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, музикално-богословски
вечери, представяне на нови книги. Уредени са Музей на евангелското
движение в България и библиотека. Кафе-книжарницата 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 месец МАРТ 2019 г.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Живеем в рационален свят, в който сме свикнали всичко да
разбираме. Много неща имат своето логично обяснение и ние искаме
да сме наясно. Освен това, налага се постоянно да взимаме решения,
имайки предвид последствията и оценявайки рисковете. И това е
добре, защото е проява на отговорност към живота, който имаме от
Бога. Но дали винаги всичко ни е ясно, за да го оценим? Дали всичко
разбираме, когато Бог се намесва в живота ни драматично или не
толкова? И какво правим, когато не разбираме всичко, а само една част
и то тази част, която ни плаши?
Една млада жена е в изключително трудно и неудобно
положение. Тя е дълбоко смутена, защото трябва да посрещне позора
на майчинството без брак в общество, където освен опозоряването
следва убийство с камъни и то съвсем законно. Ако се опита да
обяснява, че това дете е Божият Син, то със сигурност би била
обвинена и в богохулство, което ще има същите последици. Не разбира
всичко, а това, което разбира е плашещо. Но тя избира да се довери на
Бога и да се съгласи, изричайки смелите думи: „Ето Господната
слугиня; нека ми бъде според твоите думи“ (Лука 1:38) и това доверие
е част от Божия спасителен план за нас. Ситуацията се превръща от
убийствено критична в спасителна. В Исус Христос това
жертвоготовно смирение и послушание стига до действителна смърт,
даже смърт на кръст (Фил. 2:8).
Нека и ние да разсъждаваме върху доверието в думите на Мария
и както ни моли апостол Павел, „поради Божиите милости, да
представяме телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога,
като наше духовно служение” (Рим. 12:1).
Таня Монова

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
3 МАРТ
неделя
п-р С. Алексиев
6 МАРТ
сряда
п-р Б. Николов
10 МАРТ
неделя
п-р Б. Николов
Общо честване
на ОЕЦ
13 МАРТ
сряда
п-р С. Алексиев

10.00 ч. - Право на заплата...или? (1Кор.9:1-14)
18.00 ч. - Срещи с Исус: Слепецът (Марк 8:22-31)
18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. - Постът, който Господ е избрал (Исая 58
16.00 ч. – 70 г. съдебни процеси срещу пастирите
18.00 ч. – Молитвено събрание

17 МАРТ
неделя
Програма на Хора 10.00 ч. – Ден на Евангелската Песен
п-р С. Алексиев
18.00 ч. – Срещи с Исус: Новобогаташът
(Марк 10:17-31)
20 МАРТ
сряда
В. Емануилов
18.00 ч. – Молитвено събрание
24 МАРТ
неделя
Младежка служба 10.00 ч. – Проповед и хваление
п-р С. Алексиев
18.00 ч. – Срещи с Исус: Съмнителната дама
(Йоан 4:1-42)
27 МАРТ
сряда
Н. Златев
18.00 ч. – Молитвено събрание
31 МАРТ
неделя
п-р Б. Николов
10.00 ч. – Предизвикателството към нашата
Господна трапеза
идентичност
18.00 ч. – Лъжи, на които (не)вярваме, 1 част

Молитва за месец МАРТ:
Боже на надеждата, изпълни ни с пълна радост и мир във вярата,
така че да се преумножава надеждата ни! (Римл.15:13)
НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 3
възрастови групи по време на богослужението в неделя сутрин.
ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са както следва:
Вторник и четвъртък от 18.00 ч. – водещ 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. – А. Игнатова/ T. Светославова
Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев;
Неделя от 12.00 ч. – дякон Николай Златев
Понеделник от 19.00 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.
ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
– на www.esc1.org
В ЦЪРКВАТА ще намерите ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“,
а 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.
•

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:
Семинар върху кн. Битие, воден от лектори на СГА,
16 март, събота, 9.00 ч., Кафе-книжарница „Защо не?“;

•

Молитвено бдение, 22 март, петък, от 19 до 24.00 ч.

•

Прожекция на филма „Случаят Христос“, 30 март, събота,
16.00 ч., Кафе-книжарница „Защо не?“

