
 

Серия: Просвещение 

Тема: Живот в Светлина 

 

Йоан 12:34-36 

 

 

 

Дата:14/04/2017г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

Днес се радвахме на приятен, слънчев майски  
ден. Ярката светлина и галещата топлина на слънцето 
са толкова приятни когато, температурите са по-ниски. 
Рядко има хора които да не им харесва тази светлина и 
топлина. Когато говорим са светлината, различните 
хора имат различно възприемане на светлината: 

Физика:   Светлината е поток от фотони! 
Биолога:  Светлината е която предизвиква у 

растенията фотосинтезата! 
Философа: Светлината е това което дава смисъл 

на тъмнината! 
Дъновистите-Бяло Братство: Светлината е 

продукт на бога-слънце! 
Обикновения човек би коментирал: Светлината ни 

прави да виждаме! 
На един слънчев часовник били написани 

следните думи”” Lux umbra dei”- светлината е сянката на 
Бога” 

Темата на нашите размишления тази сутрин е 
“Живота в Светлина” и идва от не твърде ясното за 
всеки човек изказване на Исус. Той казва няколко неща 
относно Светлината: Имате Светлина, движете се в 
Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете 
синове на Светлината.     КАКВО ЗНАЧЕХА ТЕЗИ 
ИЗКАЗВАНИЯ? 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Още Битие 1гл. Започва да запознава читателя с 
концепцията за светлината и тъмнината. Ако се 
замислим, ще видим, че онова което е станало в 
началото при творението става и днес в душите на 
хората. Човека се създава в тъмнината на майчината 
утроба. Ражда се и идва в светлината на света, но расте 
и узрява за света отново в дълбока тъмнина относно 
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своята посока и цел, и така остава до деня на смъртта 
си … освен ако не открие светлината  и не тръгне към 
нея с вяра.  

Човека живее в светлината, разбира живота 
посредством светлината, удоволства се от живота 
благодарение на светлината, но той не може да види 
светлината. Светлината прави живота видим и понятен 
за нас, но тя като нещо което осмисля живота ни, 
остава невидима. По определение на физиката, тя е 
електромагнитно излъчване. Тя е поток от фотони.  

 
Ти можеш да видиш света чрез нея. Тя можеш да 

знаеш за нея единствено, защото тя ти се открива, чрез 
това което осветява за теб. Ние не виждаме светлината, 
а онова което тя осветява. 

 Така е и Бог. Той е Любов, Той е и Светлина. Ние 
не можем да Го видим. Чрез Него, ние можем да видим 
и опознаем света и живота, но Него няма как да видим. 
Има само един начин да го видим. Как? Като се 
вгледаме в Неговия Син Исус Христос, Който 
прожектира Бога, за нас. Затова Исус казва: 

Йоан 14:9  … Който е видял Мене, видял е Отца; …. 

Както светлината изпълва мястото където е 
поставена, така и Бог изпълни Сина Си със 
Своята Светлина. Така виждайки Исус, ние 
имаме образа на Отец.  
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Светлината е красива в своя цветови 
спектър: 

 
Светлината е чиста и нежна. Светлината е така 
мистериозна и така славна. Кой друг освен 
Исус, е в състояние да отрази личността на Бог 
– Отец? 
В нашия текст Исус открито говори за Своята 
смърт, а в 32 ст. дори подсказва, че смъртта Му 
ще е на кръста. Хората чуват и разбират, че 
Исус говори за смъртта си. Те разбират, че Той 
твърди, че е Христос-Помазаника за Когото 
Стария Завет и пророците говорят. Тогава те 
питат (34 ст): Ами нали според Писанията 
Христос трябва да живее вечно, а не да умре? 
Ти за какъв Човешки Син говориш?  
Исус им отговаря, като измества отговора от 
смъртта, към … светлината. Той им посочва три 
важни разпоредби, които не само те, а и ние не 
трябва да забравяме: 
 
Първата разпоредба е: 

А) Подчинете се на Светлината 

С думите от 35ст.:  
„Ходете докле имате светлината, за да ви не настигне 
тъмнината.” 
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Исус казва на всички, че светлината се 
дава, за да виждат хората истината и да се 
подчинят на нея! 

