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1. УВОД- 

Евангелизирането на света около нас е 
задача номер едно, за всеки новороден и приел 
Христос за Спасител и Господ човек. Да си 
вярващ, не означава, че всичко ти е наред и 
вече си си маркирал място в Небесното царство 
и нямаш повече ангажименти към Вечността и 
Бога. Благодарение на благовестието 
Християнството е достигнало до краищата на 
света. Благодарение на Благовестието 
Християнството е най-разпространената 
религия по света. Благодарение на 
Благовестието днес света може да каже, че е 
цивилизован (с морал и етика). Благодарение 
на Благовестието днес имаме развити 
икономически и политически нации, които да са 
водещи и да дават пример на останалите 
народи по света.  

Ап.Павел дава една доста определяща 
дефиниция за Благовестието. Той казва: 
Рим. 1:16  Защото не се срамувам от благовестието 

[Христово]; понеже е Божия сила за спасение на 
всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на 
езичника.  

Обърнете внимание: Благовестието 
Христово- благовестието не е Георгиево,не е 
Александрово, Димитрово или Костово. То дори  
не е Петрово, не е Павлово, не е и Йоаново, а 
ХРИСТОВО. Благовестието не говори за мен и 
за теб. Много хора мислят, че благовестието им 
трябва да съдържа информация за тях, за 
изцелението им, за разрешените им проблеми, 
за помощта получена на време и много други 
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случки, с които Бог е показал своята милост, 
вярност и любов. НЕ! Благовестието не 
съдържа информация за нас. То съдържа … 

Благовестието Христово … 
Информация за Исус Христос и Неговото 

дело за нас. Това е истинското Благовестие. 
Това е благовестието което има Сила. Това е 
Благовестието, в което човека трябва да 
повярва.  Това е Благовестието, което спасява.  

И понеже ние често забравяме, че не ние, а 
Христос е в центъра на благовестието, затова 
считам за нужно днес да извикаме на помощ 
ап.Петър, той да ни напомни какво трябва да 
съдържа нашето благовестие, когато отидем 
при познатия или странника, при когото Бог ни е 
пратил, за да му кажем. Да му кажем, не друго, 
а Благовестието което има сила да спасява. 
Дали някога ние не се мъчим с наше, а не с 
Христово Благовестие да доведем душа до 
Спасение!? 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И така: 
Уважаеми ап.Петре, какво Благовестие ти 

каза на онези, невежи, не разбиращи, но 
търсещи от сърце истината езичници? Какво 
беше онова благовестие, което докара Святия 
Дух върху онова събрание в Корнилиевия дом, 
така, както и в деня на Петдесятница!? 

О, моето Благовестие – ще отговори Петър -в 
онзи ден е същото, каквото трябва да е и днес. 
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То съдържаше няколко важни елемента относно 
личността на Исус Христос. 

Аз не им казах нищо, за това как Исус 
направи от мен-тройно отреклия се грешник, 
Негов Апостол и стълб в църквата. Не, те 
нямаха нужда да знаят за мен. Те имаха първо 
и основно нужда да чуят за Христос. Ето какво 
им казах: 

 

А)Исус е Миротворец-ст.36а 
Деяния 10:36  Словото, което той прати на Израиляните та 

им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е 
Господар на всички),  

Знаете ли, човешката раса винаги е била в 
борба с Бога. Тя винаги е вървяла срещу 
Божиите наредби и очаквания към нас. Бог иска 
ние да сме в добри отношения с Него. Той 
много ни обича. Неговата любов е като любовта 
на онези майки(някои от тях скоро станаха 
членове на вашата църква), които имат деца с 
увреждания. Те обичат децата си и не искат да 
се отделят от тях. Не искат да ги оставят, друг 
да ги гледа. Те мразят увреждането на детето 
си, но обичат детето си повече от себе си. Ако 
могат да жертват нещо от себе си, само и само 
детето им да оздравее, биха с удоволствие се 
лишили. Някои хора мислят, че като се мъчат 
да вършат добро (против плътското си 
естество, което желае злото), ще успеят да 
спечелят мир с Бога. Какво може да направи 
детето на някоя от тези майки, за да спечели 
любовта и? Нищо –добро или лошо тя го обича 
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и дава постоянно от себе си за да живее в мир с 
това дете.  

