ГРАФИК ЗА ОБЩА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА
НА ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ ОТ ОЕЦ В СОФИЯ
„В ЕДИНСТВО И МОЛИТВА ПРЕД БОГА”

/6-12 януaри 2020 г./
ДЕН
6 януари

ТЕМА
ГОВОРИТЕЛ
За
п-р Татеос
понеделник благовестителите и
Негохосян
18.00 ч.
мисионерите по
света
7 януари
За България и
п-р Гроздан
вторник нейните управници
Стоевски
18.00 ч.
8 януари
сряда
18.00 ч.

За възстановяване
на отпадналите от
вярата

п-р Венци
Стойков

МЯСТО
Първа
баптистка
църква
ул. „Осогово” 86
БЦБ „Елим”
ул. „Цар
Самуил” 86
ХЦ Света
Троица
жк Гоце Делчев
бл.47-Е; ет.2
(зад магазин
Джъмбо; до Била)

9 януари

За преследваните

четвъртък
18.00 ч. християни по света

10
януари
петък
18.00 ч.

За мира и
единството
в семействата

11
януари
събота
18.00 ч.
12
януари
неделя
18.00 ч.

За децата и
младежите на
България
За мирна и
благословена Нова
2020 година

ЕПЦ „Вяра”
ул. „Бачо Киро”
21
ББЦ
п-р Благовест Кръстопът
бул.„Никола
Николов
Мушанов” бл.331
/вход:до
Райфайзенбан/
Първа
п-р Емануил
евангелска
Бозов
църква
ул. „Солунска 49
ЕПЦ
п-р Влади
„Подуяне”
Райчинов
ул.„Острово” 10
п-р Илиан
Евтимов

Първа евангелска съборна църква, гр. София, ул. „Солунска“ № 49,
тел. 988 05 93, http://www.esc1.org

ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА
ЦЪРКВА
ПРОГРАМА
за
м. ЯНУАРИ 2020 г.

СИЛНИ ВЪВ ВЯРАТА
Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете
мъжествени! Бъдете силни! (I Кор. 16: 13)
Сякаш за един миг и ето вече и тази година си отиде. Някак
много бързо. Неусетно. Какво ли не се случи през нея. Имахме много
хубави моменти. Много благословения. Преминахме през различни
трудности и изпитания. Загуби на близки хора. Болести и страдания.
А вярата ни, тя на моменти беше много силна и убедителна, а
понякога се колебаеше.
Във време на гонения, когато живота в църквата е бил нелек,
ап. Павел пише на своите братя и сестри в Коринт да бъдат смели и
да воюват за вярата си. Като че ли, ако не сме нащрек, ако не
внимаваме, можем много лесно да изпаднем в униние и да не
забележим, кога сме свалили гарда и вярата ни е станала уязвима.
През новата 2020 година ми се иска и аз, подобно на апостола
да ви насърча с неговия съвет. Да внимаваме, да не допускаме
разколебаване в нашия вървеж с Господ Исус Христос. Нека да
помним, че сме във война. Да знаем, че живеем в един враждебен
свят, който ни предлага всевъзможни поводи да покажем слабост.
Нека през тази година се държим за Господа и да сме убедени, че
Неговата благодат няма да ни остави и няма да ни забрави. Само в
Него можем да бъдем и мъжествени и твърди и силни. В нашата
битка с врага Той е опората на която можем да се облегнем.
Скъпи братя и сестри, мили приятели, нека през Новата 2020
година разчитаме всеки ден на нашия Спасител, Приятел и Цар. В
Него ще намерим победа и утеха! Да ни е честита Новата година! Бог
да ни благослови през нея. Амин.
П-р Станислав Алексиев

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ЯНУАРИ
1 януари
сряда
п-р С. Алексиев
5 януари
неделя
п-р С. Алексиев
8 януари
сряда
Ниази Мохтасеб
12 януари
неделя
п-р С. Алексиев
15 януари
сряда
п-р Б. Николов
19 януари
неделя
п-р Б. Николов
22 януари
сряда
п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. – В мръсната река (Марк 1:9 – 13)
18.00 ч. – Вяра и страдание (Йов 2 част)
18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. – Време е! (Марк 1: 14 – 15)
18.00 ч. – Вяра и страдание (Йов 3 част)
18.00 ч. – Молитвено събрание

Молитва за месец януари:
Господи, молим се за изпълнение на Твоето обещание към нас, което
идва чрез Исус Христос – здрава и непоколебима надежда в
предстоящата година. Насърчи ни да се държим за Твоята котва,
очаквайки Твоите благословения през Новата 2020 година!
(Евреи 6:18-20)
НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ се провежда всяка неделя с 3 възрастови
групи по време на сутрешните богослужения
ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са следват своя
установен график
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.

10.00 ч. – Надеждната котва за Новата година
(Деян. 27:20-36; Евреи 6:18-20)
18.00 ч. – Тиха и изразителна вяра

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ:
Б. НИКОЛОВ: СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 18.00 ч.
С. АЛЕКСИЕВ: ВТОРНИК И ПЕТЪК 14.00 – 17.00 ч.

18.00 ч. – Молитвено събрание

26 януари
неделя
п-р Б. Николов
10.00 ч. – О, колко чудна благодат – 2 част
Господна трапеза
18.00 ч. – Да следваш целта и в най-трудните
моменти на живота си (Псалом 57)
29 януари
сряда
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Молитвено събрание

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:
•
•

Молитвена седмица на ОЕЦ: 6 – 12 януари /виж графика на
посл. страница! Домакини сме в събота, 11.01, с молитва за
младите хора;
Общо годишно събрание на църквата – 1 февруари,
събота, 9.30 ч.

