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ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БОЛНИТЕ 

 

Т.Л. ОЗБЪРН  
 
Предговор 
Ние се молехме индивидуално само за няколко от онези десетки 
хиляди хора, които бяха изцелени по чудо от Бог по време на нашето 
служение в повече от 70 страни по света. Повечето бяха излекувани 
чрез личната си вяра. Те придобиха вяра, като размишляваха върху 
библейските истини, които ние провъзгласявахме, както на големи 
събирания, така и на страниците на книги.  
Когато публикувахме първото издание на тази книга, дори не можехме 
да предположим колко много хора ще бъдат благословени.  
Постоянно получаваме писма от цял свят. Те съдържат свидетелства 
на хора, които благодарение на нашите книги са били приведени към 
спасение и са преживели чудото на изцелението. 
Всеки, който внимателно изучава истините, за които става дума в тази 
книга, и ги прилага в живота си, ще може по-ясно да разбере Словото 
и да формира вяра, която е по-силна от вярата на тези, които имат 
само повърхностни познания за учението за изцелението. Някои от 
хората, които присъстваха на нашите събрания и  не бяха излекувани, 
по-късно бяха излекувани по чуден начин, докато четяха книгата.  
Евангелието е Божията сила за спасение за всеки вярващ  
Римляни 1:16. Защото не се срамувам от благовестието Христово; 
понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на 
юдеина, а после и на езичника. 

Всяко Божие обещание се превръща в Божията сила чрез Божията 
сила, когато хората вярват в него и действат, като уповават на него.  
Всяко Божие обещание съдържа силата на Бог необходима да изпълни 
това, което Бог обещава, когато хората вярват в него и действат 
според него. 
Божиите обещания са живот за този, който ги намери, и здраве за 
цялото му тяло  
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Притчи 4:22. Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за 
цялата им снага. 
След като лично се убедихме в реалността на тези факти, решихме да 
издадем тази книга и да я предложим на милиони страдащи, на които 
никога няма да  можем да служим лично.  
Публикуваме нейната преработена и разширена версия с увереността, 
че всеки, който чете и размишлява върху библейските истини, ще 
придобие жива вяра и, действайки, уповавайки на  Божиите обещания, 
ще получи чудо на изцеление. 
Ние не се претендираме, че имаме ярък литературен стил на 
представяне. Единствената ни цел е да предадем истината възможно 
най-просто. Искаме това слово да бъде котва за истинска, жива вяра в 
сърцата на смирени и искрени хора, онези бедни духом (Матей 5: 3), 
които съставляват значителна част от човечеството.  
Д-р Дейзи Уошбърн Озбърн, съпругата ми, сътрудник и най-близкият 
ми приятел и спътник в написването на тази книга, посвети голяма 
част от времето си като писател, за да редактира и преработи по-
късните издания на тази книга. Дълбоко съм й благодарен за това. 
Моля се всеки читател на тази книга да изпита големи духовни и 
физически благословения чрез истините, изложени в нея. 
T.Л.Озбърн 

Част 1  
Колко хора ще излекува Бог?  
Глава 1 
Ще предпазя болестта от вас ... Ще направя броя на вашите дни пълен 
(Изход 23: 25,26).  
Аз съм Господ, вашият лечител (Изход 15-26).  
Целта на тази глава е да ви запознае с това, което казва Библията: 
Ако сте болни, Бог иска да ви излекува.  
Докато не сте напълно уверени, че Бог иска да сте здрави, в 
съзнанието ви винаги ще има съмнения дали сте излекувани или не. 
Без да се отървете от съмненията, няма да намерите съвършена вяра; 
и без да имате твърда вяра, освободена от всякакви съмнения и 
колебания, изцелението е невъзможно.  
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И без вяра е невъзможно да се угоди на Бог; защото е необходимо 
този, който идва при Бог, да повярва, че Той е, и да възнагради тези, 
които Го търсят (Евреи 11: 6). 
Но нека иска с вяра, без да се съмнява малко, защото онзи, който се 
съмнява, е като морска вълна, повдигната и хвърлена от вятъра. Нека 
такъв човек не мисли да получи нищо от Господ (Яков 1: 6,7).  
Когато хората са твърдо убедени, че Бог иска да ги излекува и че 
болестта не е Божията воля, те винаги получават изцеление по време 
на молитва, ако не и по-рано. Знанието какво е Божията воля за 
болестта е основата, върху която може да действа съвършената вяра. 
Бог е честен 
Една жена, объркана по въпроса за вярата, ми каза: "Изглежда, че 
просто не мога да получа вяра за изцеление" Попитах я: „Уверена ли 
си, че Бог ще изпълни обещанието, което ти е дал?“  
- О, да - съгласи се тя.  
„Това е вяра“, уверих я и добавих, „не е ли просто?“ И тя беше 
излекувана.  
 
Числа 23:19. Бог не е човек та да лъже, 
Нито човешки син та да се разкае; 
Той каза, и няма ли да извърши? 
Той говори, и няма ли да го тури в действие? 
 
Бог не е човек, който да лъже… 
 
Нито едно слово от всичките Му добри  слова не остана неизпълнено  
 
3 Царе 8:56. Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си 
Израиля според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките 
добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисея. 
 
Пс. 119:89.Господи, Твоето слово Е утвърдено на небето до века. 
 
 
Еремия 1:12. Господ ми рече: добре виждаш, защото Аз бдя над Моето 
слово, за да се изпълни то скоро. 
Думата "бди" означава "бди над", "бди над", "пази" или "остани зад". 
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В цялата Си безгранична сила Господ застава зад словото Си, за да го 
изпълни. Повярвай.  
Няма никаква причина да се съмняваме в Бог.  
FF Bosvor каза: „Не се съмнявайте в Бог. Ако трябва да се съмнявате в 
нещо, се съмнявайте във вашите съмнения, защото не можете да 
разчитате на тях. Но никога не се съмнявайте в Бог или Неговото 
слово. "  
DL Moody каза: „Има ли причина да не вярваме в Бог? Бог нарушил ли 
е някое от обещанията Си? Ще засрамя всеки атеист или невярващ, 
който може да посочи с пръст дори едно от Божиите обещания, което 
Той не е изпълнил. " 
Дяволът е лъжец, баща на лъжата Исус каза така.  
Мога да отворя Библията и да ви покажа как в продължение на шест 
хиляди години дяволът е лъгал хората, казвайки им, че Божието Слово 
не е истината. Отричайки Божието Слово, Сатана лъжи хората с 
обещания, но нарушава всяко обещание, което някога е давал. 
 
Три милиона изцелени 
Бог заяви, че изцелява народа Си, обръщайки се към тях с тези думи:  
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам.  
Той каза това приблизително на около три милиона души  
Изход 12:37. Прочее, израилтяните се дигнаха от Рамесий за Сокхот, 
на брой около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен челядите. 
 
Всички те вярваха в истинността на Божиите думи. В резултат на това 
всеки от онези, които се нуждаеха от изцеление, стана напълно здрав.  
Писанието казва:  
Псалми 105:37. И изведе людете Си със сребро и злато; 
И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя. 
 
Можете ли да си представите три милиона души, всеки от които е 
здрав и силен, сред които няма нито един немощен, нито един болен, 
нито един слаб?  
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Господ направи това за Израел, който живееше под закона. Колко 
повече Той иска да направи това за нас, които сме изкупени с кръвта 
на Божието Агне, живеещи под благодат, милост и истина!  
Нека тази истина да бъде толкова неопровержима за вас, колкото 
тази, която казва, че две плюс две е равна на четири. Изцелението 
принадлежи на теб. Всички могат да бъдат излекувани. 
 
Бариерите на богословските традиции 
Божията воля е всеки човек да е здрав и силен. За това е необходимо 
да съблюдавате Божиите условия и да вярвате в Неговото Слово.  
Ако има оправдани резерви относно това, защо изцелението не е за 
вас, тогава те трябва да се прилагат към всички, защото Бог е 
безпристрастен  
Деяния 10:34. А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не 
гледа на лице; 
Ако Бог изцели някого, тогава Той ще излекува и вас.  
В съвременния свят немощите и болестите жестоко ограбват хората. 
Въпреки факта, че медицинският напредък е достигнал големи висоти, 
болестите продължават да поразяват хората по целия свят. 
Трагедията се състои в това, че тези болести и немощи засягат телата 
на толкова много християни, докато проповедниците и учителите, 
повлияни от богословските традиции и фалшиви, религиозни  
доктрини, често не могат да предложат на хората освен думи на 
съжаление и утеха. Те убеждават страдащите, че техните мъки 
вероятно са Божията воля, че болестта служи на нашето добро и 
благодарение на тях, чрез тях Бог ни учи на смирение, също че може 
би те са Божието наказание; или че болния човек така се приближава 
към Господа, Който често изпълнява волята Си в човешкия живот чрез 
болестите…  
Християните не трябва да са болни, точно така, както и не е нужно да 
живеят в грях.  
Бог винаги иска да те изцели. 
Защо болестта е толкова постоянен враг?  
Защо неразположенията се оказаха способни така да ограбят 
християните днес?  
В Стария Завет Божият народ - три милиона души - повярваха в 
Словото, което Бог им говори, и всеки от тях беше напълно излекуван. 
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Три милиона души повярваха 
Три милиона израелтяни станаха здрави и силни поради една 
единствена причина - те повярваха в това, което Бог им каза: Аз съм 
Господ, вашият изцелител.  
 
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам.  
Това беше Неговото Слово и хората повярваха в него.  
Болести поразяват толкова много християни в наши дни поради една-
единствена причина. Мнозина не вярват на казаното от Бога. Те са 
запознати с думите Му: “Аз съм Господ, Който те изцелявам” Но по 
някаква причина те не вярват, че Той наистина е имал това предвид. 
Именно така дяволът изкуши Адам и Ева, като им каза всъщност: Бог 
не е имал предвид това, което е казал.  
Под влиянието на традицията и религиозните доктрини в (Марк 7:13) 
хората замениха Божието “АЗ СЪМ” с „Аз бях“!  
Марко 7:13. И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, 
което сте предали и вършите много такива неща подобни на това. 

Ако в Стария Завет три милиона души, принадлежащи към Божия 
народ, могат да бъдат излекувани едновременно, колко повече от 
Божиите хора могат да бъдат излекувани днес. Живеем в Новия Завет 
- завета на милостта, благодатта и истината, който е утвърден върху 
по-превъзходни обещания, с по-превъзходно свещеничество, чрез по-
превъзходно служение! 
Евреи 8:6. но на дело Христос е получил служение толкоз по-
превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-
превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. 

Глава 2 
Изцелението е  за всички 
Дали Бог все още иска да излекува всички, които се нуждаят от 
здраве, точно както в миналото?  
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Най-голямата пречка пред вярата за мнозина, търсещи изцеление 
днес, е неувереността дали Божията воля е да излекува всички.  
Почти всички знаят, че Бог изцелява някои хора, но много аспекти на 
съвременната теология затрудняват вярващите да разберат това, на 
което ясно ни учи Библията - че изцелението е за всеки.  
Човек, който не е сигурен, че Бог му предлага това или онова 
благословение, не може смело да го иска с вяра. Божиите 
благословения се изискват само от онези, които познават волята на 
Бог, разчитат на нея и действат в съответствие с нея. 
 
Прочетете завещанието 
Ако искаме да знаем каква е била последната воля на човек, ние 
четем неговата воля в завещанието му.  
Ако искаме да познаем волята на Бог, четем Неговия завет.  
Да предположим, че една жена казва: „Мъжът ми, който беше много 
богат, умря. Много бих искал да знам дали ми е оставил нещо в 
завещанието си. " Бих й отговорил: "Защо не прочетеш завещанието 
му, за да  разбереш?"  
Завещанието се явява изразената воля на човека.  
Библията съдържа съвършената Божия воля , заветът за 
благословенията на изкуплението, които Той оставя на всички нас. Тъй 
като Писанието е Неговата последна воля и завет, всички „по-късни 
откровения“ са фалшиви.  
Ако изцелението е Божията воля за нас, тогава да кажем, че Бог не 
иска да излекува всички, както ясно показва Неговото завещание, е 
равносилно на промяна на волята на завещателя след смъртта му. 
Исус се явява не само чрез смъртта Си завещател, но Той възкръсна 
от мъртвите и също е Посредникът, Ходатаят на Новия завет.  
 
Евреи 9:15. Той е посредник на нов завет по тая причина, щото 
призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, 
станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет. 
 
Евреи 12:24. при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената 
кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. 
 
Той е нашият Ходатай  
1 Йоаново 2: 
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  1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши 
някой, имаме ходатай  при Отца, Исуса Христа праведния. 
  2. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и 
за греховете на целия свят. 
И Той не възнамерява да ни лиши от нашето наследството, както 
правят това някои земни защитници. Той е нашият представител 
седящ отдясно на Бога.  
Най-добрият начин да научите волята на Бог е възможно, като четете 
Евангелията, в които са описани учението и делата на Христос. Исус 
беше физическото въплъщение на волята на Отца. Животът Му беше 
едновременно както откровение така  и проявление на неизменната 
Божия любов и Божията воля. Той действаше, като изпълняваше 
Божията воля за Нас.  
 
Думи, които рарушават вярата 
Когато Исус полагаше ръката Си върху всички хора, изцелявайки ги, 
Той изпълни и разкри Божията воля за всички!  
Евреи 10:7. Тогава казах: Ето, дойдох - в свитъка на книгата е писано 
за Мен - да изпълня Твоята воля, о, Боже." 
  
Йоан 6:38. защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята 
на Този, Който Ме е изпратил. 
 
Всичко, което Исус направи за нуждаещите се по време на земното си 
служение, беше пряко откровение за съвършената Божия воля за 
човечеството. 
Ф. Ф. Босуърт пише в книгата си „Христос Лечител“: „Очевидно е 
невъзможно да бъдем по-консервативни от богословите на 
епископската църква. И въпреки това, сформираната от тях комисия, 
назначена с цел да проучи въпроса за божественото изцеление на 
тялото, след тригодишни изследвания както на Библията, така и на 
историческите данни, стигна до следния извод: Чрез изцелението на 
хората Исус разкри волята на Бог за човечеството. Тъй като комисията 
заключи, че Неговата воля е напълно разкрита, тя постанови: 
Църквата повече не може да се моли за болните, използвайки 
разрушаващи вярата думи: Ако това е Твоята воля. "  
Освен това Босуърт продължава: „Учението на Евангелията говори за 
пълно изцеление, както на духа, така и на тялото, за всички, които 
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идват при Него. Днес много хора твърдят: „Вярвам в изцелението, но 
не вярвам, че то е за всички“. Ако не бяха всички, как изобщо можехме 
да се молим с молитвата на вярата? ”  
Сред тези, които искаха да получат изцеление от Христос по време на 
земното Му служение, само един се обърна към Него с думите: Ако 
това е Твоята воля за това. Този човек е бил прокажен, изгонен от 
обществото (Марк 1:40), който не е знаел, че Христос винаги е искал да 
лекува. 

Исус внася яснота 
Първото нещо, което Христос направи - избави прокажения от 
несигурност, уверявайки го: Искам.  
Марко 1:4 
  40. И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при 
Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 
  41. А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, 
бъди очистен. 
  42. И веднага проказата го остави, и той се очисти. 

Въпросът вече не стои: Дали е Божията воля, защото изцелението Е 
Божията воля! 
Прокаженият каза: Ако искаш, можеш. Исус отговори: Искам 
Нека тази истина да бъде твърдо утвърдена във вас: Бог иска да 
излекува болните. Ако Той иска да излекува един, Той иска да 
излекува всички.  
Той не иска никой да загине.  
2 Петрово 3:9. Господ не забавя това, което е обещал, според както 
някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не 
иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. 
 
В Яков Бог пита: Болен ли е някой от вас?  
Яков 5:14. Болен ли е някой от вас? нека повика църковните 
презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в 
Господното име. 
 
Кой се интересува от това, дали сте болни? Бог! Той дава и изходен 
път за изцеление, за да оздравеете.   



10

Библията казва за израилтяните, които са били ухапани от отровни 
змии в пустинята: всеки, погледнал медната змия, оставал жив (Числа 
21: 9).  
По същия начин сега всеки, който гледа на Христос като Изкупителят, 
получава спасение и изцеление. 
Благословенията, придобити чрез изкупителната жертва на Христос, 
са еднакво достъпни за всички.  
Словото “всеки”, “всеки” винаги се използва, за да покани 
неспасените да получат спасение.  
Словото “всички”, “всеки”, се използва за това, за да призове слабите 
и болните да получат изцеление.  
 
Поканата е за всички 
И първата, и втората покана е обръщение до всички и винаги се 
обещава положителен резултат за всички и всеки откликнал и приели: 
той ще бъде спасен; ще има живот вечен; ще бъде излекуван; ще бъде 
възстановен. Библията казва, че Христос изцели всички тях и всички, 
които се докоснаха до Него, бяха излекувани.  
Понякога земните родители имат „любимци“ сред децата си, но при 
Бог това не е така. Изпълнявайки едни и същи условия, получаваме 
същите резултати. Когато правим това, което зависи от нас, Бог винаги 
е верен да прави това, което зависи от Него.  
Благословението за изкуплението принадлежи на вас. Ако Бог някога е 
излекувал всички, Той все още лекува всеки, или по-точно всеки, 
който идва при Него, за да получи изцеление.  
Евреи 13:8 
  8. Исус Христос е същият вчера днес и до века. 
 
И много хора Го последваха и Той ги изцели всички  
Матей 12:15. Но Исус, като позна това, оттегли се оттам; и мнозина 
тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички. 
 
И те Го молеха да се докоснат само до края на дрехата Му; и онези, 
които се докоснаха, бяха излекувани.  
Матей 14:36. и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и 
колкото се допряха, се изцелиха. 
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И всички хора се стремяха да Го докоснат, защото от Него излизаше 
сила и изцеляваше всички.  
Лука 6:19. И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото 
сила излизаше от Него и изцеляваше всичките. 
 
Когато настъпи вечерта, при Него доведоха много обладани от демони 
хора. Той изгони духовете със словото и изцели всички болни, за да се 
изпълни казаното чрез пророк Исая, който казва: 
„Той взе нашите недъзи върху себе си и понесе болестите ни“ 
Матей 8: 
  16. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и 
Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 
  17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:  
"Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе" 
 
Христос продължава да лекува болните, изпълнявайки думите на 
пророка: “Той взе нашите немощи (слабости) на Себе Си и понесе 
нашите болести.  
Винаги помнете, че словото в Матей 8:17 включва и вас!  
Бог е обвързан със Своя завет и Той продължава да изцелява всички 
болни и слаби, и така се изпълняват словото Му в Исая.  
Псалм 89:34. Няма да престъпя завета си, 
Нито ще променя това що е излязло из устните ми. 
 
Лука 4:40. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от 
разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки 
от тях, изцели ги. 
По онова време изцелението е било достъпно за всички и оттогава 
Христос Лечител не се е променил. 
 
Изцелението за всички трябва да се проповядва на всички 
Филип проповядваше Христос в Самария:  
Хората единодушно слушаха и внимаваха какво казва и върши Филип 
Деяния 8: 
  6. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им 
говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които 
вършеше. 
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  7. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от 
мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха 
изцелени, 
  8. тъй щото настана голяма радост в оня град. 

Виждаме, че Исус постъпваше по същия начин, както когато Филип 
разказваше на хората за Него.  
Петър проповядваше Христос на сакатия човек 
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. 
Петър проповядваше на множеството 
Деяния 5: 
  14. и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се 
прибавяха, 
  15. така щото даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на 
постелки и на легла, та, като заминаваше Петър, поне сянката му да 
засегне някого от тях. 
  16. Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та 
носеха болни и измъчваните от нечистите духове; и всички се 
изцеляваха. 
 
Петър каза и на един човек на име Еней  
Деяния 9:34. И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани 
направи леглото си. И веднага той стана. 

Всички болни бяха излекувани. Исус действа, за да потвърди 
проповедта на Петър.  
Винаги, когато и където и да се проповядва Исус Христос и Неговата 
жертвена смърт за нашите грехове и болести, резултатът е духовно 
спасение и физическо изцеление.  
И Павел проповядваше Христос. 
В Листра имаше един човек, който беше парализиран в краката си, 
още от утробата на майка си и никога не беше ходил. Той слушаше 
Павел, който говореше 
Деяния 14: 
  8. А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете си, куц от 
рождението си, който никога не бе ходил. 
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  9. Той слушаше Павла като говореше; а Павел, като се взря в него и 
видя че има вяра да бъде изцелен, 
  10. рече със силен глас: Стани на нозете си. И той скочи и ходеше. 

Павел трябва да е проповядвал Евангелието и е говорил и за  
изцелението, защото куцият е придобил вярата, която му е била 
необходима, за да бъде излекуван, като е слушал Павел, докато е 
говорил. 
Този метод работи 
Там, където се проповядва словото, че Божието снабдяване е за 
всеки, вярата винаги се ражда в хората и те винаги се излекуват. 
Божието слово никога не се проваля. Вярата никога не се проваля.  
Но човек, който не е сигурен че Бог иска да го излекува, не може да 
използва вяра.  
Ако Господ не е възнамерявал това изцеление да е за всички, тогава 
трябва да разследваме всеки случай: „..Дали Бог иска да излекува 
този човек? Или Бог е подготвил болестта и страданието за този 
нещастник? " И как можем да се молим с молитвата на вярата, 
намирайки се в такова невежество и незнание?  
Разберете веднъж и завинаги: Божията воля е да ви излекува.  
Когато вие повярвате това, вие имате право да бъдете излекувани, 
както имате право да ви бъде простено. (Но е нужна вяра, покаяние, 
изповядване на греховете) 
Бог каза: Аз съм Господ, твоят лечител.  
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам. 
 
Ако това са Божиите думи и Бог не може да лъже, тогава Той наистина 
го е мислил. Това, което Бог казва, е истина. Следователно 
изцелението принадлежи и на вас.  
Изцелението е част от Благовестието и трябва да се проповядва по 
целия свят, на цялото творение, до края на века.  
 
Марко 16:15. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте 
благовестието на всяка твар. 
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Матей 28:20. като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, 
Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин. 

Като част от Благовестието божественото изцеление е за всеки 

 
Глава 3 

Причини за вяра 
Много вярващи, признавайки факта на божественото изцеление, нямат 
лични познания за Исус като Изцелителят на тялото и душата им. Те 
виждат как други се излекуват, но все още не са сигурни дали 
изцелението е Божията воля за тях.  
Такива хора чакат специално откровение на Божията воля за тяхното 
положение. Междувременно те правят всичко по силите си, за да се 
опитат да се излекуват по естествен път, без дори да се замислят, че 
според тяхната собствена гледна точка, като правят това, могат да се 
противят на волята на Бог.  
Библията ясно разкрива Божията воля за изцелението. На Бог не Му е 
необходимо да дава специално откровение, тъй като Той вече ясно е 
показал волята Си в Своето Слово.  
Внимателното изучаване на Писанието разкрива, че Бог е 
провъзгласил, че волята Му за Неговите деца включва изцелението 
им. Той нарича Себе Си Лечител на своя народ. 
 
Заповеди за изцеление 
Когато Бог изведе израилтяните от Египет, Той им даде постановление  
и заповед, която гарантира изцеление:  
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам. 
 
Текстът на иврит казва: Няма да позволя на нито една от онези 
болести, които поразиха Египтяните, да ви порази.  
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Бог повтори този завет след края на четиридесетгодишното скитане на 
Израил в пустинята. 
През цялата си история, когато израилтяните, страдащи от болести и 
язви, се обръщат към Бог с покаяние и изповядване на греховете, те 
получават изцеление в отговор на своите молитви. Ако Бог отговори на 
молитвите за изцеление в Стария Завет, колко повече Той иска да 
отговори на тях в Новия Завет!  
И голямо множество Го последва и Той ги изцели всички. 
Матей 12:15. Но Исус, като позна това, оттегли се оттам; и мнозина 
тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички. 
 
Изпълнявайки Божията воля 
Христос изцеляваше не само, за да докаже Своята божественост, 
както някои вярват. Той правеше това, изпълнявайки поръчението - 
изпълнявайки Божията воля.   
Евреи 10:7. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано 
за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" - 
 
Самият Исус се явява откровение за волята на Бог. Той изпълни 
Божията воля, Той изцели всички, които дойдоха при Него. На Него 
неизменно принадлежи Свещеничеството.  
Евреи 13:8. Исус Христос е същият вчера днес и до века. 
  
Той е неизменен в Своята любов - точно както тогава, когато се 
смиляваше над големите множества болни и ги изцеляваше.  
Той е непроменяем в Неговата сила - точно както беше тогава, когато  
изцеляваше всички болести.  
Следователно Той, Исус Христос, трябваше да стане като братята Си 
във всичко: 
Евреи 2:17. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, 
за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за 
да извърши умилостивение за греховете на людете. 
 
По време на земното Си служение Исус, винаги бидейки движен от 
състрадание, изцеляваше всички нуждаещи се от изцеление. Днес той 
също е милостив и верен Първосвещеник. 
 
Поръчението на Христос е да изцелява 
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Думите „милост“ и „състрадание“, които Писанието използва, 
всъщност са синоними, т.е. имат едно и също значение. Еврейското 
съществително rachamin се превежда като „милост“ и „състрадание“. 
Гръцкият глагол eleo се превежда като „смилил се“, „показал милост“, 
а гръцкото прилагателно “елемон” означава „милостив ,  
състрадателен“.  
Христос даде поръчение на дванадесетте ученика да изцеляват  
Матей 10: 
  7. И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство 
наближи. 
  8. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, 
бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. 
 
По-късно Той заповяда същото на седемдесетте.  
Неговото поръчение е дадено на всички вярващи.  
Марко 16: 
  17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове 
ще изгонват; нови езици ще говорят; 
  18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да 
ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 
 
Поръчението на Иисус е дадено на църквата.  
 
Яков 5: 
  14. Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и 
нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 
  15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го 
привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 
  16. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за 
друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на 
праведния. 
 
Исус никога не е отменил това слово. 
 
Непрекъсващи изцеления 
Единственият метод за изцеление, познат на ранната църква, е бил 
чрез молитвата на вярата. Ние виждаме, че изцеленията не са спирали 
през цялата история, чак до наши дни. Почти изгубена през 
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Средновековието, истината за изцелението е преоткрита по време на 
голямото изливане на Светия Дух през последните дни. И сега 
християните по цялата земя отново се убеждават, че Бог е 
Изцелителят на Своя народ.  
Бог направи изцелението възможно благодарение на изкупителната 
жертва на Христос  
Исая 53:4-5 
  4. Той наистина понесе печалта ни, 
И със скърбите ни се натовари; 
А ние Го счетохме за ударен, 
Поразен от Бога, и наскърбен. 
  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. 

Матей 8: 
  16. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и 
Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 
  17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:  
"Той взе на себе Си нашите немощи, 
И болестите ни понесе". 
 
Еврейската дума, преведена като немощ в глава 53 на Исая, в 
Библията винаги се отнася за болестите. Писанието също казва: чрез 
Неговите рани ние се изцелихме. 
Думата „понесе“ в Матей 8:17 означава заместване - страдание за 
някого. Не става дума за просто съчувствие или състрадание.  
Ако Христос понесе нашите болести, защо ние да ги носим?  
В Стария завет са дадени три преобраза на изкупителната жертва на 
Христос, благодарение на които имаме изцеление:  
- законът за прокажения (Левит 14),  
- прекратяване на язвата: 
Числа 16: 
  46. Тогава Моисей рече на Аарона: Вземи кадилницата си, тури в нея 
огън от олтара, и тури на него темян та иди скоро в обществото и 
направи умилостивение за тях; защото гняв излезе от Господа, язвата 
почна. 
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  47. Аарон, прочее, взе кадилницата си, както рече Моисей, и завтече 
се сред обществото; и, ето, язвата беше почнала между людете; и той 
тури темяна и направи умилостивение за людете. 
  48. А като застана между мъртвите и живите, язвата престана. 
- медната змия:  
Числа 21:   
7. Тогава людете дойдоха при Моисея и казаха: Съгрешихме за гдето 
говорихме против Господа и против тебе; помоли се Господу да махне 
змиите от нас. И Моисей се помоли за людете.  
 8. И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я 
на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане 
жив. 
9. И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата 
върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на 
медната змия, оставаше жив. 
-изцелението на Йов:  
Йов 33:24. И ако Бог му бъде милостив 
И рече: Избави го, за да не слезе в гроба, 
Аз промислих откуп за него 
  
В 28-ма глава на Второзаконие за болестите и немощите се говори 
като за проклятия. Но Галатяни 3:1 заявява: Христос ни изкупи от 
проклятието на закона! 
 
Изцелението е обещано 
Грехът и болестта са неразривно свързани в цялата Библия. (Псалм 
103: 3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести;) 
Чрез пролятата кръв и чрез раните на Исус Христос ние сме изкупени 
както от греха, така и от болестта.  
Всичко, което се дава на хората от Бога, се дава чрез нашия Господ 
Исус Христос за всеки, който желае - за всеки човек, който вярва в 
Словото и изпълнява необходимите условия. Можем да отнемем 
благословенията сами от себе си, като кажем: „Не е Неговата воля“, 
но Господ не изключва никого. Той е безпристрастен. Обещанията му 
са за всички.  
Някой (не само някои) от вас болен ли е? (Яков 5:14).  
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Искайте и ще ви бъде дадено:  
Матей 7:7. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; 
хлопайте, и ще ви се отвори, 
Ако поискате от  Отца нещо в Мое име, Аз ще го направя (Йоан 14:14).  
Каквото поискате в молитва, вярвайте, че получавате - и ще бъде 
направено за вас (Марк 11:24). 
Обещано ни е изцеление чрез силата на Светия Дух (Римляни 8:11).  
Всички тези стихове в Писанието ясно разкриват Божията воля да 
излекува всеки, който идва при Него с вяра. Това е Неговата воля, 
Неговият начин. В Библията не се препоръчва нито един друг метод за 
лечение. Бог няма друг начин за Своя народ.  
Той иска да бъдем излекувани, здрави и силни в Христос. Това е 
нашето право и нашата привилегия в Него. Ние Му угаждаме и Го 
прославяме, като застанем на Неговия път. Той иска да сме здрави. 
Ще се възползваме ли от това, което Той ни е предоставил в любовта 
Си? Ще Му се подчиним ли, като следваме Неговия път? Ще се 
изпълни ли волята Му в нас? Ще можем ли да прославим Бог с телата 
си?  

Увереност в молитвата 
Когато ние ясно познаваме Божията воля, ние не се молим: „Господи, 
изцели ме, ако това е Твоята воля“. Такава молитва би означавала 
съмнение и съмнението убива вярата.  
Един инвалид ми каза: „Вярвам, че можем да се молим и да молим Бог 
за изцеление, ако това е Неговата воля“. След това, за да илюстрира 
своята теза, той каза: Дете може да поиска нещо от родителите си и 
родителите ще му дадат, ако това е от полза за детето. Ето как се 
моля за изцеление. "  
Отговорих: „Ако родителите са обещали нещо на детето, детето с 
право може да очаква обещаното. Нашият Отец ни е обещал 
изцеление и ние имаме право да очакваме Той да спазва Словото Си. " 
Ако не знаем каква е Божията воля в този или онзи случай, можем да 
се молим с вяра и да кажем: „Ако е Твоята воля“ и Той ще направи 
това, което е най-доброто за нас. Но в тези случаи, когато Бог е 
разкрил волята Си, обещавайки да направи нещо конкретно, тогава не 
е нужно да сме в невежество или съмнение.  
Библията ни разкрива, че физическото изцеление е Божията воля, 
точно както духовното изцеление. За да го приемем, трябва да 
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вярваме както на Божието обещание, така и да изпълним 
необходимите условия.  
Всичко, което Господ обещава, получаваме чрез вяра, основана на 
знанието за Неговата воля. Неговата разкрита воля е основата на 
нашата вяра. Не бихме могли да получим изцеление чрез вяра, ако не 
сме сигурни дали то е и за нас или не. 
Трябва да знаем волята на Бог. Тогава трябва да приемем с вяра това, 
което Той е обещал в Словото Си, без да се съмняваме, че когато 
искаме, получаваме.  
Нашата воля също е необходима за изцеление. Желаем ли да вземем 
това, което Бог иска да ни даде?  
Йоан 15:7. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, 
искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 
 
Когато нашата воля съвпада с Божията воля, ние получаваме това, 
което искаме. 

Глава 4 
Защо не всички се изцеляват 
Вярата идва от слушането на Божието Слово (Римляни 10:17).  
Хората не придобиват вяра чрез утеха. Вярата не идва, когато 
обсъждате с хората техните заболявания, немощи, страдания.  
Вярата се ражда, когато чуем словото на истината.  
Исус каза: И вие ще познаете истината и истината ще ви освободи 
(Йоан 8:32). Той е истината! 
Ако искаме страдащите да бъдат освободени от робството на 
болестта, трябва да ги научим на онази част от Божието Слово, която 
прокламира тяхната свобода от болести. Истината е, че Христос иска 
да излекува всеки човек. В противен случай Той не би понесъл на Себе 
Си раните, с които се изцелихме.  
Някой може да попита: "Защо не всички хора се изцеляват?"  
Отговорът на това може да бъде: тъй като толкова малко се учи и 
проповядва за Библейската истина за изцелението. 
Нека не стоим до леглото на болните хора и просто да се опитваме да 
ги утешим в страданията им. Нека не мислим, че може би Бог иска да 
ги „отведе“ или „да ги научи на търпение“ или „да ги приближи до 
Себе Си“ чрез болестта им.  
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Вместо това нека обявим война на болестта във всичките й 
проявления, като поемем властта над всички демонични сили в името 
на Исус Христос. Нека освободим нуждаещите се от изцеление.  

