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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Джойс Майер е един от най-популярните съвременни християнски 
проповедници. И макар че е трудно да се прецени точно влиянието ѝ в 
България, то със сигурност е значително. Интернет е пълен с нейни 
материали, 865 TV излъчва нейни предавания, а на български език са 
преведени редица нейни книги, вкл. 

 Защо, Господи, защо?  
 Този нов живот 
 Бойното поле на ума 
 Живот без разпри 
 Започни своя нов живот сега!  
 Венец вместо пепел 
 Кога, Господи, кога? 
 Радостта по пътя към целта 
 Изцеление за сърцесъкрушените 
 Обновен живот 
 Изграждането на един лидер 
 Мир 
 Кажи им, че ги обичам 
 Надявайте се на най-доброто 
 Революция на любовта 

Повечето от тях (с изключение на „Живот без разпри“, която е издадена 
от „Игъл“) са издадени от фондация Аним, Ловеч с подкрепата на 
издателство „Нов човек“. Това вероятно означава, че фондацията е 
поръчала и финансирала издаването, а самата работа е извършена от „Нов 
човек“, която освен това застава зад книгите с името си. 

Съществува също нейна страница, подържана на български език, където 
могат да се намерят множество проповеди, както и безплатен достъп до 
някои книги. 

През 2011 година Джойс Майер гостува в България, където пълни зала 1 на 
НДК. Според Евангелски вестник събранието е било посетено от повече от 
6000 души. Посещението е осъществено с подкрепата на ОЕЦ и открито с 
молитва от п-р Н. Неделчев, а хвалението води известната група „Хилсонг“ 
(Лондон). 

https://tv.joycemeyer.org/bulgarian/
http://www.evangelskivestnik.net/news/3006/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_


Коя обаче е Джойс Майер?1 

Паулине Джоус Хитчкинсън е родена на 4 Юни 1943 г. в южен Сейнт 
Луис, Мисури. Като малка е била сексуално насилвана от баща си – 
ветеран от Втората световна война. Веднага след като се дипломира в 
O’Fallon Technical High School, тя се омъжва за продавач на коли. Бракът 
им продължава 5 години. След развода си през 1967 г. тя се омъжва 
повторно за Дейв Майер, на чиято подкрепа в началото на брака им 
приписва голяма част от своя успех. 

Майер твърди, че е получила лично послание от Бога през 1976 г.2 След 
като за кратко време посещава една лутеранска църква (Мисури синод) тя 
започва да води библейски клас, който се е събирал в кафене и скоро става 
асоцииран пастир в Life Christian Center, харизматична църква във Фентън, 
Мисури. Благодарение на нейното проповядване църквата скоро се 
превръща една от водещите в областта. Малко по-късно тя започва свое 15 
минутно радиопредаване, излъчвано по местната станция на Сейнт Луис. 
През 1985 престава да пастирува, за да се концентрира изцяло върху своето 
радио-служение, наречено „Живот в Словото“, което се излъчва по 7 
радиостанции. Следвайки предложението на своя съпруг, през 1993 г. тя се 
пренасочва към телевизионни предавания, излъчвани по Superstation WGN 
в Чикаго и Black Entertainment Television network (BET). 

През 2002 г. издателството Hachette Book Group изплаща на Д. Майер над 
10 милиона долара за правото да издава нейните независимо публикувани 
книги. 

Днес служението на Джойс Майер Enjoying Everyday Life и Everyday 
Answers With Joyce Meyer се излъчва на повече от 90 езика и се гледа от 
повече от 1 милион домакинства по целия свят. Централата му в Мисури 
има 400 служители, а още 200 обслужват сателитните офиси по света. 

През 2005 г. списанието Тайм в своята класация на 25-те най-влиятелни 
евангелисти в Америка поставя Джойс Майер на 17-то място. 

Какво обаче е нейното богословие? И, най-важното, как се съотнася то 
спрямо историческата християнска ортодоксалност? 

На следващите страници ще се опитам да покажа, че въпреки своята 
огромна популярност Джойс Майeр проповядва благовестието на 
                                                           

1
 Част от информацията в следващите параграфи е заимствана от 

https://www.thoughtco.com/joyce-meyer-biography-700337 посетено на 21.12.2018 

2  Тя говори за него в редица свои книги и устни поучения.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hachette_Book_Group
https://www.thoughtco.com/joyce-meyer-biography-700337


неохаризматичното движение „Слово на вяра“, към което се причисляват и 
духовни водачи като Кенет и Глория Коупланд, Кенет Хегин, Паула Уайт, 
Бени Хин, Джон Остийн, Чарлз Прайс, Родни Хауард Браун, Крафло 
Долар, Робърт Тилтън, Джери Савел и др. 

Самото движение е популярно и сравнително добре изследвано. 
Характерни негови учения са: вяра в творческата силата на изговореното 
слово, задължително изцеление и здраве на християните, понеже Христос е 
понесъл техните болести на кръста, финансов просперитет, а понякога и 
приемането, че християните са „малки богове“ и вярата, че изкуплението 
се е осъществило не само на кръста, но и в ада, където Христос е приел 
сатанинска природа и е бил измъчван и след това новороден. Тъй като 
движението не представлява единна деноминация и няма доктринално 
верую, не всеки негов представител изповядва всички изредени по-горе 
учения. Но основните вярвания са характерни и ясно забележими. 

На следващите страници аз няма да доказвам, че тези учения са 
несъвместими с и противоречат на ортодоксалното историческо 
християнство и че всъщност техните източници са движения като 
„Християнска наука“ и „Нова мисъл“. Аз приемам това за даденост и 
просто посочвам две книги (връзките дават пълен текст на български език), 
към които читателите могат да се обърнат за подробна историческа и 
богословска информация. Тъй като и двамата автори идват от петдесятно-
харизматичния лагер, не би трябвало те да бъдат обвинявани в 
пристрастност към тези по-широки движения. 

 Друго благовестие от Д. Р. Макконъл 
 Заразата на „благовестието“ на здравето и богатството от 

Гордън Фий 

Освен тях, владеещите английски език могат да се консултират с: 

 Kate Browler. Blessed: A History of the American Prosperity Gospel. 
Oxford University Press, 2013. 

 Jeff Klittz. Apostasy: the word of faith doctrinal deception. 
ReturningKing.com, 2012. 

 David Jones, Russell Woodbridge. Health, wealth and happiness: How 

the Prosperity Gospel Overshadows the Gospel of Christ. Kregel, 2011. 

Читателите трябва да имат предвид две важни неща: 

Първо, както посочихме по-горе, Джойс Майер не е еднакво ясна относно 
специфичните учения на „Слово на вяра“. Въпреки това нейния афинитет 

https://rado76.files.wordpress.com/2012/03/drugo-blagovestie.pdf
https://rado76.files.wordpress.com/2017/01/d184d0b8d0b9.pdf
https://www.amazon.com/Blessed-History-American-Prosperity-Gospel-ebook/dp/B00CK86LCG/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1545329212&sr=8-1-fkmr0&keywords=Kate+Browler.+Blessed
https://www.amazon.com/Apostasy-Word-Faith-Doctrinal-Deception-Kluttz-ebook/dp/B006UJE9XE/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1545329026&sr=8-1-spell&keywords=Apostasy%3A+the+word+of+faith+doctrina+deseption


към движението се вижда ясно. Следващата схема представя накратко 
нейната позиция.3 

(A)  Изговореното слово променя реалността 

Слово на вяра (СВ): утвърждава 
Джойс Майер (ДМ): утвърждава 

(Б)  Самият Бог използва вяра 

СВ: утвърждава 
ДМ: утвърждава 

(В)  Хората са малки богове 

СВ: утвърждава (точни дубликати) 
ДМ: неясно (хората са „богоподобни“) 

(Г) Исус е бил новороден в ада 

СВ: утвърждава 
ДМ: някога е утвърждавала, сега отрича 

(E)  Физическото изцеление е гарантирано 

ДВ: утвърждава 
ДМ: утвърждава (подчертава, че може да отнеме време) 

(Ж)  Финансовото благословение е гарантирано 

СВ: утвърждава 
ДМ: утвърждава (подчертава, че духовния растеж е по-важен) 

Второ, Джойс Майер е донякъде по-прикрита и ненатрапчива в 
подчертаването на горните учения от повечето учители от движението. 
Поради това често не е толкова лесно тези учения да бъдат забелязани и 
идентифицирани. По този начин за обикновения слушател/читател е 
донякъде по-трудно да свърже с движението „Слово на вяра“ Джойс 
Майер отколкото останалите му представители. По-„мекият“ вариант 
обаче не променя с нищо тяхната същност. Както ще покажем по-нататък, 
те могат да бъдат ясно и убедително намерени в нейните поучения и книги. 

                                                           

3
 Заимствана от http://geekychristian.com/is-joyce-meyer-word-of-faith/#_ftnref8  посетено 

на 21.12.2018 

http://geekychristian.com/is-joyce-meyer-word-of-faith/#_ftnref8
http://geekychristian.com/is-joyce-meyer-word-of-faith/#_ftnref8


Отделните части от този анализ първоначално се появиха на личния ми 
блог. Тъй като интересът към тях се оказа доста голям ги допълних и 
събрах на едно място с надеждата, че може да са полезни на някого. За 
улеснение на читателите съм намалил до минимум бележките под линия, а 
връзките към онлайн материали съм вмъкнал направо в текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВРЪЗКИ С ДВИЖЕНИЕТО „СЛОВО НА ВЯРА“ 

Какви са основанията да твърдим, че Джойс Майер е свързана с 
движението „Слово на вяра“? 

