150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
Тази година Първа евангелска църква – гр. София отбелязва 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, между които и един турчин – Саид бей. 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) в София се организира като
самостоятелно общество с проповедник Георги Панчев. След още
десетина години се предприема строителството на църковна сграда,
която с някои по-късни подобрения (издигане на камбанария) виждаме и
сега. Строителните работи са изпълнени за 11 месеца и 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 богословско-музикални образователни
концерти, 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, Неговият 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 ДЕКЕМВРИ 2014 г.
„В началото беше Словото; и Словото беше
у Бога; и Словото беше Бог.“
Йоан 1:1
ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА БОГА
Рождеството на Христос всъщност е рождество на един Бог.
Изминаха няколко хилядолетия от създаването на човека от Бога.
През това време Бог даваше отделни напътствия на хората за това
как да живеят дълго (първоначално замислено – вечно) на земята.
Но човек не научи този лесен урок, не се покори на Божията повеля.
Тогава Бог направи нещо немислимо – Той изпрати Своя
Единороден Син да се роди в плът, да стане човек и така да ни
покаже, да ни даде личен пример какво да бъде поведението ни пред
Бога. Затова дойде Божият Син – Господ Исус Христос. Той се
отрече от правото Си да бъде Бог и стана човек – смирен, покорен,
покорен дори до смърт на кръст с единствената цел да спаси всеки
един човек, който Му се довери и Го приеме за свой личен Господ и
Спасител. По този начин имаме възможност да видим Божията
слава и славата на Сина, така че земята да се изпълни с благодат и
истина. Благодат – човек получава не това, което е заслужил (смърт
заради греховете и престъпленията си), а онова, което не заслужава
(вечен живот), го получава даром. И го получава наистина, без да
има каквато и да било измама.
От мен и от теб се очаква единствено да приемем този
изключителен дар. Тогава получаваме и правото да се наречем
Божии чада, щом вярваме в Името на въплътения Бог – Господ Исус
Христос.
Нека след като сме приели този дар, да живеем като достойни
свидетели за нашето лично взаимоотношение с Бога – наследници
на Бога и сънаследници с Христос!
П-р Тошко Христов

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
7 ДЕКЕМВРИ

п-р Д. Игнатов
Н. Николов
14 ДЕКЕМВРИ

п-р Бл. Николов
В. Цонев
21 ДЕКЕМВРИ

п-р Д. Игнатов
Н. Златев

28 ДЕКЕМВРИ
п-р Бл. Николов
п-р Д. Игнатов

ДЕН НА БИБЛИЯТА
10.00 ч. – Властта на Словото
(Ев. от Лука 4:31–37)
18.00 ч. – Библия в плен
(І Цар 4:3–5; 10–18)
10.00 ч. – Как се приближаваме към Бога?
(Исая 29:13)
18.00 ч. – Проектът на Исус
10.00 ч. – Роден за да свидетелства за Истината
(Йоан 33–38)
18.00 ч. – В очакване на Княза на мира
(Исая 9:1–7)
10.00 ч. – Само едно ли благословение имаш,
татко? (Бит 27:38)
Отслужване на Господна трапеза
18.00 ч. – Дрехите в Свещеното Писание

СПЕЦИАЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ по случай
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Неделното училище се провежда в 4 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.
Ваканция! Неделното училище ще бъде във ваканция на 28
декември и 4 януари. Заниманията ще бъдат подновени на
11 януари.
6 ДЕКЕМВРИ, събота, от 10.30 до 14.30 ч.
ДЕТСКИ РОЖДЕСТВЕН ПРАЗНИК
„Твоят необикновен дар“
МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА
БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.
ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ
ВСЯКА СРЯДА ОТ 16.30 ч.
Всички сестри са сърдечно поканени.
ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА – по установен график

24 ДЕКЕМВРИ, сряда – БЪДНИ ВЕЧЕР

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11 до 13 ч.

25 ДЕКЕМВРИ, четвъртък – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
10.00 ч. – А рождението на Исус Христос стана така – п-р Д. Игнатов

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

16.00ч. – Слово и програма на Неделното училище – п-р Бл. Николов

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
3 декември – п-р Ст. Алексиев
10 декември – Андрей Тесленко
17 декември – п-р Благовест Николов
31 декември – п-р Данаил Игнатов
Молитвена тема през м. декември: За благоприятно време и сила на
Духа за успешно благовестие в дните на Рождество Христово

МУЗЕЙ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ – открит за посещение при
заявка към ръководството на църквата

Уебсайтът, където можете да следите видеозаписи на неделните
богослужения в Първа евангелска църква София, е:
www.esc1.org

