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ВЪВЕДЕНИЕ
Между хилядите, които по чуден начин бяха изцелени от Господа чрез
нашето служение, лично сме се молили за малцина. Повечето от тях бяха
изцелени чрез СОБСТВЕНАТА ИМ ВЯРА. Тази вяра израстваше, потвърдена от
Библейските истини, които ние представихме от платформата, или чрез
напечатаните страници. Когато публикувахме първото издание на тази книга,
ние дори не подозирахме, че предадените истини ще станат за благословение
толкова бързо на огромни групи от хора в повечето страни по света.
Отвсякъде получавахме постоянен приток от свидетелства, описани по
чуден начин, писани от хора, изцелени след като са прочели словата в тази
книга. Разбрахме, че тези, които четат внимателно съдържащата се в тази книга
вест и постъпват според нея, получават много по-ясно разбиране и по-силна
вяра, отколкото тия, които чуват случайно някоя проповед в спасителните ни
походи. Твърде често хора, които са вземали участие в нашите събрания и не са
получили веднага изцеление, впоследствие биват чудно изцелени, прочитайки
внимателно същите библейски истини, изложени в тази книга. Отново се доказа,
че мнозина имат повече полза от напечатаните слова, защото могат да се
препрочитат и изучават, отколкото в самото участие в спасителните ни походи.
Бог “изпраща Словото Си, та ги изцелява” (Псалм 107:20).
“Благовестието Христово е сила Божия за спасение на всеки, който вярва”
(Римляни 1:16).
Ако човек повярва и постъпва според това, всяко Божие обещание,
предадено чрез проповедника, или напечатано слово, се превръща в Божия сила.
Повярваното Евангелие е сила Божия. Всяко Божествено обещание е
пропито с Божията сила и тя предизвиква това, което обещава, ако се приеме с
вяра и се действа според него. Божиите обещания са живот за тези, които
ги намират и изцеление за всичката им плът. (Притчи 2:22).
Когато току-що споменатите факти станаха и за мен действителност,
Святият Дух ме застави да отпечатам този том с живителни известия, за да стане
достъпен за милиони страдащи, на които може би никога не ще мога лично да
говоря. Това издание беше написано с пълна увереност, че тези, които прочетат
предадените тук Библейски истини, ще се изпълнят с жива вяра и действащи
според Божието Слово ще бъдат изцелени по чуден начин. Ние не сме обръщали
внимание на никакъв особен литературен стил. Единствената ни цел е да
направим колкото е възможно по-прости и по-разбираеми предадените факти и
основни положения. Те трябва да представляват здрава основа, на която да се
закотви живата вяра на искрените и простите, на “низшите духом”, които
съставляват болшинството от земните жители.
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Авторът

ИСКА ЛИ БОГ ДА ИЗЦЕЛЯВА ВСЕКИГО?
“Служете на Господа, нашия Бог и Той ще благославя хляба ти, и виното
ти, и водата ти, и ще отстрани от вас болестите ви... броят на дните ти ще
направи пълен.” (Изход 23:25-26).
“АЗ СЪМ ГОСПОД, КОЙТО ТЕ ИЗЦЕЛЯВАМ.” (Изход 15:26).
Целта на тази книга е да те запознае с това, което поучава Библията, за да
знаеш, когато си болен, че БОГ ИСКА ДА ТЕ ИЗЦЕЛИ. Докато не си убеден
напълно, че Бог иска да си здрав, винаги ще има съмнение в сърцето ти дали ще
получиш изцеление, или не. Докато още се съмняваш, че можеш да бъдеш
изцелен, не ще получиш действителна вяра. Докато вярата ти не се освободи от
възражения и разсъждения, пълни със съмнения, не ще можеш да бъдеш изцелен.
“А БЕЗ ВЯРА НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА УГОДИ НЯКОЙ БОГУ, ЗАЩОТО
КОЙТО ДОХОДЖА ПРИ БОГА, ТРЯБВА ДА ВЯРВА, ЧЕ ИМА БОГ И ЧЕ
ТОЙ ВЪЗНАГРАЖДАВА ТЕЗИ, КОИТО ГО ТЪРСЯТ.” (Евреи 11:6).
“ДА ПРОСИ С ВЯРА, БЕЗ ДА СЕ СЪМНЯВА НИ НАЙ-МАЛКО,
ЗАЩОТО КОЙТО СЕ СЪМНЯВА ПРИЛИЧА НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ,
КОИТО СЕ ТЛАСКАТ И БЛЪСКАТ ОТ ВЕТРОВЕТЕ. ТАКЪВ ЧОВЕК ДА НЕ
МИСЛИ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИ НЕЩО ОТ ГОСПОДА.” (Яков 1:6-7).
Когато човеците се убедят, че БОГ ИСКА ДА ГИ ИЗЦЕЛИ И ЧЕ НЕ Е
БОЖИЯ ВОЛЯ ДА БЪДАТ БОЛНИ, в повечето случаи ще получат изцеление,
когато се помолят за тях, ако не дори и преди това. Това убеждение създава
основата, върху която може да се действа - ПЪЛНАТА ВЯРА.

