
МОЛИТВА НА АНСЕЛМ КЕНТЪРБЪРИЙСКИ 

 

 

Велики и милостви Боже, 

излей върху нас благодатта Си, 

и прости неблагодарността ни за Твоята доброта. 

Стоим пред Теб с мъртви и безчуствени сърца, 

несмекчени от любовта 

на Твоята нежна и подкрепяща ни добрина. 

О, милостиви Отче, възвърни ни и ще бъдем 

възвърнати. 

Намправи ни от все сърце гладни и жадни за Тебе, 

и с цялата ни вътрешност да желаем Тебе. 

Помогни ни да Ти служим с цялото си сърце, 

и да се стремим всецяло към онова, което радва Твоя 

поглед; 

В Името на Твоя единороден Син, 

На Когото с Теб и Святия Дух да бъде слава и чест, 

во веки веков.  

Амин! 
 

 

 

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 НОЕМВРИ 2020 г. 
 

 

 

            И не се съобразявайте с този век, но се    

    преобразявайте чрез обновяването на ума си,                    

                                    за да познаете от опит каква е Божията воля    

                                  - това, което е добро, благоугодно и съвършено.  

                   (Послание към Римляните 12:2) 

 

Месец ноември в българският календар започва с Деня на будителите. 

А той следва след последния ден на м. октомври, когато в цял свят се 

чества Деня на Реформацията. Днес в България се говори със силен 

глас и дори с остър тон за необходимост от пробуждане на обществото 

и за крайно наложителни реформи. 

Когато апостол Павел пише своето послание до църквата в Рим, 

той има пред вид, че там има високообразовани хора, които 

преценяват с особена философска нагласа времето в което живеят. И 

той ги насърчава да осъзнаят, че християните трябва да станат фактор 

за промяна на отношенията в обществото. Но най-напред трябва да 

изградят модел на такива отношения вътре в Църквата. А те се 

изграждат с постоянна работа, „чрез обновяването на ума".  

Обновяването на ума по стандартите на Евангелието, довежда 

до познаване на Божията воля, дава познание за това, което е наистина 

добро за нас и за хората около нас. Истинско пробуждане,  истинска 

реформа в обществото може да настъпи там, където посоката на тази 

промяна се води от духовно пробудени и променени хора - от Бога.  

Духовно пробуденият човек променя виждането си за 

първостепенните ценности в живота. Вижда как трябва да живее в 

личните си отношения и как трябва да се изпълнява управлението на 

земята  по образеца Божието Царство. Духовно промененият човек   

работи на практика за прилагане на Божията воля в света и  прилагане 

на Божията правдата, с която Той управлява цялото творение. 

                                        п-р Данаил Игнатов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

   1 НОЕМВРИ  
         неделя 

              ДЕН НА РЕФОРМАЦИЯТА 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Какво може да направи праведният,    

      когато основите са разрушени? (Пс.11:3-4) 
   4 НОЕМВРИ    
          сряда  

              

  Тревин Хуут 18.00 ч. – Молитвено събрание   

   8 НОЕМВРИ 
        неделя 

                            

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Казвам се Легион (Марко 5:1 – 20) 

   11 НОЕМВРИ 
         сряда  

                      

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

   15 НОЕМВРИ 
          неделя 

             

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Здравето ли е най-важно?  

                 (Марко 5:21 – 43) 
  18 НОЕМВРИ 
         сряда  

             

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

    22 НОЕМВРИ               
           неделя 

                      

  п-р Б. Николов 

   

10.00 ч. – Оръжието в християнското   

                 семейство 
    25 НОЕМВРИ 

           сряда 
 

  Ниязи Мохтасеб 18.00 ч. – Молитвено събрание 

   29 НОЕМВРИ 

          неделя 

 

  И. Иванов 
Младежко служение  
Господна трапеза 

10.00 ч. – Господната молитва, част 2 

 

 

Молитва за месец НОЕМВРИ: 

Господи, научи ни как да обновяваме на ума си, за да познаем Твоята 

воля за нас. Преобразявай ни, за да можем да преобразяваме и средата 

около нас! (Римл.12:2) 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

вече започна в три възрастови групи, като се спазват всички 

противоепидемиологични условия 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са както следва: 

Понеделник от 18.30 ч. – домашна група, п-р Т. Христов 

Вторник и четвъртък от 18.00 ч. – вод. п-р Д. Куличев; 

Вторник от 18.30 ч. – п-р Б. Николов;  

     Вторник от 19.00 ч. – Ели Куличева;  

Петък от 18.30 ч. – п-р С. Алексиев; 

Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев; 

Две недели в месеца от 12.15 ч. – семейна група, Н. Златев  
 

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 
 

НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРИ 

докато трае извънредното положение са  

неформални срещи за въпроси, споделяния и молитва от 18.00 ч. 
 

ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ освен на хартия,  

вече 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. 
 

Други събития: 

• 20.11.2020 г., 18.00 ч. Молитвено бдение  

• 22.11.2020 г., 18.00 ч. Представяне на книгата на проф. Д. 

Свиленов „Коронавирусът“ от авторът; 

• 29.11.2020 г., 18.00 ч. Прожекция на филма „Набеденият 

виновник“ (“The Wrong Man”, 1956, реж. Алфред Хичкок) с 

представяне от Олег Константинов. 

http://www.zornitsa.bg/

