
 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА  ДАДЕНОТО  ОТ  БОГА  ВИДЕНИЕ 
 

 

Текст: „Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава. В сън, в 

нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава Той 

отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях, за да отвърне човека от намерението му 

и да извади гордостта из човека; Предпазва душата му от гроба и живота му, за да не падне 

от меч” (Йов 33:14-18) 

 В днешно време много е обичайно да видиш хора, които се безпокоят когато не намерят кой да 

им изтълкува сънищата, въпреки че самите те са с обновен дух, т.е. имат опитността на 

Новорождението.  Внимателното изучаване на нашия текст, цитиран от книгата на Йов, ни дава ясна 

представа за характерните черти на което и да е дадено от Бога видение. Видението от Бога: 

1. ВИНАГИ Е ПОУЧИТЕЛНО 

Нашият Бог е любящ Бог. От Битие до Откровение има много примери за видения, които Бог е 

давал на човеците, били те обрязани или необрязани (Битие  37; 40; 41, Исая 6, Даниил 4; 7; Матей 

2). Бог винаги придружава дадените от Него видения  с послание. Не е възможно да имаш 

откровение от Бога без да получиш някаква специфична информация. Ако имаме някакви сънища, в 

които няма небесни указания и поуки, ние трябва да забравим за тях. Те никога не могат да бъдат от 

Бога. 

2. ВИНАГИ ВОДИ КЪМ СМИРЕНИЕ 

Откровенията от Бог съдържат в себе си силата на смирението и себеотричането. Божиите мъже 

и жени от Стария и Новия Завет, които са имали тази благодат да получат видение от Бога, винаги са 

били променяни напълно след срещата си с Господа (Филипяни 3:1-9, Исая 6).  

3. ВИНАГИ СЪДЪРЖА ПОСЛАНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ ОТ ИДЕЩИЯ ГНЯВ 

Причината, поради която Бог говори с нас понякога чрез видения, е бащината Му загриженост за 

нас. Той никога не би допуснал врагът да ни притежава, заради скъпоценната кръв на нашия Господ 

Исус Христос. Исус Христос винаги ще пази душите ни от шеол и живота ни от меча, защото ние сме 

зеницата на Божието око: „Като каза: Да не докачите помазаните Ми и да не сторите зло на 

пророците Ми“ (Псалми 105:15).  

4. ВИНАГИ СЪДЪРЖА НЕБЕСНО ВОДИТЕЛСТВО 

В Деяния на апостолите четем: „И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та 

му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага 

потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава 

да проповядваме благовестието на тях“ (Деяния 16:9-10). Бог даде видение на Павел и го 

подпечата с указание, за да го отклони от първоначалния му замисъл да отиде да проповядва в Азия 

преди определеното от Бога време.  

А Ти съгласуваш ли действията си с Божието видение за твоя живот? 
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