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1. УВОД- 

Нося ви поздрави от Софийската църква, 
където бях поканен да проповядвам. Нося ви 
поздрави и от малката група в Чирпан, която 
преминава през криза и която посетихме с п-р 
Теодор и Диди Опренови и п-р Ников. Молете 
се за тази църква. Молете се за водач, който да 
ги обича, да привлече нови хора и да 

възстанови старата сила на тази църква, която 
е една от първите баптистки църкви в България. 
 
Молете се и за протестантското богословското 
образование във България. Новия закон 
поставя ограничение на всички Евангелски 
Богословски училища, да се присъединят към 
някое от акредитираните(означава да издават 
признати дипломи за висше образование и 
след-дипломна квалификация) Висши Учебни 
Заведения в България. Аз се захванах да уча 
още една магистратура в СУ и с тази визия: 
богословското ни образование, да се асоциира 
именно към този Университет и се боря за това. 
В момента в тази борба намирам повече 
разбиране от страна на Университета, 
отколкото от страната на моите братя и сестри 
богослови. Молете се Бог да отвори врати и 
СУ“Св.Климент Охридски“ да разреши да се 
отвори катедра „Протестантско богословие“, 
като част от тяхното обучение.   
 



 3 

Благодаря и на вас, че ме пускате да ходя да 
уча. Благодаря и на Бога, защото в този 
последен семестър имах 6 изпита и по Божия 
благодат се връщам с 6 шестици.   
 

Тази сутрин искам да остана солидарен с п-р 
Фил Флауърс, който в изминалите 3 недели 
ви запозна с темата за благовестието. Първо 
му благодаря, че пое сутрешните служби, 
докато ме нямаше. Не искам да пропусна и 
другите които ме заместваха във времето на 
моето отсъствие. Благодаря на всички ви 
най-сърдечно. Гордея се с вас и благодаря 
на Бога, за вас, че заставате за да 
благовествате. Искам да кажа, че в тази 
църква има хора, които не само са готови да 
слушат за благовестието, но и да действат за 

него. Хубаво е да слушаме, но е 
благословено когато действаме, според 
словото на благовестието. За да бъдем 
благовестители, не са нужни сцени, амвони, 
подиуми, микрофони или други помощни 
средства. Да, възможно е и от сцена да ни се 
наложи да благовестваме, но 
Благовестителя може да застане навсякъде и 
да говори на онези които са готови да 
слушат. Може да си благовестител в колата 
си, на улицата, в рейса, във влака или на 
пейката в Морската градина. Най-важното е 
да не изпитваш срам да говориш за голямата 
любов на Бог, изразена в Христовата жертва 
на кръста преди 2000 години.  
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Искам тази сутрин да ви кажа: делото на всеки 
който дръзва да благовества, не остава никога 
незабелязано от Бога. То няма да остане и 
невъзнаградено. Той гледа на благовестителите 
по особен начин. Вие които не се срамувате да 
благовествате, доставяте върховна радост и 
удоволствие в Неговото сърце. Защо ли? 
Защото ако Бог изпрати Сина Си, на земята 
натоварен с благовестието, заради което Той 
живя, страда и умря, то днес всеки който под 
една или друга форма отваря устата си за да 
изговаря благовестие, в небето е наречен 
Прекрасен БЛАГОВЕСТИТЕЛ.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И ако някой сега седи и си мисли: Виж го 

Пастира, как си хвали проповедниците и се 
мъчи да ни манипулира за да говорим на 
хората за Исус! Искам да ти кажа, че не съм аз! 
Бог ги се хвали с тези свои деца. Чуйте словото 
Божие: 
(СЛ 2) Исая 52:7  Колко са прекрасни върху планините 
Нозете на онзи, който благовества, който проповядва мир! 
Който благовества добро, който проповядва спасение! Който 
казва на Сиона: Твоят Бог царува!  

Странен начин използва Бог, за да се 
похвали със Своите служители. Не говори за 
езика им, нито за ръцете им, нито за смелостта 
им, нито за нещо по-впечатляващо, а вместо 

това използва … нозете.  
Дали някой иска да види нозете ми? Дали 

някой от проповедниците не иска да се събуе, 
за да покаже нозете си.  
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(СЛ 3)Пр. Преди години на едно младежко 
събрание, във връзка с темата, реших да 
илюстрирам, като измия краката на един който 
живееше в циганската махала. Беше лято и той 
ходеше по чехли, които изглеждаха доста зле. 
Трябваше ми време за да се настроя 
психически за илюстрацията.  

