ФЦГ-М академия 2017, част 05 – Изцеление & освобождение

Изцеление & освобождение
ФЦГ-М академия 2017, част 05

1. Възстановяване е необходимо:
Библията говори за възстановяването на различни места, от различни гледни точки.
Деяние на апостолите 3:21 – когото (Исус Христос) небето трябва да приеме до времето,
когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на
Своите святи пророци.
За нас решението е много практично. Човекът едно паднало творение, той се нуждае от
„възстановяване“. Какво означава това?
Област

Проблем/увреждане

Мярка

Дух

Разделен от Бога

Новорождение

Душа

наранена, разпадане

вътрешно възстановяване/изцеление

Тяло

телесно увреждане

телесно докосване и оздравяване

Съобрази: 1 Цолунци 5,23 (Дух, душа, тяло)
Увреждания в нашето тяло могат да бъдат предизвикани от областите на духа, душата и от тялото.
Затова е много важно при проблеме да не се оглежда само една област на човешката личност, а
да се очаква едно цялостно изцеление във всички области.
•

Деяние на апостолите 10,38 – и изцеляваше всички завладяни/угнетявани от дявола

Днес ще се занимаем с темата „Изцеление и освобождение“.

2. Базиса на Изцелението: Любов, приемане, прощение
•
•
•

Исус дойде на света
Той ни освобиди чрез своята жертва
неговото идване беше подтикнато от любов, приемане и прощение.

Любов
•
•
•

Бог възлюби света (Йоана 3,16)
пълната любов пропъжда страха (1 Йоаново 4,17-18)
Исус умря за нас още докато бяхме грешници (Божията любов!) Римляни 5,8

Приемане
•
•
•

приети във възлюбения (Ефесяни 1,3-6)
приемането на Сина вместо..
приет от Бащата, целунат (Лука 15!)
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Прощение
•
•
•
•
•

роден в Христа (Ефесяни 4,32)
всички (!) наши прегрешения (Колосяни 2,13)
всички наши грехове, изцеление на всички наши недостатъци
възстановяване на личността
любов и съчуствие

3. Лични въпроси към теб самия
Задай си моля те следните въпроси:
Кой си ти?
• Можеш ли да се приемеш такъв какъвто си?
• Имаш ли проблеми в областта на своята личност?
• Ядосваш ли се на себе си, как изглеждаш...?
Какво си правил?
• Какво в живота ти е протекло неправилно?
• За какво се обвиняваш днес, има ли неща които си направил на обратното/по неправилен
начин?
Къде си бил?
• На кои лоши места си се намирал/си бил?
Какво ти беше сторено?
• Кой те нарани?
• Какво се е случило в твоето детство?

4. Какво се е случило в живота ти?
•

•

•

Нарушението което е настъпило в следствие на живот в един греховен и пропаднал свят.
o Преживяване на болести, катастрофи, бедност, смърт на близък човек ( не винаги
събития, за които носим ние отговорност)
o Преживявания предизвикват в нас често една грешна представа за Божието
същество.
Нарушения, които идват в следствия на рани, които са ни нанесли други хора.
o Хора, които са съгрешили спрямо нас, призив за прощение
o Рани нанесени от близки хора като родители, приятели, учители, пастори и
раборници, познати, близки роднини – не само с умисъл нанесени рани.
o Наранявания в детството (отхвърляне, злоупотреба, ниско ценене,...)
o пренебрегване на бащината любов
o сексуална злоупотреба
o травматични преживявания като развод, финансово рухване
o Рани, който предизвикват гняв при изплуване на спомени
 рани могат да допринесът за затварянето на други
 рани могат да объркат нашата представа за Бог
Загуби/щети който са предизвикани от нашите грешки
o Последствия от преживяване на блутство, изневяра, хомусексуалност, аборт,
алчност, ревност
o Спомени от грехове могат да доведът до изпитването на силни чуства на вина и
страх
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5. Централен проблем е гордост
Един от решаващите фактори в нашия живот е гордостта. За съжаление тя остава често
незабелязана от самите нас. Хората не знаят въобще как да се занимаят с тази дума. Те си мислят,
че нямат никаква причина дори и малко да се гордеят със себе си. Но точно там се изявява в найголяма степен проблем с гордостта.
„Първия грях“ на гордостта при Адам и Ева
•
•

вие можете да бъдете като Бог
Казал ли е Бог нещо противоречиво на това?

