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1. УВОД- 

(СЛ.2) Преди една неделя ви говорих за 

нозете за които говори пророк Исая. Говорих 
ви за нозете, за които говори и ап.Павел в 
Римл. 10:15. Говорих ви за нозете, за които 
Библията не пести думи и описание за да ни 
говори за тях- нозете на благовестителя. 
Нозете на Онзи Който се е насочил, там 
където трябва да се занесе Словото Божие 
до погиващия в незнание и грях човек.  

Американския Centers for Disease Control and 
Prevention препоръчва около 90 минути ходене 
на ден. Което пък се равнява средно на 7-8 000 
крачки. 

Колко от тези крачки бихме направили с 
едничката цел: да отнеса благата вест, до 

някоя погиваща душа. 
Миналата неделя п-р Флауърс ви запозна 

с това: Как работи благовестието? 
Нужни са нозе, благословени, прекрасни, 

специални  в очите на Бога нозе, които 
водени от Святия Дух, да отидат там където 
е нужно.  

Какви са нозете на благовестителя? От по-
предишната неделя ще ви припомня: 

(СЛ.3) -Това са нозе, които не мързелуват, 
а се движат! Които в желанието си да служат 
на Бога, не те водят само в неделя до 
църква, а те водят през цялата седмица, там 
където трябва да се отиде, за да чуят, онези 
които не обичат църква за Христовата 
любов.  
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-Това са нозе които са натоварени, не с 
клюки, не с празни приказки , а с вестта на 
Христовата  велика мисия на и за света. 
Божия Син изпратен и дошъл на земята, 
смирил се и приел човешки образ, за да 
може да каже и покаже ,  на човечеството, че 
Бог толкова много възлюби хората в света, 
че даде Своя Единороден Син, за да не 
погине никой който вярва в Него, но да има 
вечен живот.  

-това са нозе, които носят най-
необходимия мир на земята. Мира между 
човеците и Бога. 

Но дали с това се изчерпва смисъла на 
проповедническите нозе?  Не мисля! 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Както казах Словото обича да говори за 
нозете на благовестителя и макар те да са 
споменати само веднъж от Исая и веднъж от 
Павел, цитирайки Исая, за тези нозе е казано 
много. Къде и как? -се питаш ти. Нека ви 
помогна: 

(СЛ.4) А) Нозете на благовестителя са 

чисти нозе. 

Една забележителна история е записана в 
Йоан 13: 2-17. Знаете я, ако поне веднъж сте 
чели Новия Завет. Това е историята , в която 
Исус измива нозете на учениците си. Защо Исус 
го направи. Ти ще кажеш: ами защото да ходиш 
по тези пустинни земи, си е прашно и нозете 
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на учениците си бяха мръсни. Когато обаче 
четем историята, ние виждаме, че Исус го 
направи веднъж, направи го с цел, направи го 
за учениците си и им поръча и те да го правят 
един на друг. 

Какво е посланието, което Исус ни праща с 
измиването на тези 12 чифта нозе? Какво 
разчиташ братко и сестро? Можеш ли да видиш, 
как Исус уми нозете на Йоан-когото обичаше. 
Можеш, лесно се вижда! Можеш ли да видиш, 
как Той уми нозете на Петър- който само след 
няколко часа, щеше да Го предаде три пъти! Е, 
Исус можеше да прости, все пак е Месия. Но, 
можеш ли да видиш, как Той изми нозете на 
Юда Искариот!?  

Направо ще те запитам. Готов ли си да 
покажеш, такава любов, към онзи който знаеш, 
че не те обича, че ще те предаде, че няма да го 
е грижа за живота ти, че ще ти предизвика 
страдание надвишаващо всички твои досегашни 
страдания? Готов ли си да измиеш тази нозе!? 

Исус с любовта си даде шанс дори на 
предателя да има чисти нозе и да бъде 
благовестител. А ти?  

Нозете на благовестителите трябва да бъдат 
подържани, чисти. Ако си благовестител, ти 
трябва да се грижиш за чистотата на нозете на 
другите благовестители! Как ли? Чрез любов, 
зачитане, прошка спрямо грешките им и чрез 
даване на шанс дори, когато заслужават гнева 

ти и отмъщението ти. 
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Ако ти не си благовестител! Ако не ти се 
отдава да отидеш и да кажеш на хората, за 
Исус, тогава направи всичко възможно, да 
показваш Христовата любов, към онези които го 
правят. Да ги насърчиш! Да ги подкрепиш! Да им 
измиеш и приготвиш нозете да ходят. Знай, че 
това се брои за правда! Съмняваш ли се? 
Тогава ще те заведа в Лука 7:36-50, защото там 
се срещаме с една жена. Тя не само не беше 
благовестител, а ни се казва, че беше 
грешница. И тук идваме до следващата 
характеристика на нозете на благовестителя:  

 

(СЛ.5) Б) Нозете на благовестителя 

миришат на хубаво. 

