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Изминаха се десет века,                            И трябва други ний да станем,  

откак във нашата страна                           сърцата си да обновим 

по милост Божйя към човека                    и от злотворство да престанем, 

огря небесна светлина:                              с любов тук всичко да строим. 

 и за славянските народи,                     Но бяха ни сърца корави, 

 живущи близо и далеч,                        Затуй и робство ни покри. 

 светите Кирил и Методий                   Но Господ пак не ни забрави, 

 записаха ни родна реч.                         пак свобода ни озари. 
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Ний бяхме варвари тогава,           Ще бъдем вечно благодарни, 

без писменост на наш език,           че Бог нам Своя поглед спря 

но в младата ни ощ’ държава          и в дните тъмни и коварни 

настъпи бляскав ден, велик.                     ръката Си към нас простря: 

 Във преводите им четяхме,       изпрати Кирил и Методий 

 че тук Спасител бе дошел;       душеспасенйе да вестят 

 невежи бяхме, но разбрахме:      и на славянските народи 

 за нас Той беше кръв пролял.               да сочат Пътя светъл, свят. 

 

/Бележки на автора: Написано по случай 1100 г. от създаването на 

славянската азбука. Може да се пее по „Върви народе възродени“/ 

 

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 май 2022 г. 

 

 

 

         „Към светли бъднини върви...“ 
 

„...защото има бъднина, и твоята надежда не    

 е изгубена.“ (Притчи 23:18 СИ) 

 

 

Вече ги няма тържествените и пищни тържества по време на 24 

май, когато всички бяхме на манифестация и с цяло гърло пеехме 

редактирания от управниците тържествен химн на вярващия поет Стоян 

Михайловски „Върви народе, възродени“. Между многото други неща, 

авторът говори за едни събития, които има все още да очакваме. За 

светлина, която ще огрее небосвода още един път, за да го огрява 

завинаги. И тази светлина е сам Господ Исус, който ще се появи като 

„светлата Утринна Звезда“ (Откр. 22:16).  

А бъднината, за която говори Соломон в книгата Притчи, е бъдещо 

време, в което ще настъпи справедливост и онеправданият и ощетеният, 

праведният и милостивият ще бъдат възмездени. Така тяхната надежда 

няма да бъде напразна.  

Така светлите бъднини за едни ще бъдат свързани с радостната 

среща със Слънцето на правдата – Господ Исус, а за други – с времето за 

разплата и установяване на Божието царство, в което неверниците няма 

да имат място. 

Ти познаваш ли Светлината Исус? Тя огряла ли е сърцето ти? 

Тогава се радвай, защото те очакват светли бъднини. Но, ако не, то знай, 

че една бъднина ще има и тя ще дойде, за да те попита: Как си изживял 

живота си на тази земя? От отговора ти зависи и бъднината ти.  

 

п-р Станислав Алексиев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

           1 май 
          неделя 

           

п-р Б. Николов  10.00 ч. – За съмнението, виждането и  

                 припомнянето  (Йоан 20:24-31) 

          4 май    
          сряда 

              

 Ч. Нейков 19.00 ч. – Молитвено събрание   

          8 май 

         неделя 
                     

Г. Боев   10.00 ч. – Послание от Божието слово  

         11 май 
         сряда 

                      

п-р С. Алексиев  19.00 ч. – Молитвено събрание   

          15 май 
          неделя 

                            

  п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Четвъртата чаша на Исус  

                 (Марко 14:12-31) 
 

        18 май 
         сряда     

                   

п-р Б. Николов 

 

19.00 ч. –  Молитвено събрание 

          22 май 
          неделя 

                       

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Небесните места и земната реалност    

                (Ефесяни 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12)           
                 

         25 май 

          сряда 

               

Н. Кацаров 
 

19.00 ч. – Молитвено събрание 

 
         29 май 
         неделя 

 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Мълчанието на Агнето  

                 (Марко 14:32-42) 

 

 

 

Молитва за месец май: 
 

Господи, нека Твоето слово да бъде за нас този светилник за краката ни, 

който ще ни пази от препъване. Нека посланието на свещеното Писание 

да достигне със своята виделина нашия народ, защото то единствено има 

силата да просвещава ума и да обновява сърцето. Амин! (Псалом 119:105) 

 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда в 3 групи 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

през седмицата продължават по установен график 
 

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: 

•  21 май, събота, 17.00 ч. – Представяне и дискусия за творчеството 

на Джон Бънян – водещ: д-р Мария Пилева.  

Място на провеждане: Кафе-Книжарница „Защо не?“  

 

http://www.zornitsa.bg/

