
 
 

 

 

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 февруари 2022 г. 
 

 

 

  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и     

    праведен да ни прости греховете и да ни очисти от       

                                       всяка неправда (I Йоан 1:9). 

 

За прошката 
 

В края на месец февруари източноправославната църква отбелязва 

т.нар. „неделя месопустна“, известна по народному, като „прошки“. 

Нарича се „месопустна“, защото от нея започват Великденските пости. 

Тогава младите отиват при старите и си искат прошка за греховете, които 

са извършили спрямо тях. Така, съответно постъпва и другата страна.  

Апостол и евангелист Йоан е записал в своето Послание, че при 

Бога може да се отиде не само в един ден от годината, но всякога. Когато 

и да сме съгрешили, можем, даже е задължително, да застанем под кръста 

и да помолим за милост от небето. Тогава, ни казва Йоан, Бог 

благодарение на Своята вярност и правда ще ни прости.  

Но защо да ни прощава? Нали ние сме Го наранили с греха си? 

Апостолът посочва, че има две причини.  

Едната е, че Бог остава верен на обещанието Си още от Битие 3: 

15, където заявява, че ще унищожи дявола. Именно затова изпраща и 

Единородния Си Син – Господ Исус Христос.  

Другата е Неговата правда (справедливост), задоволена на Кръста. 

Затова Той е готов да прощава. Защото за всичко Господ Исус плати.  

Тук идва и въпросът: Ти поискал ли си прошка? Не само от 

ближния, но най-вече от Бога?  

п-р Станислав Алексиев 



ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 

 

      2 февруари 
         сряда  

           

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

     6 февруари    
         неделя 

              

 п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Разпит с лампа в лицето  

                (Марко 12:13-27) 

    9 февруари 

         сряда  
                     

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

  

    13 февруари 
        неделя 

                      

п-р Б. Николов 10.00 ч. – В света, но не от света  

                (Йоан 17:14-16; 1 Йоан 4:17б) 

     16 февруари 
          сряда  

                    

  Борис Колев  18.00 ч. –  Молитвено събрание  
 

   20 февруари 
        неделя     

                   

  п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Двете левчета (Марко 12:28-44)  

      23 февруари              
           сряда  

                           

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

      27 февруари 
           неделя 

                  

п-р Б. Николов 
Господна трапеза 

10.00 ч. – Здравословната култура на Църквата 

                 (1 Петр.2:5-10) 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва за месец февруари: 
 

Господи, ние те обичаме, защото първо Ти нас ни възлюби (1 Йоан 

4:19)! Научи ни как да осмисляме и прилагаме Твоята агапе любов в 

нашия живот. Усъвършенствай ни в любовта, така че да пропъждаме 

всеки страх! 
 

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

временно е преустановено, 

но съобразно обстановката може да се възобнови 
 

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: 
 

5 февруари, събота, 9.00 ч. – Редовно общо годишно събрание  

                                                    на църквата 

 

http://www.zornitsa.bg/

