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ГЛАВА 1 

„ЕВАНГЕЛИЕТО” НА ПРОСПЕРИТЕТА 

Американското
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 християнство бързо бива заразено от една коварна болест, 

така нареченото евангелие на здравето и богатството – макар че 

последното съдържа в себе си твърде малко от характера на благовестието. 

В една по-простичка форма то просто казва: „Служи на Бога и бъди богат 

(или здрав).” В по-уважаваните, но и по-пагубните си форми то изгражда 

кристални катедрали за по 15 милиона долара прокламиращи богатството 

на градското християнство. Или пък казва: „Бог желае да бъдеш богат (или 

здрав).” 

Поселението е представяно горе долу така: „Това се намира в Библията. 

Бог го казва. Затова мислете Божите мисли. Изисквайте това. И то е ваше.” 

Аз разбирам, че не всички привърженици на това понастоящем модерно 

благовестие казват или правят това толкова смело и че двете неща 

(богатството и здравето) могат да бъдат разделени, но библейските и 

богословските изопачавания, които лежат и зад двете са подобни. 

Всъщност богословието на това ново „благовестие” изглежда пасва много 

повече на американската мечта отколкото на учението на Този, Който 

„нямаше къде глава да подслони.” 

От самото начало желая да кажа, че това не е лична атака към никого. 

Точно обратното, убеден съм, че мнозина от по-добре известните фигури в 

това движение – напр. Орал Робъртс, Кенет и Глория Коупланд, Кенет 

Хенен, Робърт Шулер – не са зли хора, които искат да забогатеят за сметка 

на другите. Независимо от това обаче тяхното послание е едно опасно 

изопачаване на Божията истина, едно послание, което може да бъде 

привлекателно единствено за човешката паднала природа, но не и за 

живота в Духа. 

Проблемите са както библейски така и богословски. Нека първо да 

разгледаме Писанията. 

1 Основният проблем в култа към просперитета лежи точно так където 

самите евангелизатори смятат, че е тяхната сила – тълкуването на 

Писанието. Наистина голяма част от това, което те казват има библейски 

привкус, което е именно причината толкова много добронамерени хора да 

падат в този капан. Така например Орал Робъртс многократно напомня на 
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хората, че да се поставят материалните неща над Бог е грешно
2
 и Робърт 

Шулер правилно твърди, че Бог обича богатите така както и бедните. В 

своята книга „The Laws of Prosperity” Кенет Коупланд казва между 

другото: „Парите, макар сами по себе си да не са зло, са един 

„отвратителен бог.” Истинският просперитет е духовен така както и 

материален. Просперитета не трябва да бъде край сам по себе си, а 

средство да се помага на другите. Човек трябва да приема Бога според 

Словото Му и да Му се доверява. Тези и много други неща са верни и 

никой не може да намери вина в тях. 

Вината, разбира се, не лежи в подобни изолирани истини, а в основата, 

която винаги се връща като едно постоянно твърдение: Бог желае 

(финансовият) просперитет на всяко от Своите деца и затова за един 

християнин да бъде беден означава да бъде извън Божията воля и да живее 

живот в поражение пред сатана. Обикновено в това твърдение се съдържа 

и още едно: Понеже ние сме Божии деца винаги трябва да бъдем първа 

класа – трябва да имаме най-голямото и най-доброто - Кадилак вместо 

Фолксваген - понеже единствено това носи слава на Бога (наистина 

странно богословие вглеждайки се в естеството на Въплъщението и 

Разпятието). Но тези твърдения не са библейски без значение колко 

библейски багаж поставяме върху тях. Основните проблеми тук са 

херменевтични, т.е. те са свързани с въпроса как човек тълкува Писанието. 

Дори един мирянин, който не знае значението на думата „херменевтика” и 

който не е особено добре обучен да тълкува Библията, усеща, че това е 

мястото където лежи истинският проблем. 

Най-разочароващото нещо за начина, по който тези хора използват 

Писанието, да използваме книгата на Коуплан за пример, е изцяло 

субективния и избирателен начин, по който тълкуват библейския текст. 

Разбира се, Коупланд твърди точно обратното, но доказателствата говорят 

сами. На първа страница (стр. 13), той ни казва, че „в това изследване ние 

поставяме на първо място Божието Слово, не какво ние мислим, че то 

казва, а какво наистина казва!” Това е благородно, но какво означава на 

практика? Внушението е, че всяко тълкуване, което се различава от 

неговото се основава на това, какво мислят хората, а не на това, което 

казва Библията. Но също така се внушава и истината, че доброто тълкуване 

трябва да започне с ясното значение на текста. 

Ясното значение на текста обаче е точно това, което Коупланд и някои 

други хора не ни дават, пасаж след пасаж. Нека да разберем, че ясното 

значение на текста винаги е първото правило, както и крайната цел, на 

всяко валидно тълкуване. Но „ясното значение” е свързано преди всичко с 
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първоначалното намерение на автора, то е свързано с това, което би било 

ясно на тези, към които думите първоначално са били отправени. То не е 

свързано с това как някой от една градска, бяла, американска култура от 

средата на 20 век проектира своите собствени културни условия обратно в 

текста през често изопачената призма на езика от началото на 17 век. 

Нека да вземем например „основния библейски текст” на това движение (3 

Йоан 2): „Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във 

всичко, както благоуспява душата ти.” За този текст Коупланд твърди: 

“Йоан казва, че ние трябва да живеем в просперитет и да бъдем здрави” 

(стр. 14). Но това ли наистина казва текста? Едва ли! На първо място 

гръцката дума преведена като „благоуспяваш” означава „всичко да е наред 

с някого,” точно като един приятел преди няколко дена ми писа „Надявам 

се когато това писмо пристигне всичко при теб да е наред.” Тази 

комбинация от пожелание „нещата да вървят добре” и за добро здраве на 

получателя е била стандартна форма на поздрав в едно лично писмо в 

древността
3
. Да разпрострем пожеланието на Йоан към Гай в смисъл на 

финансов и материален просперитет за всички християни във всички 

времена е напълно чуждо на текста. Йоан нито възнамерява това нито пък 

Гай би го разбрал по този начин. Така това не може да бъде „ясното 

значение” на текста. 

От този текст ние можем да научим да се молим за нашите братя и сестри, 

така че „всичко да е наред” с тях, но да твърдим, че Бог желае нашият 

финансов просперитет означава да злоупотребим с текста, а не да го 

ползваме правилно. Човек по същия начин може да твърди, че всички 

следващи поколения християни, които не отиват в къщата на Карп в 

Троада, за да донесат палтото на Павел (2 Тимотей 4:13) не изпълняват 

Божията воля или че всички християни със стомашни проблеми не трябва 

въобще да се молят за изцеление, а просто да престанат да пият вода и да 

започнат вместо това да пият вино (1 Тим. 5:23). Тези неща също са това, 

което текстовете всъщност казват, според смисъла на Коуплад. 

Трябва да отбележим по-нататък, че „изобилният живот” в Йоан 10:10, 

вторият важен текст в това движение, също няма нищо общо с материално 

изобилие. „Живот” или „изобилен живот” в евангелието според Йоан е 

еквивалентен израз на „Божието царство” в синоптичните. Той буквално 

означава „живот в идващия век.” Това е животът, който Бог има в и от 

Себе Си и това е Неговият дар за вярващите в този век
4
. Гръцката дума 
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преведена като „по-изобилен” в KJV означава просто, че вярващите се 

наслаждават на този дар на живота в пълнота. Материалното изобилие не 

присъства нито в думата „живот” нито в „пълнота.” Освен това подобна 

идея е напълно чужда на учението на Исус. 

Отвъд тези погрешни разбирания на „основните текстове” има няколко 

примера, особено в книгата на Коупланд, където той просто прегазва 

ясното значение на текстовете – понеже ясното значение върви директно 

срещу неговото неправилно тълкуване на основните текстове. Понякога 

той казва, че неговото „тълкуване” идва от Светия Дух. Но това, което 

прави Коупланд с историята за богатия млад законник (стр. 62-62) – 

твърдейки, че Исус утвърждава неговото богатство като резултат от едно 

покорство през целия му живот и единствено го изпитва да се откаже от 

него, така че да може да получи още повече – е толкова явно противно на 

намерението на текста, че би било добре да внимава когато приписва на 

Светия Дух подобна субективност. В противен случай Светия Дух, Който е 

вдъхновил оригиналния текст с неговото ясно значение сега противоречи 

на Самия Себе Си. 

