
 
 

 

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 януари 2022 г. 

 

 Понеже сте очистили душите си, като сте се 

покорили на истината, която докарва до нелицемерно 

братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, 

тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез 

Божието слово, което живее и трае до века. (1 Петрово 1: 22,23) 

 

                  Честита Нова 2022 година, скъпи братя и сестри! 

Прието е на първия ден от всяка нова година хората да се поздравяват с 

пожеланието: „За много години!“ Този поздрав съдържа в себе си 

надеждата да живеем дълго на тази земя, и разбира се ако е възможно, да 

живеем здрави и щастливи. И това е нещо добро. Кой не би искал да са 

радва на дълъг и спокоен живот в изобилие?  

Като християни трябва да помним обаче, че животът не свършва 

на тази земя и без значение колко дълго и щастливо сме живели, един ден 

ще преминем във вечното Царство на Господ Исус. Там не само ще Го 

видим лице в лице, но и ще останем завинаги с Него, заедно с всички 

изкупени Божии деца, които също като нас са родени от нетленното 

Божие семе. Какво ли ще бъде от значение тогава? Как ще оценим живота 

си от перспективата на вечността? Кое би изпълнило сърцата ни с 

удовлетворение в онзи миг, когато настъпи нашата последна и безкрайна 

Нова година? 

В горните стихове апостол Петър ни посочва една от ценностите, 

които са вечни. Той ни наставлява да се обичаме горещо. Нелицемерното 

братолюбие е това, което придава по-висша стойност на живота ни. А 

източникът на тази любов е само Бог. Ние сме способни да обичаме 

истински само когато ежедневно черпим от непресъхващия Източник на 

любов. И когато братолюбието царува в Църквата, ще можем още тук и 

сега да се докоснем до вечното Божие Царство. 

Моето пожелание към вас е през новата година да бъдете обичани 

с нелицемерно братолюбие и вие самите да обичате горещо... и то за 

много, много години!                                                                    Георги Боев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

      2 януари    
         неделя  

           

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Със Святия Бог през 2022-ра  

                 (Исая 6:1-10) 
 

       5 януари 
         сряда 

              

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

     9 януари 
        неделя  

                     

п-р Б. Николов   10.00 ч. – Условието да имаш успех (ИН 1:6-9) 

  
     12 януари 

         сряда 
                      

Чавдар Нейков 18.00 ч. – Молитвено събрание 

      16 януари 
         неделя 

                    

п-р Д. Игнатов 10.00 ч. – Примерът на Йоан Кръстител  

                 (Лука 1:76) 
 

     19 януари 
          сряда 

                   

  Емил Куличев 18.00 ч. –  Молитвено събрание   

       23 януари 
         неделя 

                           

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Ти ли ще ми кажеш?  

                 (Марк 11:27-12:12) 
 

       26 януари              

         сряда 
                  

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

       30 януари 

          неделя 

                         

  п-р Б. Николов 

 Господна трапеза 

10.00 ч. – Покаяние и прощение (Лука 19:1-10) 

 

 

 

Молитва за месец януари: 
 

Господи, очакваме с упование в Тебе да направиш нещо ново в 

живота ни през тази нова 2022 година. Искаме да внимаваме в това, за 

което Ти ни подготвяш и ни даваш. Молим се за път в пустинята ни и път 

в безводната ни земя! (Исая 43:19) 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

се провежда по групи при спазване на всички необходими мерки 
 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  

продължават при строго спазване на противоепидемиологичните мерки 
 

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.  

при спазване на противоепидемиологичните мерки 
 

 

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: 
 

9 януари, неделя, 18.00 ч. – Общо евангелско молитвено събрание в  

                                                  салона на църквата, излъчвано онлайн; 

5 февруари, събота, 9.00 ч. – Общо годишно събрание на църквата. 

 

http://www.zornitsa.bg/

