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СЛОВОТО МЕЖДУ НАС 
 

Коментар върху I Йоан. 1:1-4 

"Това, което беше отначало", са думи, които очевидно се отнасят за Исус Христос. 
Откъде знаем това? Текстът сам ни предлага доказателствата. "Това, което беше 
отначало" е било  

чуто,  
видяно от апостолите и учениците,  

докоснато от тях. 

Всичко това се отнася за Един, Който правилно е наречен "Словото на живота" 
или както гласи I Йоан. 1:1 в един от преводите на Библията: "Ние писахме за 
Словото на живота в Него, Който съществуваше от начало, Когото ние чухме, Когото 
ние видяхме със собствените си очи, Когото ние изгледахме и докоснахме със 
собствените си ръце." 

Скъпи читателю, ако вие сте прилежен изследовател, можете да се запитате: "Как 
можем да отнесем тези думи към Исус?" Наистина трети стих ни насочва към Отца и 
Неговия Син Исус Христос, но в него не е казано специално, че Той е Единственият, 
Който е бил "отначало", нали? Нека потърсим допълнителна информация. В стих 2 
Йоан ни казва, че "животът се яви и ние видяхме, и свидетелствуваме (за Него)”. Той 
говори за една личност и тази личност е Исус Христос. 

“Но не е ли това ваше лично обяснение?”, можете да запитате. Едно добро 
правило, което можем да запомним, е да прилагаме Писанията при тълкувание на 
Писанията. Ако темата не е изяснена по-нататък в пасажа, но е развита в друга част 
на светото Божие слово, Библията, по-добре е да я проследим, отколкото да 
предлагаме свое частно обяснение. Ап. Йоан ни разяснява всичко по-пълно в 
въведението към своето Евангелие, което изучихме, за да отговорим на въпросите от 
предишния урок. Така от Йоан 1:1-18, научихме, че Словото е било отначало и е Бог. 
Той е "Словото на живота”, защото "в Него беше животът" (Йоан 1:4). Стих 3 ни 
разкрива ясно, че "Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, 
което е станало". 

Въпросът: "Как е започнал животът ни?" сега получава ясен отговор. "Добре", ще 
кажете, "но все още не се казва нищо за Исус Христос". Прочетете Йоан 1:14 "И 
Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на 
Единородния от Отца, пълно с благодат и истина". Исус Христос е Единственият, 
обявил се за Бог (Йоан 1:1, 3:16). Исус Христос е Този, за Когото свидетелствува ап. 
Йоан.  
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Апостол Павел ясно откроява тази истина в своето Послание до колосяните. 
Прочетете цялата първа глава и обърнете особено внимание на стиховете: "В Него, 
Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез 
Него бе създадено всичко, което на небесата и на земята, видимото и невидимото, 
било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе 
създадено." 

Подобни твърдения са правени за Исус в Новия Завет и дори в Стария Завет. 
Авторът на Посланието към евреите пише: "Бог, Който при разни частични 
съобщения, и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, 
в края на тези дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез 
Когото и направи световете, Който бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на 
Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово…" 

Помислете върху това: Ако предвечното съществуване и божественост на Исус 
Христос са една нова истина за вас, вие сте съвсем в началото. Тепърва ви предстои 
да откриете чудесните истини, които са записани в Библията и са потвърдени в 
нашите сърца чрез Светия Дух (Йоан 14:16, I Йоан. 2:20). При това, 
неопровержимото доказателство за същността на Исус е показано и в историята на 
света, която познаваме, наблюдаваме днес и ще видим в бъдеще. Библията например 
съдържа стотици предсказания относно Христовото раждане, Неговия живот, смърт и 
възкресение, а също твърди, че Той ще дойде отново като Цар на царете и Господ на 
господарите. Повечето от тези предсказания са направени преди Неговото идване на 
този свят и всички те са или ще бъдат изпълнени съвсем точно! 

В Евангелието от Йоан четем, че чрез Исусовата пълнота или богатство, Неговите 
последователи са получили "благодат върху благодат" или, казано по друг начин, 
"едно изобилно благословение върху друго" (Йоан 1:16). 

Едно благословение, което ап. Йоан пожелава на своите читатели е да имат 
"общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос" (I Йоан. 1:3). Можем да бъдем 
сигурни, че апостолът силно копнеел тези хора да вкусят от общението 
(определението от речника на Уебстър е: приятелство, съюз, другарство) с живия Бог 
и с Неговия Син Исус Христос. "Общение с Отца" означава да познаваш Бога и да 
бъдеш приет от Него. 

