
Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е 

 

ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО  Ж Е Н А 

Жените обичат безусловно!... 

Плачат от радост, когато детето им успее и ликуват за успелите си 

приятели... 

Щастливи са, когато чуят за сватба или за раждането на дете. 

Скърбят, когато приятел си отиде от този свят. 

Сърцата им се раздират при загубата на член от семейството. 

И все пак са силни, когато вече си мислите, че не им е останала повече 

сила... 

Знаят, че добра дума, прегръдка и целувка могат да излекуват разбитото 

сърце... 

Жените се изявяват във всякакви форми, ръстове и цветове. 

Те ще карат коли и камиони, ще управляват самолети, ще ходят, ще 

плуват... 

Или ... просто ще ти изпратят и-мейл, за да ти покажат колко държат на 

ТЕБ!!! 

Те носят радост, надежда и любов! 

Те са състрадателни и вярват в идеали! 

Те подкрепят семейството и приятелите си! 

Те притежават жизненоважни ценности, които раздават щедро и от сърце! 

И все пак, ако жените имат някакъв недостатък, той се изразява единствено 

в това:  ТЕ ЗАБРАВЯТ , ЧЕ СА МНОГО ЦЕННИ! 

 

 

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 2021 г. 
 

 

Свобода – да, но от какво и на каква цена? 

„Духът на Господа… Ме е пратил да проглася 

освобождение на пленниците… да пусна на свобода 

угнетените“ (Лука 4:18). 

Този месец празнуваме нашето славно освобождение от турско робство. 

Нашите деди са успели да го извоюват с много ценна жертва за нас и не 

само за нас, но и за нашите потомци. Те са знаели за какво се жертват. 

Въпросът е дали ние сме се научили каква е цената на тяхната жертва и 

доколко я ценим или просто това е един неработен ден за нас. 

Когато Господ Исус Христос прочете тези думи от книгата на пророк Исая, 

Неговите слушатели Го разбираха добре, защото тогава имаше роби и те 

жадуваха за своята свобода. Но когато днес заговорим за свобода, всъщност 

много хора не обръщат внимание на думите ни. Защо? Защото смятат, че те 

са свободни и нямат никаква нужда някой да ги освобождава. Но наистина 

ли е така? Наистина ли сме свободни? 

Като евангелски вярващи ние знаем добре от Божието слово, че Христос ни 

е освободил от греха. Това означава ли, че ние вече сме станали безгрешни? 

В никакъв случай НЕ! Докато сме живи на тази земя, ние ще продължаваме 

да грешим – с по-малки или с по-големи грехове. Важното е, когато 

осъзнаем, че сме съгрешили, да отидем при Бога в молитва и да Го помолим 

да ни прости греховете не защото сме станали по-добри, но заради жертвата 

на нашият Господ Исус Христос. И тогава наистина ще бъдем свободни от 

греха, за който сме се разкаяли. 

Нека Бог да ни благослови наистина да не пропускаме възможностите, 

които Той ни дава да се освобождаваме от всеки грях! 

П-р Тошко Христов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

        3  МАРТ 
          сряда 

             

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

         7 МАРТ    
         неделя  

              

 п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Внимание: Лицемерно поклонение        

                 (Марко 7:1 – 13) 
 

      10 МАРТ 
         сряда  

                            

Чавдар Нейков   18.00 ч. – Молитвено събрание – „Въпрос“ 

                   
        14 МАРТ 
          неделя 

       ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН 

п-р Б. Николов 
Концерт на Хора 

10.00 ч. – Хвалението на Бога – разговаряне и   

                 увещание (Ефес.5:19; Колос..3:16) 
 

       17 МАРТ 
         сряда  

             

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

       21 МАРТ 
         неделя 

             

  п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Внимание: Нечисто сърце  

                 (Марко 7:14 – 23) 
 

         24 МАРТ               
           сряда  

                      

  Теодор Георгиев 18.00 ч. – Молитвено събрание  

         28 МАРТ 

           неделя 

 

  п-р Б. Николов 10.00 ч. – С Христос в пустинята  

                 (Матей 4:1-11) 
 

Отслужване на Господна трапеза 
        31 МАРТ 

           сряда 
 

  П-р Д. Игнатов 18.00 ч. – Молитвено събрание 
 

 

 

 

 

Молитва за месец МАРТ: 
 

Господи, благодарим Ти, че си ни открил истината, която освобождава! Не 

желаем да бъдем повече слуги на греха, но желаем да пребъдваме в Твоето 

учение. Ако Ти ни освободиш, ще бъдем наистина свободни!  

     (Йоан 8:31-36)  
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се възстанови по групи от 10.15 ч. всяка неделя 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

са възстановени при спазване на всички мерки за безопасност 
 

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ 

започват от 10 март, сряда, 16.30 ч. 
 

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 
 

НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРИ 

ще бъдат обявявани допълнително при възможност за провеждане 
 

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/

