
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 юни 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 ОКТОМВРИ 2019 г. 
 

 

  Благодарно сърце 
 

                          Винаги се радвайте. ... За всичко      

               благодарете, защото това е Божията     

                                            воля за вас в Христос   Исус (1 Сол. 5:16,18) 

  

Скъпи приятели, братя и сестри, съседи, 

 Нашата църква празнува през октомври по традиция 

Благодарствен ден (тази година на 20-ти окт.). Това е благодарност за 

плодовете, които прибираме през този месец, но не само за тях. Ние се 

радваме за всичко и благодарим; даже в дни на изпитания. Ап. Петър 

пише: наследство .... в което се радвате, ако и за малко време 

скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания (1 Пет. 1:6). 

 Когато съм недоволен или в лошо настроение, се сещам за една 

случка в моя живот. Преди 10-15 години един приятел се върна от 

командировка в Индия. Той беше за пръв там и беше много впечатлен. 

Ние му разказвахме новините от България (не добри, според нас), а той 

– за Индия. Аз бях ядосан от политиците, ниските заплати и пенсии и 

други неща и му обяснявах това. Той каза: „Когато самолетът кацна на 

летището в София, ми идваше да застана на колене и да целуна 

земята”. Там той беше видял огромна мизерия, несправедливост и 

корупция, много по-големи от нашите. Това е един пример за 

разликата между Божията и нашата гледна точка. Бог казва: Понеже 

както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-

високи от вашите пътища и моите помисли – от вашите помисли 

(Ис. 55:9). 

 Разбира се, че ние не трябва да благодарим само на 

Благодарствения ден (заради традицията) или само с устните си, а със 

сърцето си. Трябва да живеем живот, изпълнен с благодарност. Пътят 

е четене на Божието слово с молитва и изпълнение и на другите 

заповеди и съвети в него. Нека да бъдем всички единомислени, 

съчувствителни, братолюбиви (1 Пет. 3:8), да си прощаваме, да имаме 

усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество 

грехове (1 Пет. 4:8). 

                                                  Дякон Георги Славов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

2 ОКТОМВРИ 
         сряда 

 

        

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

6 ОКТОМВРИ 
        неделя 

 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Ред в църквата (1 Кор. 14:26 – 40) 

18.00 ч. – Какво ни променя? – истината (2 Царе    

                 12:1 – 15)  
9 ОКТОМВРИ    
        сряда  

              

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

13 ОКТОМВРИ 
        неделя 

 

п-р Б. Николов 

  

  д-р Д. Свиленов 

10.00 ч. – Подготовка за лично съживление    

                 (Битие 45:26 – 46:7) 

18.00 ч. – Представяне на книгата «Християните   

                 през погледа на Христос»  
16 ОКТОМВРИ  
        сряда  

                 

п-р Д. Игнатов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

20 ОКТОМВРИ  
         неделя 

                БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН  

п-р С. Алексиев 

 

М. Тинев, К. и Г. 

Калоянови 

10.00 ч. – Благодарил ли си за това?  

                 (1 Кор.15:1 – 11) 

18.00 ч. – Благодарност чрез класическа музика   

23 ОКТОМВРИ 
        сряда  

              

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

27 ОКТОМВРИ 
         неделя 

            

п-р Б. Николов 

Господна Трапеза  

10.00 ч. – Подготовка за общо съживление  

                 (2 Лет.7:14; Авакум 3:2) 

18.00 ч. – Въпроси, които може да зададем на    

                 Исус – 2 част 
30 ОКТОМВРИ 
         сряда 

        

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

Молитва за месец ОКТОМВРИ 
 

Господи, научи ни да благодарим за всичко. Научи ни да бъдем 

признателни за Твоята щедра ръка. Научи ни как по-добре да 

изразяваме благодарност! (1 Сол.5:18) 
 

 

 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ за деца е организирано в 3 възрастови 

групи и се провежда по време на богослужението 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА се провеждат по 

съответен график през седмицата 
 

 
 

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: 

 

• Молитвено бдение, 1 ноември, петък, 19.00 ч.  

 

 

http://www.zornitsa.bg/

