
 

 

 
 

ХРИСТОВАТА  СВОБОДA 
 

 

Текст: „Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се 

заплитайте отново в робско иго“ (Галатяни 5:1) 

„И подадоха Му книгата на пророк Исая; и Той, като отвори книгата, намери мястото 

дето бе писано: Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на 

сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И проглеждане на слепите, 

Да пусна на свобода угнетените, Да проглася благоприятната Господна година“ (Лука 4;17-19) 

Тези дни се празнуват сто години от прогласяването на България като свободна и независима 

държава. Това е с цел да се събуди държавничеството в политиците и да се постави ново 

предизвикателство пред младите. Това дава възможност да се анализира миналото и да се извлекат 

много поуки от него. Също така ние, вярващите, трябва да си припомним свободата, която имаме в 

Христа – какво съдържа тази свобода и какви са целите й. Това ще ни помогне да устоим и да не се 

предадем пред лицето на новите предизвикателства, които срещаме ежедневно.  

Целите на нашата свобода в Христос, както е записано в Святото Писание, са следните: 

 

ДА МУ СЛУЖИМ 
 

Библията казва: „Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте 

от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени, и, освободени от греха, 

станахте слуги на правдата“ (Римляни 6:17-18; Изход 9:1; 4:23; Исус Навиев 23:13-16; Матей 

12:43-45). Свободата ни в Христос е такова сериозно богатство, че Павел каза: „Дано се отсечаха 

ония, които ви разколебават“. 

Наистина иде време, и сега е, когато Църквата трябва да се моли са отсичането на всичко, което 

ни разколебава, защото цената на нашата свобода е много висока. Тази наша свобода коства смъртта 

на нашия Господ  Исус Христос. 

 

ДА ГО ПОЗНАЕ СВЕТА 
 

Бог желае целият свят да Го познава, да познава Неговото величие и любов и спасението, което 

Той е изработил за избавление на човечеството. Когато ние стоим в тази свобода твърдо и наистина 

се обичаме с Христовата любов чрез помазанието на Святия Дух, това ще привлече хората към 

Христа. И те ще изповядат, че наистина Бог е в нас, прославяйки Господ чрез нас (1 Коринтяни 14:23-

25). 

 

ДА ЖИВЕЕМ ЖИВОТ НА БОЖЕСТВЕНО ИЗОБИЛИЕ 
 

Исус Христос каза: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10). Този 

изобилен живот е вследствие от свободата ни в Христос.  

Всичко това, което липсва в човека, се намира в Христос, защото е писано: „Внимавайте да ви не 

заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните 

учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на 

Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт“ 

(Колосяни 2:8-9). 
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