
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 НОЕМВРИ 2019 г. 
 

 

 

           Да бъдем будни! 

„Да не спим като другите, но да бъдем            

будни и трезви” (I Сол. 5: 6) 

Есента е вече дошла. Някои я обичат други, не. Аз съм от тези, които 

я харесват. Но след нея земята заспива своя зимен сън и творението 

сякаш си почива. Идва зимата и покрива полята и гори със снежаната 

си пелена.  

Като гледам тази цикличност си мисля, дали и ние хората не 

сме сякаш на някакви периоди. Дойде някой празник (като Денят на 

Реформацията, или Денят на будителите, например) и тонусът ни се 

променя. Настройваме се за едно по-особено време. Мислим как ще 

отпразнуваме? Кого ще поканим?  Къде ще отидем? И след това, пак 

като че ли се унасяме в дрямката на ежедневието.  

Докато беше на тази земя, нашият Господ заръчваше на Своите 

ученици непрекъснато да бъдат будни. Да внимават и да бдят за 

душите си. Да се молят и да не спират да пребъдват с Бога. На това учи 

Църквата и апостол Павел.  

Как можем да сме духовно будни? Като предадем живота си на 

Господ Исус Христос, Когото Библията нарича „светлина” (Йоан 1: 4). 

Като се посветим да четем Неговото слово и непрестанно да се молим. 

Като не преставаме да се събираме с братята и сестрите в църквата.  

Ако следваме тези простички правила, няма да задрямваме. 

Няма да сме духовно заспали. А това ще доведе семействата ни, 

църквите ни до съживление. До истинска реформа, за която преди 

повече от петстотин години запона да говори Мартин Лутер. Реформа, 

която промени Европа, а смея да кажа, и света. Да бъдем будни! 

п-р Станислав Алексиев  

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 
 

3 НОЕМВРИ 
         неделя 

Ден на Реформацията и Народните будители 

п-р Н. Йорданов, 
служението в Бобов дол; 

п-р Б. Николов 

 

10.00 ч. – Пътят  

 

18.00 ч. – Кой знае дали не си дошла за такова    

                 време, каквото е това? (Естир 4:14) 

 
6 НОЕМВРИ 
        сряда 

 

Ч. Нейков 18.00 ч. – Молитвено събрание 

10 НОЕМВРИ    
        неделя  

              

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – И какво от това? (1 Кор.15: 12 – 34) 

18.00 ч. – Кое ни променя? – Святия Дух  

                 (Тит 3: 1 – 8)  

 
13 НОЕМВРИ 
        сряда 

 

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

17 НОЕМВРИ  
        неделя  

                 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Подготовка за съживление – 3 част 

18.00 ч. – Култура на изцеление (Пс.103: 1 – 3) 

 
20 НОЕМВРИ  
        сряда 

                 

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

24 НОЕМВРИ 
        неделя  

              

п-р С. Алексиев 

Господна Трапеза 

 

10.00 ч. – Възкресението на тялото  

                 (1 Кор.15: 35 – 49)  

18.00 ч. – Кръстът и града – дискусия с д-р Тодор  

                 Велчев 

 
27 НОЕМВРИ 
       сряда 

            

Н. Кацаров 

 

18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

 

 

Молитва за месец НОЕМВРИ 
 

Господи, събуди ни! Нека да останем будни не само заради 

противникът, дяволът, но и заради благовестието на правдата, което 

си ни поверил – да го предадем вярно и истинно!  

(1 Сол.5:6; 1 Петр.5:8) 
 

 
 

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 

 

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: 

 

 Молитвено бдение, 1 ноември, петък, 19.00 ч.  

 Прожекция на филма „Вси светии“, събота, 9 ноември, 16.00 ч. 

Кафе-Книжарница „Защо не?“ 

 Празнуване Деня на християнското семейство, 23 ноември, 

събота, 14.00 – 17.00 ч. 

 

http://www.zornitsa.bg/

