
   

КРЪГ И ЛИНИЯ 

Път към свободата 

   

От Чарлз Соломон 

   

 Може би, докато четете това се намирате под напрежение, всред куп 

неприятности, разстроени и объркани. Хората може да са ви провалили, а Бог 

вероятно ви изглежда твърде далечен, за да помогне. Възможно е да сте 

израстнали без да сте се чувствали обичани по начин, който да удовлетвори 

вашите истински нужди. Може би вие самите никога не сте приемали или 

обичали себе си.  

 Възможно е чувството, което човек изпитва при сблъсъка с житейските 

несгоди, да го доведе до депресия и дори мисли за самоубийство. Поради 

това взаимоотношенията с тези, които обичате може да са пред скъсване – 

или вече са скъсани без изглед за възстановяване.  

 Ако сега се намирате в депресия и отчаяние, това послание е тъкмо за 

вас.  

 Бог ви обича толкова силно, че е изпратил собствения си Син Господ 

Иисус Христос, да умре на Кръста за вашите грехове, а след това Го възкреси 

за да ви даде чрез Неговото Възкресение всичко необходимо за пълноценен и 

победоносен живот. Днес вие можете да приемете чрез вяра, че поради 

жертвата на Христос Бог  прощава греховете ви . Ако повярвате в това 

просто послание и разгледате диаграмите, които го илюстрират, това може да 

промени вашият живот. Може да получите нов живот в Господа Иисуса 

Христа.  

 Може би сте се доверили на Бога за своето спасение, но се чувствате 

подтиснат от вътрешни конфликти. Това послание може да ви помогне да 

намерите пътя към победоносен живот в Христос.  

 Ако някоя от тези ситуации описва вашето състояние, моля ви 

изследвайте това послание с отворена Библия и молитва Бог да ви води в 

 
 



разбиране на тези истини.  

   

Как е устроен човек 

 

   

Кръговата диаграма изобразява човека като троично същество, 

състоящо се от дух, душа и тяло “ ... и дано се запазят непокътнати духа, 

душата и тялото без порок...”  

I Сол. 5:23  

Нашето тяло посредством сетивата осъществява и поддържа връзка с 

обкръжаващия го свят. Душата, или иначе казано, личността  

(индивидуалността) се състои, най-общо казано, от воля, ум, емоции. Душата 

ни прави способни да общуваме един с друг. Духът ни прави способни да 



прекрачим нашите човешки ограничения и да общуваме с Бога.  

Духът или е свързан с Адам “Семейството на Сатана” или с Христос – 

Божието семейство (виж линейната диаграма). Ние сме се родили като 

наследници на Адам, и така по естество сме наследници на неговата грешна 

природа.Затова, когато грешим правим това, което е естествено за човешката 

природа. Ние имаме склонност към греха,защото сме грешници по 

рождение.За нас е по лесно да грешим отколкото да не грешим. Това 

означава, че нашият дух е жив по отношение на Сатана и мъртъв по 

отношение на Бога.  

“ Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога”  

      Римл. 3:23  

Всеки, чийто живот остава в Адам ще завърши в Ада, защото 

“Заплатата на греха е смърт” – Римл. 6:23  

Даже, ако в човешки смисъл живеем добър живот и сме добри хора, то 

все едно ние сме отчуждени от Бога, отдалечени от Него, дотогава докато не 

се родим духовно отново, ставайки част от Божието семейство.  

   

Вашите нужди  

   

Думата “Спасение” (1) означава, че ние трябва да преживеем духовно 

новорождение. Само по такъв начин можем да преминем от живот в Адам, 

към живот в Христос, което означава вечен живот.  

“ Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре не може да 

видим Божието царство”.  

Йоан 3:3  

Това е илюстрирано на линейната диаграма.  

За да бъдем родени духовно ние трябва да разберем колко грешно сме 

живели и да признаем това, че Ние сме родени грешници, чието неизбежно 



последствие са нашите грехове. Тогава ние можем да приемем Христос в 

нашия живот, защото именно Той умря за нашите грехове. Тези, които се 

раждат духовно приемат живия Христос и чрез вяра се съединяват в един дух 

с Него.  

Но който се съединява с Господа става един дух с Него.  

(I Коринтяни 

6:13)  

Ако и да преживяват победа над изкушенията и да изпитват Божия мир 

в техния живот, те трябва да имат и увереност (2) в спасението си. 

