
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 септември 2022 г. 
 

          В УЧИЛИЩЕТО НА ХРИСТОС 
„Затова и ние … не преставаме да се молим за вас и да искаме 

от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля … за 

да постъпвате достойно за Господа … като принасяте плод 

във всяко добро дело...“     

                                                                      (Колосяни 1:9,10) 

 

Скъпи братя и сестри, 

Лятото е към своя край и постепенно започваме да се завръщаме към старите 
си задължения и работни навици. След приятната почивка е време отново да 

мобилизираме нашите сили, за да можем успешно да изпълняваме 

отговорностите си – на работа, в училище и навсякъде. 

Има едно поле, в което е особено важно да положим всички усилия, 

за да се справяме успешно – училището на Христос, в което сме влезли, след 

като сме Го призовали за наш Спасител и Господ. Нашият успех в това 

училище е определящ и за всеки друг аспект от живота ни. 

Молитвата на ап. Павел за вярващите в град Колос отразява добре 

сърцето на апостола и желанието му за техния напредък в училището на 
благодатта. Затова и ние можем да се поучим от нея и да пожелаем на прага 

на новата учебна година нещата, за които апостолът се моли. 

Първо, да познаваме Божията воля. Апостолът ни подсказва, че средството 

за това е изграждането на мъдрост и разбиране (прозрение) в нашия вътрешен 

човек. А мъдростта и прозрението идват от познанието на Божието Слово и 

дълбокото му осмисляне и преживяване чрез личните ни взаимоотношения с 

Триединния Бог. За да бъде резултатът добър, е необходимо да бъдем 

постоянни и дисциплинирани в нашето общение с Него. 

Второ, познанието на Божията воля цели на практика да живеем угодно на 

Бога и да Му принасяме плод от добри дела. С други думи, ако първата част 
от молитвата е насочена навътре към нашето лично общение с Бога, то 

втората част е насочена навън – към начина, по който отразяваме нашия 

Господ в света около нас. 

И така, нека през тази нова учебна година да помним към какво сме 

призовани. Нека бъдем неуморни ученици в училището на Христос и 

достойни Негови представители! Амин!                                          

Георги Боев 

     



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     4 септември    
         неделя   

           

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Символизмът на скинията  

                 (Евреи 9:1-12, 23-28) 
 

    7 септември 
         сряда 

              

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

   11 септември 
        неделя     

                     

В. Емануилов   10.00 ч. – Тайната на благочестието  

                   (1 Тим.3:16)  

    14 септември 

          сряда  
                    

п-р Д. Игнатов 

 

  18.00 ч. – Молитвено събрание   

  18 септември 
        неделя             

                    

  Георги Боев  10.00 ч. –  Неблагонадеждният ученик  

                  (Битие 35:9-15) 
 

    21 септември              
        сряда 

                   

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

     25 септември 
          неделя 

                           

  п-р Б. Николов 

Господна трапеза 

10.00 ч. – Символизмът на храма  
 

28 септември 
          сряда            

                  

Марио Ефтимов 18.00 ч. – Молитвено събрание 

 

 

 

 

 

 

Молитва за месец септември: 
 

Господи, молим се да ни изпълниш с познаване на Твоята воля чрез пълна 

духовна мъдрост и проумяване. Помогни ни да принасяме траен плод във 

всяко добро дело. Дай ни да положим всяко старание в дисциплините в 

училището на Христос! (Колосяни 1:9-10).  

 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

 Учебната година започва на 18 септември по групи 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

ще започнат от м. октомври 
 

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“  

е достъпен 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: 

• 18 септември, неделя, 18.00 ч. – представяне на нова книга на п-р 

Христо Куличев „ОПИТАЙ БОГА“; водещ с. Цвете Куличева 

 

http://www.zornitsa.bg/