Бог често иска от нас неща, които не 
разбираме. Нашата логика и нашия разум, може 
да крещят: Не може да бъде!  

Въпреки това, нашето послушание трябва 
да ни наложи: Направи го! На Господа трябва! 

 
Пр. Мария –майката на Исус е 

разпоредник на сватба на близки хора в Кана. 
Насред сватбата става голям гаф. Едно от 
онези неща, поради които сватбите обикновено 
се помнят: я булката ще падне с бялата рокля в 
калта, я младоженеца ще се подхлъзне и 
изтърве невястата си, я децата ще бутнат 
сватбената торта. В нашия случай, рано рано 
свърши виното. Как го смятаха, как го 
изчисляваха, но Мария чу че след малко, когато 
водещия сватбата вдигне поредната 
наздравица, някой щеше да извика: няма вино, 
и веселието щеше рано да приключи.  

Затова в този така труден момент, тя без 
колебание каза на слугите: Каквото ви каже, 
направете го, без да мислите и без да 
мъдрувате! 

Явно, че беше научила един урок в 
годините в Назарет- когато Му беше майка. Той 
често вероятно казваше странни и неясни неща. 
Тя беше разбрала, че когато тя просто направи, 
онова което Исус казваше, нещата си идваха на 
място. Тя беше разбрала, че когато Той покаже, 
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дадена посока, това е винаги правилната 
посока. Спор, непослушание, гняв, съпротива, 
са винаги носещи зло! 

Каквото ви каже, правете! 
Пр. Казват за един мисионер в Индия на име 
Самуел Хебик. Той често посещавал 
британските войници и им проповядвал 
Словото. Много войници приели Христа чрез 
него. Самуел обаче винаги търсел 
водителство от Бога, за това как да 
свидетелствува. 
      Един ден в Мадрас, един от офицерите си 
лежал мързеливо в стаята и пушел. Изведнъж 
чул по верандата стъпки и в стаята внезапно 
влязъл слаб и странно изглеждащ човек. 
Офицера макар да бил в своята стая се 
почувствал неудобно и с респект станал.  
След поздрава странника поканил офицера да 
седне и със силен акцент казал: “Дайте 
Книгата” Офицерът разбрал веднага за коя 
Книга става въпрос и извадил прашната 
Библия.  
Хебик с твърд и отчетлив глас казал: 
Отворете Битие 1гл и четете: 
1:1  В началото Бог създаде небето и земята.  1:2  А земята 

беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше 

бездната;… 
Достатъчно! Нека да се молим!-  
Офицера неохотно коленичил и изслушал 
молитвата на мисионера! 
След това Хебик без да каже нищо повече 
излязъл и заминал. 
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Ден втори:Историята се повторила но 
прочели следващата част от Битие 1 гл. и 
част от стих 2 
1:2  А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина 

покриваше бездната;… 
Ден трети: Сценария е същия. Хебик влиза в 
стаята, а офицера вместо да е ядосан и 
отегчен, вече го чакал с отворена Библия. 
Още преди да каже нещо Хебик, офицера 
зачел: 
„ …и Божия Дух се носеше над водата!”  
Стига, -почти извикал Хебик, и те двамата 
застанали пак на колене.  
Този ден офицера слушал внимателно 
молитвата на Хебик и чул, как този човек 
говори на Бога. Той със сърце изпълнено с 
любов, говорел на Бога, като Го молел да 
открие колко е важно за този млад офицер да 
има Исус за личен Спасител. Той молел Бога, 
да даде сили и смелост на офицера да се 
хвърли в ръцете на Исус и да довери и подчини 
живота си на Него.  
Офицера не можал да забрави тези думи и 
тази молитва. Те работили в умът му цяла 
нощ.   
Дошъл ден четвърти:  Още с влизането на 
Хебик, офицера отново с Библията в ръце, но 
и със сълзи в очите, запитал: 
 Господин Хебик, кажете какво да направя за 
да се спася. 
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Гледайки към офицера Хебик с блеснали от 
радостни сълзи очи мисионера казал: “И Бог 
каза: Да бъде светлина! И стана светлина”  

Да се покориш на светлината. Не да я 
обясниш, а да и се подчиниш. Това е ключа към 
успеха, мира и спокойствието! 