А. Какво е всъщност гордост
• Гордост е едно основно полужение да изглеждаш, че си нещо повече от това което си (=
лъжа)
• Гордостта е в сътрудничество с лъжата (да заблуждаваш другия, да не си честен)
• Гордостта може да бъде подтика, движещата сила, вътрешната подбуда на нашите
действия.
Б. Гордостта може да бъде разпозната...
• по чуствителността
• по самосъжалението
• по неспособността да приемеш любов/обич
• по отхвърлянето на прегръдка
• по отбранителни/враждебни чуства, затваряне
• по буквално настръхване при показване на обич
• когато човек неможе да покаже обич/любов
• когато немога да приема сам себе си
• по комплексно чуство за малоценност
• когато човек неможе да приеме прошката за неговите грехове (човек не иска никаква
милост, приемането на милостта казва, аз съм лош, грешен)
• когато човек не иска да се излага
• когато не се застъпваме за Исус
• когато си мисля че най-доброто би било, ако не съм там въобще (обезкуражаваща
гордост)
• по това да искам да съм независим
• по собствени постижения, с които ние искаме да се справим с всичко
С. По какво се разпознава още гордостта?
• Гордостта е заета с това да прехвърля вината на другите, да ги критикува и да им показва
защо те са несправедливи.
• Гордостта води до твърдост, арогантност, самодоволство и независимост.
• Гордостта се интересува от това да изглежда добре в очите на хората повече отколкото да
угоди на Бога.
• Гордостта се интересува повече от това да спечели спора, отколкото да запази приятели.
• Гордостта никога не казва думите: „Аз постъпух неправилно. Моя е вината. Можеш ли да
ми простиш?“
• Гордостта ни дава чуството че ние сме по духовни или по-близко до Бог от другите. Ние
сме прекалено добри, че да бъдем свързани с определена група от хора на общественни
места.
• Гордостта води до едно изискващо отношение. Тя се концентрира в това, какво не е
направено за нас, вместо да види какво е направено за нас досега. Гордостта гледа винаги
към миналото или бъдещето, а в сегашното тя не е никога доволна.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Последствие от гордостта е неблагодарност. Гордостта казва: „аз заслужавам нещо повече
или нещо по-добро“!
Гордостта води до това да избягваш други хора.
Гордостта причинява разединения/раздори. Гордостта ни подмамва към това да се
сравняваме с другите и да ги гледаме като по-долни.
Гордостта казва: „Моята група притежава повече познания от другите“.
Гордостта води до една непоправима и упорита позиция/отношение.
Гордостта ни предразполага към това да преценяваме определени ситуации според това
което те означават за нас, а не за Бог. Гордостта пречи на това да бъде видян живота ни от
Божията перспектива.
Гордостта вижда грешките на другите, но не се опитва да потърси слабостите които
преписва на другите в себе си. Гордостта не казва никога: „Да, аз го направих същото“, или
„Аз те разбирам. Само Божията милост ме опази от това да не направя същото като теб.“
Гордостта не е готова, да признае собствени грешки или личната отговорност. В случай че
това не е така, оправдава лошото си държание във всички обстоятелства.
Гордостта допринася за едно негативно, критично отношение, за клеветене и злословене.
Гордостта е бъбрива, отрицателна/неодобрителна, нарушава доброто име на хора, и е във
всяко време готова да разпространява провалите и греховете на другите.
Гордостта прехвърля вината на Бог или на другите, ако нещо се провали.
Гордостта оправдава огорчение.
Гордостта води до гибелно кръгообращение на самосъжаление. Гордостта казва, ние
можам да станем толкова духовни, че да се освободим от гордостта; това води понякога
точно до абсурдната форма на убеденост в собствената несъгрешимост и обезценява
Христовия кръст.