Увереността трябва да бъде основа на абсолютната Непогрешимост на 

Божието Слово, в противен случай може много бързо да изчезне. На много от 

тези хора, които знаят с ума си, че са спасени чрез Господ Исус Христос, не 

им достига увереност в спасението, защото никога не са се чувствали 

спасени. Поради емоционални конфликти, които са започнали с отхвърляне в 

детството, чувствата на човека рядко са в хармония с истината и фактите, 

изложени в Библията или обкръжаващия ги физически свят. Чувствата ще се 

разминават с фактите до тогава, докато сам Христос не се окаже в центъра на 

нашия живот, лекувайки душевните ни рани. Вярващият човек, независимо 

дали е дошъл отдавна при Бог или отскоро трябва да знае, че знае че влиза 

във вечни сигурни взаимоотношения с Бога чрез Господ Иисус Христос.  

“ Истина, истина ви казвам, че този който вярва в Моето учение и 

вярва в Този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на смърт, 

но е преминал от смърт към живот”  

      Йн .5:24  

Разчитайки  се на тези стихове човек може да се радва на мир и 

сигурност (3). Въпреки, че много вярващи да знаят, че са приели Христос, 

само неколцина се чувстват приети и обичани от Него. Свикнали с мисълта, 

че благоразположението на хората трябва да се спечели, много вярващи хора 

се опитват да спечелят Божието благоразположение. Те се стараят да 

заслужат приемането (4) си от Бога, чрез извършване на добри дела, без да 

разбират, че приемането (спасението) е Божий дар.  

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, не от самите вие, това е дар 

от Бога”  



      Еф. 2:8    

Всеки вярващ е приет от Бога въз основа на своята вяра. Обаче, много 

от вярващите никога не получават увереност за тяхното спасение (приемане 

и оправдание) от Бога. Също малцина са онези, които напълно посвещават 

(5) живота си на Бога. Това означава безкомпромесно решение да отдадем 

напълно своя живот на Бога, като позволим на Бог да направи всичко, което 

той пожелае в нас, за нас, с нас и чрез нас. Ние му предаваме доброволно 

всичките си права, подчинявайки се във всичко на Него. Наистина, възможно 

е в резултат на такова решение в живота ни да настъпи период напомнящ 

хаос. Това е, защото Бог започва да променя обкръжаващата ни обстановка с 

цел да ни направи това, което би искал да бъдем. Ако Той е поел контрол над 

живота ни, ясно е че ние трябва да се оттеглим. Това е процес, който рядко 

ни се нрави. Понякога това налага незаслужени страдания, но точно чрез тях 

се изпълнява Божията цел, а именно – святост и преобразяване в образа на 

Иисус Христос.  

( 1Петрово 2:20 - 21; Филипяни – 1:23 – 30)  

Такова преобразяване  включва страдание. За тези, които обичат Бога 

“всичко съдейства за добро”  

                      Римл. 8:28  

“ Всички тези неща”, които служат за добро рядко наистина могат да 

бъдат видени като “добри” сами по себе си. Това става ясно, когато след 

преживените страдания да обърнем поглед към миналото.  

 



  

   

   

   

Вашият вътрешен конфликт  

   

Буквата “А” в центъра на кръговата диаграма представя живот, 

контролиран от “Аз-а”,( “Себе-то “) или “плътта”. Плътта взема 

надмощие в живота на повечето вярващи през целия им християнски 

път. В зависимост от характера на човека, плътта търси една или друга 

форма на проявление, за да задоволи нуждите си използвайки хора или 

неща. Проявленията могат да бъдат :пари, материални блага, слава, 

успех, секс, власт и безброй други неща могат да контролират човека. 

Те се превръщат в най-важното нещо в неговия живот, когато плътта и 



себичността господствуват с него. По този начин животът “ по плът” 

представлява опит да се живее християнски живот, разчитайки на 

своите собствени усилия. Следователно плътта е сериозен проблем за 

християнина - толкова сериозен, колкото и идолопоклонството. Когато 

изместим Христос от центъра на нашия живот с нещо друго ( дори със 

самите себе си), каквото и да поставим на Трона на нашия живот, то се 

превръща в идол. Така, че се налага Бог да борави твърдо с плътта. И 

той обикновено го прави като разкрива неспособността на човека , 

водещ себецентриран живот да се справя с действителността. Това 

продължава докато вярващият да намери ситуацията за непоносима и 

се предаде на Христос. Тогава вярващият започва искрено да желае да 

размени живота, контролиран от Себе-то за живота, контролиран от 

Христос. Колкото по-дълго Себе-то (плътта) остане в контрол, 

конфликтите и проблемите описани под раздела “душа” (личност) в 

кръговата диаграма ще продължат. Те могат да се задълбочат с 

възрастта и трупащите се отговорности. Понякога добре уреденото в 

психологически план съществуване може да помогне за временното 

преодоляване на някои житейски обстоятелства, но такъв начин на 

живот не може да бъде наистина пълноценен.  

Душевните конфликти заедно с чувството за вина ( истинска или 

въображаема) поражда сложни психически разстройства в различна 

степен в живота на християнина, живеещ по плът.  

