ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

ГОД.13, БР. 7 , 2017

„Праведният ще живее чрез вяра.” – Гал.3:11

500 ГОДИНИ ОТ
РЕФОРМАЦИЯТА

ПРИВЕТСТВИЕ
Когато преди 500 години Мартин Лутер, употребен от Бога за връщане на църквата в истината на Неговото Слово, предизвиква дебата
за чистотата на вярата, едва ли истински и
докрай е осъзнавал значението и мащабите
на делото, което извършва. Едва ли е виждал
напред във времето какво влияние и какви последствия ще има неговата постъпка в живота
на много християни и на цели нации.
Пет века по-късно християни по целия свят
не само помнят делото му и се възхищават на
смелостта му, но и са вдъхновявани и насърчавани от неговия пример да изследват Божието
слово и да се противопоставят на всеки опит за
изопачаване на истините в него.
И днес, както във времето на Лутер, Господ е
готов да употребява всеки Свой последовател,
който истински предоставя себе си в Неговата
ръка за изграждане на Божието царство. Бог
търси посветени християни, които ще Го следват не само заради своето лично благоденствие, но дори с риск за живота си ще издигат
високо факела, запален с огъня на Святия Дух.
И ние, подобно на Лутер, едва ли можем да
предвидим последствията в живота на хората

около нас, за които сме вдъхновявани от Бога
да се молим и да споделяме Неговата спасителна благодат и неизказана любов. Но нека
като част от съвременната евангелска църква
да продължим да стоим на ясните библейски
принципи не само като доктрини, които проповядваме с думи, но и като живо Слово, което
превъплъщаваме на дело.
Нека да вярваме, че в делото за съграждане
на Неговото царство Господ ще бъде на наша
страна и ще ни обдарява със Своята небесна
благодат. Чрез пророк Исая Бог ни насърчава:
„Стани, свети, защото светлина дойде за
теб и славата Господна те осия. Защото,
ето, тъмнина ще покрие земята и мрак –
племената; а над теб ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат
при светлината ти и царете – при бляскавата ти зора” – Ис.60:1-3.
Нека Христос да продължи да благославя
Църквата Си по лицето на земята и да я приготвя за предстоящата среща с Него.
ЧЕСТИТА 500 ГОДИШНИНА ОТ РЕФОРМАЦИЯТА!

Процесът срещу Лутер във Вормс

п-р Румен Борджиев

Преходът от 15-ти в 16-ти век е съпроводен
от много промени, с които се характеризира
динамиката на епохата в историята на Европа.
Всички процеси, които са имали дотогава спокоен ход, изведнъж се раздвижват и придобиват бурен развой. Внезапното разширяване
на външния свят води неизбежно и до рязка
промяна в духовния свят. В началото на 16-ти
век върховенството на папата в християнския
свят изглежда безспорно. Но тази стабилност
ще бъде разклатена от няколко фактора, които проправят пътя на Реформацията. В края
на Средновековието папската институция е
уместен пример за максимата, че абсолютната
власт покварява абсолютно.
Новите централизирани национални държави от Северозападна Европа се противопоставят на схващането за всемирна църква, която
дава неограничена, еднолична власт на Рим.
Идеалът за подобна всемирна църква противоречи на зараждащото се национално съзнание в
средната класа на тези нови държави. Към притежаваните земи на Римската църква в Западна
Европа са отправени погледите на управниците
от новите национални държави. Негодуванието на зародилата се средна класа относно парите, които текат към Рим е фактор, който също
оказва влияние, още повече, че духовенството
по това време е освободено от данъци. От друга страна хората, разполагащи с Новия Завет в
гръцкия му оригинал, ясно осъзнават несъответствията между църквата, за която четат в
Словото, и съвременната им Римокатолическа
църква. Покварата е обхванала както водачите, така и членовете на църковната йерархия.
Себичните духовници свободно купуват и продават своите служби. Твърде много от тях са се
радвали на т. нар. синекури – постове, на които
получават заплата, без да изпълняват задълженията, за които са назначени. Познато нали?