Бог по същия начин, ни обича. Той мрази 
греха който ни уврежда, но обича нас и не иска 
да ни остави Дявола да ни отглежда и 
възпитава. Затова Той жертва, откъсна от Себе 
Си, Своя Единороден Син-Исус Христос и Го 
предаде на греха, смъртта, ада и Дявола, за да 
ни даде възможност да се излекуваме, да се 
освободим от това което Бог мрази в нас-греха. 
Греха ни осакатява, убива и откъсва от Бога. 
Той руши възможността ни да живеем в мир с 
Него. Тогава какво? Няма безгрешен човек, 
значи няма и никой който да е в мир с Бога ли? 
Не, не е така!  

Чрез жертвата на Христос и чрез вярата ни в 
тази Негова жертва, по божествено мъдър 
начин, ние се очистваме от греха и имаме 
отново достъп до Бога. Бог вече ни приема, и 
ние влизаме в мир с Него. Няма да бъдем 
съдени от Бог. Няма да изпитваме гнева Му 
върху нас. Няма да бъдем отхвърлени от Него. 
Това е Добрата вест: Мир чрез Исус с Бога! 

Пр.Един младеж извършил редица 
престъпления. Разбира се, както всеки един 
престъпник, и той бил заловен и изправен 
пред съда. Съдията влязъл във залата и 
започнал да произнася наказанията за 
момчето. За това престъпление, толкова 
хиляди, за другото толкова хиляди, за трето 
още … цената на наказанието растяла. За 



 6 

някои от наказанията той трябвало да 
работи, за други да плати.  

Младежо –попитал съдията –можеш ли да 
платиш? 

Не, -отг.младежа- но моля ви за милост! 
Тогава съдията направил нещо много 

интересно. Той свалил съдийската си мантия, 
отишъл при младежа, дръпнал го от 
подсъдимата скамейка, застанал зад нея и  
заявил: 

-Аз плащам всичките му престъпления и го 
правя мой син. 

А на младежа казал: Свободен си синко, но не 
прави повече така! 

Чрез Исус Христос, Бог плати цената за 
всички наши престъпления и така установи мир 
между нас и Себе Си. Затова е важно да 
виждаме и да представяме на всички хора 
около нас Исус, като Миротвореца. Не само за 
мира в света, но и за най-важния мир, онзи 
който настъпва между нас и Бога, когато от 
сърце повярваме в Исус и Го поканим да бъде 
наш Господар. Чрез вяра в Исус Христовите 
думи, дела, жертва и възкресение има спасение 
за всеки.   

 

Б) Исус е Богочовек-ст.36б 

Петър продължава да ни наставлява относно 
Благовесието.Той ни казва: За да бъде 
миротворец, за теб и за всеки друг, Исус трябва 
да бъде приет да е Господар. 



 7 

Деяния 10:36  Словото, което той прати на Израиляните та 
им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е 
Господар на всички),  

Това трябва да стане ясно на всеки, до когото 
е отправено благовестието: Когато Бог изпраща 
своя Миротворец, Той не избира обикновен 
човек(както избра овчарчето Давид или 
говедаря Мойсей или рибаря Петър). Той избра 
не Римския цезар, не Юдейския цар(както 
пишеше на кръста Му), а Господаря на всички- 
Евреи и Езичници- на цялото човечество. 
Господаря на Вселената и всичко в нея. 
Важността на мисията на Бог беше свръх 
силите на човек, но за да бъде пълноценна, 
тази мисия, изискваше Бог да стане човек, 
затова Отец изпрати Сина Си-Исус Помазаника 
на тази мисия. Той е Господ на Господарите:  
Отк. 17:14  те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги 

победи, защото е Господ на господарите и Цар на 
царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които 
са звани, избрани и верни.  

Няма нему-подобен. Няма алтернатива. Няма 
заместители(Мохамед, Джон Смит, Дънов, Буда 
или кой да е друг кандидат, който да търси 
равенство с Исус).Той не е един от 
пророците,Той не е велик водач. Исус е 
Богочовек- Бог приел образа на човек, за да 
бъде в служба на човеците и на Бога, за 
установяване на взаимен мир.   

Погрешно е да се принизява позицията на 
Христос, с цел да стане по-приемлив. 
Неправилно е Исус да се приравнява към 
пророците на други религии с цел по-голяма 
достъпност или религиозна толерантност. Може 
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да вярваш в Исус, но не вярваш ли в Исус- 
Богочовекът, не те ползва вярата ти. 