Хората се опитват да се справят по различен начин. Някои 

свикват да прехвърлят вината и отговорността за своите проблеми и 

неудачи върху другите. Те изразяват негативните си чувства, било чрез 

думи, било чрез дела. Други по-срамежливи, по-боязливи се стараят да 

сдържат враждебните си чувства. Едни подтискат своя гняв и 

разочарование, приемайки че сами са виновни за всичко, което се 

случва с тях. Когато поради някоя от горепосочените причини, гневът, 

разочарованието и враждебността биват подтиснати,това неизбежно се 

отразява върху чувствата и мислите; върху умственото и 

емоционалното състояние на човека. Това често води до депресия, 

безпокойство, тревожност. Някои хора започват да виждат 

действителността изкривено, други я отричат въобще. Това им дава 

възможност да избегнат необходимостта от вземане на решения (често 

свързана с поемане на отговорности и евентуална болка), а също така и 

справяне с най-важния проблем – живота подчинен на” Аз-а”(“Себе-



то”); живот “по плът”.  

Когато вътрешните конфликти са търпяни дълго време без да 

намерят разрешение и душевните рани лечение, резултатите са 

психосоматните оплаквания, както е показано на кръговата диаграма.  

Физическите болестни прояви всъщност много често са плод и 

симптоми на по-дълбоки вътрешни конфликти, свързани с живот, 

подчинен на плътта.  

   

Вашето избавление  

   

Психосоматичните симптоми започват да изчезват, като видим 

как Бог може да изкорени същинския проблем “живот, подчинен  на 

“Себе-то”; живот по плът.  

Линейната диаграма ни показва “живот извън смъртта” – Божият 

път за освобождаване от вътрешния конфликт. Хоризонталната линия 

сама по себе си е представя вечния път , живота в Христос. Вечността 

няма начало, нито край. Тя преминава извън границата на времето, или 

по-точно тя е извън него. Така както Христос Бог е живял винаги, 

винаги ще живее.  

“ Исус Христос е същия вчера днес и завинаги”  

 Евреи 13:8  

Както е показано в лявата част на линията, Христос е станал 

плът.  

(“ И словото стана плът и пребиваване между нас)  Йн 1:14 и е 

живял в човешкото тяло за около 33 години. След това е бил разпънат, 

погребан и възкресен от смъртта на третия ден.  

(I Кор. 15:3-4)  

“Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за 



греховете ни според Писанията, беше погребан и беше възкресен на 

третия ден ...”  

 Той продължава да живее днес.  

“Затова и може съвършенно да спасява тия, които идват при Бога…”  

Докато не се родим отново,  

“Истина,истина ви казвам, ако не се роди някой отново няма да види 

Божието Царство” (Йн.3:5)  

-ние не сме в живота на Христос, вечния живот, тъй като ние сме в духовно 

мъртвия живот на Адам.Всеки лесно може да види,ако, който и да е от 

нашите предци е бил там,то и ние ще бъдем там.Фактически, нашият живот е 

започнал в Адам,и всичко, което се е случило с него, все едно се е случило с 

нас.Когато той е съгрешил, все едно ние и ние сме съгрешили.Когато той 

духовно е умрял,и ние духовно сме умрели.След духовната смърт на Адам и 

неговото отделяне от Бога, всички хора се раждали духовно мъртви.Ние се 

нуждаем, както от прощаване на греховете,така и от нов живот.Господ Иисус 

Христос дойде да ни донесе и двете.Той умря за нашите грехове и ни даде 

Неговия Възкресен живот.  

“Аз дойдох за да имате живот и да го имате изобилно” Йн.10:10  

Ако сте християнин вие вече знаете тези неща.Това,което може би не знаете е 

следното.  

За вярвящия,физическата смърт е естествен край-врата от живота в света и 

греха към живот в присъствието на Бога.В духовен смисъл,умирането зя 

грешния живот в Адам е умиране за  греха и врата към вечния живот в 

Христос.Когато някой е роден за живот в Христос,той символично умира за 

стария живот в Адам.Христос влиза в нашия живот след като повярваме в 

Него и се родим отново.Но това не е всичко.Ние същто така се явяваме 

сънаследници с Него във вечвия живот.Апостол Павел казва, че всички ние 

които сме се кръстили в Христос сме се кръстили в Неговата смърт.  

Рим.6:3”Или не знаете,че всички ние,които се кръстихме да участваме в 

Иисуса Христа,кръстихме се да участваме в смъртта Му?  



Ние не можем да живеем едновременно живот в Адам и живот в Христос.  

