
ЛУТЕР И РЕФОРМАЦИЯТА 

 

Мартин Лутер е роден през 1483 г. и като младеж става монах, а 

после учител по богословие в университета на Витенберг. Изучавайки 

Писанието, за да преподава на студентите, той се убеждава, че някои от 

практиките на Католическата църква са погрешни. Например, 

абсолютният авторитет на папата, някои от традициите и как човек се 

спасява.  

По онова време е имало обичай големите врати на местната църква 

да се използват като табла за обяви, където хората могат да „постват“ 

събития, които ще се състоят в града. Тъй като Лутер става все по-

критичен към католическата църква, той решава да напише своите точки 

на несъгласия във формата на изявления. На 31 октомври 1517 г. Лутер 

поставя своите 95 изявления на катедралната врата, за да може всеки един 

да ги прочете. Тези 95 изявления са били ясни аргументи срещу 

вярванията и грешките на църквата. Целта му е била да призове към 

реформи, към връщане към Библията.  

Както знаем, църквата отхвърля призива на Лутер за реформи и 4 

години по-късно го изключва от църквата. Това допринася като гориво за 

една публична подкрепа към Лутер и резултатът е протестантската 

Реформация. 

            Реформация означава да изправиш грешното; да премахнеш 

грешката; да се върнеш към правилния курс; да възстановиш онова, което 

е паднало. 

 

В КАКВО ВЯРВАМЕ? 

Ние вярваме във Всемогъщия Бог Отец, Творец на небето и земята, и 

в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, Който се 

зачна от Светия Дух; роди се от Дева Мария; пострада под властта на 

Пилат Понтийски; разпнат бе, умря и бе погребан; в третия ден 

възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отдясно на 

Всемогъщия Бог Отец, от където ще дойде да съди живите и 

мъртвите. 

Вярваме в Светия Дух, в святата вселенска Църква, в общението на 

светиите, в прощението на греховете, във възкресението и във вечния 

живот! 

 

Първа евангелска съборна църква, гр. София, ул. „Солунска“ № 49, 

тел. 02/ 988 05 93, http://www.esc1.org 

                  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА 
 

 

 

                         П Р О Г Р А М А 

             за месец НОЕМВРИ 2022 г. 

 

 

             
          Откъде идва промяната? 
 

Почитай баща си и майка си, както ГОСПОД, 

твоят Бог, ти заповяда, за да се продължат 

дните ти и да ти бъде добре в земята, която 

ГОСПОД, твоят Бог, ти дава (Втор. 5: 16). 
 

Няма да сбъркаме, ако кажем, че обществото ни страда. Не само 

материално, не само финансово, но най-вече духовно и морално. 

Страда от липса на ценности. Всички говорим за „национален 

интерес“, за „европейски ценности“, но какво значат тези понятия не е 

много ясно. Откъде идва объркването, също! 

В своите наставления към еврейския народ, Мойсей дава 

ключът за целебното действие на тези „болежки“. Всичко започва от 

семейството. Ние много добре познаваме тази заповед и я разглеждаме 

като императив, който все не можем да изпълним. Но тя е повик не 

само към едно поколение. Тя е призив към поколения наред. За да 

могат децата да почитат родителите си, те следва да са видели такава 

почит у самите тях. Библията ни показва, че имаме най-силно общество 

тогава, когато имаме силно семейство. Тогава, когато поколения наред 

знаят в Кого вярват и учат децата си прилежно на Неговото Слово. 

Тук се крият проблемите на обществото ни. Няма да ни помогне 

нито вероучението в училищата, нито политиците в парламента. Ще ни 

помогне само Божието слово, което ни напътства, че от поколение на 

поколение сме длъжни да учим децата си на истините за Бога, за 

Неговото спасение чрез Господ Исус Христос и за идването Му отново. 

А за да постигнем това, самите ние трябва да вярваме в онова, което 

Той разкрива в Библията и в проповедта на Църквата. Вярваме ли?  

          п-р Станислав Алексиев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

      2 ноември 
          сряда  

           

п-р Б. Николов  18.00 ч. – Молитвено събрание  
 

      6 ноември  
         неделя 

              

Георги Боев 10.00 ч. – Изпитвани чрез огън (1 Петр.1:1-7) 

      9 ноември 

         сряда  
                     

Борис Колев   18.00 ч. – Молитвено събрание  
  

     13 ноември 
        неделя 

                      

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Извикай към Мен и ще ти отговоря и    

                 ще ти покажа велики и тайни неща,  

                 които не знаеш! (Ерем.33:3) 
 

     16 ноември 
          сряда  

                    

  п-р Б. Николов  18.00 ч. –  Молитвено събрание  
 

     20 ноември 
        неделя     

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

п-р Д. Игнатов 

 

10.00 ч. – Реформиране на брака  

       23 ноември              
           сряда  

                           

  Емил Куличев  18.00 ч. – Молитвено събрание  
 

       27 ноември 
           неделя 

                  

п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Разпознаване и премахване на  

                 идолите в нашия живот (4 Царе 23) 
 

     30 ноември 

          сряда 

 

Вл. Караиванов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

 

Молитва за месец ноември: 
 

Господи, Боже наш, благодарим ти за семейството, което установи още в 

Едем и то остава до днес най-важната клетка в обществото. Помагай ни с 

почитта към родителите си да изпълним първата заповед с обещание. 

Помагай ни да израстваме в любов и покорство на всички нива във 

взаимоотношенията в семействата ни. Направи всяко семейство една 

малка домашна църква. Амин! (Ефесяни 5:21, 33; 6:1-4)  
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по време на богослуженията в 4 групи  
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

продължават по установен график  
 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА  

е отворена от 11.30 ч. всяка неделя 
 

 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“  

е отворена от вторник до събота от 10.00 до 19.00 ч.  
 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

www.facebook.com/esc1org 
 

 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ на 

www.esc1.org 
 

 

ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“  

е достъпен в електронен вид на  

www.ZORNITSA.BG. 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ: 
 

Б. НИКОЛОВ: СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 18.00 ч. 

С. АЛЕКСИЕВ: ВТОРНИК И ПЕТЪК 14.00 – 17.00 ч. 

 

 

Извънредни събития: 

• 20 ноември, Ден на християнското семейство, 13.00-17.00 – време 

за общение, споделяне и игри. 

 

http://www.zornitsa.bg/

