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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

1. БОЖИИТЕ АТРИБУТИ 
УРОК 1 – (АВС 2) 

 
ТОВА СА КАЧЕСТВА, КОИТО ПРАВЯТ БОГ РАЗЛИЧЕН ОТ ВСЕКИ ДРУГ. 
 
МНЕМОНИКА — „АТРИБУТИ“ 
ПО-ДОЛУ СА ОПИСАНИ НЯКОИ ОТ БОЖЕСТВЕНИТЕ АТРИБУТИ НА БОГ:- 
ALL POWERFUL, ALL PRESENT, ALL KNOWING — ВСЕСИЛЕН, ВСЕПРИСЪСТВАЩ, 

ВСЕЗНАЕЩ 
TRANSCENDENT — ПРЕВЪЗХОДЕН 
TRIUNE — ТРИЕДИНЕН 
RULER OF ALL CREATION — УПРАВНИК НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ 
IMMUTABLE — НЕИЗМЕНЕН 
BLAMELESS — БЕЗУКОРЕН 
UNIQUE — НЕПОВТОРИМ 
TIMELESS — ВЕЧЕН 
ETHEREAL (SPIRITUAL) — БЕЗПЛЪТЕН (ДУХОВЕН) 
SELF-EXISTENT — САМОСЪЩЕСТВУВАЩ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
ALL POWERFUL, ALL PRESENT, ALL KNOWING — ВСЕСИЛЕН, ВСЕПРИСЪСТВАЩ, 
ВСЕЗНАЕЩ 
[1]. ВСЕСИЛЕН 
Той може да прави каквото Си иска в Своята природа. Нищо не е невъзможно за Бог. 
Матей 19:26 
А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. 
Откровение 19:6 
И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като глас от силни 
гръмотевици, които казваха: Алелуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари. 
Еремия 32:17 
О, ГОСПОДИ ЙЕХОВА; ето, Ти Си създал небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си 
мишца; няма нищо трудно за Тебе. 
Йов 42:2 
Зная, че всичко можеш и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано. 
 
ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕЩА, КОИТО БОГ НЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ: 
 ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ЛЪЖЕ 
Числа 23:19 
Бог не е човек, за да лъже,  
нито човешки син, за да се разкае;  
Той каза и няма ли да извърши?  
Той говори и няма ли да го приведе в действие? 
Тит 1:2 
в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже, 
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Евреи 6:18 
така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо 
насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда. 
 ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ 
2 Тимотей 2:13 
ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си“. 
 ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКУШЕН 
Яков 1:13 
Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло 
и Той никого не изкушава. 
 
[2]. ВСЕЗНАЕЩ 
Бог знае всички минали, настоящи и бъдещи неща. 
1 Йоан 3:20 
относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае 
всичко. 
Деяния 15:18 
казва Господ, Който прави това да е известно от века“. 
Исая 46:10 
Който от началото изявявам края 
и от древните времена — нестаналите още неща,  
и казвам: Намерението Ми ще се изпълни  
и ще извърша всичко, което Ми е угодно; 
Псалм 147:5 
Велик е нашият ГОСПОД и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен. 
Евреи 4:13 
И няма създание, което да не е явно пред Бога; а всичко е голо и разкрито пред очите на Този, 
пред Когото има да отговаряме. 
 
[3]. ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
Той присъства навсякъде по едно и също време. Всеприсъствието се отнася за Неговото 
присъствие във всичко съществуващо – това е в контекста на пространството. 
Псалм 139:7-10 
7Къде да отида от Твоя Дух?  
Или от присъствието Ти къде да побягна? 
8Ако възляза на небето, Ти си там;  
ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. 
9Ако взема крилете на зората  
и се заселя в най-далечните краища на морето, 
10и там ще ме води ръката Ти  
и Твоята десница ще ме държи. 
Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 
Еремия 23:23-24 
23Аз само отблизо ли съм Бог, казва ГОСПОД,  
а не Бог и от далеч?  
24Може ли някой да се крие в тайни места,  
че Аз да не го видя? — казва ГОСПОД.   
Не Аз ли изпълвам небесата и земята? — казва ГОСПОД. 
Ефесяни 1:23 
която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички. 
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Всеприсъствието се отнася за Неговото присъствие във всичко съществуващо. Това е относително 
съвършенство — връзка с творението Му. Необятността е абсолютно съвършенство – това се 
отнася за Неговото съществуване без ограничението на пространството. Той не е ограничен от 
пространството. Той е необятен по отношение на пространството. Пространството зависи от Него. 
 
