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1. УВОД- 

Тези дни ме попитаха защо нарекох тази 

серия „Солите на Реформацията“? 
Можех да я нарека „Постулатите на 

Реформацията“!? 
Да, можех, но и на други езици, ако 

погледнем ще открием за тази дума „Сола“, че е 
латинска и на всеки друг език има свой 
еквивалент. На български е „Само“,На 
Италиански е „Соло“, на Английски е „Онли“, на 
немски е “ Нуър“ , на полски е „тулко“, на 
виетнамски е „Чии“. В богословския език, често 
можете да чуете някой от тези пет постулата 
изказан на Латински. Затова и аз реших да ви 
запозная с латинските им названия, та като ги 
чувате в бъдеще да не се изненадвате: 

Сола Скриптура 
Солус Кристус 
Сола Гратиа 
Сола Фиде 
Соли Део Глория 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Ще използвам, че темата на тази последна 
проповед съвпада и с навлизането ни в 
Адвентите преди Рождество Христово, и да ви 
предизвикам да мислим какво означава нашия 
живот през призмата на този последен постулат 
от Солите на Реформацията.  

Един от основните въпроси, с които 
Реформацията се заема да го реши, е въпроса 
за отдаването на Слава на Бога от страна на 
човешките създания. Дори до трети век след 
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Христа, да отдават Слава на Бога е било 
разрешено, само на църковния клир.  

Исторически злото идва много бързо за да 
разруши онова, което човека в началото е 
изградил с цел да служи на Бога. Така е било, 
така е и сега.  

(СЛ 2) Църквата е оставена на земята за да 
бъде сол и светлина за света. Тя, си избира 
служителите и те вместо да се ангажират за да 
прославят Бога, са най-много загрижени за 
своята слава и величие. (СЛ 3) Слава изразена 
в постройки и облекло. 

Апостол Павел казва в посланието си към 
Коринтяните: 
(СЛ 4) 1Кoр. 10:31  И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли 

вършите, всичко вършете за Божията слава.   

Ние лесно забравяме, че всичко което 
вършим на този свят, трябва да се върши с 
едничката цел: Да прославя Бога! 

Пр. Един твърде даровит музикант не 
можел да се задържи никъде на работа. Свирел 
в месната църква на органа. Безплатно. 
Проблема бил, че и свиренето му и песните 
които често сам композирал, не се харесвали на 
свещенослужителя. Веднъж когато за пореден 
път бил хокан заради сложния музикален стил в 
който написал поредното музикално 
произведение, той отговорил: 

„Основната цел на моята музика е да 
въздам слава на Бога. Някои музиканти 

предпочитат да го правят с музика която е 
много простовата. Аз не съм избрал да хваля 
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Бога с елементарен стил, но това което правя 
идва от сърцето ми, и е смирена жертва на този 
Бог. То е за да почета Бога, независимо от 
стила, който използвам. „ 
(СЛ 5)                                 Йохан Себастиан Бах 

Отхвърлян от хората, но приет от Бога и 
затова и приет от историята.  

Основна цел: ПРОСЛАВА НА БОГА! 
Вече известен композитор, Бах пишел 

музика. Казват, че на листите на които пишел 
музиката в горния им край имало инициалите 
JJ- Jesu Juva- Исусе Помогни ми! 

Тази музика излязла по-късно и до днес се 
изпълнява под заглавието „Соли Део Глория“- 
Само на Бога Слава.  

За много от нас вярващите в 21 век, тази 
истина е избледняла. Бог е вече толкова далеко 
от живота на съвременните хора. Технологиите 
са напреднали и напредват неимоверно. 
Интересните занимавки за млади и за стари са 
станали толкова много, че ние можем да 
прекарваме часове и дни по магазини, и в 
Интернет, и да не остава никакво време за да 
мислим, а още по-малко да общуваме с Бога.  

Бог е избутан в периферията на 
съвременния живот. Вярващите на пръв поглед 
Го зачитаме, но и ние се покланяме на бога на 
техническия прогрес, ей така без да усетим. 
(СЛ 6) Радиото ни е компания, а телевизора 
събеседник. Телефона най-съкровен близък. 

