
GHГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА КЪМ ЦЪРКВАТА

Ден Час Отговорник на група
Вторник 16.00 ч.

18.00 ч.
19.00 ч.
19.00 ч.
19.00 ч.

Цвете Куличева
п-р Димитър Куличев
п-р Благовест Николов
п-р Емануил Тинев
3 библ. групи към младежкото събрание
2 пъти месечно

Сряда 16.30 ч.
19.15 ч.
(периодично)

Женско събрание с библейско изучаване
п-р Данаил Игнатов – Библейски
доктринални позиции

Четвъртък 17.00 ч.
18.00 ч.
18.30 ч.

Александра Игнатова
п-р Димитър Куличев
Даниела Куличева

Петък 19.00 ч. п-р Ст. Алексиев – 1 път месечно
Събота 16.00 ч.

16.30 ч.
17.00 ч.

п-р Ст. Алексиев – 1 път месечно
Александра Игнатова
Николай и Елка Златеви с млади
семейства

Неделя 16.00 ч. Боян Евстатиев и Виктор Емануилов с
млади семейства

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 Святия 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 Святия 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

П Р О Г Р А М А
за месец ОКТОМВРИ 2015 г.

„Добре е да благодарим на Господа и да пеем
хваление на Твоето име, Всевишни. Да
възвестяваме на ранина милосърдието Ти и
верността Ти всяка нощ“

(Пс. 92:1,2)
БЛАГОДАРНОСТ ПО ПЪТЯ

В библейската книга „Числа“ е описан един много интересен
празник, който евреите е трябвало да празнуват – Празникът на
шатрите (Числа 29:12-40). За седем дни хората е трябвало да го
отбелязват, като си направят временни шатри и живеят в тях. След
като са обрали от плодородните си места всичко, с което ги е
надарил Господ, е трябвало да отиват в храма и да принасят
благодарствени жертви. Жертви за това, че Бог ги е извел от
робството им в Египет и ги е превел през горнилото на пустинята, за
да ги доведе до Обещаната земя.

Когато и тази година отпразнуваме Благодарствения ден (на
18 октомври), нека не забравяме и ние да си спомним за благата, с
които Бог ни е надарил. Те красят не само амвоните ни, но и са
свързани с Неговата милост и вярност да пази завета Си към нас. И
както казва ап. Павел, въпреки че протяга ръце към непокорни хора
(Римл. 10:29), Той остава верен на обещанията Си. Води Своите Си
по пътя на онова освещение, чрез което те ще станат съобразни с
образа на Сина Му – Господ Исус Христос. Въпреки че
преминаваме през безводни места и нашите временни хижи имат
нужда от кърпене, това е славен път с прекрасна цел.

Само ходейки с Него към тази дестинация имаме смисъл в
живота. Можем да сме благодарни, че въпреки нашите грехове, Той
е винаги с нас. Благодарим, Спасителю!

П-р Станислав Алексиев



НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

4 ОКТОМВРИ
п-р Д. Игнатов 10.00 ч. – Кои сме ние? Какви желаем

да бъдем?

18.00 ч. – Човешки очаквания и
Божии планове

(І Цар. 14 гл.)
11 ОКТОМВРИ
п-р Бл. Николов 10.00 ч. – Привличане към вярата

18.00 ч. – Въпроси, породени от
библейски текстове – 3 част

18 ОКТОМВРИ БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
п-р Д. Игнатов 10.00 ч. – Благодарността като

духовно оръжие

18.00 ч. – Образци на благодарност
25 ОКТОМВРИ
п-р Бл. Николов 10.00 ч. – Да ходиш в Господните

пътища (II Лет. 17:3)
Отслужване на Господна трапеза
18.00 ч. – Христово благоухание в

слово и песен: „Сърцето“

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.

7 ОКТОМВРИ – п-р Бл. Николов
14 ОКТОМВРИ – п-р Д. Игнатов/Краси Владимиров
21 ОКТОМВРИ – п-р Бл. Николов
28 ОКТОМВРИ – п-р Д. Игнатов/Дейвид Кълмър

Тема за молитва през м. ОКТОМВРИ
Да благодарим на Бога за Неговия неизразим дар – да бъдем
Негови чрез Христовото благовестие! (виж ІІ Кор 9:13,15)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

Неделното училище има занимания в четири възрастови групи:
от 4 до 6 г., от 7 до 8 г., от 9 до 11 г., от 12 до 16 г.

в неделя сутрин, по време на неделното богослужение от
10.00 ч.

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА
БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ ще започнат на 14 октомври и
се провеждат всяка СРЯДА от 16.30 ч.

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11.00 до 13.00 ч.

КНИЖАРНИЦА КАФЕ „ЗАЩО НЕ?“ е отворена от ВТОРНИК ДО
СЪБОТА от 10.00 до 19.00 ч., с обедна почивка.

УЕБСАЙТ НА ЦЪРКВАТА: www.esc1.org с подновено излъчване
на видеозаписи на богослуженията.

ДЕТСКИ ПРАЗНИК НА 17 ОКТОМВРИ, СЪБОТА,
от 9.30 ч. в салона на църквата.

НА 17  ОКТОМВРИ  ЩЕ ИМА И СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА
МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЦЪРКВАТА – В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „МИР

И ДРУЖБА“, СТУДЕНТСКИ ГРАД, ОТ 10.00 ч.

Богослужения на арменски език на
АРМЕНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА, София,
ул. „Солунска“ № 49 – всяка неделя от 10.00 ч.

Богослужения на
ЕВАНГЕЛСКО ОБЩЕСТВО в КВ. ХР. БОТЕВ, София

Всяка неделя от 17.00 ч.

http://www.esc1.org/

