
 
 

 

 

 

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 декември 2021 г. 
 

 

  150 години от Нашата Библия 

 

Всяка първа неделя на месец декември отбелязваме 

Деня на Библията. Тази година е юбилейна, тъй като през 1871 г. се издаде 

т.н. Цариградска, или Протестантска Библия. Екипът от четирима учени 

/Хр. Костович-Сечанов, д-р Ил. Ригс, д-р Ал. Лонг, П. Р. Славейков/ 

работи по превода 20 години. Така след превода на Библията на 

старобългарски език от бр. Кирил и Методи, нашият народ получава 

Библията на книжовен новобългарски език. Така най-старата книга на 

света, която е пълното и единствено откровение на Бога за човека, по един 

забележителен начин става главната предпоставка за културното и 

духовно развитие на нашия народ.  

 Дали за нас това е само история, с която имаме основание да се 

гордеем или е нещо повече? Дали желанието ни да образоваме хората за 

значимостта на това епохално дело не ни пречи да прозрем нещо още по-

важно за самите нас днес? 

 Защото Библията, като Божие слово е необходима за всеки човек 

за всеки ден. Тя не е талисман. Тя е писменото послание на Бога до нас за 

спасение на човека, което трябва да бъде изяснявано и приемано искрено 

и от сърце. Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за 

изобличение, за поправление, за наставление в правдата (2 Тим.3:16).  

 Предстои съставяне на правителство, което да управлява страната 

в една сложна политическа, икономическа и здравна обстановка. Можем 

ли да се надяваме, че Библията, със своите духовни и морални послания 

ще бъде ръководство за всеки член на новия кабинет? Можем да се молим 

за това, но и да изискваме това от всеки политик. 

 Нека „Нашата Библия“ да стане „Твоята Библия“, която да те води 

към спасение и познаване на Господ Исус Христос, да храни душата ти и 

да черпиш от нея мъдрост и благодат! 

                                  п-р Б. Николов 
 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     1 декември 
         сряда 

           

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

     5 декември    
         неделя  

              

п-р Цв. Стоицев 

мл. ръководител  

10.00 ч. – Достойни?  

     8 декември 
         сряда 

                     

Красимир  

Владимиров 

  18.00 ч. – Молитвено събрание  

   12 декември 
        неделя 

                      

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Христовата метла (Марко 11:12-25) 

    15 декември 
          сряда 

                    

Теодор Георгиев 18.00 ч. –  Молитвено събрание   

    19 декември 
         неделя 

                   

  п-р Б. Николов 10.00 ч. – Важните въпроси около Рождество    

                 Христово (Лука 1:18, 34, 66) 
      22 декември              
           сряда 

                           

Иван Иванов 18.00 ч. – Молитвено събрание   

   25 декември  

        събота 

                   Рождество Христово  

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Рождество в Едем (Битие 3:8-19)  

     26 декември 

           неделя 

                         

  п-р Б. Николов 

 Господна трапеза 

10.00 ч. – Неразопакованият подарък 

    29 декември 

           сряда 

                     

 п-р С. Алексиев 

 

18.00 ч. – Молитвено събрание                 

 

Молитва за месец декември: 
 

Господи, колко обичам аз Твоя закон! Положи Словото Си вътре в нас и 

го напиши в сърцата ни! Молим се посланието му за спасение и надежда 

да повлияе на хората от нашето поколение! (Еремия 31:33) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по групи при спазване на всички необходими мерки 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

продължават 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. 

 

ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ: 

24 декември, 16.00 ч. – Бъдни вечер, младежка служба с драматизация; 

http://www.zornitsa.bg/

