
 

 

 
 

ОТКРИВАНЕ  НА  СКРИТОТО 
 

 

Текст: „Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се 

узнае и не ще излезе на яве“ (Лука 8:17) 

Има две основни причини, поради които хората крият нещо. Ако нещо е толкова ценно, че може 

да привлече нечие пожелание, то бива скрито. Крият се пари, крият се ценности, крият се съкровища, 

крият се завещания, крие се информация – изобщо всичко, което може да бъде важно и може да 

донесе голяма финансова изгода. 

От друга страна човек обича да скрива всичко, което би уронило престижа му и като следствие би 

претърпял морални и материални щети. Скриват се срамни постъпки, грехове, престъпления, 

закононарушения и т.н. Дори в този свят много от тайните биват разкрити, много от престъпленията 

биват наказани. Но Библията ни дава твърдо убеждение, че не само много от потаеното ще бъде 

разкрито, но че всичко тайно един ден ще излезе на яве (Лука 8:17). И тези, които са крили срамните 

си дела, ще получат вечен позор и презрение. А тези, които са крили „скришния в сърцето живот, с 

нетленното украшение на кротък и тих дух“ (1 Петрово 3:4), ще получат нетленна и славна 

награда. 

Днес няма да се занимаваме със скритите неща в тоя свят, но ще използваме ценни аналогии, за 

да разсъждаваме върху Божието Слово и да получим своите откровения. Защото „Скритото 

принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века...“  

(Второзаконие 29:29). 

 

ЗАЩО БОГ КРИЕ СЕБЕ СИ И ЦАРСТВОТО СИ? 
 

Като погледнем към Небето ние не виждаме Божието Царство. Дори Гагарин, който за пръв път 

излезе в Космоса, не можа да види Бога и това беше лансирано като очевидно доказателство, че 

няма Бог, и че комунизмът и атеизмът са най-напредничавите идеологии.  

Защо Бог се крие? Той обитава в слава и няма от какво да се срамува. Той не върши неправда, 

нито престъпва закона Си, „защото е възвеличил думата Си повече от цялото Си име“ (Псалм 

138:2). Защо тогава Той се крие. Нямаше ли хората да повярват много по-лесно, ако сутрин, вместо да 

видят слънцето, виждаха ослепителните проблясъци от Неговия трон ?!!!... Има само един отговор и 

той е: Бог се крие, за да бъде открит. Както съкровището чака да  бъде открито от най-смелите, най-

дръзките и най-упоритите, така и Бог чака да бъде открит от най-смелите в духа, най-дръзките в духа 

и най-упоритите в духа.  

Бог иска да бъде открит, но, за да се заеме човек с откриването на нещо, първо трябва да го 

оцени. Човекът, който намери имане в нивата, не беше бедняк. Той имаше имоти (Матей 13:44). 

Обаче той оцени това имане много по-високо отколкото всичко, което имаше. Той пресметна, че, ако 

продаде всичките си налични имоти, ще може да предложи една неустоима цена, за да се съгласи 

собственикът на нивата да му я продаде. И въпреки високата цена, която ще плати, накрая пак ще е 

много по-богат. 

Ако ти все още не си оценил Бога толкова високо, че да си готов да пожертваш целия си наличен 

живот, не би могъл изобщо да Го откриеш. Преди да се захванеш с познаването на Бога, първо 

трябва да Го оцениш подобаващо. Иначе просто ще ходиш на църква, ще подхранваш заблудата, че 

си християнин, докато в последния ден се срещнеш лице в лице с горчивата реалност на Божието 

осъждение. 
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Ако днес решиш, че, ако не заради друго, то поне поради страха от наказанието, ще се 

приближаваш към Бога – ти си в началото на мъдростта (Притчи 1:7). 

 

КАКВО ИМА СКРИТО ЗА НАС У БОГА? 
 

1. Мъдрост – (1 Коринтяни 2:6-7,10; Марк 4:11-12; Яков 1:5-8). Не можеш да достигнеш Божията 

мъдрост по никакъв начин. Трябва да признаеш този факт и да помолиш Бог да ти я даде. 

Гордостта само ще отнеме възможността да притежаваш нещо истинско. 

2. Тайни (Божията воля, намерение и план) – (Исая 55:8-9; Матей 7:6-7; Амос 3:7). Никога не 

можеш да улучиш случайно Божията воля. Дори Божиите слуги не стигат до нея, а Бог им я 

открива. 

3. Животът ни – (Колосяни 3:1-4; 2 Коринтяни 5:2-3; Притчи 4:18). Ти имаш ли живот скрит в Бога 

с Христа Исуса? Знаеш ли, че всичко, което си мислиш че имаш извън Бога, е смърт. То е загуба. 

Суета. Затова „който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли че има“ (Лука 8:18). 

И пак се сещаме, че „гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти“ (Матей 6:21). 

Отново трябва да оцениш подобаващо – този път живота си, който Бог оцени с кръвта на Исус 

Христос, живота на Единородния Божий Син. Исус каза: „Понеже какво ще се ползува човек, 

ако спечели целия свят, а живота си изгуби?“ (Матей 16:26). 

 

ОТКРИТОТО НИ ПРИНАДЛЕЖИ 
 

„... а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века...“  (Второзаконие 29:29). 

Очевидно и естествено е човек да действа съобразно с това, което му е открито. Защото скритото 

принадлежи на Бога. Но стихът не свършва дотук. Знанието носи наслада, но и отговорност. 

„Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни 

до века, за да изпълняваме всичките думи на тоя закон“. 

Ако си решил да правиш открития в духа – знай, че ще трябва да им се покоряваш. Бог няма да 

дава безсмислени откровения на човек, който не се съобразява с откритото, което му принадлежи, за 

да го пази. Пътят на всеки откривател започва с посвещение, минава през търпение и завършва в 

слава. Но колко нелепо би било даден откривател да не взема предвид в по нататъшните си 

разработки собствените си открития. Това не се случва в този свят, но за жалост е често срещано 

явление в християнството. 

Колко приятно е да наставляваш дете, което виждаш, че прилага с радост съветите ти. Но колко 

безсмислено е да продължаваш да даваш съвети на някой, който не те слуша изобщо. Непокорните 

много ще пострадат още на тази земя, та дано скръбта и утеснението да отворят ушите им към 

Божиите думи. Ако и това не помогне, ще се срещнат с участта на непокорните, която е огненото 

езеро. 

Нека размислим и да дадем подобаваща оценка на Бога и Неговото Царство. И ако сме толкова 

невежи, че не можем да осъзнаем величието Му, нека поискаме мъдрост от Него – Той дава щедро 

на всеки, който иска от Него! 

Нека размислим за стойността на собствения си живот. И ако не знаем колко струваме, нека 

видим на колко ни оцени Сам Бог. И в същото време да си спомним, че сме само пръст. Това, което е 

ценно в нас е само това, което имаме от Бога! 

Нека се отнасяме отговорно към всяко нещо, което Бог ни открива. Така на Него ще Му е 

радостно да ни открива все повече и повече, защото ще вижда в нас добра земя, която дава много 

плод. И нека се молим всичко, което не ни достига, да го получим по благодат, защото искаме в 

името на Исус. 

Искайте и ще ви се даде! 


