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Учимо о Богу из Библије 
 

Ми учимо о људима и догађајима из далеке прошлости, јер нико од живих бића нема могућности да их се  
сећа. To знање, то сећање се преносило кроз  казивање и писање. Наша цивилизација никада не би могла постојати и  
никада не би могла напредовати да нису људи своја знања преносили из једне генерације у другу, казивањем и  
писањем. 

Много можемо научити о нашем Створитељу гледајући – оно што je Он створио. Можемо научити о Божјој  
сили и премудрости као што смо научили да гледамо како je лепо и мудро створен свет у коме живимо.  

Други начин на који можемо научити о Богу je уз помоћ људи, којима je сам Бог помогао да га упознају. Бог je  
објавио себе на неколико начина - ми кажемо да je Бог открио себе неким људима. Он je учинио себе познатим 
онима који су Га веома волели, чија су срца и ум били чисти и окренути ка Њему.  

Најбоље од свега, Бог нам је открио себе кроз Господа Исуса Христа, свога Сина, који је дошао да живи на  
земљи, као човек међу људима.  

У току више хиљада година такви људи и жене, којима је Бог открио себе, говорили су другима о Богу и  
Његовим делима. Неки од њих су записали оно што су научили и њихови списи су брижљиво чувани и  
преношени из једне генерације у другу. Зато што су ти списи настали са Божјом помоћи, ми их називамо светима 
– то је Свето Писмо   . 

Други назив за Свето Писмо је Библија. Библија је грчка реч и значи „књиге“. Обично Библију видимо као  
једну велику књигу, али њу стварно сачињава већи број књига написаних од стране различитих људи, током  
дужег времена – чак током неколико хиљада година. Сви ови списи сакупљени су сада у једну велику књигу,  
Библију. Библија је најсветија књига на свету.  

Увек морамо памтити, да је Бог тако велик, тако моћан, тако диван, да ми не можемо постављати икакве  
границе путевима којима нам се Он сам објављује. Он је себе објавио на много других начина и наставиће да се  
објављује по својој жељи. 

 
Да ли сте знали да је Библија најпревођенија књига на свету?  

Преведена је на скоро све светске језике.  

Да ли сте знали да је Библија и прва штампана књига на свету?  

Да ли сте знали да је Библија и најпродаванија књига на свету?  
 
 
 

1. Људи у давнини су преносили сећање _________________________________________________  

2. Да ли можемо научити нешто о нашем Створитељу гледајући оно што је Он створио? _______ 

3. На који начин нам је најбоље Бог открио себе? __________________________________________  

4. Шта је Свето Писмо? ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

5. Шта значи сама реч Библија? _________________________________________________________  

6. Како се звала прва штампана књига? _____________________________________________ ______ 
 
 
 

Твој задатак је да обојиш понуђену икону Христову,  

Библију и да решиш лавиринт. 


