
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 ноември 2021 г. 
 

И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия 

образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги 

благослови...(Бит. 1:27) 

 Този текст от първата книга на Библията стои като крайъгълен камък в 

основата на юдео-християнските ценности и на християнското учение за 

човека и семейството. Все още в България този принцип се защитава от 

всички вероизповедания и дори на конституционно равнище. За 

съжаление в света се разпространява нов тип псевдо-хуманистична 

идеология. Става въпрос за опити на налагане в общото европейско 

законодателство на норми, които задължават приемането на 

еднополовите бракове. 

Разбира се това не е единственият проблем на културата, в която 

съществува съвременното семейство. Пандемията от Ковид-19, настъпила 

преди една година, създава предпоставки за конфликти и отчуждение 

между съпрузи, провокира увеличаване на случаи на семейно насилие,  

затваря деца и възрастни в условия на социална изолация, източва 

материалните и психологически ресурси на семейния съюз. А 

безотговорното пренебрегване  на  заразата – „на вяра“ – никак не решава 

проблема.  

В същото време „пандемията“ на разтрогнатите бракове отдавна съсипва 

устойчивостта на обществото и дори на църквите ни. Като библейски 

християни, ние не приемаме и широкото разпространение на т.нар. 

„съжителство без брак“, което означава съжителство основано на 

„вратички за измъкване“, подмолен страх и несигурност. 

През месец ноември в България честваме Деня на будителите, както и 

Деня на християнското семейство. Това е добър повод да отговаряме (но 

с кротост и страхопочитание!)  на всеки, който ни пита за нашата 

надежда (1 Пет. 3:15) и в същото време да предупреждаваме за опасността 

от грехове, „които лежат пред вратата“ на нашите домове и рушат нашето 

общество. Нека се молим настойчиво за тези, които управляват света, да 

имат ясен поглед за моралните последствия от политическите си 

действия, в границите на властта, която им е дадена. Нека бъдем трезвени 

и будни, и да се противопоставяме на  всичко, което принизява 

християнското благочестие и достойнствата на нашата вяра.       

  Пастир Данаил Игнатов      



 

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 
 

      3 ноември 
         сряда 

           

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

      7 ноември    
         неделя  

              

п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Кой е твоят избраник?  

                 (Марко 11:1-11) 

     10 ноември 
         сряда 

                     

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

    14 ноември 
        неделя 

                      

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Знаци за Второто пришествие на  

                 Господ Исус Христос  

     17 ноември 
          сряда 

                    

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

     21 ноември 
         неделя 

                   

  п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Има ли Господ семейство?  

                 (Колосяни 3:18 - 25) 

       24 ноември              
           сряда 

                           

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

       28 ноември 

           неделя 
                         

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Пребъдвайте! – посланието на   

                 евангелист Йоан  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва за месец ноември: 

Господи, помагай на семействата ни да преодоляват различните 

форми на атаки, които идват от тези, които не познават или се отдалечават 

от Твоя закон. Молим се за тези, които избираме да водят страната ни да 

следват библейските норми и принципи за тази най-важната клетка на 

обществото. Амин!  
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

временно е преустановено заради обстановката 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

се провеждат при много 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/