Следователно херменевтиката на Коупланд (и на приятелите му) не цели 

да ни даде единствено това, което казва Библията. Тя е почти напълно 

субективна и не идва от изучаване, а от „разсъждение,” което в случая с 

Коупланд означава един вид свободно асоцииране основаващо се на едно 

предварително посвещение на неговото – изцяло погрешно – разбиране за 

„основните” текстове. 

2. Трябва да отбележим по-нататък, че това „благовестие” не е библейско и 

в по-широкия смисъл на думата понеже то представя едно изопачено 

виждане за цялото Писание. Изобретателността на тези евангелисти им 

позволява не само да представят едно виждане, което Новия Завет не учи 

никъде, но също така и внимателно да избягват стотиците текстове, които 

стоят в явна опозиция на тяхното учение. 

Херменевтическата изобретателност е най-забележима в тяхното 

разбиране за бедността и просперитета, които самите те виждат като 

конфликтни реалности. Така често се твърди, че „традиционното” 

християнско виждане е, че просперитета е зло и следователно Бог иска ние 

да сме бедни. Срещу това те изтъкват, че бедността е проклятие (от 

Второзаконие 28:15 и сл.) и следователно не е Божията воля докато 

просперитета е Неговата воля. Това е подкрепено по-нататък от 

„конвенционалната мъдрост,” която не взема сериозно както природата на 

грехопадението така и реалността на всеобщата благодат. 



Конвенционалната мъдрост винаги вижда живота като quid pro quo, едно 

нещо в замяна на нещо друго. За всяко зло има директна, специфична 

причина („Поради чий грях, негов или на родителите му, този човек се е 

родил сляп?”; утешителите на Йов и т.н.). И за всяко добро, особено за 

всяко материално благословение, също има директна причина. Някои 

„правила,” които Бог е установил трябва да се спазват. 

Но конвенционалната мъдрост не е библейска. Макар че има специални 

случаи, когато Бог пази Своите от цялото Писание е ясно, че както 

слънцето така и дъждът се дават както на праведните така и на 

неправедните. Галилеяните, които Пилат убива и осемнадесетте човека, 

които Силоамската кула смазва не бяха най-големите грешници, казва 

Исус (Лука 13:1-5). Конвенционалната мъдрост просто не е вярна. 

Грехопадението така е изменило сътворения ред, че всички хора са 

засегнати от неговите последствия и Бог се разкрива като изобилстващ с 

милост дори и към грешниците. Понякога изглежда, че няма основателна 

причина, поради която нечестивите са „благословени,” а добрите не са или 

обратното! 

По-нататък, макар Бог да е обещал да прослави Своите Си Той рядко 

обещава незабавна прослава. Например в Евреи 11:32-39 някои хора са 

станали свидетели на велики победи чрез вяра, но други чрез вяра са били 

гонени. Всички обаче са похвалени заради вярата си. Тези думи са казани, 

за да насърчат вярващите, които сами „радостно са посрещали 

разграбването на имота им” (10:34), но които сега са започнали да се 

обезсърчават. На тях обаче не им е обещана бърза прослава, а единствено 

есхатоилогична (10:35-36). Затова конвенционалната мъдрост не може да 

бъде направена част от библейското виждане за бедността и просперитета. 

В цялостното библейско виждане богатството и притежанията нямат 

никаква стойност за Божиите хора. В Стария Завет – но никога в Новия – 

притежанията често са свързвани с един живот на покорство. Но дори и 

там те са виждани като съдържащи двойната опасност да отклонят погледа 

от упованието на Бога и от това човек да бъде притежаван от своето 

притежание. Но и бедността не е виждана като нещо по-добро. Ако Бог 

открива Себе Си като защитник на бедните – и Той прави това в Писанието 

– с това Той не благославя бедността. Вместо това Той открива Своята 

милост и справедливост към тези, които богатите редовно потискат, за да 

получат или опазят своето богатство. 

Това внимателно отношение към богатството и притежанията, в което нито 

просперитета нито бедността имат някаква стойност, се вижда навсякъде в 

Новия Завет. Според Исус благата вест за настъпването на Царството ни 

освобождава от всички езически грижи (Матей 6:32). С Неговото 



Собствено идване Царството е дошло – макар че предстои да дойде 

окончателно. Времето на Божието царуване е сега; бъдещето с неговите 

нови ценности вече действа в настоящето. Ние сме били „сграбчени” от 

царството. Старите ни ценности, старият начин да гледаме на нещата 

преминават. Ние сме радостно освободени от тиранията на всички стари 

господари. В новия ред донесен от Исус стандарта е достатъчност и 

излишъкът е поставен под въпрос. Който има две ризи трябва да даде 

едната на този, който няма (Лука 3:11). Притежанията трябва да бъдат 

продадени и раздадени на бедните (Лука 12:33). Всъщност в новия век 

несподеленото богатство е противно на настъпващото Царство като добра 

вест за бедните. Затова ако някой има притежания (именно понеже те 

нямат същността стойност) той може свободно да ги сподели с 

нуждаещите се. Но ако някой няма притежания той не трябва да търси 

такива. Бог се грижи за нуждите и излишъците са излишни. Богаташът, 

който търси още и още е глупак – животът не се състои в изобилието на 

имота (Лука 12:15). 

Именно това ново отношение намираме отразено в началните глави на 

Деяния. Ранната църква не била комунална. Но тя била една нова общност 

– новият Божий народ. Затова никой не считал, че това, което има е негова 

собственост. Идването на Духа белязало началото на новия ред като ги 

освободило от необходимостта да притежават. Затова имало изобилие и 

никой не бил в оскъдност. 

Същото внимателно отношение към богатството и притежанията се виждат 

и при Павел. Той е свободен човек в Христос понеже знае как да бъде 

доволен в каквото и положение да се намира. Той познава както лишение 

така и изобилие, глад и ситост. Той „може всичко” – което в текста се 

отнася именно за това да бъде в нужда! – чрез Христос, Който го 

подкрепява. (Фил. 4:10-13). Затова той казва на тези, които не притежават 

нищо да се задоволяват с храна и облекло. „Хората, които искат да са 

богати падат в изкушение и в капан” (1 Тим. 6:6-10). Но след това той 

споменава тези, които са богати. Те трябва да гледат на своето богатство 

като нямащо значение и не трябва да разчитат на него. Вместо това те 

трябва да са щедри и готови да споделят понеже това е истинското 

богатство (6:17-19). Идеята е, че в новия век богатството изобщо не е от 

значение. Как тогава Бог може да желае нещо, което не е от никаква 

стойност за всички Свои деца? 

Култа на просперитета директно се противопоставя на целия Нов Завет. 

Той не е библейски в какъвто и да е смисъл. 

3. Накрая освен, че не е библейско богословието, което лежи зад това 

изопачение на евангелието е суб-християнско в няколко важни точки. Тъй 



като това изисква цяло самостоятелно есе тук аз просто ще спомена 

накратко няколко от по-ясно видимите богословски слабости. 