Исус казва за тази жена, че тя първо изми 
нозете Му със сълзи и след като ги изтри с 
косите си, тя изля миро/парфюм върху тях. 
След тази среща, нозете на Исус миришеха на 
мирото, и където и да отидеше Той, хората се 
оглеждаха и усещаха приятната арома. 
Благовестителя, чийто нозе миришат приятно.  

Благовестието в Словото е сравнено с 
благоухание. Чуйте думите на ап.Павел: 

2Кoр. 2:15  Защото пред Бог ние сме 
Христово благоухание за тия, които се спасяват, 
и за ония, които погиват.  2:16  На едните сме 
смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на 
другите животворно ухание, което докарва 
живот.  

Можеш ли да видиш себе си в тази роля? 
Когато Бог те прати при някой човек за да 
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занесеш благата вест, в този важен момент, в 
който ти отвориш устата си, за да говориш за 
Исус и Божията любов към човека, но и за 
Божият справедлив гняв спрямо греха, ти вече 
придобиваш арома за човека който слуша: или 
ще си аромат на освобождение и живот или 
колкото по-вече говориш, толкова повече , 
Сатана обвързва ума и сърцето  на човека, а 
думите на благовестието за него ще звучат като 
смъртна присъда. Благовестието може да му 
създаде върховно удовлетворение, или може 
да му създаде отровна атмосфера.  

Затова внимавай и винаги се моли или търси 
хора които да се молят за теб и човека, който 
ще чуе. Моли се и когато благовестваш, бъди 
сигурен, че казваш благовестието, а не празни 
приказки и брътвежи. Не мисли, че като си 
казал, че вярваш в Бога, това е достатъчно 
благовестие. Кажи благовестието така, че 
кръвта на човека да не остане да тежи върху 
теб, а да освободиш душата си от осъждение 
спрямо човека, на когото говориш. Книгата на 
пророк Езекил говори на два пъти една и също 
нещо за беззаконника. Можете да го прочетете 
веднъж  в 3 глава и пак в 33 глава. 
(СЛ.6) Eзекил 33:8  Когато казвам на беззаконника: 

Беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не 
проговориш, за да предупредиш беззаконника да се върне 
от пътя си, оня беззаконник ще умре за беззаконието си, 
обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му.  33:9  Но ако 
предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, а не се 
върне от пътя си, той ще умре за беззаконието си, а ти си 
избавил душата си.  
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Винаги така казвай благовестието, че ако не 
можеш да видиш този човек втори и трети път, 
да не тежи той/тя на душата ти. Направи така, 
че благовестието ти да издава аромат. 

 

(СЛ.7) В) Нозете на благовестителя го 

държат прав 

Не бих могъл да пропусна да отбележа онова 
място където ап.Павел говори за Божието  
всеоръжие в Ефесяни 6 гл. Там той обръща 
внимание на нозете.  
Eфесяни 6:14  Стойте, прочее, препасани с истина през кръста 

си и облечени в правдата за бронен нагръдник,  6:15  и с 
нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.  

Ако нозете ни не са защитени в битката, ние 
не бихме могли да стоим прави пред врага.  
Благовестителя няма начин да не се изправи 
срещу врага на благовестието. Когато разнасяш 
благовестие, врагът-Дявола, ще се опита да те 
събори. Всеки път когато благовестваш, той ще 
се опита да ти внуши, че това ти носи беди. 
Носи ти проблеми. Носи ти дори болести. Как да 
останем прави тогава? Как да победим, когато 
след всеки опит да благовествам, нещо лошо 
ми се случва? 

Победата е в готовността. Това е същата 
онази готовност с която Йов застана, когато 
Сатана се опита да прекърши желанието му за 
праведен живот. Чуйте го какво казва: 

(СЛ.8)  Йов 13:15  Ако и да ме убие Той, аз ще Го 
чакам;… 
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Йов не знае, че е част от битката за вярност 
на човека спрямо Бога. Той не се досеща, че 
Бог чрез него иска да докаже на Сатана, че 
хората могат да обичат Бога, не само когато им 
е добре и са задоволени. Затова той мисли, че 
Бог го подлага на тези страдания. Йов обаче, 
доказва, че готовността да продължи верен на 
Бога, остава негов девиз, независимо от 
състоянието на тялото му.  

Готовността да продължиш да служиш на 
Бога, въпреки съпротивата, въпреки 
страданията, въпреки болките, въпреки 
страховете, е най-ефективното 
противодействие срещу сатана. 

Пр. Помня преди години, по времето на комунизма, ме 
извика офицер от ДС. Започна да ме  разпитва и аз 
отговарях на въпросите му. Когато обаче, въпросите 
станаха личностни, аз отказах да отговарям. Добре знаех, 
че ако замеся някой от църквата, такъв човек може да 
пострада. Когато офицера видя, че започнах да отказвам да 
отговарям, той се опита да ме сплаши. Бях студент във 
ВМЕИ и той с груб тон ми каза, че може да се обади и да 
бъда изключен от Университета. Като каза това, аз не се 
уплаших, даже придобих смелост и отговорих, че това не ме 
смущава. Той веднага смекчи тона.  

