
Растете в благодат! 

 

"Но растете в благодатта и в познанието на Господа нашего и Спаса 

Христа."(II. Петрово послание 3:18.) 

 

Растенето е процес на развитие. Кое трябва да расте? Често казват: трябва да расте ябълка, дърво, 

клончета, листа, цветове и тия неща трябва да растат и да се развиват. Но в цитирания стих се 

подразбира, че трябва да расте човешката душа. Човешката душа да расте, а човешкият дух да 

достигне познанието на благодатта. Коя благодат? и Божията. Думата "благодат" е обширна, тя 

подразбира условията, в които човек трябва да живее горе на небето и долу на земята. Земята, за 

която често се говори в свещените книги, е толкова голяма, че на нея могат да живеят безброй хора. 

В Писанието тя е наречена "Обетована". Вие се стремите именно към тази земя, която Бог е създал 

първоначално. Земята, на която вие живеете, е толкова малка, микроскопична; сравнена по 

големина, тя не съставя даже остров, например като Крит. Павел и Петър казват, че небесата ще се 

разгорят и земята ще мине през огън. Мнозина тълкуват огъня като разрушителен елемент; 

наистина той разрушава, но същевременно и гради. Огънят, който е слязъл отгоре, от слънцето, той 

е съградил нашата земя, той е съградил и нашите тела; този огън е вложил мисли и желания в нас. 

Без огън всичко се смразява. Значи думата растеж подразбира и огън. Огънят, който разрушава, е 

грубият огън. В съвременната наука са правени такива опити: ако се подложи човек на 

електричество от 2 до 3 хиляди волта, той умира и затова на някои места, когато искат да 

екзекутират някого, подлагат го на такъв силен ток. Обаче, ако през човека прекарат 10и50 хиляди 

волта електричество, всички болести у него изчезват, лицето му става свежо, с една дума, човек 

напълно се подмладява. Според съвременните понятия на логиката при този огън човек би 

трябвало да изгори. Огънят, който разрушава човека, това са неговите страсти. Те разрушават 

едновременно и тялото, и душата. Няма ли човек страсти, ще рече, той не се грее на разрушителен 

огън. Павел, като казва "растете", подразбира действие, което става под влиянието на Божествения 

огън, на тези 10и50 хиляди волта, които, като минат, ще пречистят и обновят хората. 

Думата "познание" означава разбиране на законите, според които този растеж може да стане. 

Растежът е двояк: нагоре и надолу. Когато се оглеждате в огледало, вие имате отражение; ако някой 

ви запита по какви закони става това отражение, лесно ще отговорите: отражение има. Но аз бих 

желал да зная онзи основен закон, по който се образува това отражение. Физиците обясняват 

механическата страна на предмета, както и астрономите обясняват механическата страна на 

вселената, например какво било Слънцето, какви били елементите му, каква била температурата 

му, но какво е в действителност Слънцето и това е тайна. От Земята ние можем да предполагаме и 

едно, и друго, но когато човек стане духовен, той ще бъде в състояние да провери истината за това 

растене, за което Павел говори. Искаш да знаеш има ли живот на Луната или не, има ли вода или 

не, ще вземеш торбичката си, ще си купиш билет и за няколко часа ще провериш тази истина. Така 

може да се отиде и до Слънцето, да се провери какво е то. Сега ние изучаваме нещата само чрез 

отражение, но отраженията не са всякога верни. Всяко отражение има външна и вътрешна страна; 

вие имате само външната, а вътрешната страна остава скрита. Казвате: Познавам този човек. и 



Познавате неговата сянка. и Неговите очи са черни. и Това е неговата сянка. и Бяла му е брадата. и 

Това е сянката му. и Красив е той. и Всичко това е сянка. Този човек, който денем ви се вижда красив, 

вечер е черен. Ако светилникът измени положението си, ще се измени и светлината на човека. Това 

е растене на сенките. Значи и сенките растат: една сянка може да се намали, може и да се увеличи. 