Първо, независимо от всички възражения за противното в своята основа 

култа на просперитета предлага едно богословие фокусирано върху човека, 

а не върху Бога. Макар на човек редовно да му се казва, че той трябва да 

просперира за Божия слава призивът винаги е отправен към човешката 

себичност и желание за благоденствие. На практика единственият, който 

може да вярва в тази небиблейска глупост е някой, който желае това и 

единствената причина да го желае е понеже то се харесва на неговата 

себичност. Преди много години, пишейки за Божията святост Густав 

Аулен предупреди
5
: „Святостта стои като един страж срещу всички 

егоистични и антропоцентрични тълкувания на религията. Святостта ни 

среща като нетърпящо противоречие могъщество. Поради тази причина 

всеки опит да превърнем християнската вяра в една религия на 

задоволство и наслада е обречен на неуспех. Егоцентризма маскиращ се в 

одеждите на религията е изключен. Вярата в Бога не може да бъде 

измервана от гледната точка на човешкото щастие и нужди дори ако тези 

концепции бъдат съответно рафинирани и „одухотворени.” Бог не е някой, 

Който религията използва търсейки по-големите или по-малки ползи, 

които Той би могъл да даде. Нито пък е някой, Когото можем да извикаме, 

за да бъдат посрещнати нашите нужди и желания. Дори ако 

антропоцентризма се предреши в особено красива премяна той неизбежно 

ще бъде демаскиран от Светия.” Той продължава: „Ако Бог е Светия Той 

също така и Този, от Когото ние сме „абсолютно зависими.” Ние сме в 

Неговата власт не Той в нашата.” И цялото творение трябва да отговори: 

„Амин.” 

Второ, това лъжеблаговестие представя едно напълно фалшиво богословие 

на даването. В Новия Завет, както и в Стария, Божията любов и даване са 

определяни от Неговата милост и по този начин във всяка своя изява са 

безусловни. Бог обича, дава и прощава безусловно. Човешкият отговор на 

Божията любов е благодарност, която се изразява в идентична, безусловна 

любов, даване и прошка. Култа на просперитета от друга страна ни казва, 

че ние трябва да даваме, за да можем да получим. Именно чрез даване на 

Бога и на бедните, ни уверява Коупланд, нашият просперитет е гарантиран. 

Освен това той откровено признава, че ще дава на бедните единствено при 

условие, че има възможност да им каже за Исус. Колкото и благородно да 

звучи това средствата за постигане на целта са манипулативни. Това е един 

евангелизъм препасан с престилката на американският манталитет на 

мотива за печалба. 


5
 The Faith of the Christian Church (London: SCM, 1960), p. 105.



Трето подобна американизирана перверзия на благовестието е склонна да 

води към начин на живот и икономическа система, които непрестанно 

потискат бедните – точно това, което пророческите послания изобличават 

толкова силно. Търсенето на още по-голям просперитет в едно вече 

благополучно общество означава да се подкрепят всички политически и 

икономически програми, които са направили подобно благополучие 

възможно – но най-вече за сметка на икономически подтиснатите личности 

и народи. 

Затова най-добрата противоотрова за тази болест е една здравословна доза 

библейско богословие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2  

„ЕВАНГЕЛИЕТО” НА СЪВЪРШЕНОТО ЗДРАВЕ  

Втората част от „благовестието на здраве и богатство,” че Бог желае да сме 

съвършено здрави, се различава от култа на просперитета по няколко 

значими начина. На първо място, физическото и умственото изцеление 

лежи отчасти в изкупителните Божии действия. В контраст с култа към 

просперитета „благовестието” на съвършеното здраве е изопачение на 

нещо, което по своята същност е библейско, тъй като Новия Завет 

определено говори за изцеление. То е част от служението на Исус и 

апостолите, дарбите на изцеление са част от църковните харизми и поне 

един текст (Яков 5:14-15) конкретно увещава вярващите да се молят за 

болните с обещание молитвата им да бъде отговорена. 

Освен това докато материалните притежания не са от значение за Божия 

народ (те свободно ги дават ако притежават такива, но не ги търсят) 

същото не е вярно за човешкото тяло. Поне една от причините християните 

да се молят болните да бъдат изцелени е тяхното убеждение, че тялото, 

макар и все още подчинено на тлението и смъртта в настоящата епоха, все 

пак принадлежи на Господа и е определено да възкръсне (1 Коринтяни 

6:13-14). Едно изцелено – или здраво – тяло поради Божието благодатно 

действие към нас е знак, че бъдещето вече действа в настоящето. 

Ако е вярно, че както Писанието така и богословието подкрепят нашите 

молитви с вяра за благодатно изцеление на болните къде тогава е 

проблемът? Каква е „болната” природа на „благовестието” за пълно здраве 

на християните? Тя лежи най-вече в някои библейски и богословски 

изопачения, които твърдят: (1) че Бог желае съвършено здраве и пълно 

изцеление за всеки вярващ и (2) че Бог се е задължил да изцелява всяка 

болест в тези, които имат вяра (освен ако тази болест не е резултат от 

нарушаване на Божиите закони за „здравето”). Същностно за това 

богословие е твърдението, че вярата може да изисква подобно изцеление 

от Бога и че всеки неуспех да бъдеш изцелен не е по вина на Бога, а на 

този, който няма достатъчна вяра. Много често изискването на изцеление 

означава да изповядаш, че то вече се е случило дори ако симптомите 

продължават, така че от време на време човек среща някой сляп или болен, 

който твърди, че е изцелен, макар че слепеца продължава да ходи в 

тъмнина и болният е измъчван от болки. 

Тъй като очевидно съм на страната на чудодейните изцеления аз се 

колебая да се опитам да оборя това изопачение, за да не би да прозвуча 

като някой, който е изцяло против това. Но това не е така. Аз твърдо 

вярвам, че дарбите на изцеление принадлежат на църквата. Но аз същ така 



твърдо вярвам, че този прекалено зилотски опит да се отдаде слава на Бога 

на практика е едно изопачение на истината, което е създало известен брой 

невротични вярващи (понеже на тях им се струва, че не са в състояние да 

имат „достатъчно вяра”) и като цяло кара църквите да се затварят за 

дарбата изцеление. Затова, макар симпатиите ми тук да са с 

еванелизаторите, аз трябва да се противопоставя на лошото библейско 

тълкуване и богословие на това движение. 

Както множество други полуистини „благовестието” на свършеното 

изцеление се стреми (похвално) да се основава на Писанието. Все пак 

начинът, по който евангелистите на това движение използват Писанието е 

погрешен по същите три начина, както „балговестието” на богатството 

(виж предната глава). (1) Някои лоши или директно погрешни тълкувания 

на ключови текстове, (2) селективен подбор на текстове и (3) пропуск да се 

развие холистично библейско виждане за нещата, особено що се отнася до 

цялостната богословска рамка на новозаветните автори. В резултат на това 

те повтарят грешката на коринтяните и не са в състояние да чуят отговорът 

на Павел в 1 и 2 Коринтяни насочен срещу тях – макар тези евангелизатори 

да са неосъзнати наследници на лъжеапостолите от 2 Коринтяни 10-13. 

1. Както отбелязах в предишната глава целта на библейското тълкуване е 

„ясното значение” на текста. Под това, разбира се, аз се имам предвид 

първоначалното значение, това значение, което авторът ясно има предвид 

и което първоначалните читател ясно биха схванали. Макар Библията 

наистина да е книга за всяко време и да говори от миналото директно на 

нашите ситуации тя прави това понеже първо е говорила на тях в техите 

ситуации. Затова първата задача на тълкуването не е да намери какво това 

казва на нас, а да открие какво първоначално казва на тях. Божието слово 

не е ново слово, никога неоткривано до този момент. По-скоро то трябва да 

бъде съвсем същото слово, което Той първоначално е изговорил тогава и 

там. И това е единственот легитимно Слово, което може да бъде чуто в 

Писанието. 

Трябва да подчертаем всичко това поради основният библейски пропуск на 

евангелизаторите на „съвършеното здраве” в тълкуването на техните 

основни текстове. Те просто пропускат да направят адекватна егзегетика, 

която трябва да определи значението на един текст в неговият 

първоначален контекст. 

Аргументът за цялостно и пълно изцеление като единствена Божия воля за 

всички вярващи се основават на 3 групи текстове: (а) Павловото 

твърдение, че „Христос ни изкупи от пролклетията на закон” (Галатяни 

3:14) съчетано с Второзаконие 28:21-22 където болестите са едно от 

проклятията за неподчинение на закона. От тези текстове се твърди, че 



болетите са част от „проклятието на закона,” от което Христос ни е 

освободил. (б) Исая 53 и цитата на 53:4 в Матей и на 53:5 в 1 Петър 2:24. 

