
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 ЯНУАРИ 2021 г. 
 

 

            СВЕТЛА ГОДИНА! 

Твоето слово е...светлина на пътеката ми  

                          (Пс. 119: 105) 

Какво е Библията за вас? Една Книга, в която намирате хубави 

истории? Книга с много мъдрости? Тъжна Книга, описваща 

разпятието на Спасителя? Весела Книга, посочваща ни Рождество? 

Тайна Книга, говореща за драматичен апокалипсис? Какво е Библията 

за вас?  

Тази 2021 година се навършват 150 години от отпечатването в 

Цариград на първата протестантска Библия. Тя е и първата Библия на 

новобългарски език. Съставена е след дванадесет години упорит труд. 

Хубавият и гладък език за своето време дължим на Петко Рачев 

Славейков, подари което тя понякога се нарича и „Славейкова” 

Библия. Народният поет Иван Вазов (по това време министър на 

просвещението) казва: „Цариградската Библия реши езиковия спор в 

България и утвърди българския книжовен език“.  

Псалмопевецът в този 119-ти псалом изповядва пред Бога и 

народа, че за него Словото Божие е светило за всяка една стъпка от 

живота му. Когато го следва, когато постъпва според него, той почита 

Бога и има лична връзка с Него. Познава характера Му. Знае накъде го 

води. За този човек Библията не е обикновена книга. Тя е в основата 

на живота и в нея се крие смисъла му. Защото единствено тя открива 

сърцето на Бога.  

Измина една трудна година. Предстои една неизвесна. През 

изминалата стъпвахме много внимателно, за да не събудим звяра, 

наречен COVID 19. Нека през тази да не стъпваме на сляпо. Нека тя да 

бъде светла година – преминала под прожектора на Библията – 

светлината за живота на човека.  

Честита 2021 година! Нека Божията светлина да озарява нозете 

ни!                                                                         

      п-р Станислав Алексиев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     3 ЯНУАРИ  
        неделя 

             

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Ел Рои – Бог, Който вижда  

                 (Битие 16:13) 
     6 ЯНУАРИ    
         сряда  

              

 Молитвено събрание 

с участието на п-р Д. 

Куличев 

18.00 ч. – По-интензивно молитвено общение  

    10 ЯНУАРИ 
        неделя 

                            

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Мисията на нашата църква  

                   (Марко 6:7 – 13) 
    13 ЯНУАРИ 
          сряда  

                      

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

    17 ЯНУАРИ 
         неделя 

             

п-р Б. Николов   10.00 ч. – Наследството, което ми се падна!    

                 (Псалом 16:5 – 6) 
    20 ЯНУАРИ 
         сряда  

             

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

      24 ЯНУАРИ               
           неделя 

                      

  п-р С. Алексиев 

   

10.00 ч. – Има ли безплатен обяд?  

                 (Марко 6:14 – 29)  
      27 ЯНУАРИ 

            сряда 
 

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

     31 ЯНУАРИ 

          неделя 

 

  п-р Е. Тинев 

 

10.00 ч. – Проповед 

       Отслужване на Господна трапеза 
 

 

 

 

 

 

Молитва за месец ЯНУАРИ: 

Господи, научи ни как да посрещаме неизвестното бъдеще от Новата 

Година. Осветлявай ни чрез Твоя светилник, Словото; наставлявай ни 

чрез поучителните Си изобличения, защото те са път към живот!  

(Притчи 6:23) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

ще се възстанови по групи при подобряване на епидемиологичната 

обстановка 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

ще се възстановят според епидемиологичната обстановка 
 

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 

са отложени до подобряване на епидемиологичната обстановка 
 

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: 

• 10 януари, неделя, 17.00 ч., обща виртуална молитва за 

църквите в София. Пастири на църквите ще водят молитвата от 

едно място, а ние ще се съберем в нашата църква, за да 

участваме в нея. Ето и линк за събитието, ако някой предпочита 

да се моли от вкъщи:  

         https://www.facebook.com/events/230800088616158/ 

http://www.zornitsa.bg/
https://www.facebook.com/events/230800088616158/

