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1. УВОД- 

Явис- Юдеин, който се появява в 
родословието на това племе с име, 
предвещаващо скръб, страдание, болка. 
Въпреки така предначертано, неговото 
бъдеще, беше променено и за него се казва, 
че той беше най-почитан между братята си.  

Може ли човек да върви срещу това 
което живота му отрежда? Срещу това което 
родителите му отреждат?Срещу това което 
обществото му отрежда? 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Намираме се в началото на една нова 
година. 2017 г. е в изгрева си. Вероятно ти си 
имал тежка 2015 и 2016г. Нямаш някакви 
очаквания от тази 2017г. Нямаш особени 
надежди!? Навел си глава и смирено чакаш 
новата година да се стовари с поредните 
тежести и трудности върху теб. Искам днес да 
ти задам няколко въпроса: 

 

1- Кой оформя твоята съдба? 

1 Лет.4:9б „…и майка му го нарече Явис, като думаше: 
Понеже го родих в скръб. „ 

 
Историята на Явис днес застава пред 

нашите умове, за да ни предизвика. 
Представете си Явис! Все едно родителите 

ти да са ти дали името … 
Пр. добре, аз потърсих в интернет няколко, 

реални глупавите имена, които родители са 
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дали вероятно в пияно състояние на децата си. 
Ето някои от тях:  

ЖЕНСКИ 
263.Фльорца Котарачкова 
256.Трошка Пръндачка 

242.Телефонка Негритова Коритарова 
206.Салфетка Иванова 
126.Лимонка Крушовска 

106.Кирка Градинарска 
90.Зелка Пръвчева  
И МЪЖКИ: 

290.Щраус Занов  
269.Хвърчилко Хвърчилков 
228.Стенограф Николов 

и 
Вовеки Веков 

 

Явис е бил вероятно човек, който се е 
срамувал от името си и винаги когато е 
трябвало да си казва името на някой , вероятно 
го е правел с голямо неудоволствие. Да не 
споменаваме, че когато някой е трябвало да го 
поздрави, също се е чувствал зле: 

Здравей, Скръбни … 
Добър ден Тъжни … 
Много се радвам да те видя Болезнен … 
Явис не може да промени името си (както 

това е възможно днес), но той решава да 
направи нещо друго. Той решава не името, не 
хората, не родителите, не майтапчиите и 
присмивачите да оформят живота и съдбата му, 
а Бог. Той загърби болката, обидите, 
отхвърлянето, присмехите и обърна погледа си 
към Бога. 



 4 

Живота на всеки от нас е пълен с хора, 
събития, спомени, преживявания, обиди и други 
травми, които искат да бъдат решаващи за 
нашата съдба. Ще им позволим ли още една 
година да ни влачат и тормозят?  

Помисли и извикай в ума си, онова, което 
не можеш , не си сигурен дали и искаш да 
забравиш. Може да си наранен от много близки 
хора. Може да си наранен и да не знаеш от 
кого!? Може да си извършил грях и да не можеш 
да простиш на себе си. Тези воденични камъни 
тежат на врата ти и не ти дават възможност да 
се изправиш за да видиш избавление.  

Можеш тази година да застанеш и сериозно 
да кажеш на Бога, че искаш свобода от 
натрапниците във твоята съдба. Кажи Му: Боже 
моля Те, Ти поеми изграждането на моята 
съдба! 

 

2- На Кого се молиш?- 10а ст. 

1Лет. 4:10  И Явис призова Израилевия Бог, 

Че, на кого да се моля, то е ясно? -
Ще ме апострофира някой! 

Въпроса е много важен! Има много 
богове. Когато някой каже „боже”, той/тя 
не винаги имат предвид Израйлевия Бог. 
Сатана много обича да го наричат бог.  

Искам да ти кажа, че истински бог за 
човека, е не този на когото принасям 
молитвите си, а онзи/онова който 
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контролира страстите ми, желанията ми, 
копнежите ми, то е моят бог!!! 

Аз може да се моля „О боже”, и да 
призовавам бог Мамон! 

Мамон!?!?- ще извикаш ти. Аз не съм 
призовавал името му никога в живота си. 
Но знаеш ли, че когато ти се молиш на 
бога, да ти помогне и в същото време 
даваш подкуп за да успееш в начинанието 
си, ти се молиш на Мамон- бога на 
парите! 

Знаеш ли, че може да се молиш „о 
боже” и да призоваваш Марс! 

Кой е той? –ще питаш ти- и как се 
моля на него? 