Ако спасението е за всички и изцелението е за всички 
Никога не се съмняваме, че Бог иска да спаси дори и най-
безнадеждните хора. Защо сме толкова уверени в това? Ние сме 
научени какво казва Библията за това.  
Християните се учат от детството, че спасението се дава на всички 
вярващи. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 
единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, а да има 
вечен живот (Йоан 3:16).  
Ако бяхме научени на истината за изцелението на тялото толкова 
открито и ясно, колкото истината за духовното спасение, хората биха 
повярвали в изцелението точно както вярват в спасението.  
Ако Бог е правил чудеса и изцелявал в миналото, но не го прави в 
наши дни, това би означавало, че Той е Бог, който е бил, а не Бог, 
който е и днес. Но Библията казва: Аз съм Господ, вашият Изцелител. 
Днес и сега Бог казва: Аз съм Господ, вашият Изцелител. Утре Той ще 
каже същото. Той ще излекува болните, които утре ще се обърнат към 
Него. Можете да разчитате на това безусловно. Той изцелява всички, 
които идват при Него, като вярват в обещанието Му.  
Според вашата вяра, нека ви бъде направено (Матей 9:29). Затова 
искайте с вяра, без да се съмнявате (Яков 1: 6).  
 
Духовно и физическо изцеление 
Библията говори както за духовно, така и за физическо изцеление.  
Греховете и болестите, поразяващи човечеството, са резултат от 
неподчинението, непокорството на Адам и Ева.  
Спасението и изцелението , освобождението от греха и 
освобождението от болестта са две благословения на изкуплението, 
които Христос донесе на света.  
Спасението от греха и спасението от болестта или изцелението от 
греха и изцелението от болестта са благословения, които са част от 
нашето изкупление. Те бяха придобити от една Жертва, един 
заместител. Можем да кажем излекувани или да кажем спасени - 
значението остава същото. И двете думи - и излекувани, и спасени - са 
приложими и за душата и за тялото.  
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Ако неспасен и болен човек, след като чуе проповедта на 
Благовестието и повярва в Господ, получи спасение от греха, но не се 
излекува от болест, това не е достатъчно за него.  
По същия начин получаването на изцеление без спасение не би било 
достатъчно. Бог иска да съживи духа ви, като отговаря и на вашите 
физически нужди. Защо? В това е смисълът на изкуплението. След 
като чуете истината, как можете да се излекувате в тялото си и да не 
бъдете благословени духовно? Научихте, че Исус се превърна във 
вашата заместителна жертва, че понесе греховете ви и вашите 
болести. Вярвайки в това, вие получавате свобода.  
Божията истина освобождава хората както в тяло, така и в дух  
Йоан 8:32. и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 

Двойно обезпечение 
На нашите евангелизационни срещи ние винаги проповядваме 
двойното  благословение. Ние казваме на неспасените хора, че могат 
да приемат Исус Христос като Спасител и Изцелител, вярвайки, че Той 
ги изцелява от болести, като същевременно ги спасява от греха. Той 
иска да освободи напълно хората - както по душа, така и по тяло. И 
когато хората вярват, тялото и душата са свободни едновременно.  
Павел каза:  
1 Коринтяни 6:20. защото сте били с цена купени; затова прославете 
Бога с телата си, и с душите си, които са Божии. 
 
Писанието ни призовава да прославяме Бог както с тялото, така и с 
душата си. И двете бяха придобити на висока цена. 
Не е изненадващо, че Исус каза на парализирания мъж: Стани, синко! 
греховете ти са простени (Марк 2: 5; Матей 9: 2). Когато болният взе 
постелката  си и започна да ходи, греховете и болестите го напуснаха.  
Ето защо Исус попита: Кое е по-лесно да кажа? Трябва ли да кажа на 
паралитика: „Прощават ти се греховете“? или да кажа: „стани, вземи  
постелката си и ходи“? (Марк 2:9).  
Исус каза на мъжа, че греховете му са простени. Това означава, че 
болестта също трябва да изчезне, защото избавлението както от 
греха, така и от болестта се придобива с цената на една жертва.  
Исая заяви: Исая 53:5 
Но Той биде наранен поради нашите престъпления, 
Бит биде поради нашите беззакония; 
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На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, 
И с Неговите рани ние се изцелихме. 
 
 
 
Ако Исус е казал на болния да стане и да ходи, това означава, че 
греховете му са простени. 
Винаги помнете вашето двойно освобождение в Исус Христос.  
Думата спасение, която се използва в Римляни 10: 9, е същата гръцка 
дума, която Марк използва, когато казва, че (болни хора), които са се 
докосваха до Него, се изцеляваха (Марк 6:56). И думата “спасение”, и 
думата “изцеление” са превежда на гръцки с дума sozo.  
Всяка от думите, които намираме в писанията по-долу, е превод на 
същата гръцка дума sozo: възстановен - Марк 5:23; спасен - Марк 16:16; 
излекуван - Лука 8:36; спасен - Деяния 2:21; изцеление - Деяния 14: 9; 
спасен - Ефесяни 2:8; спасен - Лука 18:42; ще излекува - Яков 5:15; 
спасен - Марк 5:34; оздравявай - Марк 5:28; спасен - Лука 17:19; 
излекувани - Деяния 4:9; бъдете спасени - Деяния 4:12; бяха 
излекувани - Марк 6:56. 
За “спасение” и “изцеление” се употребява една и съща дума, “созо” 
 
Християните не трябва да са болни 
Не трябва да търпиме греха в живота си, защото Исус понесе 
греховете ни.  
По същия начин ние не сме длъжни да търпим болести в телата си, 
защото Исус е понесъл и болестта ни.  
Той пое нашите немощи върху Себе Си и понесе болестите ни (Матей 
8:17).  
Но Той взе нашите немощи върху Себе Си и понесе болестите ни (Исая 
53: 4).  
Тези стихове в Писанието ясно свидетелстват, че Исус е понесъл 
нашата болест.  
Според 1 Петър 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 
 
Знаем, че Исус понесе нашите грехове. Ако Той ги е носил, ние не 
трябва да ги носим повече. Ако ги носехме, Исус нямаше да трябва да 
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ги носи. Ако трябва да понасяме грехове и болести, няма никакъв 
смисъл Исус да ги поема.  
Евангелието ясно показва, че Исус Христос е понесъл греховете и 
болестите - тоест Той ги е отнел от нас. Следователно ние сме 
свободни от тях и никога не трябва да ги носим отново. 
Християните често се учат, че въпреки че са били изкупени от 
греховете си, те все пак трябва да страдат от болест, защото може да 
не е Божията воля да ги излекува. Такива вярващи знаят, че Господ е 
излекувал другите, но според тях тези хора просто са имали по-голям 
късмет и Той им е показал милост.  
Те знаят, че ако беше само Неговата воля, Той щеше да даде 
изцеление; но нямайки такава увереност, те продължават да 
„издържат“ и „носят кръста си“, страдащи от заболявания.  
Болестта разрушава тялото, което е било изкупено на висока цена - 
цената на жертвата на Божия Син.  
 
Бог иска да спази Своето слово 
Традиционното, лъжедоктринално учение рязко противоречи на 
Божието Слово.  
F.F. Босуърт пише: „Когато питам хората дали смятат, че е Божията 
воля те да бъдат излекувани, а те казват, че не знаят, аз им задавам 
друг въпрос: иска ли Бог да спазва Словото Си?  
Причината, поради която много хора не са излекувани, е липсата на 
поучение и знание по тази тема. "  
Вярата идва от слушането на Божието Слово. Следователно, ако 
искаме хората да имат вяра, за да получат божествено изцеление, 
трябва да ги научим на истините от Писанието. Само Словото може да 
формира в тях вярата, необходима за това.  
Колко хора биха били спасени , ако никога не бяха чули 
лъжепроповядването на спасението? Колко хора биха били спасени, 
ако проповедите за спасение нямаха основните лъжедоктрини: 
1. Може би не е Божията воля да те спаси.  
2. Може би твоите грехове служат за слава Божия.  
3. Може би Бог използва този грях, за да те накаже.  
4. Бъдете търпеливи във вашия  грях до тогава, докато Бог не пожелае 
да ви спаси.  
5. Дните на чудесата (спасенията) отдавна са отминали.  
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Колко много хора ще придобият вяра, необходима за спасението им 
чрез проповядването на тези лъжи?  
И въпреки това, подобни “проповеди” за Божественото изцеление се 
изнасят на болните. Лесно е да се разбере защо толкова много хора не 
се изцеляват в наши дни. 

Глава 5 
Искайте от Отец в Името на Исус 
 
Йоан 14:13. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се 
прослави Отец в Сина. 
 
Йоан 16:23. И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви 
казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. 

Според това слово вярващите имат право да искат от Отца изцеление 
в името на Исус Христос и да го получат. Ако вярваме в Божието 
Слово, можем да искаме в името на Исус и това, което искаме, ще ни 
бъде дадено.  
1 Йоаново 5:14. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, 
ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; 
 
Това потвърждава, че изцелението е Неговата воля.  
Ако страдате от заболяване, имате право да поискате от Отец  
изцеление. Каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че получавате 
- и ще бъде направено за вас (Марк 11:24).  
Обърнете внимание обаче, че молбата е в името на Исус. 
 
Силата в името на Исус 
Има сила в името на Господ Исус Христос.  
Филипяни 2: 
  9. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко 
друго име; 
 10. така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от 
небесните и земните и подземните същества, 
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Всички, които са в тези три свята, трябва да се преклонят пред името 
на Исус. В това име има власт над дявола и над цялото му царство.  
Смит Уигълсуърт разказва за това как е служил на човек, умиращ от 
туберкулоза. Той каза, че докато е стоял до леглото му, той повтарял  
само името на Исус отново и отново. Присъствието на Господа започна 
ло да изпълва стаята и изцелението се изляло в тялото на 
безнадеждно болния човек. Той се вдигнал и станал напълно здрав.  
Петър каза на куция: В името на Исус Христос от Назарет, стани и 
ходи, и човекът започна да ходи (Деяния 3: 6). 
Павел се обърна към демоничния дух: В името на Исус Христос ти 
заповядвам да излезеш от нея, и обладаната жена беше напълно 
избавена (Деяния 16:18).  
Исус ни остави Своето име. Имаме право да го използваме. На дявола 
е заповядано да почита това име, което е над всяко име. Цялото 
сатанинско царство е принудено да се подчинява на заповедите ни, 
когато ги даваме в името на Исус Христос (Лука 10:17). 
 
Небесни ресурси 
Не забравяйте, че Исус победи греха, дявола, болестта, смъртта, ада и 
гроба. Ние използваме Неговото име, изпълнено с Неговата власт.  
Ето какво пише EW Kenyon: „Когато Исус ни даде правото да 
използваме Неговото име, Отец отлично знаеше какво би означавало, 
когато потиснатите души го прошепват в молитва. Винаги се радва да 
знае това име. "  
Възможностите, които разкрива името на Исус превъзхождат и са 
извън нашето разбиране.  
Казвайки: каквото и да поискате от Отца в Моето име, Господ по този 
начин ни дава подписан чек за всички небесни ресурси и иска ние  да 
го попълним. Каква привилегия! 
Ако имате нужда от изцеление, започнете да изучавате всичко, което 
имате в Исус - и ще получите необходимата мярка за богатството, 
което Неговото име съдържа за вас. Дадено ви е, за да го използвате 
днес. Исус каза така. Повярвайте и започнете да използвате името Му 
в молитва днес.  
Всъщност Исус казва: „Искай от Отца в Моето име. Ще одобря молбата 
ти и Отец ще ти даде всичко, което съм одобрил. "  
Когато ние разберем нашите права и привилегии съгласно Новия Завет 
и молитвата ни е в името на Исус, става така, че искането ни и 
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молитвата от нашите уста преминава в ръцете на Исус. След това Той 
поема отговорността за този проблем върху Себе Си и ние знаем, че 
Той казва: Отче! Благодаря, че Ме чу; Знаех, че винаги ще Ме чуеш 
(Йоан 11: 41,42).  
С други думи, ние сме уверени, че Бащата винаги слуша Исус. Когато 
се молим в името на Исус, това е равносилно сякаш самият Исус се 
моли. Той заема нашето място. Можем да се радваме, защото Отецът 
вече ни е отговорил. 
 
Гарантирано осигуряване 
Ако имате нужда от изцеление, можете да дойдете при Отец в името 
на Исус, вярвайки, че Той ви слуша. Ще видите, че болестта ще си 
отиде. Защо?  
И ето какво дръзновение имаме към Него, че когато искаме нещо 
според Неговата воля, Той ни слуша; и когато знаем, че Той ни слуша 
във всичко, каквото и да поискаме, ние също знаем, че получаваме 
това, което искаме от Него (1 Йоан 5: 14,15).  
Изцелението е ваше. Имате право на него. Поискайте от Отец за него в 
името на Исус и ще бъдете излекувани, защото Исус ни даде 
разрешение да използваме името Му в молитва.  
И ако поискате от Отца нещо в Мое име, тогава ще направя така, че 
Отецът да се прослави в Сина; Ако поискате нещо в Моето име, аз ще 
го направя (Йоан 14:13, 14).  
Досега не сте искали нищо в Мое име; искайте и ще получите, за да 
бъде вашата радост пълна (Йоан 16:24). 
Ако имате нужда от изцеление, можете да поискате от Отец за това в 
името на Исус. Ще станете здрави и радостта ви ще бъде пълна.  
Петър повярва на думите на Исус и каза на куция, който се нуждаеше 
от изцеление: В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи 
(Деяния 3: 6). 

Исус засяга всички области на живота 
Името Му никога не е губило своята сила. Можете да получите  
изцеление благодарение на  Неговото име.  
Хората получават спасение чрез името на Исус, тъй като няма друго 
име, дадено на човеците, чрез което да бъдат спасени (Деяния 4:12).  
Можете да се молите и в името на Исус да идвате с вашите искания 
към Отца (Йоан 14:13, 14; 16:24).  
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В Неговото име куци, немощни и болни отново започват да ходят.  
Исус каза: в Мое име те ще изгонват демоните (Марк 16:17).  
Павел доказа, че пророчеството на Исус е вярно много години след 
като Той го произнесе. Обръщайки се към злия дух, Павел каза: В 
името на Исус Христос ти заповядвам да излезеш от нея. И духът 
излезе в същия час (Деяния 16:18). 
Колко мощна е силата, която съдържа в себе си това име!  
И днес църквата може да го преживее. Името на Исус работеше във 
всички области на ранната църква.  
Според Колосяни 3:17 ние сме призовани да правим всичко, което 
правеше Исус, чрез думи или дело, за да правим всичко в името на 
Господ Исус Христос.  
В Ефесяни 5:20 четем, че винаги трябва да благодарим на Бог и Отец 
за всичко, в името на нашия Господ Исус Христос.  
В Евреи 13:15 ни се казва да принасяме на Бог жертва на хваление, 
прославяйки Неговото име.  
Яков 5:14 инструктира да помазва болните с масло в името на Господ.  
1Йоаново 3:23. И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина 
Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал. 
 
И така, всички тези места в Писанието показват, че името на Исус 
засяга всяка област от живота на християнина. То трябва да изпълни 
нашите мисли, молитви, учения и проповеди. В наши дни обаче 
мнозина не знаят за това поради липса на правилно разбиране (и 
лъжеученията на човешки доктрини по църквите.) 

Глава 6 
Ако двама се съгласят да поискат 

Матей 18: 
  19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за 
каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца 
Ми, Който е на небесата. 
  20. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и 
Аз посред тях. 

Великата сила се крие в единството 
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Еклесиаст 4: 
  9. По-добре са двама, отколкото един, 
Понеже те имат добра награда за труда си; 
  10. Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; 
Но горко на оня, който е сам, когато падне, 
И няма друг да го дигне. 
  11. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; 
А един как ще се стопли сам? 
  12. И ако някой надвие на един, който е сам, 
Двама ще му се опрат; 
И тройното въже не се къса скоро. 

Второзаконие 32:30 
  30. Как би могъл един да прогони хиляда, 
И двама да обърнат в бяг десет хиляди, 
Ако Канарата им не би ги предала, 
И Господ не би ги предал! 

Исус Навиев 23:10. Един от вас е гонил хиляда, защото Господ вашият 
Бог, Той е Който воюва за вас, според както ви се е обещал. 

Когато Исус избра седемдесет ученика и ги изпрати двама по двама 
пред Него във всеки град и място Той имаше конкретна причина за 
това. 
Лука 10:1. След това Господ определи други седемдесет души, и ги 
изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той 
щеше да отиде. 

Съгласявайки се с вяра 
Бог трябва да е имал същата причина, когато е казал: Отделете Ми 
Варнава и Савел за делото, към което ги призовах (Деяния 13: 2).  
Можем да отбележим, че Петър и Йоан забелязаха куция. Чрез силата 
на тяхната обединена вяра се случи чудо, което изцели тялото му 
(Деяния глава 3).  
Тези примери са дадени на нас, за да покажат: когато двама души на 
земята се съгласят да поискат някакво дело, каквото и да поискат, ще 
бъде от Небесния Отец. 
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Матей 18:19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята 
за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от 
Отца Ми, Който е на небесата. 
 
Установихме, че това се отнася при много обстоятелства, когато 
страдащите от болест не могат сами да намерят вяра. В тези случаи, 
ако двама се съгласят в молитва - не само с думи, но и в дух - болният 
се изцелява. 
Не е необходимо да се прибягва до този метод, когато човек е 
здравомислещ, способен да чуе Божието Слово и да използва вяра. 
Изцелението чрез личната вяра винаги е най-добрият начин.  
Вярата идва от слушането на Божието Слово (Римляни 10:17). 

Възможностите на личната вяра 
Слушайте Писанието и придобийте лична вяра. Десетки хиляди хора 
са свидетелствали, че са получили изцеление по време на нашето 
евангелизиране, като са слушали Божието Слово и са го приемали с 
вяра, докато ние проповядваме и учим.  
Един човек беше толкова погълнат от нашата проповед, че веднага 
след като стана, той забеляза, че хернията му е изчезнала. Жена 
констатира, че се е изцелила от артрит и разширени вени. Сляпа жена 
прогледна. Безброй други хора, страдащи от голямо разнообразие от 
болести, бяха излекувани чрез слушане на проповедта на Божието 
Слово и приемането му с вяра.  
Винаги, когато слушате внимателно Божието Слово, вие придобивате 
лична вяра - вярата, която ще ви освободи. Винаги е по-добре, 
отколкото да разчитате на вярата на някой друг. 
И въпреки това има случаи, когато човек не е способен да възприема 
околната среда или е твърде болен и му е трудно да приеме истината, 
като слуша Божието Слово. В такива случаи двама вярващи могат да 
се съгласят в молитва за болния. За тях има обещание: каквото 
поискат, това ще им бъде от Небесния Отца 

Слава на  Бог за Неговото обещание и за това, че Той се интересува за 
здравето на нашето тяло, както и за духовното ни здраве!  
Йоан събра тези истини в писмо до приятеля си Гай, казвайки:  
3 Йоаново 1:2. Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си 
здрав във всичко, както благоуспява душата ти. 
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Йоан, който се беше отпуснал в пазвата на Исус, знаеше каква е 
Божията воля.  
Християните не се съмняват, че Бог иска да спаси и възроди всеки 
грешник, колкото и безнадежден да изглежда неговия случай.  
По същия начин Бог иска да излекува всеки болен човек, независимо 
колко тежка е  болестта му, ако страдащият се обърне към Него с вяра 
в Неговото Слово. Божията воля е да излекува всички. 
Как може някой да се съмнява в Божията изцелителна любов и 
състрадание към Неговите деца, когато Той ни даде толкова много 
обещания за изцеление!  
Вие имате Библейското право да бъдете здрави и силни.  
„Е, добре, -може някой да възрази, -как тогава ще умре човек?“  
Според Библията отговорът на този въпрос е прост. Чуйте как се 
описва смъртта на Божиите деца:  
Псалми 104:29. Скриеш ли лицето Си, те се смущават; 
Прибираш ли лъха им, те умират И връщат се в пръстта си. 

Това не означава, че трябва да умрете от рак или от някаква друга 
болест или немощ, нали?  
Божиите деца са изкупени от проклятието на закона, част от което е 
болестта  
Галатяни 3:13 
  13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет  
за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво"; 

Второзаконие 28: 
  58. Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя закон, 
които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно 
име ИЕОВА ТВОЯ БОГ, 
  59. тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите 
върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и 
непрестанни. 
  60. И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти 
се боеше, и те ще се залепят за тебе; 
  61. още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на 
тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен. 
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Библейският идеал за смъртта на Божиите деца е изразен с думите: 
Йов 5:26. В дълбока старост ще дойдеш на гроба си,Както се събира 
житен сноп на времето си. 
Така умряха Авраам, Сара, Исаак, Яков, Мойсей и много други.  

Глава 7 
Помазване с масло 
 
Яков пише в глава 5, стих 14 в посланието си: Болен ли е някой от вас? 
нека призовава старейшините на църквата и нека се молят над него, 
като го помазват с масло в името на Господа.  
Тук ясно виждаме обещанието за изцеление на болните.  
От Евангелието от Марк 6:13 знаем, че учениците на Исус са 
използвали този метод, защото той казва:  
 
Марко 6:13. И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с 
масло и ги изцеляваха. 

„Страда ли някой от зло?“ 
Точно преди да даде обещанието на болните, Яков споменава “зле 
страдащите”.  
Яков5:13. Понася ли страдание  някой между вас, нека се моли. 
 
Във връзка с това слово много хора бяха объркани за какъв вид  
страдание става дума.  
Според превода на Стронг думата, която се превежда като страдние, 
няма нищо общо с физическите заболявания.  
Значението на думата страдание-(“какопатео” в гръцкия оригинален 
текст) означава - зло, нещастие, беда, понасяне на трудности, 
проблеми, преследване, изпитания. И няма нищо общо с болест и 
немощ. 
Хората, които преминават през трудности, преследвания и изпитания, 
не трябва да се обаждат на старейшините на църквата, очаквайки да 
се помолят и така всичките им проблеми да изчезнат. Вместо това 
Яков пише: Страда ли някой от вас, нека се моли. 
 
Дръзка, смела прокламация 
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Обърнете внимание, че Яков в следващия стих задава въпрос, който 
се отнася за болест. 
Яков5: 
14. Болен ли е някой между вас, нека повика църковните презвитери, и 
нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 
  15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го 
привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 
  16. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за 
друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на 
праведния.  
 
Болен ли е някой между вас? Това означава, че не само няколко 
избрани могат да получат изцеление. Апостолът смело провъзгласява 
обещанието за изцеление за всички болни хора.  
Според Библията всеки болен има право да се обади на старейшините 
на църквата и да получи изцеление - и ако има грехове ще му се 
простят и ще бъде свободен от тях Това е добра новина за вас, 
особено ако сте научени, че изцелението е достъпно само за малко 
щастливци или за тези, които Бог иска да излекува. 
Изцелението е за вас. Вие имате право на здраво тяло, също така и 
здрава душа, защото по-нататък Яков продължава в глава 5, стих 15: 
Молитвата на вярата ще излекува болния и Господ ще го въздигне; и 
ако е извършил грехове, ще му бъдат простени. Стих 16 казва: 
Изповядвайте грешките си един на друг и се молете един за друг, за да 
бъдете излекувани.  
Тогава Яков добавя: Усърдната молитва на праведен човек може да 
направи много.  
Това ясно обещание не е трудно да се разбере. През цялата история 
хиляди хора са излекувани, действайки според това слово. Много са 
излекувани вече и през нашия век.  
Забележете, че в стих 15 Яков пише, че молитвата на вярата ще 
излекува болните. Молитвата на вярата е единствената молитва, 
която ще бъде ефективна и може да излекува болния. 
 
Молитва на вяра 
Никой не може да се моли с молитвата на вярата, като в същото време 
допуска подобни мисли: „Може би Божията воля е да заведе човек на 
небето чрез тази болест“, или „Може би Бог прави някаква прекрасна 
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работа в живота му с помощта на болест“ или „Може би трябва да 
предизвика човека да търпи търпеливо болестта, така че той да научи 
урок, който Бог иска да му даде“.  
Това е невъзможно! И въпреки това хората, които се молят за болните, 
често правят това с подобно отношение.  
Не е изненадващо, че малко хора получават изцеление чрез молитва в 
този случай.  
Павел казва: Христос е Спасителят на тялото  
Ефесяни 5:23. …като Той е Спасител на тялото. 
 
На друго място той заявява:  
1 Коринтяни 6:13. …А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и 
Господ е за тялото, 
  
Тогава апостолът задава въпроса: Не знаете ли, че телата ви са части 
на Христос? 1 Коринтяни 6:15.  
И пак: Не знаете ли, че вашите тела са храмът на Светия Дух, живеещ 
във вас?  
След това добавя: Затова прославяйте Бога както с телата си, така и с 
душите си, които са Божии 1 Коринтяни 6: 19,20.  
Тялото е за Господ. То не ни принадлежи, не принадлежи на никой 
друг, още по-малко на дявола. То не е било създадено за болести и 
немощи. 
Ако Христос е станал Спасител на тялото и тялото е за Господа, тогава 
не трябва да търпим болести и немощи в тялото. Както не трябва да 
има грях в сърцето, така и не трябва да има болест в тялото. Болестта 
в тялото е от грях.  
Осъзнайте своето пълно освобождение. Приемете свободата си.  
Стойте в свободата, която ни е дарил Христос.  
Галатяни 5:1 
  1. Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, 
и не се заплитайте отново в робско иго. 
 
Нека най-накрая ви стане окончателно ясно: Божията воля е да бъдете 
здрави. Заявете своите права за обещанието, след това действайте 
според Неговото Слово. Излезте от своите съмнения и страхове и ще 
видите, че изцелението ви скоро ще се процъфти 
Исая 58:8. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, 
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И здравето ти скоро ще процъфне; 

Не забравяйте, че Яков зададе въпроса: Болен ли е някой от вас? Да, 
всеки болен човек може да се обади на старейшините на църквата, за 
да се молят за него с молитвата на вярата. 
Но ако старейшините се съмняват дали Божията воля е да излекува 
този или онзи човек, те никога не могат да се молят с молитвата на 
вярата.  
Яков казва:  
Яков 1: 
  6. Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който 
се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от 
ветровете. 
  7. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, 

Глава 8 
Полагане на ръце 
Исус даде поръчение на Своите последователи да обикалят целия 
свят и да изпълняват това, което Той е заповядал  
Марко 16:15. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте 
благовестието на всяка твар. 
Тази заповед остава в сила. Исус обеща:  
Марко 16:18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то 
никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще 
оздравяват. 
Преди това Исус каза: Тези знамения ще придружават онези, които 
вярват, казвайки: в Мое име те ще изгонват демони, ще положат ръце 
на болните и те ще оздравяват.  
ВСЕКИ вярващ може да положи ръце на болните и обещанието е:  и 
болните ще бъдат здрави.  
Вярващият не е просто човек, който се съгласява, че Божието Слово е 
вярно и истинно.  
Вярващият е този, който действа според Божието Слово.  
Бог никога не ни инструктира да правим неща, които не можем. 
Получаването на обещанието от Словото зависи повече от 
послушанието, отколкото от съзнателната вяра. Ако ние вярваме, ние 
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правим това, което Бог ни казва, като очакваме Бог да направи това, 
което обещава! 
Ной построи ковчег - Бог донесе потоп на земята.  
Мойсей простря жезъла - Бог раздели морските води.  
Иисус Навиев обиколи стените на Йерихон - Бог ги разруши до основи.  
Илия удари водата - Бог раздели водата.  
Елисей хвърли парче дърво във водата - Бог направи така, че  
желязната брадва да изплува нагоре.  
Нееман се потопи седем пъти в Йордан - Бог излекува проказата.  
Исус каза, че вярващите могат да възлагат ръце на болните и когато 
вярващите направят това, тогава Бог извършва изцелението.  
Яков каза, че вярващите могат да помажат болен човек с масло и да 
се молят за него с молитвата на вярата. Тогава той казва, че Господ 
ще изцели болния. 
Яков 5: 
  14. Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и 
нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 
  15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го 
привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 
  
Бог казва: „Ти направи нещо малко - Аз ще направя голямо нещо. Ти 
направи нещо глупаво - Аз ще го направя мъдро. Вие направете това, 
което можете като човеци - Аз ще направя това, което само Аз като  
Бог, мога да направя."  
Направете това, което Бог ви е казал и след това очаквайте Бог да 
направи това, което ви обещава. Това е вярата, в това се заключава 
вярата.  
 
Когато Исус посети нашия дом 
Когато бяхме много млади, аз и съпругата ми Дейзи отидохме като 
мисионери в Индия. Но не успяхме да убедим индусите и 
мюсюлманите, че Исус Христос е Божият Син и че Той възкръсна от 
мъртвите. Поискаха да го докажем. Четох им библейски стихове, но те 
имаха свой собствен Коран. Те вярваха, че това е божието слово, 
преподавано чрез неговия пророк мохамед.  
Точно като Библията, коранът е красива черна книга със злато, 
релефно на корицата.  
Коя от тези книги беше истинското Божие Слово?  



37

Ние не можахме да докажем, че Библията наистина е Божието Слово, 
защото по това време не разбирахме какво е вяра и не осъзнавахме 
необходимостта от чудесата на изцеление. Върнахме се в Америка 
привидно претърпяли поражение. 
Но видяхме в Индия маси от хора в нужда. Знаехме, че те се нуждаят 
от вяра в Благата вест за Исус Христос, за да бъдат спасени. Постихме 
и се молихме много дни, молейки Бог да даде Своя отговор на нашите 
въпроси. Как можем да помогнем на нехристияните да повярват в Исус 
Христос, да ги убедим, че Той не е просто религия? И Бог ни чу.  
Един ден в шест сутринта Исус ме събуди в спалнята ми. Лежах пред 
Него като мъртъв, неспособен да движа нито ръка, нито крак. Вода се 
изливаше от очите ми, въпреки че не осъзнавах, че плача.  
След дълго време успях да пропълзя от леглото на пода, където лежах 
до обяд.  
Когато напуснах тази стая, бях нов човек. Исус стана Господ и 
Господар на живота ми. Знаех, че е жив и това беше истината. Той не е 
религия!  
Скоро след това удивително преживяване, божи човек дойде в нашата 
област. Той притежаваше невероятен дар на изцеление. След като 
дойдохме на неговите събрания, видяхме как стотици хора повярваха в  
Христос. С очите си видяхме как той изгонваше демони и полагаше  
ръце върху болните в името на Исус Христос. Слепите, глухите, немите 
и куците получиха незабавно изцеление! 
Хиляди гласове прозвучаха в ушите ми. Те казаха: “Ти можете да го 
направиш това! Това е което направиха Петър и Павел. Това е, което 
правеше Исус. Това доказва, че Библията е истинна. Ти можеш да 
правиш това!” 
Когато излязохме от препълнената зала, бяхме шокирани!  
Ние отново започнахме да постим и да се молим. С Дейзи обещахме на 
Бог, че ще прочетем отново Новия Завет, така ще го прочетем сякаш 
никога преди не сме го чели, и ще вярваме на всичко, което прочетем.  
Ще правим каквото Исус ни инструктира като Негови последователи. 
Ще очакваме от Него да направи всичко, каквото Той е обещал.  
Ние ще изпълним Неговото писано Слово точно по същия начин, както 
учениците и пророците в дните на Библията са изпълнявали Неговото 
изречено Слово.  
Ще направим това, което правеха първите ученици на нашия Господ. 
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Както Той каза, че можем да излекуваме болните, ние ще очакваме с 
вяра болните да бъдат изцелени.  
Както Той каза, че можем да изгонваме демони, ние ще го правим в 
Неговото име и очакваме демоните да ни се подчиняват.  
Трудно ми е да изразя с думи как това решение ни повлия. Библията 
се превърна в жива, пулсираща, вълнуваща Книга на истината.  
Ние изоставихме всички учения, които някога сме чували. Ние приехме 
Божието Слово като истина и започнахме да го изпълняваме, точно 
както първите християни.  
Благодарение на това решение научихме за властта, която имаме в 
името на Исус, властта над царството на дявола и научихме за силата, 
която тече през всеки вярващ. 
Докато подготвяме за печат последното издание на тази книга за 
публикуване, мога да свидетелствам, че в продължение на близо 
петдесет и три години, в над 70 страни по света, Дейзи и аз ходехме в 
името на Исус и действахме в подчинение на Божието писано Слово.  
Ние проповядвахме Благовестието на много хора. Между десет хиляди 
и двеста хиляди души всеки ден присъстваха на нашата масова 
евангелизация. Видяхме десетки хиляди невероятни чудеса, може би 
за първи път в християнско служение.  
Писанието става много просто, когато с вяра приемаме всяко слово и 
го изпълняваме. Огромните истини за силата и властта, дадени на 
църквата, се превръщат в жива реалност.  
Колко вълнуващо е да провъзгласявате Благовестието, което работи! 
Като постоянни свидетели на това как се освобождават глухите и 
немите, как слепите започват да виждат и куците да ходят, как се 
изцеляват болестите и немощите, ние се радваме, когато виждаме 
истинността на думите на Исус: “…Всичко е възможно за този, който 
вярва” Марко 9:23 

Полагайте ръце върху болните 
Навсякъде където вярващите полагат ръце върху болните, болните се 
излекуват. Не бива да очакваме нищо по-малко.  
Библията описва случаи на вяра в полагането на ръце. Яир, 
началникът на синагогата, каза на Исус: Дъщеря ми е на път да умре; 
ела и положи ръце върху нея, за да може да се възстанови и да живее 
(Марк 5: 23-41).  
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Исус отиде и хвана момичето за ръка, каза й: "Момиче, казвам ти, 
стани." И момичето веднага стана.  
Исус видя жена, която беше вързана от духовете на немощ. Той 
положи ръце върху нея и тя веднага се изправи и започна да слави 
Бога (Лука 13: 11-13).  
Бащата на Поплий лежеше, страдаше от треска и болки в корема: 
Павел влезе при него, помоли се и, като положи ръце върху него, го  
изцели (Деяния 28: 8). 
Ако сте вярващ, природата на Бог живее във вас. Божият Дух обитава 
във вас, вие сте Неговият храм. Божията сила обитава във вас и тази 
Божия сила изцелява болните, когато полагате ръце върху тях в името 
на Исус.  
Понякога това е придружено от различни прояви. Можете да 
почувствате как Божият живот тече през тялото ви, изцелявайки го. 
Друг път може да не усещате нищо.  
Няма значение дали усещате нещо или не. Божието Слово е над 
вашите сетива и усещания.  
Библията казва: Те, вярващите ще възлагат ръце на болните и те ще 
оздравеят. Тази дума винаги е вярна. Независимо дали идва чувство, 
усещане или не, изцелението винаги идва.  
Една жена дойде при нас за молитва. След срещата тя беше попитана 
как се чувства.  
"Е, не бях благословена", отговори тя, "но бях излекувана." 
Няколко секунди по-късно, когато си помисли за чудодейното 
изцеление, което получи, тя се изпълни с радост и „се почувства 
благословена“. Подобно на тази жена, много хора очакват някакво 
чувство или усещане, когато се молим за тях, вместо да очакват 
изцеление.  
Човек може да бъде излекуван от Бог, без да почувства нещо. Други 
могат да почувстват мощен поток от Божията лечебна сила, топлина 
или охлаждане, или като токов удар. Но приемете моя съвет: не 
очаквайте физически усещания. Очаквайте изцеление.  
Един проповедник ми каза: „Преди молех Бог хората да„ падат в  Духа 
“, след като се помоля за тях, и Той ми даде точно това, което поисках. 
Повечето от тези, върху които положих ръце, падаха. 
Но забелязах, че много от тези, за които се молих, не бяха излекувани. 
И тогава започнах да моля Бог да изцелява хората, а не да ги събаря 
на земята."  
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Той добави, че Бог е верен и ни дава това, което искаме от Него. „И 
сега, независимо дали падат или не - завърши той, - очаквам хората да 
бъдат излекувани и това ще им бъде дадено според тяхната вяра“.  
Този човек търсеше проявление, вместо да търси изцеление. Когато 
той е осъзнал това, служението му стана много по-ефективно. 
Изцелението винаги е по-добро от усещането.  
Когато болният човек осъзнае, че трябва да основава вярата си 
единствено на Божието Слово, той печели огромна победа. Сигурен е, 
че никакви усещания не могат да го разделят от това, което казва 
Божието Слово.  
Докато говорите за това как се чувствате, вие не разбирате напълно 
какъв е смисълът на вярата в Божието Слово.  
 