От тези текстове, и особено от промяната в минало време в 1 Петър, се 

твърди, че изцелението е включено в изкуплението по същия начин както и 

прошката. (в) Цял набор от текстове, които казват, че Бог почита вярата 

напр. Матей 9:29; Марк 11:23-24; Йоан 14:12; Евреи 11:6; Яков 1:6-8. 

Мястото не ни позволява цялостно разглеждане на всички тези текстове, 

но можем да направим няколко бележки. 

(а) Първият набор от текстове може бързо да бъде сложен настрана. Това е 

типичен приемр за напълно погрешно „конкораданско” тълкуване, което 

открива ключови думи в различни текстове и след това се опитва да ги 

накара всички да казват едно и също нещо. Няма дори най-малка 

вероятност Павел да говори за „проклятията” от Второзаконие 28 когато 

споменава „проклятието на закона.” И „изкуплението” в Галатяни е 

свързано с едно единствено нещо: как човек може да се намери праведен 

пред Бога – чрез вяра (= доверие в Божието благодатно приемане и прошка 

на грешниците) или чрез дела по закона (= приемане поради покорство на 

предписаните заповеди)? По този начин Светия Дух едва ли може да е 

вдъхновил едно значение на текста, което е толкова чуждо на това, което 

Павел казва в този контекст в Галатяните. 

(б) Под въпрос е също така дали можем с право да настояваме, че Библията 

учи, че изцелението е осъществено при изкуплението. Подобно учение 

всъщност е била позицията на историческото петдесятничество. Все пак 

писмената позиция за Божественото изцеление приета от Общото 

презвитерство на Божиите асамблеи (20.08.1974) казва съвсем ясно, че 

историческата позиция не вижда изцелението в изкуплението по същия 

начин, по който вижда спасението. Изцелението е „дадено” понеже 

„изкуплението носи изцеление от…последствията на греха.” Все пак тъй 

като „ние все още не сме приели изкуплението на нашите тела” страданито 

и смъртта все още са нашият дял до възкресението. 

Следователно изглежда, че можем да говорим за телесно изцеление при 

изкупление единствено по един непряк начин. Макар да има множество 

текстове, които ясно ни казват, че нашите грехове са премахнати чрез 

смъртта и възкресението на Христос няма текст, който ясно да казва 

същото за изцелението, нито дори Исая 53 гл. и нейните цитати в Новия 

Завет. 

Начинът, по който Матей използва Исая 53:4 дори не се отнася до кръста. 

Той ясно вижда текста като изпълнен по време на земното служение на 

Исус. Това става сигурно както от контекста така и от неговият избор на 



гръцките глаголи при неговият собствен уникален превод от еврейски 

(elaben= той взе; ebastasen = той премахна). 

От друга страна цитата от Исая 53:5 в 1 Петър не се отнася до физическо 

изцеление. Употребата тук е чисто и просто метафорична. В един контекст, 

в който робите са наставлявани да се покоряват на своите зли господари – 

дори ако това означава тяхното страдание – Петър се позовава на 

Христовия пример, който християните-роби трябва да следват. Това 

позоваване към Христос, което започва от ст. 21, е изпълнено с алюзии към 

цитати от Исая 53, които се отнасят до това, че Христос е страдал 

несправедливо като източник на изкуплението на робите от греха. Така 

Петър казва: „Той Сам понесе нашите грехове (Ис. 53:12, ср. 53:4 в 

Септуагинта)…за да можем ние да умрем за греха.” След това той 

продължава: „Чрез Неговите рани ние се изцелихме (53:5) понеже всички 

блуждаехме като овце” (53:6). Алюзиите в ст. 5 и 6 добавени и сочещи 

към „отбилите се овце,” плюс промяната в минало време, всичко това 

прави напълно ясно, че „изцелението” тук е една метафора за това здравето 

на хората да бъде възстановено от болестта на техните грехове. Една 

такава метафорична употреба би била естествена за Петър тъй като греха 

като „рана,” „нараняване” или „болест” и „изцелението” от подобна 

„болест” са често срещани се образи в Стария Завет (виж напр. 2 Летописи 

7:14; Псалми 6:2; Исая 1:5-6; Еремия 30:12-13, 51:8-9; Наум 3:19). Освен 

това старозаветните цитати в 1 Петър доста близо следват Септуагинта 

(предхристиянския гръцки превод на Стария Завет) дори когато този 

превод се различава от еврейския и Септуагинта вече е превела Исая 53:4 

метафорично („Той сам понесе греховете ни,” вместо „нашите болести”). 

Моята идея: Матей следва отблизо Исая 53:4 разбирайки текста като 

отнасящ се до физическо изцеление, но като част от служението на 

Месията, а не като част от изкуплението. Петър от друга страна вижда 

„изцелението” в Исая 53 като метафорично и по този начин отнасящо се до 

изцелението на нашите грехове. Така нито едно от новозаветните 

позовавания не вижда „изцелението” в Исая 53 като отнасящо се до 

физическо изцеление в изкуплението. Но какво е намерението на самият 

Исая? Почти сигурно неговата основна употреба е метафорична, както 

смятат Септуагинта, Таргумите и Петър. Израел бил болен. Той бил 

сериозно наранен за греховете си (Исая 1:6-7). Все пак Бог ще възстанови 

Своя народ. Ще дойде Един, Който Сам ще пострада, за да ни избави. В 

забележителния ритъм на еврейската поезия (забележете синонимния 

паралелелизъм) Исая казва за него: „Върху него дойде наказанието 

докарващо нашия мир и с неговите рани ние се изцелихме.” В контекста на 

Исая това се отнася преди всичко до изцеление от раните и болестта на 

греха. Все пак, тъй като физическите болести явно за включени като 



следствие от грехопадението, една подобна метафора може да носи също 

така и буквален смисъл и това е което Матей представя. 

Следователно Библията не учи пряко, че изцелението е включено в 

изкуплението. Все пак Новия Завет вижда кръста като фокус на 

изкупителното дело на Бога. В този смисъл (и в смисъла, че болестите са в 

същността си следствие от грехопадението) вероятно можем да твърдим, 

че изцелението също намира своята фокусна точка в изкуплението. 

(в) Пасажите свързани с „вярата” всъщност са решаващи за цялото 

движение на здравето. Преди всичко други християни са използвали 

предишните два списъка с текстове като библейска основа за изцелението. 

Аргумента за съвършено здраве, или за предлаганото изцелене, в крайна 

сметка лежи в свързването на изцелението като част от изкуплението 

(основата на изискването: Бог го е осигурил, следователно Той трябва да 

изцелява когато това бъде поискано) с всички текстове за вярата (тъй като 

това е напълно осигурено от Бога то може да бъде получено посредством 

правилни формули на вярата). По този начин главното ударение на това 

движение пада вурху „издигане вярата на хората.” 

Тук нямаме възможност да разгледаме всички тези текстове. Но няколко 

думи могат да бъдат казани. Първо, не всички често цитирани текстове от 

евангелистите се отнасят до вяра в Бога за чудеса. Няколко от тях обаче 

наистина са такива (напр. Марк 11:22-24; Яков 5:14-15) и едно 

възстановяване на тези текстове в живота на Църквата не е нещо изцяло 

лошо. На практика тези текстове на вярата редовно са били източник на 

трудност за Църквата. Те всички очевидно се намират в Библията и все пак 

изглежда рядко някой ги вижда „да работят” – освен в редки случаи. 

Можем със съжаление да признаем, че евангелското християнство в голяма 

степен не очаква много от Бога. Признаваме Му всички обикновени неща в 

живота ни – както и трябва да бъде – но по-голямата част от очакванията 

на християните когато стане въпрос за чудеса, са някъде между нула и 

минус пет. Всъщност диспенсационализма и известна част от 

реформираната традиция са заобиколили всички тези текстове с едно 

богословие, което оставя чудесата в апостолските времена. Макар че 

евангелските християни често се молят: „Ако е волята Ти да бъде това и 

това” те вероятно биха припаднали ако Бог действително отговори на 

молитвите им. Богът на обикновените евангелски християни е до голяма 

степен един Бог на обикновените неща. 

