którym mówimy" (Hebr. 2: 5 NP).
Pomiędzy dwoma testamentami w tej kwestii nie ma żadnej sprzeczności. Jezus naprawdę
odegra ważna role w kładzeniu podwalin nadchodzących nowych niebios i ziemi (Iz. 51:16).
Ale pierwotne stworzenie jest dziełem tylko Jednego Boga, Ojca (Iz. 44:24).
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