продължава на стр.2

500 ГОДИНИ ОТ РЕФОРМАЦИЯТА
продължение от стр.1
На 31 октомври 1517 г. Мартин Лутер заковава на портата на Витенбергската катедрала 95
тезиса, с които цели да предизвика обществен
диспут по въпроса „Що е истинско християнство”. Това е нещо обичайно за онова време, в
което ако някой желае да предизвика диспут
по определени въпроси, достатъчно е да закачи лист с тезиси, които го вълнуват и тогава се
обсъждат публично. По същото време във Витенберг се продават индулгенции, за които се твърди, че могат да освободят душата на покойника
от чистилището, но не и от ада. Обикновените
хора вярват, че ако си купят индулгенция, това е

На 29 октомври (неделя)
от 18:00 ч. в зала 1 на НДК
ще бъде отбелязана

500 ГОДИШНИНАТА
ОТ РЕФОРМАЦИЯТА

Тържеството ще бъде
съпроводено с концерт
на общоевангелския хор
и оркестър с диригент
Пол Риджуей,
както и с участието на София
госпъл хор с ръководител
Гери Балевска.
По време на годишнината
ще бъдат представени
теми свързани с дейността
и учението на Мартин Лутер
в Германия, както ще бъде
разгледано и влиянието на
Протестанството
в България.
Вход свободен

достатъчно, за да бъдат опростени греховете им.
Индулгенциите са свързани с тайнството на покаянието. След като човек се разкае за извършения грях и го изповяда, свещеникът му дава
опрощение, с което вината му е изкупена. Смята се, че вината и вечното наказание за греховете са опростени от Бога, но съществува едно
земно изкупление, което каещият се грешник
трябвало да осъществи или в този живот, или в
чистилището. То може да стане под формата на
поклонение на Светите места, като изплащане
на парична сума на Църквата или с някакви други похвални дела. Индулгенцията представлява
документ, който може да се купи срещу определена сума пари и който освобождава човека
от земното наказание за греховете му. Приема
се, че Христос и светците имат толкова много заслуги по време на земния си живот, че всичко,
постигнато от тях, се пази в небесна съкровищница, от която папата би могъл да черпи в името
на живите вярващи. Именно това е съвършената заблуда, срещу която се бори Мартин Лутер,
а Бог, откривайки му истината в Словото Си, му
дава откровението и дързостта да застане срещу догмата на римо-католическата църква.
Индулгенциите са вредни, според тезисите на
Лутер, тъй като те внушават лъжлива сигурност
за мир и карат получателите да пренебрегнат
истинското покаяние. Благовестието, а не натрупаните заслуги на светиите, е истинската слава и
богатство на Църквата. Лутер само е искал теологичен диспут, официална дефиниция и поправяне на злоупотребите. Но учениците преписват
тезисите, превеждат ги и ги дават на печатарите. След две седмици те стават известни в цяла
Германия, а след два месеца в цяла Европа.
Реформацията е базирана главно върху текстове от посланията на апостол Павел към римляните, галатяните и ефесяните, издигайки спасението по благодат и оправданието чрез вяра в Христос
като дар от Бога. „Solus Chistus” – само Христос,
„Sola gratia” – само по благодат, „sola Scriptura” –
само Писанието и sola fide” – само чрез вяра са
постулатите на Мартин Лутер, които стават знамето на Реформацията.
Някои изследователи възприемат Реформацията като сблъсък между богословието на Тома
от Аквино и Аврелий Августин. Средновековната църква възприема до голяма степен философията на Тома от Аквино, като изтъква неговата
теза, че човешката воля не е напълно покварена
и чрез вярата и благодатните средства на тайнствата, раздавани от църковната йерархия, човек
може да постигне спасението си. Според Аврелий Августин волята на човека е така цялостно
покварена, че той не би могъл да стори нищо
за своето спасение. Бог трябва да разпростре
своята благодат над човека, за да активизира
волята му, и така благодарение на вярата си
той да приеме спасението, с което Христос го
дарява. Внимателният анализ на съчиненията
на реформаторите ще покаже, че те се обръщат
към Августин след като проучват задълбочено
библейския текст, достигайки до истината за оправдание чрез вяра. Тъкмо Словото им разкрива
тази дълбока истина. Една от основните причини за Реформацията се изразява в желанието на