6. Какво място е получил дяволът?
„Не даваите на дявола никакво място“ (Ефесяни 4,27)
Много важен е въпросът, до каква степен е получил дяволът място в живота ни или до каква
степен му даваме ние ново място. Той се опитва да влезе в сърцата ни и да разруши, да спечели
място там за себе си. Как подхождаме ние към това?
А. Целта на дявола
• да спечели място (Ефесяни 4,27)
• завладяване (Деяние на ап. 10,38)
• пленяване (2 Тимотей 2,26)
Б. Тактиката на дявола
• отнема словото (Лука 8,12)
• посява плевели (Матей 13,39)
• използва хитрости (Ефесяни 6,11)
• използва слабостите ни (Ефесяни 4,27)
• блъфира, заблуждава (1. Петрово 5,8)
• поставя уловки/клопки/примки
С. Точките в които дяволът ни напада
• света на мислите ни
• (сексуалност, алчност..)
• гордост
• непримирителност
• бунт
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•
•

злодеяния
огорчение

Д. Не давай на дявола никакво място!
• Съпротиви се стоейки твърдо във вярата! (1 Петрово 5,9)
• Подчини се на Бога, съпротиви се на дявола и той ще бяга! (Яков 4,7)
• Облечи целото всеоръжие! (Ефесяни 3,7-10)
==>> Остани в Него ==>> постъпвай справедливо
Е. Отнеми мястото на дявола!
• Покаяние и изповед/изповядване на вярата
• почистване на ума (мислите)
• прощение и сдобряване
• смирение пред Бог
• давай!

7. Покаяние и причистване на живота
В процеса на вътрешното изцеление и промяна на нашия живот е важно да изясним и
почистин старият ни живот без Исус. Ако ние това не го наравим няма да постигнем голям
напредък в областта на (вътрешното) възстановяване и промяна!
А. Защо трябва обезателно да изясним/изчистим нашето минало?
• 2 Коринтяни 5,17 ==> започна нещо ново // всичко е ново
o процес или статус
Б. Какво ни говори библията относно изповядването на греховета?
• 1 Йоаново 1,9
изповед и прошка
• Яков 5,16
изповядаите се един на друг!
• Притчи 28,13
изповядаите се, не отричаите
• Еремия 3,13
изповед, идолопоклонство
Примери за изповед в стария завет:
• Валаам
Числа 22,34
• Ахан
Исус Навиев 7,20
• Саул
1 Царе 15,24
• Давид
2 Царе 12,13

Чуй Божия глас
непокорство, „кражба“
непокорен (виж също стих 23)
прелюбодейство

Примери от новия завет:
• Юда
• Патър
• променените
• изгубения син

предателство ==> лош резултат
сновно осъзнаване/разбиране
кръщение и изповед /християните
пред небето и пред Тебе

Матей 27,4
Лука 5,8 о
Марка 1,15
Лука 15,18

С. Изповядването не греховете при обръщането/ след това?
• Обръщане: глобална първа стъпка - „юристически“ пред Бог ми е простено!
• След това: ние разпознаваме греховността на човека
 минаване през отделните области
 познаването на греха в течение на времето
 при създадени окултни връзки е необходима молитва с отричане
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основно почистване на живота!

