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 ЮНИ 2019 г.

„Всеки, който призове името
Господне, ще се спаси.”
(Йоил 2: 32)
Скъпи приятели,
Сигурно ще ме попитате: От какво да се спасяваме? Та нали
комунизма си отиде! Да, той си отиде, но ние имаме огромна нужда от
спасение. Нашият народ се зове християнски, но далеч не познава Бога
и Неговото слово. А непознавайки Го, продължаваме да живеем в
греховете си и един ден Той ще ни потърси сметка за това. Какво да
правим?
Този месец отбелязваме денят на Петдесетница. Евреите го
честват като празник на първите плодове и на даването на Закона
(Тората). Изчислено е от равините, че народа достига до планината
Синай три месеца след излизането си от Египет (Изх. 19: 1), което
според еврейския календар е равно точно на 50 дни, т. е. на
Петдесетница. Той се празнува като момент, в който Бог пожелава да
открие Себе Си на народа по един различен дотогава начин - чрез
изявата на Своя характер пред хората.
Преди повече от 2 000 години Господ Исус Христос, Живото
Слово, дойде, живя на земята и ни откри напълно Бога. Плати за
греховете на тези, които вярват в Неговото име, като увисна на кръста.
Петдесет дни след като се възнесе, на самия празник ап. Петър смело
заяви: „Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус
Христос за прощение на греховете ви” (Деян. 2: 38).
Ако Божия народ тогава имаше нужда от спасение, колко
повече ние! Само името Господне може да ни донесе спасение. Не
политическо. Не икономическо. А спасение от Божия справедлив гняв
за греховете ни. Нека по-често да призоваваме името Господне, за да
се спасим от забравата за Него!
П-р Станислав Алексиев

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

2 ЮНИ
неделя
п-р Б. Николов
5 ЮНИ
сряда
п-р С. Алексиев
9 ЮНИ
неделя
п-р С. Алексиев
12 ЮНИ
сряда
Ч. Нейков
16 ЮНИ
неделя
п-р Б. Николов
19 ЮНИ
сряда
Б. Евстатиев

10.00 ч. – Да изкачим планината на характера
18.00 ч. – Обрек и посвещение (Псалм 76:11)
18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. – Библейско джендърство (1Кор.11:2-16)
18.00 ч. – Пречки за вярата – парите Мат.6:19-24
18.00 ч. – Какво имам? Молитвено събрание
ПЕТДЕСЯТНИЦА
10.00 ч. – Обещанието е за мен! (Деян.2:39)
18.00 ч. – Да изкачим планината на дарбите
18.00 ч. – Молитвено събрание

23 ЮНИ
неделя
Т. Велчев
10.00 ч. – Проповед
Младежка служба 18.00 ч. – Проповед от Ц. Стоицев
26 ЮНИ
сряда
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Молитвено събрание
30 ЮНИ
неделя
п-р С. Алексиев
10.00 ч. – Достойната трапеза (1Кор.11:17-34)
Господна трапеза
18.00 ч. – Пречки за вярата – секса (Мат.5:27-32)

Молитва за месец ЮНИ
Господи, изпълвай ни с Духа Си. Помагай ни да използваме
средствата за това изпълване: да Те възпяваме с благодат в сърцата
си, като сме Ти благодарни за всичко и се подчиняваме един на друг!
(Ефес.5:18б-21)
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. – 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;
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:
Прожекция на филма „Писма до Господ“, 8 юни, събота,
16.00 ч., Кафе-книжарница „Защо не?“;
9 юни, 16.00 ч., Обща молитва, регион София, орг. ОЕЦ;
22 юни, 18.00 ч., Концерт на детски Госпел хор;
23 юни, 17.00 ч., Общо младежко събиране, орг. ОЕЦ.

