
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! 

 

 

 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ  

от 11.00 до 13.00 ч. 
 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена 

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК от 10.00 до 19.00 ч. 
 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

– на www.esc1.org 
 

В ЦЪРКВАТА И КНИЖАРНИЦАТА 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. 

 

 

МОЛИТВА ЗА ЮЛИ И АВГУСТ 

Господи, Пастирю мой, освежавай душата ми в тези летни дни! 

Нека един друг да освежаваме сърцата си в Христос!  

      (Пс. 23:3; Филимон 20) 

 

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 месеците юли и август 2019 г. 

 

 

 

Да се учим как да чакаме Бога 

Псалом 130 

 

Колко ни е трудно да чакаме! Колко ни е трудно да проявим търпение 

в чакане за каквото и да било – пред лекарски кабинет; на опашки в 

супермаркет, където ви се струва, че сте се наредили на опашката при 

най-бавната касиерка; или като шофьори се местите от една лента в 

друга, мислейки, че ще се придвижите по-бързо... Колко ни е трудно и 

когато чакаме Бог да се намеси в кризисния за нас момент! 

Тези дни видях статистика колко много време средно в живота 

си прекарваме в чакане. Ежедневно човек прекарва от 45 до 62 минути 

в чакане, или 4,2% от средния човешки живот. 

И днес всеки от нас може да се окаже в Божията чакалня. Може 

би чакате Бог да отвори врата за нова, по-платена работа. Може би 

чакате Бог да работи в живота на твоя съпруг, съпруга или дете. Може 

би чакате Той да направи нещо във вас, с което не можете да се 

справите.  

Именно във времето на чакане Той ни открива тайните на живот 

в Царството. Нека не губим време, като тичаме в погрешни пътища, 

вместо да чакаме. 

Ако случайно се намирате в Божията чакалня днес, ето как 

Псалом 130 ни помага да очакваме с надежда: 

-   Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл 

да устои? При Теб, обаче, има прощение! (130:3-4) Божията благодат и 

незаслужена милост към нас е велика и ни дава дръзновение и търпение 

пред лицето Му, въпреки нашето недостойнство; 

- На Словото Му уповавам! (130:5) В Писанието намираме 

непоклатими обещания за Неговата намеса в нашия живот.  

 Ако изпълним тези условия, тогава можем да кажем: Чакам 

Господа! Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват 

зората!  

                   п-р Благовест Николов 

 

http://www.zornitsa.bg/


                                 ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ЮЛИ 

        3 ЮЛИ 

         сряда  

 

        

п-р С. Алексиев 19.00 ч. – Молитвено събрание 

       7 ЮЛИ 

       неделя 

 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Планината на взаимоотношенията     

                 (Евреи 10:24 – 25) 

19.00 ч. – Да изпиташ отново Божието    

         високопланинско присъствие! (Псалом 121) 

      10 ЮЛИ     

        сряда  

              

п-р  Б. Николов 19.00 ч. – Молитвено събрание 

      14 ЮЛИ 

        неделя 

 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Какво иска Духът? (1 Кор.12: 1 – 11) 

19.00 ч. – Пречки за вярата – етноса  

                 (Лука 10:25 – 37) 

      17 ЮЛИ    

        сряда  

  

Теодор Георгиев 19.00 ч. – Молитвено събрание 

       21 ЮЛИ  

         неделя 

                          

   Йост Сталшмидт, 

Германия 

Петко Чолаков 

10.00 ч. – Проповед  

 

19.00 ч. – Проповед 

       24 ЮЛИ 

         сряда  

              

Николай Златев  19.00 ч. – Молитвено събрание 

        28 ЮЛИ  

         неделя 

            

п-р Б. Николов 

Господна трапеза   

10.00 ч. – Скъсила ли се е Господнята ръка?     

                 (Числа 11:23; Исая 59:1) 

19.00 ч. – Лека скръб и тежка слава (2Кор.4:16-18) 

       31 ЮЛИ 

         сряда 

 

п-р Б. Николов  19.00 ч. – Молитвено събрание 

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. АВГУСТ 

     4 АВГУСТ 

         неделя 

 

        

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – А вие сте тялото на Христос  

                 (1 Кор.12: 12 – 31) 

19.00 ч. – Пречки за вярата – политиката  

                 (Лука 17:20 – 37)  

     7 АВГУСТ    

         сряда  

 

Николай Кацаров 19.00 ч. – Молитвено събрание 

    11 АВГУСТ      

        неделя 

                 

п-р  Д. Игнатов 10.00 ч. – Христови приятели (Йоан 15:9 – 17) 

19.00 ч. – Смирение и съграждане  

                 (2 Царе 7:5, 8 – 16) 

    14 АВГУСТ 

         сряда  

 

п-р Д. Куличев 19.00 ч. – Молитвено събрание 

    18 АВГУСТ    

        неделя 

  

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Най-голямата дарба (1 Кор. 13: 1 – 13) 

19.00 ч. – Пречки за вярата – религията  

                 (Марко 2: 18 – 28)  
    21 АВГУСТ  

         сряда  

                          

п-р Б. Николов  19.00 ч. – Молитвено събрание  

    25 АВГУСТ 

         неделя 

              

п-р Б. Николов 

 Господна трапеза   

10.00 ч. – Какво препълва сърцето ти? (Лука 6:45 

 

19.00 ч. – Хваление и музика  
    28 АВГУСТ  

         сряда 

            

п-р С. Алексиев  19.00 ч. – Молитвено събрание  

 


