
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 дава възможност 

за общуване. Функционира и 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. 02/ 988 05 93, http://www.esc1.org 

                  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА 
 

 

 

                         П Р О Г Р А М А 

                  за месец февруари 2023 г. 
 

 

          Подрязване за плодоносен живот 

През месец февруари, започва резитбата  на лозята. 

Затова в България е въведен и Празникът на лозаря     

през този месец.  

   А в Евангелието от Йоан (15:1-2) откриваме едно интересно и 

важно поучение на Господ Исус Христос. То говори за един всекидневен 

празник на нашето пребъдване в Него, Който нарича Себе Си – Лозата, а 

нас оприличава като пръчки на тази лоза: Аз съм истинската лоза и Моят 

Отец е лозарят. Всяка пръчка, която не дава плод в Мене, той я 

премахва; и всяка, която дава плод я очиства за да дава повече плод. 

 Очевидно, Господ Исус използва позната практика в лозарството, 

за да покаже образно как Бог се грижи за едно необикновено „лозе“ – 

лозето на Господа. Под този израз трябва да разбираме себе си, събрани 

в Христовото тяло – Христовата църква. Тя е съставена от  вярващи от 

всички народи, избрани, изкупени и родени като лозови пръчки от Лозата, 

която е Христос. Всяка пръчка която не дава плод се премахва и изгаря, а 

тези пръчки, които дават плод, се подлагат на очистване, което в 

лозарската практика се прави най-първо с резитба, с подрязване. Тези 

думи на Господ Исус са казани с голяма любов и все пак ни 

предупреждават, че пребъдването в Него понякога означава очистване, 

подрязване с болка. Това означава, че Той допуска в живота ни изпитания 

и скърби, а не само блаженство и радост, които неизменно получаваме. 

Това изглежда е необходимо, за да участваме в Неговата святост, както 

Той е свят. За да сме способни на плодоносен живот. 

Плодоносен живот означава и това да виждаме ясно своите 

потребности и тези на ближните си и да знаем, че имаме право да 

ходатайстваме за тях смело, с увереност и да участваме в обновлението на 

света, обещано от Суверенния Бог.  
                  п-р Данаил Игнатов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     1 февруари 
         сряда  

           

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

     5 февруари    
         неделя 

              

 п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Страх или надежда? (Естир 4:1-17)  

    8 февруари 

         сряда  
                     

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

  

    12 февруари 
        неделя 

                      

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Семейството на прицел  

     15 февруари 
          сряда  

                    

    18.00 ч. –  Молитвено събрание  
 

   19 февруари 
        неделя     

                   

  п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Не смърт, а живот (Естир 5:1-14)  

      22 февруари              
           сряда  

                           

  Ниази Мохтасеб  18.00 ч. – Молитвено събрание  
 

      26 февруари 
           неделя 

                  

п-р Б. Николов 
Господна трапеза 

10.00 ч. – Как да виждаме Исус по-ясно  

                 (Марк 8:22-33) 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва за месец февруари: 
 

Боже, дай ни тази благодат да разбираме кога Ти ни подрязваш  

за наше добро! Научи ни да пребъдваме в Теб непрестанно,  

за да принасяме траен плод за Царството! (Йоан 15:4) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по време на богослуженията в 3 групи, 

а тази на тинейджърите – след богослуженията 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

се провеждат по утвърден график 
 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА  

е отворена от 11.30 ч. всяка неделя 
 

 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“  

е отворена от вторник до събота от 10.00 до 19.00 ч.  
 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

www.facebook.com/esc1org 
 

 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ на 

www.esc1.org 
 

 

ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ освен на хартия,  

е достъпен и 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. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ: 
 

4 февруари, събота, 9.00 ч. – Общо годишно събрание на членовете; 
 

Седмица на брака от 7 до 14: 9 – филм „Животът е прекрасен“, 18.00 

                   10 – Настолни игри за несемейни, 18.00 

 

http://www.zornitsa.bg/

