
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 ѝ 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 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за месец АПРИЛ 2019 г. 

 

 

 

Вестта на ангела 

 

След арестуването на Исус Христос в Гетсимания времето 

направо лети. Той бе участник в няколко съдилища, които завършиха 

с осъдителна присъда за Него, защото твърдеше, че е Божий Син. 

Определиха Му най-тежкото наказание – смърт чрез разпятие. 

Разпятието бе изпълнено. След него стотникът заедно с войниците, 

които Го пазеха, се убедиха, че Исус Христос наистина е Божият Син. 

Исус бе положен в гроб, който се пазеше от войници. 

В първия ден на седмицата (неделя) няколко жени отидоха на 

гроба Му. Но там ги очакваше изненада – ангел, който бе махнал 

камъка, затварящ гроба на Исус. Неговите думи към жените бяха: „Вие 

не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тука, 

защото възкръсна, както и каза; дойдете, вижте мястото, гдето е лежал 

Господ. И идете скоро, та кажете на учениците Му, че е възкръснал от 

мъртвите.“ (Матей 28:5-7) 

Празният гроб е най-силното доказателство за истинността на 

нашата вяра в Христос. 

Ангелът обаче искаше жените не само да се задоволят с 

празния гроб – той им заръча да отидат и да кажат на учениците, че 

Исус Христос е възкръснал. Те го направиха: „и като се върнаха от 

гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всички други“ (Лука 

24:9). Ако ние сме убедени, че Исус Христос е възкръснал, то от нас 

също се очаква да отидем и да споделим тази чудна вест с нашите 

приятели. Вестта, че Исус Христос е умрял за нашите престъпления и 

грехове; а след това на третия ден е възкръснал от мъртвите за нашето 

оправдание! 

Христос воскресе! 

Наистина воскресе! 

           п-р Т. Христов 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

      3 АПРИЛ    

         сряда 
 

        

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

       7 АПРИЛ  

         неделя 
 

п-р Дейл Хъмъл 

п-р Б. Николов 

10.00 ч. - Проповед 

18.00 ч. – Духовният растеж (Кол.4:2-6) 
     10 АПРИЛ  

        сряда       
              

П. Чолаков 18.00 ч. – Молитвено събрание 

      14 АПРИЛ     

        неделя  
 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. - Живот заради благовестието (1 Кор.9:15-27) 

  18.00 ч. - Срещи с Исус - Един друг слепец (Йоан 9)   
     17 АПРИЛ  

         сряда  
  

Н. Мохтасеб 18.00 ч. – Молитвено събрание  

     21 АПРИЛ    

        неделя 
                         Цветница 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Шествието на Царя 

18.00 ч. – Исус по средата (Йоан 19:18) 
     24 АПРИЛ 

         сряда 
             Велика Сряда 

п-р С. Алексиев  18.00 ч. – Проповед и молитви 

     25 АПРИЛ 

     четвъртък  
             Велики Четвъртък 

 п-р Б. Николов 

 Господна трапеза 

18.00 ч. – Мисли навреме! (Мат.27:4, 24-25) 

      26 АПРИЛ 

         петък 
              Разпети Петък 

 п-р Д. Игнатов 18.00 ч. – Славата на Кръста 

      28 АПРИЛ 

          неделя 
             ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

 п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Сам на кръста (Пс. 22: 1 – 31) 

18.00 ч. - Славна надежда (Римл. 8: 18 – 25) 

 

Молитва за месец АПРИЛ: 

Господи, дай ни дух на мъдрост и откровение, за да Те познаем по-

добре; да познаем силата, с която подейства в Христос, като Го 

възкреси от мъртвите!  (Ефес.1:17-20) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 3 

възрастови групи по време на богослужението в неделя сутрин. 
 

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; 

Понеделник от 19.00 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“. 

А 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: 

• 8 април, от 10 до 14 ч. – Медицински консултации от екип 

гостуващи лекари; 

• 13 април, 9.00 ч. – Бригада за почистване на църквата и двора; 

• 20 април от 10.00 ч. – Детски Великденски празник; 

• 23 април от 18.00 ч. – Концерт на оркестър Класика; 

• 19-20 април – Събор на СЕСЦ във Велинград. 

http://www.zornitsa.bg/