Господар на всички! Да ви припомня, че 
евреите не наричат никого Господ, освен Бог –
Йехова. Петър като евреин, не би нарекъл 
някой обикновен човек Господ, ако не вярва, че 
това е Бог. Исус е Бог. 

А)Исус Миротвореца между Бога и 

човеците 

Б)Исус Богочовека- Бог дошъл в човешка 

плът на земята, на спасителна мисия в полза на 
грешните човеци. 

 Третото важно в Благовестието на Петър е, 
че той представя: 

В)Исус Помазаника- ст.38 

Деяния 10:38  именно, Исус от Назарет, - как Бог го помаза 
със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави 
благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; 
защото Бог беше с него.  

В-1)Исус от Назарет-човекът-38а.  
Колко е важно това за благовестието? Ако 

тогава не е било от особена важност, днес то е 
от изключителна важност. Либералното 
Богословие, може да ви проповядва Исус, без 
да вярва в Него. Уви, българския Евангелизъм 
не е защитен от тази опасност. 

Пр.Бях още студент в Богословския Колеж, 
когато се върнах в България. Срещнах друг 
студент по богословие, само че този 
студент  учеше в Немско училище. На 
въпроса: Вярваш ли в девственото раждане на 
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Исус? Получихме отговора: Има ли значение? 
Важен е принципа! 

Благовестието на Петър не се състоеше от 
принципи. То не беше мъдра Ориенталска 
притча. То не беше Апостолска измислица за да 
се създаде Църквата. То не беше алегоричен 
разказ, който да ни даде свобода да си 
фантазираме каквото и да е удобно. 
Благовестието беше личност, човек, с 
месторождение-Витлеем и гражданство- Исус 
от Назарет-ст.38а.  

Величието на смирението. Това което хората 
трудно приемат. Нашата логика често определя: 
Ако е мъдър, трябва да е горд. Ако е велик, 
трябва да е и богат. Ако е Бог, трябва да е строг 
и претенциозен. Ако е Цар, трябва да лош. 
Готови сме да Го приемем под всяка негативна 
форма, но не и като обикновен, смирен, кротък, 
послушен, слугуващ. Исус казва за Себе Си: 
Maт. 11:29  …  научете се от Мене; защото съм кротък и 

смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.  

Да Той стана точно като един от нас. Смири 
Себе Си до позицията на човек, за да премине 
през нашите опитности и да ни разбира: 
Евр. 4:15  Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не 

може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме 
Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, 
но пак без грях.  

 
Петър добавя и още нещо: 
В-2)Исус-Човекът Помазан със Святия 

Дух и сила. -38б 
Деяния 10:38  именно, Исус от Назарет, - как Бог го 

помаза със Светия Дух и със сила; който обикаляше 
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да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от 
дявола; защото Бог беше с него.  

Този Исус –човека от Назарет, беше помазан 
със Святия Дух  и със сила. Той бидейки човек, 
не можеше да остане без грях, ако не беше 
помазан със Святия Дух и със сила от горе. Но 
чрез това помазание, Той устоя в изкушенията и 
остана до край без грях. 

Това уточнение е важно за благовестието. 
Защо- ще запиташ ти? Та Исус е Исус-
неповторим и уникален. Какво ни засяга 
Неговата уникалност? Ние не можем да сме 
като Него. Нека да се изясним!Когато човек 
приеме Исус, той/тя –ние приемаме да бъдем 
като Него. Да подражаваме на Него и следваме 
в Неговите стъпки. Означава да се стремим и 
приближаваме цял живот към Него. Да сме 
Христови последователи, не означава само 
едно новораждане и край.  

Може да не ти е удобно или дори да ти е 
неприятно да слушаш това, но трябва да ти го 
кажа: Да си Християнин, означава да 
повярваш в Исус от Назарет, да Го приемеш 
като твой Господар и да приемеш това 
специално помазание от Бога, каквото Той 
даде и на Сина Си Исус, защото живот без 
това помазание е безплоден и е прахосване 
на безценна Божия милост и благодат. 
Бисери хвърлени на свине!Наш дълг е да 
растем в святост и така да учим всеки 
новоповярвал.Наш дълг е да гоним със 
състезателна страст Христоподобието. 
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В-3)Човекът помазан с Дух и сила за да 

върши Божии дела-38с 
Деяния 10:38  именно, Исус от Назарет, - как Бог го помаза 

със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави 
благодеяния и да изцелява всички угнетявани от 
дявола; защото Бог беше с него.  