От друга страна е възможно тези текстове да се тълкуват по начин, който 

представлява подигравка с Божията воля. „Бог е обещал да ни даде каквото 

и да си поискаме” е подобен боен вик. За щастие обаче Бог не ни дава 

всичко, което искаме понеже нашето искане е основано на нашето 



собствено ограничено познание и твърде често е определено от собстеният 

ни интерес. Можем само да благодарим Бога за това, че не отговаря на 

всяка наша „молитва с вяра.” Езекия обаче получи отговор на молитвата си 

и му бяха дадени още 15 години живот, но точно през тези години се роди 

Манасия! 

Следователно истинският въпрос, когато достигаме до подобни текстове, е 

не как „да ги накараме да работят за нас,” а как да ги разбираме в 

светлината на цялостното библейско откровение. Как те се отнасят към 

пълния суверенитет на Бога и Неговия цялостен план за човечеството? За 

целите на това есе най-важният въпрос е дали Бог конкретно желае всички 

християни да имат свършено здраве. Ако това беше вярно, и няма текст, 

който да подкрепя това, тогава „провалът” да бъдем изцелени чудотворно 

наистина би означавал провал на вярата ни. Но ако това не е вярно, и не 

изглежда това да е така, тогава вярата не просто вярва конкретно за 

изцеление, но и знае как да се доверява на Бога когато резултатите от 

грехопадението остават с нас. 

2. Както със съпътстващото го „богатство,” „благовестието” на 

съвършеното здраве също е виновно в херменевтична селективност. 

Избирани са единсвено тези текстове, които пасват на схемата и е 

прилагана една цяла серия от херменевтични гимнастики, за да се избегнат 

или обяснят текстовете, които създават затруднения. 

Свързана с това е идеята приемаща конвенционалната мъдрост за 

библейска. Твърди се, че всяко Божие дете трябва да се радва на 

съвършено здраве просто понеже той или тя е Божие дете. Ако те не 

преживеят изцеление тогава, разбира се, причината е липса на искрена 

вяра в Бога. Всичко това просто отказва да приеме сериозно Библията, 

грехопадението или общата благодат. Според тяхната перспектива Бог ни е 

изкупил от проклятието следователно тези евангелизатори няма да 

приемат библейското разбиране, което вижда грехопадението като 

рефлектиращо върху целия сътворен ред. 

Самата Библия е много по-реалистична – и много по-изпълнена с надежда. 

Бог е разкрит като притежаващ неограничена сила и възможности. Той 

често действа мощно за Своя народ. Все пак Божиите хора все още живеят 

своя изкупен живот в един паднал свят, в който цялото творение, 

включително човешкото тяло, е в „робството на тлението” (Римляни 

8:21) и ще продължава да бъде такова докато не получим „изкуплението на 

нашето тяло” (8:23). 

В Библията са записани много чудеса извършени от Илия, включително 

изцеления. Там обаче, без никакъв намек за осъждение, е записано, че той 



„се разболя от болест, от която и умря” (4 Царе 13:14). По подобен начин 

е записано, че Яков е убит, а Петър избавен (Деяния 12) – и избавлението 

на Петър със сигурност не е било пряк резултат на голямата вяра на 

Църквата! 

Най-вече апостол Павел представя проблемите пред подобно виждане. От 

една страна неговото служение е съпътствано от „знамения, чудеса и 

велики дела” (2 Кор. 12:12; Римляни 15:19). Все пак нито той нито неговите 

съработници винаги са имали съвършено здраве. Епафродит е боледувал 

близо до смърт и в неговият случай „Бог му е показал милост” (Филипяни 

2:26). Трофим обаче е останал „болен в Милит” (2 Тимотей 4:20). Поради 

честите си стомашни проблеми Павел не казва на Тимотей да се моли или 

да приложи вярата си за своето изцеление. Всъщност той го съветва да 

използва вино като лексраство за болежките си (1 Тимотей 5:23). Човек 

може да се чуди защо евангелизаторите не са направили това писание част 

от своето изцелително служение? 

Някои твърдят, че във всички тези случаи, и особено в последния, Павел е 

проявявал липса на вяра. Но подобен подход трябва да бъде решително 

отхвърлен понеже означава да застанем като съдии на Самият Свети Дух. 

Ако вярваме, че цялото Писание е вдъхновено от Духа тогава Той е 

вдъхновил и „вино за честите си боледувания” в случая с Тимотей точно 

като е вдъхновил и полагането на ръце и помазването в Яков 5:14-15. 

Още по-притеснителни са личните болести и страдания на Павел. Неговото 

тяло е било слабо или болнаво (2 Коринтяни 10:10). Всъщност той казва, 

че винаги носи на тялото си „смъртта на Господ Исус” (2 Коринтяни 4:11) 

и контекста показва, че има предвид своите телесни слабости. Външно той 

стене (4:16) копнеейки да замени своята настояща телесна хижа с небесно 

обиталище (5:1-2). Той проповядва в Галатия като пряк резултат от болест 

(Галатяни 4:12-15), която почти сигурно е била свързана с някакво очно 

заболяване. Без значение дали това е бил Неговият „трън в плътта” (2 

Коринтяни 12:7) или не няма съмнение, че проблемът, от който той три 

пъти е търсел избавление е бил физически. Някои твърдят, че „плът” тук 

означава павловата грешна природа и че някой (= пратеник) от сатана е 

нападал неговите греховни склонности. Но това означава да превърнем в 

хаос не само този текст и неговият контекст, но и Павловото богословие за 

живота в Духа (Галатяни5; Римляни 8). 

Най-често срещаният начин да се заобиколят тези текстове е да се твърди, 

че има разлика между страдание и болест. Страданието е нещо външно, 

което идва в резултат на нашето следване на Христос. Павел е преживявал 

това и ние можем също да го изпитаме. Болестите от друга страна са част 

от грехопадението и проклятието, които сега са победени от Христос. Но 



това е разграничение, което не може да бъде защитено библейски. Не че 

библейските автори не са знаели или не са можели да знаят разликата 

между двете неща – те просто не правят подобно разграничение. Най-

ясното доказателство за това е факта, че както в Стария така и в Новия 

Завет най-често използваната дума за болест на практика е думата слабост 

и често единствено контекста ни казва за какъв вид слабост става дума. 

Очевидната причина за тази употреба е, че всяко зло, а не само болестите, 

е виждано като резултат от грехопадението. И Бог може и избавя от вяко 

зло, не само от болестите. Но в нито един случай Той не избавя винаги. 

Точно както сатана е отговорен за павловият „трън в плътта” така на 

Павел му е е попречено от Сатана да се върне в Солун (1 Солунци 2:18), но 

в нито единия от случаите няма и намек, че Бог се е „провалил.” 

Следователно болестите не са някаква уникална част от грехопадението, 

избавлението от които е на наше разположение – те просто са част от 

цялостната падналост. На нас ни е обещано изцеление, но в настоящата 

епоха винаги има място за „малко вино,” което да облекчава четите ни 

боледувания. 

3. Третата слаба област в библейското тълкуване на това движение е тясно 

свътрзана с това, което току казахме. Това е липсата, или неумението да се 

конструира, едно адекватно библейско богословие. 

Същностната част на новозаветното богословие е есхатологична т.е. то е 

свързано с идването на Края. До времето на идването на Исус еврейските 

надежди за спасение станали изцяло есхатологични. Настоящата епоха 

била виждана като намираща се под властта на сатана и по този начин като 

изцяло зла. Злите човеци управлявали и потискали праведните. По този 

начин евреите се отказали от всякаква надежда за спасение в историята. Те 

очаквали Бог да ги прослави като донесе Краят на настоящата епоха. Той 

щял да направи това чрез Своят Месия, Който щял да осъди злото и да 

донесе Новата епоха, Божието царство. Исус дошъл в това време. Той 

обявил идването на Божието царство в настоящето, в Своето Собствено 

служение и продължил да го демонстрира изцелявайки болни, изгонвайки 

демони и свободно приемайки отхвърлените. Есхатологичните очаквания 

достигнали връхната си точка. Но вместо да донесе славната Нова епоха, 

която те очаквали Исус бил разпънат – и с това светлините угаснали. Но 

не, имало славно продължение. Той бил възкресен от мъртвите. Със 

сигурност сега било времето Царството да настъпи, мислели учениците. 