Фейзбук- неразделен  другар. И забравяме, че 
най-интересното за всеки от нас, не са 
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новините, а Божието откровение за нас! 
Забравяме, че най-важни не са последните 
публикаций на фейсбук , а новата Божия милост 
за мен днес. Забравяме, че най-важните 
въпроси на деня, не са тези които журналистите 
или политиците задават, а въпроса как да 
прославя Бога днес. 

Ап.Павел казва на вярващите в Рим една 
велика мъдрост: 
(СЛ7) Римл. 11:33  О колко дълбоко е богатството на 

премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими 
Неговите съдби, и неизследими пътищата Му! 11:34  
Защото, "Кой е познал ума на Господа, Или, кой Му е бил 
съветник?"  11:35  или, "Кой от по-напред Му е дал нещо, 
Та да му се отплати?"  11:36  Защото всичко е от Него, чрез 
Него и за Него, Нему да бъде слава до векове. Амин.  

Чухте ли последната декларация на 

Ап.Павел?  
Всичко(без изключения) е  
-от Него- Той е извора 
-чрез Него- Той е смисъла  
-за Него- Той е крайната цел 
Или казано по друг начин, 
Всичко е планирано от Бога! 
Всичко работи чрез Бога! 
Всичко произвежда за славата на Бога! 
И аз горя от желание да помислим върху 

тези три  
Бог е източника на всичко!- ОТ НЕГО 
Бог е енергията за всичко! – ЧРЕЗ НЕГО 
Бог е целта на всичко! – ЗА НЕГО 

(СЛ8) А) От Него- Източника  
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Йоан казва в началото на своето 
Евангелие: 
(СЛ 9) Йоан 1:1  В началото бе Словото; и Словото беше у 

Бога; и Словото бе Бог.  1:2  То в началото беше у Бога.  1:3  
Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало 
нищо от това, което е станало.  

Една история в Стария Завет показва доста 
ясно тази доктрина. Страдащия Йов, окайва 
съдбата си и проклина деня в който се беше 
родил. Неговите приятели го убеждаваха, че 
страданието му е резултат на наказание, 
защото Бог е справедлив и не може да дава 
страдание на праведния. Йов спори и доказва, 
че стои за правдата си. Тогава Бог започва да 
говори и задава мъчни въпроси: 

1) Где беше ти когато основавах земята? 
2) Кой определи мерките и? 

3) Кой спира морета и океаните за да стоят 
до там докъдето са? 

4) От къде идват светлината и тъмнината? 
Въпросите се изсипват върху Йов и той 

постепенно разбира, че Бог не греши и че 
всичко е създадено от Неговата могъща ръка. 
Той е планирал и създал всичко по своя вкус и 
мъдрост.  

Ние които вярваме в Бога, дали мислим 
върху тази доктрина? Осъзнаваме ли, че Той е 
автора, скулптура, дизайнера и строителя на 
Вселената с огромните си галактики, звезди, 
пулсари, черни дупки и всичко от което може 
човек само да се плаши и възхищава, когато 
тези неща започнат да ни се откриват. Той е 
единствения Източник! 
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(СЛ 10) Б) Чрез Него- ДВИГАТЕЛЯ 

И не само Той е в началото на всичко което 
съществува, но Той го и подържа в 
съществуване. Той е Източника на енергия и 
живот, за да може около нас и в нас да има 
движение, живот, енергия, смисъл, логика, 
последователност, закони.   

Ап.Павел го формулира добре в посл. към 
Колосяните: 
(СЛ 11) Кoл. 1:16  понеже чрез Него бе създадено всичко, 

което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, 
било престоли или господства, било началства или 
власти, всичко чрез Него бе създадено;  1:17  и Той е преди 
всичко, и всичко чрез Него се сплотява.  

Защо ли сякаш трябва и ние да пострадаме 
както Йов, за да се размислим и да започнем да 
търсим истината за това, на Кого дължим 
живота си, дарбите и талантите си, и защо 
имаме онова което имаме. Защо нямаме онова 
което нямаме? Защо става онова което става и 
защо не става, онова което не става? 