Изразът „слово на вяра“ не се среща в нейните книги и проповеди. Освен 
това при последната промяна на сайта на нейното служение от него са 
отпаднали два въпроса, пряко свързани с темата (Последните обаче могат 
да се видят в архива на следният адрес). Те са както следва: 

Въпроса 13: „Учител от Слово на вяра ли сте?“ 

Отговор: „Джойс Майер вярва в Божието слово. Джойс учи, че Бог е дал 
обещания в Словото Си и като вярващи ние трябва да вярваме на Неговите 
обещания (2 Петър 1:3–4). Въпреки това може да е разрушително хората да 
поставят своята вяра единствено във вярата вместо в Бога. Злоупотребата с 
Божите обещания единствено за лична облага не може да се подкрепи с 
Писанията.“ 

Това очевидно не дава ясен отговор. 

Въпрос 14: „Проповядвате ли „благовестие на просперитета?“ 

Отговор: „Служението на Джойс Майер вярва, че Бог желае да благослови 
Своите хора. Джойс учи, че Божите благословения и просперитет са 
валидни за духовната, емоционалната, физическата и финансовата сфера 
на живота. Тези благословения и просперитет на свой ред трябва да се 
използват за благословение на другите (виж Битие 12:2). Едно „евангелие 
на просперитета“, което отъждествява благословението единствено с 
финансова печалба е небалансирано и може да навреди на ходенето на този 
човек с Бога.“ 

Може да се каже, че тук отговорът е едно квалифицирано „Да“. 

Това очевидно съвсем не е достатъчно – особено при положение, че тези 
въпроси и съответните им отговори по някаква причина са отпаднали при 
последната редакция на сайта. 

Факт е обаче, че Джойс Майер многократно се появява на сцената заедно с 
учители от движението „Слово на вяра“. Вероятно най-известният случай е 
нейното участие в тяхната конференция Word of Faith Conference през 2008 
г., където говори заедно с Кенет и Глория Коупланд, Джон Хагии и др. Но 
той съвсем не е единствен. Например през 1993 тя участва в West Coast 

https://web.archive.org/web/20161011072525/http:/www.joycemeyer.org/AboutUs/FAQ.aspx


Azusa Conference заедно с Фред Прайс, а през 2004 в Mega Fest заедно с 
Крефло Долар, Паула Уайт, Еди Лонг, Кенет Коупланд и Т. Д. Джейк.  

 Тя също така е сравнително редовен гост-говорител в Lakewood Church на 
Джоел Остийн (виж напр. ТУК, ТУК, ТУК). 

Освен това Джойс има дългогодишно приятелство с Дон Клоунс – силно 
просперитетен учител. Последният също така е в борда на директорите на 
нейната организация. В борда ѝ са още Пол Остийн (братът на Джоел 
Остийн) и Тимъти Барнет. 

 

Накрая, Джойс Майер е свързана с Life Christian University [LCU] в Тампа, 
Флорида, откъдето има докторат. Учебното заведение е неакредитирано 
освен от една църковна образователна организация, наречена Accrediting 

Commission International. Това обаче не му е попречило да присъди 
докторати и на Кенет Коупланд, Бени Хин, Норвал Хейс и Родни Хауард-
Браун (виж ТУК). 

Life Christian University е ясно свързан със „Слово на вяра“. Шоун Нелсън, 
изследвайки учението на Джойс Майер, изпраща въпрос относно неговите 
вярвания. Отговорът, който получава е следният: „Повечето книги, които 
използваме са от брат Хегин, брат Коупланд и други служители на вярата. 
Ние определено сме Слово на вяра.“ (Life Christian University, Deborah J. 
Smith, Campus Representative, e-mail message to author, November 4, 2014.) 

https://www.youtube.com/watch?v=KRPIKhzrfGY
https://www.lakewoodchurch.com/Pages/new-here/Speaking-Schedule.aspx
http://www.rexmrogers.com/177-christianity/319-joyce-meyer-at-joel-osteens-lakewood-church-houston.html
https://www.joycemeyer.org/about/board-of-directors
https://www.joycemeyer.org/about/board-of-directors
https://en.wikipedia.org/wiki/Accrediting_Commission_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Accrediting_Commission_International
https://www.lcus.edu/distinguished-graduates/index.php
http://geekychristian.com/is-joyce-meyer-word-of-faith/


От своя страна, Джойс Майер не се колебае да препоръчва университета и 
неговото богословие като дори е записала свое видео специално за 
неговата страница. 

Въпросът с доктората на Джойс Майер от Life Christian University съдържа 
още една интересна „подробност“. В момента нейният сайт дава следния 
отговор на въпроса (последния шести въпрос): „Какво е образованието на 
Джойс Майер?“ 

„Джойс притежава почетен докторат по богословие от Life Christian 

University в Тампа, Флорида, почетен докторат по богословие от Oral 

Roberts University в Тулса, Оклахома и почетен докторат по богословие от 
Grand Canyon University във Финикс, Аризона.“ 

Това обаче не винаги е било така. До 2016 г. същият сайт е казвал, че 
Джойс има защитен докторат от Life Christian University (архив на това 
може да се види ТУК). Вероятно точно на този източник се основава и 
бележката в Евангелски вестник, свързана с посещението на Джойс Майер 
в България, която твърди, че тя има защитен докторат по богословие. 

Истината обаче е, че Джойс Майер не е положила никаква работа по 
подобен докторат в самият университет, нито пък е писала теза – той ѝ е 
бил даден въз основа на издадените от нея книги, както се оказва – 
обичайна практика на учебното заведение. 

Преди две години психологът Уорън Трокмортън, от християнския колеж 
Месия, подава оплакване по този повод към администрацията в Мисури, 
където се намира централата на служението на Джойс Майер и според 
чийто правила използването на фалшиви или подвеждащи научни степени 
е престъпление тип С. По-нататък той казва, че забелязал как някъде 
между октомври и ноември 2016 г. сайтът на Джойс Майер променя 
научната ѝ степен от „защитен“ на „почетен“. Малко след това той 
получава писмо от администрацията на Мисури, което казва, че са били 
предприети мерки в следствие на неговата жалба. Към него е прикрепено 
писмо, датиращо от 29 март 2017 г. от адвоката на Джойс Майер, в което 
се казва, че сайтът на нейното служение е променил описанието на 
научната степен, понеже то е било неправилно (За подробности виж поста 
на Трокмортън). 

По повод на промяната говорител на Joyce Meyer Ministry пише: 

„Макар да сме наясно, че това е изразът, който Life Christian University 
използва на своя сайт и литература, ние смятаме, че това не отразява 
информацията коректно. Поради това ние поехме инициативата да 

https://www.lcus.edu/distinguished-graduates/meyer_video.php
https://www.lcus.edu/distinguished-graduates/meyer_video.php
https://www.joycemeyer.org/faq
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http://www.evangelskivestnik.net/news/3006/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_
http://revisor.mo.gov/main/Home.aspx
http://revisor.mo.gov/main/Home.aspx
https://www.wthrockmorton.com/2017/04/23/joyce-meyer-earned-doctorate-not-accurate/
https://www.wthrockmorton.com/2017/04/23/joyce-meyer-earned-doctorate-not-accurate/


променим отразяването в нашия сайт и литература от „защитен“ на 
„почетен“, преди да бъде повдигнато оплакване.“ 

Истината обаче е, че оплакване е било повдигнато и промяната в сайта на 
Джойс Майер е последвала не поради желание за по-голяма точност на 
информацията, а поради заплаха от съдебни мерки. Истина е също, че 
Джойс Майер години наред е лъгала, че е защитила докторска степен, по 
която всъщност не е положила никакъв труд. 

Същата информация е проверена и от обратната страна. Изданието 
Christian Post повдига същите въпроси само, че контактува не с Джойс 
Майер, а с Life Christian University. Писменият отговор, който получават от 
Дъглас Уингейт е много интересен в повече от едно отношения. Там се 
казва: 

„Изглежда са възникнали въпроси относно някои известни служители на 
евангелието, които ние наричаме „заслужили носители на научни 
степени“. Тези служители не са се дипломирали в LCU, но ние приемаме 
тяхната сравнима академична работа и публикувани материали, свързани 
със служението, много от които ние използваме като учебници в нашия 
университет. Във връзка с тях, ние сме им издали дипломи.“ (Цялата 
статия може да се прочете ТУК.) 

Това обаче не е всичко. По-нататък писмото казва: 

„Някои неспасени, либерални академици силно се противопоставят на 
твърдението, че това са защитени академични степени, но те трябва да се 
безпокоят единствено за своите антихристиянски и често антихристки 
училища, с които LCU няма нищо общо.“ 

На въпроса дали ще променят написаното на своя сайт, университетът 
отговаря по следния начин: 

„Твърдо не. Безсмислено е да се сравняват ябълки с портокали и 
функцията на институциите, обучаващи хора за служение не са сравними с 
по-ниските форми на образование, предлагани от либералните институции. 
Те трябва просто да продължат да правят това, което вършат и ние ще 
продължим да правим това, което вършим.“ 

Коментарът на Christian Post е забележителен: 

„Уингейт е убеден, че притежателите на „почетни степени“ от LCU не 
правят нищо нередно когато твърдят, че са „защитили“ тези титли, макар 
че защитена научна степен в по-широкия академичен свят означава нещо 

https://www.christiantoday.com/article/did-these-top-evangelicals-really-earn-their-phds/97596.htm


много по-различно от това, което означава за LCU. Но докато неговото 
сравнение на „ябълки с портокали“ може да работи за един клиент, който 
избира между различни плодове, когато продавачът се опитва да продаде 
ябълки като портокали на някого, който не знае разликата между двете, 
има проблем.“ 

В следващите части ще се обърнем конкретно към книгите и проповедите 
на Джойс Майер по редица учения, свързани с движението „Слово на 
вяра.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ДЖОЙС МАЙЕР И СИЛАТА НА ИЗГОВОРЕНОТО СЛОВО 

 Силата на изговореното слово е едно от най-характерните учения на 
движението „Слово на вяра“. Според него думите, които ние изговаряме 
оказват влияние върху нашия живот. 