3 Царе 8:27 
Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са 
достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих! 
Исая 66:1 
Така казва ГОСПОД:  
Небето Ми е престол  
и земята е Мое подножие;  
какъв дом искате да построите за Мен?  
И какво ще бъде мястото Моя покой? 
2 Летописи 2:6 
Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го 
поберат? И така, кой съм аз, за да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него? 
 
TRANSCENDENT – ПРЕВЪЗХОДЕН  
ТОВА ОЗНАЧАВА : 
 
1. ТОЙ НЕ Е ЧАСТ ОТ ТВОРЕНИЕТО, А Е ОТДЕЛЕН ОТ СЪЗДАНИЕТО И 
2. ТОЙ Е ПО-ВИСОКО ОТ ЦЯЛОТО СИ ТВОРЕНИЕ 
 
[1]. ОТДЕЛЕН ОТ ТВОРЕНИЕТО 
Колосяни 1:16 
понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и 
невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе 
създадено; 
Битие 1:1 
В началото Бог сътвори небето и земята. 
Деяния 14:15 
О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и ви 
благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, Който е направил небето, 
земята, морето и всичко, което има в тях. 
Неемия 9:6 
Ти си ГОСПОД, само Ти; Ти си направил небето, небето на набесата и цялото им множество, 
земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях, и Ти оживотворяваш 
всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнствата. 
 
[2]. ПО-ВИСОКО ОТ СВОЕТО ТВОРЕНИЕ 
2.1. НАД ВСИЧКО 
Ефесяни 4:6 
един Бог и Баща на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. 
2.2. ПО-ВИСОКО ОТ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА 
Псалм 113:5 
Кой е като ЙЕХОВА, нашия Бог, Който, макар седалището Му и да е нависоко, 
2.3. ПО-ВИСОКО ОТ ВСИЧКИ БОГОВЕ 
Псалм 95:3 
защото ГОСПОД е велик Бог и велик Цар над всички богове. 
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2.4. ПО-ВИСОКО ОТ ВСИЧКИ ЦАРСТВА 
Псалм 103:19 
Господ е поставил престола си на небето;  
и Неговото царство владее над всичко 
2.5. ПО-ВИСОКО ОТ ВСИЧКИ НАРОДИ 
Псалм 113:4 
ГОСПОД е издигнат над всичките народи;  
Неговата слава е над небесата. 
Псалм 99:2 
ГОСПОД е велик на Сион  
и е издигнат високо над всички племена. 
2.6. ПЪТИЩАТА МУ СА ПО-ВИСОКИ ОТ НАШИТЕ 
Исая 55:8-9 
8Защото Моите помисли не са като вашите помисли,  
нито вашите пътища – като Моите пътища, казва ГОСПОД.   
9Понеже както небето е по-високо от земята,  
така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища  
и Моите помисли – от вашите помисли. 
 
TRIUNE – ТРИЕДИНЕН  
1 Йоан 5:7 
Защото три са, които свидетелстват на небето: Татко, Словото, и Святия Дух; и тези три 
са едно. 
Никое човешко същество не е ТРИЕДИННО в ЕДИНСТВО  и ЕДИННО в ТРИЕДИННОСТ.  
Нашите ограничени умове не могат да схванат напълно идеята за Бог.  [Вижте мнемониката 
ТРИЕДИНСТВО]  
 
RULER OF ALL CREATION – УПРАВНИК НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ  
Откровение 19:6 
И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като глас от силни 
гръмотевици, които казваха: Алелуя! Защото Господ, нашия Бог, Всемогъщият, се възцари. 
2 Летописи 20:6 
ГОСПОДИ, Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето и не си ли Ти владетел над всичките 
царства на народите, и не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така че никой не може да 
устои против Тебе? 
Изход 15:18 
ГОСПОД ще царува до вечни векове. 
Евреи 1:3 
Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко чрез 
Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна 
отдясно на Величието във висините 
 
ТОЙ Е УПРАВНИК НА ВСИЧКО, ЗАЩОТО: 
[1]. ТОЙ Е СЪЗДАЛ ВСИЧКО 
Неемия 9:6 
Ти си ГОСПОД, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, 
земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях, и Ти оживотворяваш 
всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнствата. 
 
