
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 ѝ 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 МАРТ 2023 г. 
 

 

   БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 

    На Благовещение празнуваме празника на жената, 

на съпругата, на майката, защото нейната роля в 

семейството е много важна. Но аз искам да си 

спомним за едни други жени, за едни възрастни, стари майки – нашите 

баби. Те винаги са оставали в сянка, били са някак недооценени, дори 

забравени. А ролята на благочестивата баба е много голяма. Тя ще 

разказва на внуците си Божието слово като приказка. Тя ще научи внуците 

си да се молят, да пеят чудесните евангелски песни. 

Библията отделя специално място на задълженията на бабите. 

Когато в Египет чрез Мойсей Бог правеше чудесата, Той заръча: Да 

разкажеш на сина си и на внука си това, което направих в Египет 

(Изх.10:2). На прага на обетованата земя след 40 г. скитане из пустинята, 

когато децата вече бяха възрастни и бяха единствени свидетели на 

чудесата в Египет и пустинята, Бог им заръча: Да не забравиш делата, 

които си видял … но ги напомняй на синовете си и на внуците си 

(Втор.4:9).  

Бабата на Тимотей предава своята вяра не само на майка му, но и 

на внука си Тимотей.  

Когато на остров Крит ап. Павел оставя Тит да организира 

повярвалите общества в църкви, той отделя специално внимание на 

бабите: Старите жени да имат благоговейно поведение, да не са 

клеветници, нито отдадени много на вино, да поучават това, което е 

добро, да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са 

разбрани, целомъдрени (Тит 2:3-5). В църквата бабите имат задължение да 

бъдат пример с живота си, но и да учат младите жени, да споделят с тях 

своите житейски и духовни опитности.  

На всички жени – и на млади и на стари – честит празник, с 

пожелание към бабите да бъдем неуморни в нашето служение на Бога, 

най-вече като служим на внуците си!     

                                                                 Цвете Куличева 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 
 

 

        1 март 
         сряда  

           

Кр. Владимиров  18.00 ч. – Молитвено събрание  
 

         5 март    
         неделя 

              

 п-р Д. Игнатов 10.00 ч. – Свободен в Христос  

         8 март 

         сряда  
                     

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

  
        12 март 
        неделя 

      ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН 

п-р Б. Николов 

   Програма на хора 

10.00 ч. – Пеене с ритъма на Святия Дух   

                 (Ефесяни 5:18-21)  

        15 март 
          сряда  

                    

  В. Емануилов  18.00 ч. –  Молитвено събрание  
 

       19 март 
        неделя     

                   

  п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Има въздаяние! (Естир 6:1-11) 

17.00 ч. – Дискусия: Защо млади хора напускат  

                                   църквата? 
          22 март              
           сряда  

                           

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

          26 март 
           неделя 

                  

п-р Б. Николов 
Господна трапеза 

 

10.00 ч. – Готови ли сме да отговаряме на  

                 въпросите на хората? (1 Петр.3:15) 
 

18.00 ч. – Хвалебна служба 
        29 март 
          сряда  

 

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

 

 

Молитва за месец МАРТ: 
 

Господи, помогни ни да ти се доверяваме със същото упование, което 

имаше Мария, когато Твоето Слово идва до нас. Нека, поради Твоите 

милости, да представяме изцяло себе си като наше духовно служение!  

(Лука 1:38; Римл.12:1-2) 
 

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: 

10 март, петък, 18.00 ч. – Настолни игри за несемейни – в Книжарницата; 
 

25 март, събота, 16.00 ч. – Благовещение – събрание на жените –  

                                                в салона на църквата.  

 

http://www.zornitsa.bg/