Лично обобщение: Познаването на Бога или общението с Него е нещо повече от 
това, да станете приятели. Библията учи, че Бог Отец ни е възлюбил толкова много, 
че иска ние да влезем в Неговото семейство, да станем Негови чада, а Той ще бди над 
нас и ще се грижи винаги за нас. Библията учи, че ние сме в състояние да влезем в 
това благословено общение чрез Исус, Неговия Син. Отец и Син ни обич ат - затова 
Синът дойде в света да свидетелствува за Божията любов и да умре, за да направи 
възможно това общение. Всеки от вас ще стигне постепенно до тези истини, като 
изучава Библията. А засега размишлявайте върху следните стихове: 

• Йоан 3:16: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот." 

• І Йоан. 5:11,12: "И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че 
този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот; който няма Божия 
Син, няма този живот". 

• Йоан 1:12: "А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, 
сиреч, на тези, които вярват в Неговото име." 

 
Защо още сега не помолите Бога да ви направи Свое чадо чрез Исус Христос? 

Само поискайте и Той ще го стори! 
 

  
 



ДА ХОДИМ В СВЕТЛИНАТА 
Въпроси за лично изучаване върху I Йоан. 1:5 - 2:6 

 
Когато започвате разглеждането на въпросите, помолете се за водителство и 

проникновение. Прочетете I Йоан. 1:5 - 2:6 наведнъж и после всички предложени 
препратки, до които стигнете. Не забравяйте да обосновете своите отговори с цитати 
от Писанието. 
 
Как да ходим? (I Йоан. 1:5-7; Йоан 3:19-21, 8:12, 12:35,36) 
1. а) Защо някои отказват да вървят към светлината? 

 
 

б) Какво е тяхното състояние? 

 
 
в) Защо други вървят към светлината? 

 

 
2. а) Как се ходи в светлината? (Вж. Йоан 1:12) 

 

б) Как ставаме “синове на светлината” ? (Вж. Йоан 12:35,36) 

 
в) Как бихте описали собственото си ходене?* 
 
 

3. а) Как да познаем дали наистина ходим с Бога? 
 

б) Ако не ходим с Бога, как може да бъде възстановено нашето общение с Него? 

 
в) Прочетете Рим. 3:23, 6:23 и I Петр. 1:17-19. Какво средство използва Бог, за 

да ни очисти, и защо това е необходимо? 
 
 
 
Нека се спрем на въпроса за греха, I Йоан. 1:8-10 
4. Защо, ако не признаваме греховете си, ние 

а) отказваме да бъдем честни спрямо себе си? 
 
 
б) отхвърляме Бога и Неговото слово? (вж. също Рим. 3:23) 
 
 

5. а) Какво ви говори изразът "и да ни очисти от всяка неправда" относно Божията 
простителност? 

 
 

б) Разгледайте внимателно ст. 9. Мислите ли, че Бог ни прощава само греховете, 
които съзнаваме?* 

 



Ние имаме един Застъпник (Ходатай), I Йоан. 2:1-2; Евр. 4:14-16 
6. а) Някои преводи използват думите “адвокат” и “изкупление”. Дайте 

определение на тези думи, използвайки речник: 
 - адвокат (ходатай) 
 
  
 - изкупление 
 
 
б) Защо Исус Христос е Единственият, определен да бъде нашият Застъпник пред 

Отца? 
 
 
в) Как Той ни помага като наш Застъпник? 
 
 

7. а) Как Исус става Изкупител на нашите грехове? (виж също Левит 17:11; Ефес. 
1:7; Евр. 9 :22) 

 
 

 
 
б) Защо е било необходимо това? 
 
 
 
в) Сравнете I Йоан. 2:12 и Йоан 1:29 и обяснете името, което Йоан Кръстител 

използва за Исус. 
 
 

Нашето ходене трябва да съответствува на нашето говорене,  
I Йоан. 2:3-6 
8. а) Опишете поведението на един истински вярващ. 

 
 
б) Как този начин на живот ни вдъхва по-голяма увереност? 
 
 

в) Ако претендираме, че познаваме Бога, но не ходим по Неговия път, то какво е 
нашето състояние? 

 
 
 
г) Какво се получава, когато пазим Неговото слово? 
 
 
 
д) Кой е нашият пример? 
 
 

За личен размисъл: Прегледайте отново целия урок, за да оцените вашето 
собствено положение пред Бога. Дали отговорите ви на въпросите ви дават увереност 
относно вашето място в Господнето семейство? Ако не, какви стъпки искате да 
предприемете? 


