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1. УВОД- 

Чува ли ли сте за петте „СОЛА на 
Реформацията“? 
Наближава денят на Реформацията -31 Окт. 
По-миналата година празнувахме 5 века от 
времето когато Мартин Лутер забива на 
вратите на Витенбергската катедрала своите 
95 гезиса. 
В тях той поставя под съмнение основни 
канони в католицизма, като: 
-индулгенциите 
-чистилището 
-правата на църквата 
-правата на църковния клир 
В латинския език думата „Сола“ , се 
превежда като „единствено“ или „само“. 
Понеже има еднаквост в първите букви, ще 
използвам българската дума „само“ за 
латинската „сола“. 
(СЛ 2) И така Протестантизма е построен, на 
пет доктринални колони, които богословите 
наричат „петте Сола на 
Протестантизма/Реформацията“: 
 Sola scriptura (само от Писанието)  
Sola fide (само чрез вяра)  
Sola gratia (само по благодат)  
Solus Christus или Solo Christo (само чрез Христос)  
Soli Deo gloria (само Божия слава или на Бога слава) 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

По тази причина и аз искам да обърнем 
внимание на тези темели на Реформацията .  
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(СЛ 3)Освен това днес е и изборен ден и по 
тази причина няма да ви държа дълго в 
църква, за да може всеки от нас да отиде и 
да изпълни своя граждански дълг и да даде 
гласът си за кмет и за общински управници. 

(СЛ 4)И така отваряме страниците на Божието 
Слово, за да видим какво ни казва то, за 
първия от тези темели-основи- Писанието: 

(СЛ 5) Пс.19:7-11 
Този кратък текст, ще ни отговори на един 

двоен въпрос: 
(СЛ 6) Какво е Писанието и какъв ефект има то 

върху нас хората, когато го четем, 
изследваме и запаметяваме? 

Откриваме шест характеристики на Божието 
Слово и шест въздействия които То има  
върху нас: 

 

1) Божието Слово е СЪВЪРШЕННО и 

ВЪЗСТАНОВЯВА 

Като „Съвършено“ ние описваме нещо, което в 
настоящия си вид е напълно достатъчно, за да 
извърши работата си. Божието Слово 
претендира именно , за такава съвършеност. 
Направо ще кажем, че като такова то няма 
нужда да се допълва или да се отнема от Него 
нещо. Като съвършено То не се нуждае от 
притурки, апендикси или някакви други 
допълнителни книги и пояснения, без които То 
да не е може. 
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За сравнение, ще кажем, че и Католическата и 
Православната църкви, приемат като 
равностоен и допълнителен за Словото 
Авторитет Апокрифните книги на Стария Завет, 
както и писанията на Църковните отци.  
 
