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1. УВОД- 

Темата за изцелението от болести 
винаги е била актуална. Болестите и 
страданията са ежедневие в този свят. 
Въпреки че сме напълно наясно в какъв 
изкривен и пропаднал свят живеем, все още 
има хора които задават странния въпрос: 

Ако има Бог, защо има толкова много 
страдание по света? 

Не мога да твърдя, че процента е точен, 
но мисля че няма да сгреша ако кажа, че 80% 
процента от страданието по света си го 
причиняваме ние самите.  

Оставям 20% страдание за онези 
праведници, които Сатана клевети, като 
казва, че имат добър живот, защото Бог е 
щедър и милостив към тях и ако Бог 
отдръпне ръката си на благословения от 
тях, те ще похулят и изоставят Бога - 
спомнете си Йов. В този процент ще влезнат 
и други служители, които Бог е дал познания 
и духовна мъдрост, които биха могли да ги 
възгордеят и по тази причина Бог им 
изпраща „смутител”, който да ги държи 
смирени и близо до Бога.  

Иначе, болестите и страданията, идват и 
върху вярващи и върху невярващи основно 
поради греха и неправдата, които са в нас. 
Можем дори да подозираме, че страданието 
на едни е вече бизнес за други. Някои 
болести се предизвикват, за да могат 
съответни лекарства да се продават.  
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Във времето на Исус, нещата със 
страданието може да са били малко по-
различни, но само малко. И в Неговото 
време, страданието е изобилствало. Ние не 
можем да подминем пренебрежително 
Исусовото отношение към страданията на 
хората и Неговия подход към тях. 

Отваряме страниците на Евангелията и 
четем: 
Maт_4:24  И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и 
довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни 
болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; 
и ги изцели.  

Maт_8:16  А когато се свечери, доведоха при Него мнозина 
хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели 
всичките болни;  

Maт_12:15  Но Исус, като позна това, оттегли се оттам; и 
мнозина тръгнаха подире Му, и Той ги изцели всички.  

Maт_14:14  И Той, като излезе, видя голямо множество, 
смили се за тях, и изцели болните им.  

Maт_15:30  И дойдоха при Него големи множества, които 
имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, 
и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели;  

Исус не се въздържаше от изцеление на 
болни. Той го правеше с удоволствие.  
Единственото място където Той не можа да 
извърши изцеление, беше там където го 
познаваха от малък и хората, не можеха да 
му се доверят, понеже виждаха в Него „сина 
на дърводелеца Йосиф”. 
Maрк 6:5  И не можеше да извърши там никакво велико 

дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги 
изцели. 6:6  И чудеше се за тяхното неверие. 
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ИЗЦЕЛЕНИЕТО- това е кратък или 
продължителен процес на освобождаване на 
тялото от причинителите на страдание. 

Исус е най-впечатляващия пример на 
изцеляване на болни. Някои болни Той 
изцеляваше на момента, други изцеляваше 
от разстояние, трети ги изпращаше с 
болестта им за да се покажат на 
свещениците и те по пътя се изцеляваха. 
Някои болни Той изцеляваше като се допре 
до тях, за други-правеше правеше някакъв 
мехлем за намазване, за трети - Той само 
изговаряше слово, а четвърти се 
изцеляваха, когато с вяра се допираха до 
Него. 

Християнството е триумф на изцеляване 
чрез вяра. Когато беше на земята Исус 
изцеляваше с присъствието си, но за нас 
днес е важно това което Той често 
споменаваше и наблягаше: “Твоята вяра те 
изцели!” Защо Исус наблягаше върху вярата 
на потърпевшия? Защото Той искаше да 
знаят и учениците и поколенията след тях 
нещо важно. Да знаят, че когато Той няма да 
бъде между хората за да протяга ръце за 
изцеление, то тогава те спомняйки си тези 
негови думи, ще могат да се ползват отново 
от неговата сила, чрез вяра. Вярата е 
проводника на Христовата сила на 
изцеление за нас. 
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Изцеление чрез вяра може да се 
постигне, чрез кратка или продължителна 
усърдна молитва. 

Изцеление, чрез вяра може да се 
постигне, чрез усърдна молитва и помазание 
извършено от църковни презвитери. 

Изцеление , чрез вяра може да се 
постигне чрез усърдна молитва и пост. 

Изцеление, чрез вяра може да се 
постигне, чрез усърдна молитва на 
определен вярващ, след откровение дадено 
от Бога.(Откровението се дава или на 
болния или на вярващия) 

Изцеление, чрез вяра може да се 
постигне, чрез корпоративната (обединена) 
молитва на вярващите информирани за 
нуждата.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

След всичко казано до тук, нека помислим 
върху прочетения текст. Основното което тази 
жена направи, беше да намери сили, смелост, 
време и вяра да се ДОКОСНЕ ДО ИСУСА. Дори 
не до тялото, а до дрехата на Исуса. Нека 
видим и нека помним, какво се съдържаше в 
този акт на докосване от страна на тази жена. 

