
        Бъдни вечер  

 

         Иван Вазов                 

 

Бъдни вечер ей настана, 

утре е година нова, 

в къта чака за зарана 

вейка дрянова, сурова. 

 

Във огнището блещука 

буен пламен и искрее, 

а в прозорци често чука 

зимна буря и беснее. 

 

И бащата седи в къта, 

челядта си милно гледа 

и към Бога мълчешката 

благодарност изповеда, 

 

че дочакал живо, здраво 

ново лято без неволи, 

стара майка прикадява 

трапезата и се моли. 

 

  

 

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 

ПРОГРАМА 

за 

м. ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

 

 

 

В очакване на Рождество 

Четири седмици преди Рождество Христово 

ние се подготвяме за идването на Младенеца, роден в обор. 

Подготвяме се да празнуваме идването на Царството, идването на 

новия живот за теб и за мен. Западното християнство нарича това 

време „адвент“, от латински „идване, пристигане, пришествие“. У нас 

християните смирено се подготвят за Рождество чрез продължителни 

дни на пост. Припомняме си Божиите пророчества за Месия в Стария 

Завет, които служат като знаци за това как ще се изпълни Неговото 

обещание. Припомняме си за предтечата Йоан Кръстител, който 

подготви пътя за Господа – проповядваше за покаяние, кръщаваше и 

разпозна Агнецът Божий. Припомняме си защо Той бе дошъл на 

земята. Изобщо през целия месец ние празнуваме обещанието за 

Спасител – както за Неговото рождение, така и гледайки напред към 

Неговото славно завръщане. Това е време да подготвим сърцата си да 

приемем повече от благодатта на Христос.  

Ние чакаме с надежда и увереност Спасителя, който един ден 

ще се върне отново. Осъзнаваме, че чрез Неговото идване, на нас ни е 

дадено толкова много. Имаме дар на Благодат, дар на Любов, дар на 

Мир и дар на Живот и то вечен!  

Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар! (2 Кор.9:15) 

Никога няма да можем чрез човешката реч или чрез което и да е 

изкуство да изразим цялостното дело на този Дар Исус.  

Нашата култура е по-отворена за Божиите неща по време на 

Рождество в сравнение с което и да е друго време в годината. Но 

Божията любов не е сезонна – ние имаме нужда от преобразяващата 

сила на този Дар през цялата година. Точно затова е важно да 

споделяме добрата вест за Исус през цялата година. 

                     п-р Б. Николов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ДЕКЕМВРИ 
 

1 декември     

    неделя  

                           

п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Къде ти е жилото? (1 Кор. 15:50.58) 

18.00 ч. – Вяра и страдание – Йов 1 част 

   4 декември   

       сряда    

                         

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

  8 декември  

      неделя  

            

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Подготовка за съживление, 4 част –    

                 Примерът на цар Йосия 

18.00 ч. – Рождествен концерт в зала България 

  11 декември   

        сряда 

              

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

 15 дек. неделя                     

п-р С. Алексиев 

  Рождествен 

концерт  

10.00 ч. – На ход е Църквата (1 Кор. 16:1-24) 

 

18.00 ч. – Концерт на Любо Денев и приятели  
  18 декември    

       сряда 

                  

Николай Златев  18.00 ч. – Молитвено събрание 

 22 декември   

      неделя 

 

п-р Д. Игнатов 10.00 ч. – Роди ли се Христос за теб? 

18.00 ч. – Една песен в Машината на времето  
  29 декември  

       неделя 

 

п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – О, колко чудна благодат! 

 

18.00 ч. – Благодарствена и хвалебна вечер! 

 

 

 

 

Молитва за месец Декември: 

Господи, молим се за нашия народ, който ходи в тъмнина, да види 

голяма светлина. Нека на тези, които седят в земя на мрачна сянка, 

да изгрее Светлината! (Исая 9:2) 

 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда всяка неделя с 3 възрастови 

групи по време на сутрешните богослужения   

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са следват своя 

установен график 
 

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“.  

Вестникът 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 БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

• Бъдни вечер, 24 декември, от 16.00 ч. с програма и 
драматизация от деца и младежи; слово п-р С. Алексиев; 

• Рождество Христово, 25 декември, 11.00 ч. – Тържествено 
богослужение с програма на Хора и проповед от п-р Б. 
Николов. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:  

• Семинар за евангелизиране чрез метода Изследване на 
християнството по Марк – 5. 12. 2019 г., от 10.00 до 12.00 ч. 

• Рождествен благотворителен концерт в зала „България“, 8. 12. 
2019 г. от 18.00 ч. с диригент Пол Риджуей; празнуване 110 г. 
от ОЕЦ в България; 

• Детски празник за Рождество – 14. 12. 2019 г. от 10.00 ч. 
• Рождествен концерт на Любо Денев и приятели, с участието 

на детски хор и др. – 15. 12. 2019 г., 18.00 ч.  
 

http://www.zornitsa.bg/

