
ГРАФИК НА ОБЩА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА 

НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ ОТ ОЕЦ В СОФИЯ 

„В ЕДИНСТВО И МОЛИТВА ПРЕД БОГА” 

/9-15 януaри 2023г./ 

 

ДЕН: ТЕМА ЗА 

МОЛИТВА: 

ГОВОРИТЕЛ: МЯСТО: 

9 януари 

(понед.), 
18.00 ч. 

 

За мира по света  

 

п-р Люси Арсов 

Божия църква в България 

ул. „Петко Каравелов” 1А 

10 януари 

(вторник) 

18.00 ч. 

За преследваните  

вярващи по света  

п-р Теодор  

       Опренов 

EMEЦ „Д-р Лонг” 

ул. „Г. С. Раковски” 86 

11 януари 

(сряда) 

18.00 ч. 

За 

благовестителит

е и мисионерите   

п-р Татеос  

      Негохосян  

Първа евангелска църква 

ул. „Солунска” 49  

12 януари 

(четв.) 

18.00 ч. 

За България и  

нейните 

управници  

п-р Трайчо  

       Стефанов  

ЕПЦ „Вяра” 

ул. „Бачо Киро” 21 

13 януари 

(петък) 
18.00 ч. 

За здрави и  

благословени  

семейства 

п-р Благовест     

      Николов  

Първа баптистка църква 

ул. „Осогово” 86 

14 януари 

(събота) 

18.00 ч. 

За младите хора 

в църквите и 

страната 

п-р Георги  

      Найденов 

ЕПЦ „Св.Йоан” 

Читалище Средец 

бул. „Цар Борис III” 17 

15 януари 

(неделя) 

18.00 ч. 

За успешна и 

благословена 

Нова 2023 г. 

п-р Венци  

      Стойков  

ЕПЦ „Подуяне” 

ул.„Острово” 10 

 

 

„И народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, 

и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, 

тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята 

му” 

/2 Лет.7:14/ 

 

 

 

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 януари 2023 г. 
 

 

„И манната престана на сутринта, след като бяха яли 

от житото на земята; и вече нямаше манна за 

израилевите синове, но през тази година ядяха от 

реколтата на ханаанската земя.“ (Ис. Навин 5:12) 
 

С пожелание за Новата година 
 

Цели четиридесет години Бог храни народа Си по пътя му към 

Обещаната земя. Всеки ден Той им изпраща манна от небето, с която 

снабдява нуждите им и им дава сили. Те вървят след Него и дрехите и 

сандалите им даже не се износват. Но, ето ги вече навлезли в пределите, 

които им са обещани, в които текат мляко и мед (Лев. 20:24). И сега 

манната спира да идва от небето всеки ден. Сега плодовете на обещанието 

са пред тях. Те могат да ядат, това което Бог им е приготвил още преди да 

ги изведе от Египетското робство. И то без да са се трудили! За цяла една 

година.  

Представяте ли си, 2023-та да бъде такава за всеки един от нас? Да 

имаме всичко без да сме си мръднали и пръста за това. Не вярвам, че ще 

получим, дори да си го пожелаем.  

Това, на което евреите се наслаждават, е обещание-символ. То 

сочи към едно Царство, в което се влиза не по заслуги. То сочи към мир и 

покой, за които не можем да направим нищо. Защото в пределите на това 

Царство се влиза чрез вяра в родилия се Цар – Господ Исус Христос. 

Защото мирът, покоят и блаженството ни се вменяват чрез вяра отново в 

Него. И то не за цяла една година, а за цяла една вечност.  

Нека през 2023-та да си пожелаем Христос!  

Честита Нова Година! 

п-р Станислав Алексиев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

      1 януари    
         неделя  

           

п-р С. Алексиев 11.00 ч. – Едно нещо за 2023-та (Лука 10:38-42) 

       4 януари 
         сряда 

              

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

     8 януари 
        неделя  

                     

п-р Б. Николов   10.00 ч. – Още една година (Лука 13:6-9) 

  
     11 януари 

         сряда 
                      

п-р Т. Негохосян 18.00 ч. – Молитвено събрание 

      15 януари 
         неделя 

                    

п-р И. Стоицев 

/ЕСЦ Пловдив/ 

10.00 ч. – Проповед 
  

     18 януари 
          сряда 

                   

  Е. Татарски 18.00 ч. –  Молитвено събрание   

       22 януари 
         неделя 

                           

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Родова памет: въжето се затяга  

                 (Естир 2:19-3:15)  
 

       25 януари              

         сряда 
                  

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

       29 януари 

          неделя 

                         

  п-р Б. Николов 

 Господна трапеза 

10.00 ч. – Как да слушаме Божия глас  

                 (Откр.2-3)  

18.00 ч. – Хвалебно-благодарствена служба 
 

 

 

Молитва за месец януари: 
 

Господи, очакваме с упование в Тебе да направиш нещо ново в 

живота ни през тази нова 2023 година. Искаме да внимаваме в това, за 

което ни подготвяш и ни даваш. Молим се за път в пустинята ни и път в 

безводната ни земя! (Исая 43:19) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по време на богослуженията в 4 групи 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

се провеждат по утвърден 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: 
 

11 януари, сряда, 18.00 ч. – Общо евангелско молитвено събрание в  

            салона на църквата с тема: „За благовестителите и мисионерите“; 

4 февруари, събота, 9.00 ч. – Общо годишно събрание на църквата; 

 

http://www.zornitsa.bg/

