
                     ЖЕНА РОДИХ СЕ АЗ 

  /Сийка п-р Зяпкова/ 

 

Жена родих се аз – помощница на Бога –  

творението Му в света да продължа, 

от „глината“, която дава Той, да мога 

с творби красиви дома си да освежа. 
 

 Жена родих се аз – другар да бъда верен 

 на този, който Бог изпрати в моя път, 

 за да споделям радост, скръб и залък черен, 

 за него да създам уютен, топъл кът … 
 

Жена родих се аз – безкрайно да обичам, 

да се топя във любовта без страх и жал,  

на смърт тело и здраве да обричам, 

за да добруват тез, що Господ ми е дал! 
 

Жена родих се аз – ръцете си във служба 

на добротата в тоя свят да посветя, 

и с Бога, свързана във непрестанна дружба, 

пътеката си да покрия със цветя! 
 

Жена дойдох в света – и влях се във пороя 

от много воли и сърца в човешкий род, 

наравно със мъжа напред аз крача в строя, 

чрез Бога да градим по-светъл, нов живот! 

   Поповица, 28 февруари 1975 г. 

 

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 март 2022 г. 

 

 

            БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

 

Празникът Благовещение е празник на жената 

християнка, която с вяра и покорство приема Божията вест и с Неговата 

благодат я осъществява. Изпратеният от Бога ангел Гавриил известява на 

сгодената Мария една невероятна вест. В човешката история ангелите 

говорели винаги по същество. Гавриил казал: 

     1/ Ще заченеш и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус; 

     2/   Той ще бъде велик, ще Го наречеш Син на Всевишния; Господ     

         ще Му даде престола на баща Му Давид; 

      3/  Ще царува и царството Му няма да има край. 

Отговорът на Мария е знаменателен: Ето Господнята слугиня; нека ми 

бъде според твоите думи (Лука 1:38).  

С какво Мария може да бъде пример както за всяка съвременна жена, така 

и за мъжете?  

• Мария може да бъде за нас пример с яснотата на своята цел – да 

угоди на Бога като приеме противоречията, които й предоставя 

живота. Целта й не беше нейното удобство, а Божията слава. 

• Послушанието и покорството пред Бога не е еднократно решение, 

а дисциплинираност за цял живот. Божията благодат ни дава сили 

да познаем своята мисия и ни дава сили да я изпълним. Да гледаме 

на живота си не според обстоятелствата, а от гледна точка на един 

суверен Бог. 

• Не трябва да оставяме емоциите си да ни ръководят. Мария не 

позволи чувствата й за евентуално неблагоприятно развитие на 

събитията след като роди като девица, нито пък разочарованието, 

че ще роди Царя на Царете в ясла, нито каква да е друга скръб и 

мъка да замъглят погледа й на вяра. 

Нека и ние да бъдем не само приемници, но и носители на благовестието!  

                      п-р Благовест Николов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

         2 март 
          сряда  

           

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

         6 март    
         неделя 

              

 п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Преди краят на света (Марко 13:1-23)  

        9 март 

         сряда  
                     

В. Емануилов   18.00 ч. – Молитвено събрание  
  

        13 март 
        неделя 

                      

   Програма на     

        Хора 

10.00 ч. – ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН  

         16 март 
          сряда  

                    

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

        20 март 
        неделя     

                   

п-р Б. Николов 

 

10.00 ч. – Как да живеем с ограничения без да   

                 ограничаваме Бога  

           23 март              
           сряда  

                           

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

          27 март 
           неделя 

                  

п-р С. Алексиев 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Той ще дойде в слава  

                 (Марко 13:24-37) 
 

        30 март 

          сряда 

 

Вл. Караиванов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

 

 

Молитва за месец март: 
 

Господи, благодарим Ти за подходящия помощник, който си ни дал, за да 

изпълним волята Ти на земята. Нека всички качества, които отразяват 

тяхната духовна красота (кротък и тих дух), както и поведението им 

(страх и чистота), да бъдат благословение за всички! Благодарим Ти за 

невероятните сънаследници на вечния живот в Христос! (1 Петр.3:1-7) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

е възобновено 

и съобразно обстановката се провежда в 3 групи 
 

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 
 

 

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: 

• 25 март, петък, 17.00 ч. – Благовещение – събрание на жените 

http://www.zornitsa.bg/

