
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. 

Направи 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 ФЕВРУАРИ 2021 г. 
 

 

            

Радостта , молитвата  и благодарността  в 

Господа 

„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко 

благодарете, защото това е Божията воля за вас 

в Христа Исуса.” (1  Солунци  5: 17-18) 

Радостта изпълва живота на вярващите хора, подсилва вярата 

им и създава тази невидима близост с нашия Създател. Божието слово 

ни разкрива колко е хубаво да се радваме на Божите благословения 

към нас и колко е важно да споделяме тази радост с братята и сестрите 

в Църквата, както и с хората около нас. Израз на радостта ни са и 

молитвите, които изговаряме и представяме пред Бога.  

Ние сме призвани и подтиквани да се молим непрестанно, 

което е полезно за нас като християни, но е и отговорност, която 

понякога не искаме да поемем на раменете си.  

Благодарейки на Бога за всичко, което е направил за нас, 

споделяме радостта и любовта с нашия Господ и участваме заедно с 

ангелите в хвалението и поклонението в небесни места. Има моменти, 

когато е трудно да се зарадваме, да се молим и да благодарим, но дори 

и тогава Бог е близо, и ни чува, вижда и подкрепя. Това е така, за да 

можем след като сме преминали през изпитание, отново да имаме 

радост в сърцето и да бъде Бог прославен сред хората. 

В това объркано и напрегнато време виждаме как Бог остава 

верен и показва любовта си към нас всеки ден; десницата Му не се е 

скъсила и продължава да спасява и да усъвършенства тези, които с 

желание и любов в сърцата се покоряват на благовестието. 

Божието слово е красиво и с тези стихове ни разкрива каква е 

Неговата воля за нас в Христа Исуса, с което още повече ни насърчава 

да се молим, да благодарим и да се радваме в Господа!   

               Дякон Николай Златев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

   3 ФЕВРУАРИ  
         сряда 

             

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

   7 ФЕВРУАРИ    
         неделя  

              

 п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Ресторант „Гладен стой“  

                 (Марко 6:30-44) 
  10 ФЕВРУАРИ 
         сряда  

                            

Кр. Владимиров   18.00 ч. – Молитвено събрание  

  14 ФЕВРУАРИ 
          неделя 

                      

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Любов, която покрива грехове   

  17 ФЕВРУАРИ 
         сряда  

             

Н. Мохтасеб  18.00 ч. – Молитвено събрание 

  21 ФЕВРУАРИ 
         неделя 

             

  п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Хотел „Звездоброй” 

                 (Марко 6:45-56) 
    24 ФЕВРУАРИ               
           сряда  

                      

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

    28 ФЕВРУАРИ 

           неделя 

 

  п-р Б. Николов 10.00 ч. – Аз съм Господ, Който те изцелявам!      

                 (Изход 15:22-27) 
 

Отслужване на Господна трапеза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва за месец ФЕВРУАРИ: 

Господи, колко много копнеем да разбираме каква е Твоята 

воля за нас! А Ти ни казваш, че Твоята воля е да се радваме, да се 

молим и да благодарим?! Винаги, непрестанно и за всичко?! Помогни 

ни чрез Святия Дух това да стане реалност в живота ни!  

         (1 Сол.5:17-18) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

започна възстановяването по групи от 10.15 ч. всяка неделя 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

също се възстановят от 9 февруари – при спазване на мерките за 

безопасност 
 

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 

ще бъдат обявявани допълнително 
 

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. 
 

Други събития: 

• 6 февруари, 9.30 ч. Общо събрание на членовете на 1ЕСЦ; 

• 21 февруари, 18.00 ч. – живот и служение на Били Греъм. 

 

 

http://www.zornitsa.bg/