Когато мислиш дали не може със 
силови методи да решиш проблема си! 

Може да казвам „о боже” и да имам за 
бог – семейство, мъж , жена , дете  

Може да е лъст, може да е ревност, 
може да е гняв, може да е телевизия, 
интернет, личност.Да, в списъка с богове, 
има много чакащи и искащи да им дадем 
титлата.  

Нека тази година да прогоним идолите 
от живота си. Може да си свикнал с тях, 
но ако виждаш че има такова нещо, което 
в ежедневието ти контролира твоите 
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мисли, желания, копнежи, тогава не 
трябва да си безразличен. Може отдавна 
да не ги смяташ за идоли, но те са. Едно е 
вярно, Израйлевия Бог трябва да заеме 
първото място в живота ти. И още нещо, 
тези идоли, не си отиват без помощта на 
Истинския Бог, чрез силата на Святия Му 
Дух. Затова ще трябва да потърсиш тази 
помощ. Започни още сега! 

Кажи: Боже на Аврама, Исака и Якова, 
моля те заеми първото и водещото място 
в моя живот. Прогони идолите от 
ежедневието ми! Амин 
 

3- За какво се молиш?- 10б ст 

1Лет. 4:10  И Явис призова Израилевия Бог, 
казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано 
разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, 
и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! 

Явис се молеше. Ако можем да разберем, 
колко е важна молитвата за нас!? Ако можехме 
да разберем, колко много неща ще бъдат 
различни, ако ние се научим да боравим с 
молитвата.  

Нека помислим върху списъка от желания 
които Явис поставяше пред Израйлевия Бог. 
Бих казал, че Явис имаше две основни искания: 

-Да бъде благословен-успех   
И  
-Да бъде пазен -сигурност 
А) „действително да ме благословиш” 
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-колко егоистично? – ще възкликне 
легалиста 

-колко харизматично- ще извика 
консерватора. 

-нека никой Християнин да не абсорбира 
това  псевдо-смирение. Не казвай никога: Аз не 
искам да занимавам Бог със своите проблеми! 
Или Аз не искам да безпокоя Бога с големи 
очаквания! О Боже, не ме благославяй мене, 
благослови Вселената?!?!? 

Напротив искай Бог да те благослови!  
Яков води борба с Бога за да бъде благословен. 
И беше благословен!  Защо и ти и аз да не се 
преборим. Соломон се моли за големи и 
нескромни благословения за себе си в Пс.72. И 
му бяха дадени! Защо ние да скромничим!? 

Защо да искаме благословения за себе 
си? Защо да занимаваме Бог със своите 
проблеми. Защото ние имаме един Бог, който 
иска да благославя тези които търсят 
благословения от Него. Ние вярваме в Един 
Бог, който не дава благословения в замяна на 
нещо, което ние сме Му дали. Той е щедър 
както за вярващите, така и за невярващите: 
Maт._5:45  за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на 
небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите 
и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.  

 И ако Той е щедър за онези които не 
искат от Него,  колко по-щедър, би бил Той към 
онези които смирено отиват за да поискат от 
Него. Ако Той дава и на онези които искат, само 
за свои облаги, колко повече Той би дал , на 
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онези които биха се осмелили да искат с идеята 
да помогнат на други. 

Два Псалма които хвърлят светлина върху 
нашето право да искаме: 

Пс.2:7 и 8 
Пса. 2:7  … Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих. 

2:8  Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое 
наследство, И земните краища за твое притежание.  

Месиански Псалм- ще каже някой. Отнася 
се за Исус!  

Нека си напомним: 
Йоан 1:12  А на ония, които Го приеха, даде право да станат 

Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;  
1:13  които се родиха … от Бога.  

Бог приема ли те за Свой Син/Дъщеря? 
Ако сме родени от Бога, ние сме Негови синове 
и дъщери и Той е наш Баща. Тогава ти и аз 
имаме право да отидем и да кажем на Баща си:  

Татко, Ти Си обещал да ми даваш и аз 
съм дошъл да искам!  

Но, -някой вероятно ще ми опонира- защо, 
аз вярващия искам, но не получавам!?!? 

Тук идва на помощ следващия Соломонов 
Псалом72 в който Соломон иска твърде 
нескромно, всички царе да му се покланят, и 
всички народи да му слугуват(11 стих). Той иска 
изобилие, иска цъфтящи градове, иска името му 
да се споменава вечно, иска всички да го 
облажават(ст.15-17). Но Соломон разкрива 
тайната на своята нескромност в стихове 12-14. 
Те започват с думата „защото” и той казва защо 
очаква от Бога такива благословения: 
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Защото той иска да върши Божията воля 
на земята. Да показва грижа за сиромаха, 
милост към угнетения, закрила за 
преследвания. Бог е щедър, към всеки който 
има щедро сърце. 

