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Истина о тројству

Хришћани верују да су и тројство и веровање у
Једног Бога истина. Међутим, ако постоји истинско
тројство, постоји и истинско мноштво. А ако се
утврди стварно тројство и мноштво, истовремено
ишчезава истинска једноћа и немогуће ју је утврдити.
У супротном би требало спојити две суште
супротности? То је немогуће, јер то подразумева
мноштво нужно постојећих битака, што је такође,
апсурд. Тако онај ко верује у тројство не верује
истински у Једног Бога. Истинска једноћа не поседује
праву трећину и она није скуп јединки. А троје има
свој стварни трећи део и оно је скуп три јединке, из
чега се разуме да је једно део тројице. И ако се ово
двоје сједини на једноме месту, то захтева да део
постане целином, а целина делом и да целина буде
трећином саме себе, што су у ствари три целине
једнога. Троје би било трећина једног, што је опет три
пута веће од једнога, а и тај један би у том случају
био три пута већи од самога себе. Све то разум не
прихвата.
Истинско тројство је, на темељу тога,
искључујуће у питању Божијег узвишеног бића. И ако
се у књигама хришћана нађе говор који својом

вањштином указује на тројство, он се мора
прокоментарисати тако да се слаже са разумом и
традиционалним
доказима,
јер
разум
и
традиционални докази указују на апсурдност тројства
бића Узвишеног Бога.
Џорџис Сал, у своме „Преводу значења
Кур'ана“ на енглески језик, штампаном 1836. г .
својим сународњацима упућује неколико савета, те
између осталог каже: "Не подучавајте муслимане
темама које су у опречности са разумом. Они нису
глупи, па да их у овим питањима надмудрите. У таква
питања спада обожавање кипа и божанствена вечера,
јер они о овим темама знају много. Свака црква има
оваквих тема, а није у стању тим темама придобити
их."
Погледај како овај свештеник признаје да у
његовој вери постоје теме које се не слажу с разумом.
А уствари, ради се о томе да су следбеници такве вере
прави идолопоклоници. Исламски учењаци су рекли:
"Нисмо, на овоме свету, видели неразборитијег и од
разума удаљенијег учења од хришћанског учења и
лошијих и очигледније лажних изјава од њихових
изјава."
Одломак из књиге „Тријумф Истине“.