Протестантите четат и богословски книги и 
писанията на църковните отци, но единствения 
и уникален авторитет за нас остава Словото 
Божие. То е ясно и обяснява Себе си. То не 
търпи добавяне.  
(СЛ 8) Легалистите обаче го правят! 
Легалистите са Християни, които добавят с лека 
ръка към Словото, заповеди и наредби, които 
не са там. Те въз основа на Църковни догми, ще 
ви задължават или забраняват определени 
неща. Например може да ви задължават да 
давате десятък(това не е лошо, но Словото не 
ни задължава). Може да ви задължават да 
пазите Събота или Неделя(това е желателно, 
но не е зъдлжително) Има пастори, които може 
да изключат вярващи, за това, че не са идвали 
на всички събрания организирани от тях. Това е 
добро и препоръчително, но не е задължително. 
Важно е и е задължително да пазим ден за 
Господа, но никой не може да ни задължи, кой 
ден да пазим. Може да ни забранят да носим 
определени дрехи или украшения. Може да ни 
задължат да носим определени дрехи и или 
аксесоари. Да ни забранят или задължат да 
правим едно или друго.  Да, ние имаме право да 
отворим Божието Слово и за всяко нещо, да 
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потърсим какво казва То по въпроса и То трябва 
да бъде нашия върховен Авторитет.  
(СЛ 9) Либералите са другата крайност на  
отношение към Божието Слово. В Словото 
например, се забранява секса извън брака, но 
те ще намерят добри причини да оправдаят 
такова поведение. В Словото Божие, не се 
насърчават сексуални взаимоотношения между 
хора с хомосексуална ориентация. Църквата не 
трябва да ги заклеймява и отхвърля, като ги 
лишава от благовестието, но не трябва и да 
насърчава практикуването на такива връзки, 
като твърди, че те не са грях и може да си 
Християнин и да правиш тези и други грехове. 
Християнина трябва да се въздържа от 
заповядване и задължаване. Нашата цел е чрез 
любов и търпение, да променяме от зло към 
добро и от грях към правда и това да става без 
да се толерира греха, страстите, перверзията и 
пороците.  
(СЛ 10) Псалом 19:7  Законът Господен е съвършен, 
възвръща душата; 
И сега внимавайте! Ако ние приемем Словото 
Божие за Съвършено, това означава, че 
независимо колко обичаме да четем друга 
литература, ние намираме Словото за най-
интересно и му отдаваме най-много време и 
внимание, тогава това наше отношение към 
Божието Слово, ще предизвика следния 
резултат в нас: 
То ще възстанови душата ни към Бога и вечния 
живот. Това означава едно вътрешно 
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възкресение. Това означава, възстановяване на 
вътрешния мир с Бога и запълване на 
празнината, която нищо материално не може да 
попълни.  Виждал съм много уморени вярващи. 
Защо са уморени? Защото не възстановяват 
душите си, чрез отдаване на време и внимание 
на Божието слово в живота си. Твърде заети с 
други неща! Твърде обвързани със земното, и 
за Божието Слово не остава време, а душата 
линее. Линее, защото нито сме със света, нито 
сме със Словото и душата не знае на къде да 
се насочи и скучае. Дай духовна посока на 
душата си, чрез духовния пътеводител и ще 
видиш как тя ще живне!  
  
(СЛ 11)  

2) Божието Слово е ВЯРНО и 

УМЪДРЯВА 

(СЛ 12) Пса. 19:7  … Изявлението Господно е вярно, дава 
мъдрост на простия;  

 Следващото определение за Божието Слово е, 
че то е ВЯРНО и УМЪДРЯВА.  
Откр. 21:5  И Седещият на престола рече: …Напиши, защото 

тия думи са верни и истинни.  

Много неща, които днес са верни, утре може да 
са неверни. Живота се променя и затова онова, 
което вчера е било вярно, днес може да не е 
вярно. Божието Слово обаче, идва от Бога, 
който е „същия вчера днес и вечно“-Евр.13:8 
 
(СЛ 13) Пр. Сина ми беше малък и аз намерих 
някъде в чекмеджетата една банкнота от 
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старите 1000 лева. Извадих я и тържествено му 
я връчих. Тя имаше доста запазен вид и той 
като видя цифрата, очичките му се отвориха и 
той запита: Тате, наистина ли ми ги даваш? 
Съжалих, веднага, защото осъзнах, че лъжа 
детето. Тези пари изглеждаха много, но не 
струваха нищо.  
 
Не е така с Бог и Неговото Слово. Той не се 
променя, а Словото Му остава вярно, през 
всички времена. И понеже е вярно/актуално, то 
работи винаги. То е адекватно за всеки ден, за 
всяка култура, за всеки човек. Затова онзи който 
се поучава в него, ще познава вечните 
съкровища на мъдростта.  
 
Да, ние сме прости, независимо от дипломите и 
званията, които носим. Прости сме защото 
живеем в мрак, грях и невежество за духовните 
и вечни истини. Кой може да ни ги открие: някой 
гуру, някой мъдрец? (СЛ 14)  Само вечния Бог 
има ключа за вечните съкровища на мъдростта 
и Той ни го предлага скрит в страниците на 
Божието Слово.  
(СЛ 15) Пр. Има един вид филми в които 
сюжета се повтаря. Някъде в непристъпни 
места, е скрит тайнствен предмет или 
неизчерпаемо съкровище, но за да стигнеш до 
него, трябва да имаш много добри познания по 
история и да имаш пътеводител в който чрез 
специален шифър е закодирана информация 
как да преодолееш препятствията и 
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опасностите, които са определени и поставени 
за да пазят съкровището от нежелани 
посетители. И обикновено главния герой е 
такъв специалист по древни текстове, който 
разчита правилно и преодолява препятствията, 
а след него са лошите, които искат да откраднат 
с цел изгода и власт.  
 