Вярата включва Божието Слово 
Нека приемем, че идвате при Нас и ни молите да се молим за 
изцеление. След молитвата казвате: „Вярвам, че имам изцеление - 
чувствам се много по-добре“ или „Вече не чувствам болка“.  
Вие говорите за това как се чувствате.  
Рано или късно, ако се чувствате зле, пак ще говорите за чувствата си. 
Казвате: „Мислех, че съм излекуван, но сега се чувствам толкова зле. 
Вероятно трябва отново да се молите за мен. "  
Вие унищожавате изцелението си, ако вярвате повече на това, което 
чувствате, отколкото да вярвате в Божието Слово. 
Може да забележите, че хората, които определят дали са излекувани 
или не въз основа на своите чувства, никога не отдават дължимото на 
Божието Слово. Ако се чувстват добре, казват, че са излекувани. Ако 
се чувстват зле, казват, че не са излекувани. Те никога не се уповават 
на Божието Слово.  
Веднъж ме заведоха в стаята на един болен мъж. Когато го призовах  
да погледне към Бог и да получи изцеление от хронично заболяване, 
той каза: „Чувствам, че някой ден ще бъда излекуван“.  
Попитах защо се чувства така.  
„Ами - отговори той, - няколко души получиха откровението, че някой 
ден ще бъда изцелен. Дори пасторът смята, че ще се оправя. Освен 
това си спомням колко отдавна Господ ме благослови и ми даде 
свидетелство, че ще бъда изцелен. " 
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Той се опита да вярва в изцелението въз основа на нечии 
„откровения“ или „чувства“. Виждате ли, той нито веднъж не е 
споменал нито едно от обещанията на Божието Слово.  
Практикувайте вяра в Божието Слово. Вярата в Неговото Слово 
винаги побеждава. 
 
Вярата не е чувства. Чувствата не са вяра 
Вярата няма нищо общо с чувствата. Чувствата нямат нищо общо с 
вярата. Вярата постоянно се позовава на това, което казва Божието 
Слово, независимо от болката, неблагоприятните симптоми и 
усещания.  
Да предположим, че сте дошли за “молитва с вяра”, разчитайки на 
Божието Слово, а не на чувствата си. В съответствие с Писанията се 
молят за вас, полагайки ръце и може би помазвайки ви с масло.  
Тогава някой ви задава въпрос: "Как се чувствате?"  
Вие отговаряте: „Аз имам изцеление, защото Библията казва така: Те 
ще положат ръце на болните и ще бъдат здрави“.  
Но отново ви питат: „Чувствате ли се по-добре? " 
Отговаряте положително, знаейки, че зад вашите думи стои Божието 
Слово: „Знам, че имам изцеление, защото е написано: С Неговите рани 
съм изцелен“. Можете също да добавите: „Бог каза: Аз съм Господ, 
вашият Изцелител, което означава, че Той е моят Изцелител“.  
Делото е извършено, защото сте отдали изцелението си на силата, 
властта и верността на Божието Слово.  
Но може да попитате: „Ами какво е с моите усещания, трябва ли да 
живея с тях през цялото време? "  
Не, вие не сте призовани да изпитвате постоянно болка и дискомфорт, 
опитвайки се да ги игнорирате. Но не бива да лъжете, когато говорите 
за усещанията си. Винаги говорете истината.  
Но ето в какво е ключът, тайната: Отговаряйте на въпросите 
изключително с Божието Слово! Говорете точно това, което казва 
Библията: “С Неговите рани ние сме изцелени. На мен положиха ръце 
значи аз съм изцелен, Исус каза това и Той не може да лъже. "  
Вярата не се свързва с нищо друго освен с Божието Слово.  
Вярващи са положили ръце на вас, което означава, че ще бъдете 
излекувани, само ако вярвате. Стойте на Божието Слово и Бог ще 
бъде с вас.  
Нито една дума от всичките Му добри думи не остана неизпълнена  
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3 Царе 8:56. Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си 
Израиля според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките 
добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисея. 
 
Аз съм Господ, казвам; и словото, което говоря, ще се изпълни  
Езекил 12:25. Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря, 
И словото, което ще говоря ще се изпълни; 
Няма да се отлага вече; 
Защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово 
Ще го и изпълня, казва Господ Иеова. 

Езекил 12:28. Затова кажи им: Така казва Господ Иеова: 
Ни една от думите Ми не ще се отлага вече; 
Но словото, което ще говоря, ще се изпълни, 
Казва Господ Иеова. 

Защото всички обещания на Бог в Него (в Исус Христос) са „да“, а в 
Него (в Исус Христос) „амин“ - за слава на Бог, чрез нас  
2 Коринтяни 1:20. понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, 
колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава 
чрез нас. 

Когато вярващите полагат ръце върху вас в името на Исус и се молят 
горещо за вашето изцеление, вярвайте в Божието Слово. Повярвайте, 
че Исус е казал истината, като е казал: “И те ще бъдат изцерени".  

Написано е.  А във 2 Коринтяни Библията заявява:  
2 Коринтяни 1:24. защото не господаруваме над вярата ви, но сме 
помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите 
твърди. 

С вяра вие сте твърди, силен. Вярата в Божието Слово винаги ще ви 
помогне да получите отговора, от който се нуждаете. Започнете да 
благодарите на Бог за вашето изцеление от момента, в който ръцете 
са положени върху вас. 

Глава 9 
Специални чудеса от вярата 
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Онези, които живееха в Асия, вярваха, че ако кърпи и престилки, 
взети от тялото на Павел, бъдат положени върху болните, те ще бъдат 
излекувани, но и злите духове ще ги напуснат:  
Бог направи много чудеса чрез ръцете на Павел, така че върху болните 
сложиха кърпи и престилки от тялото му и те спряха болестта и злите 
духове излязоха от тях (Деяния 19: 11,12)  
Бог е безпристрастен. Това служение е активно и днес. Когато 
кърпички и престилки се вземат от телата на Божиите служители и се 
поставят върху болните, те се излекуват. Хиляди чудеса се случват 
чрез този прост акт на вяра.  
Полагането на кърпи и престилки върху болни тела чрез вяра дава 
днес същите резултати като полагането на ръцете на Божиите 
служители. 
Когато Павел изпращаше кърпи и престилки на болните, те ги 
поставяха върху телата си със същата вяра, сякаш самият Павел лично 
беше дошъл при тях, положи ръце върху тях и им служи.  
Понякога изпращаме и парчета плат в името на Исус на онези хора, 
които не можем да посетим лично. Ако болният човек вярва в Божиите 
обещания и вярва, че полагането на парче материя върху болно тяло е 
равносилно на полагане на ръце и молитва и ако е сигурен, че Бог е 
чул молитвата и е дал изцеление, болестта ще изчезне.  
Почти всеки ден получаваме свидетелства от онези, които са 
излекувани чрез този акт на вяра. 

Глава 10 
Изцеление в изкуплението 
 
Исая 53: 
  4. Той наистина понесе печалта ни, 
И със скърбите ни се натовари; 
А ние Го счетохме за ударен, 
Поразен от Бога, и наскърбен. 
  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. 



44

 
1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 
Тези места в Писанията свидетелстват за това, че изцелението на 
тялото е придобито благодарение на същото изкупление което носи  
спасението на душата. В изкуплението има както духовно, така и 
физическо изцеление. Ако вие сте спасени, трябва да бъдете и 
изцелени. Ако сте излекувани, трябва да бъдете спасени.  
Изцелението е част от спасението 
Когато осъзнаете, че изцелението е част от вашето лично спасение, 
вие приемате живота на Христос както за тялото, така и за духа. Но е 
нужна вашата вяра, всичко е според вярата ви. И можете да се молите 
сами за себе си като изповядвате с вяра словото Божие.  
Знаете, че сте свободни както от робството на греха, така и от 
робството на болестта.  
Ясно виждате, че Исус Христос, понесе болестите ви, понесе и 
греховете ви вместо вас. Знаете, че нито грехът, нито болестта вече  
могат да бъдат възложени на вас, защото Исус ги понесе на кръста 
вместо вас.  
Истинността на думите Божии ви става ясна: Той взе нашите немощи  
на Себе Си болестите ни понесе (Матей 8:17) .. 
Ще осъзнаете, че Исус, вашият изкупител, е освободил тялото ви от 
болест, точно както ви е освободил и от греха.  
Виждате, че вашата болест, както и вашите грехове, бяха предадени 
на Исус на Голгота. Ясно ви е, че тъй като Исус е понесъл вашите 
немощи и болести, вие вече не трябва да ги понасяте.  
Ако трябваше да понасяте болести и немощи, нямаше да има смисъл 
Той да ги носи. Но тъй като Той ги носеше и Библията казва, че те са 
ви принадлежали, тогава вече не е нужно да ги носите.  
Християните не трябва да са болни. Бог иска те да бъдат здрави и 
силни.  
Познайте, че греховете ви се прощават и болестите ви се излекуват. 
Познайте, че сте свободни както по дух, така и по тяло. 
Започнете да пеете заедно с Давид: “Благославяй душо моя, Господа, 
и не забравяй всичките Му добри дела.” (Много хора забравят някои от 
благословенията на изкуплението. Давид си спомни всичко.)  
Псалми 103:3 
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  3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките 
ти болести; 

Пълнотата на изкуплението 
Давид говори за това как Бог прощава и лекува наведнаж.  
Накрая разбирате какво каза Исус: Кое е по-лесно? да каже на 
паралитика: „прощават ти се греховете“? или кажете: „стани, вземи 
постелката си и ходи“? (Марк 2: 9).  
Тогава радостта от пълното спасение става реална за вас. Осъзнавате, 
че сте напълно свободни.  
Вие се присъединявате към Петър, който каза: Той самият понесе 
нашите грехове в собственото си тяло на дървото; Чрез Неговите рани  
вие се изцелихте.  
Вие разбирате, че всичко това е резултат от вашето изкупление. Сега 
ти си свободен човек. В живота ти няма повече грях, няма болест. И 
двете бяха взети от Исус, вашият Ходатай.  
Когато осъзнаете тези жизненоважни истини, вашите заболявания 
започват да изчезват, вашите деформирани крайници започват да се 
изправят. Ставате свободни както по дух, душа, така и по тяло.  
 
В страданието няма слава 
Вие вече не се идентифицирате с Йов в Стария завет и не мислите, че 
трябва да страдате от болест, защото Йов страда. Разбирате, че 
живеете във време, когато Господ вече е направил жертвата на 
Голгота. Живеете под благодат и истина, които са ви освободили от 
проклятието на закона (Второзаконие 28: 58-61).  
Един проповедник ми каза: „Всеки път, когато се моля за болните, 
някой от нашето семейство се разболява: или аз, или жена ми, или 
детето ми“. Тогава той започна да обяснява, че смята, че това са 
изпитания, изпратени за проверка на вярата му. Той вярваше, че е 
негова отговорност да остане верен на Бог в болест затова, за да може 
Той да го използва за изцеление на други болни хора. 
Попитах го дали вярва, че трябва да се докаже верен в греха, за да 
може Бог да го използва, за да проповядва спасение на грешниците.  
Тогава му казах: Разликата между твоята проповед и моята проповед 
е, че ти проповядваш и вярваш, че ти самият трябва да страдаш и да 
бъдеш верен, за да кажеш на другите, че могат да бъдат излекувани. 
Но аз казвам на хората, че Исус вече страда за тях и за мен - и 
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следователно всички ние можем да получим благословенията на 
изкуплението, които Той е придобил за нас. Исус, а не аз съм ходатаят.  
 
Увереност в праведността 
E. W. Kenyon пише: „Исус понесе нашите болести и нашите немощи, а 
това, което Той понесе, ние не трябва да носим. Това, което Той взе  
на Себе Си, вече не трябва да го търпим. "  
Винаги помнете: (Когато сме изповядали греховете си и Бог ни ги е 
простил) дяволът няма никакво право да ни възлага това, което Бог е  
възложил на Исус.  
Христос понесе нашите болести, за да можем ние да се отървем от тях 
и да сме изцелени. Той лично нямаше болестите, но взе нашите на 
Себе Си заради нас.  
Исус страда за нашите грехове, за да направи праведни всички, които 
вярват, че Той е понесъл техните грехове. Исус понесе болестите, за 
да накара всички, които биха повярвали, че Той понесе болестта им да 
бъдат изцелени.  
Вземайки на Себе Си греховете, Христос направи праведността 
неразделна част от новото творение. Той понесе нашите грехове и по 
този начин ни спаси. 
Поемайки болестите на Себе Си, Той направи изцелението неразделна 
част от новото творение. Той понесе болестите ни и по този начин ни 
направи здрави. Той понесе нашите немощи и по този начин ни 
освободи от тях и ни направи силни. Той даде Своя успех в замяна на 
нашите неуспехи. 

Болестта е жестока 
Болестта поробва онези, които са принудени да се грижат за болните. 
Хората, които денонощно работят, за да се грижат за болните, са 
лишени от мир и радост. В болестта няма любов, но Бог е любов.  
Болестта краде здраве, сили, време, краде радост, краде пари, които 
са ни необходими за други нужди. Болестта е крадец и следователно 
тя е наш враг. Вижте как един туберкулозен пациент е ограбен. 
Болестта, която е започнала в младостта му, е обременила всички 
членове на семейството, изпълвайки ги с безпокойство, съмнение, 
страх, болка. Тя лишава от вяра самия болен.  
Никога не казвайте на никого, че Божията воля е да има болест, че Бог 
иска човека да е болен. Болестта винаги е волята на Сатана, волята на 
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злото и е навлязла поради греховете. сатана иска хората да 
съгрешават и да са болни.  
Ако болестта беше волята на Бог, това би означавало, че любовта Му е 
станала омраза.  
Ако болестта е волята на Бог, тогава цялото небе ще бъде изпълнено с 
болести.  
Исус, бидейки съвършения образ на Отца (Евреи 1: 3), ходеше 
навсякъде и изцеляваше всички болни (Деяния 10:38).  
Болестта и немощта никога не са волята на Отец. Да вярваш в 
противното означава да слушаш лъжите на дявола. Ако изцелението 
не беше част от плана за изкупление, нямаше да има и най-малкото 
споменаване в Исая 53, говорейки за заместителната жертва на 
Христос. 

Вярата става естествена 
Ние искаме да бъдете освободени, докато четете тази книга. Бъдете 
покорни на Божието Слово и ще видите как ново здраве изпълва 
тялото ви.  
Отец никога не пренебрегва вярата на хората в Неговото Слово. 
Напротив, Той винаги дава своя окончателен отговор. Той иска да 
види как вие ще действате с вяра. Той иска вярата да стане част от 
вас, така че тя да стане толкова естествена за вашия дух, колкото 
зрението и слуха за вашето тяло.  
Бог каза: Аз съм Господ, твоят Изцелител! 
Изход 15: 
  26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, 
което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му 
повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох 
върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 
 
Ако трите милиона души, живеещи под закона, можаха да повярват на 
тези думи и да станат здрави и силни, не можем ли ние, които живеем 
под благодат, милост и истина, да станем здраво тяло на Христос? 
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Глава 11 
 
Основание  за трайна вяра 
Един човек дойде при мен и ме помоли да се моля за изцелението му. 
Той беше глух с едното ухо повече от двадесет години.  
Той изглеждаше много несигурен в изцелението си, защото ми каза: 
„Най-великите мъже и жени на вярата у нас се молеха за мен през 
последните двадесет години, но не се оправих.“ Тогава той попита: 
"Защо ухото ми не оздравява?"  
„Може да се излекува“, отговорих аз, „ако вярвате“.  
"Но всички те ми казаха едно и също нещо", каза пациентът, "и никой 
от тях не можа да ми помогне."  
„Приятелю - прекъснах го, - мислиш ли, че Бог иска да излекува човек 
като теб?“ 
"Не знам", отговори той; и след това добави: "Сигурен съм, че ако това 
е Неговата воля, Той е в състояние да го направи," но ми се струва, че 
не бива да знаем за такива неща. "  
Казах: „Сега е ясно защо не си излекуван. Ти никога не си чел  
Божието Слово сам. Не си приел вярата, на която те са се опитвали да 
те научат. Ти не знаеш дали Бог е обещал, че ще те излекува, и 
следователно не знаеш дали Неговата воля е да те изцели. "  
Попитах: "Вярваш ли, че Бог иска да спази думата Си?"  
"Разбира се", отговори той.  
„Добре - казах, - Той е обещал да си изцелен. И ако мога да цитирам 
Божието обещание за теб, ти трябва да повярваш на Неговото Слово и 
да бъдеш излекуван точно тук и сега. " 
 
Бог те е включил и теб в изцелението 
Цитирах няколко места в Писания, които говорят за изцеление на 
тялото, което всеки може да приложи лично за себе си, като например: 
Аз съм Господ, вашият лечител (Изход 15:26), адресиран до над три 
милиона души. Четох: С Неговите рани вие сте излекувани (1 Петър 
2:24)  
Тогава попитах: „Сега, в светлината на тези Писания, които говорят за 
изцелението, мислите ли, че Бог е включил и вас?“  
„Да, мисля, че Той го е направил“, отговори той.  
„Добре - казах аз, - иска ли Бог да ви излекува, ако видим, че Той е 
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осигурил изцеление на народа Си от всички болести и недъзи?“  
„Да - каза той много уверено, - вярвам, че изцелението е за мен, точно 
сега. Никога досега не съм го осъзнавал по този начин. " 
Проблясък на вяра се появи в очите му, когато видя, че Божието Слово 
говори лично за него.  
Знаех, че ситуацията е благоприятна за молитва. Трябваше само да 
докосна глухото му ухо и звукът избухна в него. Успя да ме чуе така 
добре, както със здравото си ухо.  
Когато в крайна сметка той разбра какво е казал Бог за всички 
болести и заболявания и се осмели да се довери на това Слово, 
заявявайки, че е сред тези, за които се казва в словото и тогава 
казаното в Божието Слово се изпълни за него. Той беше излекуван. 
Този пример много добре илюстрира целта, заради която е написана 
тази книга. Моята задача е да ви помогна да видите, че обещанията от 
Божието Слово са дадени за вас, така че, осъзнавайки това, вие да 
действате според Божието Слово и да очаквате Той да ви даде 
отговор на всички ваши благословения. 
 
Какво е вярата 
Вярата е в изпълнението на очакваното и увереността на невидимото  
Евреи 11:1.А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които 
се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. 
Вярата е същина, увереност в нещата, за които се надяваме, 
убеждение за неща, които не се виждат  
Понякога тези думи се цитират по този начин: „Вярата е документ, 
който дава право на това, на което се надявате, доказателство за 
реалността на невидимото“, или „Вярата е документ, удостоверяващ 
правото на собственост, за която знаете, че ви принадлежи, въпреки 
че вие не го виждайте още. "  
Едно от най-практичните и разбираеми определения на вярата е 
следното: Вярата е убеждението, че Бог прави това, което е обещал в 
Словото Си. Вярата е убеждението, че Бог говори истината.  
Бог никога не е искал от нас да вярваме на това, което Той не е 
обещал да направи за нас. 
Един автор каза: „Бог се отнася със Своите деца по този начин: Първо, 
Той ни дава обещание. Тогава, когато това обещание поражда вяра в 
действие, Той изпълнява обещанието. "  
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Винаги помнете, че Бог никога не иска да вярва, че ще направи нещо 
за нас, ако не е обещал да го направи. Ето защо словото казва:   
Римляни 10:17 
  17. И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. 

По какъв още начин можеш да придобиеш вяра?  
Как да разбера, че милионер ще ми даде хиляда долара, ако не ми 
каже за това? Фактът, че той може да направи това, не означава, че 
той иска това. И преди да мога да очаквам нещо от него, трябва да чуя 
обещанието му. 
Дъщеря ви може да разбере, че утре ще й подарите нова рокля, само 
ако й обещаете това. Тя вярва, че ще спазите думата си, въпреки че 
може просто да не доживеете утре, или ще се окажете нечестен човек. 
Но Господ не е такъв.  
Валаам, истинският Божи пророк, каза:  
Числа 23:19. 
Бог не е човек та да лъже, 
Нито човешки син та да се разкае; 
Той каза, и няма ли да извърши? 
Той говори, и няма ли да го тури в действие? 
 

Христос - Изцелител 
Ф.Босуърт, който е написал една от най-прекрасните книги за 
Божественото изцеление, които някога са виждали бял свят, я започва 
с тези думи:  
„Преди да имате силната вяра, от която се нуждаете, за да излекувате 
тялото си, трябва да се отървете от всякаква несигурност относно 
Божията воля по този въпрос. ... Не можете да имате вяра по-голяма от 
вашето познание за разкритата воля на Бог.  
Преди да се опитате да използвате вярата си, трябва да знаете на 
какво точно ни учи Писанието: Божията воля е да лекува тялото, както 
Божията воля е да лекува духа и душата. Само като разберете, че Бог 
обещава това, към което се стремите, можете да отхвърлите всички 
съмнения и да придобиете силна вяра. " 
Всяко от Божиите обещания е откровение за това, което Бог е готов да 
направи за нас. Докато не разберем ясно волята на Бог, нямаме 
основа, върху която да базираме вярата си.  
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Освен това Босуърт казва, „Исус каза: Словото е семето (Лука 8:11). 
Това е семето на божествения живот. Ако все още не сте получили 
убеждението, основано на Словото, че Неговата воля е да ви излекува, 
вие се опитвате да пожънете реколта, където нищо не е посято. 
Невъзможно е за фермер да очаква реколтата без засаждане на 
семена. " 

 
 
Бог е верен 
Не е Божията воля реколтата да бъде събирана там, където семето не 
е посято - там, където те не знаят и не изпълняват Неговата воля. Исус 
каза: И вие ще познаете истината и истината ще ви освободи (Йоан 
8:32).  
Свободата от болести идва чрез познаване на истината. Бог не прави 
нищо без Словото Си!  
Той изпрати Своето слово и ги изцели - така казва Светият Дух  
Псалми 107:20. Изпраща словото Си та ги изцелява, 
И ги отървава от ямите, в които лежат. 
 
Във всичките Си дела Той е верен на обещанията Си. 
Ако сте болни, знанието, че Бог иска да ви излекува, е семе, което 
трябва да бъде посято в ума и сърцето ви. Но то няма да може да бъде 
засадено, докато не разберете, приемете и се доверите. Вие не 
можете да станете християни, ако не знаете, че Божията воля е да ви 
спаси. Когато Божието Слово се засее в сърцето на човек, когато се 
напоява и когато хората се доверяват на него, то лекува както духа, 
душата, така и тялото. Семената трябва да се засаждат и да се 
поливат непрекъснато, преди да могат да дадат плод.  
 
Бог е способен и Бог иска 
Ако казвате: „Аз вярвам, че Господ може да ме излекува“, без да 
знаеш от Божието Слово, че Той иска да те излекува, ти приличаш на  
фермер, който казва: „Знам, че Бог може да ми даде реколта“, без да 
засажда семена и без да ги полива.  
Бог не може да възроди духа ви, преди вие да разберете, че това е 
Неговата воля. Спасението е чрез вяра, когато се доверите на 
разкритата воля на Бог. Изцелението е спасение, свързано с тялото.  
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Когато се молите за изцеление, използвайки унищожаващите вярата 
думи „Ако това е Твоята воля“, вие не сеете, вие изгубвате семето. 
Молитвата на вярата, която изцелява болните, трябва да следва (не да 
предхожда) засаждането на семето (словото), върху което се основава 
вярата. 
Това е Евангелието, за което Светият Дух казва, че е силата на Бог за 
спасение, както духовно, така и физически. А Евангелието е 
предназначено за цялото творение, за всички народи. Евангелието не 
оставя хората в неувереност, принуждавайки ги да се молят: „Ако това 
е Твоята воля“. То разкрива Божията воля.  
Словото: Той взе нашите немощи на себе Си: 
Матей 8:17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:  
"Той взе на себе Си нашите немощи, 
И болестите ни понесе". 
 
е толкова вярна част от Евангелието, колкото и думите:  
1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 
 
Нито духовните, нито физическите благословения на Евангелието не 
могат да бъдат изискани единствено чрез молитва. Семето е безсилно, 
докато не бъде засято. 
Вместо да казват: „Молете се за мен“, мнозина първо трябва да кажат: 
„Научете ме на Божието Слово, за да мога разумно да си сътруднича с 
Него, за да получа изцеление“. Трябва да знаем в какво се заключават 
благословенията на изкуплението, преди да можем да ги приемем с 
вяра.  
 
Нашата цел е здравето 
Словото казва: Псалми 103:3. Той е, Който прощава всичките ти 
беззакония, Изцелява всичките ти болести; 
 
След като знаем какво казва Словото, отношението ни към болестта 
трябва да бъде същото като отношението ни към греха. Нашата цел - 
изцелението на тялото - трябва да бъде толкова ясна, колкото и 
спасението на душата ни. Не бива да пренебрегваме нито една част от 
Благовестието.  
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Нашият Ходатай, Исус, понесе нашите грехове и болести, за да бъдем 
освободени от тях! Изкупителната жертва на Христос е убедителна 
причина, защо можем да се доверим, че Той ни избави както от 
греховете, така и от болестите.  
Когато в молитва с цялото си сърце молим Бог за прошка на греховете 
ни, ние трябва да вярваме, въз основа на Неговото Слово, че Той ни 
чува. Когато се молим за изцеление, ние трябва да правим същото.  
Притчи 4: 
  20. Сине мой, внимавай на думите ми, 
Приклони ухото си към беседите ми. 
  21. Да се не отдалечат от очите ти. 
Пази ги дълбоко в сърцето си; 
  22. Защото те са живот за тия, които ги намират, 
И здраве за цялата им снага. 
 
В този изчерпателен пасаж Бог ясно показва как да се вслушваме в 
думите Му. Той казва: Нека не се отклоняват от очите ви. Вместо да 
фокусирате погледа и вниманието си върху симптомите, не 
позволявайте на Божието Слово да се отдалечи от очите ви. С други 
думи, продължавайте да ги гледате. Подобно на Авраам, бъдете 
твърди във вашата вяра, гледайки само Божиите обещания и нищо 
друго.  

 
Семето расте 
Когато слушаме Божиите думи и не позволяваме да се отклонят очите 
ни от тях, когато ги държим в сърцето си, семето отива в добра почва - 
почва, където според Господ семето дава плод. 
Когато един фермер засади семе в земята, той не го изкопава всеки 
ден, за да види как расте. Той просто вярва, че семената започват да 
растат.  
Ние сме призовани да имаме също такава вяра и в нетленното семе - в 
словото на Христос, както Той каза, че то е дух и живот. Трябва да се 
доверим, че то вече си върши работата, без да чакаме видимо 
потвърждение. 
Когато очите ви са насочени към симптомите ви и умът ви е зает с тях, 
а не с Божието Слово, вие посявате погрешното семе, което не ще ви 
даде желаната реколта. Вие сеете семена на съмнение в ума си. 
Опитвате се да получите добра реколта от лоши семена. Но е 
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невъзможно да се сеят тръни и да се жъне пшеница. Вашите симптоми 
може да показват смърт, но Божието Слово сочи към живота и вие не 
можете да гледате в противоположни посоки едновременно.  
След като сте посели семето, трябва да повярвате, че то расте, дори 
ако не можете да го видите. Това е вяра, увереност в невидимото. В 
Христос ние имаме съвършена увереност, без която вярата е 
немислима. 
Всеки може да се избави от съмненията си, като не отклонява погледа 
си от Писанията - доказателствата, които Господ ни е дал. Когато  
мислим и говорим само това, което е в съответствие с Божието Слово, 
тогава вярата се ражда и умножава в нас. Ще ни бъде по-лесно да 
повярваме, отколкото да се съмняваме. Доказателствата за вяра са 
много по-силни от доказателствата за съмнение. Не се съмнявайте във 
вярата си. Съмнявайте се в съмненията си - не можете да разчитате на 
тях. 
 
Бог те чака 
Една жена ми каза: „брат Озбърн, бих дал всичко, за да излекувам 
майка си. Знам, че Господ е в състояние да я възстанови напълно и 
съм убеден, че имам вяра Бог да я излекува - само ако знаех какво да 
правя и каква е Неговата воля. "  
Зададох й въпрос: "Вярваш ли, че Божията воля е да спаси грешника?"  
"О, да", отговори тя.  
"От къде знаеш това?" Попитах.  
„Ами - каза тя, - ако няма други причини за това, тогава„ златният стих 
“от Библията, Йоан 3:16 го доказва, защото казва: че всеки, който 
вярва в Него, не трябва да загине, а да има вечен живот.“  
Тя беше готова да повярва, че Бог ще спаси най-лошия грешник, 
защото можеше да цитира този стих от Библията, който съобщава за  
това спасение. Попитах я: „Вярваш ли, че Божията воля е да излекува 
майка ти?“  
"Е, не знам какво да кажа", отговори тя.  
„Господ ще изпълни ли обещанието си?“ Попитах.  
„Да, разбира се, Той ще удържи на обещанието Си“, каза тя. 
„Тогава - отговорих аз, „същата Библия, която приканва всички да 
бъдат излекувани от греха, приканва и всички да бъдат излекувани от 
болестите. “ 
Яков 5: 
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   14. Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и 
нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 
 
 15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го 
привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 
  16. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за 
друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на 
праведния. 

Тогава продължих: „Същият Христос, който винаги прощаваше 
греховете, винаги лекуваше болести. Същият Освободител, който 
каза: Стани, вземи постелката си и ходи (Марк 2: 9), каза: Дерзай 
синко! прощават ти се греховете (Матей 9: 2).  
Добавих: „Същото Писание, което казва: Той прощава всичките ви 
беззакония, също казва: Той изцелява всичките ви болести  
Псалми 103:3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява 
всичките ти болести; 
 
Същата Библия, която казва: Сам Той понесе нашите грехове на Себе 
Си на дървото, също казва: С раните Му вие се изцелихте  
1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 

Христос дойде, за да ни избави от болестите, точно както ни избави от 
греховете. Той взе болестта ни, точно както взе греховете ни. Той ни 
изкупи и от едното, и от другото.  
Казах на жената: „Бог мрази както греховете, така и болестите. Когато 
Исус Христос е живял на земята, Той винаги е побеждавал както 
греховете, така и болестите. Той все още иска да направи същото. Ако 
можете да сте толкова сигурни, че Бог иска да спаси грешника, можете 
да сте толкова сигурни, че Той иска да излекува вашата болна майка. " 

 
Достъпната вяра 
Жената беше поразена и твърде много разтърсена от това колко 
просто беше Божието Слово. Беше много радостна да разбере, че 
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Христос е Изцелителят за всички, точно така, както Той е и 

Спасителят за всички.  
Вярата е просто уверението, че Бог прави това, което обещава в 
Своето Слово. Затова вярата е достъпна дори за малкото дете.  
Когато стигнем до заключението, че Божието писано Слово се явява 
откритата Божия воля, че то казва за всичко, което Господ иска да 
прави за нас, тогава ние наистина ще оценим Словото и ще застанем 
върху него без колебание, съмнение или безпокойство, напълно 
убедени че Бог го изпълнява.  

 
Изцеление от небето 
Лилиан Б. Йеоманс започва втората глава от своята забележителна  
книга „Изцеление от небето“ с думите:  
„Вярвам, че една от най-големите пречки пред изцелението е липсата 
на категорични, конкретни познания за волята на Бог. Почти всеки, 
който не е изучил правилно Божието Слово, има несигурност, потънал 
в съмнение, че може би Бог не иска да ни излекува, че трябва да Го 
убедите да го направи.  
Често хората казват: „Знам, че Бог е способен, Той има силата да ме 
излекува, само ако иска. По същия начин прокаженият от 8-ма глава 
на Евангелието от Матей каза на Исус: Ако искаш, можеш да ме 
очистиш.  
Много от нас са научени да се молят: „Изцели ме, ако това е Твоята 
воля“.  
Ние, Божият народ днес, трябва да се освободим от съмнения относно 
това, каква е волята на Небесния Отец за нашите тела. Това е ясно 
разкрито в Словото, както и Неговата воля за спасение на грешниците.  

