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 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

РЕСТАРТ
„..когато ще се възстанови всичко...“ (Деян. 3: 20, 21)
Напоследък чуваме от политици, анализатори, социолози
коментари за „рестарт на държавата“. Какво точно значи това от
устните на тези хора на нас не ни е много известно. Говори се за нови
взаимоотношения между институциите, за нови законови и всякакви
порядки и за какво ли още не. Дали това ще стане, предстои да видим.
Когато апостолите Петър и Йоан отиват да се молят в храма,
Бог чрез тях изцелява един парализиран просяк. Чудото възбужда
интереса на хората, събрани там. Тогава, подтикнат от Светия Дух,
Петър започва дръзновено да проповядва на всички за живота и
изкупителното дело на Господ Исус Христос. В своята реч той им
заявява, че от незнание са разпънали на кръст Княза на живота (3: 15).
Но това според апостола не оневинява извършилите престъплението.
Затова Петър ги призовава да се покаят и да приемат Христос
Спасителя. Защото Бог ще извърши рестарт на цялото творение.
Всичко ще се претвори и редът на сътворението ще се върне отново.
След този рестарт, жителите, които ще населяват новото небе и новата
земя, ще са онези, които са положили вярата и упованието си в
спасителното дело на нашия Господ.
На целия български народ му се иска да преживее рестарта на
държавата. Да стане свидетел на едни дългоочаквани промени. Иска
ли ни се обаче да станем свидетели на рестарта, на нашите сърца и
души? Защото живота ни е много по-затлачен отколкото този на
страната ни. Без вярата в Господ Исус Христос, няма да можем да
живеем в новото небе и новата земя. Никога няма да можем да
преживеем духовен рестарт. Затова, нека последваме призива на ап.
Петър: „покайте се и се обърнете, за да ви се заличат греховете...“.
Амин!
п-р Станислав Алексиев

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
2 СЕПТЕМВРИ
сряда
п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

6 СЕПТЕМВРИ

неделя
п-р Б. Николов

10.00 ч. – Небето, 2 част: Влюбен в някой,
който не си виждал!? (1 Петр.1:8)

9 СЕПТЕМВРИ

сряда
Теодор Георгиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

13 СЕПТЕМВРИ

неделя
п-р С. Алексиев

10.00 ч. – Почвите и Словото (Марко 4:1 – 20)

10.00 ч. – Имаш или нямаш светлина?
(Марко 4:21 – 25)

23 СЕПТЕМВРИ

сряда
п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

27 СЕПТЕМВРИ

неделя
п-р Б. Николов
10.00 ч. – Обувките на благовестието
Отслужване на
(Ефес.6:15)
Господна трапеза

30 СЕПТЕМВРИ
сряда

п-р Б. Николов

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

18.00 ч. – Молитвено събрание

20 СЕПТЕМВРИ

неделя
п-р С. Алексиев

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА
ще започнат от месец октомври

ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
на www.esc1.org

16 СЕПТЕМВРИ

сряда
п-р Б. Николов

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
ще започне отново през втората половина на месеца

18.00 ч. – Молитвено събрание

НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРИ
докато трае извънредното положение са
неформални срещи за въпроси и отговори от 18.00 ч.
ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ освен на хартия,
вече 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.
Молитва за месец СЕПТЕМВРИ:
Господи, в началото на една учебна година, научи ни да пребъдваме в
Тебе, за да бъдем истински Твои ученици. Дай ни това желание и
усърдие да изучаваме Твоите повеления. Научи ни да показваме
любов помежду си, за да познаят всички, че сме Твои ученици. (Йоан
8:31; 13:35)

