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1. УВОД- 

 Днес се надявам в духовната храна която 
искам с Божията помощ да ви предоставя, 
да усетите подправката. 
(СЛ 1) Тази подправка е NaCl- или натриев 
хлорид. Разбира се днес благодарение на 
различните видове обработка тя може да е с 
различен състав, но исторически тя винаги 
се е добивала от изпаряването на морска 
вода и днес се нарича „соларна сол“, която е 
много полезна, защото съдържа около 80 
микроелемента, някои от които са 
изключително важни, като йод, калии 
калции, цинк и манган.   

Казват, че исторически сол започва да 
се придобива през 4 в.пр.н.е. при поречието 
на река Инд. Откриването на солта е плод на 
легенди. Едната от тях твърди, че 
Александър Македонски, забелязал, как коня 
му започнал да ближе скалите край лагера 
на войските.  

В древността солта е служела като 
разплащателна единица, защото не променя 
с времето качествата си(както златото). 

Библията и Исус използват солта: 
(СЛ 2) В 4 Царе 2 гл- Елисей изцелява водата 
на Eрихон, която е токсична и предизвиква 
безплодие, с блюдо пълно със сол. (4 Царе 
2:21) 

Солта влизаше като задължителен 
елемент в заветните приноси. 
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Завета на Бог с Арон се нарича Завет на 
Сол. 
(СЛ 3) Сол: полезна или вредна, добра или 
лоша, желана или противна!?!? 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Исус на два пъти използва солта като 
илюстрация, за да изобрази какви Той иска да 
бъдат Неговите последователи. Веднъж в 
Матея 5 глава в проповедта на планината и 
веднъж  в Лука 14 гл в едно от поученията си 
към тълпата която Го следваше. И на двете 
места Исус използва солта, за да покаже на 
множествата, какви трябва да бъдат истинските 
Негови последователи/ученици!  

 
В Матея 5 гл, Исус подсказва на слушателите 

си какъв трябва да е характера на „Духовно 
Соления Християнин“! Ние трябва да сме: 

-Кротките-  
-Обичащите правдата- 
-Милостивите- 
-Чистите по сърце- 
-Миротворците- 
-Готови да приемем гонения и хули заради 

вярата- 
Ако четейки откриваме прилика между нас и 

качествата в блаженствата , значи имаме 
одобрението на Спасителя и Той ни вижда 
годни да бъдем качествена сол. Но качеството 
само по себе си, остава безполезно, ако не 
влезне в действие. 
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Затова ние трябва да си зададем няколко 
честни въпроса, към които на води нашия текст: 

А) Има ли Исус нашата лоялност? 

Пр. Аз имам братовчед. Моя възраст! Той 
цял живот е предан почитател на футболния 
отбор „Левски“. Като играе отборът му, 
подготовката за гледане на мача е ритуал, а 
самото гледане е неприкосновено поклонение. 
Той харесва някои английски отбори. Преди 
години си спомням, че един мой добър приятел 
англичанин ми подари флагчета на Манчестър 
Юнайтед и тъй като аз не съм фен на футбола, 
му ги подарих. Това беше един от най-скъпите 
подаръци, които той оценяваше винаги много 
високо, но стаята му винаги е била и остава 
покрита с флагове, календари и емблеми на 
любимия „Левски“. Той ще даде мило и драго за 
да бъде на трибуната на стадиона когато 
отборът му има важен мач.  

Това се казва лоялност. Когато отбора има 
нужда от подкрепа и насърчение, за него няма 
нищо по-важно от да бъде там и да даде всичко 
от себе си, само и само отбора да победи.  

Има ли Исус нашата лоялност? Какво 
означава това?  

Лука 14: 25  А големи множества вървяха заедно с 
Него; и Той се обърна и им рече: 26  Ако дойде някой при 
Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, 
братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не 
може да бъде Мой ученик.   

Някой ще каже: Но това не е лоялност! 
Това е лудост! 

И ще бъде донякъде прав! 