Яков пояснява Соломон: 
Яков 4:3  Просите и не получавате, защото зле просите, за да 

задоволявате страстите си.  

Онзи който иска само за да задоволи 
своите нужди, да нахрани само своя си стомах, 
за да плати само своите дългове, за да си 
осигури удоволствие и комфорт само на себе 
си, такъв човек, няма да получи. Бог ще ти 
даде, тогава когато ти си готов и искаш, за да 
дадеш на нуждаещите се!  

Явис е само малко свидетелство за нас, че 
Израйлевия Бог иска да ни благослови и ще ни 
благослови изобилно, когато ние сме готови да 
благословим други с това, с което сме били 
благословени.  

Искаш ли да бъдеш благословен през тази 
нова година? Тогава добре помисли: 

1- Премахна ли рушителите на твоята 
вечна съдба 

2- Израйлевия Бог ли е в центъра на 
твоите желания, копнежи, страст? Кой е 
твоят Бог? 

3- Готов ли си да благославяш, за да 
искаш смело да бъдеш и ти 
благословен? 
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След това пожелание за благословение, 
Явис дава малко пояснение, за това как иска да 
бъде благословен. Той казва:  

 
Б) разшири пределите ми 
и още: 
В) ръката ти да бъде с мен 
 

разшири пределите ми 

Искам накратко да хвърля светлина върху 
тези две конкретни благословения. 

Разширяване на пределите в древната 
история е означавало, разширяване на 
влиянието. Бог често обещава на Израил и на 
праведните Юдови царе, точно това: да разиши 
пределите им. Това не винаги е означавало 
разширяване на границите, но е означавало да 
се разшири влиянието на Израил над другите 
народи. Защо? За облаги ли? За хегемония ли? 
За да имат роби ли? Не, Божията щедрост идва 
над Израил единствено с цел тяхното 
управление да доведе добруване, до 
благоденствие на хората в света.  

Вярвате ли, в задачата на църквата да 
има положително влияние върху живота на 
мястото и хората всред които е? Вярвате ли в 
нашата мисия на СОЛ и СВЕТЛИНА?  

Защо не вдигнем летвата на нашите 
искания от Бога? Аз искам днес да ви 
предизвикам- погледни към себе си и трезво 
прецени какви са твоите дарби и възможности. 
В какво си добър? И когато откриеш, искай от 
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Бога, да разшири пределите ти.  Ти, който си 
работещ. Може шефа ти да не те харесва. Може 
дори да си пред уволнение, а може дори да си 
вече уволнен. Нека молитвата ти да не се 
ограничава с това, да имаш благоволението на 
шефа. Да не е само: да се върна на работа или 
да си намеря работа! Искай не да не те изгонят, 
а да се разшири твоето влияние. Да можеш да 
упражниш и влияние и контрол, за да донесеш 
успех там където си на работа. Виждаме това 
да работи и при Йосиф и при Данаил, Седрах, 
Месах и Авденаго. 

Боже искам да разшириш пределите ми 
през тази година. И когато Бог го направи, 
припомни си, че ти си част от Църквата 
Христова във Варна. Припомни си, че 
разширявайки твоите предели, Бог разширява 
пределите на своята Църква, за да може 
Неговото чрез Нея влияние да промени града.   

И когато усетиш, че Бог разширява 
пределите ти, тогава спомни си и второто 
искане на Явис: 

 

ръката ти да бъде с мен 

Усещате ли каква е последователността в 
тази молитва? Когато пределите на влияние ти 
се разширяват, съществува огромна опасност 
от гордост, самочувствие, самозабравяне. Тези 
неща предшестват сигурно и бързо падение. 
Когато Бог ти разширява пределите, най-
голямата грешка е да кажеш: голяма е 
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заетостта ми, грижите и отговорностите ми са 
големи, затова нямам време за Бога.  

Няколко са опитностите на Божия ръка с 
човека: 

1- Водителство 
Пр.Баща ми като рулеви на трудно 
управляем кораб 

Живота, бизнеса, семейството, са един трудно 
управляем кораб. Не е нужно някой само да 
върти кормилото. Нужна е мъдрост колко да се 
завърти наляво и колко надясно. Само у Бога е 
това знание и Той го дава на искащите.  