Ние трябва да третираме Словото именно като 
един такъв мистичен документ, който когато 
четем и изследваме, ще придобием мъдрост, 
поради факта, че Тя е ВИНАГИ ВЯРНО БОЖИЕ 
СЛОВО.    
(СЛ 16)  

3) Божието Слово е ПРАВО и 

РАЗВЕСЕЛЯВА 

Пса. 19:8  Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; 
Защо вярващите са често тъжни и угрижени 
хора? Този текст може да ни насочи! Виждаш 
унил Християнин, има ли нужда да ти обяснява 
защо? Защото не е разбрал, че Словото е 
право. Защото не е проверявал живота си 
според това Слово. Защото поради 
непознаване на Словото, не знае как да постъпи 
и е объркан, неразбиращ, уплашен, озадачен, 
неможещ да изтълкува, открие делата на Бога.     
 (СЛ 17) Пр. Има една история в Словото, която 
не е много приятна, още по-малко весела. 
Много хора четейки я, обвиняват пророка в 
излишна жестокост. Тя се отнася до пророк 
Елисей и е разказана в 4Царе2 гл.  
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Пророка се изкачва към Ветил. Ветил е доста 
порочен град. Много идоли и градът е изоставил 
Израйлевия Бог. Има едно място където Бог 
предупреждава Евреите: 
(СЛ 18)  Лев 26:14  Но ако не Ме послушате и не 

извършите всичките тия заповеди,  26:15  и ако 
отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси 
от съдбите Ми, та да не вършите всичките Ми заповеди, и 
нарушите завета Ми,  26:16  тогава ето какво Аз ще ви 
направя: 

И сред многото язви и проклятия в стих 22 пише 
следното: 

(СЛ 19)Лев 26:22  Ще изпратя между вас диви зверове, 
които ще ви лишат от чадата ви, … 
Вероятно Елисей е познавал добре Словото и 
въз основа на познанията си върху 
отстъплението на Ветил и на фона на 
появилите се деца от града, които нямат 
респект към възрастта или сана му, поради 
лошото възпитание и неверието на родителите , 
те му се подиграват за това, че е плешив и 
Елисей поизнася проклятието, което е и 
изпълнение на изречено вече от Бога Слово-
проклятие към непослушните. 
 
Понякога Бог върши неща в живота на 
вярващите, с цел да ни умъдри, да ни утвърди, 
да ни укрепи, да ни коригира. Тези моменти са 
трудни и вярващия, който не познава Словото, 
ще се натъжи и ще падне духом. Ако ние 
вярваме на Словото, тогава няма да 
посърваме, а ще се радваме, защото чрез 
Словото, ще имаме познание, което да ни 
развеселява, а не да ни наскърбява.   
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(СЛ 20)  

4) Божието Слово е СВЕТЛО и 

ПРОСВЕЩАВА 

Пса. 19:8  … Заповедта Господна е светла, просвещава очите;  

А друг един Псалом казва: 
Пса. 119:105   Твоето слово е светилник на нозете ми, И 

виделина на пътеката ми.  

(СЛ 21) Йоан казва за Христос: 
Йоан 1:9  Истинската светлина, която осветлява всеки човек, 

идеше на света.  

Христос в Когото вярваме, казва за Себе Си: 
Йоан 8:12  Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм 

светлината на света; който Ме следва няма да ходи в 
тъмнината, но ще има светлината на живота.  

А ние сме наречени: 
1Tим. 5:5  Защото вие всички сте синове на светлината, 

синове на деня: не сме от нощта, нито от тъмнината.  

