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АВТОР НА СВЕТОТО ПИСМО
Во нашата мината лекција научивме дека иако
Библијата ја пишувале многу писатели во различно
време во период од 1600 години нејзиниот вистински
автор е Бог. Бидејќи Бог го инспирирал пишувањето
на Светите списи (2. Тимотеј 3:16) Библијата е и главен извор на кој можеме да го
запознаеме Бога. Вистина е дека и во природата можеме да читаме за Него во Неговите
создадени дела, но без Библијата човекот ќе изгради секакви несигурни идеи и теории.
„Делата на Божјите раце во природата, не се самиот Бог во природата. Природните
нешта се израз на Божјиот карактер и моќ; но ние не треба да ја сметаме природата за
Бог. Уметничките способности на луѓето произведуваат мошне убави дела, дела што се
уживање за очите и кои ни откриваат дел од мислите на нивниот креатор; но
изработеното дело не е креаторот. И почеста не му се оддава на делото, туку на оној
што го изработил. Така, иако природата е израз на Божјата мисла, не треба таа, туку
нејзиниот Бог треба да биде величен.” (Здравје и среќа 413).
Човекот е побожно создание и во него природно постои склоност за обожавање.
Секој нешто обожава ако не вистинскиот Бог, тогаш некој идол. Тоа не мора да биде
некој примитивен, изрезбан лик на незнабошците. На некои љубовта кон спортот им
станува идол. Други пак за себе си прават Бог од јадењето и пиењето, и задоволствата.
За некои предмет на обожавање се домот, семејството, автомобилот или некој
љубимец. Атеистите велат дека тие не обожаваат ништо додека всушност тие ги
обожуваат своите сопствени идеи многу повеќе отколку што мислат.
Авторот на Библијата, нашиот небесен Отец знае дека ние сме како мали деца и
дека ни е потребно Неговото слово како водич, затоа пак во својата мудрост нам ни го
дал своето напишано Слово. Кога не мачи сомнеж, можеме да погледнеме во Библијата
и да ја пронајдеме вистината. Во сите кажувања Библијата зборува со Божји авторитет
тоа треба да биде правило за сѐ. Тогаш да погледнеме во Библијата што всушност учи
за својот автор.
ШТО УЧИ БИБЛИЈАТА ЗА БОГА
И покрај тоа што ја проучувале природата, дали Атињаните го запознале Бога без
Светото Писмо?
„Зашто, кога минував и ги разгледував светилиштата ваши, најдов и жртвеник, на
кој беше напишано: ‚На непознатиот Бог.‘ За Него, пак, Кого вие не Го знаете, а Кого Го
почитувате, за Него јас ви проповедам“ (Дела на апостолите 17:23).
Дали некој од смртниците го видел Бога?

„Бога никој никогаш не Го видел“ (Јован 1:18).
„Bo различно време и на разни места Господ им се откривал на некои луѓе во
поголема или помала мера, сепак ниеден смртник не може да го види Бога и да остане
жив“ (Излез 33:20).
Бидејќи никој не го видел Бога, како можеме да Го запознаеме?
„Ако Ме бевте познавале, ќе го познававте и Мојот Отец...” (Јован 14:7).
„Одам кај Мојот Отец, зашто Мојот Отец е поголем од Мене" (Јован 16:28; исто така
да се прочита Лука 10:22).
Која прекрасна врска ја нагласувал Христос кога ги учел своите следбеници како
да Му се приближат на Бога?
„А Тој им рече: ,Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое; да дојде
царството Твое’” (Лука 11:2).
Која посебна предност на сите ни е дадена преку Господа Исуса Христа?
„А на сите што Го примија - на сите што веруваа во Неговото име - им даде моќ да
станат чеда Божји“ (Јован 1:12).
Како Бог се грижи за своите деца?
„Па така, значи, ако вие, кои сте лоши, умеете да им давате добри дарови на чедата
свои, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што Му бараат” (Лука
11:13)?
Колку далеку досега Божјата љубов?
„Зашто Бог е љубов. Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог Го испрати во
светот Својот Единороден Син за да живееме преку Него” (1 Јованово 4:8,9; да се
прочита и Јован 3:17).
Кои Божји карактеристики се откриени во Библијата?
а) Бог е духовно суштество
„Бог е Дух и оние што Му се поклонуваат, треба да се поклонуваат со дух и со
вистина” (Јован 4:24).
6) Бог нема почеток и крај
„Дури уште пред да се појават горите, и пред создавањето на Земјата и на вселената,
отсекогаш и засекогаш Ти си Бог“ (Псалм 90:2).
в) Бог насекаде е присутен

