
Молитва на св. Августин 

към Святия Дух 
 

 

Духни в мен, о, Святи Душе, така че всичките ми мисли да 

бъдат святи. 

Действа в мен, о, Святи Душе, така че моята всекидневна 

дейност да бъде свята. 

Привлечи сърцето ми, о, Святи Душе, така че това, което 

обичам, също да бъде свято. 

Укрепи ме, о, Святи Душе, за да мога да защитавам 

всичко, което е свято. 

Пази ме, о, Святи Душе, така че винаги да бъда свят. 

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 юни 2022 г. 

 

             
          Актуалната проповед на Петдесятница 

И така, нека знае добре целият Израилев дом,  че 

Този Исус, Когото вие разпънахте, Него Бог е 

направил и Господ и Христос (Деяния 2:36). 

50 дни след Възкресението се случи онова, което Исус Христос бе обещал 

по-рано – да изпрати друг Утешител, Който да заеме Неговото място и да 

бъде винаги с последователите Му. Новият Утешител бе изпратен, за да 

бъде с всички, които са повярвали в Божия Син – Исус Христос. Сега 

апостол Петър ясно потвърждаваше, че това вече е факт.  

В резюмето на Петър много ясно се виждат няколко факта – Исус, 

Който бе разпънат от целия Израилев дом е същият, Когото Бог направи 

Господ и Помазаник-Христос. Тези думи апостолът отправи към всички 

слушатели – „вие Го разпънахте“. Той не се страхуваше от това какво 

могат да му направят всички тези хора, не се страхуваше от фарисеите, 

които толкова се постараха, за да се отърват от Исуса, не се страхуваше 

от никого другиго освен от Бога. Затова отправи тези много тежки думи 

към всички слушатели… В резултат на силните думи, които употреби, се 

вижда, че те достигнаха сърцата на хората. „Като чуха това, те, засегнати 

в сърцата си“ (ст. 37). В един по-стар превод се използва още по-силна 

дума „ужилени“ (1924 г). Когато пчела или оса ни ужили някъде, това 

веднага предизвиква нашата реакция. Никой не отлага реакцията си при 

ужилване за по-добро време, за по-късно. Всеки реагира мигновено. Това 

направиха и хората, които слушаха проповедта на ап. Петър. Те попитаха: 

„Какво да сторим, братя?“ (ст. 37) Те веднага потърсиха решение за своя 

сърдечен проблем. Какво да направим?  

Отговорът на ап. Петър бе в три насоки: „Покайте се и всеки от вас 

нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви; и 

ще приемете този дар, Святия Дух“ (ст. 38). Това е което се очаква и от 

всеки от нас – покаяние и изповед.                                         

    П-р Т. Христов 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

         1 юни 
          сряда  

           

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

         5 юни    
         неделя 

              

 п-р Б. Николов 10.00 ч. – Силата на молитвата, силата на 

Словото и силата на общението – 1 част (Деян. 

1-2)  

         8 юни 

         сряда  
                     

п-р Д. Игнатов   18.00 ч. – Молитвено събрание  
  

        12 юни 
        неделя 

                     ПЕТДЕСЯТНИЦА 

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Силата на молитвата, силата на Сло- 

 вото и силата на общението – 2 част (Деян. 1-2) 

         15 юни 
          сряда  

                    

  Гост от СГА  18.00 ч. –  Молитвено събрание  
 

        19 юни 
        неделя     

                   

Георги Боев 

 

10.00 ч. – Съдружници в благодатта         

                 (Филипяни 1:1-11) 
 

           22 юни              
           сряда  

                           

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

           26 юни 
           неделя 

                  

Виктор Емануилов 

 Господна трапеза 

10.00 ч. – От Дух и сила (1 Кор.2:4)  
 

        29 юни 

          сряда 

 

Вл. Караиванов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

 

 

Молитва за месец юни: 
 

Господи, благодарим Ти за изпратения Святи Дух, Който вече 2000 

години обвинява света за грях, за правда и за съд. Научи ни не само да 

живеем, но и да ходим в Духа (Йоан 16:8; Галат.5:25).  

 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда в 3 групи и ще продължи до 12 юни 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

продължават по график 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 
 

 

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: 

• 4 юни, 10.30 ч. – „Изграждане“ – Конференция за жени;  

говорител: д-р Пеги Бенкс; организатори: Студио 865 и ОЕЦ;  

Място на провеждане: 1 ЕСЦ, ул. Солунска 49, София 

http://www.zornitsa.bg/

