
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! 

 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

на Facebook страницата на църквата  

www.facebook.com/esc1org 
 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ – 

на www.esc1.org 

 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ  

от 11.00 до 13.00 ч. 
 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена 

от вторник до събота от 10.00 до 19.00 ч. 
 

          В ЦЪРКВАТА И КНИЖАРНИЦАТА ще намерите ВЕСТНИК 

„ЗОРНИЦА“. 

А 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 ЮЛИ И АВГУСТ 

Господи Исусе, Пастирю мой, освежавай душата ми в тези летни 

дни! Нека един друг да освежаваме сърцата си в Христос!  

      (Пс. 23:3; Филимон 20) 

 

Първа евангелска съборна църква, гр. София, ул. „Солунска 

                  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА 
 

 

                         П Р О Г Р А М А 

         за месеците юли и август 2021 г. 
 

 

                        ЧУДНА БЛАГОДАТ 

 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не 

от самите вас; това е дар от Бога (Еф. 2:8) 

 

 Винаги, когато пеем песента „О, колко чудна благодат” или когато 

казваме Господната молитва, се питам: защо прощаваме толкова трудно? 

Не само на неприятелите си, а на ближните си също! Каква е връзката на 

благодатта с прошката? Бог ни обича, без да заслужаваме това, и иска и 

ние да обичаме другите. Да отразяваме тази любов, да светим. А ние 

понякога се сърдим на най-близките си дълго време. Излъчваме омраза, а 

не любов. Имам чувството, че съвременните хора, включително 

вярващите, ставаме все по-раздразнителни и нетърпеливи, все по-трудно 

прощаваме. Роднини престават да общуват, приятели не си говорят, 

семейства, които до вчера са били чудесни, говорят за развод. 

 Защо прощаваме трудно? Често в основата е гордостта, нараненото 

„аз”. Вторачването в библейски истини и забравяне за други, по-важни. 

Например един приятел много държи прошката да бъде поискана по 

библейските правила, за да я даде. Друг повтаря непрекъснато, че е глава 

на семейството и всеки член трябва да го слуша. А любовта? Нали имаме 

заповед да обичаме и неприятелите си? А това, че трябва да си „мием 

краката” един на друг? След като Исус изми краката на учениците си и 

показа любовта си към тях (и след това към всички нас), защо аз да не 

обичам жена си и децата си, въпреки наранената си гордост? 

 Може би трябва да погледнем думите на ап. Павел отново. Той ни 

казва, че самите ние сме били простени. Простени поради Божията милост 

(благодат). После той подчертава, че всичко това е „дар от Бога“. Ако се 

замислим колко много Бог е простил на нас, тогава и ние ще можем 

искрено да прощаваме на другите. Ако се замислим колко много Той е 

платил за нас, тогава ще даваме прошката си по-лесно. За Негова слава! 

       Дякон Георги Славов 

http://www.esc1.org/
http://www.zornitsa.bg/


   ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ЮЛИ 
 

        4 ЮЛИ 

        неделя  

 

        

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Възможното и вярата (Марко 9:14-29)  

       7 ЮЛИ 

         сряда 

 

Тейлър Дикс 18.00 ч. – Молитвено събрание 

      11 ЮЛИ 

        неделя  

              

п-р  С. Алексиев 10.00 ч. – Величието и Исус (Марко 9:30-37) 

      14 ЮЛИ     

         сряда 

 

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

      18 ЮЛИ  

         неделя    

  

п-р Б. Николов и 

 Ч. Нейков 

10.00 ч. – Служението  

       21 ЮЛИ    

         сряда 

                          

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

       25 ЮЛИ  

         неделя  

              

Младежка служба 

Господна трапеза  

 10.00 ч. – Проповед и хваление  

       28 ЮЛИ 

         сряда         

            

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

 

 

 

 

 

 

 

  ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. АВГУСТ 
 

     1 АВГУСТ 

         неделя 

 

        

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – За или против? (Марко 9:38-50) 

  

     4 АВГУСТ    

         сряда  

 

Г. Славов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

    8 АВГУСТ      

        неделя 

                 

п-р  С. Алексиев 10.00 ч. – За развода (Марко 10:1-12) 

 

    11 АВГУСТ 

         сряда  

 

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

    15 АВГУСТ    

        неделя 

  

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Знакът, че Бог е с нас (1 Царе 14:1-15) 

    18 АВГУСТ  

         сряда  

                          

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

    22 АВГУСТ 

         неделя 

              

Хари Татеосян 

Гост проповедник 

Арменска църква 

10.00 ч. – Проповед 

    25 АВГУСТ  

         сряда 

            

Ч. Нейков 18.00 ч. – Молитвено събрание 

    29 АВГУСТ 

         неделя  

 

п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Място на трапезата (2 Царе 9)  

 


