
№8 
Освещение 

 
Когато възприемем, че Бог е истински и работи в нашия живот, у нас възниква 

желание да научим повече за Него. Съзнанието за собствената ни греховност и за 
нашата нужда от Христос поражда желание да имаме и лична връзка с Него. Ние 
искаме да Му дадем своята любов, но понякога изглежда, че сме празни отвътре и 
нямаме какво да му предложим. Какво представлява обръщането, духовният прелом – и 
каква е моята роля в него? Ще разберем това по-ясно в хода на нашето изследване на 
тема себепредаване. 

 
1. Какво учи Исус за праведността, която е необходима, за да влезем в небето? 
Матей 5:20 
 
 
2. От какъв вид праведност  се нуждаем, за да се спасим? Галатяни 2:15,16,21 
 
 

Забележка: Ние изцяло разменяме нашето грешно естество с Христовата 
праведност. Това е единствената праведност, чрез която ни се позволява да влезем в 
небето. Получаваме Христовата праведност, когато се откажем от опитите да 
придобием спасение чрез собствените си добри дела и предадем своята воля на Бога. 
 
3. Какви са тези, които са се кръстили в името на Исус Христос? Римляни 6:3 
 
 
4. Какво осъжда грешника на смърт?   Римляни 6:6 
 
 
5. Съгрешават ли мъртвите?  Римляни 6:7 

 
 

Забележка: Физически ние се раждаме и умираме. В духовния живот първо 
умираме, после се раждаме отново. 

 
6. Какво казва Исус за себепредаването?  Матей 16:24-26 
 
 
Забележка: Ние всички трябва да умрем! Пред нас стои изборът дали да умрем за 
себе си и да се родим отново в Христос – или без Христос  да изгубим своето спасение. 
Колкото повече държим да упражняваме контрол над собствения си живот тук на 



земята, толкова по-сигурно губим вечния си живот. Но когато изберем да предадем 
контрола на своя живот в ръцете на Христос, ще спечелим вечен живот. 
 
7. Себепредаването еднократно преживяване ли е? Лука 9:23  
 

 
8. Има ли живот след духовната смърт? Римляни 6:4,5 
 
 
9. Кой управлява нашия нов живот? Римляни 6:13  
 

 
Забележка:  Инструментът е изцяло под контрола на човека, който го използва. 
Себепредаването  означава да признаем, че не можем да направим нищо в живота си. 
Бог е Който подбужда сърцата ни да се предадем на Него. Това не е нещо, което 
можем да направим сами за себе си. 
 
10. Какъв избор имаме, когато трябва да изберем кой да управлява живота ни?  
Римляни 6:16; Лука 11:23, Яков 4:4 
 
 
Забележка: Ние сме подвластни или на Бога, или на Сатана! Единствената власт, която 
имаме, е да изберем под чия власт да се поставим. „Ако не предадем живота си под 
контрола на Христос, ние ще бъдем контролирани от Сатана.  За това е достътачно 
просто да обърнем гръб на Божието царство  и Сатана ще поеме ръководството в нашия 
живот. 
 
11. Как можем да се възпротивим на контрола на Сатана? Яков 4:7-8  
 
 
Забележка:  Да се предадем и да се доближим по-близо до Бога. Бог е по-силен от 
Сатана. Ние не сме достатъчно силни, за да се справим сами. 
 
12. Не сме ли длъжни да използваме своята воля, за да правим добро?  
Римляни 7:18-19 
 
 
Забележка:  Всичко зависи от правилното упражняване на нашата воля. Силата да 
изберем Бога ни е дадена и можем да я упражним. Ние не можем да променим 
сърцата си, не можем от само себе си да се привържем към Бога, но можем да 
изберем да Му служим. Ние можем да Му предадем своята воля. Тогава Той ще 
работи в нас и ще ни даде желание да Го следваме. Тогава нашата природа ще бъде 
положена под контрола на Светия Дух, нашата привързаност  ще се фокусира върху 
Него, нашите мисли ще бъдат в хармония с Неговите. 



 
Заключение: Вместо да губим времето си в добри дела, нека насочим тази 

енергия към прекарване на време с Христос. Когато направим този избор – да 
прекарваме всеки ден време с Него, като Го каним да работи в живота ни, Той ще 
ни води стъпка по стъпка към себепредаване. Да се откажем от себе си е възможно 
само ако Той ни доведе до това. 
 

 
Отговори към урок 8 
 

1. Трябва да превишава или надмине правдата на фарисеите 
2. Праведността от Бога, която идва единствено чрез вяра. 
3. Христовата смърт 
4. Като бъдем разпънати с Христос 
5. Не 
6. Като вземем кръста на Христос и Го следваме 
7. Не 
8. Да 
9. Бог 
10. Бог или Сатана 
11. Като се предадем и дойдем близо до Бога 
12. Това не е възможно със собствените ни сили 

 


