ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ
Началото на Първа евангелска църква – гр. София е
поставено през 1864 г. от синовете на православния свещеник поп
Тодор – Георги и Михаил, жените им и двете му дъщери. Това
съвпада с работата на първите мисионери, Чарлз Морс и д-р Хенри
Хаскел, които пристигат в София, за да проповядват благовестието,
през 1862 и 1863 г.
Мястото, на което се намира сегашната сграда, е закупено от
членовете на църквата в края на 80-те години на 19-ти век.
Строителството на църковната сграда е изпълнено за 11 месеца и
завършва с освещаването й на 17 септември 1889 г.
Първа евангелска съборна църква се стреми да излага право
Словото за Спасение чрез вяра в Исус Христос и да отстоява в
обществото християнските ценности.
Тук се осъществяват дейности и програми с духовнообразователна, културна и социална насоченост: групи за изучаване
на Библията, дискусии и обществени форуми, музикалнобогословски вечери, представяне на нови книги. Уредени са Музей
на евангелското движение в България и библиотека. Кафекнижарницата и чайната кафе дават възможност за общуване след
богослуженията. Функционира социална кухня.
Църквата е член на Съюза на евангелските съборни църкви в
България, основан през 1888 г.
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. 988 05 93, http://www.esc1.org

ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА
ЦЪРКВА
ПРОГРАМА
за
м. НОЕМВРИ 2018 г.

Ден на християнското семейство
Един от най-топлите есенни празници е Деня
на християнското семейство на 21 ноември. Църковната традиция
разказва как благочестивите родители Йоаким и Ана въвеждат в
Ерусалимския храм своята тригодишна дъщеря Мария, за да
изпълнят обета си като я посветят на Бога. За почуда на всички,
невръстното момиченце само изкачва високите стъпала до входа,
където е посрещнато от Първосвещеника и въведено вътре, подобно
на малкия Самуил няколко столетия преди това. От този момент
нататък Мария остава да живее и да бъде възпитавана в храма до
времето, когато е сгодена за праведния Йосиф и избрана от Бога да
даде плът и човешки образ на Неговия Син.
Не е случайно, че именно този ден е посветен на
християнското семейство. То е малката, домашната църква, в която
децата се отглеждат и възпитават в християнската вяра, то е част от
Божествения замисъл при самото сътворяване на мъжа и жената,
които в семейството стават една плът, един човек, защото Бог
очаква, по думите на пророк Малахия – набожно потомство
(Малахия 2:15).
Въвеждането на децата в храма е повече от тяхното кръщение,
редовно водене на богослужения или неделно училище.
Приучаването на молитва и четенето на библейски истории е само
част от поклонението в домашната църква. Заедно с тях върви и
примера преди всичко на родителите, но и на неделните учители, на
пастирите, на всеки един от нас, които не бива да пречим на децата
да дойдат при Бога.
А те, подобно на малката Мария, ще извървят сами своите
стъпала до Светая светих, за да познаят лично Бога, за да се докоснат
сами до Неговата благодат и милост, за да не бъдат само посетители
в храма, а станат самите те храм на Светия Дух.
Елка Златева

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. НОЕМВРИ
4 ноември
неделя
п-р Б. Николов

10.00 ч. – Привилегията да вярваш в суверен
и разкриващ се Бог (Амос 3:7-8)
д-р Никола Славчев 18.00 ч. – Стрес, тревожност, депресия –
психиатър
дискусия
7 ноември
сряда
Петко Чолаков
18.00 ч. – Молитвено събрание
11 ноември
неделя
п-р С. Алексиев
14 ноември
сряда
Ниязи Мохтасеб
18 ноември
неделя
п-р Б. Николов
21 ноември
сряда
п-р С. Алексиев

10.00 ч. – Секс и сексуалност (1 Кор.7:1-5)
18.00 ч. – Съработници в благовестието
(Филимон 1-25)
18.00 ч. – Молитвено събрание

Молитва за месец Ноември:
Господи, молим се всяко българско семейство да прегърне
библейските ценности. Нека направим това посвещение: Аз и
моят дом ще служим на Господа! (Исус Навин 24:15)
НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ вече започна!
ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са както следва:
Вторник и четвъртък от 18.00 ч. – вод. п-р Д. Куличев;
Вторник от 15.00 ч. – Цвете Куличева;
Вторник от 18.30 ч. – п-р Б. Николов;
Вторник от 18.30 ч. – п-р С. Алексиев;
Вторник от 19.00 ч. – Ели Куличева;
Четвъртък от 17.30 ч. – Александра Игнатова
Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев;
Вторник от 18.30 ч. – домашна група, п-р Т. Христов
ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ се провеждат всяка сряда от 16.30 ч.
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11.00 до 13.00 ч.
КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена
от ВТОРНИК до СЪБОТА от 10.00 до 19.00 ч.

10.00 ч. – Сложи тръбата на устата си!
(Осия 8:1)
18.00 ч. – Исус е нашата идентичност!

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ
БОГОСЛУЖЕНИЯ – на www.esc1.org
В ЦЪРКВАТА ще намерите ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“.
Вестникът е достъпен и в електронен вид на:
www.ZORNITSA.BG.

18.00 ч. – Молитвено събрание

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ:

25 ноември
неделя
п-р С. Алексиев

10.00 ч. – Безбрачие, развод, живот с
Господна Трапеза
невярващ (1 Кор.7:6-16)
Общо младежко 18.00 ч. – Младежко богослужение – гост
събрание
говорител
28 ноември
сряда
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Молитвено събрание

Б. НИКОЛОВ: СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 18.00 ч.
С. АЛЕКСИЕВ: ВТОРНИК И ПЕТЪК 14.00 – 17.00 ч.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:
•
•

Събиране на семейства по случай Деня на
християнското семейство – 25 ноември, неделя, 13.00 ч.
Общо софийско младежко събиране „Заедно“ – 25
ноември, неделя, 17.00 ч.