В определен смисъл това без съмнение е вярно. Например културното 
говорене и подходящият начин на изразяване, демонстрирани на интервю 
за работа, със сигурност могат да ни помогнат да я получим. Кротките 
думи могат да предотвратят свада. От друга страна, невъздържаното, грубо 
говорене лесно може да доведе до обтягане или дори прекъсване на 
междуличностни отношения. Следователно за всеки човек е много важно 
да се научи да говори „правилно“. Премереното мъдро говорене, 
разбирането да знаеш какво да кажеш и какво да премълчиш, подборът на 
думи, подходящи за определена ситуация и аудитория и т.н. са 
жизненоважни неща, които трябва да се усвояват през целия живот. Факт е 
също, че думите на другите хора могат да окажат силно влияние върху 
нашия собствен живот. Едно дете, родителите на което постоянно го 
критикуват по груб и непоказващ любов начин, със сигурност ще страда за 
това – може би дори като възрастен – докато думите на приемане и 
насърчение подтикват и подкрепят. 

Това са очевидни неща, които едва ли някой би отрекъл. 

Учителите на „Слово на вяра“ обаче отиват далеч отвъд това. Когато 
говорят за силата на изговореното слово, те имат предвид, че думите 
притежават реална духовна сила да променят реалността, понеже съдържат 
в себе си творчески потенциал. Например ако един човек често казва, че е 
беден, според тях той прави „негативна изповед“, която реално произвежда 
такава бедност. Обратно, ако човекът започне да изповядва, че ще 
просперира, това ще се случи – неговите думи ще „материализират“ 
финансите. 

Очевидно подобно разбиране е много различно от естествената причинно-
следствена връзка между начина, по който говорим и случващото се в 
живота ни. 

Това дълго обяснение за двата различни начина, по които думите оказват 
влияние е важно да бъде разбрано и да се има предвид в случая с Джойс 
Майер, в чието поучение темата за правилното мислене и говорене е 
основна. Трудността идва, когато трябва да оценим това, което тя казва. 
Това е така, понеже Джойс Майер говори/пише за силата на думите и в 



двата споменати по-горе смисъла.4 По този начин много от нещата, 
които тя казва са добри и полезни, докато в същото време сред тях се 
промъква едно допълнително небиблейско и окултно учение, което има 
потенциала да трови и изкривява истината. Понеже двете значения са 
смесени заедно в нейните послания и тя никога не го обяснява поотделно, 
за обикновените слушатели/читатели, никак не е лесно да направят 
нужното разграничение и дори да осъзнаят, че става дума за две различни 
значения. По този начин доктрината на „Слово на вяра“ неусетно им бива 
предавана и асимилирана от тях. 

Едно изследване на многобройните изказвания на Джойс Майер нагледно 
показва това. 

Изразът „думите са контейнер със сила“ се среща в поне 20 нейни книги 
(напр. The Name, The Word, The Blood, p. 37, също: Joyce Meyer, “What Does 
Your Future Hold?” TBN, May 24, 2004 или Този нов живот, стр. 36). 

„Внимателното изучаване на този пасаж ни показва ясно, че нашите думи 
имат последствия. Някои носят добри, а други – лоши резултати. Когато 
отворим устните си, за да говорим, трябва да осъзнаваме силата на своите 
думи. Нашите мисли определят думите ни и това е една от основните 
причини, поради които Сатана поставя негативни мисли в умовете ни. Той 
знае, че ако ги приемем за свои мисли, тогава ще започнем да ги 
изговаряме и това ще му отвори врата, за да се намеси и да върши 
мръсната си работа в живота ни.“ (Този нов живот, стр. 36). 

„Думите са контейнер със сила – точно както тази чаша е пълна с вода 
(държи в ръката си чаша с вода). Думите, които изговаряме съдържат сила 
в себе си и аз искам вие да разберете това. Всяка дума, която излиза от 
устата ви, съдържа сила – съзидателна или разрушителна сила, 
положителна или отрицателна сила.“ (Enjoying Everyday Life, October 27, 
2009.) 

Тези цитати са сравнително общи и могат да се разбират в смисъл, че 
думите съдържат сила, която може да влияе на живота ни без обаче да 
конкретизират как точно и в какъв смисъл. 

                                                           

4 Вероятно по-правилно е да кажем, че тя вижда двете неща като различни страни на 
една и съща монета. Неправилното говорене може да води до негативни последствия 
както чрез естествените причинно-следствени връзки, така и като по чуден начин 
въздейства на духовната реалност. 
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https://books.ekipirane.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/Bulgarian-A-New-Way-of-Living-%D0%A2%D0%9E%D0%97%D0%98-%D0%9D%D0%9E%D0%92-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2.pdf


Следващият текст обаче казва нещо повече за специфичното значение, 
което Джойс Майер влага в своята идея за силата на изговореното слово: 

„С думите си ние можем да достигнем до духовната реалност и можем да 
започнем да привличаме това, което е Божията воля за нас в реалността, в 
която можем да го използваме. Думите имат сила.“ (Цитирано от Tim 
Martin, “Examining the Teachings of Joyce Meyer,” YouTube, January 25, 
2013, accessed November 20, 2014, 16:53–17:13.) 

Нещо повече, Джойс Майер твърди, че при сътворението Бог е използвал 
силата на изговореното слово с вяра, за да твори и ние можем да правим 
същото в нашия собствен живот – учение, което отново е характерно за 
мнозина учители от „Слово на вяра“. 

„Думите съдържат сила – творческа и разрушителна сила. Ако се върнем 
към Битие 1, ще видим, че за всяко нещо, което Бог е създал, Библията 
казва: „И Бог каза“… Тя не казва, че Бог си е наумил мисъл, не казва, че 
Бог е помахал с ръка, тя казва: „И Бог каза“.“ (Mind, Mouth, Moods and 
Attitudes). 

„Бог е създал всичко, което виждаме, с думи. Думите имат творческа сила, 
но могат да имат също и разрушителна сила.“ (проповед Your Words Affect 
Your Future). 

„Нашите думи могат да ни помогнат или да ни навредят във всяка област 
на живота. Думите са духовни, понеже те достигат до духовната реалност 
и започват да творят бъдещето ни. Според Битие Бог е създал всичко, 
което виждаме, с думи! Ние сме създадени по Неговия образ и ни е казано 
да следваме Неговия пример във всичко, така че защо нашите думи да не 
действат по същия начин?“ (Making Good Habits: Breaking Bad Habits. New 
York: Faith Words, 2013, 52–53) 

„Той (Бог) е създал всичко чрез изпълнени с вяра думи… Ние сме 
създадени по Неговия образ и също можем да говорим за нещата, сякаш те 
съществуват. Можем да говорим позитивни мисли за себе си в 
атмосферата и по този да се научим да „пророкуваме своето бъдеще“.“ 
(Life in the Word Devotional. Tulsa, OK.: Harrison House, 1997, стр. 2); 
„Вярата трябва да бъде активирана и един от начините, по които я 
активираме е чрез нашите думи.“ (стр. 123) 

Изводите от това учение за способността на думите да материализират 
несъществуващото са ясни: 

https://www.youtube.com/watch?v=b07ABT1O2D4


„Думите са контейнери, които съдържат или творческа, или разрушителна 
сила. Езикът ви е оръжие – или за Сатана, или срещу него. Ние можем да 
помогнем на дявола да донесе разрушение в живота ни или да се научим 
как да се съгласяваме с Бога и да опитваме най-доброто от Него за нас… 
Господ наскоро ми показа, че ние можем да благословим или да прокълнем 
финансовите семена, които сеем. Можем да говорим положително за 
финансовото си бъдеще или да казваме неща като: „не мога да си го 
позволя“… Всеки път когато се обърна, нещо краде парите ми… Ние 
трябва да полеем нашето даване с водата на Неговото слово и да очакваме 
изобилна жътва. Посей семето си и говори позитивни стихове от 
Писанието над финансите си!… Притчи 18:21 ни учи, че сила на живот и 
смърт има в езика. Това означава, че ние можем да изговаряме живот на 
мъртви обстоятелства, но това е избор, който не почива на чувства. С 
други думи, ние можем да направим да се случи нещо твърде лошо и да 
причиним много сериозни проблеми като говорим негативно. То може да 
се развие от болест към смърт, особено ако често говорим негативно, 
безнадеждно и отхвърлящо. От друга страна, можем да изберем да говорим 
това, което не изглежда нормално на естествения човек. Можем да 
изговаряме живот на мъртвите обстоятелства и да видим пълно 
възстановяване, преди Сатана да има възможността да издигне крепост.“ 
(статия, “Your Mouth is a Weapon”) 

И отново: 

„Какво искаш от своето бъдеще? Дали помагаш на това, което казваш като 
говориш така, сякаш то вече е твое? Зная, че това изглежда необичайно, но 
ако Бог може да го направи, ние също можем. Ние сме Негови деца и Той 
иска от нас да следваме Неговия пример.“ (Change Your Words, Change 

Your Life: Understanding the Power of Every Word You Speak. New York: 
Faith Words, 2012, 54–55.) 

Именно тази вяра, че нашите думи създават определена реалност, е 
причината Джойс Майер да препоръчва позитивна изповед в различни 
сфери на живота. Нейните книги често съдържат цели раздели, които са 
запълнени с разнообразни подобни изповеди като: „Аз просперирам във 
всичко, върху което сложа ръката си. Просперирам във всяка житейска 
сфера – духовно, финансово, умствено и социално.“ И затова: „Ежедневно 
получавам покани да говоря на различни места лично, по телефона и по 
пощата.“ (Виж списъка на подобни изповеди в нейния сайт.) 

