
Молитва на св. Франциск от Асизи 
 

Господи, направи ме инструмент на своя мир, 

където има омраза, нека сея любов; 

където има рана – милост; 

където има съмнение – вяра, 

където има отчаяние – надежда, 

където има тъма – светлина, 

където има тъга – радост. 

О, Боже Всемогъщи, дари ме 

Да не търся утеха, а да утешавам, 

да не търся разбиране, а да разбирам, 

да не търся обич, а да обичам, 

защото когато даваме, получаваме, 

и в прошката ни прощават, 

и в смъртта се раждаме 

за вечен живот. 

 

 

 

 

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 октомври 2022 г. 
 

 

 

                         БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН 

              За всичко благодарете, защото това е  

                             Божията воля за вас в Христос Исус (1 Солунци 5:18) 

 

Благодарността е изразено искрено и сърдечно отношение на 

признателност към някого, от когото сме получили израз на внимание 

или е направил някакво добро дело за нас. Често  изказваме 

благодарност към различни хора, но колко повече признателност 

дължим на нашия Бог, Цар и Господар! Той ни е удостоил със 

специалната чест да се  наричаме Негови чада (1 Йоан 3:1), а всяко 

дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на 

светлините (Яков 1:17). Едновременно чрез благодарността за всяко 

нещо в живота ни откликваме на  Божията воля (1Солунци 5:18). 
 

Отбелязвайки ежегодно през месец октомври Благодарствения 

ден, Църквата в един дух, с общ възглас на възхвала, се покланя и 

благодари на Бога за всички материални и духовни благословения в 

Христос. Тези благословения са различни, индивидуални, за всеки 

един християнин. Има едно благословение, един дар, всеобщ за всички 

и това е заместническата смърт на Христос за нашите грехове. За този 

дар трябва да благодарим ежедневно и да славословим нашия Спасител 

и Господ. 
 

Библията изобилства с примери на благодарствени молитви, 

често свързани с хваление. Като християни ние трябва да живеем 

живот на признателност към Бога за това, че е снабдявал, днес снабдява 

и ще продължава да снабдява всяка наша нужда според Своето 

богатство в слава в Христос Исус (Филипяни 4:19).                                                                                                                                                                                                                         
Елка Джамбазова 

 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

     2 октомври    
         неделя  

           

п-р С. Алексиев  10.00 ч. – Кой кого управлява? (Естир 1:1-22) 

 
 

    5 октомври 
         сряда 

              

 Джон Бъргър 18.00 ч. – Молитвено събрание 

    9 октомври 
        неделя     

                     

п-р С. Алексиев   10.00 ч. – Звярът и красавицата (Естир 2:1-18)  

    12 октомври 

          сряда  
                    

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

  16 октомври 
        неделя             

              БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН 

п-р Б. Николов  10.00 ч. – Благодарност за жетвените уроци         

                (Псалом 126)  

18.00 ч. – Хвалебна служба 
 

    19 октомври              
        сряда 

                   

п-р Б. Николов 18.00 – 20.30 ч. – Молитвено бдение 
 

     23 октомври 
          неделя 

                           

 п-р Д. Кърлев 10.00 ч. – Защо да се прибавяме към местната 

                 църква? 
  

  26 октомври 
          сряда            

                  

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

   30 октомври 

       неделя 

             ДЕН НА РЕФОРМАЦИЯТА 

п-р Б. Николов 

Господна трапеза 
 

10.00 ч. – Само по благодат!  

 

Молитва за месец октомври: 
 

Господи, научи ни да благодарим за всичко. Научи ни да бъдем 

признателни за Твоята щедра ръка. Научи ни как по-добре да изразяваме 

благодарност! (1 Сол.5:18) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по време на богослуженията в 4 групи 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

Започват по график 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: 

1 октомври, 13.00 ч., зала Колодрума, гр. Пловдив – Обща национална  

молитва за България 

22 октомври, в църква „Блага вест“ – фестивал „ЕЛА И ВИЖ“ – 

запознаване с дейността на различните християнски служения и мисии в 

страната.  www. ela-vizh.net 

http://www.zornitsa.bg/
http://ela-vizh.net/