ДЪРЖИ ЛИ БОГ НА ДУМАТА СИ?
На една жена, чиято вяра изглеждаше много неясна и която ми каза:
“Струва ми се невъзможно човек да получи вяра за изцеление”, аз зададох
въпроса: “ИМАШ ЛИ ДОВЕРИЕ, ЧЕ БОГ ЩЕ УДЪРЖИ ОБЕЩАНИЯТА СИ
СПРЯМО ТЕБЕ?” - “О, да” - потвърди тя. “ТОВА Е ВЯРА!” - я убедих аз и
добавих: “Това е много просто, нали?” Тази жена беше изцелена.
“БОГ НЕ Е ЧОВЕК, ТА ДА ЛЪЖЕ, НИТО ЧОВЕШКИ СИН, ТА ДА СЕ
РАЗКАЕ. ТОЙ РЕЧЕ И НЯМА ЛИ ДА НАПРАВИ? ТОЙ ГОВОРИ И НЯМА ЛИ
ДА ГО ТУРИ В ДЕЙСТВИЕ?” (Числа 23:19). “НЕ ПАДНА НИТО ЕДНА ОТ
ВСИЧКИТЕ ДОБРИ ДУМИ, КОИТО ИЗГОВОРИ.” (ІІІ Царе 8:56). “ВО ВЕКИ,
ГОСПОДИ, ТВОЕТО СЛОВО Е УТВЪРДЕНО НА ЗЕМЯТА.” (Псалм 11:89).
“ЩЕ БЪРЗАМ ДА ИЗПЪЛНЯ СЛОВОТО СИ.” (Еремия 1:12). Бог застава зад
Словото Си с всичката Си неизчерпаема сила, за да Го изпълни. Повярвай в
това!
Евангелистът Босуърд казва: “Не се съмнявай в Бога! Ако искаш да се
съмняваш в нещо, съмнявай се в своите съмнения, защото са недостоверни.
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Никога не се съмнявай в Бог, нито в Словото Му!” Д. Л. Муди казваше: “Има ли
някаква причина, поради която да нямаш вяра в Бога? Има ли някое обещание,
което Бог да е нарушил някога? Умолявам всеки съмняващ се и безверник да
посочи поне едно-единствено обещание, което Бог е дал, а не е изпълнил.
Сатана е лъжец. Това го казва и Исус. Аз мога да разгърна Библията и да ти
докажа, че сатана в продължение на вече шест хиляди години е лъгал човеците
и им е казвал, че Божието Слово не е истинно. Дяволът отрече Божието Слово и
обеща на хората всичко, което е възможно, но наруши всяко дадено обещание.”

ИЗМЕЖДУ ТРИ МИЛИОНА - ВСИЧКИ
ИЗЦЕЛЯВАНИ
Думите от Изход 15:26, които цитирах по-горе: “АЗ СЪМ ГОСПОД,
КОЙТО ТЕ ИЗЦЕЛЯВАМ”, бяха отправени приблизително към три милиона
човека. ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ПОВЯРВА, ЧЕ БОЖИИТЕ ДУМИ СА
ИСТИННИ. Последствието беше, че всеки от тях, който се нуждаеше от
изцеление, оздравяваше съвършено.

