
    Слава во вишних! Слушайте!  

    Аз чух чудесен глас:  

Чух хор велик с тържествен вик, 

вести нов свят за нас, /:2 

вести, вести нов свят за нас. 
 

Айзък Уотс е бил гений. Едва на четири години, той е изучил 

латински, на девет – гръцки, на 11 френски, а на 13 еврейски език. 

Неговите поетични обработки на Псалмите са били забележителни. За 

съжаление, той не бил хубавец. Неговият единствен шанс в любовта 

дошла и си отишла с една млада дама, на име Елизабет Сингър, която 

всъщност се влюбила в Уотс заради неговите публикувани поеми.  

Елизабет била толкова привлечена от този мъж, който можел да 

пише така задълбочено и страстно, че отправила покана да се ожени за 

него в писмо. Но когато те се срещнали, тя си оттеглила предложението. 

По-късно тя написала, че Уотс бил „висок само 1.50 м., с крив нос, 

изпъкнали скули, малки очи и смъртно блед цвят на кожата. Аз се 

възхищавах на съкровището, но не и на  ковчежето, което го съхранява…“  

Айзък останал неженен, но прекарал целият си живот, фокусиран 

на Божията слава. През 1719 г. той публикувал своя поетична творба, 

основана на Псалом 98, която станала според мнозина най-великият 

християнски химн на всички времена: „Слава во вишних!“ или в оригинал 

„Joy to the World.“ Музиката е на друг голям гений – Г. Ф. Хендел, а 

превода на текста е на нашия поет, писател и общественик Стоян 

Ватралски.  

 

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 декември 2022 г. 
 

           
 

          РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ПРАЗНИК НА                    

            ЗАВРЪЩАНЕТО У ДОМА 

 

Един от символите, който отразява емоциите на 

Рождествения празник повече от другите, е символа на дома. Важно 

е да празнуваш Рождество Христово заедно с цялото си семейство. 
Когато домът е това място, което Бог е определил да бъде, тогава 

изпитваме удобство, радост, сигурност, приемане, смях и любов. 

Домът е там, където ние принадлежим един на друг. 

Но домът, за който говорим, не е само временния дом на 

земята, но също и вечния дом на небето. Рождество е празник, 
защото Исус напусна Своя небесен дом и дойде на земята да ни 

спаси от греховете; така че, когато ние напуснем тази земя, да 

отидем завинаги в небесния дом при Него.  

Ние знаем историята на Блудния син (Лука 15). Той напусна 

дома и отиде в света на греха, където пропиля всичко, което му бе 
дадено от щедрия баща. Но когато дойде на себе си, той се завърна 

у дома, където му е мястото. Това бе за него истинско Рождество – 

празник за него и за очакващия завръщането му любящ Баща.  

Рождество е празник, в който ние се радваме за неизказания 

дар, който получихме от Бога (2 Кор. 9:15). Но също и празник, в 
който Бог се радва за всяко наше завръщане при Него. Ръцете на 

Бога все още са разтворени в очакване мнозина да се завърнат. 

Рождество Христово доказва, че Бог провежда Своя 

спасителен план въпреки всички обстоятелства в света – както 

преди 20 века, така и в днешната размирна и несигурна обстановка. 
Нека Му се доверим напълно и да се завърнем при Него!  

                              п-р Б. Николов 
 

http://www.esc1.org/


ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     4 декември    
         неделя  

                   ДЕН НА БИБЛИЯТА 

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Неговите заповеди (Еклисиаст 12:1-14) 
 

    7 декември 
         сряда 

              

  Н. Златев 18.00 ч. – Молитвено събрание 

   11 декември 
        неделя     

                     

п-р Б. Николов   10.00 ч. – Видението за Отрасъла  

                   (Захария 3:8-9; 6:9-13) 

    14 декември 

          сряда  
                    

п-р С. Алексиев 
 

  18.00 ч. – Молитвено събрание  
 

  18 декември 
        неделя             

                    

п-р С. Алексиев  10.00 ч. –  Раждането и надеждата  

                  (Псалом 2:1-12) 
 

    21 декември              
        сряда 

                   

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

     24 декември 
          събота 

                      БЪДНИ ВЕЧЕР 

 Програма на деца и 
юноши 

16.00 ч. – Драматизация: Изпълнение на        

                 Божието обещание  
     25 декември 
          неделя 

            РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза    

10.00 ч. – Рождество – мир в усилно време    

                 (Лука 2:14)  
 

   28 декември 
           сряда            

                  

 Кр. Владимиров 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

 

Молитва за месец декември: 
 

Господи, благодарим ти, че те познаваме като Чудесен, Съветник, 

Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Копнеем наистина Твоето 

управление и мир непрестанно да се увеличават в Твоето велико и 

постоянно разширяващо се Царство! (Исая 9:6-7) 

 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по време на богослуженията в 4 групи  
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

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“  

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 декември, неделя, 18.00 ч. – представяне на новата книга на п-р 

Данаил Игнатов „Църквата и светът през 20 и началото на 21 век.“ 

 

http://www.zornitsa.bg/