Делата му не бяха напразни 
В известен смисъл цялата Библия е откровение за желанието на Бог 
да ни излекува не само духовно, но и телесните ни заболявания. Едно 
от скъпите му имена е Йехова-Рафа, Господ Лечител. Той все още е 
неизменният, изцелителен, даващ здраве, даващ живот Господ, който 
царува над всичко. 
Исус е образът на Отца, съвършеният изявител на Бог и Неговата 
свята воля. Той би могъл да каже: Този, който Ме е видял, е видял и 
Моя Отец. Той провъзгласи, че делата, които Той е извършил, не са 
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Негови дела, а дела на Отца, който Го е изпратил. Той изцели всеки, 
който дойде при Него, като никога не отхвърли никого. Не можете да 
намерите нито един случай, когато Той е казал: "Не е моята воля да ви 
изцелявам" или "Трябва да страдате с цел наказание." Той винаги 
отговаряше: Искам. И този факт дава окончателния отговор на 
въпроса каква е волята на Бог - болест или здраве.  
 
Спасението включва физическото изцеление 
Ако правилно разберем значението на думата „спасение“, виждаме 
без никаква сянка на съмнение, че изцелението на тялото винаги е 
волята на Бог за всеки човек, за всички, които са повярвали в Исус 
Христос като Спасител.  
Английският речник на Уебстър казва , че спасението е 
освобождението от греха и от наказанието за греха. А болестта е 
значителна част от наказанието за греха (Второзаконие 28: 15-61).  
Думата „спасен” е гръцката дума sozo, която, когато се преведе 
правилно, има значението на физическо и духовно изцеление. Исус 
използва същата дума, когато каза на прокажения:  
Лука 17:19. И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели. 
 
Същата дума се използва в Лука 8:36, която говори за това как един 
демонизиран е излекуван. 
Думата "спасение" има много значения, сред които: пълно 
освобождение, съвършена сигурност, защита и здраве - духовно, 
психическо и физическо. Какво чудо е да бъдеш спасен от грях и 
болест! 

Спасението - това е изцеление 
Джон Г. Лейк, изтъкнат мисионер и евангелист, служил в Южна 
Африка в началото на ХХ век, имал служение, като лекувал хиляди 
болни хора. В статията си, озаглавена „Християнската власт-
Божественото изцеление не е отделено от спасението”, Дж.Лейк пише: 
„Бог трябва да премахне от ума на човека една идея, която  
възпрепятства изцелението. Често е разпространена дори в онези 
християнски среди, където се преподава изцеление и се практикува 
изцеление. Тази идея е, че Божественото изцеление е нещо, което 
няма нищо общо със спасението чрез Христос.  
И това не е истина! 
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Изцелението е просто спасението на Исус Христос, работещ в тялото 
на човек, точно както е извършил работата си в неговия дух. Когато 
Христос изцели тялото, Той изцели и духа, и душата. Всичко, от което 
човек се нуждае, е да приеме Господ чрез вяра. И когато той прави 
това, слепите му очи започват да виждат, спящият му ум става активен 
и болното му тяло е излекувано.”  
Дж. Лейк продължава  
, „Искам да закрепя тази мисъл в съзнанието ви. Изцелението е 
Божията демонстрация на човека, че греховете му се прощават. 
Следователно, както казва Яков, след думите, че молитвата на вярата 
ще излекува болните и ако той е извършил грехове, те ще му бъдат 
простени. 
Ако само човекът-жертвата на грях и болест, който идва при Исус, за 
да получи освобождение, има достатъчно вяра, той или тя ще бъде 
освободен по тяло и свободен по дух, душа, изцелен отвътре и 
излекуван отвън.  
Божието Слово е дадено, за да можем да разберем Божията воля и да 
бъдем уверени в нея. " 
 
Радостта от свободата 
От Битие до Откровение Библията непрекъснато подчертава една 
истина: волята на Бог е да освободи човека в тялото, ума и душата от 
греха и неговите последици или от наказанието за греха, което 
включва болест и смърт.  
Когато Божията воля за човечеството бъде изпълнена, грехът, 
болестта и смъртта ще изчезнат.  
Бог вдъхва Своя живот на теб и мен и това става началото на 
безсмъртието. В нашия дух ние получаваме вечен живот чрез Исус 
Христос. 
Колко лесно трябва да бъде за онези хора, които вече имат такава 
увереност и вяра в Господ Исус Христос и Неговото спасение. Към 
вярата в спасението на душата, те трябва да добавят вяра в 
изцелението на тялото. Вярата действа както в случай на болест, така 
и в случай на грехове. Ако тази истина се проповядваше, въпросът за 
болестта щеше да бъде решен за вярващия веднъж завинаги, точно 
както въпросът за греха.  
Едно от най-радостните преживявания в света е умствената и духовна 
свобода, която идва с освобождаването от робството на страха. 
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Страхът от болестта е нещо, с което изкупените, новородените и 
освободените деца на Господ, Великият лекар и лечител, Йеова Рафа, 
никога не бива да се примиряват и съгласяват. 
Някои може да си помислят, че поставяме твърде голямо внимание   
върху доктрината за изцелението. Но ако бихте могли да застанете до 
нас, провъзгласявайки тези истини, и да чуете от всички страни: 
„Пазете се от лъжепророци, които ви заблуждават със своите чудеса“; 
„Може би не е волята на Отца да ви излекува“; „Болестта често е 
божествено благословение“; „Изцелението не е за днес“ и така 
нататък, бихте разбрали защо подчертаваме толкова много фактът, че 
според Библията винаги е Божията воля да излекува онези, които Му 
вярват, които Му се покоряват и смело изпълняват Неговото Слово. 

Глава 12 
 
Поглед към Божието слово 
За да разберем по-ясно какво представлява Божията воля за нашата 
немощ и болест, нека разгледаме някои от обещанията, които Бог даде 
в словото Си.  
Бог каза на децата на Израел по пътя към Обетованата земя: Аз съм 
Господ, вашият лечител  
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам. 
 
Обръщайки се към тях, Той разкри едно от Своите изкупителни имена. 
Той каза: Аз съм Йеова-Рафа, че аз съм Господ, вашият лекар, вашият 
лечител. Това е прекрасно, универсално обещание, което се отнася 
както за физическа, така и за психическа болест от всякакъв вид.  
Йеова-Рафа даде Своето обещанието на три милиона души. Това, че 
бе дадено за всеки един е видно от факта, че не е имало болен човек  
Псалми 105:37 
  37. И изведе людете Си със сребро и злато; 
И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя. 
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Помнете Неговите блгодеяния 
Помнете, че Божието Слово е откровение на Божията воля за всеки 
един от нас.  
Обърнете внимание как псалмопевецът прославя Бога:  
Псалми 103: 
  1. Благославяй, душе моя, Господа, 
И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име. 
  2. Благославяй, душе моя, Господа, 
И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. 
  3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести; 

Докато Исус Христос иска да прости всичките ви грехове, Той иска и 
да излекува всичките ви болести. Докато Той е Бог, Който прощава, 
Той е и Бог, Който изцелява. И грехът, и болестта са отвратителни за 
Него. Той беше, Той е и Той винаги ще остане Лечител за болните и 
Спасител за грешниците.  
Благословенията коит, както пише в Словото, Господ иска да даде на 
света, са спасение за грешниците и изцеление за болните. 
 
Не забравяйте всички Негови благословения. 
Мнозина са забравили за благословението изцелението на всички 
болести. Благословението за изцелението на болните е забравено под 
влиянието на лъжливите традиционни учения и лъжливите проповеди 
на онези, които са вярвали в човешката традиция, а не на истината, 
която е Божието слово и която освобождава хората.  
Всяко обещание на Бог в Неговото Слово е откровение за това, което 
Той иска да направи за нас. Обещанията Му да излекува всички 
разкриват волята Му да излекува всеки. Ако Той не беше обещал да 
излекува всички болести, бихме могли да си помислим, че в някои 
случаи Той не иска да излекува. Но когато виждаме, че Той е обещал 
да излекува всичките ни болести, знаем, че Неговата воля е да 
излекува всички, които се обръщат към Него.  
Вярвайте в Неговото Слово. Приемете Словото като откровение на 
Неговата воля лично за вас. Действайте стъпвайки на Словото и 
изцелението ще бъде ваше. 

Изцелен с Неговите  рани 
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Нека да разгледаме словото в Исая, което е записани в глава 53, в 
стихове 4 и 5. Там се казва:  
Исая 53: 
  4. Той наистина понесе печалта ни, 
И със скърбите ни се натовари; 
А ние Го счетохме за ударен, 
Поразен от Бога, и наскърбен. 
  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. 
 
Не може да има съмнение относно истинността на казаното в Исая. 
Новият Завет потвърждава това:  
Матей 8: 
  16. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и 
Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 
  17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:  
"Той взе на себе Си нашите немощи, 
И болестите ни понесе". 
Ако Исус понесе на Себе Си нашето страдание и нашата болка (Исая 
53: 4), ако понесе нашите немощи и болести (Матей 8:17), това доказва, 
че ние не трябва да ги носим. Той се явява като наш застъпник, понесе 
немощите и болестите вместо нас, за да бъдем ние свободни! 
Божието Слово разкрива волята Му за хората. Ако Бог искаше някои 
от вярващите да останат болни, Исус нямаше да е необходимо  да 
понася болестите и недъзите на всички и Бог щеше да даде изцеление 
само на тези, на които иска.  
Христос можа да каже за Себе Си:  
Евреи 10:9. после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти”… 
Това означава, че когато Той понесе нашите болести и немощи, когато 
получи раните, с които бяхме излекувани, Той ясно показа, че Божията 
воля е нашето изцеление.  
Когато хората вярват, стъпвайки на това Слово, те преживяват   пълно  
изцеление на тялото. 

Заповед да  изцеляват 
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Исус Христос винаги беше готов и винаги желаеше да изцелява 
болните и да прощава на грешниците.  
Мнозина обаче са склонни да мислят, че ние проповядвайки 
изцелението на болните, както е според Благовестието, ние обръщаме 
твърде много внимание на това и  според критиците, и невярващите, 
така насочваме вниманието си към второстепенни въпроси в Библията.   
Но аз помня, че през трите години на Неговото служение, Исус 
прекарваше повече време в изцеление на болните и изгонване на 
демони, отколкото в нещо друго. В Библията са описани повече 
примери за това как Исус изцелява болните, отколкото как прощава на 
грешниците.  
На всеки ученик, когото Исус изпрати да проповядва Евангелието, Той 
даде заповед да прави същото, както и Той, а именно: да изцелява 
болните, да очиства прокажените, да възкресява мъртвите, да изгонва 
демони, да дава даром  
Матей 10: 
1. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над 
нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и 
всякаква немощ. 
7. И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство 
наближи. 
8. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, 
бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте. 

Марко 3: 
14. И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги 
изпраща да проповядват, 
15. и да имат власт да изгонват бесове. 

Марко 6: 
7. И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, 
и даде им власт над нечистите духове. 
13. И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло и ги 
изцеляваха. 

Марко 16: 
15. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на 
всяка твар. 
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16. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще 
бъде осъден. 
17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще 
изгонват; нови езици ще говорят; 
18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да 
ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 

Лука 9: 
1. И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, 
и да изцеляват болести. 
2. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват 
болните. 
6. И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и 
изцеляваха на всякъде. 

Лука 10: 
1. След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по 
двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да 
отиде. 
9. и изцелявайте болните в него, и казвайте им: Божието царство е 
наближило до вас. 

Исус даде същото поръчение на учениците Си след Възкресението Му, 
казвайки: Отидете по целия свят и проповядвайте Евангелието на 
цялото творение. Той добави: Който повярва и се кръсти, ще бъде 
спасен и още даде тази заповед: Те (вярващите) ще положат ръце 
върху болните и болните ще се изцелят (Марк 16: 15-18).  

И ако проповядването на водно кръщение и спасение чрез вяра в 
Господ Исус Христос е Библейско, също е Библейско да се полагат 
ръце върху болните, за да могат те да получат изцеление. 
За мен е странно да чуя, когато вярващите казват тази лъжа, че дните 
на чудесата на изцеления на болните отдавна са отминали, но в 
същото време продължават да кръщават онези, които изповядват вяра 
в Господ Исус Христос. И двете са част от едно и също поръчение. Не 
мога да разбера откъде са взели това лъжеучение, че дните на 
полагане на ръце на болни и изцеления са приключили и следователно 
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болните вече не трябва да очакват да бъдат излекувани от Божията 
сила.  
Писанието казва: “Ще полагат ръце на болните и те ще оздравеят”. 
Тези думи ясно ни показват, че Божията воля е да излекува болните. 
Ако това не беше така, Библията нямаше да каже: и те ще бъдат 
здрави. 
Вярата е убеждението, че Бог изпълнява това, което е обещал в 
Словото Си. Ако не знаете какво казва Той за изцелението на болните, 
не можете да имате вяра за изцеление. Но когато четете Божията 
воля (Библията), е лесно да повярвате, че Той изпълнява обещанието 
Си.  
Тъй като Бог казва, че ще излекува болните: 
Изход 15: 
  26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, 
което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му 
повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох 
върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 

Псалми 103: 
  3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести; 

1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 

и това означава, че Той иска да излекува болните. Да, Той изцелява 
болните и сега. Всъщност, каквото Той иска да направи, Той иска да го 
направи сега, а не по-късно. Предпочита да действа днес, отколкото 
утре. Сега е, сега благоприятното време; сега е денят на спасението: 
 
2 Коринтяни 6: 
2. Защото казва: - 
"В благоприятно време те послушах, 
И в спасителен ден ти помогнах"; 
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден). 
 
Религиозни лъжи и заблуди 
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Винаги има такива, които се стремят да пренапишат завещанието 
(последната воля). Да направите това означава да извършите 
фалшификат, защото след смъртта никой не може да промени волята 
на завещателя.  
Преди да напусне този свят, Исус ни разкри волята на Своя Отец по 
отношение на грешниците и болните, като каза: Който повярва и се 
кръсти, ще бъде спасен и вярващите ще полагат ръце върху болните и 
те ще бъдат здрави.  
Някои хора могат да ви заблудят за благословението на изкуплението, 
като тълкуват и изопачават погрешно Божията воля за вас, но вие 
можете да я прочетете сами! Ако имате нужда от изцеление, не 
слушайте ученията на тези, които ви заблуждават и казват, че трябва 
да страдате за Божията слава. 
Прочетете си сами завещанието си. Възползвайте се от това, което то 
ви гарантира и дава. Изисквайте благословенията си. Използвайте 
дадените ви от Бог права. Всички небесни сили се покоряват, когато 
смело заявявате това, което е ваше по завет! Сатана е лъжец и баща 
на лъжите. Той се наслаждава на незнанието и заслепяването на 
хората, като им пречи да научат за техните заветни права и 
благословения на изкуплението. Исус каза: И вие ще познаете 
истината и истината ще ви освободи (Йоан 8:32).  
Повярвайте в обещанията Му сега. Няма да има по-добро време. Бог 
иска да направи сега за вас това, което е обещал. 
 
Глава 13 

Естеството на вярата 
Много християни имат погрешно схващане за естеството на вярата в 
Божието Слово. Те вярват, че практически всеки може да има вяра - 
само не и те. Те вярват, че за да използва вярата, човек трябва 
перфектно да тренира ума си, да е в напрегнато вълнение или да 
премине през определени ритуали, за да се възползва от Божиите 
обещания и да получи Неговите благословения.  
Мнозина ще кажат, че вярват в Божието Слово, въпреки че все още са 
болни. Те заявяват: „Имам цялата вяра на света, но докато не 
забележа поне някаква промяна, няма да повярвам, че имам 
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изцеление. Не мога да твърдя нещо, което нямам. Вярвам, че когато 
човек е излекуван, той го знае. "  
Това е погрешно схващане за същността на вярата. 
Ако има само две основания, на които можете да стъпите: или вяра, 
или неверие. Или Божието Слово е вярно, или то не е. Бог или ще 
направи това, което е обещал, или не. Обещанията му са или верни, 
или неверни.  
Ще повярвате ли, че Божието Слово е истината? Или ще вземете 
решението да вярвате, че е лъжа? Ако вярвате, че Бог е истинен, не е 
нужно да се колебаете да Му се подчинявате и да действате според 
Неговото Слово, независимо дали виждате незабавни резултати или 
не. 
 
Вяра: Вземане на решение 
Истинската вяра в Бог и вярата в Неговото Слово идва от това, което 
Той каза. Вярата не зависи от това, което човек вижда, чува и чувства. 
Вярата е решение да се разчита само на Божието Слово. Вярата 
игнорира всеки естествен симптом или доказателство, което 
противоречи на казаното в Божието Слово.  
Когато се молите с молитвата на вярата и искате от Бог това, от което 
се нуждаете, вие оставяте резултатите в Неговите ръце, знаейки, че 
според Божието Слово те ще дойдат.  
Знаете какво е обещал Бог в Словото Си, не търсите „знамения и 
чудеса“, за да потвърдят те Божиите обещания или да свидетелстват, 
че Бог изпълнява обещанието Си. 
Знаете какво казва Божието Слово: Тези знамения ще следват онези, 
които вярват. Знаменията няма да следват тези, които искат да видят 
нещата, преди да повярват (Марк 16:17).  
Давид каза: Но аз вярвам, че ще видя  
Псалми 27:13. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни 
В земята на живите - бих премалнял. 
Той не казва: „Трябва да видя, преди да повярвам“. И все пак мнозина 
искат да получат знак за изцеление, преди да получат изцеление. 
Тези, които вярват, че според Божието Слово са получили изцеление, 
неизбежно ще видят изцелението, проявено в тялото им. 

Вярвайте в Божието Слово 
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Да предположим, че човек е окован с ръце и крака и хвърлен в 
затвора. Той е подал молба за помилване и тъмничарят идва да му 
предаде заповедта, в която се посочва, че помилването е дадено. Ще 
бъде ли човек благодарен на този, който  го е помилвал?  
Тъмничарят чете документа за помилване, сваля оковите, отключва 
вратата на килията, отваря я и казва: „Свободен си, върви с мир“.  
Но затворникът казва: "Знам, документът за помилване казва, че съм 
свободен и вярвам на всяка дума, но аз съм в затвора."  
"Вратата е отворена. Излезте “, казва тъмничарят.  
„Знам, че вратата е отворена, знам, че ще бъда свободен, ако изляза, 
но все още съм вътре както досега.“  
"Но, излезте де", настоява тъмничарят, "или не вярвате, че 
документът за помилване говори истината?"  
"Вярвам на всяка дума от документа, но ми се струва, че никога не ще 
излизна оттук."  
Помилването би било безполезно за такъв човек. Така по свой избор 
затворникът остава затворен в затвора, вместо да се възползва от 
дадената му милост и правото да бъде освободен, което му е дадено 
от документа за помилване.  
Евангелието, което говори за изцеление на тялото, не носи полза на 
онези, които не действат според Словото. 
Така Писанието, в което се обявява, че “Аз Съм Господ, Твоят 
Лечител”, е без значение за онези, които не приемат това Божие 
обещание и не действат във вяра.  
Уверението, че “Той лекува всичките ви заболявания” е безполезно за 
човек, който няма да направи крачка, разчитайки на тази дума.  
Думите, че “с Неговите рани, сте изцелени”, са ви безполезни, ако не 
искате да вярвате, че Христос е понесъл всичките ви болести. Ако не 
вярвате, че сте излекувани, защото все още изпитвате болка, казвате: 
„Знам, че това не се отнася за мен. Не може да съм излекуван, защото 
съм все още болен."  
Не разчитате на Божието Слово поради това, което виждате или 
чувствате, забравяйки, че по своята същност вярата е изпълнението 
на очакваното и увереността в невидимото (Евреи 11: 1). 
 
Постъпвайте според  Словото 
Млада жена от щата Ню Йорк, която беше болна от туберкулоза и 
беше прикована в леглото в продължение на месеци, една вечер 



68

размишлявала над Писанието. Тя беше прекрасна християнка, но 
никога не беше чувала истината за Божественото изцеление.  
Лежала в леглото и размишлявала над втората глава от Първото 
послание на Петър, тя стигнала до стих 24, който казва: 
“24. Който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй 
щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата…” 
Четейки тези думи и плачейки от благодарност за спасението, което 
Исус спечели за нея, тя беше щастлива, че Господ понесе нейните 
грехове. Тя беше изпълнена с радостта от спасението.  
Знаеше, че е готова да умре, когато туберкулозата приключи 
разрушителната си работа.  
И така радвайки се на голямата милост на Божието опрощение, тя 
прочела по-нататък в стиха следното: “…С Неговите рани вие бяхте 
изцелени.” 
Разглеждайки първата част на стиха, болната жена забелязала, че 
Исус понесе греховете й. Той вече го е направил. Това беше в 
миналото. Изкуплението вече беше завършено, тя беше спасена и 
знаеше за това. Спасението беше реално за нея. Никой не можеше да 
я накара да се съмнява в него.  
Но за какво говорят другите думи от същия стих? “С Неговите рани  
бяхте излекувани.” Може ли това да е истина?! Дали Бог имаше 
предвид точно това, което казва? Да, трябва да е истина - помисли си 
болната жена, защото Божието Слово казва това. 
 
Това е реално обещание 
„Мамо - извикала тя с глас, отслабен от туберкулозата, - знаеш ли 
какво казва Бог в Своето Слово, казва че аз съм изцелена?“  
- Какво искаш да кажеш, скъпа? - попитала я майка й.  
"Виж тук", казала дъщерята; сълзи от радост се търкаляли по бузите й 
- слушай, Библията казва: “С раните Му вие сте излекувани”. Това го 
казва го за мен. Чудесно е! Никога досега не съм виждала това. Просто 
погледни това! “С Неговите рани вие сте излекувани”. Мамо, това вече 
е направено. Излекувана съм! Вземи дрехите ми. Донеси ми ги. О, това 
е чудесно!"  
Майката се опитала да направи всичко възможно, за да успокои 
дъщеря си и да й попречи да напусне леглото. Тя не й занесла дрехите.  
Но дъщерята била упорита: „Ти не ни ли научи да вярваме на всичко, 
което казва Божието Слово?! Не ни ли възпита да вярваме на всяка 
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дума от Библията? " И майката не успяла да се справи с радостта, 
обзела дъщеря й.  
така “бившата болна” от туберкулоза станала от леглото, облякла се, 
възкликнала силно и била напълно излекувана! За по-малко от три 
седмици тя възвърна нормалното си тегло и беше абсолютно  здрава. 
Какво и как стана всичко? Тя се отнесла към Божието Слово като към 
пряко откровение на това, което Господ направи за нея. Когато тя видя 
какво Той казва в Словото Си и не се усъмни, се роди вяра. Вярата 
идва от слушането на Божието Слово. Божията лечебна сила премина 
през тялото й и тя беше свободна от болестта.  
E.E. Байрам разказва следната опитност, която му се случва около 
1885 г., когато християните знаят малко за изцелението.  
„Скоро след като Господ ме призова да работя за Него, научих един 
много ценен урок. Имаше много болести и болни в района, където 
живеех. В нашето семейство трима страдаха от треска и болестта им 
беше изключително болезнена. Скоро усетих, че ужасната болест се е 
разпространила и върху мен. Противостоях на нея няколко дни, но в 
крайна сметка бях победен. Лежейки в леглото няколко часа в треска 
и страдайки от мъчителна болка, извиках към Господа с всички сили. 
Казах му, че Той ме е призовал в служение, което в такова състояние 
не мога да изпълня.  
 
Твой ред е!  
Тъй като не можах да се обадя на старейшините на църквата, започнах 
да викам към Господа и да цитирам много от Неговите прекрасни 
обещания, включително Йоан 15:7, който казва:  
“7. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте 
каквото и да желаете, и ще бъде за вас.” 
Проверих се колко съм отдаден на Господа и след това Го помолих да 
ме изпита. Бях готов да направя всичко за Него. Казах: „Господи, аз 
живея в Теб и Твоите думи живеят в Мен и следователно обещанието 
е мое. Изцяло предавам положението си в Твоите ръце и се моля да ме 
излекуваш." След това изчаках отговор, но не усетих никаква промяна. 
Накрая попитах: "Господи, защо не съм излекуван?"  Отговорът дойде 
веднага: „Вярвай на Мен и на словото Ми и стани!“. 
Казах: "Амин, Господи, ще го направя." Без никакво забавяне започнах 
да ставам от леглото.  
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Струваше ми се, че главата ми избухва от болка, но въпреки слабостта 
започнах да се обличам.  
Полуоблечен, почувствах леко подобрение. Падайки на колене, 
благодарих на Господ за това. След като се облякох и му благодарих 
отново и отново, се почувствах много по-добре. Отидох в другата стая, 
провъзгласявайки, че Господ ме изцели.  
В рамките на двадесет минути треската напълно напусна тялото ми. 
Веднага се заех с работата си и от този час бях здрав.  
Сигурен съм, че ако останех в леглото, без да искам да се подчинявам 
на Божието Слово, трябваше  да боледувам много дълго време. Слава 
на Господа!  
Това ме научи на важен урок - как да се доверя на Него и Неговото 
Слово. Научих, че когато вярата се изразява в действие, въпреки 
противоречивите усещания в тялото ми, Бог винаги ще изпълни 
Словото Си за наше добро. "  
Ние проявяваме истинска вяра, когато се доверяваме на Неговото 
Слово и действаме по обещанията Му, искрено и с пълна увереност, 
без съмнение и страх. 
Не можете да имате истинска вяра, без да сте сигурни, че Господ иска 
да ви излекува. Без това не можете да твърдите, че тялото ви се 
изцелява.  
Но как можете да сте сигурни в изцелението? Прочетете Божията 
воля, такава, каквато е записана в Библията. Знаете, че Той иска да 
излекува всички болни и да спаси всички грешници.  
В момента, в който осъзнаете, че Божието обещание за изцеление 
важи лично за вас, вие ще бъдете готови да действате с вяра, за да 
дойде изцелението.  
Много често словото за изцелението се преподава погрешно. В 
резултат на това много християни не успяват да заявят смело 
желанието си да получат Божието обещание. В резултат на това те не 
биват излекувани, въпреки че няма съмнение, че Бог иска за всяко от 
Своите деца да бъде здраво. 
 

Глава 14 
 
Някои грешни учения 
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Ами мъката, скърбите 
 
Псалми 34:19 Много са неволите на праведния; 
Но Господ го избавя от всички тях;.  
Учителите и проповедниците, които погрешно тълкуват Писанието, 
често използват този пасаж за болест и немощ и затова християните 
забравят, че имат заветно право за изцеление на  тялото. Вместо да 
бъдат във волята на Бог, те останаха в робството на болести, 
подчинени на волята на дявола.  
Но горният стих не казва: „Праведният има много болести и физически 
заболявания“. Той казва: “Много са страданията на праведните. “ 
Думата „скръб“, използвана в този пасаж (в оригинала), няма нищо 
общо с болест или телесно заболяване. Това означава трудности, 
препятствия, преследване или изкушения. 
Би било безсмислено да се каже, че Христос е взел нашите немощи и 
болести; че с Неговите рани ние сме излекувани; че Той лекува всички 
наши болести; и в същото време да кажем, че Бог ни позволява да 
носим много болести до определено време или до този момент, когато 
възникнат благоприятни обстоятелства и Той може да ни избави.  
Библията учи за заместването - тя казва, че Христос е понесъл нашите 
грехове, като по този начин ни освобождава от необходимостта да ги 
носим ние, за да бъдем спасени и освободени от греховете. По същия 
начин Христос понесе болестите ни, за да не се налага повече да ги 
носим, за да бъдем здрави. 
Христос НЕ пое върху Себе Си нашите скърби, изкушения, 
преследвания, трудности или проблеми; но Той понесе нашите грехове 
и болести. Той ги носеше, за да не ги носим повече ние. Ето защо Той е 
нашият Ходатай. Той зае нашето място. Завинаги сме свободни от 
това, което Той е претърпял - ако вярваме само в жертвата, която Той 
направи за нас!  
Докато не приемем изкуплението, че е лично за вски един от нас, то 
ще бъде безполезно за нас. Само когато вярвате, че Христос е понесъл 
греховете ви, можете да бъдете спасени. Само когато вярвате, че 
Христос е понесъл вашата болест, можете да бъдете излекувани.  
На друго място в Писанието, Яков 5:13, казва:  
13. Понася ли страдание някой между  вас,  нека се моли.  
Някои вярващи решиха, че „страдание“ означава, че се отнася за 
страдащи от продължително заболяване. Затова, вместо да получат 



72

изцелението си, те постоянно се молят. Думата "страдание" има 
същото значение като думата "скръб" по-горе. Това няма нищо общо с 
болестта, недъга, немощта или телесните заболявания. Страданието 
сочи към проблеми, скърби, изпитания, преследване, гонение и т.н.  
Яков казва: „Ако ви преследват, молете се“. Той не каза: „Обадете се 
на старейшините на църквата и те да се помолят Господ да премахне 
проблемите ви“. Но в случай, че сте болни, можете да се обадите на 
старейшините и да се излекувате. 
Ако сте преследвани, Писанието ви казва, че Бог е в състояние да ви 
обогати с всякаква благодат:  
“2 Коринтяни 9: 8. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, 
така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно 
във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;” 
 
и че Бог дава по-голяма благодат:  
Яков 4:6. Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на 
горделивите се противи, а на смирените дава благодат". 
 
След като издържате изпитанията с чест, ще можете да постигнете 
големи победи. И така Яков ви призовава да се молите. Молете се. Не 
очаквайте старейшините да се молят за вас.  
Един млад мъж дойде при нас за молитва. Той каза: „Моля ви, молете 
се за мен. Имам лош нрав. Нещо повече, изкушенията следват едно 
след друго. Толкова много проблеми! Искам да ги изгоните. "  
„Страда ли някой от вас? Нека се моли ", отговорих аз и след това 
добавих:  
„Има неща, които трябва да се знаят, но има неща, които трябва да 
бъдат преодолени. Не съм тук, за да премахна всичките ви проблеми с 
молитвата си, защото чрез вашите трудности и изкушения ще се 
научите как да бъдете победител. Ако сте болни, мога да се моля за 
вас и Исус ще ви излекува, но ако просто имате проблеми, молете се. 
Пейте псалми, ако сте доволни. Ако сте болни, излекувайте се. Но ако 
имате страдание, молете се. " 

 
Ами Божието наказание? 
Ето още едно Писание, което често се използва за оправдаване на 
болестта:  
Евреи 12: 
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  6. Защото Господ наказва този, когото люби, 
И бие всеки син, когото приема", 
 7. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; 
защото кой е тоя син, когото баща му не наказва? 
  8. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да 
участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове. 

Тук Библията не казва: „Защото Господ, този когото обича, го 
разболява или му дава да бъде немощен“.  
Не се казва: „Бог изпраща болест или немощ на всеки човек, когото 
приеме“.  
Думата „наказвам“ в оригиналния гръцки език означава „да обучавам, 
уча, дисциплинирам, преподавам“, точно както учителят инструктира 
ученика  или родителят учи детето си. 
Когато учителят преподава на ученика, той може да прилага различни 
средства за дисциплина в процеса на преподаване и подготовка, но 
никога не е болест.  
Когато родителите са като наставници на детето си, те разполагат с 
много средства, за да коригират поведението му и да го насочат по 
правилния път, но родителите никога не биха изпратили болест и 
недъг на детето си. 
И все пак богословските традиции с лъжеученията си ни карат да 
вярваме, че когато Бог инструктира Своите деца, Неговите 
дисциплинарни мерки са болест напр. рак, туберкулоза, слепота, 
глухота, парализа и други форми на заболяване. Вместо да призовават 
послушните и всеотдайни вярващи да се изправят и с властта да 
провъзгласят своите заветни права, придобити при изкуплението 
дадено им по благодат, на тях им се внушава лъжата, мисълта, че 
болестта се изпраща като наказание, и така оставя болните да са  
объркани, принуждавайки ги да се измъчва в догадки за какъв грях са 
наказани.  
Добрите родители никога не наказват децата си, без първо да им 
кажат каква е причината за наказанието им. Колко повече нашият 
Небесен Отец  ще направи това: 
Матей 7:11. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на 
чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри 
неща на тия, които искат от Него! 
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Повечето християни, които вярват, че тяхната болест е Божие 
наказание, нямат представа защо Бог ги наказва. 
Сега не говоря за хора, които са в бунт, неподчинение и съзнателно 
живеят в разрез с Божията воля. Просто искам да предизвикам тези, 
които се доверяват на Бог и се подчиняват на Неговата воля, за да не 
позволят повече на дявола да ги лъже и да ги осъжда. Той е измамник. 
Той иска хората да съгрешат, за да ги обвърже с болести и телесни 
заболявания, да  не са способни за никаква добра работа  
Но Бог: 
2 Коринтяни 9:8 
  8. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като 
имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко 
отношение, да изобилвате във всяко добро дело; 
 
А дяволът ги лъже, че тяхната болест е „жезълът на Божието 
наказание“; че Бог ги дисциплинира за грешки или грешни постъпки, 
че по този начин Бог коригира недостатъците в живота им.  
Дяволът постоянно ще ви осъжда, карайки ви да помните всяка 
грешка, която някога сте правили. Той ще ви убеди да повярвате на 
лъжата: „Ето защо сте болни. Ето защо не успяхте да бъдете 
излекувани. Вашият Бог ви наказва с пръчка наречена болест. Дори не 
мислете да се опитвате да се излекувате. "  
По този начин вашият враг, Сатана, успешно ви кара да обвинявате 
Бога - Лечителя на болестите - за онези болести, които той самият ви е 
дал. 
Чух един богослов да казва, че деветдесет процента от болните 
християни са болни, защото Бог използва болестта като „пръчка на 
наказанието“, че по този начин Той изразява любовта си към тях, 
смирявайки ги и изпълнявайки съвършената Си воля в живота им.” 
Той каза още, че онези вярващи, които от време на време не са 
поразени от „пръта на Божието наказание“, тоест болести, са 
„извънбрачни деца, а не синове“! 
Ако такъв проповедник беше последователен докрай, той трябваше да 
каже на хората още, че по време на болести или страдания те никога 
нямат право да търсят медицинска помощ или да се молят за 
изцеление! По този начин те всъщност ще се опитват да се 
противопоставят на волята на любящия Баща, който се опитва да ги 
благослови чрез болест или така нареченото „наказание“. 
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Но богословските традиции , лъжеученията им са крайно 
непоследователни. От една страна, те казват на болните за 
необходимостта смирено и търпеливо да се подчинят на болестта като 
„пръчката на Божието наказание“. От друга страна, те не съветват 
болните, ако още не са го направили, да не се борят срещу Божието 
„наказание“, като поверят грижите за себе си на лекари, които по 
тяхно убеждение са най-добре подготвени да ги освободят от Божиите 
дисциплинарни мерки.  
Това би означавало бунт, а не подчинение.  
Ако вярвате, че болестта и немощта ви са Божието наказание за всяко 
неправомерно действие, не бива да полагате никакви усилия да се 
отървете от тях - нито чрез лекарства, нито чрез молитва. 
Трябва да се стремите да разберете какъв е бил вашият грях и ако сте 
успели, опитайте се да поправите грешката. След това трябва да 
дадете възможност на вашия Небесен Баща, а не на лекаря, да 
прекрати „наказанието“.  
Дори и да беше така, от идеята, че болестите са Божието наказание, е 
напълно ясно и категорично , че следва заключението за 
необходимостта от божествено изцеление, а не медицинска помощ.  
Любящият Небесен Отец, за когото богословите твърдят с 
лъжеученията си, че използва болестта като „пръчка на наказанието“, 
със сигурност би прекратил това „наказание“, когато Неговата цел 
беше постигната. 

