
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 май 2021 г. 
 

 

 

                  Исус е жив и аз ще живея.  

                  Исус е жив, не се боя, 

                   защото знам – държи Той бъдещето, 

си струва да живея, щом Исус е жив. 

                                        

Това е припевът на една от най-известните песни на Бил и Глория Гейдър 

Because He lives. Тъй като Исус е жив, аз мога спокойно да посрещна 

утрешния ден!  

Колко е важно да знаем какво означава факта, че Исус е възкръснал 

от мъртвите! Възкресението на Исус е крайъгълния камък на нашата вяра. 

Без възкресение, ние нямаме Бог, на когото да се покланяме. Без 

възкресението си Исус не би бил по-добър от Буда, Мохамед, или някой 

друг религиозен водач. Разликата между християнството и останалите 

световни религии е, че нейният основател е възкръснал физически от 

мъртвите. Възкресението на Исус е мотивирало ранните християни да 

бъдат смели да изявяват добрата вест за спасение и да устояват на 

преследванията.  

Приятели, какво означава за вас знанието, че Исус е жив? Как това 

допринася за твоята мотивация да живееш пълноценен християнски 

живот? Можеш ли спокойно и с вяра да посрещнеш утрешния ден? 

 В началото на пандемията, причинена от Ковид-19, поради 

затварянето на много от църквите или ограничаването броя на 

посетителите в църковните сгради, някой бе написал в социалните мрежи:  

„Църквата напусна сградите!“  

Колко хубаво би било, ако това бе евангелизаторска истина! Колко 

полезно би било за Царството, ако и след приключване на пандемията 

Църквата „излезе“ навън, за да възвестява за възкръсналият и жив Господ! 

                       п-р Б. Николов 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

        2 МАЙ 
        неделя 

            ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Тайната на Възкресение  

                 (1 Тим.3: 14-16) 
        5 МАЙ    
         сряда  

              

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

        9 МАЙ 
        неделя 

                     

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Слепота, вяра, изповед  

                   (Марко 8:22-31) 
        12 МАЙ 
          сряда  

                      

Иван Иванов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

        16 МАЙ 
         неделя 

                   ХВАЛЕБНА СЛУЖБА 

п-р Б. Николов 

и Ч. Нейков  

10.00 ч. –  Поклонението, което Бог приема –  

                  1 част          

        19 МАЙ 
          сряда  

             

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

          23 МАЙ               
           неделя 

                           

Петко Чолаков 10.00 ч. – Работа и съвършенство 

                 (Изход 35:30 – 36:1)  

         26 МАЙ 

           сряда 
                         

  Илия Беязов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

         30 МАЙ 

          неделя 
                     

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

18.00 ч. – Поклонението – 2 част 

                
 

 

 

Молитва за месец май: 

Господи, помогни ни да познаем от личен духовен опит колко 

превъзходно велика е силата Ти към нас, вярващите – сила, с която 

подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите! (Ефес.1:18-20) Дай 

ни от тази възкресенска сила за справяне с всекидневните ни нужди, за 

устояване и за свидетелство!  
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се възстановява по групи от 9 май 
 

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. 
 

Предстоящи събития:  

• Събор на СЕСЦ в гр. Кричим, 15 май 2021 г. 

• Семеен лагер 22 – 24 май, гр. Велинград 

http://www.zornitsa.bg/