 5 

(СЛ 6) Пр. Преди доста време в Английската 
преса се появява разтърсваща статия, за 
Лондонски стрелочник, който имал простата 
задача да сваля един от мостовете над Темза, 
когато по него трябва да премине влак. 
Стрелочника от време на време взимал малкия 
си син за да го гледа, когато жена му била 
заета.  
(СЛ 7) Привечер когато хората се връщали от 
работа, пътническия влак наближавал моста. 
Тази вечер улисан в отговорностите си, 
стрелочника не забелязал кога малчугана е 
излязъл от кантона. Пускайки моста за да мине 
влака по него, стрелочника сред шума на 
моторите, чува викове и разбира какво е 
станало. Малкия се мушнал където са 
зъбчатите колела на задвижващия механизъм. 
Да върне моста обратно за да освободи сина си 
от захвата на механизма, означавало 
катастрофа на влака, при което стотици са 
щели да умрат. Стрелочника решава да жертва 
сина си, но да спаси хората във влака. На 
другия ден този стрелочник, бил най-
съкрушения герой на Лондон. Лоялен на 
работната си отговорност, той жертва 
собствения си син. Най-признателни и 
благодарни били хората, които тази вечер 
пътували в същия този влак.  

Езика на омразата, не отива на Исус. Този 
език е бил специфичен за онова време. Той 
преекспонирал нещата. Той противопоставял с 
цел да сравни нещата. „Да намразиш“ на онзи 
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език, не означава буквално да мразиш, а 
означава:“ До толкова да обичаш нещо, че 
всичко друго да остава на второ място, заради 
първото!“  

Казано с други думи: Идва времена в 
живота на вярващия, когато любовта към 
Христос, се поставя на сериозен тест! На нас 
може да ни се наложи да ВЪРШИМ(или ако 
трябва ДА НЕ ВЪРШИМ) неща, които наши 
близки очакват, но те не съвпадат с морала и 
етиката на Словото Божие: 

-момиче упорито остава глуха за 
подканването на родителите си: хайде дъще 
вкарай някой в леглото си, че ще останеш стара 
мома 

-млад мъж бяга за да не откликне на 
похотливите предложения на красивото 
момиче, за да остане верен на морала на 
Спасителя на душата си. 

-младеж напуска приятелска компания, 
защото разбира, че си готвят купон с много 
алкохол, екстази, проститутки и още какво ли 
не! 

Има и друг по нежен вариант: 
-Бащата иска сина му да завърши 

право/медицина, а сина вместо това отива 
мисионер/доброволец където има глад и 
нищета. Това са житейските опитности на Лутер 
и Калвин, като младежи.  

Пр. В историята на българския 
евангелизъм, има много истории, където жената 
повярва в Бога, а мъжа е върл атеист. И тогава 
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идвал момент, в който след много тежки 
разговори, понякога след физически 
малтретирания, мъжа заявява: Или аз или 
Христос! 

Как би отговорил ти, ако ти бъде поставен 
така въпроса: Или Христос или … 

-жена която не приема вярата ти и те 
заплашва да разбие семейството 

-изгонване от любима/добре платена 
работа 

-изключване от университет (не мене ми 
беше поставен подобен ултиматум, когато не се 
съгласих да сътруднича на ДС. За мое щастие, 
това ставаше, малко преди да настъпят 
промените, и агентите не бяха така настойчиви) 

-лишаване от наследство, което ще реши 
сериозни материални проблеми 

- а какво ще кажете за този истински 
случай: пастира лежи в ареста. От съседната 
килия се чува писък и плач на жена. След малко 
в килията влиза служител и казва: Ако не се 
откажеш от вярата и не подпишеш отказа си, 
жена ти е в съседната килия и можеш да 
познаеш, какво правим с нея! Да, това е 
свидетелството на един от пастирите 
арестувани преди Пастирския Процес през март 
1949г. 

Всеки обикновен човек, ще каже: Това е 
лудост! Това е религиозен фанатизъм!    