По подобен начин негативните изповеди, които правим, могат да ни 
навредят, отново – не като част от причинно-следствената връзка, за която 
говорихме в началото, а като духовен инструмент, който има силата да 
материализира несъществуващото и да твори реалност. 

https://www.joycemeyer.org/everydayanswers/ea-teachings/list-of-confessions-by-joyce-meyer


„Ако говоря правилните неща, ще получа правилни резултати. И ако 
говоря погрешни неща, ще получа погрешни резултати… Можем да 
унищожим Божия план за нашия живот чрез негативна изповед.“ (Mind, 
Mouth, Moods and Attitudes, tape 2 of 4.) 

Доста показателен за начина, по който Джойс вижда нещата е случаят, 
когато тя започва да се извинява за това, че говори за своите изпитания: 
„Това не е негативна изповед, аз не проклинам живота ви.“ (“Life in the 
Word”, Mar. 6 2003, Lesea Broadcasting). 

„Какви изрази използвате когато сте разстроени? Познавам един човек, 
който често използва думата „смърт“. Тя „обича хората до смърт“ и 
казва: „проблемите ми ще ме убият“… Тя е чудесна християнка, която 
обича Бога, но има лошия навик да използва език, който не е мъдър и 
който дори ѝ носи вреда… Досега може да сте мислили, че това са просто 
думи, но сега вече знаете, че думите имат сила и вероятно ще поискате да 
промените изказа си към по-добро.“ (Change Your Words, Change Your Life: 

Understanding the Power of Every Word You Speak. New York: Faith Words, 
2012, 73–74.) 

Трябва да подчертаем, че Джойс Майер често казва в своите поучения и 
книги, че ние не можем да получим абсолютно всичко, което си пожелаем, 
стига само да започнем да говорим позитивно, че вече го притежаваме. 
Положителната изповед има сила дотолкова, доколкото тя съответства на 
Божиите обещания. Всъщност правилните думи, които говорим с вяра се 
явяват средството, чрез което тези обещания се реализират в живота ни. 
При един по-близък поглед обаче се оказва, че нейното разбиране за 
Божиите обещания е сериозно погрешно. До голяма степен на тях се гледа 
през призмата на ученията за материален просперитет и задължително 
изцеление на всеки вярващ – две други характерни учения на движението 
„Слово на вяра“, които ще разгледаме по-нататък. Така една значителна 
част от нейните насърчения за положителна изповед, стъпваща върху 
Божиите обещания, се върти именно около тези две неща. 

„Ние трябва да заявим претенции за колкото се може по-голяма част от 
нашето наследство… Едно от нещата, които можете да направите сега е да 
говорите положително за нещата в бъдеще.“ (What Does Your Future Hold, 
May 21, 2004.) 

„Макар че беше имала проблеми в продължение на 12 години и 
изглеждаше невъзможно да пробие тълпата, тя упорстваше и получи 
своето чудо. Вярата ѝ се реализира чрез нейните думи. Какъв силен 
пример за вас и мен.“ (Enjoying Everday Life Magazine, Crossing Over to the 
Other Side, May 2004.) 



„Наскоро Господ ми показа, че можем да благословим или да прокълнем 
финансовите семена, които засяваме. Можем да говорим положително за 
финансовото си бъдеще или да говорим неща като: „не мога да си позволя 
това“… Всеки път когато се обърна, нещо ограбва парите ми… Трябва да 
поливаме нашето даване с водата на Неговото слово и да очакваме 
изобилна жетва. Посей семето си, говори положително за финансите си!“ 
(Your Mouth is a Weapon, Life in the Word, March 1997, p. 4.) 

В заключение можем да кажем, че анализът на ученията на Джойс Майер 
убедително показва, че тя здраво се придържа към учението за силата на 
изговореното слово – една от типичните характеристики на движението 
„Слово на вяра“. При нея то е донякъде модифицирано и смекчено чрез 
уточнението, че можем да получим единствено онова, което Бог ни е 
обещал, а не всичко, което самите ние желаем. От друга страна, виждането 
на Джойс Майер за Божиите обещания е сериозно изкривено в някои 
важни аспекти – особено при ученията за финансовия просперитет и 
задължителното изцеление. Тези изкривявания не са съвсем ясни, поради 
което е още по-лесно те да бъдат несъзнателно приети от нейните 
читатели/слушатели заедно с множеството добри неща, които тя казва за 
правилното мислене и говорене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ДЖОЙС МАЙЕР И ПРОСПЕРИТЕТНИЯ ЖИВОТ 

Както видяхме, голяма част от поученията на Джойс Майер се въртят 
около важността да мислим и говорим позитивно. Това е свързано с 
многократно повтаряната от нея идея, че трябва да се наслаждаваме на 
живота. За Майер това е основно библейско учение, което дори няма 
нужда да се доказва – то е видно едва ли не на всяка страница на Библията. 
Когато обаче започнем да търсим значението на нейното разбиране за този 
щастлив живот, впечатленията са донякъде разнопосочни. От една страна, 
Джойс Мейер съвсем правилно говори за радостта от спасението и 
прошката на греховете, за увереност и липса на страх от бъдещето, понеже 
Бог е на наша страна и държи всичко под контрол, и за възможността 
човек да прекъсне робството на стари навици и зависимости, които 
разрушават живота му. Всичко това е съвсем правилно и трябва да бъде 
ясно и често прогласявано – нещо, за което Джойс Mайер заслужава 
единствено адмирации. 

От друга страна обаче, нейната представа за радостен, пълен с 
наслаждение християнски живот не е пълна, ако в него липсват 
компоненти като здраве, финансов просперитет и успех във всяка област. 
Според Джойс Майер това са Божи обещания, които християните трябва 
да изискват. Обратно, ако не са ги получили, нещо в тяхното християнство 
куца и те трябва да предприемат стъпки, чрез които да постигнат промяна. 
Подобно просперитетно виждане лесно може да бъде доказано с 
множество текстове от нейните книги и поучения. 

„Пътя към обновяването на ума си ще намерите в изучаването и 
размишляването върху Божието слово. Само така можете да научите каква 
е разликата между правилното и погрешното мислене. Например, човек 
може да си мисли, че трябва да живее целия си живот в бедност, само 
защото семейството му винаги е живяло по този начин, но в Божието слово 
ще откриете, че това изобщо не е истина. С Божия помощ, прилагайки 
Неговите принципи във финансов план, вие можете да прекъснете цикъла 
на бедност и да имате повече от достатъчно във всяка сфера от живота си. 
Божието слово казва, че преди всичко друго, Той иска да ви направи да 
преуспявате и да сте здрави така, както преуспява и душата ви (III 
Йоан:2).“ (Този нов живот, стр. 34) 

„Стих 3 (има се предвид Ис. Навин 1:3) казва, че всяко място, на което 
стъпи кракът ви е дадено на вас така, както го дадох на Мойсей. 
Следователно това, което Бог казва на Мойсей е следното:… Всяко 
обещание в Божието слово е достъпно за вас, всяко обещание: мъдрост, 
сила, радост, дълъг живот, благоволение, добри приятели, чудесни 
взаимоотношения, слушане от страна на Бога, водителство от Духа, едно 

https://books.ekipirane.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/Bulgarian-A-New-Way-of-Living-%D0%A2%D0%9E%D0%97%D0%98-%D0%9D%D0%9E%D0%92-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2.pdf


цялостно благословение, прекрасен живот.“ (Цитирано в Tim Martin, 
“Examining the Teachings of Joyce Meyer,” YouTube, January 25, 2013, 
accessed November 20, 2014, 27:01–27:59.) 

Това виждане кара Джойс Майер да нарича идеята, че един християнин 
може да бъде беден, „живот в ада“. (Joyce Meyer, “From the Cross to the 
Throne”, Life Christian Center, Saint Louis, MO, n.d.) 

Ако той не просперира, то Божието благословение трябва да бъде 
изисквано. Тя описва как заедно със съпруга си са направили това в 
началото на своето служение: 

„Ние положихме ръце на нашите чекове и се молихме. Продължих като 
извадих всичките си чекове и пари в брой, както и тези на Дейв, от 
портфейла си, положихме ръце на тях и призовахме кръвта върху тях, 
молейки Бог да пази парите ни, да ги умножи и да видим, че Сатана не 
може да открадне нищо от нас.“ (The Name, The Word, The Blood, p.111.). 

Според нея това е пример, който християните трябва да имитират: 

„О, вие сухи кости, чуйте Господното слово. Може би трябва да извадите 
своите чекови книжки и да кажете: „О, вие чекове, чуйте Господното 
слово, вие няма да останете празни през целия ми живот. А, някои от вас 
казват, това е прекалено странно за мен. Добре, тогава останете си 
разорени! Това, което вие правите, не действа. Чуйте ме, чекове, първите 
10% от всичко, което влиза във вас ще отива за Божието дело и вие ще 
бъдете пълни и ще преливате! Аз ще бъда благословен и ще бъда за 
благословение.“ (Enjoying Everyday Life, August 21, 2008.). 

Начинът да се изискват Божиите благословения е свързан с положително 
мислене и положителна изповед (виж предната част). 

„Ние трябва да изискваме колкото се може по-голяма част от своето 
наследство… Едно от нещата, които можете да направите точно сега е да 
говорите положително за нещата от своето бъдеще – точно сега.“ (What 
Does Your Future Hold May 21, 2004). 