Но вместо това Той се завърнал при Отца и изпратил обещания Свети Дух. 

Точно тук се появява проблемът, както за ранната църква така и за нас. 

Исус прогласил идването на Божието царство като настъпило с Неговото 

идване. Идването на Духа в сила и пълнота също било знак, че Новата 

епоха е дошла. И все пак Краят на тази епоха очевидно все още не бил 



дошъл. Злото и неговите следствия все още били твърде очевидни. Как 

било възможно да се примирят тези неща? Много лесно, започвайки с 

проповедта на Петър в Деяния 3, Църквата започнала да осъзнава, че Исус 

не е дошъл, за да донесе „последния” Край, а „началото” на Края. Така те 

започнали да виждат, че с Исусовата смърт и възкресение, и с идването на 

Духа, благословенията и облагите от бъдещето вече са дошли. 

Следователно в един смисъл краят вече бил дошъл. Но в друг той все още 

не бил дошъл. Така те виждали Царството, и спасението, както 

едновременно, вече, но не още. 

Първите християни виждали себе си като напълно есхатологични хора, 

които живеят „между времената” – т.е. между времето на началото на Края 

и цялостното настъпване на Края. На Господната трапеза те празнували 

това есхатологично съществуване прогласявайки „смъртта на Господа 

докле дойде Той” (1 Коринтяни 11:26). Те вече познавали Божията 

свободна и пълна прошка, но все още не били усъвършенствани 

(Филипяни 3:7-14). Те вече били умрели (1 Коринтяни 3:22) и все пак все 

още умирали (Филипяни 3:20-22). Те вече живеели в Духа и все пак още 

живеели в света където сатана ги нападал. Те вече били оправдани и не 

били заплашени от осъждение и все пак все още имало бъдещ съд. Те били 

Божият „бъдещ народ.” Те били определени за бъдещето. Те познавали 

неговите облаги, живеели в светлината на неговите добродетели. Но те все 

още трябвало да живеят с тези облаги и добродетели в настоящия свят. 

Проблемите в Коринт и тези, които „благовестието” на богатство и здраве 

повтаря, били да наблягат на „вече” по такъв начин, че почти отричали 

продължаващото съществуване на света. Те виждали Христос като вече 

прославен, но не и като разпънат. Те вярвали, че единственото нещо, което 

прославя Бога били знаменията, чудесата и силата. Понеже Бог изцелява 

Той трябва да изцели всеки. Няма място за слабост, глад или жажда в 

подобен вид есхатологично съществуване. 

Това лъжливо богословие лежало в сърцето на коринсткото отхвърляне на 

Павел. Неговата телесна слабост не отговаряла на тяхното разбиране за 

апостолство. Един апостол трябвало да бъде „духовен,” красноречив, 

живеещ в слава и съвършено здраве. Те отхвърлили Павел и неговото 

богословие на кръста (с неговото продължаващо страдание в настоящата 

епоха) понеже виждали себе си като „духовни,” изкупени от подобни 

слабости. Според тях Павел изглеждал всичко друго, но не и като апостол 

на техния „прославен” Исус. 

Павел опитва всичко по силите си, за да ги спечели обратно за 

благовестието. В 1 Коринтяни 1:18-25 той им напомня, че в самата основа 

на благовестието лежи един „разпънат Месия.” За коринтяните това било 



все едно да кажат „горещ лед.” Месия означавал сила, слава, чудеса; 

разпятието означавало слабост, срам, страдание. Така те с радост приемали 

лъжеапостолите, които проповядвали едно „друго благовестие,” с „друг 

Исус” (2 Коринтяни 11:4) и осъждали Павел заради телесната му слабост 

(10:10). 

В 1 Коринтяни 4:8-13 той използва ирония: „Вече получихте всичко, което 

искахте! Вече достигнахте до царството – то без нас!” им казва той. Тогава 

с един наистина брилянтен удар, той ги унищожава чрез яркия контраст 

между себе си и тях самите, със себе си като пример на това какво 

означава да живееш в бъдещето в настоящата епоха. 

Във 2 Коринтяни 3-6 той се опитва да обясни истинската природа на 

своето апостолство, което има едно славно послание, но е проповядвано от 

безславен посланик. „Имаме това съкровище в пръстни съдове, за да 

изявяваме, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас,” обяснява той 

(4:7). 

Накрая, в 2 Коринтяни 10-13 той директно напада техните лъжеучители. 

Правейки това той играе ролята на „глупак,” подобно на древните пиеси. 

Павел е принуден да се хвали (поради своите противници), така че с какво 

да се похвали? Преди всичко с нещата, против които били коринтяните – 

павловите слабости. Накрая той с ирония сравнява себе си с хвалбите на 

тези лъжеапостоли, с техните велики видения и истории за чудеса. Все пак 

– настоявайки на своето – в неговото видение не става дума на велико 

откровение (12:4. На него не му позволено дори да разкрие съдържанието 

му!) и историите му за чудеса не съдържат чудеса! Всичко това е понеже 

той е истински ученик на Разпънатия. Божията сила се е показала 

съвършена не като е избавила Своя Месия от разпятието, не като избавя 

Своите апостоли от физическо страдание, а се вижда в самото разпятие и в 

слабостта на апостолите. 

Така евангелизаторите на „съвършеното здраве” просто повтарят 

коринтската грешка. Те намират за невъзможно да живеят в напрежението 

между вече, но не още. Понеже Бог вече е донесъл Царството те изискват 

всичко от бъдещето в настоящата епоха – освен последното възкресение. 

Но 1 и 2 Коринтяни стоят срещу тази тяхна прекомерна есхатология. Павел 

живее свободно и радостно във вече (както в изобилие така и в оскъдност, 

в болест и в здраве) понеже знае, че Бог му дава сигурност за идния живот 

– дори ако той все още не е напълно реализиран. „Смъртта е наша,” казва 

Павел, и все пак ние все още умираме. Така е и с изцелението. То е наше и 

все пак телата ни все още не са усъвършенствани. И в това наторящо време 

дори някои от Божиите избрани служители продължават да бъдат 

усъвършенствани чрез страдание подобно на Самият Бог (Евреи 5:8-9). 



4. Една последна дума. Отново, подобно на „благовестието” на 

богатството, проповядвнаето на съвършено здраве е склонно да поставя 

ударение на погрешно място. Изцелението в края на краищата е от Бога, 

твърдят те. Все пак в своята действителна практика то е резултат от вярата 

на човека. Всъщност те виждат Бога като задължен на хората в това 

отношение. 

Следователно изцелението вместо да бъде един благодатен израз на 

Божията безгранична благодат е нещо, което Той трябва да направи поради 

задължение към нас. Противно на това първото изречение на едно здраво 

библейско богословие може да бъде: Бог не е длъжен да прави нищо. Бог е 

свободен да бъде Бог. Той е суверен във всичко и просто не е под наш 

контрол. Второто изречение на едно здраво библейско богословие е: Макар 

че Бог не трябва да прави нищо поради Своята благодат Той прави всичко. 

Никое изцеление не е било заслужено – то винаги е израз на Божията 

благодат. Някой може да попита: ако Бог не трябва да прави нищо защо 

изобщо се молим? Защо просто не Го оставим да действа суверено? 

Отговорът е прост: Понеже Бог отговаря на молитви. Тайната на вярата е, 

че съществува удивителна връзка между нашето искане и доверие и това, 

което ни се случва. Бог не трябва да отговаря на молитви, но го прави. Бог 

не е длъжен да изцелява, но благодатно го прави. Следователно 

изцелението не е задължение на Бога – то е Божий дар. И именно понеже е 

дар ние не можем да имаме претенции. Но можем да Му се доверим да 

извърши всичко добре! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 

НОВОЗАВЕТНОТО ВИЖДАНЕ ЗА БОГАТСТВОТО И 

ПРИТЕЖАНИЯТА 

През своята история Църквата многократно е трябвало да се бори със 

своето съществуване като странстващ народ в едно чуждо, светско 

общество. Това е било особено вярно за нейното отношение към 

богатството и материалните блага. През първите два века на 

християнството борбата е била сравнително лека. Християните, повече или 

по-малко, стояли срещу културата по този въпрос. Но когато императора 

приел вярата битката станала сериозна. Монашеското движение било един 

от преките резултати. Последващата история била приливи и отливи от 

приспособявания и отхвърляния. От време на време приспособяването 

водело до вина, която на свой ред карала някои да конструират едно 

богословие на отхвърляне докато други на свой ред създавали богословие 

оправдаващо това приспособяване. 