Защо Бог чрез Исая вижда нозете на 
благовестителя толкова „прекрасни“?  

(СЛ 4)А) Това са нозе, които се движат 

1)те се движат от едно място на друго.  
Затова ви насърчавам, че ние трябва да не 

се задоволяваме с това че имаме църква тук в 
центъра на града.  

Коя църква мислите, Бог ще благославя? В 
коя църква Той ще благоволи? Онази която се е 
затворила между стените си и си прави хубави 
събрания, интересни проповеди, красиви 
концерти, сценки и празненства или онази която 
прави всичко възможно, хората и да изнасят по 
всички възможни начини благовестието навън 
от сградата? Твоите нозе движат ли се?  

Да движат се- ще отговориш ти! Аз всяка 
сутрин бягам по 5 км. Аз не се спирам по цял 
ден! За това ли движение говори Бог? Или за 
движението с цел благовестие. 

2)Второто движение е онова което разнася 
с вяра нещо 

Пр. Спомняте ли си когато четирима 
приятели дойдоха при Исус? Коя беше 
случката? Те се движеха заедно и носеха 
нещо? Какво?...  
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(СЛ 5)Да те носеха своя парализиран приятел. 
Техните нозе бяха вероятно най-мръсните, но 
за паралитика, бяха нозе които освен 
изцеление, му носеха спасение: 
(СЛ 6)Maрк 2:3  Дохождат и донасят при Него един 

паралитик. Четирима го носеха.  2:4  И като не можаха да 
се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива 
на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, 
на която лежеше паралитикът.  2:5  А Исус, като видя 
вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се 
греховете.  

Или спомняте ли си историята Петър и 
Йоан при „Красните врата“ на храма от Деяния 
3гл. Те видяха онзи който от години Ерусалим 
познаваше, че проси там до храма, защото 
беше куц. Какво стана там?  
(СЛ 7)Деяния 3:6  Но Петър рече: Сребро и злато аз 

нямам; но каквото имам това ти давам; в името на Исуса 
Христа Назарянина, [стани и] ходи. 3:7  И като го хвана за 
дясната ръка, дигна го и начаса нозете и глезените му 
добиха сила.  3:8  И той, като скочи, изправи се и 
проходи; и влезе с тях в храма та ходеше и скачаше и  

(СЛ 8)славеше Бога. 3:9  И всичките люде го видяха да ходи 
и да слави Бога,  3:10  и познаха го, че беше същия, който 
седеше за милостиня при Красната порта на храма; и 
изпълниха се с учудване и удивление за това, което бе 
станало с него.  

Тези сакати нозе свидетелстваха по-силно 
и по-красноречиво от всяка друга проповед 
пред народа на Ерусалим. И въпреки това, ние 
виждаме, че Петър ги използва не за друго, а за 
да доведе чрез проповед благовестието на 
онези хора: 
(СЛ 9)Деяния 3:19  Затова, покайте се и обърнете се, за да 

се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни 
времена от лицето на Господа,  
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Нозете които се движат за да носят 
благовестието извън стените на църквата. Може 
би като Маргарита, Ицо, Дафинка и Павел, в 
селата около Варна? Може би като младежите 
от „студентски живот“, които обикалят 
Университетите във Варна и в други градове, за 
да отнесат благата вест до младите хора? 
Може би, като Гинка, Дорето и Елиза, които 
идват всеки ден в църква да готвят, та бедните 
за пореден път да чуят словото преди да ядат 
храната? Може би както някои които на 
работното си място не изпускат всяка 
възможност за да кажат благата вест, на онзи 
който прояви и най-малък интерес.  

Твоя ум работи ли постоянно, за да 
измисли нов начин нозете ти да занесат някъде 
благата вест за любовта на Бог изразена в 

жертвата и изкуплението на Исус? 
Благословени са нозете, които се движат 

натоварени с благата вест, която да отнесат 
някъде в града, в квартала, в страната или както 
Анджела и Фил и Даниел и Хана в друга нация. 
 

(СЛ 10)Б)Прекрасни са нозете които 

носят благата вест 

(СЛ 11)Исая 52:7  Колко са прекрасни върху планините 
Нозете на онзи, който благовества,… 

Римл.  10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат 
пратени? 

 Когато Бог те призовава да излезеш и 
отидеш някъде с цел да занесеш в онзи 
квартал, село, град, държава Благата вест, това 
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дело е благословено, то е важно, то е угодно на 
Бога и твоите нозе са прекрасни в очите на 
Всемогъщия.  

