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Израстване в Христос 

 
В предишния урок ние разгледахме какво е вярата. Разбрахме, че вярата – това е 

доверие. Разбрахме още, че  започваме да се доверяваме на Бог, когато започнем да 
четем Словото, обръщаме се към Него в молитва и Му поверяваме живота си. 
Ти искаш ли да растеш духовно? Да израстваш обаче е невъзможно, ако съсредоточиш 
цялото си внимание върху самия процес. Няма нищо по-пагубно за духовния ръст от 
издирването на плодовете на Духа в себе си. Желаеш ли да достигнеш „мярката на 
ръста на Христовата пълнота;? ( Еф. 4:13) Съмняваш ли се, че израстваш духовно? Има 
само един начин точно да определим растем ли или не. Виж с какво се храниш. За 
духовния растеж, както и за всяко израстване е нужен хляб – Хлябът на Живота. Този 
урок ни позволява да разберем как можем да растем в християнската вяра. Трябва ли да 
разчитаме на Христос за спасение, а после  на нашите собствени сили?  Какво очаква 
Бог от мен?  Каква е ролята на Бога в този процес и каква е моята роля? 
 
1. Какъв точно растеж е необходим в живота на християнина? 2 Петрово 3:18 
 
 
2. Къде намираме тази благодат? Евреи 4:16 
 
 
3. Как познаваме Исус Христос?  
1 Петрово 2:2,3 
 
 
Само чрез личното изследване на Словото можем напълно да познаем и да разберем 
Исус. 
 
4. На кого всъщност  е необходим този растеж? 2 Солунци 1:3 
 
 

Нашата вяра трябва да расте в постоянна зависимост от Бога. Петър е добър 
пример за това. Прави крачка навън от лодката, гледайки към Исус; но връщайки се 
назад, той изгубва Господа от очите си и....започва да потъва. По същия начин и ние  
се колебаем във вярата си. 

 
5. Какво е необходимо за израстване и принасяне на духовни плодове? 
Йоан 15:4 
 
 



Духовното израстване на християните се заключава във все по-голямата 
зависимост и доверие  в Христос. Не е възможно да се опреш на Бога и да се смириш 
частично. Във всеки момент от живота ти си смирен и се надяваш на Исус – или не 
си и разчиташ на себе си.  

 
6. Отдалечава ли се Бог от нас? Римляни 8:35,38-39 
 
 

Нищо не в състояние да ни отдели от Божията любов. Затова дори да падаме 
и да грешим, не е нужно да чакаме да дойде Божият гняв.Затова не трябва да се 
отчайваме и да си мислим, че никога няма да бъдем допуснати в Божието царство. 
Не е нужно да поправяме грешките си със своите собствени сили. Трябва да дойдем 
незабавно при Исус, да изповядаме греховете си и да споделим нуждите си с Него. По 
този начин отношенията ни с Бога се развиват. 

 
7. Възможно ли е ние да се отдалечим от Христос?Йоан 15:6 
 
 

Бог  НИКОГА не се отделя от нас. Поради това единствената причина за 
отделянето ни от Бога е нашият собствен избор. Бог не си тръгва от теб – Той е 
пожертвал  Сина Си за теб. Но ти можеш да си тръгнеш от Него. Разумно ли е обаче 
това? 

 
8. По своята същност ние слаби ли сме или силни? Матей 26:41 
 
 
9. Как можем да заякнем духовно? 2 Коринтяни 12:9,10 
 
 

Духовното израстване не е в това да ставаш все по-силен и по-силен. Ние 
израстваме духовно, осъзнавайки всеки ден колко сме слаби и как непрестанно зависим 
от Божията милост. 

 
10.  По какъв начин мога да бъда в непрестанна връзка с Христос? Колосяни 2:6 
 
 
„Питаш ли се: “Как трябва да пребъдвам в Христос?” По същия начин, както си Го при-
ел в началото. “Както сте приели Господ Исус Христос, така ходете в Него.” “Правед-
ният ще живее чрез вяра.” Ти си се предал на Бога, за да бъдеш всецяло Негов, да Му 
служиш и да Му бъдеш послушен, и си приел Христос като свой Спасител. Ти не мо-
жеш сам да изкупиш греховете си или да промениш сърцето си; но след като си се пре-
дал на Бога, си повярвал, че Той заради Христос е извършил това вместо теб. Чрез ВЯ-
РА ти си станал Христов, чрез вяра ще растеш в Него чрез даване и чрез вземане. Ти 
трябва да Му ДАДЕШ всичко – сърцето си, волята си, служенето си;  да Му отдадеш 



себе си, за да можеш да бъдеш послушен на всичките Му изисквания; трябва и да ВЗЕ-
МЕШ всичко: Христос, пълнотата на всяко благословение, трябва да пребъдва в сърце-
то ти, да бъде твоя сила, твоя правда, твой вечен Помощник, за да ти дава сила да бъ-
деш послушен.” 
        „ Пътят към Христос” 
 
11. В какво се крие тайната на израстването в Христос?Евреи 12:2,3 
 
 
„Когато се занимава със собственото “аз”, умът ни се отклонява от Христос, Източника 
на силата и живота. Затова и Сатана полага специални усилия да държи вниманието ни 
отклонено от Спасителя, та по този начин да попречи на връзката и общението на ду-
шата с Него. Светските удоволствия, грижите, трудностите, объркаността и скърбите на 
живота, грешките и недостатъците на другите или пък нашите собствени грешки и не-
съвършенства: към всички тези неща или само към някое от тях Сатана се стреми да от-
клони вниманието ни. „ 
     „ Пътят към Христос ” 
 
12.  Какво ще стане, когато нашето внимание е постоянно фокусирано върху 
Исус? Йоан 15:5, Филипяни 4:1 
 
 

Заключение: Много хора погрешно мислят, че духовното новорождение е 
работа на Бога, а духовният ръст – тяхна собствена работа. Невъзможно е да 
израстваш в благодатта, уповавайки на собствените си немощни сили. Духовният 
растеж е дар от Бога. Ние постоянно приемаме този дар, като всеки ден Го каним в 
живота си.  
Когато Бог ни кани да бъдем в пълна зависимост от Него, когато ни умолява да 
признаем нашата безпомощност, Той не отваря врати за нашето бездействие. 
Животът, отдаден на Исус – това е живот на служене. Тогава ние можем всичко в 
името на Христос. 
 

 
 


