
                           ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! 
 

   Д. Мережковски  
        Музика: С. Рахманинов 

/Превод на Васил П. Василев, публикуван през 20-те години на 20 век/ 

 
  „Христос възкресе!“ пеят в храма, 

  но аз тъжа … душа мълчи. 

  В сълзи и кръв е свят унесен, 

  та пред олтара тая песен 

  тъй оскърбително звучи. 
 

  Да бе Той между нас да види, 

  що стигна наши славен век: 

  как брат от брат се ненавиди, 

  и как – опозорен човек. 
 

  Да чуе в тоя храм красиви 

  „Христос възкресе!“ – от печал 

  с какви ли Той сълзи горчиви 

  пред таз тълпа би заридал! 
 

 

 

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 април 2022 г. 

 

 

 

 

ЗАРАДИ НАС ... ЗАРАДИ БОЖИЕТО ЦАРСТВО 
 

 Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за         

всички  ни, как няма да ни подари заедно с Него и 

всичко? (Римляни 8:32) 
 

В Никейския символ на вярата, който се изповядва от всемирната Църква 

е записано: 

Вярвам... в Един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, 

роден от Отца... Който заради нас човеците и заради нашето спасение 

слезе от небето и бе въплътен чрез Светия Дух от Девица Мария и стана 

човек; бе разпнат също за нас под Пилат Понтийски; страда и бе 

погребан; а на третия ден бе възкресен според Писанията; и се възнесе 

на небето и седна отдясно на Отца ... Неговото царство не ще има край.  

 Тези думи обобщават накратко съдържанието на Евангелието и 

посланието, което ние, християните,  искаме да споделим с хората около 

нас, особено в дните и седмиците, в които честваме Христовото 

възкресение. 

Не може да не обърнем внимание на изразите „за нас“, „заради нас“ 

и как те са свързани с обещанието за Неговото царство.  

Възкресение Христово е не само историческо събитие. То е 

събитие, което се осъществява, във всеки, който го осмисля като история 

на личния си живот, сега и в бъдещето.  

Бог, Всевишният, Творец на всичко видимо и невидимо, се 

прославя в Своя Единороден Син, тук на планетата Земя. Господ Исус 

изкупи с кръвта Си мъже и жени, на които да предаде силата и славата на 

Своето възкресение и Своето царство.  

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! 

п-р Данаил Игнатов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

         3 април 
          неделя 

           

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Духовната война и нашата 

подготвеност за нея (Ефес.6:10-20) 

         6 април    
          сряда 

              

 Ниази Мохтасеб 18.00 ч. – Молитвено събрание   

        10 април 

         неделя 
                     

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Проблемът „Исус“ (Марко 14:1-11)  

       13 април 
         сряда 

                      

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

         17 април 
          неделя 

                           Цветница 

  п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Царската реч (Йоан 12:12-33) 
 

       20 април 
         сряда     

                   

п-р Б. Николов 

 

18.00 ч. –  Молитвено събрание 

           21 април           
        четвъртък 

                   Велики четвъртък           

  п-р Д. Игнатов 

 Господна трапеза 

18.00 ч. –  
 

         22 април 
           петък 

                      Разпети петък 

п-р С. Алексиев 18.00 ч. – Моето и Неговото страдание           

                 (Фил.1:21-30) 

        24 април 

          неделя 

              Възкресение Христово 

п-р Б. Николов 
Програма на Хора 

10.00 ч. – Милостта и надеждата от Възкресе- 

               нието на Исус Христос (1 Петр.1:3-9) 
        27 април 
          сряда 

 

Гости от Гърция 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

Молитва за месец април: 
 

Святи Отче, благодарим Ти за голямата Твоя милост да ни възродиш за 

жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите! 

Благодарим Ти за това, че с Твоята сила ни пазиш да получим нетленно 

наследство. Помогни ни, когато попадаме в разни изпитания, да не губим 

радостта от спасението! (1 Петр.1:3-6) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда в 3 групи 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

продължават при 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.  
 

 

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: 

•  Прожекция на филма „Пътешественикът“ – събота, 9 април, 19.00; 
 

•  Pieta – Концерт за страданията на Христос – вторник, 19 април, 

19.00 ч. В програмата: арии от Пасионите на Бах; Хендел, 

Вивалди, Перголези и Моцарт.  

http://www.zornitsa.bg/