[2]. ТОЙ Е ПРЕВЪЗХОДЕН 
Отделен и над цялото творение [вижте по-горе]. 
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[3]. ТОЙ Е СУВЕРЕНЕН 
Свободен е да прави каквото Си иска поради Своето превъзходство и владение на всичко 
създадено от Него. 
Второзаконие 4:35 
На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че ЙЕХОВА е Бог и няма друг освен Него. 
Матей 20:15a 
Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам?... 
Римляни 9:19-21 
19На това ти ще кажеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята Му?  
20Всъщност кой си ти, човече, че спориш с Бога? Нима изделието ще каже на майстора си: 
„Защо така си ме направил?“  
21Или грънчарят няма власт над глината, с една част от буцата да направи съд за почтена 
употреба, а с друга част – съд за непочтена употреба? 
 
[4]. ТОЙ Е ПРИСЪСТВАЩ 
ТОЙ ПРИСЪСТВА В СВЕТА И Е БЛИЗО ДО ЧОВЕКА 
Деяния 17:28 
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са казали: 
„Защото дори Негов род сме“. 
Ефесяни 4:6 
един Бог и Баща на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. 
1 Коринтяни 12:6 
Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци. 
Колосяни 1:17 
и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. 
 
[5]. ТОЙ Е ВСЕМОГЪЩ, ВСЕПРИСЪСТВАЩ И ВСЕЗНАЕЩ 
 
IMMUTABLE (UNCHANGING) – НЕИЗМЕНЕН (НЕПРОМЕНИМ) 
Малахия 3:6a 
Защото, понеже Аз, ГОСПОД, не се изменям. 
Яков 1:17 
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Татко на светлините, у Когото 
няма изменение или сянка от промяна. 
Евреи 13:8 
Исус Христос е същият вчера, днес и до века. 
Бог е непроменим във всичките си атрибути. 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА „НЕИЗМЕНЕН“ ЗА НЕИЗМЕННАТА ПРИРОДА НА БОГ. 
 
BLAMELESS (PERFECT) – БЕЗУКОРЕН (СЪВЪРШЕН) 
Матей 5:48 
И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Баща. 
 
Безукорен  се отнася за моралните атрибути на Бог.  Той е без недостатък и съвършен (завършен) 
във всичко. 
ТОЙ Е БЕЗУКОРЕН (СЪВЪРШЕН) В: 
[1]. СВЯТОСТ 
[2]. ВЯРНОСТ 
[3]. ПРАВЕДНОСТ 
[4]. МЪДРОСТ 
[5]. ЛЮБОВ 
[6]. ИСТИНА 



Copyright   Dr. S. Y. Govender 
 

6

[1]. СЪВЪРШЕНА СВЯТОСТ 
Яков 1:13 
Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло 
и Той никого не изкушава. 
Съвършената святост се отнася за безгрешната съвършеност на Бог. 
Левит 19:2 
Кажи на цялото общество израилтяни: Бъдете святи, защото Аз, ГОСПОД, вашият Бог, съм 
свят. 
Откровение 15:3-4 
3Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни 
са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на 
народите.   
4Кой няма да се бои от Тебе, Господи, и да прослави името Ти? Защото само Ти си свят; понеже 
всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха изявени Твоите праведни 
присъди. 
 
[2]. СЪВЪРШЕНА ВЯРНОСТ 
Съвършената вярност се отнася за съвършената сигурност и доверие в Бог. 
1 Коринтяни 1:9 
Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия 
Господ 
Евреи 10:23 
нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е 
обещал това; 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА НА „СЪВЪРШЕНСТВО“ ПОД БОЖИЯТА ВЯРНОСТ: 
 
[3]. СЪВЪРШЕНА ПРАВЕДНОСТ 
Праведноста е Божията справедливост срещу греха — за да се донесе съобразяване с праведния 
стандарт. 
Йоан 17:25 
Татко праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си Ме пратил. 
Неемия 9:33  
Наистина Ти си справедлив във всичко, което ни е сполетяло; защото Ти си действал праведно, 
а ние сме постъпвали нечестиво. 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА ЗА „ПРАВЕДНОСТ“ ПОД БОЖИЯТА ПРАВЕДНОСТ 
 
[4]. СЪВЪРШЕНА МЪДРОСТ 
БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА МЪДРОСТ СЕ ВИЖДА В: 
4.1. НЕГОВИТЕ ДЕЛА 
Притчи 3:19 
С мъдрост ГОСПОД основа земята,  
с разум утвърди небето. 
Псалм 104:24 
Колко са разнообразни Твоите дела, ГОСПОДИ!  
С мъдрост си направил всички тях;  
земята е пълна с Твоите творения. 
 