Чрез Святия Дух и силата действаща чрез 
Исус, Той вършеше Божиите благодеяния и 
изцеления.  

Бидейки помазани със Святия Божии Дух и 
със сила, ние ставаме святи и силни. Словото 
ни нарича светии. Но нека да изясня, да си 
светия не означава само да си чист от 
греховете на поколението в което живееш. Не 
означава да се изолираш от света за да не се 
оцапаш. Да си свят не означава да си 
безпогрешен във всяко нещо. Да си свят, да си 
светия, означава да освещаваш с 
присъствието си всичко около себе си. Исус 
беше свят и в Неговото присъствие, болни се 
изцеляваха, слепи проглеждаха, глухи 
прочуваха, мъртви се възкресяваха. Ето как 
Исус декларира своята святост пред Йоановите 
ученици: 
Luk 7:21  И в същия час Той изцели мнозина от болести 

и язви, и зли духове, и на мнозина слепи подари 
зрение.  7:22  Тогава в отговор им каза: Идете и 
разкажете на Иоана това, което видяхте и чухте, че слепи 
прогледват, куци прохождат, прокажени се 
очистват, и глухи прочуват; мъртви биват 
възкресени, и на сиромасите се проповядва 
благовестието.  

 Виждате ли? В Христовото присъствие 
болести, беди, страдание, смърт дори, бягаха и 
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даваха място на здраве, спокойствие, чистота, 
живот.  

Слушайте! Ако ние сме се успокоили в 
нашето първоначално новораждане и спим в 
това положение чакайки Вечността, трябва да 
помним, че Християнството не е оазис или 
хотел. Християнството е път на святост и дела в 
служба на Бога. Исус иска нашата святост да 
надделява над греха, пороците и робството на 
Сатана. В наше присъствие, хората трябва да 
се освобождават. Да се освобождават от 
болести, депресии, робство, вина, зависимости 
и всичко което е зло. Света е пълен с роби, ти 
който имаш Святия Дух и сила в себе си, си 
единствената им надежда? Освобождаваш ли 
или натоварваш робите и със своите проблеми? 
Кой друг, ако не ти и аз, ще ги призове към 
свобода. Мълчиш си, страхуваш се, колеблив 
си, СТИГА! Искай от Божията благодат за себе 
си свобода от страха и притесненията. 
Християнството е повече от свято 
съществуване. То е святост на дело! Святост 
действаща в радиус около нас.  

Исус освобождаваше докато беше на земята. 
Защо? Не мислите ли, че за тези три години и 
половина, изцеления, възкресения, прощаване 
на няколко стотин или дори няколко хиляди, не 
си заслужаваше нито времето, нито бройката 
възползвали се, нито обикалянето из Юдея и  
Самария! Той извърши тези неща, не заради 
бройката, а за да ни покаже, какво трябва да 
правим ние, чрез Него в нас! 
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Заразява ли твоята святост всички около теб 
или си я капсулирал да не се вижда, нито 
чува,нито произвежда ефект върху страдащите 
около теб? Не знаеш ли, не си ли чувал, че ти 
си днес Исус за хората около теб!? Ако си 
новороден, ти си помазан със Святия Дух и със 
сила. Исус казва: 
Йоан 3:6  Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е 

дух.  

Павел казва: 
1Кoр. 4:20  Защото Божието царство не се състои в думи, а в 

сила.  

Да това е благовестието. Исус един от нас, 
но действащ с помазание и сила, с идеята и ние 
повярвали в Него да сме като Него. Човеците 
трябва да приемат тази истина, защото иначе, 
Християнството се превръща в гето от 
фанатици или идеалисти, от които няма никаква 
полза. Бог няма нужда от безполезни слуги. Ако 
нямаш сила, търси я и искай я- Бог те чака, за 
да ти даде. Да освещаваш с присъствието си. 
Да освобождаваш с думите си. Да изцеляваш с 
Духа на Бога.  