Тази историческа борба в момента е една екзистенциална реалност за 

американското християнство. През последните години икономическата 

ситуация е увеличила богатството на повечето американци създавайки 

значително напрежение за по-голямата част от християните – особено в 

светлината на библейския мандат за грижа за бедните и факта, че милиард 

и половина души в света гладуват. Най-богатите американски християни 

са се приспособили доста лесно към един охолен начин на живот без да 

мислят особено за тези неща. Други усещат огромната разлика между 

техният охолен живот и бедният назарянин, чиято съвършена човечност е 

виждана като модел за нас и настояват за подобен начин на живот. Трети 

са започнали да твърдят, че охолството е Божието намерение – Неговата 

съвършена воля за децата Му. 

Моето намерение в това есе не е да се опитвам да разреша тези 

противоречия за отделните християни в съвременното американско 

общество. По-скоро се надявам да покажа какво самият Нов Завет учи за 

богатството и материалните блага, така че да дам една библейска рамка за 

дискусия и вземане на решения. 

Всеки, който е запознат дори малко с Новия Завет може да види, че 

християнската вяра е решително на страната на „бедните” и че „богатите” 

изглежда редовно ги „нападат.” Така Исус казва: „Блажени бедните” и 

„горко на богатите” (Лука 6:20,24). Неговите месиански претенции са 

доказани от факта, че „на бедните се проповядва благовестието” (Матей 

11:5; виж Лука 4:18) докато на богатите Той казва: „По-лесно е камила да 

мине през иглено ухо отколкото богат човек да влезе в Божието царство 



(Марк 10:25). В притчата за сеяча Той предупреждава срещу „светските 

грижи и примамката на богатството,” които потискат Божието слово 

(Марк 4:19) докато на други места казва, че човек не може да служи 

едновременно на Бога и на парите – това са взаимно изключващи се неща 

(Матей 6:24). 

Едно такова отношение към богатство е отразено по-нататък от Яков и 

Павел, да не споменавам Откровението на Йоан (Откровение 18:16-17: 

„ Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и червено и 

украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери;  защото в един час 

запустя толкова богатство!”). Яков засрамва църквите понеже показват 

предпочитания към богатите (2:1-7) и особено в 5:1-6 съди богатите заради 

потисничеството над бедните („Слушайте сега ви богатите, плачете и 

ридайте поради бедствията, които идат върху вас”). Павел 

предупреждава, че богатите, които участват в трапезите на любовта и в 

Господната трапеза пренебрегвайки бедните падат под Божието осъждение 

(1 Кор. 11:17-34). На друго място той отново предупреждава тези, които 

ламтят за обогатяване, че „падат в изкушени и навличат на себе си много 

глупави и вредни страсти, които водят човека до погибел” (1 Тимотей 

6:6-10). 

В светлината на такива текстове не е за учудване, че състоятелните 

християни понякога чувстват вина сякаш богатството или да бъдеш богат е 

само по себе си зло. Но това не е така. Както ще видим стремежът да се 

натрупа богатство докато други са в нужда е това, което е осъдено. 

Възможно е, разбира се, да се твърди – както и правят някои – че тези 

текстове отразяват просто социологията на ранните християни, чийто 

основател бил селски дърводелец и чийто първи последователи не били 

„мнозина мъдри или влиятелни или благородни” (1 Кор. 1:26). 

Благословението на бедните и осъждането на богатите просто било начин 

да се превърне нуждата в добродетел. Но подобен социологически прочит 

на Новия Завет е цялостно неразбиране на дълбоката богословска 

мотивация на новозаветната етика, която изцяло произлизала от 

старозаветното откровение на Бога като Един, Който Сам защитавал 

бедните. 

Трябва да отбележим, че „бедните” и в Новия и особено в Стария Завет не 

се свързват единствено с икономическа бедност. „Бедните”, са безсилни, 

лишени, тези, чиято ситуация ги принуждава да бъдат зависими от 

помощта на другите. Това включва особено сираците и вдовиците както и 

чужденеца и дори левита. Поради тази причина старозаветния закон е 

пълен със заповеди, които защитават такива хора от насилието на силните, 

които, разбира се, са хора с власт – и пари. 



Интересно е, че Стария Завет често е бил виждан като балансиращ Новия 

по отношение на личното богатство и просперитет защото там човек 

наистина често открива просперитета (особено замята и децата) като 

доказателства за Божието благоволение (напр. Втор. 28:14; Псалм 112:1-3; 

128:1-4). Това е вярно до такава степен, че сър Франсис Бейкън пише: 

„Просперитета е благословението на Стария Завет; нещастието е 

благословението на Новия.” Но това, което често се пропуска в подобни 

текстове е, че те са неизменно свързани с концепцията за Божията 

праведност и святост. Единствено доколкото човек е праведен – т.е. ходи 

според Божия закон – му е обещано благословението на изобилието и 

семейството. Но да бъде праведен означава най-вече да се грижи и да 

защитава правата на бедните и подтиснатите. Подобна концепция е 

толкова цялостно вкоренена в Стария Завет, че се открива дори в самата и 

страта и изразност: Закона, разказите, поезията, мъдростта, пророците. 

В т. нар. книга на завета (Изход 21-23) точно по средата на законите за 

съблазняване на девица, секс с животно, практикуване на магьосничество и 

жертване на чужди богове, на Израел е казано да не се държи зле и да не 

потиска чужденеца (22:21) и да не възползва от вдовицата и сирака (22:22). 

Ако направят това те са предупредени: „Защото ако ги угнетите някак, и 

те извикат към Мене, непременно ще послушам вика им,и гневът Ми ще 

пламне, и ще ви избия с нож; и вашите жени ще бъдат вдовици и вашите 

чада сирачета” (22:23-24). В същият контекст им е заповядвано да заемат 

на бедния без лихва и да връщат горната му дреха взета като залог преди 

залез слънце понеже „Аз съм милостив.” В Изход 23:10-11 шабатната 

година е определена конкретно за бедния както и Юбилейната година в 

Левит 25 и 27. 

Същата грижа за безправните е силно изразена във Второзаконие (напр. 

10:17-19; 15:1-4, 7-11; 24:14-22; 27:19) и в Псалтира, който специално 

хвали Бога понеже Той се грижи за бедния и му идва на помощ (напр. 9:8-

9, 12; 10:9-14, 17-18; 12:5; 22:24-26; 35:10; 68:4-5,10). Във великият 

месиански псалм 72 „царският син” повече от всичко останало „ще съди 

угнетените с правота” (ст. 2). „Той ще съди справедливо угнетените 

между людете, Ще избави чадата на немотните,“ (ст.4; виж също ст. 12-

14). Именно понеже Бог е такъв и такъв ще бъде и Неговият помазаник 

(виж Исая 11:4; 42:1-4; 61:1) на Неговият народ е заповядано също да 

защитават правата на бедните. Това се отнася особено за хората с власт. 

Така едва след убийството и грабежа на лозето на Навутей Божията 

окончателна присъда е произнесена над Ахав (4 Царе 21) и голяма част от 

защитата на Йов на неговата праведност се състои в твърдения, че той се 

грижи за бедните (29:11-17; 31:16-23). 



Всичко това достига своята фокусна точка при пророците, чието 

осъждение на Израел постоянно съдържат три елемента: идолопоклонство, 

сексуална неморалност и несправедливост към бедните (виж Изход 22:21-2 

по-горе). Точно понеже „продадоха праведния за пари, и немощния за един 

чифт обуща” (Амос 2:6-7) и понеже „обръщате правосъдието в пелин, и 

хвърляте правдата на земята, които угнетявате праведния, приемате 

подкупи, и извръщате правото на сиромасите в портата” (5:7,12) Бог 

осъжда Израел (виж Исая 1:17,2; 3:15; 5:8,23; 58:1-12; Михей 2:1-2, 8-9; 

3:1-4,11; 6:8-12; Захарий 7:8-14 и много, много други). 