Аз искам да кажа на тези които жертват и 
вместо да дойдат на урок тук в църква, отиват 
за да се подготвят да бъдат едно ново 
благовестителско ядро в кв.Левски. Вие сте 
специални в очите на Бога. Нека Той 
благослови нозете ви, защото са нозе на 
благовестители. 

Нещо още! Скоро ще започнем да се 
подготвяме за да основем група и във района 
на кв. Възраждане. Ако живееш там, моли се 
Бог да помаже нозете ти с небесен елей, та да 
можете да отнесете Благата вест на всички 
живеещи там. 

Вие сте нашата мисия! Вие сте пратените, за 

които Павел говори. Вие сте Божиия 
дипломатически корпус в тези райони на 
големия град.  

Скъпи проповедници на Благата вест на 
Христос, колкото по-надалеко разнесете тази 
вест, толкова повече ще блестят вашите нозе.   

 

(СЛ 12)В) Прекрасни са нозете които 

проповядват мир 

(СЛ 13)Исая  52:7  Колко са прекрасни върху планините 
Нозете на онзи, който благовествува, който проповядва 
мир! 

Вероятно Исая има предвид мир с враговете 
на Израил? Може би Сирииците или 
Вавилонците? 
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Не, не мисля, че Бог искаше от 
проповедниците си да проповядват мир със 
съседите или с потисниците. Той говори за 
онези които проповядват мир с Бога. Каква 
полза ако живеем в мир с целия свят, а нямаме 
мир с Бога? Ние живеем в такова време. Днес 
се говори за мир и безопасност между 
народите, но хората са далеко от мира си с 
Бога, а това е най-опасния възможен конфликт.  

Днес става все по-модерно, амвоните да 
чакат поредното смъртоносно природно 
бедствие, поредния убийствен атентат, 
поредния вирус-убиец, за да проповядват 
помирение с Бога. През другото време, 
амвоните говорят за просперитет, за спокоен 
живот и благословения. Ние обичаме 
спокойствието и благоденствието, но за да 

можем да му се наслаждаваме, нашите нозе 
трябва да носят мирното послание на Бога към 
човечеството, изпратено във формата на 
Спасител в лицето на Исус Христос.  

Ние сме мирните посланици на Бога на 
земята. Ако ние мълчим, кой ще говори? 

В какво се състои посланието на 
Благовестието? В това, че Бог търси мир с 
грешното човечество, като прати Спасител да 
изработи възможност за всеки да влезне в 
мирно съжителство с Бога, чрез вяра с 
жертвата, кръстната смърт и възкресението в 
ново тяло на Исус и победата му над греха, 
смъртта и ада заради нас. Вярата ти в тази 
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Добра Вест, ти дава мир с Бога и прощение на 
всичките ти грехове. 
(СЛ 14)Римл. 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че 

Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е 
възкресил от мъртвите ще се спасиш; 10:10  Защото със 
сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави 
изповед и се спасява.  

Благовестието е онова, което прогласява на 
хората, възможността да влязат в мир с Бога! 
Мир ни е нужен, защото греха в нас ни прави 
врагове на Бога. За да бъдем в мир с Бога, 
греха трябва да бъде отнет и ние да сме 
праведни. От грешни да станем святи! Как? 
Чрез милостта и благодатта на Исус ние 
получаваме този статус на светии.  

Но кажи ми братко и сестро, как може твоя 
съсед, колега, приятел, роднина или враг да 
знае това, без някой да му проповядва? Кой е 
този някой? Ти и аз, които знаем истината и 
благовестието е извършило своето дело в нас. 
Слава на Бога, за тази Негова голяма милост 
към нас.  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

За прекрасните нозе на проповядващите 
благовестители мога да говоря с часове, но тук 
ще спра. Ти обаче не спирай да мислиш и да се 
питаш: А моите нозе прекрасни ли са? Ако са 

прекрасни, моли се Бог да благославя и дава 
успех там където благовестваш! Ако не ги 
виждаш като „прекрасни“ моли се Бог да отвори 
вратите на благовестието за твоите нозе и ти да 
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видиш, къде, за кого, в кой случай, ти може да 
бъдеш благовестителя с прекрасните нозе.  

Няма нищо по-ценно, което да дадеш на 
хората около теб, освен вестта, за това че 
трябва и могат да живеят в мир с Бога.  
(СЛ 14)Боже направи нозете ни прекрасни! 
Амин! 