И когато ти слушаш тези думи, вероятно в 
ума ти се надига въпроса: А как да разпознавам 
каква е волята на Бога? 

Не се безпокой! Ако искаш да бъдеш 
послушен, тогава волята Му ще стои до теб, под 
формата на кръст, който не ти се вдига, но 
чувстваш, че трябва. Волята Му, ще е под 
формата на служение, което не ти се върши, но 
знаеш, че ако ти не го направиш, камъните ще 
трябва да го направят. Волята Му, ще е пред 
теб, под формата на тих глас, или мисъл която 
не ти дава покой. Ти искаш да я отхвърлиш! Ти 
намираш 101 извинения да не направиш това, 
което Бог те кара: Страхове, опасения, 
колебания, безпокойства и т.н. Оправдаваш се, 
но чувстваш, че това е повече твоя инат, 
гордост, чувство на достойнство и те всички не 
тежат достатъчно, за да загърбиш Божия глас.  

Послушанието винаги се свежда до това 
да се отречеш от себе си! То винаги е свързано 
с една мини-революция в нас. Революция в 
която ние влизаме във война със себе си.  

 
Втората разпоредба е: 

Б) Вярвай в Светлината- 36ст. 
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Да вярваш в светлината –означава именно да 
се доверяваш .  
Исус казва на всички, че Той не само ще живее 
вечно, но ще бъде вечно с онези които уповават 
на Него.  
Ние не можем да Го видим, но Той е във всяко 
изпитание, всяка буря, всеки момент на живота 
ни с нас. Ако трябва да слезем в рова на 
лъвовете, Той ще е с нас, за да затвори устата 
им. Той ще е с нас, ако ни хвърлят в 
нагорещената пещ, за да отвърже въжетата ни. 
Той ще е с нас, ако сме изправени срещу нашия 
Голиат, за да го порази и ние да сме 
победители. О, винаги когато Вечния Грънчар 
ни мачка, обработва и пече в пеща на живота, 
Той ще е с нас, за да ни даде сили, та да 
излезнем по-силни и по-годни за Царството. 
Ние не го виждаме, ние може да не чуваме 
гласът Му, но Той е с нас, защото е обещал: 
Йоан 14:18  Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.   

Исус не само е обещал да бъде с нас. Той 
ни го демонстрира. Ако ти не си уверен, искай 
Той да ти даде възможност да се увериш , да Го 
усетиш. Ако искаш това, тогава бъди готов! 
Житейския ти път ще стане каменист. Ще друса 
и боли, но няма да е за винаги, а само докато ти 
не кажеш: Вярвам Господи, помогни на моето 
неверие! И когато грубия и труден път свърши и 
живота ти се успокои, ти кажи: Вярвам в Исус, 
вярвам в Светлината, така както никога до сега 
не съм вярвал! Вярвам, защото зная от опит, че 
Той е винаги с мен! 
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Третата разпоредба е: 
В) Станете деца на Светлината- 36 ст.  

Да станеш дете на Светлината означава 
доброволно да вървиш в нея и без колебания да 
искаш да приличаш на нея. Означава да ти е 
приятно да си част от Светлината.  

Исус в центъра на живота ми. С 
удоволствие да приличам на Него. Да говоря 
като Него, да мисля като Него, да работя като 
Него, да обичам като Него, да се моля като 
Него. Когато съм всред хората, да не им отнема 
дълго време, преди да разберат, че съм дете на 
Светлината.  

Да бъда дете на Бога, означава да съм 
такъв всеки ден и преди всичко.  

Исус казва на друго място: 
Йоан 8:12  Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм 

светлината на света; който Ме следва няма да ходи в 
тъмнината, но ще има светлината на живота.  

Павел казва на Ефесяните: 
Eф 5:8  Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина 

в Господа, живейте като чада на светлината;  

Усещаш ли променящото действие на 
Светлината в себе си? Става ли Светилната 
все по-близка до твоето естество, или в 
неделя светиш, но в понеделник покриваш 
светлината за да не заслепява онези които 
не я обичат. 

