
МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА 
 

Боже, само ти си достоен за почит, за слава и хвала! Само с 

Теб ние можем да победим всяка буря – включително 

пандемията COVID-19, която преживяваме сега.  

Днес ние Те молим: 

 Да изцелиш онези, които са болни и да предпазиш 

онези, които не са.  

 Дай на нашите водачи повече мъдрост в усилията да 

се справят с пандемията и икономическите 

последствия.  

 Укрепи Своята всемирна Църква. открий ни как да 

си сътрудничим заедно, за да достигнем нуждите на 

тези около нас.  

 Успокой нашите страхове. Изпълни ни със Своята 

надежда, радост и мир, като продължаваме да се 

доверяваме на Теб.  

 Използвай тази пандемия, за да настане духовно 

пробуждане. Очакваме Твоята слава, сила и 

изцеление!  

Ела, Господи Исусе!  

В името на Исус, амин. 
 

 

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 МАЙ 2020 г. 
 

 

 

 

                ТИ НЕ СИ САМ! 

                  

„Самотен съм“, споделя с дълбока въздишка един възрастен 
човек по телефона тези дни. За тези, които стриктно спазват 

ограниченията и живеят сами, това е сериозно изпитание.  

Има вакуум на духовността в този момент не само у нас, 

но и в света. Този вакуум просто може да се почувства във 

въздуха. Тези, които разбират духовността само като естетика 
или изкуство, на което до сега са се предавали изцяло, не могат 

да я подхранват, тъй като концертните зали и театри са 

затворени. Душата на човека копнее за нещо повече – душевен 

простор, който Бог даде на Соломон (3 Царе 4:29) и който се 

намираше в пълнота в Исус.  
Кой ще запълни тази празнота? Може ли църквата 

Христова да използва това суверенно Божие дело Ковид-19, за да 

посочи, че само вярата в Исус ще ни даде смисъл и цел в живота? 

Убеден съм, че настоящите изпитания имат за цел да ни 

приближат по-близо до Господа, ако разчитаме на Словото, 
молитвата и благовестието.  

Вярвам, че Бог не е забравил Своя народ. Неговият план за този 

свят е все още да привлича сърцата на хората към Себе си.  

Иска ми се да насърча тези, които не излизат от дома си и 

самотата ги смазва – Ти не си сам! Това бе девизът за медиците 

ни, затворени в Либия преди години. Същият девиз е актуален 

днес и за нашите медици, които са на своя пост и лекуват 

заразените. Ти не си сам! Някой се моли за теб!          

      п-р Б. Николов 
 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 
 

        3 МАЙ 
        неделя 

 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Предупреждения и благословения 

        6 МАЙ   
         сряда 

 

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

       10 МАЙ     
        неделя  

              

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Вяра и прошка (Марк 2:1-12)  

      13 МАЙ 
         сряда       

                            

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

       17 МАЙ 
         неделя 

                      

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Притча за маслината, смокинята,  

                 лозата и тръна (Съдии 9:8-15)  
        20 МАЙ 
          сряда 

              

Теодор Георгиев 18.00 ч. – Молитвено събрание   

       24 МАЙ 
         неделя 

             

  п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Просветление за грешните  

                 (Марк 2:13-17) 
         27 МАЙ 
            сряда 

                      

  Н. Златев 18.00 ч. – Молитвено събрание   

         31 МАЙ 
          неделя 

                  

 п-р Джон Бъргър 10.00 ч. – Пълната съкрушеност среща пълна  
                 благодат (Марк 2:1-12) 
 

 

 

 
 

 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се преустановява до приключване на извънредното положение 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

временно се преустановяват 
 

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ  

временно се преустановяват 
 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА  

временно се преустановява 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“  

временно се преустановява 
 

НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРНИ СЛУЖБИ 

временно се преустановяват 
 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

на Facebook страницата на църквата  

www.facebook.com/esc1org 

 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

на www.esc1.org 
 

ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ във времето на извънредното положение ще 

бъде издаван само 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 месец МАЙ: 

Господи, Твоето Слово ни казва, че е добро да се надява някой и тихо 

да очаква спасението от Господа. Уповаваме на Теб, тъй като не 

отхвърляш довека. Понеже ако и да ни наскърбиш, Ти пак ще ни 

съжалиш според многото Си милости! (Плач Ерем.3:26, 31-33)  

http://www.zornitsa.bg/

