
№2 
Защо се нуждаеш от Спасител 

 
В предишния урок разбрахме, че Бог ни предлага мир чрез Исус Христос. Но как 

всъщност става това? Защо Исус трябва да умре за нас? И какво означава всичко това за 
човешката раса? Ще открием отговорите на тези и някои други въпроси в следващите 
няколко урока. 

 
1. Кой е сътворил човека и с каква цел?  Битие 1:26 

 
 

2. Какво прави Бог, след като е създал човека от земната пръст?   
Битие 2:7 

 
 

Бележка: В оригиналния еврейски текст на Библията думата „живот” е в 
множествено число. Бог вдъхва в човека „дъха на животите”. Причината е, че в този 
един човек Бог създава всички хора. Той е наречен Адам, същата дума се използва за 
човешкия род. Според Библията цялото човечество е свързано в общ живот и се 
разглежда като единна цялост. Човешката раса, към която принадлежим всички ние, 
е преумножаване на този пръв Адамов живот. 

 
3. Когато Адам и жена му се заселват в Едемската градина, какво им се 
забранява да ядат?  Битие 2:16,17 

 
 

Бележка: Бог създава Адам и Ева със свободна воля. Това дърво е символ на 
дадената от Бога свобода. Те са свободни да се отделят от Бога по всяко време. И 
когато действително се отделят от Него, от Извора на живота, на небето се 
възцарява скръб, защото Бог знае за страданието, болката, ужаса и смъртта, които 
ще бъдат тяхна участ от този момент. 

 
4. Ако в Адам е създадено цялото човечество, колко са засегнатите от неговия 
грях?  Римляни 5:12 
 

  
Бележка: Съгрешавайки, Адам всъщност отделя себе си от Бога. И когато 

това се случва… неговото естество се променя и покварява. Тъй като ние сме били „в 
него”, когато е съгрешил, наследяваме същото изменено естество. 

 
5. Колко са – в резултат на грехопадението – праведните в Божиите очи?  
Римляни 3:9-12;  Еклисиаст 7:20; Исая 64:6 
 

 
6. Каква част от хората попада между обречените и осъдените от Божия закон 
вследствие на всеобщия проблем с греха?  Римляни 3:19 
 

 



7. Колко са хората, извършили грях, и кой е нашата надежда?   
Римляни 3:23,24 

 
 

8. Какво казва за себе си Давид, което е валидно и за всички нас?   
Псалми 51:5 

 
 

Бележка: Грехът е естество, природно състояние, което наследяваме по 
рождение. Той е вроден дефект поради грехопадението на Адам. Следователно няма 
как да го избегнем със собствени сили. Вината обаче не е наша и Бог не ни обвинява за 
това, че сме родени грешници. 

 
9. Какво е естеството ни по рождение?  Псалми 58:3 

 
 

Бележка: Ние се раждаме отделени от Бога. И въпреки че сме грешници по 
рождение, Бог ни предоставя избора да излезем от това състояние чрез 
благовестието на Исус Христос. 

 
10.  Кои са двете естествени състояния, в които се намираме – като овце – ние, 
грешниците?  Исая 53:6 

 
 
Бележка: По природа ние сме себелюбиви. Не можем да променим това! Да 

предположим, че кося всяка седмица тревата на съседката. Всеки ще смята, че съм 
„добър” човек, но Бог вижда в сърцето ми. Възможно е да правя това поради куп 
други причини. Може да го правя, защото ми е приятно да ме хвалят. Може да искам 
нещо от нея – и се стремя да направя добро впечатление, преди да я помоля за това. 
Може да съм в тежка семейна ситуация и да търся начин да си „изкарам яда”. Дори 
е възможно да го правя, защото съм дочул, че тя има немалко пари и е с единия крак в 
гроба. Много често не осъзнаваме защо правим едно или друго! То е дълбоко скрито в 
сърцата ни, в подсъзнанието ни. 