Нещо още: забележете, че Исус вършеше 
делата на Бога със сила и в Духа спрямо 
робите. Ние обичаме да практикуваме чудеса в 
църква и сред вярващите, но Исус вършеше 
тези чудеса в голямата си част между 
невярващите. Ако четем Деяния, ще видим, че 
изцеленията бяха за онези, които имаха нужда 
от нещо да стане за да повярват. Изцеленията 
и освобожденията са инструмент на 
Благовестието. Ние също можем да ги 
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ползваме, с вяра, но те са инструменти в 
ръцете на всеки вярващ. Започни да 
практикуваш изцеление върху себе си, за да 
можеш да благовестваш, като използваш и 
изцеление и прогонването на демони и 
освобождение от зависимост във Името на 
Исус, заради благовестието. Чудесата не са за 
вярващи, а за невярващи. Християнино, ти 
трябва не да тичаш там където чуваш, че някой 
върши чудеса, а като чуеш да се насърчиш и да 
искаш и ти да можеш да правиш това заради 
Благовестието.     

А)Исус Миротвореца между Бога и 

човеците 

Б)Исус Богочовека- Бог дошъл в човешка 

плът на земята, на спасителна мисия в полза на 
грешните човеци. 

 Третото важно в Благовестието на Петър е, 
че той представя: 

В)Исус Помазаника- Човека облечен в 

Дух и сила за да върши Божиите благодеяния 
към поробените от Дявола хора. 

Продължаваме малко по-бърже. Материала е 
много,а времето малко. Ето и останалите 
истини на Благовестието, изказано от Петър на 
незнаещите нищо езичници. 

 

Г)Исус Разпънатия-ст.39 

Петър проповядваше на онези хора за Исус. 
 Деяния 10:39  И ние сме свидетели на всичко що извърши 

той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, 
като го повесиха на дърво.  
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Миротворец, Богочовек, Съвършен и без 
грях. Въпреки всичко това, Исус трябваше да 
пострада и умре на кръста. 

Много хора носят кръст. Носят го изискани 
дами и господа. Носят го и рокери. Носят го и 
мафиоти. Защо? Защото вярват ли?Не 
непременно. 

Пр. Англииския евангелизатор Джей 
Джон(Джон Джон) от грътски произход шеговито 
разказва, как в самолета седял до една дама, 
която носела голям кръст на шията си. Джей 
Джон я заприказвал, като запитал: вие вероятно 
сте Християнка? О, не- отвърнала дамата –само 
украшение. 

Но знаете ли какво е кръста-попитал Джей. 
Какво ще кажете, ако аз си закача на ревера 

златна гилотина. Какво ще си помислите за 
мен? 

И продължавайки от там, Джей Джон и 
благовестил истината за Исус и Неговата 
жертва.  

Благовестието съдържа истината за 
Христовата смърт, но продължава към друг 
един край, като представя: 

 

Д) Исус Възкръсналия-ст.40-41 

Act 10:40  Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се 
яви,  10:41  не на всичките люде, а на нас предизбраните 
от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като 
възкръсна от мъртвите. 10:42  И заръча ни да 
проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че тоя е 
определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.  

Възкраснал! 
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Жив представен пред свидетели! Петър е 
свидетел. 

Определен от Бога да бъде съдия на 
човечеството! Ако си Го приел, си оправдан, ако 
си Го отхвърлил, си осъден. Йоан го казва: 
Йоан 3:17  Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди 

света, но за да бъде светът спасен чрез Него.  3:18  Който 
вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, 
защото не повярвал в името на Единородния Божий Син.  

1)Исус Миротвореца  

2)Исус Богочовека 

   3)Исус Помазаника 

   4) Исус Разпнатия 

   5) Исус Възкръсналия 

Петстепенно благовестие.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Благовестие, концентрирано върху 
личността и делото на Исус. Какво е 
твоето благовестие? И КАКТО АЗ СТОЯ 
ПРАД ВАС СЕГА, ТАКА НИЕ ВСИЧКИ ЩЕ 
ЗАСТАНЕМ ПРЕД ХРИСТА ЕДИН ДЕН. 
Той ще ни пита, и ние трябва да 
отговаряме. 
Прие ли ти благовестието което чу в 
църква или от някой ревностен вярващ? 
Като повярва прие ли Святия Дух и заживя 
ли в сила? 
Използва ли чудесата в името на Исус, за 
да благовестваш ефективно? 
Благовества ли изобщо? 
Чие благовестие използва- твоето или 
Христовото? 


