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Преживяваме петата обикновена неделя на литургичната година. Само след няколко
седмици ще започне времето на Великия Пост. А сега ние сме се събрали за
Евхаристията, за да се срещнем с Исус – живия, възкръсналия, милосърдния и
изпълнен с любов към всеки човек. Искаме днес отново да Го приемем в своето сърце,
в своя живот. Искаме да приемем Неговото слово, словото на Евангелието и да живеем
с Него днес, тази неделя и през целия си живот. И към това Той ни призовава, към това
ни приканва.

Днес в Евангелието според Матей (5, 13-16) Исус се обръща към всички нас, към
всички християни с думите: „Вие сте солта на земята. Вие сте светлината на света.”
Нека да се спрем в нашите размишления върху словата: „Вие сте солта на земята.” Сол.
Не знам за вас, но до онзи ден аз не се бях замислял над значението на солта. Може
би, защото понякога човек не се замисля за нещата, които вижда постоянно, с които е
свикнал. Да, знам, че солта е нужна в кухнята за приготвянето на храната, че тя е
ценена и при лечението на някои заболявания. Но знаете ли, че в Библията солта има
много други значения и символи? Исус го е знаел и затова казва: „Вие сте солта...” Защо
Той не е казал например: „вие сте меда” – сладък, вкусен, полезен, а е казал: „вие сте
солта” – солта, която не е приятна на вкус, колкото меда... Тогава символ на какво се
явява солта? Какво означава?

Солта в Библията символизира:

- дружбата, солидарността. В древния Изток, също и в земята на Исус, Палестина,
хората понякога сключвали помежду си така наричания „договор на солта”, тоест
„договор на дружбата”. От този момент те ставали другари, братя. Исус в Евангелието
според свети Марко призовава апостолите да имат в себе си, в своите отношения сол:
„Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте в
себе си сол, и мир имайте помежду си.” (Мк. 9, 50) И до наши дни при арабите се е
съхранила поговорката: „Обичам те, както солта”, или: „Между нас – сол”.

- живота. Знаете ли, че на Изток в някои страни битува обичаят веднага след
раждането детето да се натрие със сол? Правят това, за да му придадат сила, енергия
и да го защитят от злите духове.
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- мъдростта. В едно от своите послания свети апостол Павел пише на християните:
„Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол подправено, за да знаете как трябва
да отговаряте всекиму.” (Кол. 4, 6) Това означава, че нашата реч трябва да бъде мъдра,
даваща съвети, укрепваща, а не празнословна и безвкусна.

Това са няколко от значенията на солта в Библията. Но, от друга страна, тя има и
негативно значение: сама по себе си не е вкусна; солената вода не утолява жаждата;
солта изгаря, ако се посипе върху рана... Затова например древните гърци и римляни,
когато искали напълно да унищожат някой вражески град, след неговото разрушаване
посипвали руините със сол.

И накрая трябва да спомена за още едно значение на солта. Тя е символ на Божия съд
над злото. Божият съд като сол ще очисти нас и света от злото.

Скъпи братя и сестри! Погледнете какво голямо духовно значение придава Библията
на солта – на този обикновен за нашия всекидневен живот елемент. „Вие сте солта на
земята” – казва Исус. Нека да се помолим днес Той да изпълни нас и нашия живот със
сол, тоест с дружба, любов, мъдрост, и да ни очисти от всяко зло!

о. Валдемар Важински CSsR
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