1. Знанието за Исус води към 

изцеление 

Докосването означаваше, че тя беше чула за 
Исуса и това я водеше при Него за да търси 
изцеление. и даде надежда.(Марк 5:27) 
 



 6 

Maр.5:27  като чу отзивите за Исуса, … 

 Много от хората които страдат не са чули, че в 
Исус има изцеление. Вина за това невежество, 
често имаме и ние, вярващите които не сме 
събрали смелост да им кажем.  
Често има вярващи които тихо и безгласно се 
молят за изцеление на свои близки и никога не 
им идва на ум да кажат на тези страдащи, че 
Исус може да изцелява, че чрез вяра в 
Неговата сила, може да се намери изцеление от 
всяко страдание.  

Най-парадоксалното е, че ако Бог даде 
изцеление, такива християни, пак мълчаливо 
благодарят на Бога, а човека и хабер си няма 
от къде е дошла помощта му. “Ако тия 
млъкнат, то камъните ще извикат …” Мисля, 
че много вярващи се надяват на това 
обещание на Исуса. Нека не чакаме 
камъните да заговорят около нас!!! 

Знаете ли, че говорейки на невярващия в Бога, 
но болен човек вдъхва в него скрита надежда, а 
надеждата е вид вяра. Когато ние говорим на 
един невярващ в Бога човек, че в Бога има сила 
за изцеляване, това не е напразно. Той/тя може 
да се противи, да негодува, да обвинява Бога, 
но съгласи ли се да молим за него, това вече е 
победа. Тогава ние можем да се молим за 
неговото изцеление с простичка молитва и без 
викане, падане, дори полагане на ръце( всяко 
драматизиране насочва вниманието на болния 
към нас, а това не е целта ни) да се помолим.  
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Помнете че дори най-хилавата вяра, в тези 
случаи има стойност и значение.  
Болния свят около нас има крещяща нужда да 
чуе за Христос и че в Него има сила за 
изцеление: 
Рим._10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са 
повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А 
как ще чуят без проповедник?  

Как света ще чуе, ако вярващите мълчат? 
Жената знаеше за Исус и нейното знание, вкара 
в сърцето и малка вяра. Тази нейна вяра, 
колкото и малка да беше, и свърши работа. 
 

2. Вярата в Исус води към 

изцеление. 
Maр 5:29  И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в 
тялото си, че се изцели от болестта.  5:30  И веднага Исус 
като усети в Себе Си, че е излязла от Него сила, обърна се 
всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми?  

И двамата  усетиха! Докосването 
означаваше, че макар и  несъвършена 
вярата на тази жена беше на лице. Тя 
имаше много неясно разбиране за Исуса, но 
тя се вкопчи в онова което знаеше и имаше в 
сърцето си за Исус. Да, тя буквално се 
вкопчи. Тази дума е използвана в оригинал в 
30 стих: “вкопчи се”. Исус попита “Кой се 
вкопчи до мен?” Жената гледаше къде е края 
на Христовата мантия. Може би си мислеше, 
че това е чудотворна мантия. Но Исус не я 
обвини. Той индиректно я коригира, като 
каза, “Сила излезе от  мен!”   
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Чували ли сте за изцелени след като усърдно 
са се молили пред иконата на  Христовата 
майка. Чували ли сте за изцелени, след като 
са ходили на Божи гроб или Кръстова гора? 
Силата за изцеление излезе от Исуса, не от 
мантията Му и жената разбра това. Вярата 
макар и слаба стана проводник и силата на 
изцеление излезе от Исуса. 
 
Нашето изцеление не идва от чудотворна 
икона, от чудотворни мощи на светии. Може 
да ми попадне и свещения граал(чашата от 
която Исус отпи в нощта, когато беше 
предаден) . Тази чаша няма да има 
чудотворен ефект върху нас. Чудото става 
когато човек повярва в слита излизаща от 
Христос. Тази истина е открита още в 
С.Завет: 

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.  

Някой може да ме апострофира: Да но когато 
жената се изцели, Исус не беше още 
пострадал. Аз няма да влизам в полемика, за 
да доказвам, че Бог работи извън времето и 
че миналото, настоящето и бъдещето са 
събрани и в сърцето на Бога са едно. Това 
което искам да кажа, е че днес ние имаме 
много повече в раните на ИСус, отколкото 
имаше онази жена. Затова братко и сестро- 
използвай тази изцелителна сила течаща от 
раните на Христос. Тези рани които останаха 
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от времето и преминаха във вечността, за да 
продължат да бъдат извор на изцеление за 
всеки който вярва.  
 