реформаторите да се върнат към първоначалния
извор на християнската вяра, Библията, за да се
противопоставят на твърдението, че спасението
е въпрос на благодат, постигната чрез тайнствата и разпределяна от църковна йерархия.
Тези причини са достатъчно основание за зараждането на Реформацията не само в Германия,
но и в Англия, Швейцария, Дания, Унгария, Шотландия и Ирландия. В Цюрих Цвингли започва
да проповядва в полза на реформите едновременно с Лутер. Възникват протестантски църкви които възприемат Библията като върховен
авторитет. Лутер запазва много неща в църковните обреди, които не са забранени в Библията.      
Англиканската църква се отдалечава малко повече от обредите и обичаите на средновековната Църква в сравнение с лутераните, но и двете
църкви отхвърлят изцяло йерархичната система
на тайнствата, възприета от Римската църква.
Реформираните Презвитериански църкви, които следват Калвин, се разграничават от всички
обичаи, за които не може да се докаже, че са в
съответствие с Новия Завет. Анабаптистите пък
са най-крайни от всички реформаторски общности и се стремят да създадат една църква от
необвързани с правила вярващи по образеца на
ранните новозаветни църкви. Само народите от
тевтонски произход в Северна и Западна Европа
приемат Реформацията. Романските народи от
Южна Европа като цяло остават верни на папата
и учението за заслугите.
Реформацията предизвиква коренни промени, в резултат на които църквите в националните държави на Западна Европа издигат Библията
като върховен авторитет и вярват, че човекът не
се нуждае от друг човек като посредник между
него и Бога, за да постигне спасението, извършено за него от Христос на кръста.
Реформацията е едно от най-великите и значими събития в християнската и световната
история. Призивът, който се проповядва е връщане към ревността, чистотата и безкомпромисността на най-ранното християнство. И днес
когато отправяме поглед назад към нея и разглеждаме делата на вярващите хора дръзнали
да търсят духовна промяна в църквата, може
да си зададем и ние някои въпроси, актуални
и днес: Каква е връзката ни с Бога? Имаме ли
и ние чистотата и дръзновението на делата
във вярата ни, в Господ Исус Христос, така
както ги е имал апостол Павел? Не сме ли
„култивирали” християнството в църквите?
Колко от нас имат дела от вярата си в Исус?
Правим ли компромиси в ежедневието ни с вярата, която имаме в Исус? Живеем ли според
Словото?
Нека да изпитаме сами съзнанието си и отговора на всеки един от въпросите да го съпоставим с писаното в Библията. Време е днес отново да погледнем и препрочетем Словото, да се
завърнем към него, за да осъзнаем духовните
истини, които ще ни разкрият къде се намираме
духовно. Сега е момента отново да помолим Бог
да отвори духовните ни учи, за да имаме ясно
виждане за нещата и да вървим по пътя на Неговото благословение.
Цветомир Цонев

МАРТИН ЛУТЕР – КРАТКА БИОГРАФИЯ
4Юли 1519 година – По време на дискусия с 41539 година – Лутер издава едно от последтеолози проведена в Лайпцинг Лутер се обявява против непогрешимоста на църковните
събори и тази на римския папа. От този момент започва неговата последователна критика срещу папската институция.

415

юни 1520 година – Папа Лъв X издава
специален документ, т. нар. була, в която се
посочва, че ако Лутер не се отрече от твърденията си в срок от 50 дни ще бъде считан
за отлъчен от Църквата.

410

ноември 1483 година – град Айслебен,
Германия, в семейството на миньора Ханс
Лутер и неговата съпруга Маргарита е роден
Мартин Лутер. Той е първото от общо 4 деца.

410 декември 1520 година – Лутер изгаря
публично папската була.

43 януари 1521 година – Папа Лъв X обявява
Лутер за непринадлежащ към Църквата.

41497 година – Мартин Лутер е приет в Латин- 41521 година – В последен опит да бъде разуската гимназия, където за първи път се запознава по-задълбочено с основните учения
на Библията.

41504 година – Лутер завършва магистратура

в университета на град Ерфурт и започва да
преподава в същото учебно заведение.

41505 година – По време на силна буря, връх-

летяла Мартин на път за Ерфурт той дава
обещание пред Бога, че ако животът му
бъде опазен ще стане монах. На 17 юли с.г.
той изпълнява своето обещание и се присъединява към ордена на монасите еремити от
същия град. Лутер бързо става известен в
монашеското братство със стрикното спазване на правилата заложени в устава на манастира.

41507 година – Едва на 23 години Лутер е ръкоположен за свещеник. Малко по-късно за
период от пет месеца той посещава град Рим
по покана на висшия духовник д-р Стаупиц.

