
                           ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! 
 

   Д. Мережковски  
        Музика: С. Рахманинов 

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

вижте колко актуално звучи днес то на фона на военните действия!!!/ 

 

  „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 2023 г. 

 

 

 

            Привлечени от Кръста и от славата на                    

                                 Възкръсналия 

 

Приятели, в средата на този месец ние си припомняме 

събитията, свързани със страданията на Спасителя и Неговото 

пътуване към Кръста.  

Колко драматично Исус се отклони от всички земни очаквания, 

за да извърши най-великото дело, което някога се е извършвало за 

човечеството! Той живя, страда, умря и възкръсна отново – за Божия 

слава и за нашето вечно добро.  

    В последните Си земни дни Той заяви:  

    И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при   

   Себе Си (Йоан 12:32).  

Странно е за нашия начин на мислене идеята, че един кръст 

може да бъде привлекателен. Напротив, това е едно отвратително 

място на екзекуция. Той става привлекателен само по една единствена 

причина: Този, Който виси на него! Господ Исус Христос, Божият и 

Човешкият Син понесе на него нашите грехове и престъпления.  

Същевременно както смъртта Му на кръста, така и 

възкресението Му, разкриват Неговата истинска слава.  

Смъртта и Възкресението на Исус изобразяват както 

страданието, така и изцелението; както отхвърлянето, така и 

триумфа; както смирението, така и славата.  

Приятелю, привлечен ли си от Кръста и от издигнатия на него 

Спасител? Предал ли си живота си на Него? Тогава ще участваш и в 

славата на Възкръсналия!  
                       п-р Б. Николов 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

         2 април 
          неделя 

           

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Проблемът Бог (Естир 6:14-7:10) 

         5 април    
          сряда 

              

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

        9 април 
         неделя 

                           Цветница 

п-р Б. Николов    10.00 ч. – Целта на влизането на Исус в града 
 

       12 април 
         сряда 

                     Велика Сряда 

п-р Д. Игнатов  18.00 ч. – Слово и молитвено събрание  

        13 април 
      четвъртък 

                   Велики четвъртък           

  п-р Б. Николов 
Господна трапеза 

18.00 ч. – Как Бог говорѝ на Пилат  
 

       14 април 
         петък   

                       Разпети петък 

п-р С. Алексиев 18.00 ч. –  Исус в Пасхата – презентация 
 

         16 април           
          неделя 

                  Възкресение Христово 

  п-р С. Алексиев 
 Програма на Хора 

10.00 ч. – Защо плачеш? (Йоан 20:1-18) 
 

         19 април 
           сряда 

                       

Гости от Гърция 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

        23 април 
          неделя 

               

Г. Боев 10.00 ч. – Ще Го видим Какъвто е! (1Йоан 3:1-6) 

        26 април 
          сряда 

 

Николай Генчов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

       30 април 
          неделя 

 

п-р Б. Николов 10.00 ч. - Как да бъдем съд за почтена употреба  

                (2 Тим. 2:20-22; Ерем. 18:1-6) 
 

Молитва за месец април: 
 

Боже, зная, че моят Изкупител е жив! (Йов 19:25) Нека тази увереност 

никога да не ме напуска. Отвори очите ни, за да гледаме Твоята слава в 

дни на изпитания. Нека да горят сърцата ни, когато ни говориш!  

(Лука 24:31-32) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда в 3 групи по време на богослуженията,  

а тази на юношите – след богослужението 
 

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: 

• Бригада за почистване на прилежащите части на църквата –  

1 април, 9.00 ч. 

• Великденски концерт на оркестър Класика – 7 април, петък, 18.00 ч. 
 

• Прожекция на филма „Евангелието според Йоан“ – събота, 8 април, 

14.00, в Кафе-книжарницата; 

• Настолни игри за несемейни – 21 април, петък, 18.00 ч в Кафе-

книжарницата. 

 

http://www.zornitsa.bg/