4.2. НЕГОВИТЕ ПЪТИЩА 
Римляни 11:33 
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими 
Неговите съдби и неизследими пътищата Му! 
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4.3. НЕГОВИТЕ ДУМИ 
2 Тимотей 3:15 
и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение 
чрез вяра в Христос Исус. 
Притчи 2:1-2 
1Сине мой, ако приемеш думите ми  
и запазиш заповедите ми у себе си, 
2така че да отвориш ухото си към мъдростта  
и да предадеш сърцето си на разума, 
Притчи 4:20-22 
20Сине мой, внимавай в думите ми,  
приклони ухото си към беседите ми. 
21Да не се отдалечат от очите ти. 
Пази ги дълбоко в сърцето си, 
22защото те са живот за тези, които ги намират,  
и здраве за цялото им тяло. 
Вижте също Притчи 7:2-4 
 
[5]. СЪВЪРШЕН В ЛЮБОВ 
1 Йоан 4:8 
Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. 
2 Коринтяни 13:11 
Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, 
живейте в мир; и Бог на любовта и на лира ще бъде с вас. 
Това се нарича агапе любов.  Божият вид любов.  Любов, която е непроменлива към недостойните 
творения. Любов, която произвежда любов в нас към Бог и един към друг. 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА ЗА „АГАПЕ“ ПОД БОЖИЯТА ЛЮБОВ: 
 
[6] СЪВЪРШЕНА ИСТИНА 
6.1. БОГ Е ИСТИНА 
Римляни 3:4а 
Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив... 
Исая 65:16а 
Така че, който облажава себе си на земята, ще облажава себе си в Бога на истината, и който 
се кълне на земята, ще се кълне в Бога на истината;... 
Вижте също Еремия 10:10 
6.2. ТАТКО Е ИСТИНА 
Йоан 7:28 
Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и откъде съм 
знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие 
не познавате... 
Вижте също Йоан 17:3 
6.3. ДУХЪТ Е ИСТИНА 
Йоан 14:16-17а 
16И Аз ще поискам от Татко и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас во веки –     
17Духа на истината,... 
 
6.4. ИСУС Е ИСТИНА 
Йоан 14:6 
Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Татко освен чрез Мен. 
Вижте също 1 Йоан 5:20 
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СЪВЪРШЕНАТА ИСТИНА СЕ ВИЖДА В: 
[A]. БОЖИИТЕ ДУМИ 
Псалм 12:6 
ГОСПОДНИТЕ думи са чисти думи – като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено седем 
пъти. 
1. ГОВОРЕНЕ 
Числа 23:19 
Бог не е човек, за да лъже,  нито човешки син, за да се разкае;   
Той каза и няма ли да извърши?   
Той говори и няма ли да го приведе в действие? 
Вижте също Исая 45:19 
2. БОЖИЕТО СЛОВО 
Йоан 17:17 
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. 
3. ОБЕЩАНИЯТА 
Римляни 15:8 
Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията вярност, за да 
се утвърдят обещанията, дадени на бащите, 
Тит 1:2 
в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже, 
 
[B]. БОЖИИТЕ ПЪТИЩА 
Откровение 15:3 
Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни 
са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на 
народите. 
Вижте също Псалм 86:11 
 
UNIQUE — НЕПОВТОРИМ 
Йов 23:13 
Но Той е на един ум и кой може да Го отклони? И каквото желае думата Му, това прави. 
Второзаконие 6:4 
Слушай, Израилю; ЙЕХОВА, нашият Бог, е един ГОСПОД ; 
Марк 12:29 
Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ; 
1 Коринтяни 8:5-6 
5Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята (както има много 
богове и много господари),    
6то за нас има само един Бог – Баща, от Когото е всичко, и ние предназначени за Него, и един 
Господ – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него. 
1 Тимотей 2:5 
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус, 
Исая 44:6 
Така казва ГОСПОД, Царят на Израел,  
неговият изкупител, ГОСПОД на Силите:  
Аз съм първият, Аз – и последният,  
и освен Мене няма Бог. 
1 Царе 2:2 
Няма друг свят, какъвто е ГОСПОД;  
защото няма друг освен Теб,  
нито канара като нашия Бог. 
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TIMELESS — ВЕЧЕН 
Това е да няма начало или край.  [Вечността на Бог] 
Йоан 8:58 
Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм. 
Изход 3:14 
И Бог отвърна на Мойсей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израилтяните 
– Онзи, Който съм, ме изпрати при вас. 
Битие 21:33 
Тогава Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призова името на ЙЕХОВА, Вечния Бог. 
Второзаконие 33:27 
Вечният Бог е твое убежище;  
и подпора са ти вечните Му мишци;  
ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: Изтребвай го ! 
 