Добре е като вярващи, да сме приели и да 
практикуваме, винаги да помним, че всичко 
ставащо около нас, е част от Божия план. Ако 
вярваме това, тогава няма да се дразним, 
когато нещата в живота ни не се случват по 
нашия план. Ако вярваме това, тогава няма да 
роптаем, срещу бурите в живота ни. 

Пр. Спомням си, когато бях студент във 
Варна. Бях 2-ра година, и на последния 
семестър не можах да си взема политическия 
изпит, който тогава беше важен. Дори си 
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спомням, че не ми го дадоха, защото не можах 
да цитирам думите на Ленин и Тодор Живков. 
Не ми дадоха изпита и на поправката и 
трябваше да прекъсна за една година. Бях 
голям мъж, но плаках от разочарование. Бях 
много ядосан на Бога, че заради един изпит 
трябваше да изтърва цяла година.  

Ех, само да знаех тогава, че тази пропусната 
година, щеше да ми направи най-важната 
услуга в живота ми. Благодарение на нея, аз 
можах да отида за да уча богословие в чужбина. 
Благодарение на нея, не трябваше да работя 6-
те задължителни години в България. 
Благодарение на … не, не благодарение на 
годината, а благодарение на Божия 
предварителен план, който не съвпадаше с 
моите планове, но беше най-добрия за мен.  

Можем ли да видим, че когато се отпуснем в 
ръцете на Бог да води живота ни, тогава Той го 
прави най-добре и най-безпогрешно. 
(СЛ 12)  Пр. През Втора Световна война, един 
от големите американски бомбардировачи Б-29, 
е натоварен с много бомби и излитайки от 
о.Гуан поема за Японския град Кокура. 
Достигайки до целта, летците са принудени да 
летят над града и да чакат, защото гъсти 
облаци покриват целите. След дълго 
обикаляне, мисията се отменя и те се връщат. 
Доста време по-късно става ясно, че японците 
са довели предния ден, хиляди американски 

воннопленници в града, и много от тях били 
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Християни. Станало ясно, че Бог е възпрял 
летците от братоубийство.  

Колко би било по-добре за нас, когато 
неочаквани пречки и препятствия се появяват, 
ние да мислим, за това, че Божия план за нас е 
по-добър и по-благоприятен от нашия.  

Братко и сестро, можеш ли да си почиваш, 
като се довериш на Божия план за твоя живот?  

Пр. Моите родители, често си спомняха една 
история. На тях понякога им се налагаше да 
пътуват из църквите в страната. В този ден е 
трябвало да пътуват с влака и да отсъстват от 
къщи за няколко дни. Те живеят в с.Костенец в 
една къща под наем, с възрастна хазяйка на 
първия етаж. Тръгват за гарата, която е в града, 
но рейса се забавя и те изтърват влака. 
 (СЛ 13) Разочаровани и ядосани те се връщат в 
къщи, за да открият, че са забравили ютията 
включена и нажежена до червено, готова да 
запали пожар в къщата. Тогава и двамата 
разбрали Божията защита над тях.   

Някой вероятно тук ще ме апострофира: Ами 
защо Бог, вместо да ги пази от пожара, като ги 
връща от гарата, не им е показал включената 
ютия още на излизане от къщи?  

Отг. Защото Бог иска от нас да се научим да 
Му се доверяваме, а това няма как да стане, 
освен, чрез такива действия, в които да видим, 
че Той простира закрилата си над нас. 

Нека никога да не забравяме, че ние сме 

Божие творение и живеем, чрез Неговата сила 
действаща в нас. Колкото повече осъзнаваме 
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тази истина, толкова по-лесно , ще е за нас да 
имаме мир и спокойствие в бурите и 
трудностите на ежедневието ни. Бог е 
двигателя на живота. Той е енергийния извор на 
всичко. 