Д. Конкретните стъпки на покаяние и изповядване на греховете
• Признай своите грехове и ги изповядаи пред Бога и хора (Пс. 32,3-5, 1 Йоаново 1,7-9)
• Преживей скръб и сломение заради твоите грехове!
(Псалом 38, 5-7; Пс 51,4-6; 2 Коринтяни 7,10)
• Предай греховете си, остави ги, отвърни се от тях!
• Раздели се с греха, освободи се, махни всичко което те свързва с греха! (Притчи 28,13;
Деяние на Апостолите 19,18-20)
• Приеми неговото прощение и познай Неговата любов!
• Почуствай свободата от греха!
Е. Обещания относно обръщението ти към Христос/покаянието/връщането/изповедта на греховете ти
• 2 Летописи 7,14 Бог ще чуе, отговор на молитва
• Исая 55,7 милост
• Деяние на ап. 3,19 заличаване на греха
Ф. Практично ръководство: признаването на греховете освобождава
• Основата на тази концепция: Лука 15,18 ==> Греха срещу Бог и хората
• Грях: основно разделяне от Бог, идолопоклонство, идолопоклонничество
• Грях: (виж Листа ==> мини го/прочети)
• Практични последствия и конкретна молитва!
Материал на ФЦГ-М: Тетрадка вярвай на практика 02 - „изповядването на греховете освобождава“

8. Стъпките по пътя на изцелението
А. „В ръката на съдбата“ или собствена отговорност?
Освен вината която ни е предадена от други хора, не трябва да отричаме и совствената ни
отговорност. Можем да останем изненадани от принципи, които могат да ни разболеят, но затова
е собствената отговорност на човека от голямо значение. Тя има голямо значение за това дали
натоварващи фактори ще бъдат отсранени или не.
• Разпознаване на ситуацията
• Разпознаване на собствената вина, грешното държание
• Изповед на вината
• Детайлно отстраняване на фактори
• Отнемане на сатанински права в живота ни
Б. Актуална/уместна или неактуална/не важаща вина
• Вината може да ни създаде проблеми в живота в две области.
o Актуална вина, тя е там и те разделя от Бог
 прави ни проблеми/притеснява ни, целта е да ни доведе обратно при Бога
 започва процеса на обновяване
o Не важеща/неуместна вина
 Тя ни преследна и затруднява. С неуместна вина се имат в предвит
неправилни чуства, комплекс от вина (моята вина е голяма, на мене
неможе да ми бъде простено).
С. Последствията от вината
• като решение ние се опитваме да се напрегнем
• живот в миналото
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•
•
•
•
•

несигурност
самосъжаление
евентуално да мразиш себе си
евентуално „да се наказваш“, аскетизъм
нямаш общение с Невесния баща

Д. Да приемеш пощение
• зарадвай се на Божиите любими занимания
• запознаи се/упознаи Божието естество
• чрез прощението стани способен да развиваш взаимоотношения
• възстановяване на личността
• прошката предизвиква изцеление в три димензионен
• радоста от чистата съвест
• прошка въпреки блокадата произлизаща от твоята култура
• прошка въпреки недостига на чуства
• недостатъчен пример
Е. Прошка!!!
• наряняванията немогат да се предотвратят
• Настояването на Исус – Матей 6,14-15
• Прошката ни прави свободни
• Прошката изцелява наранявания от миналото
Ф. Усети/получи изцелението!
В процеса на прощението и отделянето от старите ситуации, ще получим изцеление на нашето
същество, нашите наранени чуства, нашето полужение.
•
•
•
•
•

Бог е любов
приеми любовта
едно самочуствие подарено от Бог
не се имай за много важен
свободен си за другите

Вътрешното изцеление може да се случи в момента на новорождението ни. Много хора успяват
тук да приемат помощ и успяват да пробият. Но опита показва,че при хора с критично
минало/скрити причини продължава по-дълго този процес.

