
 

 

 

ДАНО РАЗШИРИШ ПРЕДЕЛИТЕ МИ 

 

Бог възнамерява да ни благослови и да ни постави на широко място (2 Царе 22:17-20). Той иска 

да се радваме на свободата в разширените си предели, а не да бъдем потискани и ограничени в 

тясно пространство. Лъвът в клетка е винаги зависим. Но ако оставиш лъва на свобода, той ще може 

да се погрижи сам за себе си. Дано всички ограничения, които те оковават, да бъдат сринати в 

името на Исус. 

Няма по-добра молитва от тази на Явис: “дано разшириш пределите ми” (1 Летописи 4:9-10). 

Тази молитва засяга всяка област на нашия живот и служение. Кои са границите на моите предели? 

Кой определя границите на тези предели? Как могат те да бъдат разширени, когато поискам. 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА МОИТЕ ПРЕДЕЛИ 
(Исус Навиев 1:2-4; Второзаконие 32:8; Псалми 74:17; Деяния 17:26; 16:6-13; 1:8;  

Матей 10:5-8; 15:24; 28:18-20) 

 

Бог установи границите на израилевите чада в земята Ханаан. Той също е определил пределите 

на дела, който се пада на нас (Исус Навиев 1:2-4; Второзаконие 32:8; Псалми 74:17; Деяния 17:26). 

Той е, Който е отбелязал границите на нашето наследство (Второзаконие 32:8). Изследвал ли си 

и познал ли си границите на наследството си? Знаеш ли какво Бог е определил и планирал за тебе? 

Господ е маркирал границите на нашето служение (Деяния 16:6-13). Той може да ограничи 

служението ни за известно време, както когато беше времето на изгубените овце на Израел (Матей 

10:5-8). По-късно Той може да разшири границите на служението ни, като ни изпрати до “Самария” 

и до краищата на земята (Деяния 1:8; Матей 28:18-20). Успехът в служението може да дойде само 

когато следваме Господните инструкции и работим в поставените от Него ограничения.  

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА МОИТЕ ПРЕДЕЛИ 

(Съдии 1:1-4,9-11,19,21,27-36; Овидий 17; Исая 54:14-17; Битие 26:22; Лука 15:29-31;  

Ефесяни 1:3; 2 Петрово 1:3-4) 

 

Въпреки че Бог установи границите на Израил, те не успяха да завладеят пределите си (Съдии 

1:1-4,9-11,19,21,27-36). Голяма част от тяхното наследство остана под властта на техните врагове. Те 

не успяха да завладеят това, което им принадлежеше. 

Ние би трябвало да се поучим от неуспеха на Израел да завладее пределите си. Ние трябва да 

утвърдим границите, които Бог е очертал за нас. Не бива никога да допускаме да се провалим като 

израилтяните. 

Ако Бог ни е дал място в една земя, ние трябва да сграбчим тази възможност и да бъдем 

плодотворни в тази земя (Битие 26:22). Трябва да завладеем това, което ни  принадлежи (Овидий 

17; Исая 54:14-17; Ефесяни 1:3; 2 Петрово 1:3-4). 

 

 

УГОЛЕМЯВАНЕ НА МОИТЕ ПРЕДЕЛИ 
(1 Летописи 4:9-10; 4 Царе4:3,6; Псалми 23:5; Филипяни 3:13-14; 2 Царе 22:17-20; Йоан 10:10;  

3 Йоан 2) 

 

Ние можем да разширяваме само онези предели, на които знаем границите. Иначе откъде ще 

започнем? Можем да уголемяваме само пределите, които вече сме завладели. Иначе как бихме 

уголемили джоба на дреха, която нямаме? 

Никога не се задоволявай с настоящото си положение. Никога не се примирявай с второто “най-

добро”. Защо да се задоволяваш с гледката на селце, която се открива от близкия хълм, когато 
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можеш да видиш целия свят от връх Еверест?  (Филипяни 3:13-14). Най-доброто предстои. Бог е 

готов и желае да ни благослови без мяра. Донеси съдовете си, и то „не малко” (4 Царе 4:3,6). 

Не се задоволявай с пълна чаша, продължавай, докато не се препълни (Псалми 23:5). Когато 

твоята чаша е пълна и прелее, донеси ведро пред Господа. Когато и ведрото се напълни, донеси 

варел и започни всичко отначало. Моли се Бог да увеличи способността ти да поемаш повече от 

Него, от  благословенията Му, от благодатта Му, от снабдяването Му... 

Чувстваш ли, че твоят живот е ограничен? Моли се като Явис, за да промениш състоянието си. 

„Дано разшириш пределите ми“ е молитва, която и днес привлича вниманието на небето (1 

Летописи 4:9-10). 

 