„Небото и небесата Твои не Те собираат" (2. Летописи 6:18); (Да се прочита и Псалм
139:1-12).
г) Бог е семоќен
„Божјата големина е несфатлива за нас. ‘Господовиот престол е на небесата’ (Псалм
11:4); сепак, Тој е секаде присутен со Духот. Тој длабоко го познава секое дело на Своите
раце и лично се интересира за секое од нив. (Воспитување, 132)
д) Бог знае сѐ
„И нема создание сокриено за Него, туку сè е голо и откриено" (Евреите 4:13).
„A разумот Негов - неизмерлив е“ (Псалм 147:5).
ѓ) Бог е потполно свет.
„Свет, свет, свет е Господ Саваот” (Исаија 6:3)
„Потоа видов дека мнозина немаат поим за Божјата светост, и често пати го земаат
залудно Неговото свето и достојно име за почитување, не помислувајќи дека зборуваат
за Бога, Великиот и страшен Бог“ (Рани списи, 70).
е) Бог е личност
„И одраз на Неговото битие” (Евреите 1.3; да се прочита Јован 17. поглавје).
„Моќната сила, која работи преку целата природа и одржува сè, не е, како што
претставуваат некои научници, само некаков принцип, кој преовладува насекаде, или
некаква движечка енергија” (Здравје и среќа, 413)
„Бог е дух; а сепак, Тој е личност, суштество; зашто човекот е создаден според
Неговиот лик. Како личност, Бог се открил во Својот Син. Исус, одблесокот на славата на
Таткото, ‘одраз на Неговото битие’ (Евреите 1:3), дошол на Земјата во човечко обличје.
Тој дошол на свет како личност, како Спасител. Како личност, како Спасител се вознел
во височините; како личност, како Спасител, посредува во небесните дворови. Пред
Божјиот престол служи за нас ‘како Син човечки’ (Даниел 7:13) -Воспитување 131.
Дали има повеќе од еден Бог?
„Господ е наш Бог, Господ е Еден“ (Повторени закони 6:4; да се прочита 1.
Коринтјаните 8:4,6)
Каде е Божјиот престол?
„Небото е Мој престол” (Исаија 66:1).

Како единствено можеме да дојдеме до Бога?
„А без вера не е можно да Му се угоди на Бога; бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога,
треба да веруваат дека Тој постои и дека ги наградува оние што Го бараат” (Евреите
11:6).
Која најважна точка во поглед на Бога ја нагласува Писмото?
„Зашто секој дом се гради од некого; а Оној, Кој изградил сè, е Бог” (Евреите 3:4).
„Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата” (Создавање 1:1).
„Библијата ни Го покажува Бога на Неговото возвишено и свето место, не во состојба
на неактивност, не во тишина и осаменост, туку опколен со илјада илјади и десетици
илјади свети суштества што чекаат да ја исполнат Неговата волја. Преку овие гласници,
Тој е во активна врска со секој дел од Своето Царство. Тој е присутен насекаде со
неговиот Дух. Тој им помага на човечките деца преку застапништвото на Светиот Дух и
Неговите ангели. Тој седи востоличен над пореметувањата на Земјата; Сè е отворено
пред Неговиот Божествен надзор; и од Својата прекрасна и мирна вечност го наложува
она што Неговото провидение го смета за најдобро“ (Здравје и среќа, 417).
Кое е најголемото образование?
„Почеток на мудроста е верноста кон Господ, а почитувањето на Светиот е разум“
(Изреки 9:10).

РИЗНИЦА Н А ЕВАНГЕЛИЕТО
Испитен лист 2. лекција
1. Провери го следното:

Точно

a) Бог е автор на Светото Писмо.
б) Книгата на природата го открива Бога.
в) Сам Бог е во природата.
г) Човекот е Божјо создавање.
д) Атеистите не обожаваат ништо.
ѓ) Нема идолопоклонство во денешно време.

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Неточно
_________
_________
_________
_________
_________
_________

2. Што е предмет на обожавање во денешно време?
_______________________

_______________________

_____________________

_______________________

_______________________

_____________________

3. Колку луѓе го виделе Бога? _______________________________________________

4. Со кои зборови Исус нѐ учи да се приближиме до Бога?

5. Која предност ја имаат оние кои што ќе го прифатат Христа?

6. Наведи два примера како Бог се грижи за своите деца.
a) ______________________________________________________________________
б) _____________________________________________________________________
7. Наброј шест Божји особини
a) ________________________________

б) _______________________________

в) ________________________________

г) _______________________________

д) ________________________________

ѓ) _______________________________

8) Дополни:
а) „Господ е ________________________________Господ“ (Повторени закони 6:4).
б) ________________е Мој престол“ (Исаија 66:1).
в) „Почеток на _________________________кон Господ“ (Изреки 9:10; прв дел)
г) „... а почитувањето на Светиот е __________________“ (Изреки 9:10; втор дел).
9. Што мораме да имаме за да му угодиме на Бога?
__________________________________________________________ (Евреите 11:6)

