
ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ 

 

 Началото на Първа евангелска църква – гр. София 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 й на 17 септември 1889 г.  

 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 дейности и програми с духовно-

образователна,  културна и социална насоченост: групи за изучаване 

на Библията, дискусии и обществени форуми, музикално-богословски 

вечери, представяне на нови книги. Уредени са Музей на евангелското 

движение в България и библиотека. Кафе-книжарницата и чайната 

кафе дават възможност за общуване след богослуженията. 

Функционира социална кухня. 

 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, Неговия единороден Син и наш Господ, 

Който се зачна от Светия 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 Светия 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 

м. ДЕКЕМВРИ 2018 г. 

 

 

Какво знаят съседите ни за Рождество? 

 

Приятели, декември е специален месец в нашия християнски 

календар. Първата неделя честваме Деня на Библията, в очакване сме 

на празника Рождество Христово и завършваме годината с 

равносметка и нови очаквания. Дали, обаче, всеки от нас приема, че 

Исус Христос дойде в плът (1 Йоан 4:2), т.е., че Исус в същността Си 

е изявен като напълно Бог и напълно човек? Йоан казва, че това е 

белег, по който можем да разпознаем духа на заблудата от духа на 

истината (1 Йоан 4:6). А днес има много заблуди, които се 

разпространяват и хвърлят сянка върху истинското благовестие.  

 Интересно е да разберем дали съседите на Йосиф и Мария във 

Витлеем схванаха кой се е родил в нощта на Рождество. Защото 

осияните от славата и ангелското известие овчари дойдоха, намериха 

и разказаха онова, което им бе известено за това Детенце. И всички, 

които чуха, се учудиха на това! (Лука 2:16-18) Несъмнено и съседите 

са били измежду тези всички, които са чули за раждането на 

Спасителя.  

 Месеци по-късно, когато святото семейство се намира вече в 

къща (Мат.2:11), свитата от уважавани мъдреци посещава Младенеца 

и Му се покланят, това събитие не е могло да се скрие от любопитните 

съседи. Вероятно учудването им преминава в удивление! Със 

сигурност съседите са имали много въпроси към Йосиф и Мария, но 

те е трябвало същата нощ веднага да бягат в Египет от гнева на цар 

Ирод.  

 И днес, скъпи съседи, може би имате много въпроси към 

Младенеца, Който се е родил? Посетете нашите богослужения и лично 

прочетете библейските текстове. Задайте своите въпроси, приемете 

съвет и празнувайте заедно с нас Рождество Христово! 

                           п-р Б. Николов 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ДЕКЕМВРИ 
 

  2 дек. неделя                            Ден на Библията 

п-р С. Алексиев 

Г. Боев и С. А. 

10.00 ч. – Писанието, Исус и ние (Римл.15:1-6) 

18.00 ч. – За Библията – дискусия   

   5 дек. сряда                             

 гост проповедник 18.00 ч. – Молитвено събрание 

  9 дек. неделя              

п-р Б. Николов 

худ.Антон Николов 

10.00 ч. – Очакване с надежда  

18.00 ч. – Рождество в изобразит. изкуство  
  12 дек. сряда               

  Николай Кацаров  18.00 ч. – Молитвено събрание 

 16 дек. неделя                     

п-р С. Алексиев 

  

  Рождествен 

концерт  

10.00 ч. – Депресивност или доволство  

                 (1 Кор.7:14-27) 

18.00 ч. – Концерт на оркестър „Класика“ и     

                 певци от църквата 

  19 дек. сряда                   

п-р С. Алексиев  18.00 ч. – Молитвено събрание 

 23 дек. неделя  

Георги Боев 

 

п-р Д. Игнатов 

10.00 ч. – Тихата светлина на Въплъщението   

                  (Йоан 1:9-13) 

18.00 ч. –  Как Църквата очаква Рождество  

                  Христово (Лука 1:5-17) 

  26 дек. сряда                 

п-р Б. Николов 18.00 ч. – Молитвено събрание  

  30 дек. неделя  

п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – И сега какво следва? (Фил.3:12-16) 

 

18.00 ч. – Благодарствена и хвалебна вечер  

 

Молитва за месец Декември: 

Господи, молим се над нашата измъчена земя да няма мрак, както в 

предишните времена! Бъди наш Съветник, Бог могъщ, Княз на мира! 

(Исая 9:1, 6) 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда всяка неделя с 3 възрастови 

групи по време на сутрешните богослужения 
  

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са както следва: 

Вторник и четвъртък от 18.00 ч. – вод. п-р Д. Куличев;  

Вторник от 15.00 ч. – Цвете Куличева; 

Вторник от 18.30 ч. – п-р Б. Николов; 

Вторник от 18.30 ч. – п-р С. Алексиев;  

Вторник от 19.00 ч. – Ели Куличева; 

Четвъртък от 17.30 ч. – Александра Игнатова 

Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев; 

Вторник от 18.30 ч. – домашна група, п-р Т. Христов 
 

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ се провеждат всяка сряда от 16.30 ч. 
 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ  

от 11.00 до 13.00 ч. 
 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена 

от ВТОРНИК до СЪБОТА от 10.00 до 19.00 ч. 
 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

– на www.esc1.org 
 

В ЦЪРКВАТА ще намерите ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“.  

Вестникът е достъпен и в електронен вид на: 

www.ZORNITSA.BG. 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ: 
 

Б. НИКОЛОВ: СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 18.00 ч. 

            С. АЛЕКСИЕВ: ВТОРНИК И ПЕТЪК 14.00 – 17.00 ч. 
 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:  

• Бъдни вечер, 24 декември, от 16.00 ч. с програма и 

драматизация; 

• Рождество Христово, 25 декември, 11.00 ч., богослужение с 

програма на Хора и проповед от п-р С. Алекисев на тема 

„Владетел в Израил“ (Михей 5:2-5);  

http://www.zornitsa.bg/