На това Исус отговаря:  
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(СЛ 8) Лука 14: 26  Ако дойде някой при Мене, и не 

намрази … още и собствения си живот, не може да бъде 

Мой ученик.   
А на друго място Исус отново казва: 

Лука 9:23  Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде 
след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си 
всеки ден, и нека Ме следва.  9:24  Защото, който иска да 
спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си 
заради Мене, той ще го спаси.  9:25  Понеже какво се 
ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети 
себе си? 9:26  Защото, ако се срамува някой от Мене и от 
думите ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, 
когато дойде в Своята слава и в славата на Отца и на 
Своите ангели.  

Силни думи изречени от Исус, по 
отношение на нашата лоялност към Него! 

(СЛ 9) Всеки Християнин, ако се 

наложи, трябва да е готов да се откаже 

от всичко, скъпо, ценно, любимо, дори 

от живота си, заради Христос. 

Това е издържан тест! Това е „солта“ която 
Исус очаква да бъдем ние! 

 

(СЛ10)Б) Има ли Исус нашата 

решителност? 

За да сме „сол“ на земята, Исус иска от 
нас освен лоялност и да сме решителни! 

Пр.Една легенда разказва, как Ернан Кортес- 
испански котестадор превземайки Мексико, се 
сблъсква с Ацтеките- месно кръвожадно и 
садистично племе, което нарочно в битките с 
испанците, нарочно не унищожавало всички 
испанци, за да имат редовно битки, в които 
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пленените испанци били давани, като човешки 
жертви на месните безброй и все кръвожадни 
божества. Испанците знаели за тази пословична 
жестокост на Ацтеките и затова не смеели да 
навлязат във вътрешността на Мексико, за да 
са близо до корабите и морето и да са готови за 
бягство. Когато Кортес пристига с девет кораба, 
508 войници и 100 моряка, той усеща страха и 
нерешителността на войниците. За да ги 
промени Кортес заповядва да изгорят корабите 
и с това им казва, че за тях няма връщане 
назад, към безопасната им родина. Това работи 
и тези испанци извървяват целия път до 
вътрешността на страната, за да достигат след 
време до столицата и да я превземат.   

Мотивиран и решен ли си да следваш 
неотклонно Исус? Каква е моята и твоята -
нашата мотивация?  
Лука 14: 25  А големи множества вървяха заедно с Него; и 
Той се обърна и им рече:     …     14:27  Който не носи своя 
кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.  
14:28  Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда 
първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я 
доизкара?  14:29  Да не би, като положи основа, а не може да 
доизкара, всички които гледат, да почнат да му се присмиват 
и да казват:  14:30  Този човек почна да гради, но не можа да 
доизкара. 14:31  Или кой цар, като отива на война срещу друг 
цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с десет хиляди 
да стои против този, който иде срещу него с двадесет хиляди?  
14:32  Иначе, докато другият е още далеч, изпраща 
посланици да искат условия за мир.  14:33  И тъй, ако 
някой от вас не се отрече от всичко що има, не може 
да бъде Мой ученик.   

Днес много евангелизатори, убеждават 
хората, че като повярват, живота им ще стане 
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по-добър. Много вярващи са изкушавани да 
обещават добър живот, добро здраве, добър 
успех, ако повярваш.  

Това ли е истината за спасението? Това ли е 
същността на Християнството? Дай Боже, това 
да постигне всеки, който е повярвал, но това не 
е закон!  
(СЛ 11) Чуйте свидетелството на Петър: 
Maрк 10:28  Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме 

всичко и Те последвахме.  

 
Исус говори на тълпа от хора които са 

тръгнали след Него. Те следваха Исус, но не 
защото бяха убедени в Неговата мисия и не 
защото вярваха Неговото Слово. Те вървяха 
защото чакаха да получат от Него нещо в своя 
изгода.  

Обичам да виждам чудеса. Обичам да 
виждам изцеления на болни! Обичам да виждам 
проспериращи Християни! Обичам да чувам, че 
Бог отговаря на всяка твоя молитва! Моля се да 
има повече от това за всеки от нас! Ако днес 
стоите с отворени шепи за да получавате от 
Бога милости и благости, благодарете Му, 
славете Името Му и радвайте се всеки ден в 
който се чувствате глезени от Него! 

