
КОИ СМЕ НИЕ?

Тази година се навършват 150 години от началото на Първа евангелска
църква – гр. София. То 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  на 17 септември

1889 г., т.е. преди 125 години.
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 и разработват нови проекти със социална и културна
значимост: социална кухня, кафе-книжарница, дискусии и обществени форуми,
арт-проект, проект за деца в неравностойно положение, проект за реинтеграция
на младежи от рискови групи, музей на евангелското движение в България,
проект за изследователски център за новата история на християнството в
България и др.

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, 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

Първа евангелска съборна църква в
София

П Р О Г Р А М А
за ЮЛИ И АВГУСТ 2014 г.

Жътва е сега!

„А когато узрее плодът, начаса изпраща сърп, защото е
настанала жътва.“ (Марко 4: 29)

Хората се занимават с какво ли не! Някои стягат багажа за
Брюксел, други се гласят за местен парламент. Жителите на по-
големите градове си мечтаят за почивка, а земеделците как да
ожънат полята. „Жътва е сега“, както е казал поета. За едни
парламентарна, за други истинска. За едни е време за разхлада под
знойното слънце, за други е работа под неговите лъчи.

В тази притча за Божието царство, Господ поставя жътвата
накрая, след усърдния труд на земеделеца. Но както виждаме и по
нашата земя след тежките наводнения, ако Бог не благослови, жътва
може и да няма. В случая с Божието царство, Неговото
благоволение е излято изобилно. Господ твърди, че нивите са
готови да бъдат пожънати (Йоан 4: 35).

С какво следва да се занимава Църквата? Влязла в
Господната почивка (Евреи 4: 10), спасена от Неговия справедлив
гняв, Тя трябва да нарами сърпа и да пожъне Божията нива. Да
запретне ръкави и в това усилно време на духовен пек, да наведе
снага и да достигне до побелелите класове, готови да влязат в
хамбара на Царството.

Нека, независимо с какво сме ангажирани това лято, с
почивка или работа, да помним – жътва е сега! Амин!

п-р Станислав Алексиев



НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПРЕЗ М. ЮЛИ

6 ЮЛИ
п-р Д. Игнатов
п-р Ст.Алексиев
и п-р Д.Игнатов

10.00 ч. – Бури в морето и бури на суша
19.00 ч. – Дискусия :
Отраженията на пророк Йоил в Новия Завет

13 ЮЛИ
П-р Бл.Николов 10.00 ч. – Въпросът „Кой?“ и истината за

победителя (Рим 8:31-39)
19.00 ч. – Победители, поради величието на Този, н

20 ЮЛИ
П-р Дал Стантън 10.00 ч. –

19.00 ч. –
27 ЮЛИ
П-р Бл.Николов 10.00 ч. – За здрава и растяща цъква – I част

Отслужване на Господна трапеза
19.00 ч. – За здрава и растяща църква – II част

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
2 ЮЛИ – п-р Данаил Игнатов

  9 ЮЛИ – п-р Бл.Николов
  16 ЮЛИ – Даниел Донев
23 ЮЛИ – п-р Благовест Николов

  30 ЮЛИ – Венци Цонев

ТЕМА ЗА МОЛИТВА през м. ЮЛИ
Да се молим за благословение и закрила на децата по време на ваканцията и

за ръководителите на детските летни лагери

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ Е ВЪВ ВАКАНЦИЯ.

МЛАДЕЖКИТЕ СРЕЩИ ПРОДЪЛЖАВАТ В ЛЕТЕН РЕЖИМ ВТОРНИК
19.00 ч.

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

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

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПРЕЗ М. АВГУСТ

3 АВГУСТ
п-р Ст. Алексиев 10.00 ч. – По неведомия път (Рут 4:1-22)

19.00 ч. – Бог ни примирява със Себе Си
(Бит 44:18-34)

10 АВГУСТ
п-р Д.Игнатов 10.00 ч. – Вашето участие в делото на

Благовестието (Фил.1:1-11)
19.00 ч. – Надежда в страданието (І Цар 1:9-18)

17 АВГУСТ
Илия Беязов
Ниязи Мохтасеб

10.00 ч. – Размисли за вярата и за Църквата
19.00 ч. – Провали и успехи в християнския живот

24 АВГУСТ
п-р Д.Игнатов
п-р Т.Христов
п-р Д. Игнатов

10.00 ч. – За мене да живея е Христос (Фил 1:12-21)
16.00 ч. – Богослужение на открито в планината
19.00 ч. – Божиите притежания (І Цар 1: 21-28)

31 АВГУСТ
В.Емануилов
п-р Бл.Николов

10.00 ч.- Къде е твоят Бог ? (Пс 42 : 3)
Отслужване на Господна трапеза
19.00 ч. Показатели, че някой върши Божията воля

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
6 АВГУСТ – п-р Данаил Игнатов

  13 АВГУСТ – п-р Данаил Игнатов
  20 АВГУСТ – Андрей Тесленко
  28 АВГУСТ – п-р Благовест Николов

ТЕМА ЗА МОЛИТВА през м. АВГУСТ
Да се молим за благословена  лятна почивка на вярващите

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ Е ВЪВ ВАКАНЦИЯ.

МЛАДЕЖКИТЕ СРЕЩИ ПРОДЪЛЖАВАТ ВЪВ ВТОРНИК 19.00 ч.

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ ще бъде затворена от 1 до 31
август.

БИБЛИОТЕКА КЪМ ЦЪРКВАТА – ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 11 до 13 ч.


