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!
ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
на Facebook страницата на църквата
www.facebook.com/esc1org
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 И КНИЖАРНИЦАТА ще намерите ВЕСТНИК
„ЗОРНИЦА“.
А 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.
МОЛИТВА ЗА ЮЛИ И АВГУСТ
Господи, Пастирю мой, освежавай душата ми в тези летни дни!
Нека един друг да освежаваме сърцата си в Христос!
(Пс. 23:3; Филимон 20)
Първа евангелска съборна църква, гр. София, ул. „Солунска“ № 49,
тел. 988 05 93, http://www.esc1.org

ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
ПРОГРАМА
за месеците юли и август 2020 г.

Бдителни и будни
(1 Петр.5:8-11)
Странно е, че това увещание от Божието слово идва
към нас точно в летните месеци, когато сме настроени за почивка,
пътуване или пък някакъв ремонт у дома. Причината да призоваваме за
бдителност като християни, е обстановката около нас и в света. Имаме
усещането, че Бог върши нещо глобално и Неговият дневен ред е
различен от нашия. Отменят се дълго планирани конференции и
събития, върху които сме залагали надежди за насърчение и духовно
изграждане. Бог заостря вниманието ни върху личната отговорност във
взаимоотношението ни с Него, върху себеизпитването, но също и върху
начинът, по който да Му служим.
Противникът ви, дяволът, който обикаля и търси кого да
погълне, има още едно ново лице – Ковид 19. Бог на всяка благодат ни
призовава да му се съпротивим, като стоим твърди във вярата – така ще
ни усъвършенства, утвърди и укрепи, след като пострадаме малко.
Бдителността ни трябва да се изразява повече от просто спазване
на наложените мерки, изразени с трите „Д“: Дисциплина, дезинфекция
и дистанция. Бдителността ни трябва да включва: трезв ум,
непоколебима вяра и готовност за споделянето и, пребъдване в
молитва, утеха и помощ за хора в сериозна нужда.
В обществото има дисонанс между наложените мерки и
статистиката от една страна, и личното впечатление на отделни хора,
които още не са се срещали с вируса. Последните отричат фактите и са
настроени конспиративно. Не се ли наблюдава същото
противопоставяне между вярата в Господ Исус и неверието?
Призовани сме да бъдем бдителни и будни свидетели на факта
на живия и възкръснал Господ, който ни превежда и през най-тежките
моменти. На Него да бъде слава!
п-р Благовест Николов

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. ЮЛИ
1 ЮЛИ
сряда
п-р С. Алексиев
5 ЮЛИ
неделя
п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

неформални срещи

10.00 ч. – Съботно благословение
(Марко 2:23 – 3:6)
18.00 ч. – Въпроси и отговори

8 ЮЛИ
сряда
п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

12 ЮЛИ
неделя
п-р С. Алексиев
неформални срещи

10.00 ч. – Дванадесет странника (Марко 3:7 - 19)
18.00 ч. – Въпроси и отговори

15 ЮЛИ
сряда
п-р Б. Николов

18.00 ч. – Молитвено събрание

19 ЮЛИ
неделя
п-р Б. Николов
неформални срещи

22 ЮЛИ
сряда
Чавдар Нейков

10.00 ч. – Има ли нещо трудно за Мене?
(Ерем.32:17)
18.00 ч. – Въпроси и отговори
18.00 ч. – Молитвено събрание

26 ЮЛИ
неделя
п-р Б. Николов
10.00 ч. – Поощрение в Господните пътища
Господна трапеза
(2 Лет.17:6)
неформални срещи
18.00 ч. – Въпроси и отговори
29 ЮЛИ
сряда
п-р Б. Николов
18.00 ч. – Молитвено събрание

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ м. АВГУСТ
2 АВГУСТ
неделя
адв. Д. Спилков, 10.00 ч. – Проповед
Пловдив
5 АВГУСТ
сряда
п-р С. Алексиев 18.00 ч. – Молитвено събрание
9 АВГУСТ
неделя
п-р С. Алексиев

10.00 ч. – Веелзевул или Бог? (Марко 3:20 - 35)

12 АВГУСТ
сряда
Николай Кацаров 18.00 ч. – Молитвено събрание
16 АВГУСТ
неделя
Георги Боев

10.00 ч. – Проповед

19 АВГУСТ
сряда
п-р Б. Николов

18.00 ч. – Молитвено събрание

23 АВГУСТ
неделя
п-р Б. Николов

10.00 ч. – Небето, 1 част (2 Петр.3:10-18)

26 АВГУСТ
сряда
Николай Златев

18.00 ч. – Молитвено събрание

30 АВГУСТ
неделя
Младежко
служение
Господна трапеза

10.00 ч. - Проповед