Следователно правдата в Стария Завет призовава за справедливо третиране 

на бедния. Това е пътят угоден на Бога, това е правдата, която Той изисква. 

Бедните не трябва да получават по-добри неща или да бъдат третирани 

различно от останалите, а да бъдат третирани справедливо – и милостиво. 

Тъй като богатите и властимащите контролират съдиите бедните могат да 

се обърнат единствено към Бога за своето дело. Затова не е изненадващо, 

че в месианските пасажи нуждите на бедните получават специално 

внимание. 

В този контекст на „изпълнение” трябва да виждаме служението на Исус. 

Към това обаче е добавено още едно измерение. С Него Божието царство 

се е явило. Това означава за Него – и за първите християни – че в Неговата 

личност и служение месианската епоха, бъдещото „благословение,” се е 

явило в световната история. Следователно Исус е началото на Края, 

началото на Божието вечно владичество. Така Той идва с добри вести за 

бедните, което за Исус означава не само времето на справедливост за 

икономически лишените, уязвимите, но също така и времето на благодатно 

приемане и прошка на грешниците. 

Именно понеже с Него новата епоха се е явила това означава, че 

отхвърлянето на стария ред със старите ценности и несправедливост е 

започнало. Понеже е дошло Божието управление хората са освободени от 

робството на слугуването на самите себе си и на нуждата „да излезеш 

начело.” Човек не може да служи на Бога и на мамона. Понеже Бог ни 

приема и ни дава сигурност ние не трябва повече да се безпокоим за 

материалните неща (Матей 6:24-34). И понеже Бог ни дава такава 

сигурност ние можем свободно да продаваме имота си и да даваме на 

нуждаещите се (Лука 12:32-34) и свободно да обичаме враговете си да им 

даваме назаем без да очакваме да ни бъде върнато нещо (Лука 6:32-36). 

Наистина апостол Йоан по-нататък казва, че ако някой притежава 

материални блага, но не се грижи за бедните той не знае нищо за Божията 

любов (1 Йоан 3:17; виж 4:19-21). 



Именно в тази двойна рамка – Божието откровение за Този, Който носи 

правда на бедните и началото на Божието владичество в служението на 

Исус – ние трябва да виждаме новозаветните текстове за парите и 

притежанията. Бедността сама по себе си не е прославяна нито богатството 

е осъдено. В новата епоха е поставено началото на един напълно нов ред с 

нов начин да се гледа на нещата и с нова ценностна система. 

Ясно е, че Исус вижда притежанията в старата епоха като притежаващи, а 

не като притежавани. Притежанията са склонни да потискат или да водят 

към фалшива сигурност. Поради тази причина някои от най-силните Му 

думи са свързани с това: „Горко на вас богатите,” казва Той (Лука 6:24-

26), не понеже има някакво зло в богатството, а понеже, уви, богатите 

„вече са получили своята утеха.” Те виждат себе си като нямащи нужда от 

нищо, включително от Бог. Подобно на богатият глупак те търсят повече и 

повече понеже смятат, че живота се състои в изобилието на притежанията, 

но „не богатеят в Бога” (Лука 12:13-21). „Колко трудно е богат човек да 

влезе в Божието царство,” казва Исус. Наистина по-лесно е камила да 

мине през иглено ухо. Исус посочва, че трябва да стане чудо, за да се спаси 

богат човек понеже те са уверени в своите притежания. 

Но еднакво ясно е, че Исус не гледа на притежанията с окото на аскет. 

Макар да нямаше „къде глава да подслони” (Лука 9:58) Той и учениците 

Му бяха подпомагани от богати жени (Лука 8:2-3) и Петър притежаваше 

къща в Капернаум, в която Исус отсядаше. Разсъждавайки върху 

четвъртата заповед Той казва, че родителите трябва да бъдат подпомагани 

от притежанията на своите деца (Марк 7:9-13). В изискването да даваме 

пари назаем без надежда те да ни бъдат върнати се съдържа подразбиране 

за притежанието им. Исус отива на вечеря с богати както и с бедни хора. 

От Закхей не е поискано да се откаже от всичките си притежания: това, че 

дава от излишъка си е доказателство за неговото спасение. 

Всичко това е вярно понеже за Исус богатството и притежанията не са от 

никакво значение. В новата епоха те просто са лишени от стойност. 

Стандарта е достатъчност, а излишъка е поставен под въпрос. Човекът, 

който „има две ризи трябва да даде на този, който няма” (Лука 3:11). 

„Притежанията” трябва да бъдат продадени и раздадени на бедните (Лука 

12:33). Наистина в настъпилата нова епоха богатството е противно на 

царството идващо като блага вест за бедните. Както толкова красноречиво 

се изразява Мартин Хенгел: „Исус не се интересува от някакви нови 

теории за правдата и неправдата, от притежанията сами по себе си, за 

произхода на богатството или за по-доброто му разпределение. Той приема 

същото скандално свободно и неограничено отношение към притежанията 

каквото показва и към държавните власти, чуждото римско владичество и 



еврейската конфедерация. Настъпването на Божието царство лишава 

всички тези неща от тяхната de facto стойност понеже „мнозина първи ще 

бъдат последни и мнозина последни ще бъдат първи” (Марк 10:31; Матей 

19:30; 20:16; Лука 13:30). Разбира се, Исус напада мамона с най-голяма 

ярост там където той е хванал сърцата на хората понеже по този начин той 

придобива демоничен характер, чрез който заслепява очите им за Божията 

воля – по-конкретно за нуждите на ближните. Мамона е почитан навсякъде 

където хората копнеят за богатства, привързани съм към богатствата, 

продължават да увеличават богатствата си и желаят да доминират чрез тях 

(Property and Riches in the Early Church[Fortress, 1974], p.30). 

Именно това отношение на новата епоха намираме отразено в началните 

глави на Деяния. Ранната църква не била комунална. Но тя била ново 

общество – Новият Божий народ. Затова никой не считал това, което 

притежавал за своя лична собственост. Идването на Духа показващо 

началото на новия ред ги освободило от нуждата да притежават. Затова 

имало достатъчност и никой не бил в лишение. 

Същото безгрижно отношение към богатствата е характерно за Павел. Той 

е свободен човек в Христос, който се е научил да е доволен в каквото и 

положение да се намира. Той познава както оскъдност така и изобилие, да 

е гладен и да е сит. Той „може всичко” – което в този контекст явно се 

отнася до нуждите! – „чрез Христос, Който ме подкрепява” (Фил. 4:10-13). 

Така той казва на тези, които нямат нищо да са доволни от храна и 

облекло: „А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и 

в много глупави и вредни страсти” (1 Тимотей 6:6-10). Но той не пропуска 

и богатите. Те трябва да гледат на своето богатство с безразличие: те не 

трябва да уповават на него. Вместо това те трябва да „бъдат готови да 
дават понеже това е истинското богатство” (6:17-19). 

Струва ми се, че това е библейската рамка, към която американското 

християнство трябва още веднъж да се опита да се придвижи и в която да 

живее. За мнозина от нас това ще означава да приемем един по-простичък 

начин на живот – не като един закон, а като благодарност към благодатта. 

За мнозина това ще изисква също и смелост – смелост да устояват на 

езичеството на нашата материалистична култура и смелост да дават време 

и пари за „непопулярни каузи” като реформи в затворите и световния глад. 

Програми като Bread for the World, Voice of Calvary на Джон Перкинс в 

Мисиспи, the Catholic Worker Movement и Charles Colson’s Prison 

Fellowship ни показват пътя в това отношение. Божият призив към нас е да 

се завърнем към библейската вяра и към едно радикално подчинение на 

нашия Господ Исус Христос. Това не изисква бедност, но изисква 

праведност, която в този контекст означава да използваме богатството си 



не за да манипулираме другите хора, а за да облекчаваме болката на 

подтиснатите. 

 

 

 


