КОИ СМЕ НИЕ?
150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
През изминалата 2014 година Първа евангелска съборна църква – гр.
София отбеляза един забележителен юбилей. Има достатъчно сведения,
че тази общност се е обособила преди 150 години, през 1864 г., в група за
изучаване на Библията, съставена от двама братя – Георги и Михаил,
жените им, двете им сестри и няколко приятели. По това време в София
пристигат американските мисионери Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел,
които работят за разпространение на Библията и подпомагат в духовно и
организационно отношение младата евангелска общност. Петнадесет
години по-късно (1879 г.) в София се организира самостоятелно общество
с проповедник Георги Панчев. След още десетина години се предприема
строителството на църковната сграда, която с някои по-късни подобрения
(издигане на камбанария) виждаме и сега. Строителните работи
завършват с освещаването на храма, преди 125 години, на 17 септември
1889 г.
И днес Първа евангелска съборна църква се развива динамично, с
различни форми на служения. Тук се проповядва Словото за спасение
чрез вяра в Исус Христос, функционира детско неделно училище,
организират се дискусии и музикално-богословски образователни вечери,
развива се социална дейност, разработват се проекти за разпространение
на християнските ценности в обществото.
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
ПРОГРАМА
за месец АПРИЛ 2015 г.

СЪВЪЗКРЕСЕНИ С ХРИСТА
Бог, обаче, Който е богат с милост поради голямата любов,
с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви поради
престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте
спасени), и като ни съвъзкреси, сложи ни да седим в небесни места,
в Христа Исуса
Ефесяни 2:4-6
Когато чета този текст, си мисля колко често забравям тази
истина (че съм жив в Христа) и че има много важни заповеди, които
трябва да изпълнявам. Ние сме “виделина на света”, “солта на
земята”, “царски свещеници”, “сънаследници с Христа”.
Светът е потънал в мрак. Достатъчно е да погледаме половин
час телевизия или 15 минути от някой филм (например екшън), за
да се убедим в това. Новини от Украйна, Русия и Нигерия,
карикатури, богохулство и убийства в Европа; изказвания на
депутати, прокурори и банкери от България. Това са свидетелства,
че наистина светът “лежи в лукавия”.
Има обаче и добри новини! Има светлина, която побеждава
всеки мрак! Има “съвъзкресени” с Христа, които светят с неговата
светлина. И ние сме избрани от Бога да бъдем едни от тях!
Понякога имаме трудни дни – обиди от близки и далечни
хора, болести, несправедливост, съмнения. Когато сме найнамръщени обаче, е хубаво да отворим Библията и отново да
прочетем: “Вие сте виделината на света” (Матей 5:14).
Нека през този хубав пролетен месец, докато очакваме и
празнуваме Възкресение, да помним тези отговорности, които
имаме; също и благословенията, с които Бог ни дарява всеки ден. И
това, че Той е с нас във всички дни до края на света!
Дякон Георги Славов

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
5 АПРИЛ
п-р Д. Игнатов
Бл. Николов
12 АПРИЛ
п-р Бл. Николов
п-р Д.Игнатов
19 АПРИЛ
п-р Д. Игнатов
Св. Аначков
26 АПРИЛ
п-р Бл.Николов
п-р Д.Игнатов
и Бароков ансамбъл

ЦВЕТНИЦА
10,00 ч. – Благословен е който идва в
името Господне!
18,00 ч. – Да беше знаел … (Лк 19:42)
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
10.00 ч. – Бог има последната дума!
18.00 ч. – Как Възкресението осмисля
вярата (1 Кор.15:3-8)
ТОМИНА НЕДЕЛЯ
10,00 ч. – Виждане и вяра (Йн 20:25-29)
18,00 ч. – Съдбоносно утро (Йн 21 гл)
10.00 ч. – Гост-говорител Роберт Мофет
от Глочестър, Англия
18.00 ч. – Музикално-богословска
вечер

БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ХРИСТОВИТЕ
СТРАДАНИЯ
8 АПРИЛ
ВЕЛИКА СРЯДА
Чавдар Нейков
18,00 ч. 9 АПРИЛ
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
П-р Ст.Алексиев
18,00 ч.
П-р Д.Игнатов
Отслужване на Господна трапеза
10 АПРИЛ
РАЗПЕТИ ПЕТЪК
П-р Бл. Николов
18,00 ч. Кръстът – Божието тайно
оръжие
ДРУГИ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Богослужения на арменски език на Арменска евангелска църква
София, ул Солунска 49 – всяка неделя – 10 ч
Богослужения на Евангелско общество, кв. Хр.Ботев, София –
Всяка неделя – 17 ч.

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.
На Цветница – 5 април и Възкресение – 12 април, неделното
училище е във ваканция
МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
1 АПРИЛ – п-р Данаил Игнатов / Петко Чолаков
15 АПРИЛ – п-р Благовест Николов
22 АПРИЛ – п-р Данаил Игнатов
29 АПРИЛ – Благовест Николов
Тема за молитва през м. април:
Съвъзкресени с Христос да отразяваме истината ,благодатта и
силата на Неговото възкресение.
МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА
БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.
ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ
се провеждат всяка СРЯДА от 16.30 ч.
На 19 АПРИЛ, НЕДЕЛЯ, ОТ16 Ч.
в КНИЖАРНИЦА-КАФЕ „ЗАЩО НЕ?“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
РАЗГОВОР „ТОЛКИН И ЛУИС“ С АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11.00 до 13.00 ч.
УЕБСАЙТЪТ НА ЦЪРКВАТА, Е:
www.esc1.org
На 24 и 25 април, в Първа евангелска църква София ще се проведе
редовният годишен събор на Съюза на евангелските съборни
църкви в България