 
11. Защо не можем да имаме доверие на собствените си сърца?   
Йеремия 17:9 
 

 
Тъй като сърцата ни са измамливи, ние се залъгваме, че сме добри; че можем да 

се спасим пред Бога чрез собствените си добри дела. Добър пример за начина, по който 
ни подвежда грешното ни сърце, е Петър. Той се врича на Исус, че по-скоро би умрял, 
отколкото да се отрече от него – и наистина си вярва. Той е напълно искрен. Но когато 
изпитанието идва, Петър три пъти се отрича от Исус. 

 
12. Какво казва Исус, истинният Свидетел, за нашата лична себеоценка?  
Откровение 3:17 

 
  

Проблемът, с който се сблъскват повечето от нас, е, че не осъзнаваме колко 
грешни сме всъщност. Липсва ни разбиране относно действителното ни състояние. 
Проблемът е, че се сравняваме с други хора, за да видим колко добре се справяме. Да 



предположим, че трима души стрелят с лък към мишена в небето. Първият успява да 
изстреля стрела на 30 метра височина, вторият – само на 3, а третият – на 50. Бихме 
обявили за победител третия. А ако мишената е слънцето? Ще има ли значение колко 
високо са излетели стрелите? Ние всички сме далеч под Божиите върховни стандарти. 

 
13. Кое е единственото нещо, което наистина може да ни направи свободни от 
греха?  Йоан 8:32 
 
 
14. За какво е доказателство фактът, че вършим грях дори против желанието 
си?  Йоан 8:34 

 
 

Ние не сме грешни, защото вършим грях. Вършим грях, защото сме грешни по 
природа. Това е, което можем да сътворим. Ябълковото дърво ражда ябълки, защото е 
ябълково дърво. Ние извършваме грехове, защото сме грешници. Причината е 
естествената ни склонност към грях, с която сме родени. Само Бог може извърши 
промяна за нас. 

 
15. Само и единствено в кого се намира свободата от греха?  Йоан 8:36 
 
 
16. Защо Исус е дошъл на този свят?  1 Тимотей 1:15 
 
 
17. Какво има да каже Библията да каже на хора, които твърдят: „Нямаме 
грях”?  1 Йоаново 1:18 
 
 
18.  В какво обвиняваме Бога, когато казваме, че не сме съгрешили?   
1 Йоаново 1:10 
 

 
Единствената причина, поради която Словото Божие ни казва, че сме 

грешници, е, за да ни покаже, че имаме нужда от Спасител. Осъзнаем ли веднъж, че 
сме грешни, Евангелието се превръща в най-добрата новина, която сме чували. 

 
19. Кои са двете неща, които Бог прави за нас, след като се покаем от греховете 
си?  1 Йоаново 1:9 

 
а) 
 
 
б) 
 
 

Заключение: Бог не е някой, чието основно занятие е да се старае да изгони 
повече хора от небето. Напротив, поради голямата Си любов Той прави всичко, 
което един Бог на любовта би могъл да направи, за да даде достъп на всеки един. 



Неговото решение за нашия проблем с греха е Исусовата смърт на кръста. 
В следващия урок ще разгледаме в детайл какво точно се случва на кръста. Защо 
е трябвало да умре Той? Ще научим какво е направил Той за целия свят и как 
това засяга лично мен. 

 
 
Отговори към Урок 2 
 

1. Бог; за да владее над земята 
2. Бог вдъхна в него Своето жизнено дихание 
3. Дървото за познаване на доброто и злото 
4. Всички 
5. Няма такива 
6. Всички 
7. Всички; Исус е единствената ни надежда 
8. Ние сме грешни по рождение 
9. Нечестие 
10. Всички сме се заблудили и сме тръгнали по свой път 
11. Сърцата ни са измамливи 
12. Ние сме окаяни, бедни, слепи и голи 
13. Познаване на истината 
14. Ние сме роби на греха 
15. В Исус 
16. Да спаси грешниците 
17. Ние се самозалъгваме и истината не е в нас 
18. Обвиняваме Го, че е лъжец 
19. а)  Прощава;   

б)  Очиства 
 