9. Може да бъде необходимо „освовождение“
Освобождението от демони заема централна роля в стария завет. Разкарва се за много
демонизирахи хора, които биват освобождавани. Деминоте не са единични случаи. Когато човек е
демонизиран се вижват определени явлени и ненормално до много ненормално държание.
(припадъци – Марка 9,17; Човек в синагогата, който имаше нечист демон – Лука 4,33; Марка 5,2)
Сам Исус служи на хората чрез освобождение, но не ни учи как и кога това трябва да се
практикува и кога не. Исус дава пълната сила на своите ученици над демони (Лука 9,1) и ги
приканва да изгонват демони (Матей 10,8).
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В евангелието четем



•
•
•
•

Матей 4,24
Б
Матей 10,1
А
Матей 10,8
А
Матей 12,43-45 Л

•

Матей 17,21

Л

•

Марка 3,15

А

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Марка 6,7
Марка 6,13
Марка 16,17
Марка 9,23
Лука 6,18
Лука 7,21
Лука 8,2
Лука 8,2
Лука 9,1
Лука 9,49
Лука 10,17
Лука 10,20

А
Б
А
Л
Б
Б
Б
Б
А
Б
Б
А

А = задача и пълномощие
Б = описание, как ни служи Исус
Л = учителски изказвания
Исус изцелява обладани (така се наричат демонизираните хора)
Исус дава пълномощието на Своите ученици да изгонват демони.
Задачата е: изгонвай демони!
Нечист дух се връща в къща, която не е окрасена/подредена и
донася други духове със себе си, така че сегашното състояние на
човека става по лошо от предишното.
Този вид демони биват прогонени с молитва и пост. Какво направи
сам Исус в ситуацията? (подготовка!)
Той „поръчва“ на учениците да имат пълномощие да изгонват
нечистите духове.
Исус дава пълномощие на учениците над нечисти духове.
Исусовите ученици изгонват много нечисти духове.
„В Мое име ще бъдат изгонвани нечисти духове.“ (знак)
Чрез вяра всичко е възможно (във връзка с демонологията)
Хора обладани от нечисти духове бяха изцелени.
Исус изцелява от нечисти духове.
Жени които бяха изцелени от нечисти духове.
От Мария Магдалена излязоха 7 духа.
Сила и пълномощие над всички демони.
Някой от другите изгонва нечисти духове/Исусовата реакция.
„Господи, дори и демоните в Твое име ни се подчиняват.“
Не се радвайте, че духовете ви се подчиняват => ами?

10. Когато ти имаш нужда от освобождение
Когато ти самият си засегнат, защото чустваш липсата на свобода, тогава знай-помощте за теб е
тук. Как може човек да се освободи?
•
•
•
•
•
•
•

Истинност, честност, смирение са условия за каквито и да са освобождения: ситуации не
трябва да се премълчават или окрасяват.
Изповед! - изповядването на греховете освобождава!
Познай Исус Христос и вярата си в Него!
Живей Божието слово и го прокламирай!
Покай се за започнатите грехове!
Спри окултните практики(например хороскопи, окултни книги и т.н). подробно обяснение
по темата ще намерите в тетрадката “изповедта освобождава“.
Неща в които сте били победени прекратете (гордост, бунт, непростителност и т.н.)

Ако ти самичък си засегнат можеш да разчиташ на помощта на другите. Те ще бъдат готови с
удоволствие да се молят за теб.
Важно: Колко много хора се нуждаят в своето новорождение от „духовен помощник“. Възможно е
да се нуждаеш от подкрепа чрез някой друг за да преживееш освобождение? Обърни се към лице
което може да те покрепи в това (свещеник)!
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11. Какво да направим, ако някой друг човек се нуждае от освобождение?
Ние му служим, така както би направил Исус! Няма ситуация в която Исус да не може да даде
отговор/решение.
•
•
•
•
•

Ние го виждаме и разпознаваме неговата нужда.
Ние полагаме ръце на него (освен ако не сме предупредени в Духа)
Ние не се страхуваме, защото самите ние живеем чисто, така че злото не може да ни
докосне.
Ние се молим и прокламираме.
В Исус Христос е свобода.

Не се чуствай безпомощно, не се страхувай когато срещнеш обладан човек. Потърси моля те
помощ от човек, който има опит в тази област/тема.
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