 

(СЛ 14)В) На Него- Целта 

И накрая, целта на всичко в този свят, 
Веселената, живота, събитията, аз и ти, е да 
прославим Бога. Ап.Павел в посланието си към 
Римляните казва следното:   
(СЛ 15)Римл. 1:21  Защото, като познаха Бога, не Го 

прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха 
се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се 
помрачи.  1:22  Като се представяха за мъдри, те глупееха,  

Ако не прославяме Бога, ако не Му 
благодарим, защото сме разбрали, че всичко е 
създадено с цел да Го прослави, ние лесно и 
бързо ще изпаднем в числото на „мъдрите“ 
глупци.  

Днес все повече се забелязва една  
тенденция в църквите. Да се работи за Бога, а 
не за Божия слава. Какво искам да кажа?  

Църквата е тяло Христово. В нея всеки има 
някаква задача, някакво служение. Малко или 
голямо, видимо или невидимо. Има два вида 
Християни. Едните когато са поели служение, 
във или извън църквата, но за царството, така 
са поели задачата, сякаш от успеха на тяхното 
служение зависи всичко в църквата. Други, така 
гледат на служението си, сякаш от тях нищо не 
зависи и няма значение, дали са на мястото си 
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или не. Те не търсят успех, те целят да 
подържат.  
(СЛ 16) ПР. Хъдсън Тейлър – мисионер в Китай 
и основател на мисия работеща във 
вътрешността на тази огромна страна в която 
царува беднотията и идолопоклонството. 
Веднъж той имал уговорена среща с 
потенциални помощници на мисията му. 
Времето било много лошо и отговорника за 
събитието , се обадил на г-н Хъдсън и го 
предупредил, че на срещата може никой да не 
дойде, поради лошото време.  Въпреки 
предупреждението, Хъдсън отишъл на срещата. 
Там бил събрани не повече от 10 човека. 
Срещата се отличила с особен дух и като 
резултат всички тези присъстващи там в 
последствие станали съработници на Хъдсън в 
Китай.  

Верността на всеки вярващ се изразява 
именно в това, винаги и на всякъде да бъдем 
посланици на Божията слава. А когато поемем 
служение, да гледаме на него като на Царско 
дело. Славно дело. Велико служение за 
Царството на Бог на земята. Така да работя, че 
Бог да приеме слава от това което съм 
извършил.  

Можем ли и ние да живеем така. Можем ли 
да работим така, че всеки който работи с нас, 
да прослави Бога в който вярваме. Можем ли да 
служим на Бога, така че онова което правим да 

прославя Името Му и да прави така, че 
царството Божие да се установява около нас, 
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така както е и на небето. Можем ли да вършим 
работа която не ни е приятна или по сърце, 
само за да прославим Името на Бога.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

В заключение искам да кажа: 
 Навлизаме в сезона на Адвентите- очакване 

на големия Християнски празник – Рождество 
Христово. Това е време в което, чрез 
добротворство, жертва, грижа за човека в 
нужда, благотворителност и ред други дела, ние 
можем да усетим какво на практика означава да 
прославиш Бога в живота си. Не позволявай на 
ежедневните житейски предпразнични грижи и 
подготвителен хаос да лишат празника ти от 
онова за което пяха ангелите в нощта на 
Рождество: 

„Слава на Бога във висините! „ 
Да Вселената вярно прославя Създателя 

всяка секунда и всеки час. Само ние забравяме. 
Само ние пропускаме, а това е грях. Нека 
Славим Господа не само с думи, не само с 
песен, не само с мисли, а най-вече с дела.  

Последния Псалм 150 от книгата Псалтир, 
завършва с 6 стиха на славословие. Ние рядко 
четем този Псалм. Предпочитаме онези в които 
има обещания за нас. Нека прочетем този 
Псалм всички и пребройте в 6 стиха, колко пъти 
се повтаря заповедта да Хвалим Бога? 
(СЛ 17) Псалом 150:1  Алилуя! Хвалете Бога в 

светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на 
силата Му.  
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 150:2  Хвалете Го за мощните му дела, Хвалете Го според 
голямото Му величие.  

 150:3  Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.  
 150:4  Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със 

струнни инструменти и със свирки,  
 150:5  Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с 

възклицателни кимвали.  
 150:6  Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа. 

Боже, молим Те направи ни тръби на Твоята 
Слава! С дързост, действия и думи! 