 
Ами страданието? 
Друго често използвано Писание е: 
1 Петрово 5:10. А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята 
вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенствува, утвърди, 
укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. 
 
Тук не е написано: „Според вашата краткотрайна болест и слабост Бог 
ще ви усъвършнства и утвърди“. Вместо това Писанието казва: “след 
като пострадате малко” 
Възможно ли е вярващият да страда по някакъв начин, без да е 
немощен  и болен?  
Във Второто послание до Коринтяните Павел изброява своите 
страдания: укор, нужда, преследване, скръб, побои, нападения, затвор, 
бдения, пости, безчестие и клевета.  



76

Той пише: 2 Коринтяни 6: 
  4. но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма 
твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, 
  5. чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в 
неядене, 
  6. с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия 
Дух, с нелицемерна любов, 
  7. с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в 
дясната ръка и в лявата; 
  8. всред слава и опозорение, всред укори и похвали; считани като 
измамници, но пак истинни; 
  9. като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, 
живеем; като наказвани, а не умъртвявани; 
  10. като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но 
обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. 
 
2 Коринтяни 11: 
  23. служители Христови ли са? в безумие говоря, аз повече: бил съм в 
повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много 
пъти и на смърт. 
  24. Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един; 
  25. три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм 
претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските 
дълбочини. 

Такова беше страданието на Павел за Христос.  
И Петър говори за подобни страдания както в горното слово, както 
става ясно от контекста. Никой няма право да използва това място, за 
да говори за болест и немощ.  
Павел трябваше да понесе големи страдания за Христос и затова 
можеше да каже:  
2 Тимотей 4:8. отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, 
който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само 
на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление. 
  
Никога няма да получите венецът на правдата, защото сте болни. Ако 
пациентът вярва в това, той няма да търси лекаря, за да го избави от 
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болестта и няма да моли Бог за изцеление, за да може да си остане в 
болестта и да получи венеца на правдата. 
За апостолите се казва, че след като са били бити заради 
проповядване на Евангелието и изцеление на болните в името на Исус, 
те са напуснали Синедриона, радвайки се, че са достойни да получат  
опозоряване за името на Господ Исус:  
Деяния 5:41 
  41. А те си отидоха от синедриона, възрадвани загдето се удостоиха 
да претърпят опозоряване за Исусовото име. 

Ако вярвате, че страдате за своя Господ като сте болни, не трябва да 
се опитвате да облекчите болката, а да я понасяте и дори да се 
радвате, но  апостолите не бяха болни, страданието им беше заради 
проповядването на Евангелието и заради това, че изцеляваха болните. 

Библията казва, че ако страдаме с Христос, ще царуваме с Него. Но 
тук изобщо не става въпрос за това, че ако страдаме с Христос поради 
немощ или болест, ще царуваме с Христос.  
Когато лъжеучителите, които опровергават Божественото изцеление, 
се опитват да обосноват своята гледна точка утвърждавайки болестта, 
че била Божията воля за някои хора, те веднага се обръщат към 
местата в Писанията, които говорят за служението на страданието и ги 
прилагат към болестта. Но Библията няма предвид болести, когато се 
говори за страдание.  
Не забравяйте, че когато Исус говореше за грях и болест, винаги  
говореше като за зли неща, за да ни освободи от тях, за  които и 
дойде.  
 
Той се бори с болести, Той ги изгони. Където и да отидеше, 
изцеляваше болните. 
Джон Дж. Скръб пише: „Петър говори много за страданието в първото 
си послание, като се стреми да утеши вярващите, преминали през 
огненото изпитание.  
Ако четете пасажи като 1 Петър 1: 3-7; 3: 13,14; 4: 1,12-19 (и има много 
подобни пасажи в Новия Завет) - ще видите, че страданието, в 
смисъла, в който се говори в Писанието, няма нищо общо с болестта.  
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Неразумно е да разглеждаме болестта като страдание с Христос. 
Христос никога не беше болен, Той взе нашите немощи и болести 
върху Себе Си за нашето изкупление, за да не боледуваме. Петър, 
който говори толкова много за страданията на Христос, пише: С 
раните му вие сте излекувани (1 Петър 2:24). 
Христос, като наш заместител, взе нашите немощи и болести (Матей 
8:17). Следователно, ако някой все още е болен, това означава, че 
човекът все още не е осъзнал физическите благословения на 
Христовото изкупително дело. " 
Ами „трънът“ на апостол Павел? 
Писанието, което казва, че на Павел е даден „трън в плътта“, често се 
разбира погрешно. Ще дадем подробен анализ на традиционния 
възглед за „тръна“ на Павел в глава 37 на тази книга. 
Традицията, лъжеучението  заслепява - истината освобождава. 
Исус каза: И вие ще познаете истината и истината ще ви освободи 
(Йоан 8:32).  
Ученията, които обсъждахме в тази глава, както и много други, държат 
хората в робство. Когато християните научат, че Исус е понесъл 
нашите грехове и болести на Голгота и ясно разберат Божията воля за 
изцеление, те могат да използват вяра и да бъдат излекувани.  
Бог иска да излекува всички болни, както Той иска да спаси всички 
грешници.  
Богословските традиции убеждават: „Бъдете верни в болестта си, 
бъдете търпеливи. Продължавайте да чакате Бог и Той ще ви даде 
изцеление навреме. "  
Но истината е, че не е нужно да чакате Бог да ви излекува. Бог чака да 
получите изцелението си, което Той вече е подготвил. 
Господ искаше да те спаси много по-рано, отколкото го направи. Но 
Той трябваше да изчака, докато повярвате в Неговия Син, Исус, като 
свой Спасител и да приемете Неговия дар за спасение.  
Господ ви излекува и днес. Всъщност Той би ви излекувал дори когато 
сте болни, ако Му дадете тази възможност. Но Той трябваше да 
изчака, докато приемете Исус Христос за свой Изцелител. Докато не 
го направите това, изцелението ви ще се забави.  
Повярвайте в Божието Слово днес. Бъдете излекувани веднага. 
Обърнете се към Христос и кажете:  
БЛАГОДАРЯ ТИ, Господи, че понесе болестта ми и ме освободи. 
Благодаря Ти за Твоите рани, с които съм излекуван. Благодаря Ти, че 
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съм изкупен от грях и болести. Благодаря Ти за освобождението, както 
за духа, така за душата и тялото ми. Вярвам в това и ти благодаря за 
това. амин. 

Глава 15 
Молитва на вяра 
 
Яков 5:15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ 
ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 

Това обещание беше дадено на всеки болен човек.  
Благодаря на Бога всеки път, когато се сетя за две думи, които вървят 
ръка за ръка в цялото Писание. Това е думата “всеки”, отнасяща се до 
спасението, и думата “всеки", отнасяща се до изцелението. Те 
включват всички.  
Ако поне една от тези думи не се отнася за вас, както и за всеки друг 
човек, това означава, че не разбирам български език.  
Но ако думата „всички“ се отнася за вас, както и за всеки друг човек, 
трябва да се радваме, че изцелението е дарено на всички.  
Никога не можете да се молите с молитвата на вярата, ако не знаете 
дали Бог е готов да направи това, което Го молите.  
 
Смеете ли да нарушите Божията воля? 
Истинската вяра идва от слушането на Божието Слово, т.е. когато 
чуем какво казва Бог в Словото си за това, което иска да направи. 
Молитвата ни с молитвата на вярата е просто искане от Бог да 
направи това, което е обещал!  
Ако Бог иска да сте болни, невъзможно е да се молите с молитвата на 
вярата.  
Ако Бог иска да сте болни, погрешно е да помолите някой да се моли 
за вашето изцеление, защото със сигурност не искате да нарушите 
волята на вашия Небесен Отец.  
Ако Бог иска да сте болни, вие не трябва да търсите помощ от лекари 
и медицински сестри, не трябва да приемате лекарства, защото като 
правите това, вие на практика бихте заявили: „Твоята воля е, Господи, 
да съм болен…, но отивам на лекар да потърся медицинска помощ, за 
да избегна волята Ти. " 



80

Ако смятате, че не е Божията воля да ви излекува, тогава, за да 
бъдете последователни до края, не трябва да правите никакъв опит да 
се излекувате. Трябва напълно да се подчините на вашата „съдба“, 
като кажете на света, че страдате за Господ Исус Христос.  
Но иска ли Господ да страдате от болест заради Него? Той пострада за 
теб!  
Ако наистина мислите, че може би Божията воля е болест и ако се 
съмнявате в желанието Му да ви излекува, тогава бих ви посъветвал 
да се задоволите със своята участ и да страдате смело.  
Ако вярвате, че Божията воля е за вашите страдания, аз ви предлагам 
парите, които харчите за лекарства, да ги използвате в полза на 
другите. 
Ако Бог не иска да те излекува и ти искаш да изпълняваш Неговата 
воля повече от всичко друго, не бих те посъветвал да повериш грижите 
за себе си на лекари, които с всички сили ще се опитат да попречат на 
Божията воля да бъде изпълнена в живота ти. 
 
Положителната молитва дава резултат 
Много християни са на мнение, че на молитвата на вяра винаги се 
отговаря незабавно. Те смятат, че ако веднага не видят резултатите, 
те не са се молили с вяра.  
Несъмнено мнозина не са могли да получат физическо изцеление от 
Господ, защото са Му диктували точно кога и как биха искали да го 
получат.  
Молитвата с молитвата на вярата не означава непременно, че веднага 
ще видите и почувствате отговора. Ако човек, който знае обещанията 
на Словото, обръщайки се към Бог в молитва, със сигурност Той ще я 
чуе. Бог е обвързан със Своя завет и затова със сигурност ще отговори 
и ще даде необходимия резултат.  
Бог може да го направи веднага или за определен период от време, но 
можем да бъдем сигурни в едно: Бог ще отговори на молитвата на 
вярата.  
След като сме се помолили с молитвата на вярата и забранихме 
болестта, ние предадохме ситуацията в ръцете на Господ, Който 
извършва изцелението. Няма значение дали това се случва 
моментално или като постепенен процес. Неговото Слово остава 
вярно, не се съмнявайте в това. Ние сме призовани да вярваме и да 
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уповаваме на Бога, че Той напълно и без резерви ще ни избави от 
болестта. 
 
Вяра срещу симптомите 
Когато сте напълно съгласни с Божието Слово и сте се помолили с 
молитвата на вярата, тогава от този момент можете да провъзгласите 
себе си за излекувани с Божията сила, защото Неговото Слово казва:  
1 Йоаново 5: 
  14. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим 
нещо по Неговата воля, Той ни слуша; 
   15. и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че 
получаваме това, което сме просили от Него. 
Въпреки че в някои случаи може да продължите да усещате 
симптомите на болестта още известно време, НО вярата заявява, че 
изцелението вече е станало, защото Писанието свидетелства за това.  
Вярата не се страхува да разчита на Божието Слово. Вярата не зависи 
от нищо друго освен от Божието Слово.  
Изкусителят нашепва: „Дори не се опитвайте да кажете, че сте 
излекувани. Вие не сте излекувани - просто погледнете симптомите 
си!" 
Но истинският вярващ е непоколебим, уверен е в Божиите обещания, 
вярва, уповава и отдава слава на Него. Той знае, че Бог е верен на 
Словото Си. Дяволът не е просто лъжец - той е “бащата на лъжата”. 
 
Вяра в Божието Слово 
Исус каза: 
 
Матей 17:20. …Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на 
тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо 
няма да ви бъде невъзможно. 
 
Той ни учи:  
Йоан 15:7. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, 
искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 

Също:  
Йоан 14:14. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. 
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И още:  
Марко 11:24. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва 
вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 
 
Ето защо можете да се молите с молитвата на вярата и да се доверите 
на Бог да изпълни това , което поискате , независимо от 
обстоятелствата. 
Мога да цитирам стотици случаи на случилото се на нашите 
евангелизационни срещи в САЩ и по света. Но ако споделям само този 
опит с вас, вие ще основавате вярата си на това, което се е случило с 
други хора, а не на това, което казва Божието Слово. Глава 55 от тази 
книга обаче дава нашите свидетелства, че Исус Христос е: 
Евреи 13:8.Исус Христос е същият вчера днес и до века. 
 
Тези свидетелства могат да ви вдъхновят да имате вяра, но само 
проповядването на Божието Слово може да породи вяра! 
 
Вярата и нашите пет сетива 
Само Божието Слово произвежда вяра. На свой ред свидетелствата и 
преживяванията на други хора са привлечени от естествени чувства.  
Вашите чувства нямат нищо общо с вярата и истинската вяра трябва 
да ги игнорира.  
Ако имате вяра, не можете да разчитате на това, което виждате. Ако 
вярвате, че Божието Слово е вярно, не можете да приемете за истина 
свидетелствата на вашите чувства.  
Плътският човек се ръководи от обичайните пет сетива: допир, мирис, 
вкус, зрение и слух. Божието слово и вярата са два фактора, чрез 
които се ръководи духовния човек.  
Плътският човек се ръководи от сетивата си, от чувствата си, а 
духовният човек се ръководи от Божието Слово.  
2 Коринтяни 5:7. защото с вярване ходим, а не с виждане. 

Зрението и слуха са това, с което е надарен плътският човек.  
Вярата и послушанието са това, с което е надарен свръхестественият 
човек.  
Всеки християнин е свръхестествен човек.  
Някои хора смятат за неразумно да се отказват от вярата си в 
естествените чувства. Те са приемали свидетелството на сетивата и 
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чувствата си  за окончателна истина толкова дълго, че им е трудно да 
осъзнаят, че освен обичайните пет сетива съществуват и други 
свидетелства.  
Хората са научени, че петте им сетива вземат окончателното решение. 
„Ако видя, ще повярвам“, казват те. Те основават живота си на тази 
основа, без да се има предвид, че има по-висок източник на знания. 
Това върховно знание е вярата в откровението, която идва чрез 
Божието Слово и чрез молитва. Писанието трябва да бъде върховният 
авторитет за християнина - за свръхестествения човек. 
Често, когато хората се насърчават да ходят с вяра, а не с виждане, 
без да вземат предвид доказателствата на физическите сетива, те 
смятат, че това е неразумно. Те са недоумяват: „Какво имате предвид? 
Искате да кажете, че не мога да разчитам на това, което виждам? 
Никога не мога да се съглася с това, защото е абсурдно. Когато държа 
книга в ръцете си, я виждам и усещам. Усещам миризма на мастило. 
Ако я пусна, ще чуя звука от падането ѝ. Опитвате ли се да ми кажете, 
че книгата не е реална и всъщност не съществува? " Разбира се, 
изобщо не става въпрос за това.  
Що се отнася до физическия свят, ние можем да приемем за истина 
свидетелството на нашите сетива. Но когато става въпрос за духовния 
свят и нашите чувства са в противоречие с казаното в Божието Слово, 
ние трябва да ги игнорираме и да разчитаме на казаното в Писанията. 
 
Какво свидетелства за нашето изцеление? 
Често съм недоумявал защо хората, които смятат, че е абсурдно да 
разчитат на истинността на Божието Слово, когато чувствата им 
показват нещо друго, имат толкова силна вяра в инфекцията. 
Например те са уверени, че след няколко дни детето им трябва 
непременно да се разболее, само защото едно от децата в класа им се 
е разболяло.  
Няма никакви физически доказателства, че тази болест ще зарази 
детето им. Те я очакват единствено поради вярата си - вярата в 
дяволската инфекция. Без да я усещат, те вярват в нея.  
Детето няма видими симптоми на заболяването. Той е здрав както 
винаги и въпреки това родителите му не се съмняват, че след няколко 
дни той непременно ще се разболее.  
Защо са толкова настроени? 
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Те имат това, което бихме могли да наречем „вяра“ - вяра в болестта. 
Родителите вярват, че инфекцията вече е започнала да действа в 
тялото на детето, въпреки факта, че те не могат да я възприемат с 
нормалните си сетива. Това несъмнено е вяра.  
Единственият проблем на хора подобни на тези, е този че те вярват не 
в това, в което трябва.  
Те са непоколебимо убедени в разрушителното действие на 
невидимата за тях инфекция, и затова считат, че постъпваме 
неразумно, когато полагаме ръце върху болните и казваме: „Болестта 
ви е напуснала. Тя трябва да напусне, защото Бог е казал така. Той 
каза: “Болните ще бъдат здрави и нищо не е в състояние  да попречи 
на това" 
Виждането не е вяра 
Мнозина казват: „Да видиш-значи да повярваш“ и в същото време те 
вярват в силата на болестта, преди да видят нейните симптоми. 
Според Божието Слово, ако вярваме, ще видим! 
Други казват: „Никога няма да повярвам, ако първо не видя“.  
Аз отговарям: "Никога няма да видите, докато не повярвате."  
Само след като започнете да вярвате, Бог с радост ще ви позволи да 
видите в каквото вярвате, защото вярата е изпълнението на 
очакваното и увереността в невидимото (Евреи 11: 1).  
Вярата прави невидимото видимо. Вярата прави онова, което не 
съществува и го прави реално за сетивата.  
На Бог е угодно, когато вие гледате само на Неговите думи; Той обича, 
когато вие основавате вярата си на Неговите обещания.  
С тази вяра Божият народ получи добро свидетелство.   
Евреи 12:2. като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на 
вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, 
като презря срама и седна отдясно на Божия престол.  
Можете и вие да получите  такова свидетелство. 
Вярата в Божието Слово винаги Му е угодна.  
Когато Исус беше на земята, Той беше като човек във всичко. Той 
признаваше доказателствата на сетивата, но никога не позволи на 
сетивата да доминират над Него. Чувствата бяха Негови слуги, но Той 
беше високо над тях.  
Той провъзгласи слепеца прогледнал и прокажения очистен, въпреки 
че слепецът и прокаженият все още бяха в същото състояние.  
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Той нарече несъществуващото съществуващо и казаното от Него стана 
реалност.  
Един ден Исус прокле една безплодна смокиня и тя изсъхна от корен. 
Но това стана очевидна едва на следващия ден, когато можеше да се 
види, че тя е изсъхнала. Изсъхването не идва от видимите клони към 
невидимите корени, а от корените към клоните. 
Марко 11:20. И тъй, като минаваха сутринта, видяха смоковницата, 
изсъхнала от корен. 
 
 
Чувственото познание е измамливо 
Нашите чувства са характерни за естествения човек, който живее в 
природния свят. Но за да получим благословения от духовния свят, е 
необходима вярата, която е характерна за духовния човек.  
Можем да се съгласим със свидетелствата за нашите чувства, стига да 
не противоречат на Божието Слово. Когато Божието Слово обаче е в 
противоречие с нашите чувства и усещания, ние трябва да игнорираме 
доказателствата на нашите чувства и да действаме според Словото. 
Ако направим това, Отец ще почете Словото Си и ще изпълни това в 
живота ни , според словото Си, според което то казва.  
Доверявайки се и уповавайки на Бога, ние винаги се намираме в 
безопасност, независимо колко убедителни могат да бъдат 
доказателствата давани ни от нашите чувства. Това, което Бог казва, 
винаги е вярно!  
Бог е верен и всеки човек е лъжлив. 
Римляни 3:4…но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек 
лъжлив, според както е писано: - 
"За да се оправдаеш в думите Си, 
И да победиш, когато се съдиш" 
 
Чувственото познание е измама, ако не е в съответствие с Божието 
Слово. Когато ходим с вяра, ние с радост оставяме чувствата си 
настрана и се радваме на благословенията, които Отец вече е 
приготвил.  
 
Вярата на Авраам 
Най-големият пример, който можем да разгледаме, когато говорим за 
вяра, е този на Авраам.  
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Римляни 4: 
  18. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за 
да стане отец на много народи, според реченото: "Толкова ще бъде 
твоето потомство". 
  19. Без да ослабне във вяра, той вземаше пред вид, че тялото му е 
вече замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше пред вид и 
мъртвостта на Сарината утроба, - 
  20. обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но 
се закрепи във вяра, и даде Богу слава, 
  21. уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни. 
 
Авраам напълно игнорира очевидността на физическите си сетива, 
които показваха, че е на почти сто години.  
Сара се чувстваше стара, изглеждаше стара и беше стара от гледна 
точка на естествените чувства, но Авраам също пренебрегна този 
факт. 
Защо той игнорира тези факти? Те бяха в противоречие с това, което 
Бог каза. Бог даде на Авраам обещанието, че ще има син. Физическите 
му сетива казваха: „Това е невъзможно“, но той игнорираше сетивата 
и напълно разчиташе на Божието Слово. В това се прояви  вярата му.  
Писанието казва, че Авраам е повярвал на Бог.  
Римляни 4:3. Понеже какво казва писанието: "Авраам повярва в Бога, 
и това му се вмени за правда". 
Думата "вярвам" е глагол, а глаголът предполага действие. Бих казал: 
„Авраам се държеше така, сякаш това, което Бог каза, действително 
се беше сбъднало“. 
 
Вярата на Сара 
Сара не „чувстваше“, че има силата да зачене и да роди дете, но 
пренебрегна чувствата.   
 
Евреи 11:11. С вяра и сама Сара доби сила да зачне в преминала 
възраст, понеже счете за верен Този, Който се бе обещал. 
 
Как би могло да се случи такова чудо на почти 100-годишна жена? 
Това се случи не защото Сара се беше доверила на своите чувства, 
виждайки колко е стара, но защото тя знеше, че Бог е верен  
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Вярата не е естествена 
Вярата не отчита това, което е естествено, това, което окото вижда, 
каквото ухото чува и каквото може да усети тялото.  
Вярата се нуждае само от Божиите обещания!  
С естествените очи е възможно да се видят само високите стени на 
Йерихон; с естествените уши могат да чуят само подигравките на 
враговете, но вярата вижда падналите стени и победения враг (Исус 
Навиев глава 6).  
Физическото тяло чувства гризащата болка, причинена от раков тумор, 
но вярата вижда тумора изсъхнал и погълнат от изцеляващата сила на 
Йеова-Рафа, нашия Изцелител Господ. 
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам. 
Естествените очи виждат тъмни, тежки, ниско надвиснали облаци. 
Естествените уши чуват гръмотевици. Но тихият глас на вярата 
заповядва: Млъкни, спри. 
 
Марко 4:39. И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: 
Мълчи! утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина. 
 
Естествените очи виждат обхваната от болест плът. Естествената 
ръка усеща треска във всички тъкани на тялото.  
Но вярата възприема болестта като част от проклятието на закона.  
 
Второзаконие 28:22. Господ ще те поразява с охтика, с треска, с 
огница, с възпаление, със суша {Или, нож.}*, с изсушителен вятър и с 
мана; и те ще те гонят догде погинеш. 
 
Но вярата вижда, че силата на болестта е била разбита на Голгота, 
където всички страдащи са били изкупени от Христос.  
 
Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклятията на закона, като стана 
проклет {Гръцки: Проклятие. Виж. 2 Кор. 5:21.}* за нас; защото е 
писано: "Проклет всеки, който виси на дърво"; 
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2 Коринтяни 5:21. Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях}* Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: 
Правда}† пред Бога. 
 
Вярата заповядва на болестта в името на Исус да остави жертвата си!
Вярващият става и излиза от стаята със спокойната увереност, че 
казаното в Библията се е сбъднало. Болните са изцелени. Господ ги 
привдига. 
 
Марко 16:18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то 
никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще 
оздравяват. 
Яков 5:15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ 
ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 

Вярата противоречи на разума 
Не става въпрос за това, че вярата е сляпа и не вижда състоянието на 
човек. Но вярата не отстъпва, когато разумът спори с нея.  
Вярата вижда, че дяволът е победен, дори когато изглежда, че той 
контролира и има власт. В очите на вярата болестите са излекувани 
още преди да се молят за тях.  
Вярата работи по същия начин, както Бог работи. Умът често е 
разочарован, изпълнен с безпокойство и вълнение, но вярата е 
непоклатима. Вярата знае, че Бог не може да лъже. Затова вярата не 
спори, а приема отговора за даденост, ако тя се е обърнала към 
Господа в съответствие с Неговото Слово. Вера счита работата 
свършена, преди резултатът да се види. 
 
Вярата и Словото дават победа 
Четете Божието Слово. Хранете се с Неговото Слово. Живейте в 
Неговото Слово. Нека Словото да произведе вяра в сърцето ви.  
Псалмистът Давид казва:  
Псалми 119:130. Откровението на Твоето слово просвещава, 
Вразумява простите. 
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Познайте надеждността на Божието Слово и уповавайте на него 
смело. То няма да ви подведе, защото Бог няма да ви подведе.  
Давид също каза: 
Псалми 119:11. В сърцето си опазих Твоето слово 
За да не ти съгрешавам. 
 
Чарлз Г. Спърджън цитира този пасаж, казвайки: "Това е хубаво нещо, 
на добро място, с добра цел." 
Можем да променим малко този пасаж, като го приложим за болест: “В 
сърцето си съм скрил Твоята дума, за да ме предпазиш Ти от болест.“ 
 
така, че по думите на Спърджън също ще бъде: „добро нещо, на добро 
място и с добра цел“.  
Вярата идва, произхожда от слушането (познаването, изпълнението) на 
Божието слово, а изцелението идва чрез вяра в Божиите обещания.  
Римляни 10:17. И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от 
Христовото слово. 
 
Истинската вяра в Бог и Неговото Слово никога няма да се провали. 
Истинската вяра ще расте само чрез изпитания.  
С вяра живеем в светлината на очакваните резултати. Ние не гледаме 
на външните обстоятелства и не живеем в тяхното робство. Вместо 
това вярата помага на човек да преодолее обстоятелствата, като 
определя съдбата на човека, който ходи в светлината на обещанията. 
Настойчивата вяра винаги побеждава. Затова не позволявайте на 
нищо да ви разочарова или смущава. Не позволявайте на никакви 
симптоми да променят отношението ви към Божието слово. Трябва да 
знаете твърдо в сърцето си, че Божиите обещания се изпълняват.  
Може да ви се наложи да обиколите стените на Йерихон седем пъти 
(Исус Навин 6: 15,16) или да се потопите в реката седем пъти (2 Царе 
5:14), но победата ще дойде, ако без съмнение и колебание повярвате 
на това, което е казал Бог!.  
Вярата е победител. Вярата идва от слушането на Божието Слово, 
затова четете Неговото Слово и се наслаждавайте на живот с 
победоносна вяра. 
 
Вярата завладява наследството 
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Исус Навиев 1:3. Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, 
давам ви го, според както казах на Моисея. 
Това вдъхновяващо обещание беше дадено на израилтяните преди да 
влязат в Обетованата земя. Всичко, на което те стъпеха с нозете си, 
премина в тяхно владение. Но израилтяните трябваше сами да 
продължат напред!  
Когато вие завладеете благословенията на Новия завет, придобити 
при изкуплението, вие притежавате всяко обещание, на което стъпят 
вашите нозе.  
Богатата равнина на изцелението ви принадлежи до такава степен 
доколкото вие стъпвате по нея.  
Плодородната долина на освобождението е ваша, ако отидете и я 
завладеете.  
Висотата на духовната власт принадлежат на вас, ако вие, 
подражавайки във вярата на Халев, изгоните живеещите там  Енакови 
синове.  
Тези благословения са ви дадени за притежание в името на Исус.  
Всички обещания от Библията са ваши, така че не се колебайте да 
отидете и да завладеете земята си. На вас се противопоставят мощни 
врагове, но съберете силата си: молитва и вяра във всемогъщото име 
на Исус и застанете срещу тях! Не спирайте, докато не ударите 
последния враг!  
Размерът на нашето наследство зависи от това за каква земя 
претендирате, на каква земя стоите с нозете си. Ако не претендирате 
за цялата земя, можете да имате само толкова, колкото смеете да 
завладеете. 
Облечете цялото Божие всеоръжие , която ще ви направи неуязвими, и 
вземете меча на Духа (Ефесяни 6: 10-17), който ще ви направи 
непобедими. Бийте се в битката на вярата (1 Тимотей 2: 3). Понасяйте 
страданията като добър войник (2 Тимотей 2: 3). Съпротивете се на 
дявола и ще видите, че обещанието е вярно: той ще избяга от вас 
(Яков 4: 7).  
За повечето хора вярата е просто дума или абстрактна теория. Но вие 
можете да я направите сила, реален факт.  
Дяволът знае, че Божиите и вашите интереси са еднакви, когато става 
въпрос за изцеление. Той знае, че Бог е вашият съюзник. Той знае, че 
Бог няма да ви позволи да се провалите, когато се доверите на 
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Неговото Слово. Бог не може да ви позволи да се провалите, защото 
това би означавало Неговото поражение. 
След като сте се помолили с молитвата на вярата, стойте във вяра, 
бъдете смели, силни.  
 
1 Коринтяни 16:13. Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете 
мъжествени, укрепявайте се. 
 
Не се предавай. Бъдете сигурни, че тялото ви е здраво. Вярвайте, че 
сте излекувани. Искайте своите заветни права. Тогава Бог ще бъде 
прославен и вие ще надделеете.  
Вярата е победа. 

1 Йоаново 5:4. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и 
тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. 

Глава 16 
Необходима ли е вярата за изцеление? 
Може да попитате: Д-р Озбърн, мислите ли, че трябва да имам вяра? 
Не мислите ли, че мога да се излекувам от вашата вяра? "  
Библията казва: Без вяра е невъзможно да се угоди на Бог (Евреи 11: 
6).  
Защото ние ходим с вяра, а не с виждане (2 Коринтяни 5: 7)  
Изцелението чрез вярата на друг се намира в Писанието като 
изключение, а не като правило. Искам да ви посъветвам да спазвате 
правилото, а не изключенията. Сигурен съм, че ако сте чули Божието 
Слово и ако в сърцето ви се е родила вяра (и Божието Слово, когато се 
вслушва, винаги поражда вяра), вие ще бъдете излекувани чрез 
вашата вяра.  
Небесният Отец е планирал всеки вярващ, а не само няколко избрани, 
да бъде победител. 
Бог иска да знаете, че имате власт над дявола. Той иска да знаете, че 
имате власт над болестта и че можете да я преодолеете. Можете да 
забраните на немощи и болести да ви измъчват - и ще видите, че 
техните симптоми изчезват.  
Но докато разчитате на вярата на някой друг, никога не можете да 
вървите в победа.  
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Освен това вярата на друг човек никога не може да ви освободи от 
греха. Трябва да чуете Евангелието и да получите прошка на греховете 
си. Трябва лично да вярвате в Господ Исус Христос като Спасител, 
само в този случай ще бъдете спасени.  
Трябва да чуете Божието Слово. Трябва да вярвате в Господ Исус 
Христос като Лечител - и ще бъдете излекувани от Неговите рани. 
 
Вярата може да се види 
В повечето случаи, описани в Евангелието, Исус не изцелява хората, 
докато не чуе от тях изповед на вяра или докато не види действия, 
които показват, че имат вяра в изцелението.  
Такъв беше случаят със стотника.  
Матей 8: 
  5. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се 
молеше, казвайки: 
  6. Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи. 
  7. Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля. 
  8. Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш 
под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее. 
  9. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен 
войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той 
дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва. 
  10. Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха 
изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова 
вяра. 
В случая с парализирания човек, когото спуснаха с постелката му през 
покрива, виждаме как Исус, виждайки тяхната вяра, каза на 
паралитика: “Стани, вземи постелката си и отиди в дома си” (Матей 9: 
6; Марк 2:11).  
Ако бяхте приковани към леглото, бихте ли позволили на четирима 
души да ви влачат на покрива и след това да ви спускат с постелката 
ви през дупката в покрива? Едва ли, ако не сте вярвали, че нещо ще ви 
се случи, когато се окажете пред Господа.  
Вярата е по-лесно да се види, отколкото да се чуе. Исус виждал вярата 
на хората, изразена в техните действия. 
Вярата без дела (или съответни действия) е мъртва (Яков 2:26).  
Библията говори за двама слепи хора, които последваха Господа и 
извикаха: “Смили се за нас, Исусе, Сине Давидов!” И Исус им каза: 
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Вярвате ли, че мога да направя това”? Казват Му: “Да, Господи”! 
Тогава Той докосна очите им и каза: “Според вашата вяра, нека ви 
бъде направено”. И очите им се отвориха (Матей 9: 27-30).  
На ханаанската жена, която помоли Господа да се смили над нейната 
жестоко беснуеща дъщеря, Исус отговори, след като видя нейната 
твърда и непоклатима вяра: “О, жено! голяма е твоята вяра; да ви 
бъде според желанието ти”. И дъщеря й беше изцелена в този час 
(Матей 15:22, 28).  
Жената, с кръвотечението, която го имаше повече от дванадесет 
години, се опита да се промъкне през тълпата и си казваше: “Ако само  
се докосна до дрехите Му, ще оздравея”. Исус й каза: “Дъще! вярата 
ти те е спасила; върви в мир и бъди здрава от болестта си (Марк 5: 
28,34).  
На слепия, описан в 10-та глава на Евангелието от Марк, Исус каза: 
Върви, твоята вяра те изцели (Марк 10:52).  
На един прокажен, който се върна, за да благодари на Господ, Исус 
каза: Върви, твоята вярата те изцели (Лука 17:19).  
Когато някой помоли Исус да дойде в дома му и да изцели сина му, 
защото той щял да умре, Исус казал: Върви, синът ти е здрав. 
Библията казва: Той повярва на думата, която Исус му каза и отиде.  
На път за вкъщи слугите му го срещнаха и казаха: Синът ти е добре 
(Йоан 4: 47-53). 
В Евангелията са записани много примери, когато не е ясно посочено 
дали изцелените хора са имали вяра, както в случая с жената, която 
има дух на немощ (Лука 13: 11-13), също един мъж, който е имал 
изсъхнала ръка (Матей 12: 10,13), също случаят с човека в къпалнята 
Витезда (Йоан 5: 5-9), още множествата хора (Матей 12:15, 35,36; Марк 
6:56) и в много други ситуации.  
Но няма съмнение, че тези хора са имали вяра за изцеление. Марко 
пише, че след като е дошъл в родния си град, Исус не е могъл да 
направи никакво чудо там; той само е положил ръце върху не много 
болни и ги излекувал. Той не можеше да извърши големи чудеса 
поради човешкото неверие (Марк 6: 1-6). 
Когато Павел проповядваше евангелието в Листра, сред онези, които 
слушаха, имаше мъж с куци крака. Със сигурност Павел е искал 
незабавно да излекува този човек. Но той изчака, докато болният 
човек, слушайки Божието Слово, придобие вяра за изцеление 
(Римляни 10:17).  
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Павел, като го погледна и видя, че има вяра да получи изцеление, каза 
със силен глас: Казвам ти в името на Господ Исус Христос: “стани 
изправен на краката си”. И той веднага скочи и започна да ходи 
(Деяния 14: 9,10).  
По време на нашите евангелизации по света видях, че десетки хиляди 
хора, страдащи от различни немощи и заболявания, получават пълно 
излекуване, докато слушаха нашата проповед.  
Когато се приема Божието Слово, то винаги ражда вяра. 
Библията казва, че чрез вяра Божият народ е получил добро 
свидетелство.  
Евреи 11: 
  6. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда 
при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, 
които го търсят.“ 
Древните патриарси и техните съпруги са били угодни на Бога, 
демонстрирайки голяма вяра.  
И без вяра е невъзможно да се угоди на Бог (Евреи 11: 6). 
 