   

Вашата идентичност  

Когато приемем Христос чрез вяра,това означава, че Неговата смърт на 

Кръста се счита като заплащане на нашите грехове.Но това означава и много 

повече.Това означава, че ние всъщност навлизаме в живот,който няма нито 

начало в миналото, нито край в бъдещето.С други думи ние заменяме своето 

минало,своя живот в Адам,своята съдба –и добро и лошо за вечния живот в 

Христос.Ние наследявяме  ново родословие в Него и ставаме съпричастни на 

Неговата смърт и погребение,възкресение и възнесение на небето и правото 

да седим с Него в небесни места.  

(Римл.6:3-6,Гал.2:20,Еф.2:6)  

Той има единствения истински живот и ние го получаваме при нашето 

новорождение.(Йн.5:11-12)  

Най –малко,докато не бъдем убедени чрез наш собствен опит,че ние сме 

били разпънати с Христос,ние ще се опитваме да живеем за Христос 

използвайки методите,които сме научили  в нашия стар живот на Себе-то.  

Конфликтите и проблемите, които са били в нашия живот в Адам ще 

продължат да ни преследват.Но когато чрез вяра заемем мястото,което 

заслужаваме умирайки и възкръсвайки с Христос – само тогава можем да 

кажем,че ходим в нов живот.(Римл.6:4),в който “старото премина, всичко 

стана ново.”(Кор.5:17)  

Разбирането за Кръста,(разбиране за нашето собствено разпятие и 

възкресение в Христос) се явява нашата врата към  живота управляван от 

Св.Дух .(Гал.5:16)  

Това е живот извън пределите на смъртта,победа без поражения- целта и 

смисъла на страданията в живота на вярвящия.Нашият път към Кръста, както 

и самият Кръст е път на страданието,но това е и единствения път, който води 

до неговия край.  

Уморени ли сме достатъчно от вътрешни  конфликти и поражения,от тази 

безкрайна борба със себе си?Готови ли сме да сложим край на всичко това 



чрез вяра?Готови ли сме да умрем за всичко, което сме за живеем във 

всичко,което Той е?Да направим това,значи да заменим нашият живот по 

плът за живот в Христос,изпълнен и управляван от Святия Божий 

Дух.Отказвайки да сторим това, ние се обричаме на живот по плът, 

огорчавайки Святия Дух,понасяйки болка и поражения.  

Молитва за Спасение  

Ако сте уморени от всичко,което правите,от  живота по плът, Христос може 

да ви освободи, когато искрено Му дадете възможност.Той ще ви поведе по 

Неговия път.Ако още не сте приели Христос като свой личен 

Спасител,можете да го направите,когато се помолите така:  

“Татко Небесен, аз съзнавам, че съм грешник, който греши и живее живота 

на Адам.Аз вярвям, че Ти си изпратил Своя Син Господ Иисус Христос, да 

умре вместо мен за моите грехове. Аз също така вярвам, че Той възкръсна за 

мое оправдание и е жив сега.В този момент аз Го приемам за свой личен 

Спасител.Аз ти отдавам себе си, всичко,което имам,доверявам Ти се за моето 

бъдеще.Аз се отричам от моята себичност,за да живея новия живот в 

Христос.Благодаря Ти,че ме спасявяш.Амин.”  

Обръщайки се към Бога с молитвата на спасение,вие получавате нов 

живот,защотото Бог казва,че ”на тези,които са Го приели,е дал да се нарекат 

Негови чада.”Йн.1:12  

Сега,когато сте се помолили с ”молитвата на спасение”(независимо дали сте 

направили в момента или по-рано), обърнете се към Бога с ”молитвата на 

отъждествление”,която може да ви помогне да изпитате победоносния живот 

в Христос,пълна радост и мир.За да бъде молитвата ефективна,вие трябва 

наистина да желаете избавление от ”живота по плът ”, който вече ви е 

омръзнал.  

Да чуете гласа на Св. Дух,който ви призовава да живеете в Христос без да 

разчитате на своите собствени усилия;отказвайки се от това сами да 

управлявате своя живот.Ако това съвпада с вашите чувства,ако сте готови за 

това,то помолете се така:  

Молитва на Отъждествление  

”Отче,благодаря Ти,че си простил моите грехове и затова,че си ме избавил от 

живота на Адам и си ми дал живот в Христос.Сега,когато съм в Него,аз 



вярвам,че съм разпнат с Него,погребан с Него,възкресен с Него и седя с Него 

на Твоя трон.В този момент,аз бих желал Твоя Син Иисус Христос да живее 

чрез  мен.Аз считам себе си за мъртъв за греха и жив за Тебе.Аз вече не съм 

длъжен да правя всичко чрез своя разум и сили.Аз искам да бъда изцяло 

инструмент на Твоята праведност и нищо в мене да не бъде използвано в 

името на греха.  

Прослави Себе Си чрез мене.Моля се в името на Иисуса Христа.Амин.”  
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