 
От друга страна, не искам никой да остане в 

заблуда. Ако това е твоята мотивация за да 
следваш Исус, … знай, че … МОТИВАЦИЯТА 
ТИ Е СЛАБА И НЯМА ДА ТИ ВЪРШИ РАБОТА 
ДЪЛГО време! 
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Истината е, че любовта на Християнина към 
Исус, не може и не трябва да преминава през 
стомаха или портофейла!  

Истината е че Бог те обича и те спасява, 
защото ти си Негово създание и защото обичаш 
и вярваш в Неговия Син – Исус Христос, но с 
това не свършват, твоите и моите отговорности 
към Бога.  

Истината е че, Исус очаква от нас освен 
благодарности за здравето, средствата, 
благата, Той очаква да получи нещо повече! 

Вижте какво ни казва текста. Исус вижда 
множествата търсещи Го и следващи Го, но Той 
вижда и сърцата им, че са по-скоро себични, 
отколкото верни.  
(СЛ 12) Затова Той се обръща и им казва: 

Лука 14:26а  Ако дойде някой при Мене, и … 

(многоточието е от мен)  
Какво означават тези думи? 
Исус иска да отправи Евангелизационна 

покана. Ние можем да го чуем, как се обръща 
към множествата и призовава: 
Йоан 6:37  Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, 

и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;  

И пак: 
Maтей 11:28  Дойдете при Мене всички, които се 

трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.  

Въпреки тези стихове да звучат 
насърчително за всеки, ние виждаме, че Исус 
не търси тълпите и не копнее за множествата. 
Той мисли и се вълнува от -„ако дойде някой 
при Мене…“- от онзи „някой“, който прояви 
качествата на Християнина. 
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Пр. Много от западните евангелизатори вече 
не идват в България да евангелизират, защото 
тук напоследък не могат да съберат множества. 
За хората количествата все още са важни, а за 
Исус явно качеството е по-важно. Той поглежда 
тълпите(може би да са били хиляди) и им казва: 

Слушайте, Аз не ви искам пасивни. Искам ви 
активни към Бога! 

Ако не сте готови да се разделите с най-
скъпите, най-ценните, най-обичаните неща в 
живота, семейството и работата си заради 
Мене, Аз не съм ви полезен.  

Ако не сте готови да сложите тежкия кръст на 
вярата на раменете си и да вървите въпреки 
тежестта и болката която той ви причинява, Аз 
не ви трябвам.  

Аз не търся хора, които започват да строят с 
мен кула, и по-средата се отказват.  

Исус казва: Аз не искам да ме разочаровате! 
Не искам да ме изоставяте! Не искам да отивам 
на война, с хора които не съм сигурен, че ще 
останат с Мен до края на военните действия, 
въпреки че врагът е по-многоброен. Не работя 
със страхливци. Не работя с такива които 
преследват своите си интереси. Не работя с 
такива които търсят удобствата, комфорта, 
изгодата и лекото.  

Кой военачалник би излязъл с войници, които 
се страхуват и се оплакват, че онези от другата 
страна стрелят срещу тях, че не им е удобно с 
бойно снаряжение в горещината на деня, че 
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когато вали става кално и бойното поле е 
неприятно !?!? 

(СЛ 14) Какво иска Исус да каже на 
вървящите след Него с тези метафори? 
Йоан 6:60  И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, 

рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша? … 
  
Йоан 6:65  И каза: Затова ви рекох, че никой не може да 

дойде при Мене ако не му е дадено от Отца.  6:66  Поради 
това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха 
вече с Него.  6:67  За туй Исус рече на дванадесетте: Да не 
искате и вие да си отидете?  

Никой не идва при Христос насила, по 
традиция или по навик! Ако си такъв, Исус те 
пита: Не искаш ли да си тръгваш?  

Всеки Го следва по свое лично убеждение!  
Изпитай днес себе си, с какви мотиви 

следваш Исус? Мотивите ми определят 
качеството ми! 

В) Принадлежа ли 100% на Исус? 