Лична вяра 
Божиите обещания са дадени лично на вас. Имате право лично да се 
молите и да получите всяко от благословенията, обещани на 
вярващите.  
Исус казва: “Всеки, който иска, получава.” Той подчерта този факт 
шест пъти, за да разберете ясно, че Господ иска да Го молите 
свободно за това, което желаете.  
Той каза: Искайте и ще ви бъде дадено; търсете и ще намерите; 
хлопайте и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, а 
който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори (Матей 7: 
7,8).  
В цялата Библия Бог се стреми да предаде на всяко от Своите деца, че 
всички ние имаме равни права. Той не превъзнася някои вярващи пред 
други. Той няма любимци. Той очаква всеки от нас да има вяра.  
Исус казва: Този, който дойде при Мен, няма да го изгоня (Йоан 6:37). 
Това включва и вас. Христос потвърждава: „Няма да отхвърля никого, 
който дойде при Мен с каквато и да е нужда, каквато и да е тя.“  
Господ каза: Ако пребъдвате в Мен и Моите думи пребъдват за вас 
каквото пожелаете, помолете и това ще бъде направено за вас (Йоан 
15: 7).  
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Той казва: Каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте получили и 
ще бъде направено за вас (Марк 11:24).  
Павел пише: Ако признаете с устата си, че Исус е Господ, и вярвате в 
сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще бъдете спасени 
(Римляни 10: 9). 
 
Говорете за себе си 
За да бъдете спасени, трябва лично да се покаете за греховете си, 
лично да вярвате в Исус, лично да Го изповядате като Господ и лично 
да приемете нов живот,( по свое лично желание да бъдете кръстени 
във вода с пълно потапяне в името на Иисус, лично да желаете да 
бъдете кръстени в Светия Дух.  Правейки това, ще бъдете спасени и 
новородени).  
За да получите изцеление, имате право лично да го поискате, лично да 
повярвате, лично да поискате обещанията, лично да приемете 
отговора. Правейки това, вие ще бъдете излекувани.  
Хиляди християни прекарват живота си, разчитайки на молитвите и 
вярата на другите, мислейки, че другите са по-близо до Бог от тях, 
мислейки, че другите могат да се молят по-добре от тях, мислейки, че 
Бог чува молитвите на другите по-бързо от техните собствени.  
Всички християни имат равни права. Божията воля и Божието желание 
е всяко от Неговите деца да претендира и да получи всички Негови 
благословения.  
Всеки може да се моли сам за себе си и да получи отговор. 
Исус каза: Всеки, който иска, получава (Матей 7: 8).  
Всеки грешник, който е спасен, е изпитал истинността на Христовото 
слово. В противен случай той никога не би могъл да бъде спасен.  
Ако тази привилегия е на разположение на всеки, дори и на 
неспасените, колко повече е на разположение на Божиите деца. С 
други думи, ако имахме това право преди да сме спасени, колко повече 
имаме сега след като сме спасени! 
 
Дори децата могат да искат 
Всяко дете може да иска от родителите си. Всяко бебе иска 
самостоятелно, дори когато все още не умее да говори. Дори когато 
може само да плаче, той вече иска. Разбира се, другите деца в 
семейството не искат от майката си да нахрани бебето. Бебето само си  
иска, когато е гладно  
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Има хиляди християни, които никога не са се научили да упражняват 
своята привилегия да се молят за своите си нужди. Те пишат писма 
през цялото време и се звънят по телефона, молейки другите да се 
молят за тях, да вършат чужда работа, застъпвайки се за тях пред  
Бога.  
Разбира се, другите могат да се обединят с вас в молитва, но никога не 
се опитвайте да замените молитвите на други хора с вашите собствени 
молитви, защото Исус каза: всеки, който поиска, получава. 
Всеки, който има банкова сметка, може лично да я използва. Колко 
неразумно би било за мен да помоля някой от другата страна на града 
да отиде до банката и да се опита да тегли пари от моята сметка. Тези 
пари са мои. Мога сам да напиша чек без проблем. Имам право да си 
поискам парите, защото те ми принадлежат. 
Бог каза това - аз вярвам в това 
Всяко придобито благословение чрез смъртта на Исус е лична 
собственост на всеки човек, за когото Той е умрял.  
Библията казва, че всеки израилтянин, ухапан от змия, погледнал 
медната змия, е оставал жив. Всеки от тях трябваше лично да 
погледне медната змия!  
 
Числа 21: 
  8. И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я 
на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане 
жив. 
  9. И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата 
върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на 
медната змия, оставаше жив. 
 
Хората, които бяха близо до смъртта, извикваха към Господ и 
Библията казва, че Той е изпратил Словото Си и ги е излекувал.  
 
Псалми 107:20. Изпраща словото Си та ги изцелява, 
И ги отървава от ямите, в които лежат. 
 
Десетки хиляди пъти по време на нашите велики евангелизации 
хората се изцелявах от различни болести и немощи в същото време, 
когато слушаха Божието слово. Тези болни хора се изцеляваха поради 
личната си вяра, която са получи чрез слушане на Божието Слово.  
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Вярата е убеждението, че Бог ще направи това, което обещава в 
Словото Си!  
Бог никога не е искал хората да вярват, че Той ще направи това, което 
не е обещал. 
Бог е провъзгласил: Аз съм Господ, вашият Лечител.  
Исая пророкува за Христос: Той беше ранен за нашите грехове и чрез 
раните Му ние бяхме излекувани.  
 
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. 
 
Исус каза на прокажения: Искам да бъда очистен.  
 
Матей 8:3. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; 
бъди очистен. И на часа му се очисти проказата. 
 
Той се обърна към стотника с думите: Аз ще дойда и ще го излекувам.  
Матей 8:7. Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля. 
 
На слепия той каза: прогледай 
Лука 18:42. Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели. 
 
Петър казва: Самият той понесе нашите грехове на дървото; чрез 
раните Му вие изцелихте.  
 
1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 
 
Исус обеща:  
Марко 16: 
  17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове 
ще изгонват; нови езици ще говорят; 
  18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да 
ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 
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Яков пише:.  
Яков 5: 
  14. Болен ли е някой от вас? нека повика старейшите на църквата, и 
нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 
  15. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го 
привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 
 
Вярата е просто убеждение в това, че Бог ще направи това, както 
много други неща, които Той обещава в Своето Слово, ако ние само Му 
вярваме и Му се доверим! 
Ако можете да вярвате, всичко е възможно за вярващия 
 
Марко 9:23. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за 
този, който вярва. 
 
Имайте вяра в Бог 
Можем да обобщим горното, като цитираме заповедта на Исус:  
 
Марко 11:22. А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. 
 
Вярата винаги ще движи Божията ръка.  
Вярата винаги завладява наследството.  
Вярата е непоклатима сила.  
Вярата разчита на Божиите способности.  
Вера не знае поражение.  
Вярата процъфтява преодолявайки изпитания.  
Вера никога не спори.  
Във вярата няма вълнение, емоции.  
Вярата никога не хвали себе си.   
Вярата не трепери от страх.  
Вярата е непобедима.  
Вярата гледа изключително на Божието Слово!  
Вярата знае какво е казал Бог, защото тя е родена от Божието Слово. 
Вярата знае, че в Словото Си Господ разкрива това, което иска да 
направи. 
Вярата приема Божието Слово като върховен авторитет.  
Вярата изисква, претендира и разчита на Божието слово.  
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Вярата изисква обещанията.  
Вярата иска резултати.  
Вярата изисква това, което й принадлежи според завета.  
Когато умът започне да спори, когато човек е нападнат от страх, 
несигурност, неувереност, вълнение, тогава вярата стои твърдо и 
непреклонно, знаейки какво е казал Бог. Това казва всичко.  
Вярата е непобедима.  
Вярата е непоклатима.  
Бъдете вкоренени в Божието Слово. Знайте Неговото Слово. По този 
начин ще познаете, ще научите каква е Неговата  воля.  
Обърнете се към Него с молбата си и Му се доверете да я изпълни. 
Дайте му възможност да направи за вас това, за което отдавна е 
копнял, но не е могъл, докато не сте готови да действате с вяра, 
разчитайки и уповавайки на Неговото Слово.  
Подражавайте на Авраам. Той вярваше в Бога. И не отпадна от вярата, 
той не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, но остана 
непоколебим, твърд във вярата, отдавайки слава на Бога и бидейки 
напълно уверен, че Той (Бог) е мощен и изпълнява обещаното.  
 
Римляни 4: 
  19. Без да ослабне във вяра, той вземаше пред вид, че тялото му е 
вече замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше пред вид и 
мъртвостта на Сарината утроба, - 
  20. обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но 
се закрепи във вяра, и даде Богу слава, 
  21. уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни. 
 
Тоно сега, в момента се обърнете към Бог и цитирайте някое от 
Неговите обещания, ако искате Той да ги изпълни за вас. Помолете 
Господ да направи това, от което имате нужда. Молете се за това 
обещание с молитва на вяра, пуснете поръчката си в пощенската кутия 
на вярата и я оставете там. Не се съмнявайте, бъдете сигурни, че 
властта, силата на небето ще направи всичко необходимо и желанието 
ви, искането ви ще бъде изпълнено с  точност.  
Не се молете за едно и също нещо отново и отново. Освободете вярата 
си и я оставете, позволете й  да работи. 
Останете във вярата. Бъдете твърди. Нека нищо не може да разклати 
вашата увереност, доверие в Божиите обещания и на вашата молитва 
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ще бъде отговорено, ще получите отговор на молитвата си. Бог ще ви 
каже: Върви, както си повярвал така нека ти бъде! 
Матей 8:13. Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, 
така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час. 
 

Глава 17 
Важността на вашите думи 
Казвате, че не можете да направите това или онова - и точно в този 
момент сте победени!  
Казвате, че нямате вяра - и в същия момент съмнението се надига като 
гигант, за да ви обвърже.  
Може би никога не сте осъзнавали, че до голяма степен вас ви  
управляват вашите собствени думи.  
Говорихте за неуспехи и неуспехите ви държаха в робство.  
Говорихте за страх и влиянието на страха върху вас се увеличи.  
Соломон каза: Вие сте се заплели с думите на устата си, уловени 
(пленени) от думите на устата си.  
 
Притчи 6:2. Ти си се впримчил с думите на устата си, 
Хванат си с думите на устата си. 
 
Показания-изповядване 
Не са много християните, които разбират значението на техните думи 
и ролята, която те играят в живота. Нашите думи формират нашето 
изповядване за това, в което вярваме и в което не вярваме. Винаги 
когато се натъкнат на думата „изповед“, някои вярващи веднага 
мислят, че става дума за изповядване на грях, слабост и поражение. 
Това е отрицателната страна на изповедта. Отрицателното 
изповядване на вашия грях трябва само да отвори пътя за 
положителното  изповядване на Божието Слово.  
Във вашия християнски живот няма нищо по-важно от думите на 
вашата изповед, въпреки че това почти не се споменава в 
традиционното богословие( в т.нар. църкви). 
Християнството наречено „изповед“ в третата глава на Евреи. 
Гръцката дума, преведена като „изповед“, означава „да се говори това 
същото“. Това означава: „Да говориш това, което говори Бог“. Това 



101

означава да се съгласиш с Бога в твоята изповед, да кажеш това, 
което Той казва в Словото Си за вашите грехове, вашите заболявания, 
вашите очевидни неуспехи, вашето здраве, вашето спасение, вашите 
победи и за всичко останало в живота ви. С други думи, да 
изповядваш означава да признаеш това, което Бог казва. 
 
Изповед по време на изпитания 
Например: болестта заплашва да подкопае здравето ви. Виждате как 
се проявяват симптомите на това или онова заболяване. Дяволът иска 
да разруши здравето ви и да ви направи неефективни за 
християнското ви служение.  
Но Бог е осигурил всичко необходимо, за да бъдете здрави. Той 
направи с вас завет за изцеление. Той обеща: Служете на Господа, 
вашия Бог, и Той ще отклони болестта от вас.  
Изход 23:25.Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя 
хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. 
 
Той каза: Аз съм Господ, твоят лечител.  
 
Изход 15:26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и 
вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, 
които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те 
изцелявам. 
 
Божието Слово казва: Той лекува всичките ви заболявания.  
Псалми 103:3.Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести; 

Исус Христос те изкупи от болестта ти, защото взе твоите недъзи 
върху себе си и страдаше от болести (Матей 8:17),  
 
Матей 8:17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:  
"Той взе на себе Си нашите немощи, 
И болестите ни понесе". 
 
когато беше бичуван:  
Матей 27:26. Тогава им пусна Варава, а Иисуса като бичува предаде да 
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бъде разпнат. 
 
Йоан 19:1.Тогава Пилат взе и бичува Исус 
 
и затова ти беше излекуван с раните Му. 
1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 
 
Познаването на тези факти е основата за вашата вяра. Убедени сте, 
че дяволът не може да ви наложи болест, защото Христос понесе 
болестите вместо вас.  
Вие противостоите на дявола и неговите фалшиви симптоми на болест. 
Вие не се страхувате от тях. Вие знаете, че вашето изкупление е 
свършен факт! Вие знаете, че вашите болести са били предадени на 
тялото на Христос и че Той ги е понесъл за вас. Във вас няма страх.  
Вие стоите твърдо и смело срещу вашия врага, дявола, въоръжени сте  
с Божието Слово и името на Исус Христос, Който умря, за да ви 
освободи. Вие стоите непоклатими и непоколебими! 
 
Говорете като Исус 
Вие правите това, което правеше Христос, защото Той е вашият 
пример. Точно като Господ, изкушен от дявола в пустинята, вие 
казвате: Сатана, писано е (Матей 4: 7,10),  
цитирайки му думата: И с раните на Исус аз съм изцелен. Той лекува 
всичките ми заболявания. Христос взе недъзите ми и понесе болестите 
ми (Исая 53: 5; Псалм 102: 3; Матей 8:17).  

Матей 4:7-10 
7. Исус му рече: Писано е още: 
"Да не изпитваш Господа твоя Бог". 
8. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му 
всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: 
9. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. 
10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На 
Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". 
 
Исая 53:5 
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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. 
 
Псалми 103:3 
3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести; 
 
Матей 8:17.за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: 
"Той взе на себе Си нашите немощи, 
И болестите ни понесе". 
 
Това е изповед.  
Да изповядваш означава да кажеш това, което казва Бог. По всяко 
време вие трябва да говорите на езика на Библията. Вие се 
противопоставяте на сатана с думите: Така казва Господ! Вие искате 
правата си и изповядвате Божието Слово - Божиите обещания! 
Гръцката дума, преведена като „изповед“, означава „да говориш 
същото“, тоест „говори това, което говори Бог“, „съгласи се с Бога в 
думите си“, „признай словото“. 
 
Подражавай на Христос 
Да предположим, че по време на изпитание на вярата ти, дойде при 
теб един приятел и ти каже: „Трябва да внимаваш. Познавам един 
човек, който почина от тази болест. Трябва веднага да си легнеш и да 
извикаш лекар."  
Но вие говорите на Божия език, защото вярвате на това, което Той е 
казал. Взимате думите Му в устата си и започвате да ги изговаряте с 
вяра. Смело изповядвате:  
 
Псалми 27:1. Господ е светлина моя и избавител мой; 
От кого ще се боя? 
Господ е сила на живота ми; 
От кого ще се уплаша? 
 
Исая 53:5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, 
Бит биде поради нашите беззакония; 
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На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, 
И с Неговите рани ние се изцелихме. 
 
Господ е силата на живота ми: от кого да се страхувам? Христос 
понесе болестта ми и чрез раните Му аз изцелих! 

Винаги трябва да говорите на Божия език при всякакви обстоятелства. 
Приведете своите думи и своите мисли в хармония, в единство, с вяра,  
с Неговите думи и Негови мисли. Нека възгледите, които се разкриват 
в Неговото Слово, се формират във вашия живот. Тогава дяволът не 
може да ви надвие, защото Божието Слово ще стане част от целия ви 
живот, цялото ви същество.  
 
2 Петрово 1:4. чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде 
големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото 
естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в 
света; 
 
Ще станете непобедими като Бог, защото Божието Слово ще започне 
да контролира вашите молитви, думите, мислите и вашите действия.  
Изповедта е изказване на това, в което вярвате. Това е доказателство 
за това, което знаете. Това е потвърждението на истината, която сте 
приели. Божието Слово е единственото съдържание на вашата 
изповед и вашето свидетелство. 
 
Думата като посредник 
Исус планираше Добрата новина на християнството да бъде предадена 
на света чрез думи, тоест чрез изповедта на хората, които вярват в 
Него.  
Свидетели и изповедници бяха велики водачи, които донесоха новия и 
революционизиращ живот на Исус Христос (християнството) в света.  
Следователно трябва постоянно да се стремим към това, нашите думи 
да са винаги простото Божие Слово - по всяко време, при всякакви 
обстоятелства, пред лицето на всяко гонение.  
Изповедта е изказване и утвърждаване на библейските истини. 
Изповедта е повтарянето с нашите устни с вяра и от цялото ни сърце 
на това, което Бог е казал в Своето Слово. 
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Какво трябва да говорим 
Не можете да изповядвате или да свидетелствате това, което вие не 
знаете. Вие трябва да изповядвате това, което лично знаете: Кой е 
Исус и кои сте вие в Него. Тези факти са ни известни благодарение на 
Неговото Слово.  
За изповедта и положителната вяра е необходимо добро разбиране на 
следното:  
1. Какво е направил Исус за вас.  
2. Кои сте в Него в резултат на изкуплението.  
3. Какво според Библията можете да направите в резултат на това, 
което Той е направил във вас.  
 
Когато вие знаете тези факти, уверено ги изповядайте и действайте,  
уповавайки на тях, във вас се формира съвършена вяра. Това се 
дължи на Божието Слово.  
Ако просто признаете библейските факти и кажете, че вярвате, но 
отказвате да ги изповядвате смело и да действате като уповавате на 
тях (или просто ги пренебрегвате), вие крадете сами себе си,  
лишавайки се от вярата, от която повече от всичко се нуждаете. 
 
Вие ще станете победител 
Когато знаете кой е Исус и какво е направил за вас, когато знаете 
какво по право ви принадлежи и какво можете да използвате в 
ежедневието си още сега, вие ставате победител.  
Когато знаете, че дяволът е победен от Христос,(Който стана ваш 
заместител), и че дяволът е победен завинаги, вие започвате да  
преживявате изкуплението като факт, като благословена реалност.  
Вие знаете, че Господ нанесе поражение на дявола, победи го и 
Неговата победа беше приписана на вас. Според решението на 
Върховния съд небесен вие сте господар над дявола. Дяволът ще 
признае, че имате власт над него в името на Исус. Когато знаете това в 
сърцето си - толкова уверено, колкото факта, че две плюс две са 
равни на четири - тогава победоносната вяра, съчетана с нова изповед, 
става естествена. 
Вие автоматично започвате да говорите по начина, по който говореше 
Исус. Вие разбирате фактите за вашето изкупуване. Вярата за вас 
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става толкова естествена, колкото и страхът преди да сте били 
спасени.  
Знаете, че Сам Бог е поставил сатана и цялото му царство под нозете  
ви, че и Бог, и дяволът ви виждат като победител. Вие бяхте 
освободени.  
Вие говорите езика на свръхестественния човек. Вие говорите като 
принадлежащи към друга раса, друго царство. Вие сте избран род, 
избрана раса, царското свещенство.  
1 Петрово 2:9. Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет 
народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на 
Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: 
 
Вие имате власт! Бог ви подкрепя. Ти си смел. Говоренето на Божия 
език е толкова естествено за вас, колкото и за невярващите да 
говорят на езика на страха. 
 
Моментално и окончателно спасение 
С колко чудесен образ би се изменила цървата днес, ако вярващите се 
издигнат до нивото, подготвено за тях от Бога, и започнат да говорят 
на езика, който Бог иска да даде на децата Си.  
Беше време, когато за християнин, който смело твърди, че е спасен, се 
говореше, че е горделив човек. Смяташе се за напълно неприемливо 
да вярваме твърдо и да изповядваме, че делото на спасението е 
завършено, че това е осъществен факт. Но постепенно светлината на 
истината засия по-силно и ние осъзнахме, че спасението се дава още 
сега, веднъж завинаги. Това е моментално и окончателно действие, 
акт на безграничната Божия  благодат.  
Но днес малко християни се осмеляват да изповядат на света кои са 
според Писанието.  
Вземете например пасаж от Библията: Този, който е в Христос, е ново 
творение. 
2 Коринтяни 5:17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; 
старото премина; ето, всичко стана ново. 
Това не означава, че ние просто сме опростени грешниците - бедни, 
слаби, спъващи се, немощни членове на църквата. Тези думи 
означават точно това, което казват. Ние вече сме ново творение. Ние 
бяхме създадени в Христос Исус. Ние имаме Божия живот, Божията 
природа. Ние имаме заложени в себе си Божиите способности.  
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Старото премина, сега всичко е ново: 
 
2 Коринтяни 5:17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; 
старото премина; ето, всичко стана ново. 
 
Изповядай го. Повярвай в това. Библията има предвид именно това.   
Ние станахме нови. Всичко стана ново. Старото премина. Старите 
белези на греха, болестта, немощта, слабостта и страха вече не 
съществуват. 
 
 
Вашите заповеди имат сила 
Сега имаме Божията природа - Неговия живот, Неговата сила, 
Неговото здраве, Неговата слава, Неговата мощ. Всички тези 
благословения принадлежат вече на нас сега.  
Каква радикална промяна би настъпила в живота на християните, ако 
те биха повярвали в това и биха започнали да мислят, да говорят, 
живеят и действат по съответния начин. Това е, което нашият Небесен 
Отец желае от сърце.  
Докато стоите в болнична стая и виждате как болестта разрушава  
живота на любимия човек, не забравяйте, че сте вярващ. Бъди смел. 
Вие сте победител и знаете за това. Изповядайте с увереност: „Който 
е в мен, е по-велик от тази болест, която поразява моя ближен“. 
Заповядайте болестта да изчезне. Използвайки името на Исус, 
заповядайте на дявола да махне ръцете си от ближния ви. Спокойно 
кажете на болния: „Стани и бъди здрави“. Болният ще бъде изцелен. 
 
Защо правиш това? Защото ти знаеш своята позиция, своята власт и 
сила и своите права. Дяволът е принуден да се подчини на вашите 
заповеди. Бог потвърждава Своето Слово.  
 
Като пример можем да разгледаме Посланието до Колосяните 1: 13,14, 
където се казва:  
 
Колосяни 1: 
  13. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в 
царството на Своя възлюбен Син. 
  14. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; 
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Онзи, който ни избави от силата на тъмнината и ни въведе в 
Царството на своя възлюбен Син, в когото имаме изкупление чрез 
Неговата кръв и опрощаване на греховете.  
Това означава, че царуването на дявола е приключило, царуването на 
Исус е започнало. Властта на дявола във вашия живот беше 
преустановена в момента, в който сте се родили отново. Вие приехте 
новия Господар над целия си живот - Гсопод Исус Христос. 
 
Поемете контрола над живота си 
Немощ и болест, слабост и поражение вече не могат да господстват 
над вас. Старите навици повече не могат да контролират живота ви. 
Вие сте изкупени. Вие сте спасени.  
Как би се променил животът, ако това Писание стане реалност за 
всички:  
 
Исая 41:10 
Не бой се, защото Аз съм с тебе; 
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; 
Ще те укрепя, да! ще ти помогна. 
Да! ще те подпра с праведната Си десница, 
 
Ако Бог е за нас, кой е срещу нас?  
Римляни 8:31. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой 
ще бъде против нас?  
 
Това е най-революционното учение, проповядвано някога. Това слово и 
подобни други в Писанията трябва да станат вашата изповед пред 
лицето на светаПисанието като това трябва да бъде вашето признание 
пред света.  
Вие вярвате и изповядвате: „Бог е с мен тази сутрин“.  
Деца! вие сте от Бог и сте ги победили;  
 
1 Йоаново 4:4. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-
велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света. 

Вие безстрашно заявявате: „Бог сега е с мен. Господарят на цялото 
творение е с мен. " Какви прекрасни думи!  
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Удивителни резултати 
Вие безстрашно гледате живота в очите. Знаете, че Този, Който е във 
вас, е по-велик от всички сили на ада, които могат да ви сполетят.  
Гледате на сметките, които не можете да платите, гледате врагове, 
които не можете да победите, но във вас няма страх. Вие триумфално 
заявявате:  
Псалми 23:5. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на 
неприятелите ми, 
Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. 
  
Изпълнени сте с радост и победа, защото Бог е взел проблемите ви 
върху себе си. Той се сражава за вас.  
Не се страхувате от обстоятелствата, защото можете да направите 
всичко в Исус Христос, който ви укрепва.  
 
Филипяни 4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява 
 
Той не е само вашата сила. Той е редом до теб. Той е вашето спасение. 
От кого се страхуваш? Той ви кара да видите всичките си проблеми в 
правилната светлина, за да можете да постъпите правилно. Той е 
вашето спасение и избавление от всички капани, които врагът залага, 
от всеки капан, който дяволът говори за вас.  
Господ е крепостта на вашия живот. От кого се страхуваш?  
 
Псалми 27: 
  1. Господ е светлина моя и избавител мой; 
От кого ще се боя? 
Господ е сила на живота ми; 
От кого ще се уплаша? 

Няма от какво да се страхувате. Страхът изчезва, защото Бог е на 
ваша страна. Това е вашaта изповед. 
 
Езикът на Божието семейство 
Постоянното, смело изповядване на Исус е пример за вас. Господ 
постоянно говореше за това Кой е Той.  
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Трябва да признаеш кой си в Христос. Трябва да признаете, че сте 
изкупени, че вашето изкупление е осъществен факт, че сте 
освободени от робството и влиянието на дявола. Ти смело, с 
абсолютна увереност, изповядваш Неговото Слово, защото знаеш, че е 
истинно.  
Изповядвате, че сте ново творение, създадено в Христос Исус; че сте 
причастници на Неговата божествена природа; че болестта, немощта, 
страхът, слабостта и провалът са останали в миналото.  
Вашите думи са невероятни за вашите приятели. Те им се струват 
абсурдни и самоуверени. Но за вас това е просто признание на 
фактите, записани в Библията. Това е езикът на Божието семейство. 
Вие се осмелявате да се изправите пред всякакви доказателства, 
които противоречат на Божието Слово и спокойно заявявате, че 
Неговото Слово е истина.  
Например, физическите симптоми могат да показват, че сте 
неизлечимо болни. Но вие смело изповядвате, че Бог е възложил тази 
болест на Исус, че Той я е понесъл и че следователно дяволът няма 
право да ви нанася болест. Изповядвате, че чрез Неговите рани сте 
излекувани. Вие твърдо вярвате в тези думи и следователно сте 
непроменени в своето изповядване пред лицето на противоречащи 
доказателства, потвърждаващи, че това не е така. Но вашето 
изповядване на Божието Слово побеждава! Вие получавате 
изцеление.  
 
Първосвещеник на нашите думи 
В Евреи 3: 1 се казва, че Исус Христос е Първосвещеникът на нашата 
изповед.  
Евреи 3:1. Затова, свети братя, участници на небесното звание, 
размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, 
Исуса; 
   
Следващият стих казва, че Той е верен на Този, Който Го е поставил 
Първосвещеник на нашето изповедание, точно както Моисей е бил 
верен.  
 
Евреи 3:2. Който бе верен на Този, Който Го постави, както беше и 
Моисей в целия негов дом. 
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Когато сме болни, смело изповядваме Неговите обещания за 
изцеление. 
Когато изповядваме Неговото Слово, тогава нашият Първосвещеник, 
Исус Христос, действа в съответствие с нашето изповядване на 
Неговото Слово. Той се застъпва пред Небесния Отец, молейки да се 
възползваме от обещанията , които изповядваме . Той е 
Първосвещеникът на нашата изповед.  
След като сме помолили Бог за благословенията, които Исус е 
придобил за нас, и преди Отецът да ни даде благословението, което 
трябва да изпитаме, ние трябва да се държим непоколебимо към 
изповедта за  упованието ни в словото и вярата в обещанието на Бог, 
защото Този, който е обещал, е верен! 
Евреи 10:23. нека държим непоколебимо надеждата, която 
изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал; 

Ние знаем, че Първосвещеникът на нашата изповед е верен като 
Мойсей, за да ходатайства за нас, докато отговорът не бъде даден в 
съответствие с обещанието, което ние изповядваме вярно: в нашите 
молитви, в нашите разговори, в нашето свидетелство, в нашите мисли 
и в нашите действия.  
 
Силата на отрицателните думи 
Грешната, неправилна изповед е признание за поражение, провал и 
господство на дявола. Когато говорите за вашата война с дявола - как 
той ви пречи, как ви държи в робство, как болестта ви побеждава - вие 
признавате, изповядвате поражение.  
Такова изповядване е погрешно. То прославя вашия враг. Това е 
несъзнателно провъзгласяване, че Бог, вашият Небесен Отец, ви е 
подвел. Голяма част от изповедите, които чуваме днес, прославят 
дявола. Такова изповядване постоянно изсмуква жизнените сокове от 
вас. То унищожава вярата ви и ви държи в робство.  
Изповедта на вашите уста, изразяваща вярата на сърцето ви, ще 
победи дявола във всяка битка. 
Ако вие изповядвате, че дяволът е в състояние да ви ограничи и да ви 
наложи болест, вие му давате предимство над вас. Той ви изпълва със 
страх и слабост.  
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Но ако смело изповядвате, че вашият Отец се грижи за вас и ви 
защитава, ако вие провъзгласявате, че Този, който живее във вас, е 
по-велик от всяка сила в света, вие ще бъдете над всяко демонично 
влияние.  
Винаги, когато вие изповядвате своите страхове и съмнения, вие 
прокламирате вярата си в дявола, пренебрегвате Божията благодат и 
Божията сила. Когато изповядвате своята немощ и болест, вие 
открито заявявате, че Божието Слово не е истинно и че Бог не може 
да го изпълни. 
Бог каза: Вие сте излекувани с раните на Исус. Той взе вашите немощи 
и понесе вашите болести. Вие, вместо да изповядвате, че Той е 
понесъл вашата болест и по този начин ви е избавил, говорите, че все 
още сте болни, доверявайки се повече на свидетелството на своите 
усещания и чувства, отколкото на Божието Слово. Правейки това, вие 
сте победени.  
Докато се придържате към изповядване на немощ, слабост, болест и 
болка, вие пак ще ги изпитвате. Вие може да се стремите години наред 
някой “Божи мъж” или “Божия жена” да се помолят за вас с молитва 
на вяра, но дори тези молитви ще бъдат безрезултатни, защото 
съмненията ви ще унищожат цялата ви вяра.  
До тогава докато изповядвате своите грехове и слабости, немощта, 
провалът и пораженията ще стават все повече и повече част от вас.  
Четете Словото. Говорете Словото. Действайте, постъпвайте според 
Словото и Словото да стане част от вас. 

Глава 18 
Провъзгласяване на освобождението 
Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за 
нас .  
Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана 
заради нас проклятие; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на 
дърво"; 
 
Какво е проклятие?  
Проклятието е описано в книгата Второзаконие, глава 28, където се 
казва, че за неспазване на Божия закон хората ще бъдат поразени и от 
заболявания…(Прочетете тази глава). И дори ако сред тези болести 
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няма нито една, от която страдате, обърнете внимание на стихове 60 и 
61 от тази глава: всички язви в Египет и всяка болест и всяка язва, 
която не е записана в книгата на този закон….  
Това включва вас и вашето заболяване. 
 
Изкупен от проклятие 
Павел казва, че Христос ни изкупи от проклятието на закона, като 
стана проклет за нас (Галатяни 3:13).  
Проклятието на закона включва всяка болест, всяка немощ, всяка 
язва, позната на човечеството   
Второзаконие 28: 
  60. И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти 
се боеше, и те ще се залепят за тебе; 
  61. още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на 
тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен. 
 