Страха на благовестителя, окуражава 
Дявола и той става настоятелен. Ако успее да 
ти внуши, че работата ти за Господа, ти носи 
проблеми, той ще става все по-настоятелен. От 
друга страна, нашия отпор с готовност да не се 
отказваме, го отчайва, обезоръжава и той 
отстъпва.  
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(СЛ.9) Г) Нозете на благовестителя, са 

наранени 

Прекрасни, чисти, ухаещи хубаво, но … 
наранени. Не мога да подмина факта, че нозете 
на благовестителя, ще са и наранени. 

Имате ли белези от рани по тялото си? 
Понякога тези белези са лесния начин да се 
запознаеш с някого: Ти от къде имаш този 
белег? Аз също имам белег. Всеки белег има 
записана история върху него. История на 
страдание. Да понякога много тежко страдание. 

Такова което е оставило белег, не само върху 
кожата ми, а и върху съзнанието и душата ми.  

Когато говорим за белезите на нозете на 
благовестителя, ние говорим за „белези на 
надеждата“ . Не, това не е оксиморон- речева 
фигура състояща се от антитези 
(противоположни понятия)! Да, точно така както 
бяха наранени нозете на нашия Спасител. И 
друг път съм казвал, че в небето ние които не 
сме виждали Исус, ще Го познаем, по същото 
по което Го познаха и учениците в Горницата 
след Възкресението: 

(СЛ.10)Лука 24:36  И когато говореха за това, сам Исус 

застана посред тях и каза им: Мир вам!  24:37  А те се 
стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.  
24:38  И Той им рече: Защо се смущавате? И защо се 
пораждат такива мисли в сърцата ви?  24:39  Погледнете 
ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме 
и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че 
Аз имам.  24:40  И като рече това, показа им ръцете и 
нозете си.  
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А съмняващия се Тома казва на останалите 
ученици: 

(СЛ.11)Йоан 20:24  А Тома, един от дванадесетте 

наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.  
20:25  Затова другите ученици му казаха: Видяхме 
Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му 
раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, 
няма да повярвам. 
Някой ще ми каже, как наранени нозе, могат 

да бъдат чисти, прекрасни и ухаещи? Аз мисля, 
че нозете на Исус в момента са точно такива: 

(СЛ.12)Откр. 1:13  и всред светилниците видях Един, 

Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга 
дреха и препасан около гърдите си със златен пояс;  1:14  а 
главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, 
и очите Му, като огнен пламък; 1:15  и нозете Му 
приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: 
Какви са твоите нозе? Дали са наранени от 

да ходиш и да носиш благовестието. Да, то 
може да е тежко за слабите ти рамене. То може 
да изисква понякога да го изнесеш на високия 
връх по стръмна, камениста пътека, по която 
има бодли и коприва, защото там от върха 
повече хора ще го чуят. Това благовестие, може 
да ти предизвиква болки в ставите и рани по 

колената, защото изисква дълго стоене на 
молитва, но както раните на нозете на 
Спасителя, носят изцеление на бедните  ни 
души,  

(СЛ.13)Исая 53:5  Но Той биде наранен поради нашите 

престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На 
Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с 
Неговите рани ние се изцелихме.  
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така и раните на твоите нозе заради 
благовестието, чрез вярата в Исус, ще донесат 
нов живот за мъртвата в греха човешка душа.  
Затова бих казал, че за Бога нозете на всеки 
благовестител са белязани, но лъскави като 
мед пречистена в пещ.  

Благовестие което не коства нищо, не 
постига нищо! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Завършвам!  
Помня когато бях малък , баща ми беше 

пастир в Костенец. Малко Рилско село, с 
прекрасна църква. Зимите в Костенец бяха 
приказни. Разбира се всяка красота крие 
изненади. Дебелия сняг на места се 
заледяваше и иначе гладкия тротоар се 
превръщаше в хлъзгави бели и често 
незабележими издатини. Баща ми ме е взел 
на ръце и бързаме на някъде. Една 
невнимателна стъпка и ние двамата 
политаме напред. В части от секундата, баща 
ми разбира, че се стоварва с цялата си 
тежест върху моето детско тяло, което е 
между него и вече отъпканата и твърда 
снежна покривка. За да ме предпази, той се 
извъртя във въздуха и се стовари на земята, 
а аз върху него. Видях болката от удара да 
се изписва на лицето му. Вероятно е имало и 
кръв или поне синина. За мен обаче, това 
негово падане, беше само едно интересно 
преживяване.  
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Неговата болка, неговата рана спести 
моето страдание, а защо не и моята смърт.   

Подобна и още по-жестока, беше историята 
на Исус. Днес ние си слагаме златни или 
сребърни кръстове като украшение. В 
Римско време, това е бил уред за 
умъртвяване. Белега за наказание и смърт, 
днес е символ на надеждата.   

   (СЛ.14)  Затова всяка първа неделя от 

месеца, ние празнуваме. Празнуваме белега 
на надеждата- раните на Спасителя. Нека и 
днес да го направим.    
ЗА МОЕ ВЪЗПОМЕНАНИЕ! 