Същото убеждение стои и зад множеството положителни изповеди, 
публикувани на сайта на нейното служение, които включват: 

„Аз благоуспявам във всичко, на което сложа ръката си. Просперирам във 
всяка област на живота си – духовно, финансово, умствено и социално 
(Еремия 29:11).“ 

https://www.youtube.com/watch?v=b07ABT1O2D4
https://joycemeyer.org/everydayanswers/ea-teachings/list-of-confessions-by-joyce-meyer
https://joycemeyer.org/everydayanswers/ea-teachings/list-of-confessions-by-joyce-meyer


Накрая, Джойс Майер използва т.нар. „закон за сеенето и жъненето“. 
Според него финансите, които даваш за Бога са вид „семе“, което сееш и 
което на своето време ще поникне и ще ти се върне стократно. Това се 
свързва най-вече с десятъка, но не се ограничава с него – даренията са 
съществена част от този принцип. Самата тя учи, че понеже в началото не е 
давала редовно десятък, Сатана я е ограбвал финансово (Meyers, 
“Thanksgiving”).5 Това се представя като духовен закон, който действа 
подобно на естествените природни закони и който ако следваш, със 
сигурност ще забогатееш. Положителната изповед се явява средството той 
да бъде реализиран на практика. 

„Сеенето и жъненето е един духовен закон… Посей щедро и ще пожънеш 
щедро.“ (“What Does Your Future Hold”, May 21, 2004) 

В заключение, много подобно на положителната изповед, учението за 
щастливия християнски живот представлява смесица от правилни и 
неправилни твърдения. Докато Бог без съмнение дава обещание за 
„изобилен живот“, свободен от страх, осъждение и несигурност за 
бъдещето, Той не ни е обещавал здраве, богатство, успех във всяка област, 
чудесни приятелства, социален живот и т.н. Последното е типичното 
учение за просперитета, толкова характерно за движението „Слово на 
вяра“. И отново, подобно на положителната изповед, то се открива по-
трудно, понеже е донякъде прикрито сред други, съвсем библейски 
поучения. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Това е описано подробно в: Browler, Kate. Blessed: A History of the American Prosperity 

Gospel. Oxford: Oxford University press, 2013, p. 133. 

 



5. ДЖОЙС МАЙЕР – ПРОСПЕРИТЕТ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 

 

Виждането на Джойс Маейр за просперитета може да бъде разгледано и от 
чисто практична перспектива. През 2003 г. религиозното издание St. Louis 

Post-Dispatch  публикува специално издание, посветено на нейното 
богаство. Джойс Майер кара служебен спортен 2002 Lexus SC с подвижен 
покрив на стойност $53,000.6 Синът ѝ Дан, който е на 25 г. кара служебен 
2001 Lexus седан за $46,000. Съпругът ѝ кара Mercedes-Benz S55 AMG, 
седан за $107,000. Освен това за своите пътувания тя използва служебен 
самолет Canadair CL-600 Challenger на стойност $10,000,000. (Последният 
е заменен през 2005 с Gulfstream G-IV, обслужван от двама пилоти на 
пълно работно време.) 

                                                           

6
 Данните са за 2003 г. Поради инфлацията вещите изглеждат по-евтини. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Louis_Post-Dispatch
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Louis_Post-Dispatch
http://www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf/story/C5099399D2FCC5FA86256DDF00661C5F?OpenDocument
http://www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf/story/C5099399D2FCC5FA86256DDF00661C5F?OpenDocument
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulfstream_IV


 

Обзавеждането на офисната ѝ сграда включва двойка дрезденски вази на 
стойност $19,000, 6 френски кристални вази, купени за $18,500, дрезденски 
порцелан с изображение на Рождество за $8,000, два антикварни шкафа за 
$5,800, сервиз, изобразяващ Разпятието, за $5,700, и германски 
порцеланови вази за $5,200. Декорацията включва и малахитова кръгла 
маса за $30,000, облицован с мрамор шкаф за $23,000, митнически куфар 
за $14,000, дрезденски сервиз, изобразяващ кръста, за $7,000, скулптора на 
орел, поставена на пиедестал, за $6,300, друг сребърен орел, купен за 
$5,000, и множество картини на стойност между $1,000 и $4,000. В офиса 
на Майер се намира конферентна маса с 18 стола, купена за $49,000. Две 
дърворезби в кабинетите на Джойс и съпруга ѝ струват на служението още 
$44,000. 

Цялостната стойност на обзавеждането – мебели, произведения на 
изкуството, стъкло и механика – се оценява на $5,700,000. То е 
разположено в сграда, построена на площ 17,000 квадратни метра. 

Жилищата на семейството са както следва: 

1. Джойс и Дейв Майер 
Цена: $795,000 
Квадратура: 930 кв. м. 
Цена на подобренията: $1.1 милиона 
Съдържа: 6 спални, 5 бани, поляна, басейн, гараж за 8 коли с 
отопление и охлаждане, къща за гости с още 2 спални, белведер. 

2. Дъщеря, Сандра МакКолъм и нейният съпруг Стив 

Цена: $400,000 
Квадратура: 460 кв. м. 



Цена на подобренията: $250,000 
Съдържа: 4 спални, 3 цели и 2 частични бани, стаи за всеки сезон, 
молитвена стая, медиен център и домашен офис. 

3. Син, Дейвид Майер и неговата съпруга Джой 

Цена: $725,000 
Квадратура: 370 кв. м. 
Цена на подобренията: неизвестна 
Съдържа: 2 балкона в колониален стил, 4 спални, 2 1/2 бани, 2 
гаража 

4. Дъщеря, Лаура Холцмън и нейният съпруг Дъг 

Цена: $350,000 
Квадратура: 219 кв. м. 
Цена на подобренията: $3,000 
Съдържа: 3 спални, 2 бани с камина. 

5. Син, Дан Майер и неговата съпруга Чарити 
Цена: $200,000 
Квадратура: 186 кв. м. 
Цена на подобренията: $33,000 

Личното жилище на Майер и нейното семейство е струвало на служението 
поне $4,000,000 от 1999 г. насам. Джойс живее в къща, построена на площ 
от 930 квадратни метра с гостна и гараж, които могат да се отопляват и 
охлаждат независимо и могат да поберат 8 автомобила. Собствеността от 3 
акра (около 12 декара) има голям фонтан, белведер, лично голф игрище, 
басейн и прилежаща структура, към която наскоро е добавена баня за 
$10,000. Служението плаща цялото обзавеждане и поддръжката на 
всичките 5 къщи, както и подобренията. 

Тези разкрития предизвикват християнската разследваща организация Well 

Watchers  да поиска Internal Revenue Service (IRS) да направи проверка на 
Джойс Майер и нейното семейство.7 В резултат на тази критика, през 2004 
г. Майер обявява, че ще намали своята годишна заплата, получавана за 
служение, от $900,000 – това означава $75,000 на месец (в добавка към 
$450,000, получавани от нейния съпруг). За сметка на това обаче тя запазва 
за себе си по-голяма част от приходите от продажби на нейните книги, 
продавани извън служението (на конференции, каталози, сайта на 
служението, телевизионни програми и др.), които до този момент е 
дарявала за служението. Крайният резултат от това вероятно е сериозно 
                                                           

7
 „Joyce Meyer/ JMM/ Enjoying Every Day Life/ Life in the Word“. MinistryWatch.com. 

Wall Watchers. Archived from the original on March 10, 2010. Retrieved April 3, 2010. 
Summary report for Joyce Meyer Ministries. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service
https://web.archive.org/web/20100310013527/http:/www.ministrywatch.com/profile/Joyce-Meyer.aspx
http://www.ministrywatch.com/profile/Joyce-Meyer.aspx


увеличение на личните ѝ приходи – факт, който е потвърден от нейния 
директор за връзки с обществото Марк Сатърленд.8 

През 2007 г. Джойс Майер действително е разследвана заедно с още 5 
проповедници от движението „Слово на вяра“ (Бени Хин, Паула Уайт, 
Кенет Коупланд, Крефло Долар и Еди Лонг) от сенатор Чарлз Глесри 
поради подозрения за лично облагодетелстване чрез използване на 
освобождаването от данъци на религиозните организации. Организацията е 
публикувала своите годишни финансови отчети и никакви наказателни 
мерки не са предприети впоследствие. Освен това през 2009 г. Джойс 
Майер получава акредитация от Evangelical Council for Financial 

Accountability (ECFA) – уважавана християнска организация, която 
проверява прозрачността на разходване на средствата от други подобни 
организации. Нейното заключение е, че Joyce Meyer Ministries покриват 
изискванията за отговорно настойничество, което включва служения, 
финансова отговорност, прозрачност, управление от борд и практики за 
набиране на средства.9 

Съдейки по тези данни няма основание да смятаме, че Джойс Майер е 
извършила законово нарушение. В същото време трябва да отбележим, че 
разточителният начин на живот, който поддържа тя и членовете на 
нейното семейство, идва от „служение“, претендиращо, че разнася благата 
вест. И докато трудът на благовестителите със сигурност заслужава да 
бъде заплатен по начин, който покрива техните нужди, когато техният 
стандарт многократно надвишава този на хората, на които претендират, че 
служат и които практически ги финансират, възниква въпросът за 
християнската етика на подобно поведение. Въпрос, който не може 
толкова лесно да бъде отговорен с коментара на Джойс Майерс: „Ние 
учим, проповядваме и вярваме библейски, че Бог желае да благослови 
хората, които Му служат… така че няма защо да се извинявам за това, че 
съм благословена.“10 

                                                           

8
 Cole, Heather (July 9, 2004). „Joyce Meyer takes pay cut, releases some financial“. St. Louis 

Business Journal. American City Business Journals. 

9
 „Meyer, ORU Gain ECFA Accreditation“. Charisma. March 13, 2009. Retrieved August 22, 

2013. 

10
 Tuft, Carolyn; Smith, Bill (November 15, 2003). „From Fenton to fortune in the name of 

God“. St. Louis Post-Dispatch. Pulitzer, Inc. Archived from the original on October 11, 2007. 

