
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 отново.  

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!  

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. 02/ 988 05 93, http://www.esc1.org 

                  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА 
 

 

 

                     П Р О Г Р А М А 

         за месец АПРИЛ 2021 г. 
 

 

„И пееха нова песен: Ти си достоен,... 

защото си бил заклан и със Своята кръв си 

изкупил за  Бога човеци от всяко племе, език, хора 

и народ и направил си ги царство и свещеници на 

нашия Бог и те ще царуват на земята.“                                               

                                     (Откровение 5:9-10) 

   

Седмицата, в която си спомняме Господните страдания преди 

Неговото възкресение е важен повод да съединим сърцата си в 

общение помежду си в Христовото име. Тези дни ни предизвикват да 

осмислим по-дълбоко изкупително Му дело и отдадем слава на Бога. 

Словото от видението на Йоан ни въвежда в тържеството на 

онези десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, които 

прославят Божия Агнец като изкупителна жертва за живота на още 

толкова и повече хора от всички векове, от всички краища на земята.  

Сега не е време за някакво сантиментално умиление, а е време 

на покаяние пред Божията святост и Божията любов. Божият син, 

Бого-човекът Христос, е понесъл чудовищни страдания по пътя към 

Голгота и на Кръста. Освен това нека ни бъде позволено да говорим за  

умонепостижими страдания в сърцето на Бог Отец, Който 

предопределя Сина си като жертвено Агне.  

Всеки родител знае, че болката на неговото дете боли повече от 

собствената болка. А как ли стоят нещата в сърцето на Бога, Който е 

самата Любов, но и Върховен съдия? За да бъде изпълнена Божията 

правда, но и за да  останем живи, Той избра смъртната присъда на Исус 

вместо смъртта на цялото човечество. Тази жертва замества 

наказанието на грешниците, които ще се обърнат и пожелаят с вяра да 

живеят с Него и за Него - като родени от горе, осветени и възкресени 

за вечен живот.  

Сега е време да живеем с вяра като свещеници на нашия Бог и 

посланици на Неговото царство. 

       П-р Данаил Игнатов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

      4 АПРИЛ 
        неделя 

             

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Битка за сърцето (Марко 7:24-37) 

      7 АПРИЛ    
         сряда  

              

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

      11 АПРИЛ 
        неделя 

                            

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Сърцето на Исус (Марко 8:1-28) 

      14 АПРИЛ 
          сряда  

                      

п-р Джон Бъргър 18.00 ч. – Молитвено събрание 

      18 АПРИЛ 
         неделя 

             

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Упование по време на изолация             

                 (Битие 7-8; 3 Царе 17:7-9) 

      21 АПРИЛ 
          сряда  

             

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

       25 АПРИЛ               
           неделя 

                           Цветница 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Ето, твоят Цар иде при тебе!    

                 (Захария 9:9)  

       28 АПРИЛ 

           сряда 
                        Велика сряда  

  Г. Боев 18.00 ч. – Молитвено събрание 

       29 АПРИЛ 

        четвъртък 
                    Велики четвъртък 

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

18.00 ч. – Предсказанието на Каяфа  

                (Йоан 11:49-52) 

        30 АПРИЛ 

           петък 
                        Разпети петък 

  п-р Д. Игнатов 18.00 ч. – Пред престола на Божия Агнец  

                 (Откровение 5:9)  
 

 

 

Молитва за месец АПРИЛ: 

Небесни Отче, подготви сърцата ни да живеем живот на предаване, за 

да можем да приемем от Твоята благодат. Приготви сърцата ни, за да 

почетем Твоята смърт и да празнуваме Твоето възкресение! 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

ще се възстанови по групи при подобряване на епидемиологичната 

обстановка 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

се провеждат при строго спазване на противоепидемиологичните 

мерки 
 

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. при спазване на 

противоепидемиологичните мерки 
 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

www.facebook.com/esc1org 
 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

на www.esc1.org 
 

НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРИ 

са отложени до подобряване на епидемиологичната обстановка 
 

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. 
 

 

http://www.zornitsa.bg/