ВСЕКИ ЧОВЕК БИВАШЕ ОСВОБОЖДАВАН
В Псалм 105:37 четем: “И изведе ги и нямаше в племената немощен.”
Можеш ли да си представиш, че от три милиона човеци, всички са здрави и
силни? Никакъв слаб, страдащ, или болен нямаше сред тях! Приятели, щом това
е осъществено всред израилския народ, който бе ПОД ЗАКОНА, колко повече
важи за нас днес, които сме изкупени чрез кръвта на Божия Агнец и сме ПОД
БЛАГОДАТТА? Трябва да се убедим во тава и знай, че както е вярно, че
“2+2=4”, ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ИЗЦЕЛЕН! ВСИЧКИ МОГАТ ДА БЪДАТ
ИЗЦЕЛЕНИ! БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ВСЕКИ ДА БЪДЕ ЗДРАВ И СИЛЕН. АКО
ПАЗИТЕ ЗАПОВЕДИТЕ МУ И ВЯРВАТЕ В СЛОВОТО МУ. И понеже “Бог не
гледа на лице” (Деяния 10:34), ако Той иска да изцели някого, това си ТИ!
В наше време болестите и страданията вземат страхотно много човешки
животи. Въпреки факта, че медицинската наука днес разгръща най-големите си
постижения, болестите се разпространяват в нечувани размери. Трагедията е, че
тези страдания и болести нападат дори телата на безброй Божии чада, докато
обикновените проповедници и учители застават покрай тях само с думи на
симпатия и съчувствие. Те уверяват съответния човек, че това трябва да е
Божията воля и че съдейства за негово добро. Освен това обясняват, че може би
Бог иска да даде на болния един урок по смирение, или чрез това трябва да бъде
привлечен по-близо до Бога, който иска да изяви волята си в живота на болния.
Тази е за жалост днес тенденцията на поучението и проповедта, която аз
обаче искам да опровергая. БОЖИИТЕ ЧАДА НЕ ТРЯБВА ДА БОЛЕДУВАТ,
КАКТО И НЕ ТРЯБВА ДА ГРЕШАТ. Още в Стария Завет три милиона човека
се осмеляваха да вярват на изреченото Божие Слово и всеки биваше изцелен.
Искам да подчертая, че три милиона израилтяни ставаха силни и здрави
на единственото основание, че ПОВЯРВАХА в това, което казваше Бог: АЗ СЪМ
ГОСПОД, КОЙТО ТЕ ИЗЦЕЛЯВАМ. Това им се каза и те го повярваха.
Единствената причина, поради която болестта взема толкова жертви днес
между нашите съвременници, е тази, че църквата е престанала да вярва в това,
което БОГ Е КАЗАЛ. Тя знае разбира се, че Бог е казал: “Аз съм Господ, който
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те изцелявам”, но при все това е пропуснала да вярва това, което Бог фактически
е имал предвид, като го е казал. Така превръщаме Неговото “Аз Съм” в “Аз бях”.
Щом е било възможно под Стария Завет и закона три милиона човека да
бъдат едновременно здрав, колко повече би трябвало ние да бъдем здрави под
Новия Завет на благодатта, любовта и истината, който е основан “на по-добри
обещания, на по-добър Ходатай и по-превъзходно служение” (Евреи 8:6).

ИЗЦЕЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ
Дали и днес още е Божията воля, както в миналото, да изцелява ВСИЧКИ,
които се нуждаят от изцеление? Най-голямото препятствие във вярата на много
от търсещите изцеление, е неувереността им ДАЛИ е Божията воля всички да се
изцеляват. Почти всеки знае, че Бог изцелява някои, но има неща в съвременното
богословие, които замъгляват библейския факт, че ИЗЦЕЛЕНИЕТО е за всички.
Невъзможно е да приемем с вяра благословение, за което не знаем дали
със сигурност Бог иска да ни го подари. Божието благословение може да се
получи само, когато узнаем волята Му, уповаваме на Него и действаме според
волята Му. Ако искаме да узнаем последната воля на един човек, трябва да
прочетем завещанието му. Ако искаме да узнаем Божията воля по отношение на
някоя работа, трябва да четем Словото Му (Завета, или - завещанието Му).
Представете си, че една жена казва: “Моят съпруг, който беше много
богат, почина. Бих искала да зная дали е определил нещо за мен в завещанието
си.” Аз бих й отговорил: “Защо ти сама не прочетеш завещанието му и не
разбереш това?” Думата “завещание” е законното обозначение за последната
воля на един човек. Библията съдържа Божията последна воля и Неговото
Завещание. В Нея Той ни завещава всичките благословения на изкуплението.
И понеже ни е дал последната Си воля в завещанието Си, всички добавки
впоследствие представляват фалшифициране. Ако изцелението ни е в Божията
воля, а ние кажем, че Бог не иска да спаси и изцели всички, бихме извършили
фалшифициране на завещанието след смъртта на Завещателя. Исус е не само
умрелият Завещател, но като възкръснал, е и Посредник на Завещанието. Той е,
така да се каже, нашият Адвокат и Той не ни лишава от правото ни, както някои
земни адвокати правят. Исус Христос е нашият Ходатай отдясно на Бог Отец.
Не съществува по-добра възможност да се убедим в Божията воля от тази, да
четем Евангелието, което разказва за поучението и делата Христови - Той
изрази волята на Отца. Земният Му живот е откровение за волята и неизменната
любов на Бог. Буквално Той изпълни Божията воля за адамовото поколение.

“АКО Е ВОЛЯТА ТИ”
Когато Исус “възлагаше ръцете Си върху ВСЕКИГО от тях и ги
изцеляваше”, Той откри и изпълни Божията воля за ВСИЧКИ човеци. “Ето, ида
да извърша Твоята воля, о, Боже!” (Еремия 10:7). “Защото слязох от небето не
Моята воля да сторя,

4

