МОЛИТВА НА АНСЕЛМ КЕНТЪРБЪРИЙСКИ

Велики и милостви Боже,
излей върху нас благодатта Си,
и прости неблагодарността ни за Твоята доброта.
Стоим пред Теб с мъртви и безчуствени сърца,
несмекчени от любовта
на Твоята нежна и подкрепяща ни добрина.
О, милостиви Отче, възвърни ни и ще бъдем
възвърнати.
Намправи ни от все сърце гладни и жадни за Тебе,
и с цялата ни вътрешност да желаем Тебе.
Помогни ни да Ти служим с цялото си сърце,
и да се стремим всецяло към онова, което радва Твоя
поглед;
В Името на Твоя единороден Син,
На Когото с Теб и Святия Дух да бъде слава и чест,
во веки веков.
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 ОКТОМВРИ 2020 г.

ВИКЪТ НА МЪДРОСТТА
Превъзходната мъдрост прогласява по улиците,
издига гласа си по площадите, вика по главните места
на пазарите, възвестява из града думите си!
(Притчи 1:20-23)
Не, нямам предвид виковете на протестиращите срещу управлението
на страната. Виковете на мъдростта не са „срещу“, а са „за“; те са
призив за една превъзходна мъдрост, която липсва в обществото ни. И
когато се обърнем към нея, обещанието е: Ето, аз ще излея духа си на
вас! (1:23)
Тук мъдростта е персонифицирана, показана е като личност,
която вика, крещи, призовава. От висотата на историческото време
днес ние можем да кажем ясно, че тази личност е Исус, в Когото е
съчетано всичкото богатство на премъдростта и знанието!
Тези думи на мъдрецът се изпълниха в живота и служението на
Господ Исус Христос. Не малка част от проповедите Му бяха в
централните градски части. За да дойде това Негово триумфално
влизане в Ерусалим и да се легитимира като идващият Спасител и Цар.
Дори след Неговото отхвърляне мъдростта на благовестието все още
„вика“ по площадите!
Прогласява ли се мъдрост из нашите улици и площади? Не се
ли разпространяват именно там нелегално наркотици и всякакви
уповайщи вещества? Не срещаме ли там най-много хора да просят,
някои и от нужда? Не се ли води война по нашите улици и ежедневно
загиват хора от пътно-транспортни произшествия?
За съжаление не чуваме призива на мъдростта в нашата
столица, която иначе носи името на мъдростта!
Гласът на мъдростта днес изглежда заглушен. Можеш ли да чуеш
нейния зов? Обърни се от глупостта на този свят. Обърни се от
глупостта да живееш без Исус!
п-р Б. Николов

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
вече започна в три възрастови групи, като се спазват всички
противоепидемиологични условия

4 ОКТОМВРИ

неделя
п-р Б. Николов

10.00 ч. – Силата да бъдеш удовлетворен,
въпреки обстоятелствата (Фил.4:13)

7 ОКТОМВРИ

сряда
п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

11 ОКТОМВРИ

неделя
п-р С. Алексиев

10.00 ч. – Кодовете на Енигма (Марко 4:26 – 34)

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА са както следва:
Вторник и четвъртък от 18.00 ч. – вод. п-р Д. Куличев;
Вторник от 18.30 ч. – п-р Б. Николов;
Вторник от 18.30 ч. – п-р С. Алексиев;
Вторник от 19.00 ч. – Ели Куличева;
Всяка втора събота от 16.00 ч. – п-р С. Алексиев;
Понеделник от 19.00 ч. – домашна група, п-р Т. Христов
Две недели в месеца от 12.15 ч. – семейна група, Н. Златев
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА
е отворена от 11.30 ч. всяка неделя

14 ОКТОМВРИ

сряда
п-р Б. Николов

18 ОКТОМВРИ

неделя
п-р Б. Николов

Благодарствен
концерт на хора
21 ОКТОМВРИ

сряда
п-р Д. Игнатов

18.00 ч. – Молитвено събрание

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“
е отворена от вторник до събота от 10.00 до 19.00 ч.

БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
10.00 ч. – Неща, за които забравяме да
благодарим

18.00 ч. – Молитвено събрание

25 ОКТОМВРИ

неделя
п-р С. Алексиев 10.00 ч. – Лечението на страха (Марко 4:35-41)
Отслужване на
Господна трапеза

ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
на Facebook страницата на църквата
www.facebook.com/esc1org
ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
на www.esc1.org
НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРИ
докато трае извънредното положение са
неформални срещи за въпроси, дискусии, споделяния и молитва
от 18.00 ч.
ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ освен на хартия,
вече е достъпен и в електронен вид на
www.ZORNITSA.BG.

28 ОКТОМВРИ
сряда

Петър Наков

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПАСТИРИТЕ:

18.00 ч. – Молитвено събрание

Молитва за месец ОКТОМВРИ:
Господи, просим с вяра от Тебе мъдрост, за което не само няма да ни
укоряваш, но и ни я обещаваш! Помогни ни да показваме своите дела
чрез добри си живот, с кротостта на мъдростта! (Яков 1:5; 3:13)

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

Национална молитва за България – 3 октомври, събота, от 11.00
часа в салона на църквата, с излъчване в реално време от църква
„Блага вест“.