Retrieved August 22, 2013. Part 1 of 4. Related articles are Archived 11 October 2007 at the 

Wayback Machine. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Council_for_Financial_Accountability
https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Council_for_Financial_Accountability
http://stlouis.bizjournals.com/stlouis/stories/2004/07/12/story8.html
http://www.charismamag.com/site-archives/570-news/featured-news/4002-meyer-oru-gain-ecfa-accreditation
https://en.wikipedia.org/wiki/Charisma_(magazine)
https://web.archive.org/web/20071011071211/http:/www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf/story/C5099399D2FCC5FA86256DDF00661C5F?OpenDocument
https://web.archive.org/web/20071011071211/http:/www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf/story/C5099399D2FCC5FA86256DDF00661C5F?OpenDocument
http://www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf/story/C5099399D2FCC5FA86256DDF00661C5F?OpenDocument
https://web.archive.org/web/20071011070008/http:/www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf?OpenDatabase
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine


Подобно мислене и поведение рязко контрастира например с тези на Рик 
Уорън, който след огромния успех на своята книга „Целустремен живот“ 
върна на църквата, в която пастирува всички средства, които е получил от 
нея за последните 20 години, след което съвсем целенасочено живее 
съвсем умерено според заобикалящия го стандарт. 

Тези разлики показват два напълно различни начина на четене на Библията 
и в следствие на това – на различен начин на живот. Те разкриват и съвсем 
практическата двойна опасност, произлизаща от учението за просперитета. 
Първата е основателната критика, която екстравагантният начин на живот, 
купен с парите, идващи от „служение“, хвърля върху самото благовестие. 
Втората е в нереалистичните очаквания и последващите разочарования, 
които той посява в тези, които вярват на подобно учение. Когато те не 
получат подобен стандарт (въпреки големите финансови жертви, които 
някои от тях правят, давайки щедро за подобни служения, надявайки се да 
бъдат благословени по този начин – виж законът за сеенето и жъненето, 
описан в предишната част), тези хора или започват да мислят, че нещо в 
тяхната вяра не е наред, или отхвърлят самото благовестие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ДОЙС МАЙЕР И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ 

Учението на Джойс Майер за Божественото изцеление е още един пример 
за влиянието на движението „Слово на вяра“ върху нейното богословие. 
Отново, не всичко от това, което тя казва е погрешно. Преди всичко няма 
основание християните да се съмняват, че Бог има силата и желанието да 
изцелява и че понякога Той наистина го прави. Така вярата в Божественото 
изцеление и молитвата за такова е нещо, което има място в живота на 
вярващия. Богословските проблеми се появяват в три други аспекта. 

Първо, Джойс Майер учи, че Исус е понесъл всички наши болести на 
кръста. 

„Болестта не може успешно да дойде срещу моето тяло, понеже Исус е 
понесъл цялата ми болка.“ (Исая 53:4–5) (Change Your Words, Change Your 

Life: Understanding the Power of Every Word You Speak. New York: Faith 
Words, 2012, 60.) 

„За нас е жизнено важно да разберем, че Сатана няма правото да поставя 
болести в нас и няма добра причина да го оставяме да прави това… В 
момента, в който започнем да разпознаваме симптомите на болест, трябва 
да застанем срещу тях – да им се съпротивим по същия начин, по който се 
съпротивляваме на греха… Вярвам, че чрез раните на Исус аз съм 
изцелен.“ (Practical Steps to Understanding and Experiencing Healing)11 

„Той наистина понесе болестта ми и взе болката ми. Той взе моята болест 
и понесе болката ми. Той ги взе и ги отнесе надалеч. Не е нужно аз да нося 
това, което Той понесе заради мен. Отказвам да понеса това, което Той 
понесе заради мен. Сатана не може да сложи върху мен това, което Исус 
понесе заради мен. Чрез Неговите рани аз съм изцелен. Чрез Неговите рани 
получава изцеление. Чрез Неговите удари изцелението идва при мен. 
Неговото наказание ми носи изцеление. Изцелението ми е било дадено. С 
ударите, които нараняваха Него аз съм изцелен и излекуван. Изцелен съм 
чрез ударите, които Той получи. Моите болести отидоха с Исус на кръста и 
умряха с Него там. Сатана, ти си дошъл при погрешен човек. Исус взе 
болестите ми и чрез Неговите рани аз съм изцелен.“ (Healing Scripues, 
2008, стр. 13)12 

                                                           
11 Този материал е премахнат от сайта на Джойс Майер, където се е намирал до 2009 г., 
но все още може да се намери в архива на този адрес. 

12 Тази брошура, която съдържа учението за изцелението, характерно за „Слово на 
вяра“ в практически чиста форма, е издадена през 2008 г. Макар да не носи изрично 

https://faithhealth-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Healing-Scriptures-Joyce-Meyers.pdf
https://web.archive.org/web/20090406172733/http:/www.joycemeyer.org/OurMinistries/Magazine/0703/Healing+and+Wholeness.htm


„Той сам понесе слабостите ми и се натовари с болестите ми. Той понесе 
болестите ми. Той ги взе и ги премахна. Болестта не е моя – изцелението е 
мое. Отказвам да нося това, което Исус е понесъл за мен. Отказвам да 
взема това, което Той е взел заради мен. Сатана, ти не можеш да сложиш 
болест върху мен, понеже Исус взе моите слабости и понесе болестите ми. 
Аз отказвам да приема болестта. Няма да я търпя. Болестите и слабостите 
са напълно неприемливи. Отказвам да ги приема. Исус ги понесе, затова аз 
отказвам да го направя!“ (Healing Scripues, 2008, стр. 15) 

Второ, на основата на Исусовото дело на кръста, Джойс Майер твърди, че 
изцелението и здравето са обещания за всеки християнин. Бог желае 
винаги и във всеки случай да изцели вярващия. Това е Неговата неизменна 
воля. 

На нейния сайт допреди няколко години е стояло следното заявление: 
„Служението на Джойс Майер вярва, че Бог желае да благослови Своите 
хора. Джойс учи, че Божите благословения и просперитет са валидни за 
духовната, емоционалната, физическата и финансовата сфера на живота.13“ 

„Аз реших да вярвам на Божието слово вместо на човешките учения, които 
нямат сила. Подобно на много други търсещи хора през историята аз 
открих чудесните истини, които ми обещават вечен живот, победа, мир, 
радост, оправдание, свобода от вината и осъждението, надежда, 
просперитет, изцеление, сила и власт. И аз открих, че тези неща са 
обещани за живота ми тук, на земята, не просто когато умра и отида на 
небето, както вярват мнозина.“ (I Dare You: Embrace Life with Passion. New 
York: FaithWords, 2007, 119) 

„Бог желае да съм здрав. Изцелението е Божията воля. Според Филипяни 
2:13 Бог действа точно сега според Своето добро желание и воля. 
Изцелението действа точно сега.“ (Healing Scripues, 2008, стр. 15) 

„Според Галатяни 3:14,29 благословението на Авраам е мое. Изцелението е 
част от завета. Аз съм под завета. Изцелението е мое. Изцелението ми 
принадлежи. То е мое законно притежание. Имам правото да бъда 
освободен. Сатана, аз предявявам своето право точно сега! Махни 
мръсните си ръце от тялото ми!“ (Healing Scripues, 2008, стр. 18) 

                                                                                                                                                                                     

името на Джойс Майер, тя е издадена от нейното служение, което предполага, че 
изразява неговото богословие. 

13 В момента текстът е премахнат, но може да се намери в архива на този адрес. 
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Трето, начинът това изцеление да се реализира в живота на човека е чрез 
вяра, правилно мислене и положителна изповед. 

„Болката е дух. Когато дойде в твоето тяло, кажи ѝ да напусне.“  (From the 

Cross to the Throne, audio tape) 

„Моят език ме изцелява. Имам това, което казвам. Казвам: Господ е моят 
Изцелител. Казвам: Той отнема болестта ми. Казвам: Никаква болест няма 
да пренощува в дома ми. Казвам: Той изцелява всичките ми болести. Имам 
това, което изповядвам. Думите ми ме изцеляват. Има изцеление в думите 
ми, понеже те са Божие слово. Говоря здраве на всеки мускул, тъкан, 
фибра и клетка от тялото си. Чрез думите си освобождавам Божията 
изцелителна сила за цялото си тяло.  Изцелението е мое! (Healing Scripues, 
2008, стр. 12) 

Следователно ако вярващият следва описаните от нея стъпки, болестта не 
може да остане в него. 

„Нейната вяра я изцели и моята вяра ме изцелява. Имам вяра, понеже съм 
вярващ. Вярвам и получавам изцеление и моята вяра ме изцелява. 
Получавам Божията сила, спомената в Ефесяни 1:19. Силата, която е 
възкресила Исус от мъртвите, действа в мен. Моята вяра прави тази сила 
действаща в тялото ми. Болестта няма избор. Тя няма шанс да остане в 
тялото ми. Силата, която е възкресила Исус от мъртвите, действа в мен. Тя 
е неустоима. Тя е по-голяма от болестта и болката. Тази сила тече през мен 
и ме прави здрав. Аз съм свободен. Напълно свободен от всяка болест. Аз 
съм изцелен. Вярвам, че получавам своето изцеление и моята вяра ме 
изцелява!“ (Healing Scripues, 2008, стр. 17). 