41512 година – Лутер получава докторска сте-

беден Мартин е призован на съд в град
Вормс. Заседанията се водят лично от германския император Карл V, който е ревностен католик. След отказа на Лутер да се отрече императорът го поставя извън закона.
Книгите на бунтовния монах са забранени
за четене, преписване и разпространение,
никой не бива да го подслонява в дома си
под страх от смъртно наказание, а в случай
на залавяне той е трябвало да бъде предаден в Рим.

41522 година – Лутер е приютен тайно от уп-

равителя на провинция Саксония Фридрих
Мъдри в замъка Вартбург, където с помощта
на приятеля си Филип Меланхтон превежда
от латински на разбираем немски език Новия Завет. Неговото печатно издание излиза
същата година. Междувременно популярността на Лутер е нарастнала толкова много,
че негови последователи създават в Германия и редица други страни в Европа християнски общини, наречени лутерански.

пен по богословие от университета на град
Витенберг, където преподава успоредно с
проповядването в манастира. Той чете лекции и в новооткрития университет в Ерфурт.

413 юни 1525 година – Лутер се жени за бив-

41515 година – В Германия започва продажба-

т. нар. Малък и Голям Катехизис – учебник
по религия с напътствия свързани с ежедневния живот, предназначени за деца и
възрастни. През 1580 година двете книги са
издадени в общ сборник със заглавие „Книга на съгласието”.

та на документи, извършвана с благословията на папата, свързани с опрощаването на
грехове от негово име, т. нар. индулгенции.

• 31 октомври 1517 година – В отговор на продажбата на индулгенции Лутер написва прочутите си 95 тезиса (изречения) и заковава
листа с написаното на вратата на църквата
във Витенберг. Той не се опитва да оспори авторитета на католическата църква, а
да провокира провеждането на дискусия с
участието на видни теолози свързана с тяхното съдържание.

41518 година – Архиепископът на град Майнц

и ордена на монасите доминиканци представят обвинение в Рим относно тезисите на
Лутер. На разпит проведен през октомври
с.г. от кардинал Кайетан ди Вио в Аугсбург
Лутер отказва да се отрече от това, което е
написал.

шата монахиня Катерина фон Бора, брак от
който се раждат общо 6 деца.

41529 година – Мартин написва и публикува

425 юни 1530 година – Лутер участва в подго-

товката на документа, наречен Аугсбургска
изповед. Той съдържа общо 28 точки, чието
съдържание описва подробно и последователно основните учения на протестантизма.
С документа се прави опит за помирение
между католици и протестанти, което да
продължи поне до момента на отстраняване на османската заплаха за Европа.

41534 година – Лутер завършва и отпечатва

превода на Стария Завет на популярен и
максимално опростен немски език. По този
начин и двете части на Свещеното Писание
стават достъпни за обикновения човек.

ните си значими произведения, наречено
„За съборите и църквите’’ в което застъпва
схващането, че спасението е за всички хора
независимо от църквата, която посещават,
но нейното начало не е свързано с папата,
а с личността и изкупителното дело на Исус
Христос.

418 февруари 1546 година – По време на по-

сещение в своя роден град Айслебен Лутер
неочаквано се разболява и след кратко боледуване умира на 62-годишна възраст.
Материалът подготви
Николай Симеонов

Висш евангелски
богословски институт и
Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„500 ГОДИНИ
РЕФОРМАЦИЯ И
МЕЖДУКУЛТУРНИ
ВРЪЗКИ”
В програмата
са включени лекции на:
проф. д-р Румен Генов (НБУ),
д-р Вениамин Пеев (ВЕБИ),
доц. д-р Владимир Теохаров (СУ),
проф. дфн Георги Каприев (СУ),
дфн Момчил Методиев (гл. ред на
сп. „Християнство и култура”),
д-р Емил Гаджалов (Теологичен
колеж „Стефан Константинов”),
проф. д-р Красимир Стоянов (СУ),
гл. ас. д-р Велислав Алтънов (БАН).

Конференцията
ще се проведе в зала 1 на
Софийския университет
на 6 ноември 2017 г.
от 10:00 ч.

