
150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
Тази година Първа евангелска църква – гр. София отбелязва един

забележителен юбилей. Има достатъчно сведения, че тази общност се
обособява 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

П Р О Г Р А М А
за месец ОКТОМВРИ 2014 г.

ДЕНЯТ НА БЛАГОДАРНОСТТА

През месец октомври ние празнуваме
денят на благодарността. Защо това е важно за всеки християнин?
Чрез благодарността ние изразяваме:
 Зависимостта си от Господа

Ние често забравяме, че зависим от Бога, особено когато в живота
ни всичко се нарежда гладко. А когато се случи някакво нещастие,
ние се опитваме да привлечем вниманието на Бога, Когото преди
това сме пренебрегвали. Дали Господ само стои и чака такива
мигове на паника, за да ни изпрати небесна спешна помощ и да ни
избави? Не. Той иска постоянно да чувстваме своята здравословна
зависимост от Него.
 Признателността си към Господа

След като осъзнаем своята зависимост, естествено е да изразим и
признателността си към Господа за всичко. Давид дава напътствия
на душата си: «Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни
едно от всичките Му благодеяния!» (Пс.103:2) Давид не пази в
тайна своята признателност към Бога. Вярата на другите ще се
укрепи, когато чуят как Бог му е помогнал във време на страх (ст.4),
на неволя (ст.6), на нужда  (ст.18), на покаяние (ст.18) или
страдание (ст.19).
 Любовта си към Господа

Животът на един християнин, изпълнен с любов към Исус, би бил
изобилен и смислен. Обратното, охладняването ни към Него, ни
дава чувството на дистанция и отдалеченост от Господа.
Готовността ни да благодарим на Бога за всичко е въпрос на реални
взаимоотношения с Исус. Затова този празник е и време за
равносметка за нивото на нашата любов към Господа.

Какъв израз ще намери моята и твоята благодарност към Бога
през тези дни? п-р Благовест Николов



НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

5 ОКТОМВРИ
п-р Бл. Николов
В.Цонев

10.00 ч. – Моли се и избирай!
(1 Тим.2:1-4)

18.00 ч. - Исус Христос като Канара
12 ОКТОМВРИ
п-р Д. Игнатов
Н.Николов
д-р Т.Велчев

10.00 ч. – Направете радостта ни пълна
(Фил.2:1-4)

18.00 ч. – Различните религии в търсене на
Истината

Дискусия с Олег Воскресенский (Русия/САЩ)

19 ОКТОМВРИ БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
п-р Бл. Николов
Б.Евстатиев

10.00 ч. – Причината за моята благодарност
(Авак.3:17-19)

18.00 ч. - Псалмите като инструмент за
задълбочаване на взаимоотношението ни с Бога

26 ОКТОМВРИ
п-р Д. Игнатов
Д. Донев

10.00 ч. – Имайте в себе си Христовото съзнание
(Фил 2:5-11)
Отслужване на Господна трапеза

18.00 ч. - Безсилни ли сме пред лошите хора?
                  (І Цар 2:11-25)

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 часа.

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
1 октомври – п-р Благовест Николов

8 октомври – п-р Данаил Игнатов
15 октомври – Венцеслав Цонев

22 октомври – п-р Благовест Николов
29 октомври – п-р Данаил Игнатов

Тема за молитва през м. октомври:
С благодарност за Плода на Духа и за плодовете на Божията

грижа към нас

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

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ КЪМ ЦЪРКВАТА СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ
ОТ

15 ОКТОМВРИ, ВСЯКА СРЯДА, ОТ 16.30 ч.
ВСИЧКИ СЕСТРИ СА СЪРДЕЧНО ПОКАНЕНИ.

ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА – по установен график

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

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

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

Продължава дарителската кампания за проекта на Културен и
социален център на ул. „Гладстон“, като „тухлички“ могат да се

закупят в книжарницата „Защо не?“.

А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. (Гал 5:22-23)