2- Мъдрост 
Пр. Соломон не напразно поиска 
мъдрост, защото не можеш да бъдеш 
влиятелен, ако не притежаваш Божията 
мъдрост.  

Eкл 9:17  Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат 
Повече  от вика на онзи, който властва между безумните.  

 
3- Вярност 
Когато Бог издига някого, за да го 

употреби. Когато Бог разширява пределите на 
своите деца, Сатана идва на време за да ни 
тества. Той обикновено тества, чрез 
Изкушението да забравиш Бога, да отхвърлиш 
Бога, да проявиш нелоялност към Бога. 

Метода му е добре описан в книгата на 
Йов: 

Първото изпитание на което Йов беше 
тестван, беше отнемане на изобилието. 



 13 

Спиране на Божията щедрост и отнемане на 
придобитото. Връщане в изходна позиция.  

„Отнеми му!” и той ще те похули!(Йов 1:11) 
Втория тест, беше: 

Йов 2:4  А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, 
да! все що има човек ще го даде за живота си.  

Какво е важно в тези моменти? Важна е 
верността към Бога, без значение на 
обстоятелствата. 
Йосиф беше изпитан, Данаил беше изпитан. 
Продължава да расте, само верния! 

Третата опитност е Бог да те наблюдава и 
когато сатана се приближи и намери пролука за 
да те изкуси и събори, Божия Дух да те 
предупреди, предпази и задържи така че да не 
паднеш, а да преминеш през изпитанието и да 
продължиш.  

Пр. Ап.петър имаше нужда от тази Божия 
ръка , когато се отрече три пъти от Исус, и тази 
Ръка го преведе успешно и утвърди за 
служение. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

С благословенията ще завърша, но имаме 
още да разгледаме и сигурността,  която 
Явис искаше от Бога. Това ще го 
довършим следващия път когато съм тук. 
Искам да обобщя по отношение на успеха 
чрез благословенията.  
Кога ще получим благословения? 
Пр.Един ден при Сократ отишъл младеж.  
Какво искаш –попитал Сократ 
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-Велики Сократе, искам познание! 
Сократ хванал младеж за ръка и го повел 
към езерото. Там той потопил младежа 
във водата. Държал го две секунди под 
водата и го извадил с въпроса: Какво 
искаш? 
-Велики Сократе, искам познание! 
Сократ натиснал отново младежа под 
водата- една, две, … двадесет  секунди и 
го изкарал , като отново го питал: Какво 
искаш? 
-Велики Сократе искам познание! 
Сакрат бил здравеняк и натиснал 
младежа, но този път за цели 50 секунди. 
Когато го извадил от водата, той пак го 
питал-Какво иска? 
Младежа през дълбокото поемане на 
въздух, извикал: Въздух, въздух искам 

Сократ тогава казал: Когато поискаш познание, 
както току що поиска въздух, ще го получиш. 
 
Така е и с нас вярващите. Ще получим 
благословения, когато извикаме сериозно към 
Бога да ни благослови. Ще те предизвикам още 
веднъж. Може би никога не си мислил по този 
начин преди. Но искам да поставиш искания 
пред Бога. Помисли добре и искай без да 
мислиш как ще стане!Искай без да 
разсъждаваш, дали е възможно. Искай така, че 
и Бог да каже … уау! Искай но така, че всички 
да разберат, че Бог ти е дал! 
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Вземете един лист и на него напишете : 
1- Боже моля те от сърце, още в 

началото на тази 2017 г. да ме 
освободиш от   
 
………………………………………………….
(неконтролируемия гняв, раздразнението 
от отношение на хора спрямо мен, от 
невъзможността да простя на ….., от 
обидата която ми нанесе  ……, от 
болката която ми причини ….., от 
недоволството от мен самия) 
 

2- Боже Израйлев! Ти който прати Сина 
Си Исус да страда и умре за мен. Аз 
вярвам в Теб и съм роден от Духа Ти. 
Като Твой Син/Дъщеря, аз искам през 
тази година Ти да ми дадеш : 
 

А) ……………………… 
 

Б) ………………………. 
 
В) ………………………. 

 
Защото, така ще се разширят пределите 
ни над: 
 
…………………………………………….  
(къде виждаш, че отговора на твоите 
искания ще повлияе или промени?)  



 16 

  
3- Боже аз Те призовавам и нека Ръката 

Ти Бъде винаги с мен за да  
 
……………………………..………………… 
(да водя други, да зная как, да остана 
верен) 
Боже нуждая се от Твоето действие в 
живота ми, така както се нуждая от 
въздух! 