За да ни откупи от това ужасно проклятие на закона, Христос се 
превърна в проклятие за нас, тоест Той понесе наказанието за нас. 
което е предписано от закона. Ето защо Той трябваше да вземе 
нашите немощи и да понесе болестите ни.  
Матей 8:17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:  
"Той взе на себе Си нашите немощи, 
И болестите ни понесе". 
Чрез непокорството на Адам и Ева бяхме предадени в робството на 
дявола. Ние му бяхме подчинени и бяхме напълно в неговата власт. Но 
Христос ни изкупи. Той ни откупи. 
Като ни изкупи с тялото Си и кръвта Си, Исус ни освободи.  
1 Коринтяни 6:20. защото сте били с цена купени; затова прославете 
Бога с телата си, и с душите си, които са Божии. 
 
Изкупени сте с висока цена. Затова прославяйте Бог както с телата си, 
така и с душите си.  
 
Живот в изобилие 
Колко е прекрасно да знаем, че Бог толкова ни възлюби, че плати най-
голямата цена за нашето изкупление. Той направи Своя Син наш 
заместител. Исус пое нашата вина върху Себе Си, понесе нашето 
осъждане, понесе наказанието вместо нас. Той ни освободи от всички 



114

дългове и всички задължения към дявола, за да можем да 
възстановим отношенията си с Бог, сякаш никога не е имало грях. Той 
законно ни изкупи. Той доказа колко много ни цени и иска да ни даде 
най-доброто. Той дойде да ни даде изобилен живот.  
Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син Йоан 3:16.  
Ние не можем в пълна мярка, напълно да разберем такава любов - 
Божията любов. 
Спасението е вашето освобождение от всичко, което не е Божията 
воля за човечеството. Сега можете да се държите като спасен човек. 
Можете да говорите на езика на победителя.  
Изповядвайте свободата си, а не робството. Изповядайте: С раните Му 
аз съм изцелен, а не съм болен. Изповядайте своето изкупление от 
всички страдания.  
Псалми 103:3.Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести; 
 
Изповядайте пълното си изкупление както от греха, така и от 
болестта!  
Изповядайте, че на Голгота властта на дявола във вашия живот е 
приключило. Там Бог те освободи. Това казва Божието Слово, така че 
говорете в съгласие с него. 
 
Освободени роби 
Когато робите в Съединените американски щати бяха освободени, те 
по старому продължиха да живеят в колиби. Те все още изглеждаха 
като роби. Те се чувстваха като роби. Но всеки роб, който чу 
„Декларацията за освобождение“, която им се прочете, имаше 
законното право да каже: „Аз съм свободен“ и да започне да действа 
като свободен човек.  
Повярвайте какво казва вашата “Декларация за освобождение”. 
Застанете в свободата, която ви е дарил Христос, и не се подлагайте 
отново под игото на робството.  
Галатяни 5:1 
  1. Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, 
и не се заплитайте отново в робско иго. 
 
Вие сте свободни. Изповядайте това. Кажете на дявола, че сте  
познали истината. Сатана я знаеше през цялото време, но той ви 
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лъжеше, заслепявайки очите ви и ви пречеше да я видите. Той ви 
попречи да научите за вашите законни права в Христос, вашия 
Изкупител. Князът на този свят- дяволът заслепява умовете на 
невярващите.  
2 Коринтяни 4:4. за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е 
заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на 
Христа, Който е образ на Бога. 
Кажете на дявола, че сте намерили истината - истината, която ви 
освобождава от неговата власт. Нека чрез вашето изповядване на 
Божието Слово той да знае, че сте свободни от неговото господство и 
знаете за него. 
Писанието, което казва, че Исус е взел нашите немощи и е понесъл 
нашите болести - това е Божията гаранция за вашето перфектно 
изцеление!  
Възползвайте се от него, като започнете да изповядвате Словото и в 
тялото ви ще се прояви съвършено, перфектно здраве. 
 
 
Краят на хроничните заболявание 
Болестите на тялото ви бяха предадени, възложени на Исус. Вече не е 
нужно вие да ги носите, защото Той ги понесе вместо вас.  
Всичко, което трябва да направите, е да повярвате в това и да го 
изповядвате.  
Не позволявайте на болестите да останат в тялото ви, защото вече сте 
излекувани с раните на Исус.  
Ако християните бяха осъзнали своето изкупление, те нямаше да 
страдат от така наречените хронични заболявания. Винаги помнете: 
дяволът е лъжец и измамник.  
Немощите, болестите, недъзите и греховете бяха предадени, 
възложени на Исус. Той ги поносе. Той ги взе и ни направи свободни и 
здрави. Трябва да се радваме на новооткритата ни свобода!  
За мнозина изкуплението така и не стана реалност. Това е просто само 
теория, доктрина, символ на вярата. Сатана се възползва от това 
невежество и незнание. 
Ние сме напълно изкупени от властта на дявола. Това означава, че сме 
откупени от ръцете на врага. Ние сме родени отново. Станахме ново 
творение. Избавени сме от царството на тъмнината. Повече не сме 
роби на дявола. Грехът и болестта вече не властват над нас.  
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Купени сте с висока цена. Затова прославяйте Бог както с телата си, 
така и с душите си, които са Бог. 
 
1 Коринтяни 6:20. защото сте били с цена купени; затова прославете 
Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]. 
 

Той няма права 
Как можете да прославяте Бога с тялото си, ако то е отслабено от 
болести? Невъзможно е да се прослави правилно Бог с тяло, пълно с 
болести, както е невъзможно да се прослави Бог в сърце, пълно с грях.  
Кажете на Сатана: „Дяволе, ти си лъжец! ти знаеш, че съм изкупен, 
защото приех Исус за свой Изкупител, Спасител и Господ, (когато 
повярвах, когато се покаях, когато се кръстих във вода с пълно 
потапяне в името на Исус и Бог ми прости греховете, и когато съм 
кръстен и в Светия Дух и съм вече ново творение, спасен и новороден, 
изкупен със святата кръв на Исус, пролята на Голгота и с Неговите 
рани съм изцелен!)  Вече не живея на твоята територия и ти нямаш 
право право да нахлуваш в моите владения!  Аз не принадлежа на тебе 
и не се подчинявам на твоята власт. Аз бях освободен, избавен от тебе 
чрез властта и със силата на Исус Христос. " 
Кажете на врага си: „Болестта, която ти възложи на мен, беше 
прокълната на кръста на Голгота   
Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана 
проклет за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на 
дърво"; 
 
и ти дяволе, знаеш, че не бива да понасям аз тази болест. Заповядвам 
ти сега, болест, в името на Исус Христос, да напуснеш моето тяло! 
Освободен съм от твоето проклятие, защото е писано: С раните на 
Исус  съм изцелен. Затова аз съм изцелен! Така каза Бог! 
Да, Бог каза така. дяволе, ти си лъжец, болката ти е лъжа, симптомите 
ти са лъжа, думите ти са лъжа. ти си бащата на лъжата, каза Исус. "  
Тогава благодарете на Господ за вашето освобождение и избавление.  
Дяволът знае, че сте изкупени. Но само когато вижда, че ви е станало 
известно, той започва да се подчинява на вашите думи. Малко 
вярващи са осъзнали, че са свободни от властта и силата на дявола. 
Сатана знае за това, но докато не разберете за това, той ще 
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продължава да ви атакува! Много християни са починали 
преждевременно само защото не са знаели правата си в Христос. 
 
Разпнати, погребани и възкресени заедно с Христос 
Когато Исус беше разпнат, ние бяхме разпнати заедно с Него. Разпнат 
съм с Христос.  
Галатяни 2:20. Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но 
Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го 
с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си 
за мене. 
Когато Исус беше погребан, ние бяхме погребани с Него.  
 
Римляни 6:4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да 
участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от 
мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. 
 
Колосяни 2:12. погребани с Него в кръщението, в което бидохте и 
възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси 
от мъртвите. 
 
Когато Исус стана от гроба, възкръсна  като Победител, ние станахме с 
Него.  
Колосяни 3: 
  1. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, 
което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. 

Римляни 6: 
  4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме 
в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез 
славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. 
  5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на 
Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото; 

Той ни оживотвори с Христос; и ни възкреси с Него.  
Ефесяни 2: 
  5. даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни 
заедно с Христа (по благодат сте спасени), 
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  6. и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в 
Христа Исуса; 

Когато Исус отново се възкачи на трона и седна отдясно на Бог, Той ни 
настани на небето в Христос Исус.  
Марко 16:19. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на 
небето, и седна отдясно на Бога. 

Ефесяни 2:6. и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни 
места, в Христа Исуса; 
 
Ние сме Неговото творение, създадено в Христос Исус).  
Ефесяни 2:10. Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса 
за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. 

Чрез Исус Христос Бог ни направи това, което сме сега - ново 
творение.  
Така че, който е в Христос, е ново творение; старите неща вече са 
преминали  
2 Коринтяни 5:17 
  17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото 
премина; ето, всичко стана ново. 

Сега сме ново творение. Ние сме създадени по образ на Бог със силата 
на Исус Христос. Бог ни дава Своята природа, Своята любов, Своята 
вяра, Своя живот, Своя Дух, Своята сила. Създадени сме наново.  
Всичко, което Исус направи, Той направи за нас победата, която 
спечели, спечели за нас. Той не беше необходимо сам да се избавя от 
властта на сатана, защото Той не беше под властта на дявола. 
Той не понесе свои грехове, защото Той нямаше грехове, Той беше 
безгрешен, но Той взе нашите грехове на Себе Си, Той направи това 
заради нас.  
Исус не беше нужно да се избавя от болести. Той не беше болен, но 
Той понесе, взе на Себе Си нашите болести. Той го направи заради 
нас.  
Той спечели победата за нас и затова сега станахме ново създание в 
Христос Исус. Ние станахме участници в Него. Станахме победители  
благодарение на  Него. 
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Павел казва:  
Римляни 8:37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез 
Този, Който ни е възлюбил. 
 
Всичко беше направено заради нас 
Всичко, което Исус направи, Той направи за нас. Сега сме участници в 
Неговата победа.  
Бяхме пленници, но Христос ни освободи от плена.  
Бяхме под проклятието на греха и болестите, но Христос, нашият 
Изкупител, ни освободи от проклятието и ни освободи от неговата 
власт.  
Бяхме слаби, но Господ стана нашата сила. Затова сега сме силни.  
Бяхме в робство и затвор, но Христос ни освободи., изведе ни на 
свобода. 
Бяхме болни, но Христос понесе нашите болестта. Той ги взе и затова  
с раните Му ние се изцелихме.  
Не забравяйте, че сте били в робство на дявола. Бяхте обвързани с 
греха и с наказанието за греха болестта. Вие бяхте в подчинение на 
дявола. Но сега сте свободни. Христос ви даде Библията - вашата 
„декларация за освобождението ви“. Свободата е ВАША! 
Не оставайте повече в робство. Не правете това, което направиха 
робите в САЩ, когато им беше прочетена “Декларацията за 
освобождението”.  
Възползвайте се от своята свобода. Действайте като свободен човек.  
Вие сте свободни. Насладете се, радвайте се на свободата си. 
Изповядвайте свободата си. Вярвайте в свободата си. Изкуплението 
ви е факт. Живейте като свободен човек. Вашето робство свърши. 
Затворът ви е отворен. Бог гарантира вашата свобода.  
Исая 61: 
  1. Духът на Господа Иеова е на мене; 
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, 
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, 
Да проглася освобождение на пленниците, 
И отваряне затвора на вързаните; 
 
Преводът на Мофат пояснява: кажете на пленниците, че са свободни и 
на затворниците, че вратите са отворени. 
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Глава 19 
Поражението на  дявола 
Нека се обърнем към:  
 
1 Йоаново 3:8. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът 
отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на 
дявола. 
Ето защо Божият Син се яви да унищожи делата на дявола. В 
Колосяни се казва:  
Колосяни 2:15. и като ограби началствата и властите, изведе ги на 
показ явно, възтържествувайки над тях чрез него(прикования на 
кръста закон). 
 
След като отне правомощия на началствата и властите, Той властно ги  
изложи на позор и срам, триумфирайки над тях със Себе Си.  
Според тези стихове Исус унищожи, разруши делата на дявола, отне  
властта му и триумфира над него. Тъй като делата на Сатана бяха 
унищожени, отнета му бе властта, той беше победен, той е победен 
враг!  
Триумфът на Исус беше нашият триумф. Неговата Победа беше 
нашата победа. Той не направи нищо за Себе Си - Той направи всичко 
за нас. Той победи дявола заради нас. Той го лиши от властта и силата 
му заради нас. Той разруши делата му заради нас. Той Го победи 
заради нас. 
 
Незаконна власт 
Но победеният дявол държи “отнетото му владение” (църквата, която 
е Тялото на Христос) в робство. Победеният враг обвързва 
“владението си”, въпреки че според Новия Завет на Църквата е 
дадена сила и власт над вече обезоръжения дявол.  
Можете ли да си позволите да продължите да сте под господството на 
сатана? Не. Хвърли робството му. Изповядвайте, че сте победител. 
Дръжте се за изповедта на надеждата неотклонно, защото Този, Който 
е обещал, е верен  
Евреи 10:23. нека държим непоколебимо надеждата, която 
изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал; 



121

 
Бъдете последователни в изповядването на Божието Слово.  
„Всеки вярващ може да стане господар на дявола за една нощ,“ е 
казал Ф.Ф. Босуърт. 
Когато Исус възкръсна от мъртвите, Той остави след себе си 
окончателно победения дявол.  
Винаги мислете за дявола единствено като за вечно победен враг. 
Мислете за сатана като за този, над когото Исус - и вие, в името на 
Исус - имате власт и господство.  
Библията заявява: Ние сме Неговото творение, създадено в Христос 
Исус.  
 
Ефесяни 2:10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса 
за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. 
 
Който е в Христос, е ново творение  
2 Коринтяни 5:17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; 
старото премина; ето, всичко стана ново. 
Ние сме напълно „направени нови“ в Христос.  
Ние станахме части на Неговото тяло, на Неговата плът и на Неговите 
кости  
Ефесяни 5:30. понеже сме части на Неговото тяло от Неговата плът и 
от Неговите кости. 
 
Властта на вярващия 
Въз основа на тези Писания знаем, че сме станали подобни на  
Христос. Ние сме такива, както е Той. Ние сме в Него. Господ потвърди 
това, когато каза:  
Йоан 14:12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, 
които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца. 
 
Сега ние имаме властта да правим същите дела, които Исус е правил, 
като ги вършим в Неговото име.  
Ако Исус каза това за нашите дела, същото може да се каже и за 
нашата позиция пред Бог.  
Бог ни е поставил в Христос: 
Ефесяни 1:7. в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, 
прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата 
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благодат, 
Бог ни вижда в Христос:  
Йоан 1:16. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и 
благодат върху благодат; 
Тези факти съставляват нашата изповед. Ние мислим, говорим, молим 
се и действаме в съгласие с тях. 
Говорейки за това, което дяволът прави във вашия живот, вие 
отричате, че сте в Христос. Когато вие знаете, че сте този, който 
Христос казва, че сте, постъпвате по съответстващия начин, като 
изповядвате кой сте. Това прославя Бог и Неговото Слово.  
Когато Исус каза  
Марко 9:23. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за 
този, който вярва. 
 
Той е имал предвид, че  Всичко е възможно за вярващия! Каква голяма 
власт ни е дал!  
Ние вярваме в Него - но Кой е Той? Какъв се явява Той? Ако сме 
създадени в Него, какво означава това? Ако в Него живеем, движим се 
и съществуваме, тогава трябва да научим всичко за Него. 
 
 
Христос, живеещ в нас 
Човекът, който сега седи отдясно на Бог, който ме възлюби и умря за 
мен, сега живее в мен!  
Той беше Божият отговор на всеобщата нужда на човечеството. Бог се 
яви в плътта.  
Исус не беше философ, търсещ истина - Той беше истина.  
Той не беше мистик - той живееше в действителността, в реалността. 
Той не проведе реформи - Той даде нов живот.  
Той не беше мечтател - той беше светлината на света.  
Той никога не спореше, Той  знаеше.  
Никога не бързаше. Никога не се страхуваше. Никога не проявяваше 
слабост. Той никога не се колебаеше. Винаги беше готов. Беше 
сигурен. Имаше увереност. Всичко, което казваше или правеше беше с 
твърдост. 
Той нямаше чувство за грях или нужда от прошка. Никога не е искал 
съвет и не е имал нужда от съвет. Той знаеше за какво е дошъл. Той 
знаеше откъде беше дошъл. Знаеше Кой е. Той познаваше Отец. 
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Знаеше за небето. Знаеше къде отива. Познаваше хората. Познаваше 
дявола. Той нямаше нужди. Той нямаше ограничение!  
Сега сме създадени в Христос Исус. Ние сме в Христос. Ние сме 
Негови части.  
Исус беше свободен от страх. Не знаеше поражение. Той не се криеше 
от болка или малтретиране. Дори по време на ареста Той беше 
Господарят. Той беше Господарят по време на разпита. Той беше 
всемогъщ и в същото време беше и човек. И Той живее в нас.  
Христос живее в мен  
Галатяни 2:20. Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но 
Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го 
с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си 
за мене. 

С вяра Христос обитава във вашите сърца  
Ефесяни 3:17. чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че 
закоренени и основани в любовта 
  
Христос във вас, надеждата за слава  
Колосяни 3:4. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще 
се явите с Него в слава. 
 
От Него и вие сте в Христос Исус  
1 Коринтяни 1:30. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас 
мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; 

Исус Христос във вас  
2 Коринтяни 13:5. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте 
себе си. Или за себе си не познавате ли че Христос е във вас, освен 
ако сте порицани? 

Не са ли невероятни тези факти?  
Когато християните започват да разбират техния статус в Христос и че 
Бог ги е направил подобни на Неговия син, тяхното изповедание става 
същото. Вместо да говорят за слабост, нужда, немощ и болест, те 
стават непобедимото Тяло Христово и заемат позицията си на 
новозаветни вярващи, и започват да се придвижват напред в славния 
триумф на вярата.  
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Познавайки връзката ви с Бога и позицията ви на новороден вярващ в 
Христос, трябва да помните правото си да използвате Неговото име. 
Това име контролира дявола и неговите дела.  
Всеки вярващ има законното право да използва името на Исус!  
Марко 16:17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име 
бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 
 
Ако можем да изгонваме демоните, можем да изгонваме и болестите, 
причинени от демоните, в името а Исус  
Запомнете: дяволът е завинаги победен. 

Глава 20 
Авторитетът на Божието Слово 
Много често богословите ни правят не най-добрите услуги. Те 
направиха от истината философия;  
Те превърнаха Словото в догма и в символ на вярата, въпреки че 
Словото  трябва да бъде гласът на Учителя, който ни говори, Който се 
обръща към нас. 
Словото говори към нас точно така, както би говорил Исус, ако беше с 
нас в тяло(и като човек).  
Словото заема Неговото място.  
Словото има същата власт, която би имал Господ, ако се яви пред нас 
сега.  
Когато ние вземаме Библията в ръце, струва си да си спомним, че това 
е книгата, която има в себе си Бога и живота.  
Словото винаги ни е било дадено за сегашните дни. То е било, то е и 
винаги ще бъде гласът на Бога. Словото никога не остарява. То винаги 
ще остане ново и за сегашното време, съвременно. За всеки, който има 
общение с Бог, то ще бъде живият Божий глас.  
Божието Слово е подобно, то е като Своя Автор. То е живо, вечно и 
неизменно. Словото - това са Божиите мисли, Божията воля.  
Божието Слово говори. То се явява част от Самия Бог. Той пребъдва 
завинаги. Бог и Неговото Слово са едно. 
Исус беше Словото и Той живее в мен. Аз чета Словото; Аз храня   
себе си със Словото; Словото живее в мен. Когато искам да получа 
повече от Него, аз се храня с Неговото Слово. Когато искам да Го 
опозная повече, аз опознавам повече Неговото Слово. Аз държа 
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Неговото Слово в ръката си. Аз го пазя в сърцето си. То винаги е на 
устните ми. Аз го живея. То живее в мен.  
Словото това е моето здраве и моята сила. То е моят хляб на живота. 
То е Божията способност в мен. Словото това е животът на Христос. 
Неговото Слово се явява, представлява всичко, което е Той.  
Словото това е моята изповед. То е моята светлина и моето спасение. 
То е моят мир и моята почивка.  
Словото ми дава мир сред бъркотията и победа посред поражение. То 
ми дава радост там, където цари пустош.  
 
Словото не е обикновена книга 
Един от най-опасните навици, които имат християните, е навикът да се 
отнасят към Библията като към обикновена книга.  
От една страна, според думите им те вярват, че това е откровение от 
Бога; и в същото това време те се обръщат за помощ към други книги, 
въпреки факта, че Бог им обещава съвършено освобождение. Те се 
отнасят към факта на изкуплението като към измислица. Те не четат 
Словото, а статии за Словото.  
Те пеят химни, възпявайки Писанията, и в същото това време живеят 
под властта на врага. Те постоянно изповядват болест, нужда, страх, 
слабост и съмнение - пред лицето на Божието откровение за тяхното 
изкупление, за заместващата жертва на Христос, за това че сега Исус 
е седнал отдясно на Отца, че е свършил работата, която напълно 
удовлетворява и отговаря на изискванията на Божията справедливост 
и правосъдие и е изпълнил всички нужди на човечеството, 
Хората четат за изкуплението, дори пеят за това, но говорят за Него, 
сякаш е мит.  
Ето в какво се състои причината, че в наше време църквата днес е 
толкова пълна с болести, немощи, слабост и страх. Ето защо на 
обикновените християни им липсва смелост и напротив, те се 
страхуват от всяка заплаха на дявола.  
Всичко това може да се промени незабавно. Просто вземете решение, 
че ще отдадете на Словото такова място, което бихте дали на Христос, 
ако Той видимо присъстваше при вас! 
 
Говори ли Той с мен? 
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Един миньор лежеше умиращ в хижата си в планините на Калифорния. 
Християнка му прочела Йоан 3:16.  
Йоан 3:16 
  16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен 
живот: 
Отваряйки очи, той я погледнал и попитал: "Библията ли казва така?"  
"Да", отговорила жената.  
„Това отнася ли се за мен?“  
- Разбира се - уверила го тя, - това се отнася за теб.  
Той помислил известно време и след това отново попитал: “А какво 
още Той е казал?"  
Жената му прочела Йоан 1:12:  
Йоан 1:12. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии 
чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; 
И тогава тя добавила  полугласно: "Той говори с теб." 
Мъжът отворил очи и отново прошепнал: „Аз Го приемам. Аз съм 
удовлетворен". След това той починал.  
Един вярващ каза: „Бих искал да знам дали Господ е имал предвид 
мен, когато е провъзгласил в Исая:  
Исая 41: 
  10. Не бой се, защото Аз съм с тебе; 
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; 
Ще те укрепя, да! ще ти помогна. 
Да! ще те подпра с праведната Си десница, 
 
Той говори ли за мен?  
 
А в Еремия казва:  
Еремия 33:3 Извикай към Мене и ще ти отговоря, 
И ще ти покажа велики и тайни неща, 
Които не знаеш. 
 
Той към мен ли се обръща? На мен ли говори? Мога ли да разчитам на 
това?  
 
А какво ще кажете за Исая, където е писано:  
Исая 45:11. Така казва Господ, Светият на Израиля и неговият 
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Създател: Питате Ме за бъдещето на синовете Ми и относно делото на 
ръцете Ми ще Ми заповядвате ли? 
 
За мен ли е това? 
 
Исус каза в Йоан:  
Йоан 15:7. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, 
искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. 
 
За мен ли беше записано? Означава ли това, че мога да се обърна към 
Него и Той да ме чуе? "  
Да, всички тези обещания са твои. И дори да беше единственият човек 
на света, Той щеше да напише всичко това специално за теб.  
 
В Йоан се казва: 
Йоан 16:24. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще 
получите, за да бъде радостта ви пълна. 
Това обещание е твое. Няма никакво съмнение, че то принадлежи на 
теб. То, обещанието е толкова твое, колкото надлежно написан чек на 
твое име. Това е твоя чек. Можеш да го използваш, за да получиш пари 
от банката. Божиите обещания, написани в Библията, са толкова твои, 
толкова много ти принадлежат колкото и този чек. 
Когато имаш нужда, можеш смело да изповядаш - Моят Бог ще снабди 
всяка моя нужда 
Филипяни 4:19. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето 
богатство в слава в Христа Исуса. 
 
Когато си болен, можеш смело да изповядаш, че с Неговите рани аз 
съм излекуван:  
1 Петрово 2:24. Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на 
дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 
 
Вярата в Божието Слово е вяра в Бог. Ако искате да изградите вяра в 
Бог, хранете се с Неговото Слово.  
Неверието в Неговото слово това е неверие в самия Бог!  
Ако вярвате в Божието Слово, вие с радост ще изповядвате Неговото 
Слово.  
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Нашето отношение към Божието Слово определя всичко.  
Срещнете дявола с думите: “Така е писано!” Тогава всички болести, 
немощи, заболявания и симптоми трябва да изчезнат, да се махнат. 
Говорете това, което говори Бог! Дяволът няма да може да го понесе. 
Той е обезоръжен враг и много добре знае това. Той е знаел това от 
времето, когато Исус триумфално възкръсна от мъртвите, възкръсна 
от ада. Дяволът винаги се е стремял да попречи на църквата да научи 
за това. Той винаги се е подчинявал на заповедите на вярващите, 
които са използвали Божието Слово срещу него, и все още трябва да 
се подчинява на тях. 
Когато Сатана разбвре, че ние знаем тайната на думите “Така е 
писано”, поражението му е сигурно! 
 
Изповядвайте това, което говори Бог 
Изпрати Своето слово и ги изцели: 
Псалми 107:20. Изпраща словото Си та ги изцелява, 
И ги отървава от ямите, в които лежат. 
 
Това обещание се отнася за вашия конкретен случай, Словото ще ви 
излекува. Изповядайте това място в Писанието, като се обърнете към 
себе си, „Бог изпраща Своето Слово и ме изцелява“. След това 
прославяйте Господа за вашето изцеление.  
Това, което Бог ще направи за един човек, Той ще направи за всеки, 
който вярва в Неговото Слово.  
Когато ти изповядваш Божието Слово, твоята изповед те води към 
изцеление.  
Когато ти изповядваш болестта си, твоята изповед, признанието ти те 
разболява.  
Винаги изповядвайте Божието Слово!  
Дори ако усещанията ви, чувствата ви, това което виждат очите ви,  
противоречат на Писанието, но винаги изповядайте Словото, 
изповядвайте това, което казва Словото! 
Изповядването на Божието слово винаги довежда до победа. Неговото 
Слово изцелява и днес. 
Ако твърдо се придържате към изповедта за изцеление, независимо от 
обстоятелствата, вие потвърждавате, че вашата вяра е основана на 
писаното в Библията. Божието Слово винаги побеждава.  
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Когато провъзгласявате: “С Неговите рани съм изцелен”, тези думи 
изповядани на глас от вас връзват ръцете на дявола! Той е поразен  и 
много добре знае за това.  
Божието Слово е най-мощното оръжие на земята, което можете да 
използвате срещу Сатана!  
По време на голямото изкушение в пустинята Исус победи дявола само 
с едно: “Така е писано”! Това оръжие Исус използва винаги, всеки път, 
когато изкусителят се опитва да го надвие. “Така е написано” - казва 
Исус и след това цитира място в Писанието, изречени от Бога!  
Какъв беше резултатът?  
Матей 4:11. Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му 
прислужваха. 

Той спечели окончателната победа! Сатана беше напълно поразен!
Единственото оръжие, което Исус използва, беше Божието Слово. Не 
забравяйте, че Словото винаги побеждава! 

Глава 21 
Това, което изповядваш с устата си това имаш 
Ако с твоята устата изповядаш, че:  
Римляни 10:9.Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и 
повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се 
спасиш. 
 
Използваното тук слово “ще се спасиш”,  е превод от гръцката дума 
sozo, което означава, че ще бъдеш изцелен духовно и изцелен 
физически, „изцелен в тяло и душа, или спасен от грях и спасен от 
болести.  
Една и съща дума се превежда като „изцелява, запазва, спасява, 
прави здрав“.  
 
Действай и изпитай  
Павел добавя:  
Римляни 10:10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста 
прави изповед и се спасява. 
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Изповедта води към спасение. Човекът не получава спасение, докато 
не изповяда с устата си. Преди да дойде резултатът, той трябва да 
повярва и да изповядва. В това се показва, проявява вярата. 
Ефесяни 2:8. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от 
сами вас; това е дар от Бога; 

Винаги помнете: най-напред е изповедта, тя е на първо място. Тогава 
Исус, като Първосвещеникът на нашата изповед, отговаря на нея, като 
ни дава това, което изповядваме.  
Спасението е невъзможно без изповед. Изповедта винаги води до 
спасение.(Като след нея е покаянието, кръщението във вода с пълно 
потапяне в името на Иисус, и кръщението в Светия Дух и с говорене на 
езици) Ние никога не влизаме в притежание на обещанията, без да 
направим изповед на това какво казва Словото.. 
Нашата изповед подтиква Първосвещеникът на нашата изповед да ни 
даде, подари това, в което вярваме в сърцето си. Ние влизаме във 
владение на това, което е наше и ни принадлежи според Божиите 
обещания и Словото. Ето, как работи вярата. Бог е Бог на вярата. С 
други думи, Той е Бог, Който очаква от нас вяра. Ние получаваме от 
Бог само това, в което вярваме!  
Марко 11:24. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва 
вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 
 
Какво е изповедта? 
Да изповядаш, това означава да говориш с уста, да произнесеш със 
своите устни  това, в което вярваш със сърцето си.  
Да изповядаш означава да се съгласиш напълно с Бог в сърцето си и 
да започнеш да слагаш в устата си, да изговаряш с устните си това, 
което говори Бог, да провъзгласяваш Божието Слово, да използваш 
Божието изразяване и да почиташ Божието Слово.  
Чрез изповед и свидетелство ние изразяваме вяра.  
Павел заявява, че проповедта му, това е слово на вяра. След това той 
казва, че словото на вярата трябва да бъде в сърцата ни и в устата ни.  
Словото на вярата може да бъде във вашите уста само в този случай, 
ако говорите Божието Слово. При изповедта вашата уста са в 
съгласие, съгласяват се с Бог, вие говорите с Бог, вие говорите 
Божието Слово на глас.  
Римляни 10:8. Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в 



131

устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която 
проповядваме. 

В Откровение пише, че те победиха дявола: 
Откровение 12:11. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез 
словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до 
толкоз, щото да бягат от смърт. 
Те победиха врага чрез Писанията, които цитираха, докато даваха 
своите показания.  
Той не беше лицемер 
Веднъж бяхме помолени да се молим за един много болен и слаб 
човек. След молитвата той не почувства незабавно облекчение. Тогава 
го помолихме да повтори казаното от Бог: С раните Му аз съм изцелен, 
прославяйки Бог за изцелението, което вече е дадено според Неговото 
Слово.  
Този човек прие молбата ни като чисто лицемерие. Той веднага заяви, 
че според него е погрешно да се свидетелства за това, което го няма, 
което не е. Той каза, че иска да бъде искрен и никога няма да играе 
ролята на лицемер. Проблемът обаче беше, че той прецени  
изцелението си чрез своите физически усещания и чувства, а това 
няма нищо общо с вярата.  
Да говориш и вярваш в това, което говори Бог, не е лицемерие. Когато 
с цялото си сърце изповядваме обещанието, дадено ни в Божието 
Слово, винаги ще имаме, ще получим видимо това, което изповядваме.  
Не го помолих да каже, че не е болен. Помолих го да каже това, което 
Бог каза - да признае Божието Слово: “С Неговите рани аз съм 
изцелен”.  
Вие не сте лъжец, ако повторите с вяра казаното от Бог.  
В крайна сметка Бог беше милостив и му даде да се почувства 
изцелен. Той беше като Тома, който каза: Ако не видя раните Му от 
пироните на ръцете Му, няма да повярвам (Йоан 20:25). 
 
Не разчитайте на симптомите 
Молехме се за човек, чиито рамене и ръце бяха поразени от артрит. По 
време на молитвата пациентът почувства, че Господ го докосна и беше 
много щастлив от усещането си. Но по-късно той отново почувства 
болка. Това го разочарова. Той дойде при мен и каза: „Само чуйте как 
скърцат ставите ми“.  
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Вместо да каже: „Словото казва, че съм излекуван и знам, че ще бъда 
напълно добре“, той се занимаваше повече със свидетелството за 
своите усещания, отколкото със свидетелството на Божието Слово.  
Разказах му за подобен случай, когато се молихме за жена и тя 
повярва без никакво колебание. След два дни тя се върна, за да ни 
покаже напълно излекуваните й стави. Вярата й я освободи. 
На това мъжът каза: „Добре, че ми обясни. Ти ме вдъхнови. Страхувах 
се, че няма да се излекувам. Но ако тя е оздравяла, и при мен всичко 
ще се оправи.  
Божието Слово не означаваше нищо за този човек. Обещанието, 
дадено от Исус: “Те ще положат ръце на болните и те ще бъдат 
добре”, беше празно и безсмислено за него. Той чувстваше болката и 
затова си помисли, че Божието Слово го е подвело. Когато се 
чувстваше добре, той вярваше, че Словото е вярно, но според него 
болката отменяше всичко.  
Научете се да изповядвате това, което говори Господ, и Той ще 
изпълни всичко, което ви е обещал, защото Той е Първосвещеникът на 
вашата изповед. 
Изповядването на словото с вяра: “Аз съм Господ, Твоят Изцелител, и 
“С Неговите рани аз съм изцелен” винаги предшества изцелението, 
както изповедта за Исус Христос като Господ и Спасител винаги 
предшества спасението (Римляни 10: 9,10).  
Исус е Първосвещеникът на нашата изповед, на всички думи, които 
произнасяме с устните си, когато те съвпадат с Неговото Слово. Той 
действа, като прави това, което казваме.  
Никога не изповядвайте нищо освен победа, защото Павел каза: 
Римляни 8:37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез 
Този, Който ни е възлюбил. 