И накрая Исус казва: 
Лука 14:34  Прочее, добро нещо е солта, но ако самата сол 

обезсолее, с какво ще се поправи? 14:35  Тя не струва нито за 
земята, нито за тор; изхвърлят я вън. Който има уши да 
слуша, нека слуша!   

Солта е добро нещо! Да, добро е!  
На времето тя е била втора по стойност след 

златото. Разменна натура. Понеже във времето, 
при различни обстоятелства и при подлагане на 
различна обработка, тя може само да подобри 
качествата си.  Солта е добро нещо. Но има и 
сол която обезсолява. В древността е била 
онази сол, която не е била пречиствана, а днес 
е химически произведената. Когато такава сол 
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обезсолее, тя става за да се запълват дупките 
по пътищата с нея. Бели кристали, без 
стойност.  

Исус казва за безсолната сол, че не става 
нито да я пръснеш по земята, защото разваля 
земята, нито да я смесиш с торта, защото 
разваля торта. Ами земята възпроизвежда от 
семето трева, жито, цвете, дърво. Торта от своя 
страна подхранва земята, а безсолната сол, не 
става нито за земята, нито за торта. Така Исус 
вижда безполезността на онези Християни в 
които няма качествата на солта. Той би бил 
ненужен и за пръстта, той би бил вреден и 
нежелан и в торта. 

Ние може да се радваме на пълни столове в 
Църква, но изглежда Исус не се радва на 
„много“ християни. Той търси „солени“ 
християни. 

Пр. за истинската сол и за безсолната сол. 
Какъв е смисъла да сипваме върху истинската 
сол, друга безсолна? Има смисъл- да се 
похвалим че имаме голяма купчинка със бели 
кристалчета. Да, но Бог не се радва на такива 
купчинки!  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Исус иска да бъдем СОЛ на земята. От 
нас се очакват качества и действия. Исус ни 
казва: Добро нещо е за Земята, това че Ви 
има! Бъдете Добра и Ефективна Сол за 
всяко време и за всяко общество! Новото 
време в което живеем, не е много по-
различно от старото. И днес ние сме 
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предопределени да режем туморите на 
обществото. Нашата задача и днес е да 
измисляме начини, по които Божието 
Царство да дойде на Земята, така както е и 
на небето! Нашата задача и днес е да 
нарушаваме комфорта на обществото когато 
предприема грешни действия. Нашата 
задача и днес е да пръскаме светлина извън 
сградите в които се събираме. Хората лесно 
и бързо грешат. Християните имат очи за да 
виждат тези грехове. На работните си места. 
В обществото. В управляващите. В Европа. 
В света. Бог очаква от нас да сме онези 
които реагират водени от Божия дух, да 
бъдем опозиция на греха и на злото. А щом 
ние разваляме комфорта на света, то и света 
ще направи всичко възможно, да развали 
нашия комфорт. Тогава ще стане трудно за 
нас, но ще знаем, че сме изпълнили задачата 
си да сме солена сол.  

Пр. Преди няколко седмици участвах в 
дебат на тема: Ефективна ли е Стратегията 
за закрила на детето 2019-2030(полезно е 
младите родители да се запознаят с нея. В 
скоро време, тази Стратегия, може за някои 
да се окаже фатална). Там с конкретни 
примери им доказах, как на дело църквата 
прави за едно семейство в което има дете с 
церебрална парализа, онова което 
държавата и социалните служби  не правят. 
Защитава правата им пред Държавата. 
Осигурява им здравна намеса, за да се 
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подобри състоянието на детето. Осигурява 
професионална намеса за да може и дете и 
родители да знаят какво да правят за да се 
подобрява живота и състоянието на детето. 
Мисли и се грижи за ЗДРАВОТО дете в 
семейството. Така успяхме да докажем, че 
тази Стратегия не е подходяща и не работи 
нито за нашите условия, нито за кои да е 
други условия. Неработеща стратегия.  

Християните са лакмуса на обществото. 
Те трябва да кажат: Царя е гол! С голям риск, 
с опасност да пострадаме, да бъдем 
мразени, да бъдем преследвани, да бъдем 
мразени и отхвърлени от хората. Това е да 
си Християнин, това е да си солта на земята.  


