
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 септември 2021 г. 
 

 

   Ученици 

      

            Учениците започват новата учебна година и това предизвиква 

всякакви вълнения както у тях, така и у възрастните. Дали ще бъдат 

„присъствено“ в класните стаи или „онлайн“ от вкъщи? Това са различни 

форми на обучение, наложени от развитието на епидемията, но целта е 

една: ученикът да получи качествено образование.  

Християнинът е Христов ученик, който не престава да се учи и в 

своето обучение има на разположение най-ценната библиотека, наречена 

Библия. Днес имаме привилегията да разполагаме с нея на съвременен 

език и тя да стане наш учебник и наше ръководство за достоен и 

благословен живот. И с това напомняме, че тази година се навършват 150 

години от издаването на т.н. Цариградска или Протестантска Библия. 

На една конференция за религиозното възпитание преди няколко 

години един от лекторите застъпи тезата, че заради липсата на религиозно 

възпитание в училище „расте едно осакатено поколение”. Той припомни 

значението на думите „образование“ и „възпитание“, като възпитание 

идва от старобългарската дума „питание” или храна и представката „въз”, 

която означава „над” или „храна отгоре” – тоест „духовна храна”, а 

образование – от „образ” – Божий образ, която е човешката душа. Когато 

няма „религиозно нравствено възпитание”, както се изразяват на 

конференцията, човек помрачава Божия образ. Наистина, когато липсва 

библейската просвета и духовното обновление, човекът е изгубен и следва 

крах на всяко ниво. Не наблюдаваме ли това у нас днес?  

Използвам случаят да ви предизвикам и насърча да се 

„образоваме“ и „възпитаваме“ според оригиналния смисъл на тези 

понятия. Нека бъдем ученици, които изпитват вълнение пред писаното 

свято Божие слово, Библията!  

                                                       п-р Б. Николов 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     1 септември 
         сряда 

           

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

     5 септември    
         неделя  

              

п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Спасението и децата  

                 (Марко 10:13-16) 

     8 септември 
         сряда 

                     

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

   12 септември 
        неделя 

                      

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Обръщението (1 Сол.1:9-10) 

    15 септември 
          сряда 

                    

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

    19 септември 
         неделя 

                   

  п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Какво да взема със себе си?  

                 (Марко 10:17-31) 

      22 септември              
           сряда 

                           

Петър Наков 18.00 ч. – Молитвено събрание   

     26 септември 

           неделя 
                         

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Писмо до църквата в София  

                 (Откр.2 и 3) 
 

    29 септември 

           сряда 
                     

  п-р Б. Николов 

 

18.00 ч. – Молитвено събрание                 

 

 

 

Молитва за месец септември: 

Учителю, научи ни какво означава да бъдем Твои ученици (Лука 

14:26, 27, 33). Помогни ни да бъдем постоянни в Твоето учение, така че 

да бъдем учители, които непрекъснато се учат с Твоето помазание (Евреи 

5:12; 1 Йоан 2:27). 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

започва от 19 септември и се провежда по групи при спазване на  

всички необходими мерки 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

ще започнат с допълнително съобщение 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/

