
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 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за месец МАЙ 2019 г. 

 

 
… Да се просвети светът с познаването на        

     Божията слава в лицето на Исус Христос 

                                                                                       (II Кор 4:6) 

ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА И  

БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ЕДИН НАРОД 

 

 Месец май води със себе си пролетни настроения, спомени за 

приключване на училище, букети от рози, и за нас българите – 

радостното оживление около честванията  на делото на братята св.св. 

Кирил и Методий, с дните на българската писменост и култура. Всеки 

просветен българин знае, че първостепенната задача на тези братя е 

била да се просветят народите, които употребяват славянски езици, 

чрез превод на Свещеното Писание, който да бъде разбираем за тях. 

Те са разбирали добре, че благоденствието на един народ е пряко 

следствие от това да има достъп до Словото, което дава знание за Бога 

като Твореца на светлината и на цялата Вселена, Който дава 

възможност да бъде познат от всеки човек, в лични отношения, в 

лицето на Исус Христос.  

 Без познанието на Бога просветата и културата на един народ 

остава осакатена и непълноценна. Без познаването на Божията слава в 

свидетелството за Разпнатия, Възкръснал и Жив Изкупител, народите 

водят  безславно съществуване.  

 Можем да наблюдаваме в реално време контрастът между 

живота на хората, които носят в сърцата си светлината на Божията 

слава и на тези, невярващите, чиито ум богът на този свят е заслепил, 

за да не възприемат тази светлина.  

 Нека се молим за българския народ, за учените и за „простите“ 

в него, така че – не малцинство, а мнозинството от тях да се просветят 

от Божието слово, достъпно днес за всеки, и да повярват в  

превъзходната сила от Бога, която е гарант на истински успех и 

благоденствие. 

  п-р Данаил Игнатов 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

        1 МАЙ 

         сряда  

 

        

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

       5 МАЙ    

       неделя 

 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – От Емаус към Ерусалим  

                 (Лука 24:33-48) 

18.00 ч. – Молитвите на ап. Павел, 1 част 

       8 МАЙ      

        сряда  

              

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

       12 МАЙ 

        неделя 

 

п-р Евг. Найденов 

Георги Боев 

10.00 ч. – Проповед 

18.00 ч. – Проповед 

      15 МАЙ    

        сряда  

  

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

        19 МАЙ  

         неделя 

                          

Младежка служба 

п-р С. Алексиев 

10.00 ч. – Проповед и хваление 

18.00 ч. – Срещи с Исус – умиращият  

                 (Лука 23:39-43) 

        22 МАЙ 

         сряда  

              

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

        26 МАЙ  

         неделя 

            

п-р С. Алексиев 

Господна трапеза 

п-р Д. Игнатов 

10.00 ч. – Веднъж спасен, завинаги спасен?  

                 (1 Кор.10:1-13) 

18.00 ч. – Съживителните движения през 18 и 19    

      век – представяне на книга на п-р Д. Игнатов 

        29 МАЙ 

         сряда 

 

Николай Кацаров 

  

18.00 ч. – Молитвено събрание 

Молитва за месец МАЙ 

Господи, нека очите ни да видят спасението, което Си приготвил 

пред лицето на нашия народ – светлина, която да просвещава народа 

ни!  (Лука 2:30-32) 
 

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; 

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“. 

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: 

• Прожекция на филма „Книгата на Данаил“,  

11 май, събота, 16.00 ч., Кафе-книжарница „Защо не?“; 

• Молитвено бдение, 31 май, петък, от 19 до 23.00 ч.  

 

http://www.zornitsa.bg/