Глава 22 
Вяра в нашите права 
Молитва за вяра 
Често пъти хората правят грешка, като се молят за вяра. Никога не 
трябва да правите това. Вярата идва от слушането на Божието слово 
(Римляни 10:17). Това е единствената рецепта, показваща как можем 
да придобием вяра.  
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Никога не се молете, искайки от Бог да ви даде вяра, за да бъдете 
излекувани. Когато опознаете по-добре Божието Слово, у вас ще се 
появи вяра. Божието Слово развива вярата.  
Съмняващият се човек често се моли за това, което вече има.  
Петър казва:  
2 Петрово 1:3. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила 
всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването 
на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; 
 
От Неговата божествена сила ние вече получихме всичко необходимо 
за живота. 
Изцелението е от съществено значение за живота.  
Всичко, от което се нуждаете, за да живеете, вече ви е дадено. 
Повярвай в това. Изповядай  го! 
 
Никога не се молете за вяра 
Всички Божии обещания в Него са „да“, а в Него „Амин“ - Божията 
слава чрез нас. С други думи, Павел казва: „Всички Божии обещания, 
за които Христос плати със смъртта Си - са “да”, и затова елате и се 
възползвайте от тях! Те са ваши.  
2 Коринтяни 1:20 
20. понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и 
да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас. 
 
Намерете обещанието, от което се нуждаете, повярвайте в него и 
започнете да го изповядвате. То принадлежи на теб.  
С Неговите рани вие сте изцелени. Вашето изцеление вече е 
осигурено, както и вашето духовно спасение. Това не е нещо, за което 
трябва да се молите, а нещо, което трябва да изповядвате и да 
приемете.  
Когато четете Библията, слушате как Бог говори. Слушате Го да казва: 
Аз съм Господ, вашият Лечител. Слушате Го да казва: С Неговите рани 
вие се изцелихте. 
Не е нужно да се молите за вяра, за да сте сигурни, че Бог е казал 
истината. Чухте Го как Той говори и повярвахте на Неговото Слово. 
Вие можете да се молите за изцеление, но вярата ражда изцелението.  
Знайте, научете своите права и тогава ще имате вяра. Но можете да 
научите за правата си само ако четете и слушате Словото.  
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Не е трудно да повярвате в петдесет долара, ако знаете, че тази сума 
е в джоба ви. Без да мислите, вие действате с вяра, когато отидете и 
купите това, от което се нуждаете, в рамките на тази сума.  
Пишете чек, без да осъзнавате, че по този начин използвате вяра в 
чековата си книжка, в своя банкер, във вашата банка.  
Знаете, че чекът ще бъде валиден, защото според декларацията 
знаете колко имате в банковата си сметка. 
 
Истината живее във вас 
Вярвам, че можем да сме толкова добре запознати с Божието Слово, 
че когато имаме нужда от изцеление, дори няма да мислим за вяра. 
Знаем, че изцелението е наше. Знаем, че е извършено за нас. Христос 
ни избави от болестите. Ние сме изкупени от тях.  
Бог каза: Аз съм Господ, твоят Лечител. Това се превръща в жива 
истина, която постоянно обитава в нас и действа в нас.  
Доверяваме й се, както се доверяваме на здравината на моста над 
дефиле. Не се съмняваме дали мостът ще издържи тежестта на 
нашата кола - ние просто се движим над моста. Правейки това, ние 
упражнявахме вяра, макар и несъзнателно.  
Словото става толкова живо и реално за нас, че когато сме изправени 
пред нужда , вече знаем , че Писанието обещава отговор . 
Продължавайки напред, ние преодоляваме невъзможното, уверени в 
това, че Господ изпълнява Словото. Той няма да ви подведе. Ние 
знаем, че Словото е истината, то е сила и ние вървим напред. Словото  
не може да ни подведе!  
Ние повече не се опитваме да се излекуваме. Бог казва, че сме 
излекувани. Изповядваме това и Му благодарим, знаейки какво е 
направил Той за нас. Ние повече не се опитваме да вярваме. Ако сме 
спасени и новородени, ние сме вярващи и всичко ни принадлежи  
1 Коринтяни 3:21. Затова никой да се не хвали с човеците. Защото 
всичко е ваше. 
Истинската вяра ни дава възможност да поемем, да притежаваме 
обещанията. Владението на вярата е толкова реално, колкото и 
материалното притежание. Духовният свят е толкова реален, колкото 
и физическият.  
Свикнете да говорите на Божия език. Опознайте Божиите слова и 
започнете да ги изговаряте от изобилието на сърцето ви. 
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Глава 23 
Езикът на вярата 
Често чуваме, че думите не струват нищо. Много хора си губят времето 
в празно бърборене. Когато бях дете, баща ми ми казваше: „Говори по-
малко, слушай повече“.  
Хората, които говорят най-много, са хората, които трябва да слушат. 
Мъдрите винаги забелязват повече, отколкото казват. Те говорят по-
малко, но думите им са по-тежки.  
Соломон каза:  
 
Притчи 13:3. Който пази устата си, опазва душата си, 
А който отваря широко устните си ще погине. 
 
В Яков, Бог нарече езика “неудържимо зло”, даде много ценен съвет, 
като каза:  
 
Яков 1:19. Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки 
човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи; 

Мнозина не успяват да приемат това, за което се молят, тъй като не са 
разбрали важността на правилната изповед. 
Някои християни, излекувани от Божията сила, отново усещат болка, 
симптоми и болести, които се връщат при тях. Те не могат да разберат 
защо.  
Вярваме, че ще разберете защо това се случва, след като прочетете 
тази книга, болестта вече не може да се върне при вас. 
 
Ние несъзнателно изповядваме това, в което вярваме 
Хората, които живеят с вяра, винаги говорят за това, за което са се 
молили, като за нещо, което вече е реалност, дори ако все още не 
могат да го видят, чуят, усетят и почувстват 
Въпросът е, че когато вие изповядвате болест, вие го правите, защото 
вярвате в болестта повече, отколкото вярвате в изцелението.  
 
Матей 12:34. …Защото от онова, което препълва сърцето, говорят 
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устата. 
Изповядваш с устни това, което вярваш в сърцето си. 
Молехме се за болен човек в дома му и Бог по чуден начин докосна 
тялото му. Според Божието Слово този човек получи изцеление. 
Уверих го, че това е истината.  
Тогава, докато си тръгвахме, майка му каза, моля, продължете да се 
молите за него. " 
След като помоли за това, тя призна, че се съмнява в Божиите думи: 
“Те ще положат ръце на болни и те ще бъдат здрави”. Тя вярваше, че 
ако не се молим постоянно на Бог, Бог няма да бъде верен на 
обещанието Си и няма да го изпълни.  
Библията не означаваше нищо за нея.  
Освен това тя отиде по-далеч. Тя започна да превъзнася дявола, като 
посочи неговата вярност, вместо да посочи Божията вярност.  
„Щом си тръгнете - каза тя, - дяволът, разбира се, ще изкуши сина ми. 
Знам, че старият враг ще направи всичко необходимо, за да открадне 
изцелението. Моля ви да се молите за него по-често. "  
Колко добре тази „вярваща“ засвидетелства за дявола! Тя не каза 
нищо за доверието, увереността си в Бог и Неговите неизменни 
обещания.  
Цялата й изповед беше за прославянето на Сатана. 
Казах й: „Струва ми се, че вярваш повече в дявола, отколкото в Бога. 
Изглежда си съвсем сигурен, че Сатана ще дойде и ще атакува сина 
ти, но си напълно неуверен в Божието присъствие и Божията закрила."  
Тогава попитах: „Ако дяволът е верен, Бог не е ли по-верен? "  
“Да", отговори тя.  
Казах й:  
 
Псалми 34:7 Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се 
боят, И ги избавя. 
 
Матей 28:20. …и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на 
века. Амин. 
Тогава й припомних обещанието на Исус: “Ето, Аз съм с вас през 
всички дни и че Бог ни е обещал:  
Евреи 13:5 …защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и 
никак няма да те забравя"; 
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Тогава попитах: "Ще се страхувате ли от силата на дявола, ако 
Божиите ангели и Самият Господ присъстват във вашия дом?"  
Тези думи несъмнено й помогнаха и тя беше насърчена във вярата си. 
 
Не разрушавайте вярата 
Християните често се молят според Писанието, но когато се появят 
някакви симптоми, те напускат Божието Слово и започват да 
изповядват болестта си , като по този начин унищожават 
ефективността на своите молитви.  
Когато позволим на думите си да противоречат на Словото, Божиите 
благословения стават недостъпни за нас.  
Ако дадено заболяване заплашва тялото ви, не го изповядвайте. 
Изповядайте думата: С раните Му съм изцелен.  
Говорете това, което  говори Бог. Изповядвайте Неговото Слово.  
Болестта започва да доминира, когато приемете симптомните 
доказателства на вашите естествени усещаня. Вашите пет сетива не 
оставят място за вяра. 
изповядването на болестта, немощта и неразположението е същото 
като подписването на известието дошло ви за колет, който ви е 
донесен от пощата. Правейки това, вие сте дали на дявола разписка, 
подписана от вас, вашето признание, което показва, че сте получили 
пакета.  
Не приемайте нищо, което дяволът ви изпраща. Дори ако петте ви 
сетива могат да кажат, че сте болни, не го признавайте и не го 
изповядвайте! Погледнете веднага Божието Слово! Не забравяйте, че 
сте били излекувани!  
 
Съмнението поражда съмнение 
Хората практикуват да признават своите слабости и неуспехи, а 
тяхното изповядване води до още по-голяма слабост. Те изповядват, 
че им липсва вяра и това допълнително умножава техните съмнения.  
Те се молят за вяра, забравяйки, че по този начин те само изповядват 
съмнение. Тъй като Бог не може да отговори на техните молитви, 
съмнението нараства все повече и повече. Господ показа друг начин:  
Римляни 10:17. И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от 
Христовото слово. 
 
Не търсете съчувствие 
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Никога не трябва да говорите за вашите заболявания. Когато 
разказвате на хората за проблемите си, обикновено го правите, за да 
спечелите тяхното съчувствие.  
Вашите болести са дело на дявола, вашия враг. Когато говорите за 
проблемите си, вие свидетелствате за способността на Сатана да ви 
създава проблеми.  
Когато говорите за болест и немощ, вие прославяте дявола, който 
може да ви направи слаби и болни.  
Хората често се стремят да получат съжаление и съчувствие от 
другите. Но съчувствието никога няма да помогне на болката ви. 
Съчувствието е състрадание, страдание с някого. Вие не се нуждаете 
от съчувствие, а от заместител, някой който да страда вместо вас.  
Исус не дойде да ви съчувства. Той стана ваш заместител. 
Много молитви за болните са не повече от израз на съчувствие и 
съжаление. Те само укрепват, подкрепят и поддържат най-лошия ви 
враг.  
Като вярващи, ние сме призовани не да съчувстваме на болните и да 
ги съжаляваме в техните страдания, а да поемем властта над 
болестта, като сме направили това въз основа на Христовата 
заместителна жертва, а след това да заповядаме на болестта и 
болката да изчезнат, да се махнат в името на Исус!  
Бог каза на Исус Навиев: Бъди силен и смел, не се страхувай и не се 
плаши, защото Аз Съм  с теб, Господ твоят Бог  
 
Исус Навиев 1:9. Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се 
плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и 
да идеш. 
 
Исус Навиев 1:5. Никой не ще може да устои против тебе през 
всичките дни на живота ти; като бях с Моисея, така ще бъда и с тебе; 
няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. 
   
Исус ви казва:  
Лука 10:19. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и 
власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. 
 
Повече от победители 
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Научете се да изповядвате това, което Бог е казал в Писанията. 
Когато вие повтаряте Неговите думи, никаква сила не може да ви 
надвие. Изповядвайки Божието Слово, вие винаги ще излезете 
победител. Бог не знае поражение, точно както Неговото Слово.  
При Бог никоя дума не остава безсилна 
Лука 1:37.Защото за Бога няма невъзможно нещо. 
 
А сега добавете към този стих думите: “и нищо няма да ви бъде 
невъзможно!” 
Матей 17:20. Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина 
ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая 
планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да 
ви бъде невъзможно. 
 
Когато използвате най-доброто оръжие - Божието Слово и името на 
Исус - Божията победа става ваша победа. Никое оръжие, което 
дяволът не може да използва срещу вас, не може да се 
противопостави на Божието оръжие:  
Исая 54:17 
  17. Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; 
И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. 
Това е наследството на слугите Господни, 
И правдата им е от Мене, казва Господ. 
 
Изповядайте: Ние сме повече от победители…: 
Римляни 8:37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез 
Този, Който ни е възлюбил. 
 
Изповядайте, че мога да направя всичко в Христос, който ме укрепва: 
Филипяни 4:13. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява. 
 
Използвайки Божиите думи, не можете да се провалите, няма да 
имате поражение. Неговите думи са вечни. Неговите думи са 
всемогъщи. Неговите думи са свръхестествени.  
Ние изповядваме, че Бог ни е извел от робството на провала. Сега в 
нашия живота царуват победа, мир, радост, сила и здраве. Когато ние 
смело провъзгласяваме тази истина и постъпваме според Божието 
Слово, нашата вяра се укрепва и става силна.  
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Това ще ви промени. Това ще промени вашето служение. Това ще 
промени живота ви. 
 
Бог е вашата сила 
Вие сте се молили за успех. Вие сте се молили за сила. Вие сте се 
молили за големи чудеса на изцеление. Сега виждате къде се намира 
силата. Бог е вашата сила.  
Псалми 27:1. Господ е светлина моя и избавител мой; 
От кого ще се боя? 
Господ е сила на живота ми; 
От кого ще се уплаша?  
Изпълнете това, което знаете, тогава вашите желания и планове ще 
станат реалност. Вашата мечта ще се сбъдне. Изведнъж ще ви стане 
ясно, че голяма част от това, за което сте искали и сте молили Бога, 
Той вече ви е дал. Той чака само да го изискате с вашата вяра и 
вашите дела.  
Изведнъж вашето изкупление ще стане реалност, а не просто доктрина 
или символ на вярата. То няма да е абстракция, която сте анализирали 
и сте приели философски.  
Вашата вярата се измерва с вашата изповед. 
Хората, които имат отрицателна, негативна изповед за слабости и 
неудачи, немощи и болести, говорейки за това, което не могат да 
направят, неизбежно се оказват на нивото на своята изповед.  
Това е духовен закон, който се осъзнава и разбира само от малцина. 
Нашата изповед ни управлява.  
Когато почитаме Христос и сърцето ни напълно е в съгласие, в 
съответствие с нашата изповед, ние Му поверяваме живота си. Това 
слага край на всички притеснения и всеки страх. Започваме да 
вярваме.  
Когато сме уверени, че Христос е възкръснал от мъртвите за нас, че 
чрез Неговото Възкресение Той е победил нашия враг, когато това се 
превърне в изповед на нашите устни и ние го повярваме в сърцата си, 
тогава Божието Слово ще се изпълни в нашия живот и чрез Нас - в 
живота на други хора. 
Ако сме приели Исус за наш Спасител и Го изповядаме, че е Господ, и 
сме станали ново творение, ние сме наследници на Бога и 
сънаследници с Христос  
Римляни 8:17. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на 
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Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и 
прославяме заедно с Него. 
 
Немощите и болестите не могат повече да господстват над нас. Ние 
познахме, че сме в едно със самия Бог.  
Може би тази истина не ни става ясна веднага.  
Но докато изучаваме Библията и изпълняваме Словото, когато живеем 
по словото и позволяваме то да живее в нас, изкуплението се 
превръща в жива реалност. Реалността расте чрез изповед. 

Глава 24 
Защо хората губят изцелението си 
В книгата си Исус е Изцелител Е. В. Кениън пише:  
„Дълги години не можех да разбера и твърде много ме вълнуваше 
въпроса защо хората, получили изцеление и имащи всички 
доказателства за пълно освобождение, често се оказват болни отново. 
Сигурен съм, аз че разбрах причината:  
Те не вярваха в Божието Слово, а в свидетелството на своите 
усещания. Какво имам предвид под „доказателствата на сетивата?
“ Това, което хората виждат, чуват и чувстват.  
Те приличат на онези болни, които бяха дошли при Учителя. Те бяха 
чули, че Господ е изцелил някои от техните приятели и казваха: „Ако 
стигна до Него, ще бъда изцелен“. Когато се приближиха, те видяха 
как са изцелявани други. Слепите са започвали да виждат, глухите да 
чуват. Те викаха към Исус желаейки да получат своето благословение 
и бяха излекувани. 
Мнозина дойдоха при нас за изцеление, защото Отец беше милостив, 
изцелявайки мнозина чрез нашето служение.  
Мнозина нямаха време да изучават Словото. Те не се интересуваха от 
Библията. Те не искаха Словото. Всичко, от което искаха беше само 
изцелението им - лично освобождаване от болестта им.  
Молихме се за тях и те получиха изцеление. След известно време те се 
върнаха и казаха: „Не мога да разбера какво се е случило. Загубих 
изцеление. Всички симптоми се върнаха отново. "  
Какъв е проблемът?  
Въпросът е, че тези хора не вярваха в Божието Слово. Те не знаеха 
нищо, което Словото казваше за изцелението. Те вярваха в мен или в 
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някой друг човек, но не и в Божието Слово. Библията заявява: С 
раните Му съм изцелен. 
Вземете например този случай. Един мъж дойде при мен с болно 
коляно. Лекарите казаха, че се нуждае от ампутация. След като се 
помолих, той незабавно беше излекуван.  
Пет или шест дни по-късно, докато вървеше по улицата, старата болка 
се върна. Той, обаче,  казал: „Не може да бъде. Аз съм излекуван с 
раните на Исус. Болко, напусни моето коляно. !”  
Човекът застана на Божието Слово. Болката го напусна и повече не се 
върна!  
Други приемат доказателствата на сетивата си, това което усещат,  
това, което могат да видят, почувстват или чуят. Те губят изцелението 
си, защото, както каза Исус в притчата на сеяча, „почвата на сърцето 
им не е дълбока“.  
 
Истинска вяра 
Нашата битка е битка на вярата. Нашата борба не е срещу плът и кръв, 
а срещу:   
Ефесяни 6:12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу 
началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в 
небесните места. 
 
Но всички ние побеждаваме чрез нашия Господ Христос: 
Римляни 8:37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез 
Този, Който ни е възлюбил. 
  
Подобно на Петър пред портите на храма: 
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. 
 
и ние казваме: В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи!.  
Подобно на Павел, изгонвайки демон от луда жена, ние казваме: “В 
името на Исус, аз ви заповядвам да се махнете от нея. И трябва да 
благодарим на Господ за такава власт.  
 
Кажете: Наистина, Той взе нашите немощи и понесе болестите ни.  
Нека думите бъдат на устните ви: С Неговите рани ние се изцелихме. 
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Изповядайте това, вместо да изповядваш болката си. Исус понесе тази 
болка. Изповядайте своето изцеление, вместо да изповядвате 
болестта и болката си. Исус понесе тази болест.  
Истинската вяра винаги се придържа към изповедта на Словото, 
докато в същото време нашите физически усещания и чувства се 
придържат към признанието, изповядването  на нашите симптоми.  
Ако приема свидетелството на усещанията ми вместо Божието Слово, 
ще анулирам действието на Божието Слово, тъй като то се отнася до 
мен, вярата ми в Божието слово ме изцелява. 
Дръжте се здраво за това, което Бог е казал: “С Неговите рани аз съм 
изцелен” Аз не променям тази изповед дори при наличието на 
противоположни симптоми.  
Изповядвайки слабости и неудачи, вие винаги превъзнасяте врага над 
Отец. Вие разрушавате собственото си доверие в Божието Слово!  
 
Изучавайте Писанията дотогава, докато не разберете какви са вашите 
права, и след това здраво се придържайте към изповедта си.  
Мнозина се опитват да изповядват Словото, без да имат основата. 
Такива вярващи лесно са побеждавани и поразявани  от врага.  
Исус каза: “Писано е” - и Сатана бе победен. 
Кажете: „Писано е“ и след това добавете:  
          „С Неговите рани съм изцелен. Той взе немощите ми и понесе 
болестите ми."  

Откровение 12:11. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез 
словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до 
толкоз, щото да бягат от смърт. 

Християнството - това е изповед.  
Изповядайте окончателното изкупление, което Христос направи. 
Изповядайте, че Той седна отдясно на Бога.  
Изповядвайте, че Той напълно ви е освободил.  
Изповядай, че вие сте Негови деца.  
Изповядвайте властта, която Христос ви е дал над дявола.  
Лука 10:19. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и 
власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. 
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Изповядайте това.  
Изповядайте своето превъзходство над дявола. 
Вярвайте, че сте повече от победител над дявола. Вие сте неговият 
господар. Той знае това. Той повече не може да ви командва.  
Вярвайте в Божието Слово. Бъдете смели в истината.  
Изповядвайте само това, което Бог говори. Придържайте се 
неотклонно към изповедта - не я променяйте всеки ден.  
Нека Божието Слово живее във вас и вие живейте словото. 
 
 
Вярвайте на Словото, а не на болката 
Някой каза: „След вашата молитва няколко дни се чувствах добре. 
След това изведнъж симптомите се върнаха и отново ме боли, дори по-
тежко от преди. Каква е причината?"  
Отговорът е, че изглежда сте получили изцеление чрез вярата на друг 
човек. Врагът се възползва от липсата на лична вяра и ви върна 
симптомите на болестта. Той те нападна и ти се изпълни със съмнение 
и страх вместо вяра.  
Вместо да се съпротивлявате на Сатана с Божието Слово и в името на 
Исус, за да отблъснете атаката му, вие му се покорихте, признахте 
болка, подписахте разписка, дадена ви от врага, отново приехте 
болестта.  
Защо се покориха на врага? Защото те не са изучавали Божието Слово 
и нямат основание и упование в Неговото Слово. Вие сте като човек, 
който е построил къщата си на пясъка. Когато бурята дойде, къщата се 
срути  
Матей 7:  
   26. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се 
оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; 
   27. и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и 
устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо. 
 
Опознайте Исус лично чрез Неговото Слово. Когато знаете, че с 
Неговите рани сте излекувани толкова твърдо, колкото факта, че две 
плюс две е равно на четири, врагът няма да има власт над вас!  
Просто ще му се присмеете, казвайки: „Дяволе, ти знаеш, че си 
победен. В името на Исус ти заповядвам да напуснеш тялото ми. " Той 
ще бъде принуден да се подчини.  
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Мнозина, излекувани чрез вярата на другите, губят изцеление само 
защото  нищо не знаят за своите права, изложени в Божието Слово.  
Давид каза:  
Псалми 103: 
  2. Благославяй, душе моя, Господа, 
И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. 
  3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, 
Изцелява всичките ти болести; 
Изцелението на тялото е едно от благословенията на Христос. Вашата 
изповед за изцеление - това е гласът на вашата вяра.  

Съчувствие или изцеление 
Не можете да говорите за болести и немощи и да ходите в Божествено 
здраве. Не можете да говорите за заболявания и недъзи, да се 
оплаквате от проблемите си, за да спечелите съчувствието на другите 
и да получите изцеление.  
Разказвайки на другите за вашите проблеми, скърби, болки и 
неразположения, вие сам каните болестта и се отказвате от правата 
си за изцеление. Вие говорите на хората за проблемите си, за да 
можете да чуете от тях думи на съжаление.  
Петър каза:  
1 Петрово 5:7. и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се 
грижи за вас. 
Положете на Него всичките си грижи, защото Той се грижи за вас  

Ако хората се отнасят към вас със състрадание, когато чуят за вашите 
трудности, колко повече състрадание ще има вашият Небесен Отец 
към вас, ако споделяте нуждите си с Него!!! 

Научете се да говорите с вяра и ще спечелите всяка битка. Думите, 
записани в 1Йоан 5: 4, трябва да бъдат известни на всеки християнин и 
трябва смело да ги изповядате:  
1 Йоаново 5:4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и 
тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра 
 
Говорете на езика на вярата.  
Отхвърлете дяволската изповед.  
Спри да говориш за поражение.  
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Спрете да говорите за болести.  
Болестите са от дявола. Слабостта е от дявола. Немощта е от дявола. 
Проблемите са от дявола. Докато възхвалявате делата на дявола, вие 
няма да можете да сте в състояние да удържите победата.  
Но вашите уста може да е пълна с думи на вяра.  
Римляни 10:8. Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в 
устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която 
проповядваме. 
Когато имате вяра, вече не плачете и не стенете. Но вие възхвалявате 
Бога и се радвате.  
Верата говори положително.  
Верата пее с радост.  
Вярата се моли с увереност. 

Глава 25 
Тримата свидетели 
Във всеки случай на заболяване има трима свидетели:  
1. Божието Слово. Словото заявява: “С Неговите рани ние се 
изцелихме.”  
2. Болката. Болката показва, болката говори: “Болестта и 
неразположението не са излекувани, симптомите, както и преди  все 
още са очевидни и са налице. Словото не е вярно !”  
3. Болният човек. Болният човек провъзгласява: “С Неговите рани аз 
съм изцелен!  Аз свидетелствам за изцелението си в съответствие с 
Божието Слово и не се отказвам да свидетелствам, че съм вече 
изцелен,  независимо от това какво усещам, чувствам, виждам в 
тялото си! Такъв човек, изправен пред лицето на болката, пред лицето 
на това което чувства и усеща, провъзгласява изцелението си! Той 
твърдо се придържа към изповедта си на вяра и Бог изпълнява 
Словото в неговия живот. Бог винаги стои с тези, които стоят на 
Неговото Слово.  
Бог казва:  
Исая 55:11. Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; 
Не ще се върне при Мене празно, 
Но ще извърши волята Ми, 
И ще благоуспее в онова, за което го изпращам. 
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Но често, когато отваряме Библията, убеждавайки хората, че чрез 
Неговите рани сме изцелени, те казват: „Да, аз виждам това, което е 
писано в Библията, но болката все още не е отминала. Все още ме боли 
и я усещам както преди"  
Те се доверяват на доказателствата от това, което усещат и чувстват 
в тялото си, отколкото на доказателствата на Словото.  
Вземете за пример една жена, която е слаба и не може да ходи. Аз 
споделям с нея Божието Слово, което казва:  
 
Псалми 27:1 
1. …Господ е сила на живота ми; 
От кого ще се уплаша? 
Тя казва: "Да, виждам това в Писанието, но аз не мога да ходя."  
Изповядвайки това тя отрича Божието Слово! Свидетелството на 
нейните уста, съчетано със свидетелството на това, което тя усеща, 
анулира Божието Слово. В резултат на това тя остава болна.  
От друга страна, ако тя вярно се е придържала към свидетелството, че 
Словото е истина, и отхвърли противоположното свидетелство, което 
дават  нейните усещания в тялото, тя ще бъде излекувана! 
Млад мъж с шип на коста на петата дойде при нас за молитва. Той 
беше принуден да ходи на пръсти, защото кракът го болеше толкова 
силно. След като се помолихме, аз му казах да стъпи на петата си в 
името на Исус и израстъкът, шипът ще изчезне. Той направи това 
незабавно и шипът изчезна, и болката изчезна, и той стъпваше 
спокойно и ходеше нормално, без болки! 
Но няколко дни по-късно, когато свалил обувката си, за да докаже 
изцелението си на един скептик, той усетил силна болка. Струвало му 
се, че костният израстък се е върнал.  
Вместо да приеме и да се съгласи с болката, която усещал в момента, 
той изповядал с вяра Божието Слово. Той веднага казал: „Болко, 
забранявам ти в името на Исус да си в моето тяло! Болко, в името на 
Иисус ти заповядвам, напусни крака ми точно сега! Аз съм изцелен с 
раните на Иисус!”  
Болката изчезнала и никога повече не се върнала. Така той доказа на 
скептика, че е излекуван. Той изповядал истината и истината го 
освободи! 
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Една жена, за която се молихме, имаше язва на стомаха. Тя 
повръщаше по пет до шест пъти на ден. След молитвата нейната вяра 
беше изпитана. Тя отново повърна, но каза: „Благодаря ти, Исусе, че 
ме излекува. Твоето Слово казва, че съм излекувана."  
Врагът беше победен, а жената вече беше напълно здрава.  
Вярата винаги побеждава.  
Словото заявява, че сте излекувани. Това, което казва Словото, е 
истина. Прокламирайте словото, провъзгласявайте го с вяра и ще 
бъдете излекувани, защото Бог е казал така. Придържайте се да 
изповядвате изцеление пред всеки симптом, противоречащ на 
Словото, и Бог винаги ще изпълни обещанието Си. 
 
Физическите усещания в тялото ни и Словото 
Никога не изповядвайте това, което усещате. Това отслабва вашата 
вяра. 
Между вашите телесни усещания и словото на вярата винаги ще има 
конфликт.  
Словото изисква от нас да ходим с вяра. Но нашите сетива изискват 
да ходим с виждане.  
Словото изисква от нас да му се покоряваме, докато сетивата ни са в 
явен бунт срещу Божието Слово!  
Ходенето с вяра това е ходене според Словото.  
Ходенето в плът е ходене в съгласие с усещанията на  сетивата ни.  
Ние гледаме не на видимото, а на невидимото: защото видимото е 
временно, а невидимото е вечно. 
2 Коринтяни 4:18. които не гледаме на видимите, но на невидимите; 
защото видимите са временни, а невидимите вечни. 
 
Обновлението на ума 
Нашият естествен ум не може да разбере тази битка и затова Павел ни 
казва за необходимостта да подкопаем, да съборим замислите и да 
уловим, пленим всяка помисъл  
2 Коринтяни 10:5. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига 
високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се 
покорява на Христа. 

Необновеният ум отхвърля това, което казва Бог. Плътските мисли са 
вражда срещу Бога, тъй като те не се подчиняват на Божия закон, нито 



149

могат  
Римляни 8:7. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже 
не се покорява на Божия закон, нито пък може; 
Плътският ум не може да разбере тази проповед, така че не желае да 
я слуша.  
Имаме нужда от обновяване на ума си! Това е покаяние - промяна, 
обновяване на мисленето ни!  
Римляни 12:2. И недейте се съобразява(не ставайте по образа на този 
свят) с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването 
на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е 
добро, благоугодно Нему и съвършено. 
 
Имаме нужда да обновим ума си, за да можем да приемем 
жизненоважните истини на Словото. Ние приемаме това обновяване 
чрез изучаване на Библията!  
Не е достатъчно да се говори правилно - трябва да се мисли правилно. 
Какво е само истинно? Само Божието Слово е истинно!  
Кое е честно, кое е справедливо, кое е чисто, кое е любезно, кое е 
славно, само какво е добродетелно и похвално? Само Божието Слово! 
Филипяни 4:8. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що 
е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо 
добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте. 

Както вие мислите в сърцето си, такива сте и вие  
Притчи 23:7. Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той. 
Казва ти: Яж и пий, 
Но сърцето му не е с тебе. 
 
Писанието ни учи да пленяваме всяка помисъл! Ние отхвърляме 
ненужните разсъждения и отдаваме на Божието слово дължимото 
място в нашите сърца и умове. Ние имаме ум Христов. 
2 Коринтяни 10:5. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига 
високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се 
покорява на Христа. 
Писанието ни учи да завладяваме, пленяваме всяка мисъл. 
Изхвърляме ненужните разсъждения и отдаваме на Божието Слово 
подобаващото място в нашите сърца и умове. Ние имаме ума на 
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Христос  
1 Коринтяни 2:16. Защото, 
"Кой е познал ума на Господа, 
За да може да го научи? 
А ние имаме ум Христов. 
  
Духовните и физически промени от Бог произхождат, случват се в 
живота ни благодарение на обновяването на ума ни.  
Павел каза: Представете телата си като жива жертва  
Римляни 12:1. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да 
представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като 
ваше духовно служение. 
 
Тялото е лабораторията на петте ни сетива. Нищо чудно, че трябва да 
представим тялото си като жива жертва. Павел продължава да казва: 
Бъдете преобразени чрез обновяването на ума си, за да можете да 
знаете каква е Божията воля, добра, приемлива и съвършена  
Римляни 12:2. И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но 
преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от 
опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и 
съвършено. 

Когато умът се обнови, той може да види духовната стойност на 
правилното изповядване. 
 
Изповядвайте своето изцеление днес 
Павел казва: Ето, сега е благоприятното време; сега е денят на 
спасението (или освобождението)  
2 Коринтяни 6:2. Защото казва: - 
"В благоприятно време те послушах, 
И в спасителен ден ти помогнах"; 
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден. 

Английският речник на Уебстър казва, че думата „спасение“ означава 
„освобождение от греха и неговите последствия“. Тъй като този пасаж 
е приложим, когато става въпрос за грях, той трябва да се отнася и за 
болест, защото болестта е част от наказанието за греха.  
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Издигнете се над своите съмнения, слабости и страхове. Не говорете  
за тях. Приемете избавлението, освобождението от вашите немощи. 
Имайте силно тяло, с което ще прославяте Бога.  
Коленичете и се молете. Кажете на вашият Отец, че сте Негово дете. 
Кажете Му, че давате добри неща на своите деца. Кажете Му за 
своята увереност в това, че Той още повече от вас желае да дава по-
добри неща на децата си. 
Обърнете се към заболяването си, като го назовете по име. 
Заповядайте на болестта да напусне, да остави тялото ви в името на 
Исус. Заповядай на немощта си да се махне, да си тръгне, да излезне 
от вас точно сега!  
Изповядайте: Господ е крепост на моя живот 
                        Господ е силата на живота ми! 
 
Псалми 27: 
1. Господ е светлина моя и избавител мой; 
От кого ще се боя? 
Господ е сила на живота ми; 
От кого ще се уплаша? 
 
Грехът и болестта са приковани към кръста и затова вие сте завинаги 
свободни от тяхното проклятие. Вие сте изцелени.  
Господ ви е изкупил от проклятието на закона.  
Галатяни 3:13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана 
проклет {гр. проклетия) за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който 
виси на дърво"; 
  
Господ ще изкупи вас и ще избави вас от ръката на дявола, който е по-
силен вас… (когато сте без Бога)  
Еремия 31:11 
  11. Защото Господ е изкупил Якова, 
Изкупил го е от ръката на по-силния от него(врага на Яков). 

Поради изкуплението ви можете да придобиете това, което ви 
принадлежи. 
 
 
Ти си направил небесата и земята с Твоята велика сила и с протегната 
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ръка; За Тебе няма нищо невъзможно!  
Еремия 32:17 О, Господи Иеова; ето, Ти си направил небето и земята с 
голямата Си сила и с простряната Си мишца; няма нищо мъчно за Тебе, 
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