Например сутрин, като изгрява слънцето, сянката е по-голяма; към обяд сянката съвсем се 

намалява, а като залезе слънцето, тя съвсем изчезва. Аз правя тази аналогия, защото сте хора на 

сенките и изучавате нещата на кинематографа. Ако говоря другояче, вие ще кажете: Докажи това 

нещо! За да го докажа, трябва да ви взема билет, да дойдете с мене, да отидем на Слънцето, а после 

и на Луната. Вие сте хора на сенките, т.е. фиктивни, а не реални същества. След 50 години вие сами 

ще видите, че сте фиктивни. Къде ще бъдете тогава? За да не бъдете сенки, вие трябва да минете 

от временното към вечното, да потърсите Бога и подразбирам, да потърсите Неговата светлина и 

топлина. Тази светлина ще внесе във вас онзи идеал, за който копнеете. Човек се ражда малко 

детенце, става голям и все е недоволен; иска да се ожени, търси хубава мома и мисли, докато я 

намери; щом я намери, пак е недоволен и била зла като змия. След това и двамата искат деца и 

имат ги, но се оказва, че и те били лоши. После се надяват на децата, дано те, като се оженят, да се 

оправят, но и от това нищо не излиза. И тъй, животът на съвременните хора се заключава само в 

сенките, но в сенките няма никаква реалност. Това е приятен живот, но в него няма никакъв растеж, 

никакъв Божествен процес. 

Следователно под думата "растене" подразбирам: Само духът може да расте и да се развива; само 

реалното, неизменното расте. С тази субстанция, която е вложена в нас, могат да стават милиони 

вечни промени и това е велик, Божествен закон. Някой път ви напада някоя лоша мисъл и това е 

сянка. Казвате: Аз мразя еди-кого си. и Как можете да го мразите, като не го познавате? Или как 

можете да искате пари от човека, ако никога не сте му давали? В света сенките съществуват по 

необходимост, за да изпъкне битието на нещата. Колкото повече сенки има в света, толкова повече 

нашият ум ще изпъкне и ще бъде основа за познаване на нещата, защото без сенки знание не може 

да съществува. Вие казвате, че страдате и това е сянка, за да изучите себе си. Умирате и това е сянка, 

за да изучите условията на новия живот. Следователно растежът е причина за всички промени, 

които стават вътре и вън. Като разберете живота по този начин, вие ще дойдете до самата реалност, 

т.е. да проверите нещата. Когато едно учение е съгласно със самата реалност на битието или със 

законите, които Бог е вложил в света, то всякога може да се подложи на опит. Дойде един лекар и 

казва: Аз имам едно лекарство, което може да лекува тази болест. Ако това лекарство е истинско, 

трябва, щом се даде, да излекува болния; ако това не стане, то не е истинско лекарство и този лекар 

заблуждава хората. Дойде някой човек и казва: Аз нося едно учение; ако го приемете, вие ще се 

повдигнете. и Ако това учение ви повдигне, то е истинско. 

И тъй, растенето е процес, необходим за съграждане на нашето духовно тяло. Физическото тяло е 

необходимо като скеле отвън; ако то се не повдигне, и духовното тяло не може да се повдигне. Най-

напред е бил направен физическият свят, като скеле, а духовният свят и до днес постоянно се 

съгражда и устройва. В Писанието има стихове, които казват, че първоначално е било създадено 

небето и Божественият свят; после е създадена земята и физическият свят. Земята още не е 

устроена, Господ и до днес я строи. Той създаде света в шест дни: в шестия направи човека, а в 

седмия си почина. Сега Той пак е на работа. Мойсей казва: "Господ си почина." Христос казва: "Отец 

Ми работи." Значи и сега Той е още на работа. Почивката на Бога подразбира излизане от Своето 

битие, оттам да разгледа всичко, което е създал, и после пак да се върне, да продължи работата си. 



Сегашната Му работа носи със себе си огън. Той казва: "На този свят не му достига огън." Като дойде 

този огън, ще дойде растенето и познанието в благодатта. Когато говоря за света, аз всякога 

разбирам човека. За вас светът е толкова познат, колкото имате отношения към него. Всички 

елементи от външния свят, от външната Природа са свързани с вашето тяло и с вашия ум, 

вследствие на което всички промени, които стават с вас, неразположенията на вашия дух зависят от 

промените в Природата. Ако един вълк не яде 3и4 дни или седмица, той ще изгладнее и ще моли 

Господа за храна. Вие долавяте неговата мисъл и страдате заедно с него. Всички неща в живота са 

свързани, затова вие еднакво преживявате и радостите, и скърбите. Някой казва: Не мога да търпя 

този човек. и Ще го търпиш, защото той е част от тебе. Ако го съсипеш, ще съсипеш и себе си. 

Впрочем под растене разбирам растене на нашето духовно тяло, което представлява единица от 

Божествената хармония. 


