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. 02/ 988 05 93, http://www.esc1.org

ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА

ПРОГРАМА
за месец ЮНИ 2020 г.

Утешителят
Йоан 14:16-17
В тези трудни дни всички ние имаме някаква нужда. Някои
имат нужда от здраве; други не им достига щастието; трети
– близък приятел, на когото да могат да се облегнат;
четвърти – по-добра и по-високоплатена работа; пети –
съзнание, че родът им ще продължи и след тях и т.н. При
всички тези случаи имаме нужда от някого.
Евангелист Йоан иска да ни насърчи, като пише (ст.
16). Всеки има нужда от такъв „друг Утешител, за да
пребъдва с вас довека“. Той няма да ни подведе; няма да ни
изостави в трудности; няма да се отдалечи, защото има поважна работа или негов близък е в по-голяма нужда.
Този друг Утешител е „Духът на истината“ (ст. 17).
При Него няма лъжа, няма измама. Той е истински и държи
на истината. Той очаква от нас и ние да бъдем истински и да
държим на истината. Той ще ни помага да разбираме всяка
истина. „Духът на истината ще ви упътва на всяка истина“
(Йоан 16:13).
Такава е ролята и волята на Святия Дух. Той очаква от
нас, когато ни упъти в някоя истина, ние да я прегърнем и да
я последваме!
Нека отворим сърцата си и приемем изпратеният от
Бога Утешител!
П-р Тошко Христов

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
3 ЮНИ
сряда
п-р С. Алексиев
7 ЮНИ
неделя

п-р Б. Николов

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА
вече започнаха по определения график
18.00 ч. – Молитвено събрание
ПЕТДЕСЯТНИЦА
10.00 ч. – Прозорци от небето (4 Царе 7:2-9;
Деян.2:1-12)

10 ЮНИ
сряда

п-р Б. Николов

18.00 ч. – Молитвено събрание

14 ЮНИ

неделя
Младежко
служение

10.00 ч. – Водата, за която говорим, но не
разбираме (Йоан 4:1-42)

17 ЮНИ
сряда

п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

21 ЮНИ
неделя

Виктор
Емануилов

10.00 ч. – Не бой се! Само вярвай! (Лука 8:50)

24 ЮНИ
сряда

п-р Б. Николов

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
е преустановено до приключване на извънредната обстановка

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА
вече е отворена от 11.30 ч. всяка неделя
КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“
ще отвори врати на 15 юни
НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРНИ СЛУЖБИ
временно са преустановени
ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
на Facebook страницата на църквата
www.facebook.com/esc1org
ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
на www.esc1.org
ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ вече е достъпен и на хартия,
но ще бъде издаван и в електронен вид на
www.ZORNITSA.BG.
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ:

18.00 ч. – Молитвено събрание

28 ЮНИ
неделя

п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Старото и новото (Марко 2:18 – 22)
Отслужване на
Господна трапеза

Б. НИКОЛОВ: СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 18.00 ч.
С. АЛЕКСИЕВ: ВТОРНИК И ПЕТЪК 14.00 – 17.00 ч.
Молитва за месец ЮНИ:
Господи, пази ни от „вирусите“ на света и на греха. Изпълвай ни с
Духа Си, за да имаме плода на Духа и всеки ден да ходим в Духа!
(Ефес.5:18б; Гал.5:22-25)

