
СЕДМИЦА НА БРАКА 7 – 14 февруари 

Продължение от 1-ва страница 

 Ето някои важни елементи, които трябва да са част от добрата 

основа на брака: 

- Всеки от вас лично да покани Исус в сърцето си и заедно да Го 

поканите като невидим Партньор в брака ви. 

- Разговаряйте за различията си и се молете заедно. 

- Практикувайте простителност. 

- Забележете кое кара партньора ви да се чувства обичан. 

След основите, има нужда от други градивни елементи, които всеки 

би могъл да използва при изграждането на дома си:  

- Любов – може да бъде най-трудният за прилагане (Гал.5:13). 

- Доверие – това може да бъде най-крехкият елемент. 

- Почит и уважение – едни от най-пренебрегваните (Римл.12:10) 

- Посвещение – този елемент несъмнено е най-решаващият. 

Всяко основа ще бъде изпитана. Общото между двамата мъже беше 

фактът, че основите им бяха изпитани. Задухаха ветрове и заваля 

дъжд върху двете къщи. На този свят няма дом, който да не е бил 

повлиян от провала на първия дом в Едем. Независимо дали смяташ 

себе си за светец или грешник, беден или богат, всеки брак и 

семейство минава през времена на изпитание. Ветровете на 

нещастието задухват връху всяко семейство. Дъждът на 

неудовлетворението се излива върху всяко взаимоотношение. Обаче 

има надежда, че ако избереш правилната основа, твоят дом може да 

преживее любовта на небето, вместо скърбите на ада!  

Тези основополагащи ценности, за които говори Библията, са 

в самата сърцевина на християнската вяра. Тази основа може да 

направи взаимоотношението богато и красиво. Нека кажем на този 

свят, че няма значение колко стари са тези съвети за добър брак, 

семейство и дом – всичко зависи от това дали е положена правилната 

основа! 

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. 988 05 93, http://www.esc1.org 
 

ПРОГРАМА 

за 

м. ФЕВРУАРИ 2019 г. 
 

                      Седмица на брака 

 И така, всеки, който чеу тези Мои думи и                            

                            ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който          

                            е построил къщата си на канара. И заваля дъждът,     

                            придойдоха реките ... но не падна, защото бе                   

                            основана на канара.                            (Матей 7:24-25)  

Приятели, от 7 до 14 февруари отбелязваме седмицата на брака. Има 

книги, които дават добри съвети за брака и как той може да оцелее в 

света поради различните предизвикателства. Но Библията си остава 

най-качественият източник на вдъхновение и информация по този 

въпрос. Днес в страната ни има огромна нужда от този библейски 

наръчник, който да помогне да бъдат изградени здрави семейства и 

да се възстановят взаимоотношения. 

Библията ни казва, че Бог създаде първото семейство. Всичко 

бе съвършено в него. Имаха хубав дом, добра храна и прекрасно 

любящо взаимоотношение един с друг и със своя Създател. Какво 

повече би могло да се желае? Битие 3 описва как първото семейство 

преживя криза. В Библията се съдържа информация как въпреки 

кризата, навлизането на греха в живота на всяко семейство, можем да 

поддържаме една благословена връзка.  

Четейки този текст през призмата на семейния живот, ние 

получаваме една нова перспектива за връзката на казаното в текста с 

всяко женена двойка и семейство днес. Двама мъже градяха подслон 

за дома си, подходящо място, където да родят, отгледат и обучат 

децата си в среда на любов и приемане. 

И двамата мъже от притчата на Исус си бяха добре, докато не 

дойде моментът да избират основите. В нашите бракове имаме право 

да изберем основите. Можем да изберем основите въз основа на 

примерите, които ни дават медиите, филмите, поп изпълнителите, 

улицата и връстниците ни. Или можем да изградим живота си върху 

богоугодни ценности.       

                                      /Продължава на последната страница/ 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ФЕВРУАРИ 
 

  3 февруари      

      неделя  

                            

п-р Б. Николов 10.00 ч. – Каква трябва да бъде Църквата?   

                 (Мат.16:13-21) 

18.00 ч. – Бог никога не допуска болката  

                 напразно 

  6 февруари    

       сряда    

                         

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

   10 февруари  

         неделя  

            

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Отказ от свобода (1 Кор.8:1-13) 

18.00 ч. – Срещи с Исус – Сирофиникианката  

                 (Мат.15:21-28) 

  13 февруари  

         сряда 

              

Андрей Тесленко  18.00 ч. – Молитвено събрание 

  17 февруари   

         неделя  

                   

Георги Боев 

п-р Б. Николов 

10.00 ч. – Проповед  

18.00 ч. – Когато Божият Дух те посети 

  20 февруари    

        сряда 

                  

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

  24 февруари  

        неделя 

 

п-р Б. Николов 

Господна Трапеза 
 

сем. Радославови: 

10.00 ч. – Възможностите пред този, на когото   

                 е даден един талант (Мат.25:24-30) 
 

18.00 ч. – Семейство с три деца на мисия в  

                 Африка?!  

  27 февруари  

        сряда 

                

Николай Кацаров 18.00 ч. – Молитвено събрание  

 

 

Молитва за месец февруари: 

Господи, молим се всяко българско семейство да прегърне 

библейските ценности. Нека всичко между нас да става с любов!  

(1 Кор.16:14) 

 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 3 

възрастови групи по време на богослужението в неделя сутрин. 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са както следва: 

Вторник и четвъртък от 18.00 ч. – вод. п-р Д. Куличев;  

Вторник от 15.00 ч. – Цвете Куличева; 

Вторник от 18.30 ч. – п-р Б. Николов; 

Вторник от 18.30 ч. – п-р С. Алексиев;  

Вторник от 19.00 ч. – Ели Куличева; 

Четвъртък от 17.30 ч. – Александра Игнатова 

Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев; 

Вторник от 18.30 ч. – домашна група, п-р Т. Христов 

 

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ се провеждат всяка сряда от 16.30 ч. 
 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ  

от 11.00 до 13.00 ч. 
 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена 

от ВТОРНИК до СЪБОТА от 10.00 до 19.00 ч. 
 

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ 

БОГОСЛУЖЕНИЯ – на www.esc1.org 
 

В ЦЪРКВАТА ще намерите ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“.  

Вестникът 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. 
 

     ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:  

• Общо годишно събрание на 1 ЕСЦ – 9 февруари, събота, 

9.00 ч.  

• Прожекция на филм за живота на ап. Павел, 16 февруари, 

събота, 16.00 ч., Кафе-Книжарница „Защо не?“  

http://www.zornitsa.bg/

