
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 МАРТ 2020 г. 

 

 

 

               Да се преборим със заразата! 

 

Най-обсъжданата тема в публичното пространство не само у 

нас, но вече навсякъде по света, е разпространението на новия 

коронавирус. Тревогите несъмнено са основателни, наблюдавайки 

стремително увеличаващите се случаи на заболели и починали 

пациенти. Почти може да се говори не само за епидемия, но и за 

пандемия. Въпросът, който в момента всеки си задава, е кога ще се 

намери лек за този страшен вирус? Учените работят усилено да го 

създадат и рано или късно това ще стане.  

 Но има един много по-страшен и смъртоносен вирус, който е 

разпространен навсякъде. Това е вирусът на греха, за който хората 

нехаят, а без лечението му той неминуемо довежда до духовна смърт 

и вечна гибел. С този вирус се ражда всеки човек от Адам до днес. За 

разлика от коронавируса, има лек, има и лечител! Той е известен 

отдавна, но малцина решават да го приемат. Къде се предлага този 

лек? Не във всички, но в някои „аптеки“, наречени църква, може да се 

намери. Има и рецепта с указание как да се ползва този лек, нарачен 

Библия.  

 Исус Христос е това лекарство срещу смъртоносната болест на 

греха! Той затова дойде, като остави славата Си, въплати се в нашите 

земни тела, преживя нашите трудности и болести, взе ги на Себе Си 

на кръста Голготски и извърши изкуплението за греха. Неговата кръв 

ни очиства от всеки грях! (1 Йоан 1:7б) „Извърши се!“ – бе Неговият 

последен вик. Имаме лекарството, имаме рецептата, знаем кой е 

Лекарят! Нека Му се доверим напълно и ще преборим всяка опасна 

зараза! 

 

                            п-р Б. Николов 

 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

       1 МАРТ  

        неделя  

 

        

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Исус все още усмирява бурите!  

                 (Марк 4:35 – 41) 

18.00 ч. – За страховете от последните времена 

       4 МАРТ    

         сряда 

 

Кр. Владимиров 18.00 ч. – Молитвено събрание 

        8 МАРТ      

         неделя 

              

п-р  С. Алексиев 10.00 ч. – Истинският Исус (Марк 1:29 – 39) 

18.00 ч. – Вяра и страдание – 5 част 

     11 МАРТ   

         сряда 

 

 А. Тесленко 18.00 ч. – Молитвено събрание 

      15 МАРТ    

        неделя  

       

Хвалебна служба 
с участие на Хора 

п-р Б. Николов 

10.00 ч. – ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН 

 

18.00 ч. – Велики дела от стеснителни хора 

       18 МАРТ  

          сряда  

                          

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

      22 МАРТ 

        неделя 

              

Хр. Войников – 
гост проповедник; 
Ниази Мохтасеб 

10.00 ч. - Подготовка за отвъдното (Лука 16:19-31) 

  

18.00 ч. – Да познаваме Словото! (Йоан 8:32) 

      25 МАРТ  

         сряда  

            

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

      29 МАРТ 

        неделя 

 

 п-р С. Алексиев  

Господна Трапеза  
 

10.00 ч. – Заразителна святост (Марк 1:40 – 45) 

 

18.00 ч. – Вяра и страдание – 6 част 

Молитва за месец МАРТ: 
 

Господи, благодарим ти за Твоите рани, чрез които се изцеляваме от 

всяка смъртоносна зараза! Изпитай ме, Боже, чрез Твоя скенер и ме 

води по вечния път! (Исая 53:5; Псалом 139:23-24) 
 

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. – Ал. Игнатова/Теодора Светославова 

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

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

Неделя от 12.15 ч. – семейна група, Н. Златев 
 

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 „Вяра като картофи“, 28 март, събота, 

16.00 ч. в Кафе-Книжарница „Защо не?“ 

 Фестивал на служенията – 21 март, 10.00 – 16.00 ч., в църква 

„Блага вест“; 

 Конференция „Жени на надеждата“ – 4 април, 10.00 ч., която 

ще се проведе тук, 1ЕСЦ, ул. Солунска 49. 

http://www.zornitsa.bg/

