
2. STVARANJE I. “Kakav je Bog?” 
Postanak 1 

Želio bih sljedeće postići jutros: 

● Želim vam dati alat koji će vam pomoći bolje razumjeti Bibliju, a sastoji se u sljedećem: 

da počnete razmišljati o Bibliji kao o jednoj priči što se sastoji od šest dijelova, i svih 

šest dijelova, a koji se povezuju u jednu cjelinu.  

○ Želim da počnete razmišljati o Bibliji kao o jednoj priči koja ima ŠEST dijelova.  

○ Želim da naučite naslove tih šest dijelova priče po redu.  

To je prvi alat: vidjeti kako je cijela Biblija povezana, kao priča sa šest poglavlja. 

● Želim vam dati drugi alat koji će vam pomoći bolje razumjeti Bibliju. Sastoji se u ovome: 

da počnete razmišljati o Bibliji kao priči o Bogu. Bog je glavni junak svake priče. Bog je 

uvijek junak. Svaka priča u Bibliji nam govori tko Bog je ili što Bog čini (ili pokušava 

učiniti).  

● Želim da počnete stvarati biblijsku sliku o tome tko je Bog i kakav je, te da uočite na koji 

način je ta biblijska slika drugačija od ostalih slika Boga.  

PRVI: Biblija se lakše može razumjeti ako je čitamo kao jednu jako dugačku priču o Bogu i o 

tome što čini on za svoja stvorenja.  Priča se može podijeliti u šest dijelova: 

1. STVARANJE - Bog je stvorio svemir. Oblikovao je naš svijet i sve što je u njemu 

stvorivši savršenu skladnost svega. Ovo uključuje i čovječanstvo, koje je Bog stvorio 

na svoju sliku kako bi ljudi vladali i brinuli se o stvorenjima u skladu s Božjim 

karakterom.  

2. SLOM - ljudi su se pobunili protiv Boga. Naša buntovnost ne utječe samo na nas, već 

šteti svim stvorenjima. Naša buntovnost šteti našem načinu razmišljanja i onome što 

osjećamo. Oštećuje naše međusobne odnose, naš odnos s Bogom, te odnos sa 

cjelokupnim stvorenjem.  

3. SAVEZ - Bog je izabrao i radio kroz ljude kako bi započeo sa spašavanjem stvorenja. Ti 

ljudi nisu bili savršeni i bezgrešni, ali su bili Bogu na raspolaganju i njemu vjerni. 

Najvažniji savez u ovom dijelu priče je Božji savez s Abrahamom koji postavlja Izrael 

(Abrahamovo potomstvo) kao narod iz kojeg će proizići Isus.  

4. SPASITELJ - pravi trenutak je došao i Bog je postao čovjekom, kao Abrahamov 

potomak. On je živio život koji je savršeno odražavao Božji karakter kako bismo 

konačno mogli vidjeti kakav je Bog i što on uistinu želi. On je umro za nas i za naše 

grijehe, ustao od mrtvih i pobijedio grijeh i smrt. 

5. CRKVA - Isusovi ljudi nastavljaju s njegovim radom, puni Duha Svetog, šireći Božju 

vlast na zemlji. Ovaj dio priče se nastavlja i danas jer priča još nije završena. Ti i ja 

smo sudionici ovog dijela priče. 



6. SVRŠETAK - Isus će se vratiti kao pravedni kralj koji vlada nad svim stvorenjima. 

 

Ovih šest dijelova su okvir cijele Biblije. Nisu samo biblijska priča već su priča O SVEMU, o 

cijeloj povijesti. 

 

 

Već sam spomenuo da je Biblija priča o Bogu, što znači da je Bog junak i glavni junak svake 

priče. Zato je toliko važno znati svih šest dijelova priče? U svakom dijelu priče Bog djeluje 

drugačije.  

● U prvom dijelu (Stvaranje), Bog puni svemir i dovodi ga u red.  

● U drugom dijelu (Slom), Bog pokušava kontrolirati štetu koju ljudi nanose stvorenjima. 

Pokušava spasiti i otkupiti.  

● U trećem dijelu (Savez), Bog  svoj plan za spasenjem i otkupljenjem dovodi u fokus kroz 

Abrahama i njegovu obitelj, što dovodi do 4. dijela (Krista), gdje Bog postaje čovjekom... 

Sad možemo razgovarati o tome kakav je Bog naš Bog. Započnimo pitajući se kako ljudi u 

svijetu vide Boga i kako Biblija prikazuje Boga te zašto su te razlike toliko važne. Razmislite: 

 

Mi pitamo kako ljudi u svijetu oko nas vide Boga i kako Biblija vidi Boga te zašto je ta razlika u 

viđenjima važna. Razmislite: 

1. Što ljudi oko nas misle o Bogu? 

 

2. Mnogi ljudi imaju lažne ideje o Bogu, lažne slike o tome tko je Bog i kakav je. Nabrojite 

nekoliko loših predodžbi o Bogu kojih se možete sjetiti.  

 

3. Je li važno što mislimo o Bogu? Zašto? Utječe li tvoje viđenje Boga na tvoj način života, 

na tvoje odluke, itd.?  

 

Postanak 1 priča je koja nam daje koristan opis Boga. Govori nam tko je on i kakav je. Čitajući 

priču, možemo primijetiti što određeno poglavlje govori o Bogu i kako ga opisuje. 

 

4.  Kako bi opisali Boga na temelju Izlaska 1? Kakav je Bog prema ovom odlomku? 



 

Ovo su karakteristike Boga kako ih ja vidim u Postanku 1. 

● On je moćan; on govori i sve što naredi, ostvari se točno kako je naredio. 

● On je osoban; ima namjeru, osobnost. Djeluje kao netko s kim se možemo poistovjetiti i 

s kim možemo komunicirati. On NIJE bezlična sila.  

● On je organiziran i precizan; radi prema planu.  

● On je dobar prema drugima; blagoslivlja i brine se o onome što je stvorio.  

● On je vrhovan; nitko ga ne nadmašuje. 

● On je umjetnik; stvara prekrasne tvorevine i blagoslivlja ih nazivajući ih “dobrima”. 

● On je društven; on ima odnose.  (“Načinimo (MI) čovjeka na NAŠU sliku…”) 

Jeste li primijetili neke druge osobine Boga?  

 

5. Iznenađuju li vas neke osobine? Jeste li prije razmišljali o Bogu na ovaj način? 

 

6. Koje osobine u Izlasku 1 su vam sada važne? Zašto? Na koji način ove različite slike Boga 

zadovoljavaju vaše potrebe?  

 

 

Porazgovarajmo kratko o tome na koji način ćemo čitati Bibliju tijekom ovih poduka.  

Čitat ćemo Bibliju kao PRIČU. U drevnom Izraelu priče se koriste kao podsjetnik i kao način 

podučavanja djece sljedećemu:  

● Kakav je Bog?  

● Što znači biti čovjek?  

● Zašto štujemo Jahvu, a ne bogove drugih naroda? 

● Što nije u redu s ovim svijetom? Kako reagiramo na to? 

Iz perspektive Biblije -- iz BOŽJE perspektive -- postoje dobri i loši načini odgovaranja na ova 

pitanja. Biblija pruža jedan od načina na koji možemo dobiti dobre odgovore i živjeti po njima.  

 