Казали това, е важно да отбележим още няколко неща. Джойс Майер не е 
толкова крайна в своите учения относно изцелението, колкото някои други 
учители от „Слово на вяра“. Тя казва, че изцелението може да отнеме 
време и да не се случи веднага. Тя също така одобрява използването на 
медицински услуги от всякакъв вид, а нейната организация дори осигурява 
благотворително подобни услуги.14 Накрая, тя подчертава значимостта от 
здравословния начин на живот, правилното хранене и физически 

                                                           
14 Някои крайни учители от движението „Слово на вяра“ са отричали използването на 
медицина като доказателство за липса на вяра. В резултат на това в техните църкви има 
документирани смъртни случаи. Виж Макконъл. Друго благовестие. 
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упражнения – неща, които много християни пренебрегват, след което се 
чудят защо са болни.15 

Изглежда също така, че през последните години Джойс Майер се опитва  
да се дистанцира от критиките, свързани с изброените по-горе учения. От 
нейния сайт са премахнати някои материали, които ясно я свързват с тях 
(виж бележките под линия). Но впечатлението, което това създава е, че тя 
желае да избегне единствено конфронтацията, свързана с тези учения, като 
в същото време продължава да вярва в тях и да поучава върху тях повече 
или по-малко прикрито. Поне на мен не ми е известно тя да е направила 
изявление, че не вярва повече в това, което се съдържа в множество нейни 
книги и касети. И това учение продължава да бъде прокламирано от нея 
поне до юли 2015, когато на страницата ѝ във фейсбук е публикувана 
следната молитва за изцеление, съдържаща всички изброени тук 
характеристики: 

„Господи, зная, че Ти си способен да ме изцелиш по всякакъв начин, по 
който аз се нуждая от изцеление – умствено, емоционално, духовно, 
физически… И аз зная, че Ти ще ме изцелиш, понеже Твоят Син Исус 
умря, за да бъда аз изцелен. Господи, нека красотата на Неговата жертва да 
потъне в духа ми и да ме изпълни с вяра, за да вярвам на Словото Ти. Моля 
Те, да ме изцелиш в името на Исус точно сега. Измий ме отвътре навън и 
ме изпълни със Своята любов и правда. Боже, аз отхвърлям всяко 
съмнение в своя ум, което застава срещу Твоето Слово и приемам Твоя дар 
на изцеление. Над всичко аз вярвам в Теб. В Исусовото име, Амин.“ 

Всъщност дори в момента нейният официален сайт съдържа текстове, 
представящи подобно богословие (Виж напр. “Why Your Thoughts Matter 
When You’re Sick”). 

Следователно имаме всички основания да смятаме, че под малко по-
прикрита и не толкова афиширана форма учението за изцелението с 
неговите характерни компоненти – болестите, понесени от Исус на кръста, 
Божието обещание за съвършено здраве и положителната изповед като 
средство за неговото реализиране – продължават да бъдат съществена част 
от вярата и богословието на Джойс Майер. 

 

 

                                                           

15 Виж например нейната книга Започни своя нов живот сега. София: Нов човек, 2009, 
част 3. 
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7. ДЖОЙС МАЙЕР И ИЗКУПЛЕНИЕТО В АДА 

Едно от най-интересните учения на движението „Слово на вяра“ е, че Исус 
ни е изкупил не само на кръста, но и в ада. Според него Той е страдал в 
ада, а в някои версии дори е приел сатанинска природа и е бил първият 
новороден човек. 

Джойс Майер често е обвинявана, че проповядва подобно учение.16 Това е 
едновременно вярно и невярно. Истината е, че за известен период от 
своето служение тя ясно се е придържала към него, но на по-късен етап се 
дистанцира и го изоставя. 

Доказателствата са съвсем ясни: 

„През това време той влязъл в ада където ти и аз сме заслужили да бъдем 
поради нашите грехове. Там Той платил цената. Никой план не бил 
прекалено краен. Исус платил на кръста и в ада.“ (The Most Important 

Decision You’ll Ever Make) 

Правейки това, Исус престанал да бъде Божи Син и станал грях: 

„Той не бил в състояние да направи нищо до момента, в който казал: В 
Твоите ръце предавам духа Си. До този момент Той не можел да направи 
нищо повече. Той станал грях, Той не бил повече Божи Син. Той станал 
грях.“ (From the Cross to the Throne. Аудио ТУК.) 

Когато Бог приел Неговата жертва, Той бил първият, който бил новороден. 
Това се случило в ада. 

„Искате ли да научите нещо? В момента, в който кръвната жертва била 
приета, Исус станал първият човек, който някога е бил новороден. Сега 
това било реалност и тя се случила в ада.“ (From the Cross to the Throne. 

Аудио ТУК) 

На моменти Джойс Майер отива толкова далеч, че твърди, че човек не 
може да бъде спасен, ако не вярва във версията за изкуплението, което тя 
проповядва. 

„Няма надежда за никой да отиде на небето, ако не вярва в истината, която 
сега ви представям. Не можете да отидете на небето, ако не вярвате с 
цялото си сърце, че Исус е заел вашето място в ада.“ (Аудио ТУК) 

                                                           
16 Множество критични към нея статии в интернет съдържат подобни твърдения.  
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Подобно разбиране за изкуплението се вижда ясно в изданията на нейната 
книга „The Most Important Decision You’ll Ever Make“ от 1991 и 1996 г. 
Дори версията от 2003 г. все още казва, че Исус е платил на кръста и в ада 
(гл. 4). Но през 2005 г. това е изчезнало. През 2008 г. Тим Мартин отправя 
запитване до нейното служение относно вярванията на Джойс Майер. 
Отговорът, който получава казва: 

„Ние не вярваме, че Исус е бил измъчван в ада, за да плати за нашите 
грехове. Когато казва „Свърши се!“ на кръста, цената за спасението е била 
платена.“ (e-mail message to Tim Martin, July 30, 2008.) 

Следователно, макар че все още често се среща в критиката срещу нея, 
обвинението, че Джойс Майер вярва в изкупление, извършено в ада е 
неоснователно и следва да бъде изоставено. Тя е променила своето 
разбиране в една по-библейска посока, което трябва да бъде оценено 
положително. В същото време доказателствата недвусмислено сочат, че 
някога тя е вярвала и поучавала доктрина, идваща директно от движението 
„Слово на вяра“. Това убедително доказва неговото влияние върху нейното 
богословие и следва да се има предвид при анализа на връзката на Джойс 
Майер със „Слово на вяра“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. БОЙНОТО ПОЛЕ НА УМА – ЕДИН ПРАКТИЧЕСКИ ТЕСТ 

 

Книгата “Бойното поле на ума“ е вероятно най-популярната до този 
момент творба на Джойс Майер. Тя е публикувана за първи път през 1994 
и е преведена в България през 2005 г. Това ни дава възможност да 
проверим чисто практически дали ученията на движението „Слово на 
вяра“ се откриват в нейното послание.   

Както показва и самото заглавие книгата е тясно свързана с начина, по 
който християните трябва да мислят според Джойс Майер. Това съвсем 
естествено води до нейната идея за важността на позитивното мислене. 
Примерите за това са изобилни. 

„Мислите са мощни и според автора на книгата Притчи те имат творческа 
сила.“ (стр. 8)  

„Същото се отнася и за нашия живот. Мислите също дават плодове. 
Имайте добри мисли и плодовете в живота ви ще бъдат добри. Когато 
мислите са лоши и плодовете в живота са лоши.“ (стр. 9) 

От мислите Джойс Майер преминава към силата на думите, които мислите 
определят. 

„Когато започнеш да си мислиш хубави неща за другите, ще започнеш да 
забелязваш как те в действителност се държат добре. Мислите и думите са 

https://books.ekipirane.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/Boinoto_Pole_Na_Uma.pdf
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като съдове или оръжия, с които носим или творчески, или разрушителни 
сили.“ (стр. 66) 

„В Притчи 18:21 ни се казва, че има смърт и живот в силата на езика и 
онези, които го обичат, ще ядат плодовете му...Нашите мисли се изявяват в 
думите ни. Затова е изключително важно да изберем да имаме животворни 
мисли. Тогава и думите ни ще бъдат подобаващи.“ (стр. 10) 

Макар да не е съвсем ясна какво има предвид в тези цитати в други тя 
доста ясно казва, че мислите и думите имат творческа сила, способна да 
формира реалността.  

„В живота си се бях сблъскала с толкова много разочарования, сполетяваха 
ме отчайващи неща, така че аз се страхувах да вярвам, е Може да ми се 
случи нещо добро. Имах ужасно негативно отношение към всичко. И тъй 
като всичките ми мисли бяха негативни, от устните ми излизаха такива 
думи и целият ми живот също е такъв. В Матей 8:13 Исус ни казва, че ще 
ни бъде сторено това, което вярваме. В един от преводите този стих звучи 
така: Това което си повярвал, ще ти бъде сторено. Всичко, в което аз 
вярвах бе негативно, затова съвсем естествено ми се случваха лоши неща.“ 

(стр. 14)  

„Живот в сила и мощ не може да се живее без благодарност. Библията 
много пъти говори за принципа на благодарността. Оплакването на глас и 
дори само в мислите води към смърт, а благодарните устни и благодарното 
сърце носят живот“ (стр. 66) 

„Когато размишляваш (обмисляш, премисляш) върху Божието Слово в ума 
си, това всъщност оказва влияние върху физическото ни тяло. Дори 
външният ми вид се е променил през последните осемнадесет години. 
Хората ми казват, че днес аз изглеждам поне с петнадесет години по - 

млада, отколкото изглеждах преди да започна да изучавам усърдно 
Божието Слово и да го направя център на моето внимание и живот.“ (стр. 
69).  

„Молиш ли се за детето си да се промени, а след това си мислиш за какви 
ли не  отрицателни неща за него? Или се молиш за промяна, а след това си 
мислиш и дори го  казваш: „Това дете никога няма да се промени!" Ако 
искаш да живееш в победа, трябва да започнеш със съобразяването на 
мислите си с Божието слово. Не живеем според Словото, ако мислите ни са 
противоположни на това, което То казва. Не ходим според Словото, ако не 



мислим според Него. Когато се молиш за някой, съобрази мислите си и 
думите си с това, за което си  се молил, и ще започнеш да виждаш 
промяна. Тук не говоря за това да бъдеш краен. Ако детето ти има 
проблеми с  дисциплината в училище и някой приятел те попита как се 
справя, какво ще направиш, ако в действителност не си видял да настъпва 
промяна в него? Говори истината.  Можеш да кажеш: „Все още не съм 
видяла промяната, но вярвам, че Бог работи и детето ми е обект на 
Божието действие. Уверена съм, че ще го видя да се променя от  слава в 
слава, малко по малко и ден след ден."  
Джойс Майер е много ясна, че ние не можем да получим всичко, което 
искаме просто като мислим и говорим за Него. Тя (съвсем правилно) 
подчертава Божия суверенитет относно нашия живот.   

