
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! 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

на Facebook страницата на църквата  

www.facebook.com/esc1org 
 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ – 

на www.esc1.org 

 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ  

от 11.00 до 13.00 ч. 
 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена 

от вторник до събота от 10.00 до 19.00 ч. 
 

          В ЦЪРКВАТА И КНИЖАРНИЦАТА ще намерите ВЕСТНИК 

„ЗОРНИЦА“. 

А 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. 

 

МОЛИТВА ЗА ЮЛИ И АВГУСТ 

Господи Исусе, Пастирю наш, освежавай душата ни в тези летни 

дни! Нека един друг да освежаваме сърцата си в Христос!  

      (Пс. 23:3; Филимон 20) 

 

Първа евангелска съборна църква, гр. София, ул. „Солунска 

                  ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА 
 

 

 

                         П Р О Г Р А М А 

         за месеците юли и август 2022 г. 
 

 

 

                        ВЕРЕН ЛИ Е СЛУХЪТ? 
 

                             Тя каза на царя: Верен беше слухът, който     

                                                   чух в земята си, за твоето състояние и за                         

                                                   мъдростта ти (2 Летописи 9:6) 
 

Приятели, знаете колко слухове се разнасят днес в обществото за този или 

онзи политик, за тази или онази известна личност. Повечето от тях са 

неверни, непроверени, но пък стигат до невероятно много хора чрез т.н. 

„жълти“ вестници или електронни медии. От това се объркват много хора 

и така разделението на обществото е такова, каквото го виждаме днес.  

 Но знаете ли, че има и слухове, които не само са верни, но и носят 

позитивен заряд? Слухове, които отразяват успеха, основан на Божието 

благоволение и благословение.  

 Достигна слух до Савската царица, че цар Соломон се прочува с 

невероятната си мъдрост, с изграждането на величествен храм на Йехова 

и целия ред в страната си. Тя пристигна с голяма свита и с подаръци в 

Ерусалим, опита царя с всички трудни въпроси, на които нямаше отговор, 

и … не остана дух в нея (2 Лет.9:4б).  

 Тогава тя обяви: Верен беше слухът, който чух в земята си, за 

твоето състояние и за мъдростта ти. Аз не вярвах на думите им, 

докато не дойдох и не видях с очите си; ти надминаваш слуха, който бях 

чула (2 Лет.9:5-6).  

 Приятели, дали слухът за промяната, която е настъпила във вашето 

сърце вследствие на вярата ви в Исус Христос достига до хората около 

вас? Знаят ли те, че в Исус има повече от Соломон? (Матей 12:42)  

Какво е свидетелството ни в един свят на негативните и 

заблуждаващи послания? Верен ли е слухът, че Бог е извършил чудесни 

неща във вашия живот? Това ще се провери – и нека да бъде за обща 

полза!                                  п-р Б. Николов 

http://www.esc1.org/
http://www.zornitsa.bg/


   ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ЮЛИ 
 

        3 ЮЛИ 

        неделя  

 

        

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Посвещението на ученика и зоните наа 

удобства (Лука 9:23) 
  

       6 ЮЛИ 

         сряда 

 

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

      10 ЮЛИ 

        неделя  

              

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Изповедта на Агнето (Марко 14:52-72)  

      13 ЮЛИ     

         сряда 

 

Й. Цонев  19.00 ч. – Молитвено събрание   

      17 ЮЛИ  

         неделя    

  

п-р Д. Игнатов 10.00 ч. – Благовестието на кръста – за всички и  

                 за мен (1 Кор.1:28) 
 

       20 ЮЛИ    

         сряда 

                          

    п-р Б. Николов 19.00 ч. – Молитвено събрание   

       24 ЮЛИ  

         неделя  

              

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Мълчанието на Царя (Марко 15:1-20)  

       27 ЮЛИ 

         сряда         

            

Ниази Мохтасеб 19.00 ч. – Молитвено събрание 

       31 ЮЛИ 

         неделя 

 

п-р Б. Николов 

 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Бог може да направи несравнимо                 

                 повече, отколкото искаме или мислим      

                 (Ефес.3:20) 

 

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. АВГУСТ 
 

     3 АВГУСТ 

         сряда  

 

        

Г. Славов 19.00 ч. – Молитвено събрание 
  

     7 АВГУСТ    

        неделя 

 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Смъртта на Царя (Марко 15:21-46) 

    10 АВГУСТ      

         сряда 

                 

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

    14 АВГУСТ 

         неделя 

 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Възкръсналият Цар на света  

                 (Марко 15:47-16:8) 
 

    17 АВГУСТ    

         сряда 

  

Ч. Нейков 19.00 ч. – Молитвено събрание 

    21 АВГУСТ  

         неделя 

                          

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Ревността на Бога  

    24 АВГУСТ 

         сряда 

              

А. Стоев 19.00 ч. – Молитвено събрание 

    28 АВГУСТ  

         неделя 

            

п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Ревност за Бога  

    31 АВГУСТ 

          сряда 

 

п-р Б. Николов 19.00 ч. – Молитвено събрание  

 


