МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА

Боже, само ти си достоен за почит, за слава и хвала! Само с
Теб ние можем да победим всяка буря – включително
пандемията COVID-19, която преживяваме сега.
Днес ние Те молим:
Да изцелиш онези, които са болни и да предпазиш
онези, които не са.
Дай на нашите водачи повече мъдрост в усилията да
се справят с пандемията и икономическите
последствия.
Укрепи Своята всемирна Църква. открий ни как да
си сътрудничим заедно, за да достигнем нуждите на
тези около нас.
Успокой нашите страхове. Изпълни ни със Своята
надежда, радост и мир, като продължаваме да се
доверяваме на Теб.
Използвай тази пандемия, за да настане духовно
пробуждане. Очакваме Твоята слава, сила и
изцеление!
Ела, Господи Исусе!
В името на Исус, амин.
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

ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
ПРОГРАМА
за месец АПРИЛ 2020 г.

Под карантина
“...посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а
затворниците ги слушаха”. (Деян.16:25)
Мили приятели, под карантина сме! Всички! Не е наш избор,
на Бога е! Какво да се прави? Хората се вайкат, че не знаят как да
разпределят времето си, че не са сигурни дали ще могат да работят
пълноценно от домовете си. Други, които са с деца, подложени на
дистанционното обучение, изпитват трудности с дисциплината.
Въобще, положението не е никак леко.
Как можем най-пълноценно да използваме времето си? Като
подредим приоритетите си, най-вече. Попаднал за първи път в
европейски затвор, апостол Павел избра да постави молитвата и
хвалението на Бога на първо място. Там, под „карантината” във
Филипи, той, заедно със Сила, хвалеха Бога и се молеха така
свободно, както никога преди. Сигурно ни изглежда налудничаво (да
пеем на Бога, лишени от свободата си), но текста ни казва, че
затворниците са слушали молитвите и песните им.
Ние се молим Бог да използва коронавируса, за да можем да
достигнем до другите с благовестието. А как живеем във „вътрешната
си стаичка” под карантина? Използваме ли времето си да хвалим Бога
и да се молим? Ако подредим правилно приоритетите си, хората ще
ни слушат. Ще слушат и ще чуят Благата вест. Дай Боже, сърцата им
да се обърнат към Него и да живеят завинаги. Така от карантината
може да излезе нещо полезно!
п-р Станислав Алексиев

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1АПРИЛ
Сряда

п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
се преустановява до приключване на извънредното положение

5 АПРИЛ
Неделя

п-р Б. Николов

Молитва за месец АПРИЛ:
Господи, дай ни дух на мъдрост и откровение, за да Те познаем подобре; да познаем силата, с която подейства в Христос, като Го
възкреси от мъртвите! (Ефес.1:17-20)

10.00 ч. – Силата на домашната църква

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА
Част от групите се провеждат онлайн

8 АПРИЛ
сряда

п-р Б. Николов
12 АПРИЛ
неделя

п-р С. Алексиев
15 АПРИЛ
сряда

Н. Кацаров
16 АПРИЛ
четвъртък

п-р Д. Куличев
Господна трапеза
17 АПРИЛ
Петък

п-р Д. Игнатов
19 АПРИЛ
Неделя

п-р Б. Николов

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ
временно се преустановяват

18.00 ч. – Молитвено събрание
Цветница

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА
временно се преустановява

10.00 ч. – Кой е Този? (Матей 21:1 – 11)
Велика Сряда

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“
временно няма да работи

18.00 ч. – Защо не сме единомислени?

НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРНИ СЛУЖБИ
временно се преустановяват

Велики Четвъртък
18.00 ч. – Кръвта на Новия Завет
Разпети Петък

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
на Facebook страницата на църквата
www.facebook.com/esc1org

18.00 ч. – Ако Христос не е бил разпнат?!

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ
БОГОСЛУЖЕНИЯ – на www.esc1.org

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

В ЦЪРКВАТА ще намерите ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“.
А в електронен вид на: www.ZORNITSA.BG.

10.00 ч. – Най-великият ден! (Мат.28:1-10)

22 АПРИЛ
Сряда

Н. Мохтасеб

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ:
18.00 ч. – Молитвено събрание

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

26 АПРИЛ
Неделя

п-р С. Алексиев
29 АПРИЛ
Сряда
П. Чолаков

10.00 ч. – Неверието ни и Исус (Йоан 20:24–29)
•
18.00 ч. – Молитвено събрание

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:
Почистване и дезинфекция на църквата – 11 април, 9.00 ч.

