
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 и още не е отминала.  

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 юни 2021 г. 
 

 

                         Възвишение 
И като изрече това, докато те гледаха, Той се 

възнесе и облак Го прие от погледа им (Деяния 1:9) 

 

Използвам заглавието от романа на Милен Русков „Възвишение”, 

за да поразсъждавам малко върху това как живеем живота си. Ние всички 

мечтаем за нещо по-добро. Мечтаем идеалите ни да са възвишени. 

Обществото ни да е подредено. Църквата ни да е духовна.  

По пътя на тези мечти българина си мисли, че е хубаво да има ред, 

законност и справедливост, но когато стане дума той самият да спазва 

правилата, тогава все някак си намира „вратичка” за да не се подложи на 

това изпитание. Защо ли е така?  

След като прекарва четиридесет дни на земята, явявайки се 

възкръснал на толкова много хора, Господ Исус Христос се възнася и сяда 

отдясно на Божия престол (Евреи 1:3). Той сяда там като Господар, на 

Когото е поверена цялата власт на небето и на земята (Матей 28:18).  

Лъжем се, ако си мислим, че Бог е някъде високо и не го е грижа 

за нас. Сам ни казва, че ще ни придружава чак до свършека на света 

(Матей 28:20). Но също така се лъжем, ако си мислим, че Той не се 

интересува от това как живеем живота си под Неговата власт. Именно на 

Великден Бог ни доказа, че света ще бъде съден чрез същия Богочовек - 

Христос, като Го възкреси от мъртвите (Деяния 17:31).  

Ако искаме да сме възвисен народ и възвишена църква, следва да 

живеем живота си под властта на възнесения, възвишен Христос. Следва 

принципите на Неговото слово да са и наши принципи. Следва сърцето ни 

да е покорено на Неговото сърце. Онова, което Той мисли, да мислим и 

ние. Онова, което Той иска, да искаме и ние. Онова, което Той мрази, да 

мразим и ние. Онова, което Той обича, да обичаме и ние. Само тогава ще 

сме възвисени до Него и ние.  

п-р Станислав Алексиев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

        2 ЮНИ 
         сряда 

           

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

         6 ЮНИ    
         неделя  

              

п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Кръстоносен живот (Марко 8:31-38) 
  

        9 ЮНИ 
         сряда 

                     

Тейлър Дикс   18.00 ч. – Молитвено събрание  

       13 ЮНИ 
        неделя 

                      

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Бъдещата слава (Марко 9:1-13) 

        16 ЮНИ 
          сряда 

                    

Йордан Цонев 18.00 ч. –  Молитвено събрание  

         20 ЮНИ 
          неделя 

                  ПЕТДЕСЯТНИЦА 

  п-р Б. Николов 10.00 ч. – Какво трябва да носи добре   

                облеченият християнин тази година?  

                (Колос.3:12-14) 
         23 ЮНИ               
           сряда 

                           

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

         27 ЮНИ 

           неделя 
                         

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Маските, които трябва да свалим  

                (2 Кор.3:1-18) 

         30 ЮНИ 

           сряда 
                     

  п-р С. Алексиев 

 

18.00 ч. – Молитвено събрание                 

 

 

 

Молитва за месец юни: 

Господи, изпълвай ни със Святия Си Дух! Утешавай ни чрез изпратения 

Утешител! Помагай ни не само по Духа да живеем, но по Духа и да ходим! 

(Ефес.5:18; Йоан 14:26; Гал.5:25)  

 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по групи при спазване на всички необходими мерки 
 
 

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/

