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 ѝ на 17 юни 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 ФЕВРУАРИ 2020 г.
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който
пребъдва в Мен и Аз - в него, той дава много
плод. (Йоан 15:5)
БОЛКАТА И РАДОСТТА НА
ПЛОДОНОСНИЯ ЖИВОТ
В българската традиция месец февруари се свързва с деня на
един мъченик на вярата, свети Трифон, който кой знае защо се счита
за патрон на пролетното зарязване на лозите.
Ако потърсим в Библията някакво указание за подобна
длъжност, то неизбежно ще открием, че тя се изпълнява не от друг, а
от нашия Бог. Той е Творец на прекрасен свят изпълнен с всякакви
видове плодове. Той е и превъзходния „лозар“ на „лозето“, което е
Църквата, където Лозата е сам Господ Исус Христос, а нейните
„пръчки“ – родените от Святия Дух членове на Църквата.
Този прекрасен поетичен образ, представен от Исус, съдържа
сериозно предизвикателство да се вгледаме и да потърсим себе си в
него, но най-вече с него – в реалния живот. Този образ представлява
най-напред покана да бъдем членове на Христовата църква. Да
поставим живота си в зависимост от волята на Един, способен да влее
в нас енергия, която да ни изпълни със смисъл и посока на
съществуване, с превъзходния плод на Духа. Да познаем радостта и
удовлетворението на един плодоносен живот, дори всеки един от нас
да е подобие на нежен клон на лоза, който се люлее от всеки порив на
вятъра.
Господ Исус очевидно е познавал много добре изискването
пръчките на лозите да се подрязват, за да бъдат по-устойчиви и да дават
повече плод. Той не крие от тези които обича, че ще се наложи за тяхно
добро да бъдат подлагани понякога на болката на „подрязването“.
Колко е важно, като членове на Църквата, да не губим доверието си в
Този, Който допуска болката в живота ни. Със сигурност това
означава, че ние сме важни за Него и го прави, за да стоим заедно още
по-здраво свързани, за да споделим с Него славата на беритбата на
превъзходни плодове по териториите на Неговото царство, в
настоящето и във вечността.
п-р Данаил Игнатов

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
2 ФЕВРУАРИ
неделя
п-р С. Алексиев
5 ФЕВРУАРИ
сряда
Г. Боев
9 ФЕВРУАРИ
неделя
п-р Б. Николов
12 ФЕВРУАРИ
сряда
Ч. Нейков

10.00 ч. – Цената на ученичеството (Марко 1:
16 – 20)
18.00 ч. – Вяра и страдание – 4 част
18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. – Как да се справим с водната криза
18.00 ч. – Портрет на Исус (Окр.1:13-18; 14:14)
18.00 ч. – Молитвено събрание

16 ФЕВРУАРИ
неделя
Младежка служба 10.00 ч. – Бъдете благодарни! (Кол.3:15)
/В. Емануилов/
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Сила за усилно време (Притчи 24:10)
19 ФЕВРУАРИ
сряда
п-р С. Алексиев 18.00 ч. – Молитвено събрание
23 ФЕВРУАРИ
неделя
п-р С. Алексиев
10.00 ч. – Има дявол на пейките! (Марко 1:21 –
Господна Трапеза
34)
Дискусия с
18.00 ч. – Джендърството: срам и благодат
Джон Бъргър:
26 ФЕВРУАРИ
сряда
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Молитвено събрание

Молитва за месец ФЕВРУАРИ:
Боже, дай ни тази благодат да разбираме кога Ти ни подрязваш за
наше добро! Научини да пребъдваме в Теб, за да принасяме плод за
Царството! (Йоан 15:4)
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. – Ал. Игнатова/Теодора Светославова
Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев;
Понеделник от 18.30 ч. – домашна група, п-р Т. Христов
Неделя от 12.15 ч. – семейна група, Н. Златев
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 „Остров“, 22 февруари, събота, 16.00 ч.
в Кафе-Книжарница „Защо не?“

