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“Так і Слово, що вийде із уст Моїх, до Мене не повернеться безплідним,
але волю Мою виконає воно і то зробить, заради чого воно було послано
Мною.” (Ісаї 55:11)
❖ Ісус сказав: “[Писання] свідчать про Мене”.
(Івана 5:39)
❖ Ісус - головна тема Біблії. Ось чому він такий потужний. Бог явив
Себе людству різними способами, і Біблія є найбільш характерною.
❖ Це книга не для того, щоб її просто читати, але щоб її «з'їли»
(Єзекіїля 3: 3). Ми повинні дозволити Писанням наповнити наш
розум, перетворити нас і дати нам силу поділитися своєю головною
те-мою з іншими; тобто любов’ю і характером Ісуса.
ЇЇ ЯКОСТІ
Біблію порівнюють з різними символами, які демонструють її якості.
• Пс. 118:105 Світло. Темні уми просвічуються
• Єремії 23:29 Вогонь. Воно поглинає нікчемність нашого гріха
• Єремії 23:29 Молот. Розбиває наші жорстокі серця
• Луки 8:11 Насіння. Вселяє в нас життя, що приносить плоди
Царства Божого
• Матвія 4:4 Хліб. Задовольняє голод нашої душі і живить наш дух
Коли ми вивчаємо Слово, наше життя перетворюється Його добротою,
зача-ровується Його любов'ю, вражається Його благодаттю і
задовольняється в Його присутності.
ЇЇ ТВОРЧА СИЛА
❖ На початку Бог «сказав, і сталося; Він повелів, і з’явилося». (Пс.
32:9)
❖ Та ж сила Божого Творчого Слова є і в Його написаному Слові,
Біблії. Той самий Дух, який працював при Творенні, надихнув
Писання.
❖ Святий Дух може зробити з нас нове творі-ння. Нам просто потрібно
дозволити Йому працювати в нашому житті, читаючи Біблію.

❖ Святий Дух також змінить життя інших людей, коли ми допоможемо
їм зрозуміти Писання.
ОТРИМАННЯ НАЙБІЛЬШИХ ПЕРЕВАГ
❖ Біблія сповнена переваг для нашого життя. Давайте перевіримо
деякі з них.
• 2 Петра 1:4 робить нас учасниками Божественного характеру
• Якова 1:21. спасає наші душі
• Дії 20:32. дає нам спадщину серед святих
• 2 Тимоф. 3:15, 17. робить нас мудрими, досконалими та готовими
до кожної доброї справи
• 2 Тимоф. 3:16.
❖ Доктрина. розкриває правду і вказує на неправду
❖ Дорікає. Вказує на наші гріхи
❖ Виправляє. Змінює наші помилки
❖ Повчає. Відкриває Христову праведність
ВІРИТИ ЇЇ ОБІТНИЦЯМ
❖ У Біблії є понад 3000 обітниць. Бог взяв на себе зобов'язання
виконати кожну із них у нашому житті, і Він закликає нас вимагати
їх.
❖ Писання підтверджують, що Бог піклується про наші фізичні і
духовні потреби. У той день, коли ми зустрінемося з Ним лицем до
лиця, ми заявимо: «Жодне слово не було порушено з усіх обітниць,
які Він дав».
(1Ц. 8:56)
❖ Однак Його обіцянки не є безумовними. Відсутність віри може їх
скасувати (Євр. 4:2).
❖ Благословення Божих обітниць стають нашими, коли ми
проголошуємо їх вірою і вважаємо, що вони є правдивими, тому що
Христос завжди є вірним Своїм словам.
“Святе Письмо повинно сприйматися як Слово Боже, звернене до нас
особисто, причому не тільки в написаній формі, але і сказане ...
Так само це стосується всіх обітниць Слова Божого. Через них Ісус
особисто говорить з кожним з нас, каже так само безпосередньо, як якщо
б ми могли чути Його голос. Саме в обітницях Слова Божого сказано, що
Христос наділяє нас Своєю благодаттю і силою. Ці обітниці є воістину
листям з дерева життя "для зцілення народів» (Одкровення 22: 2).

Прийняті і засвоєні, вони зміцнюють характер, надихають нас і надають
нам стійкість.” Е. Уайт (Служіння зцілення, p. 7, стоp. 122)
ДІЛИТИСЯ НЕЮ
❖ Бог "пробуджує" наші вуха і дає нам мудрість, коли ми вивчаємо
Біблію щодня.
❖ Він також дає нам "язик мудрий", щоб ми могли ділитися добрими
новинами з іншими.
❖ Слово Боже не може бути замкненим в наших серцях. Радість
спасіння змушує нас максимально використати всі шанси
поділитися своїми знаннями з тими, хто про нього ще не знає.
❖ Павло заповів нам наступне: “Ніколи, ні при яких обставинах не
переставай проповідувати слово Боже, картай тих, хто грішить,
застерігай, терпляче нагадуй, та вчи невпинно.” (2Тим. 4:2)
“Освіту, яку ми отримуємо при дослід-женні Писання, є пізнанням Плану
Спа-сіння на досвіді. Така освіта відновлює в душі образ Божий. Вона
додасть сили розуму і зміцнить проти спокус; а також підготує учня до
того, щоб стати співпрацівником Христа в Його роботі з спасіння світу.
Християнська освіта зробить дослідника членом небесної сім'ї та
приготує до того, щоб прийняти в спадщину вічне життя разом з усіма
святими.” Е Уайт. (Наочні приклади Христа, p. 2, стоp. 42)