„Това съвсем не означава, че ти и аз можем да получим всичко което 
искаме, само като започнем силно да мислим за него. Бог има съвършен 
план за всеки един от нас и не можем да Го контролираме чрез своите 
мисли и думи. Това, което трябва да правим, е да говорим за живота си 
според Неговата воля и план за нас.“ (стр. 14) 

Но това не е всичко, което тя казва. Макар да говори за Божият 
суверенитет Джойс Майер твърди, че Божия план за живота на човека 

винаги е чудесен. Това е идея, която тя многократно повтаря в своята 
книга: „Бог е планирал за теб невероятен живот.“ (стр. 41). „Животът е 
предопределен да бъде от такова високо качество, че да му се 
наслаждаваме неимоверно“ (стр. 42). И т.н.  

Макар това само по себе си да е вярно е важно да разберем нейното 
определение за чудесен живот. Според Майер това задължително включва 
неща финансов просперитет, здраве и успех във всяка област. Бог е обещал 
тези неща за всеки християнин и той трябва да съобразява мислите си с тях 
и да ги изисква чрез положителна изповед. Това се вижда особено ясно в 
края на част 2 от книгата (стр. 68-9) където заглавията на секциите с акакто 
следва: „Размишлявай и преуспявай“ (стр. 68), „Размишлявай и бъде 
изцелен“ (69), „Слушай, за да пожънеш“ (стр, 69).  

Ето как действа това според нея: „Аз се изправям пред истината и те 
насърчавам и ти да направиш така. Ако си болен не казвай, че не си болен, 
защото това не е вярно но можеш да кажеш: „Аз знам, че Бог ме изцелява". 
Не е нужно да си мислиш: „Сигурно състоянието ми ще се влоши и ще 



трябва да вляза в болницата." Вместо това си спомни: „Божията 
изцелителна мощ работи в мен точно сега; вярвам, че ще бъда добре."  

Ето още един пример за същото: „Имало човек, който бил болен, но 
изповядвал Божието Слово за своята ситуация, цитирал стихове свързани с 
изцелението и вярвал, че то ще се прояви в живота му. Докато правел това, 
той периодично бил атакуван от мисли на съмнение. След като преминал 
през много трудно време, този човек започнал да се обезсърчава, но тогава 
Бог отворил очите му, за да види реалността на духовния свят. Това видял 
той: един демон, който му говорил лъжи, казвал му, че той няма да бъде 
изцелен и че изповядваното слово няма да подейства. Освен това обаче 
видял как всеки път, когато изповядвал Словото, от устата му излизала 
светлина, подобна на меч, и демонът се отдръпвал в страх. Когато Бог му 
показал това видение, човекът разбрал защо е толкова важно да 
продължава да изповядва Словото. Той разпознал също, че има вяра, 
поради която демонът го атакувал с неверие.“ (стр. 36).  

От всичко това е видно, че основните ученията на движението „Слово на 
вяра“ – силата на мислите и думи, материален просперитет, задължително 
изцеление – могат да се открият дори в една единствена книга на Джойс 
Майер. Нейното богословие ясно следва тази определена траектория. В 
същото време тя не е натрапчива в представянето на тези учения. Всички 
те присъстват в донякъде скрита форма, което прави тяхното откриване и 
разпознаване значително по-трудни. С други думи учението на „Слово на 
вяра“ е вкарвано незабелязано, през задния вход. Но то без съмнение 
присъства.   

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

„Сега ще ви кажа нещо. Не вярвам, че моят Бог ще ме остави да застана 
тук и да вярвам на една лъжа повече отколкото на това, че през 
следващите 2 минути ще позеленея. Бог е моят източник, Той ме обича и 
аз следвам Бога с цялото си сърце. И ако аз случайно или по някакъв друг 
начин изпадна в грешка ще чуя звън в себе си, който ще бъде толкова 
силен, че не смао аз, но и всеки друг ще го чуе.” (Джойс Майер, Witchcraft 

& Related Spirits (Audiotape, Part 1)) 

“Духовете нямат тела, така че не можем да ги видим, нали? Надявам се 
и вярвам, че тази сутрин  тук има няколко ангела, които проповядват 
заедно с мен. Вярвам, че точно преди да ви кажа някое помазано слово 
един от тях се навежда и прошепва в ухото ми какво трябва да ви 
кажа.” (Джойс Майер, Witchcraft & Related Spirits (Audiotape, Part 1))  

 

„Библията не обяснява това. Затова вие трябва да го научите по 
откровение. Няма думи, с които да се обясни това, което ви казвам. 
Просто трябва да вярвате на Бога, за да може Той да сложи в духа ви 
това както го е сложил в моят.” (Джойс Майер, аудио клип ТУК) 

Този анализ не претендира за безпристрастност – всеки човек има своя 
позиция и гледна точка, които защитава и аз не правя изключение. 
Въпреки това аз се опитах да бъда честен. Цитатите, които привеждам са 
почерпани от различни нейни книги и поучения както и от различни 
времеви периоди като източниците са надлежно посочени. Също така аз 
съзнателно пропуснах някои критики срещу Джойс Майер свързани с 
ученията, че хората са малки богове и че тя повече не е грешник и дори че 
е достигнала състояние, в което не греши. Според мен доказателствата за 
това са недостатъчни и поради тази причина не следва да бъдат изтъквани.  
Накрая, аз никога не съм твърдял, че всичко, което Джойс Майер казва е 
лошо. В нейните книги и поучения могат да се намерят добри неща. Ако те 
са помогнали на някои хора това може само да ме радва.  

От друга страна моето твърдо убеждение е, че в редица учения Джойс 
Майер сериозно се отклонява от историческата християнска 
ортодоксалност. Това не са нито неволни грешки, които се срещат 
спорадично и след това изчезват нито временни залитания, които тя е 
преодоляла в своето духовно израстване. Горният анализ показва, че става 
дума за съзнателно придържане към конкретен тип богословие известно 

https://craigbrownsreformedtheology.files.wordpress.com/2011/09/clip-2-joyce-meyer.mp3


като движението „Слово на вяра.” Неговите характерно особености се 
появяват ясно и последователно в нейното творчество по начин, който е 
невъзможно да бъде пренебрегнат.      

Докато публикувах в блога си отделните части на това изследване някои 
хора попитаха: Но не е ли все пак очевидно, че Джойс Майер е помогнала 
на много хора и доброто многократно надвишава лошото? Това е добър 
въпрос, който заслужава честен отговор. Истината е, че е много трудно да 
се покаже чисто емпирично на колко хора наистина е помогнал даден 
духовен учител – особено когато той не пастирува в дадена църква с поне 
донякъде постоянна членска маса. Същото може да се  каже и за обратната 
страна – не е лесно да се пресметне на колко хора той е навредил. 

Моето лично убеждение обаче е, че, без да отричам доброто, което Джойс 
Майер може да е направила, ученията, в които тя се отклонява от 
историческото християнство имат сериозен потенциал да нанесат съвсем 
реална вреда. Например т. нар. Закон за сеенето и жъненето лесно може да 
подтикне хора да даряват повече средства отколкото могат да си позволят 
с идеята, че това сигурно ще донесе печалба. Ако последното не се случи 
последиците могат да бъдат сериозни. Подобен е случаят и с нейните 
учения за положителната изповед носеща финансов просперитет, 
физическо здраве, чудесни взаимоотношения и успех във всяка област. 
Когато подобни обещания не се реализират хората, които са положили 
вярата си върху тях започват да подлагат на съмнения или своята 
собствена вяра или достоверността на християнството, а животът им лесно 
може да се влоши в повече от едно отношения. Всичко това съвсем не са 
безобидни неща, които могат да бъдат пренебрегнати с лекота.   

Това е първата причина, поради която сметнах за наложително да кажа 
това, което написах. Съществува обаче и друга причина. Както споменах 

във въведението, Джойс Майер не е агресивна в своето представяне на 
ученията свързани с движението „Слово на вяра.” Поради тази 
относителна завоалираност те често успяват да проникнат през „защитната 
антивирусна система” на мнозина искрени християни. Моето впечатление 
е, че това се случва дори с хора, които като цяло не подкрепят, да кажем, 
просперитета или задължителното изцеление. Те просто не са в състояние 
да ги идентифицират и така с чиста съвест са готови да препоръчат Джойс 
Майер на други хора, чийто богословски разбирания обаче не са толкова 
утвърдени и които са готови да вярват на всичко, което чуват от нея – вкл. 
на споменатите учения и практики. За това допълнително спомага 
„кредита”, който тя черпи от подкрепата за идването и у нас на ОЕЦ както 



и факта, че уважаваното издателство „Нов човек” е сложило името си под 
повечето от нейните книги издадени на български език.  Ето защо смятам 
за важно връзката на Джойс Майер с движението „Слово на вяра” да бъде 
недвусмислено показана.    

Макар в мрежата да могат да се намерят доста критики към Джойс Мейер 
доколкото ми е известно това е първото поне донякъде по-цялостно 
разгледане на нейното богословие на български език. Въпреки неговата 

краткост и много недостатъци аз се надявам то да предизвика някои хора 
да задават сериозни въпроси и да търсят техните отговори. Надявам се това 
да не се приеме като призив за заклеймяването и отхвърлянето на всичко, 
което Джойс Майер казва или прави. Хейтърството и крайностите не носят 

полза на никого. За разлика от това сериозното изпитване определено е 
характеристика на зрялото християнство.  

„Всичко изпитвайте; дръжте доброто.” (1 Солунци 5:21)       

05.01.2019.  
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