Пр.Махали ли сте камък от мястото му? Когато 
го отместите, виждате как стотици живи 
същества са намерили комфорт там под 
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него. Те мразят светлината и махането на 
камъка ги предоставя на лъчите на 
светлината и те панически бягат да се скрият 
на тъмно.  

Много хора около вас ще се дразнят от 
вашата светлина. Какво да направим? Да я 
намалим? Да я угасим? Много вярващи,  
предпочитат така да правят, за да си осигурят 
спокойствие. Но ако не си Дете на Светлината, 
тогава защо живееш? Ако не дразниш със 
светлината си, защо се наричаш със името на 
Светлината? 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 

Уилям Холман Хънт- род.1827 - 1910 

Английски художник , нарисувал два пъти една 
много известна своя творба. Тя се казва: 
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Светлината на света. 

Картината представлява, фигурата на Исус, 
застанал и чука на една врата. Вратата 
олицетворява човешкото сърце. Всеки детайл в 
тази картина проповядва.  

Главата: Той е изобразен със корона в 
която е вплетен трънения венец- образа на 
страданието и славата. Пята на славата е през 
страданията. Страданията са част от пътя към 
светлината.  

Ръцете: Те са със раните. Това са раните 
причинени от нашите грехове. Греховете ни, 
които Го качиха на кръста, които Го приковаха 
към дървото. Греховете които източиха кръвта 
Му. Греховете които отнеха живота Му! Едната 
ръка държи светлината, а другата хлопа на 
вратата. Врата която е без дръжка от вън, 
защото трябва да се отвори само от вътре. 

Мантията: Тя е на първосвещеник. 
Първосвещеника имаше отговорността да е 
свят и да служи като Медиатор/Ходатай 
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между народа и Бога. Той принасяше 
жертвите, той се молеше за греховете, той 
откриваше на хората Бога.  Исус беше и 
Първосвещеник и Жертва. Той ни открива 
Отец в пълнота. Той ни въвежда в Божието 
присъствие.  

Нозете: те са интересни, защото не са 
насочени към вратата, а са така 
разположени, сякаш всеки момент Исус ще 
продължи по пътя си. Това е една истина, 
която е декларирана многократно в Словото 
Божие.  
2Кo 6:2  (Защото казва: - " В благоприятно време те 

послушах, И в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е 
благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).  

Истината е че всеки човек чува това 
хлопане на вратата на сърцето си. Чуваш го 
веднъж- вместо да отвориш, ти проявяваш 
нежелание и отхвърляш.  

Чуваш втори път, вместо да отвориш, ти 
отново се правиш че не чуваш. 

Трети път, сърцето ти е вече студено 
към тези почуквания 

Всеки път когато откажеш да отвориш, 
ти залостваш повече и повече тази врата. Ти 
залостваш отвътре, а Сатана я заковава. И 
така постепенно сърцето ти се закоравява. 
Картина на това закоравяване може да се 
види в Изход когато Мойсей говори на 
Фараон. От гл.7 до гл.9 можем да видим как 
сърцето на Фараон става все по-запечатано 
за Бога, докато накрая и сам Бог се намесва 
за да го запечата за погубване. 
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Бог не иска да те чака цял живот. До 
някъде Той ще чака и хлопа, но ще дойде 
момента в който Той сам ще ти помогне да 
се противиш. Колко време смяташ да 
държиш Исус вън от сърцето си? Внимавай 
!?!Внимавай, да не пресечеш „линията на 
Божието допустимо”! Докато ти се колебаеш 
и умуваш, Сатана  ще ти нашепва лъжи, ще 
ти показва лошите страни на Децата на 
Светлината, ще те убеждава колко е добре 
да си в света. Не може да си с единия крак в 
Рая, а с другия в света! Не може с години да 
запушваш врата на благословенията – ти не 
влизаш и други не пускаш.  

 
Светът погива и има нужда от Децата на 

Светлината! Светиш ли ти достатъчно силно 
„в своя ъгъл”? 