Не е жалко за неразбиращата вяра, когато 
търси мантията на Исуса, за изцеление, жалко е 
когото вярващи които са запознати в детайли 
със силата на Христос, търсят места, предмети 
и материални неща, които да им помогнат. Ти 
който знаеш истината, ти нямаш нужда от святи 
места, нито от мощи на светци, нито от 
чудотворни икони именно защото знаеш къде е 
извора. Иди при извора и изцели и себе си и 
почерпи и сили за изцеление на близките си. 
 
След малко ние с вяра ще застанем под кръста 
Христов и ще ядем от тялото Му и ще пием от 
кръвта Му (не ме разбирайте напревилно). Ние 
няма буквално да ядем плът и пием кръв, но 
чрез вяра ще храним душите си с мисли и 
чувства относно жертвата Христова. И аз искам 
да ви помоля за нещо: 
Вземи хляба и докосни с ръце измъченото 
заради твоите грехове тяло христово. Вземи 
чашата и нека Неговата кръв да докосне душата 
ти. Спомни си, че в това изстрадало тяло и в 
тази пролята кръв ЗА ТЕБ ИМА ИЗЦЕЛЕНИЕ. 
Държейки в ръце тялото и кръвта на Христос 
повярвай, че в тях има сила за изцеление за 
твоите болести. С тази вяра приеми 
изцелението и окъпи душата си и телото си в 
тази сила и бъди изцелен.  
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(Господна трапеза -раздаване 
 Тиха молитва на благодарност за жертвата 

в която има изцеление за нас + 
 Молитва за ДУХОВНО ИЗЦЕЛЕНИЕ И 

ОСВОБОЖДЕНИЕ от толерирани грехове, от 
пороци, от проклятие,+ 

 Молитва за Физическо изцеление + 
Молитва на Благодарност че молитвата ти 

е била чута) 
 

3. Свидетелството има значение  

Maр 5:33  А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше 
станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата 
истина.  

Бог иска да Го прославяме когато ни изцелява. 
Докосването на жената и помогна, да 
разбере, че Исус има време което да отдели 
за да говори за нейното изцеление. Тя 
мислеше, че не е достойна, вероятно се 
обвиняваше за много неща, вероятно се 
срамуваше от много неща, вероятно 
мислеше, че върху нея тежи проклятие. Може 
би беше интроверт и не обичаше да насочва 
вниманието на хора към себе си. Изведнъж 
обаче Исус и показа, че Той има време и 
желание да говори , за нейните чувства и за 
новото и приобщаване към обществото. 

 
И след като Исус имаше време да говори с 

нея за проблемите и, какво следва от това…? 
 



 11 

Докосването на жената и помогна да 
разбере, че тя трябва да изповяда това което 
и е станало. Те двамата можеха само да си 
разменят погледи и никой да не разбере 
освен тях, но Исус много нежно я подтикна тя 
ПУБЛИЧНО да изповяда онова което стана . 
33ст. 

Пр.Норвежкия богослов Оле Хелзби казва: 
Ние трябва да се молим така: Господи, ако това 
е за Твоя слава, изцели ме изведнъж. Ако е за 
Твоя слава, изцели ме бавно. Ако пък това ще 
Те прослави повече, остави ме болен за по-
дълго време. И ако това ще послужи за да се 
прославиш Ти, вземи ме в Славата Си в небето.  

Изцелението не трябва да остава тайна. 
Може да не влизаме в детайли, ако става 
въпрос за изцеление на някои части и органи 
които изискват по-голяма почит и респект, но то 
изцелението, не трябва да остава тайно. То ни 
се дава и целта му не е само да ни съзаде 
комфорт,но и за да прослави Онзи от Когото 
излиза силата за да сме изцелени.  

Видяхме, че и двамата: и жената и Исус 
УСЕТИХА нещо. Жената усети, че е получила 
изцеление, а Исус усети, че сила излезе от 
Него. Това усещане на жената и даде смелост и 
увереност да говори за всичко, което е станало 
с нея.  

Затова искам да се обърна към вас тази 
сутрин: ако вие днес сте търсили сили от Исус 
за своето изцеление и сте УСЕТИЛИ, че 
изцелението е дошло във вашето тяло, тогава 
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нямате право да мълчите. Разкажи истината! 
Може да излезнеш и да я кажеш на мен, но така 
че всички да я чуят. Но само ако сте го усетили!  

(време за свидетелства) 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Няколко важни неща за запомняне в 
заключение: 

1-Изцелението е важно за нас. Ние го 
искаме и очакваме. Но знаете ли кое е по-
важно? Бог също го оценява, иска и очаква! 
Защо ли? Защото изцелението трябва да  
прогласява, Името Му всред хората в света. 
Защото изцелението трябва да води 
невярващите към покаяние и доверие в 
Божията сила. Защото изцелението цели  
затвърждаване на  вярата ни в Бога.  

2- Истинското изцеление се получава 
чрез докосването ни до Христос.  То идва 
чрез сили излизащи от Него. 

3- Изцеления има дълг към Бога и 
хората, да свидетелствува! 

АМИН! 