ЧЕСТИТО

на Иво и Сара
АНКЕТА

ПРОТЕСТАНТСТВОTO – МОЯТ ИЗБОР
„Аз съм протестант“, много пъти в живота
си декларираме вярата си. А това неизбежно
предизвиква разговори за Реформацията, спечелила ни с идеята за първоначалната чистота
и искреност в християнството. Направили своя
избор, запитахме братя и сестри относно протестантството:
1. Защо избрахте да бъдете от протестантската
част на църквата?
2. Какво според вас е най-характерното в
протестантството?
3. Какво е отношението на заобикалящите
към вашият избор?
Йоанна Русева:
1. Отраснала съм в семейство, посещаващо
протестантска църква. В последствие, навлизайки в юношеството, дойде моментът, в който
трябваше да избера сама дали и къде да ходя
на църква. В протестантската църква чувствам
свобода и осъзнаване за лична връзка с Бога.
2. Образът на Бог е този на приятел. Няма прегради и формалности, задължителни церемонии или традиции, които да те дистанцират oт
Него. Свръхестественото не е само за „избраните“, то е на разположение на всички, които
просто вярват.
3. Има няколко типа реакции. Някои хора смятат,
че е много хубав избор, но не е за тях. Други не
се интересуват особено в какво вярвам, просто
ме приемат. Има и такива, които се дистанцират,
защото смятат, че протестантството е секта.
Стела Иванова:
1. Избрах да съм протестантка, първо защото
намирам всичко за много достъпно, разбираемо и лишено от излишни ритуали. Второ, защото се почита лично Бог – без посредници, и
трето, защото намерих любов в църквата, наистина това е моето второ семейство.
2. Характерно за мен е личната връзка с Бог,
която се изгражда чрез четене на Словото, лична молитва и редовно посещаване на църква,
където всичко е разбираемо и достъпно.
3. В 90 процента от случаите отношението е
първоначално негативно, но с правилно обяснение, търпение и добър пример това може да
бъде променено.
Павел Маринов:
1. Тук намерих хора, с които споделям вярата и
убежденията си в Бог.
2. Проповядва се това, което пише в Библията,
нито повече, нито по-малко.
3. Не всички разбират, какво всъщност е протестантството. Но напоследък хората са отворени
да изслушат понякога и без предразсъдъци.

Христина Цветкова:
1. В търсене на отговори човек се информира
и придобива знания, а в тази църква аз научих
за единствения Бог и възможността да направя
най-важният избор в живота си.
2. Библейското задълбочено изследване и познание за Исус Христос, вяра, морал, ценности
и единство.
3. Интерес, който поражда наблюдение върху
живота и делата ми и не след дълго време резултата от тях е споделяне, приятелство и благодарност.
Венци Темелакиев:
1. Защото служението тук е безкомпромисно
към греха, така, както го изисква Божието слово.
2. Разкриване на истината в Божието слово, истината на Христос!
3. Трудно ми е да отговоря, но в повечето случаи хората не се противопоставят, когато им
разкривам Божието слово.
Кирил Матанов:
1. Аз съм роден в семейство, което е част от
ЕПЦ–Пловдив, но въпреки това идва момент
на личната опитност и взаимоотношения с
Бога. За мен този момент беше 1981 г.
2. Най-характерното за протестантството е
учението за спасението чрез вяра в името на
Исус Христос, личното взаимоотношение с
Триединния Господ и 100 процента приемане
и прилагане на практика на Словото.
3. Заобикалящите ме колеги знаят, че посещавам точно протестантска църква, говорили сме
за вярата. Има такива, които са безразлични,
други проявяват интерес, като цяло е добро
отношението.
Венера Карчовска:
1. Единствената причина за моят избор е: „Не вие
избрахте Мене, но Аз избрах вас“. (Йоан 15:16)
2. Четене и изучаване на Божието слово, личната връзка с Бога, както и хвалението.
3. По принцип, които не са наясно с протестантството не могат да го възприемат. А запознатите с този клон на християнството проявяват разбиране.

ЧЕСТИТО
на семейство
Великови
за 20 годишния
им юбилей

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Фани Петрова:
1. Заради това, че в протестантските църкви намерих общество, към което да се приобщя. Така
израснах духовно и се утвърдих във вярата!
2. Общението между светиите и старанието да
се живее живот според Библията.
3. Интересно, че интелигентните и начетени
мои приятели приемат с интерес и уважение
избора ми. За съжаление болшинството от хората са по-скоро предубедени, въпреки, че не
са си изградили собствено мнение.
Анкетата подготви
Елена Иванова

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

