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Обръщане и покаяние
Когато ние осъзнаем собствената си греховност и невъзможността да
преодолеем естеството си със собствени сили, ни остава само един изход. Да се
откажем и да позволим на Бога да поеме управлението! Когато Бог ни доведе до тази
опитност, това означава, че сме преживели чудото на обръщането. Но какво да кажем
за покаянието? Не е ли необходимо първо да се покаем, преди да отидем при Бога? Не е
ли нужно покаянието да дойде преди обръщането? В този урок ние ще изучаваме какво
Библията учи за обръщането и покаянието.
1.

Колко важно е да преживеем обръщане? Йоан 3:3

2.

Откъде идва силата за новорождението? Йоан 1:12,13

3.

Кое е действащото лице в новорождението? Йоан 3:5; Тит 3:5

Забележка: Обръщането е свръхестествено действие на Светия Дух. То е белязано

чрез промяна на отношението ни към Бога. Вместо да бяга от Бога, личността бива
привлечена на Божия страна.

4.
Разбира ли човечеството в естественото си състояние духовните въпроси?
1 Коринтяни 2:14; Римляни 8:7

5.

Какво трябва да се случи, за да ги проумеем? Ефесяни 4:23,24

Забележка: Обръщането създава нова, по-дълбока способност за опознаване на
Бога. Светият Дух обновява нашия ум и по този начин създава нови разбирания и
интереси, които не са съществували преди в нас. Ние преживяваме нов копнеж да
опознаваме Бога.
6.

Води ли новото сърце до променен живот? Езекил 36:26,27

Забележка: Обръщането се нарича новорождение. То е начало на духовния
живот. Точно както не можеш да си избереш рождена дата в телесния си живот, не
може да избереш и своя духовен рожден ден. Ти не можеш да се самообърнеш. Нито

пък други хора могат да те обърнат. Това лежи изцяло във Божиите ръце. Ти можеш
да споделяш Христос с други, но само Светият Дух може да промени отношение ти
спрямо Бога.
7.
Какво обещание Бог е дал относно делото, което е започнал в нас?
Филипяни 1:6

8.

Необходимо ли е покаянието за спасението? Лука 13:3; 2 Петрово 3:9

9.

Какъв тип хора чувстват нуждата си от покаяние? Марк 2:17

10.

Има ли истинска и фалшива скръб по греха? 2 Коринтяни 7:10

Забележка: Истинската скръб за греха включва отказване от греха.
Фалшивата скръб за греха е по-скоро скръб за последиците от греха. Крадецът не
скърби за това, че е откраднал, а защото е бил хванат и е в затвора.
11.

От къде идва истинското покаяние? Деяния 5:31

Забележка: Точно тук възниква опасност от объркване, поради което мнозина
не успяват да получат помощта, която Христос копнее да им даде. Те смятат, че не
могат да дойдат при Христос, докато първо не се покаят, и че това покаяние ги
подготвя за прощение на греховете им... Библията не ни учи, че грешникът трябва да
се покае, преди да отликне на поканата на на Христос... Ние не можем да се покаем
без Христовият Дух да събуди нашата съвест, точно както е невъзможно да бъдем
простени без Христос.
Е. Г. Уайт, Пътят към Христос
Как се постига покаянието? Идваме при Христос, за да се покаем – или се
покайваме, за да можем да дойдем при Христос? Ние не можем да се покаем изобщо,
докато не дойдем при Христос. Покаянието е нещо, което получаваме. То е подарък
от Бога. Ние идваме при Исус и Той ни дава дух на покаяние и прощава нашите
грехове. Ние не се очистваме сами, за да отидем при Христос. Напротив, отиваме при
Христос, след което Той извършва своето дело по нашето очистване.
12.

Как Бог ни води към покаяние? Римляни 2:4

13.
Когато Петър се отрече от Исус и след това си спомни Неговата доброта,
какво направи той? Матей 26: 74, 75;

Заключение: Ние не можем да се отвърнем от греха със собствените си сили,
но можем да поискаме от Бога да направи това за нас. Бог с удоволствие помага на
тези, които не могат да си помогнат сами. Ние не се отвръщаме от греха, за да се
покаем. Нашият дял е единствено винаги да отиваме при Него.
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Много важна, решаваща
От Бога
Светият Дух
Не
Нашите умове трябва да бъдат обновени
Да
Бог ще завърши делото, което е започнал в нас
Да
Грешници
Да
От Исус Христос
Чрез Своята Божествена милост
Той плака горчиво