ETHEREAL (SPIRITUAL) — БЕЗПЛЪТЕН (ДУХОВЕН) 
Йоан 4:24 
Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. 
Като Дух Той е: 
 НЕМАТЕРИАЛЕН 

Лука 24:39 
Погледнете ръцете Ми и нозете Ми – Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото дух няма 
плът и кости, както виждате, че Аз имам. 
 НЕВИДИМ 

Колосяни 1:15 
в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 
1 Тимотей 1:17 
А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни 
векове. Амин. 
1 Тимотей 6:16 
Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек 
не е видял, нито може да види; на Когото да бъде чест и вечно господство. Амин. 
Евреи 11:27 
С вяра той напусна Египет, без да се бои от царския гняв, и остана твърд, сякаш виждаше 
Невидимия. 
 
SELF-EXISTENT — САМОСЪЩЕСТВУВАЩ 
Това означава, че Той не зависи от никой или от нищо за Своето съществуване. 
Битие 17:1 
Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, ГОСПОД се яви и му каза: Аз съм 
Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен. 
Думите „Всемогъщия Бог“ на еврейски са ЕЛ ШАДАЙ, което означава Вседостатъчният. 
Йоан 5:26 
Защото както Татко има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; 
Йоан 1:4 
В Него беше животът и животът беше светлина на човеците. 
 
САМОСЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРИРОДА НА БОГ 
Бог не зависи от никой или от нищо за Своето съществуване. 
МНЕМОНИКА — „САМ“ 
БОЖИИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО РАЗКРИВАТ НЕГОВАТА САМОСЪЩЕСТВУВАЩА 
ПРИРОДА СА ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ: 
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SOURCE OF LIFE — ИЗТОЧНИК НА ЖИВОТ 
ETERNAL — ВЕЧЕН 
LACKS NOTHING — НЕ МУ ЛИПСВА НИЩО 
FAULTLESS — БЕЗУКОРНОСТ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
SOURCE OF LIFE — ИЗТОЧНИК НА ЖИВОТ 
Йоан 5:26 
Защото както Татко има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; 
Йоан 1:4 
В Него беше животът и животът беше светлина на човеците. 
Римляни 11:36 
Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава навеки. Амин. 
Псалм 36:9 
Защото в Теб е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. 
 
ETERNAL — ВЕЧЕН 
Това е да няма начало или край.  [Вечността на Бог] 
Йоан 8:58 
Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм. 
Изход 3:14 
И Бог отвърна на Мойсей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израилтяните 
– Онзи, Който съм, ме изпрати при вас. 
Битие 21:33 
Тогава Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призова името на ЙЕХОВА, Вечния Бог. 
Второзаконие 33:27 
Вечният Бог е твое убежище;  
и подпора са ти вечните Му мишци;  
ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: Изтребвай го ! 
 
LACKS NOTHING — НЕ МУ ЛИПСВА НИЩО 
Той е наречен ЕЛ ШАДАЙ, което означава ‘ВСЕДОСТАТЪЧНИЯТ’. 
Битие 17:1 
Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, ГОСПОД се яви и му каза: Аз съм 
Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен. 
Всемогъщ Бог на еврейски = ЕЛ ШАДАЙ = Вседостатъчен. 
 
FAULTLESS — БЕЗУКОРНОСТ 
Матей 5:48 
И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Баща. 
Понеже е съвършен Той не се нуждае от нищо.  Той е без дефект и е съвършен (завършен) във 
всичко. 
ТОЙ Е СЪВЪРШЕН В: 
[1]. СВЯТОСТ 
[2]. ВЯРНОСТ 
[3]. ПРАВЕДНОСТ 
[4]. МЪДРОСТ 
[5]. ЛЮБОВ 
[6]. ИСТИНА 
ВИЖТЕ БЕЗУКОРЕН ПОД МНЕМОНИКАТА ЗА БОЖИИТЕ „АТРИБУТИ“. 

 
Превод: Емил Енчев 