Можем ли да видим връзката: 
Словото Божие е светлина,  
Христос е Светлина,  
ние сме синове на светлината,  
Христос казва за нас: 
(СЛ  22) Maт._5:14  Вие сте виделината на света. Град 
поставен на хълм не може да се укрие.  

Не можеш да светиш със своя светлина. Ние не 
притежаваме светлината, за да я излъчваме. 
Ние само можем да отразяваме светлината 
която е в Исус. Отразявайки неговата светлина, 
ние светим, не като Него, но все пак 
достатъчно, за да бъдем виделина. 
Светлината , която може да просветли умовете 
на хората, се намира на страниците на Божието 
Слово, а ние можем само да рефлектираме 
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тази светлина и така, чрез нас, хората да бъдат 
водени към светлината на Словото.  
 
Да евангелизираш някого, не означава само да 
го доведеш на църква. Означава да го 
предизвикаш да прояви интерес към Словото и 
да започне да го чете. Тогава светлината ще го 
огрее и той/тя може да бъдат просветени.  
 
Следващите две свойства и резултата от тях 
ще ги обединим 
(СЛ 23) 

5) Божието Слово е ИСТИННО и 

ПРЕДУПРЕЖДАВА 

6) Божието Слово е СПРАВЕДЛИВО и 

ТРУПА НАГАРАДА 

(СЛ 24) 
Пса. 19:9  Съдбите Господни са истинни и, без изключение, 

справедливи. … 19:11  Слугата Ти още се и предупреждава 
чрез тях; В опазването им има голяма награда.  

Истина, която предупреждава. 
Аз зная, че много хора в света ходят при врачки, 
за да ги предупреждават какво да правят и 
какво да не правят. За врачките са ми казвали, 
че те познават в началото, за да им повярваш, а 
когато те хванат здраво и когато истината ти е 
най-необходима, тогава така „каруцарски“, те 
лъжат, че да объркат тотално живота ти.  
Както анекдота за студента, който имал 
вътрешен глас. Той всеки път на изпит му 
казвал кой въпрос ще се падне. Така студента 
изкарал до последния курс. И когато се явил на 
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Държавния изпит, вътрешния глас му казал, че 
ще му се паднат въпроси 20 и 25 от конспекта, 
но когато студента изтеглил билета, въпросите 
били 8 и 19, а вътрешния глас казал: Не може 
да бъде!   

Довери се на Божието Слово и нищо 
друго. Всяка друга информация, която 
предизвиква умът ти и търси място в 
сърцето ти, я превеждай през лакмуса на 
Словото. Ако тя е в съгласие, приеми я, а 
ко НЕ, не се трови.   
 

Последното е свързано със Справедливостта 
на Божието Слово, като автора е позитивен и 
докато на други места Словото предупреждава, 
че непослушанието се наказва, тук ни се дава 
обратната положителна перспектива, че поради 
тази Божия справедливост, онзи който Го  
зачита и пази, ще получи ГОЛЯМА НАГРАДА.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 25) И така Реформацията ни оставя 
това послание: Само Писанията! Само 
Словото Божие. То е СЪВЪРШЕННО , 
ВЯРНО, ПРАВО, СВЕТЛО, ИСТИННО и 
СПРАВЕДЛИВО. Във всичките тези 
качества, които притежават Писанията,  
Християнина, който иска сериозно да 
посвети живота си в служба на Бога, 
получава сериозни ползи. Чрез 
Словото той се възстановява душевно, 
умъдрява за живота, весели сърцето 
си, просвещава очите си, 
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предупреждава и събира голяма 
печалба.  

Когато Християнина изследва Словото, той 
трябва да е като Мойсей, ако види, че 
Египтянина иска да унижи Евреина, той уби 
Египтянина, за да спаси Евреина, а когато 
Евреи са караха помежду си, той се помъчи 
да ги примири.   
 
(СЛ 26) Молитвата ни днес: Боже, научи ме 
как да черпя от извора на Твоето Слово! 
Изведи Словото Ти винаги да е на преден 
план в живота ми! Направи ме негов 
ревностен слушател и деятелен изпълнител. 
Амин! 


