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 ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Очакване на Рождество Христово
А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна
радост и мир във вярата, така че чрез силата на
Святия Дух да се преумножава надеждата ви (Рим. 15:13).
Очакваме Рождество Христово в края на една година, която на пръв
поглед не беше добра. Не добра от наша, човешка гледна точка. Когато
мисля за човешката и Божията гледна точка, се сещам за Исая 55:9:
Както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са повисоки от вашите пътища, и Моите помисли – от вашите помисли.
Какво видяхме ние през годината? Много лоши отношения
между политиците; някои се държаха и действаха даже като слуги на
дявола. Същото се отнася за журналистите и медиите. Пълни болници;
умиращи хора на стълбите пред болниците; депресия сред вярващи
хора. Какво вижда Бог? Може би същото; но аз имам надежда, че Той
е подготвил и вижда една хубава и благословена 2021 година.
Бих искал да дам няколко съвета на братята и сестрите от
църквата и на жителите на нашия град. Моля ви, докато очакваме този
хубав празник, а и след него:
- да спазваме инструкциите на здравните власти.
- да търсим отговори на нашите въпроси първо в Божието
Слово. Един от моите отговори е в Рим. 13:1: ... няма власт,
която да не е от Бога.
- да се радваме всеки ден – на малките неща, които
получаваме от Бога и не винаги оценяваме; да благодарим
за тях.
- да се обичаме и да се почитаме: Обичайте се един друг с
братска любов, надпреварвайте се да си отдавате един на
друг почит.(Рим. 12:10).
Последният съвет е на Кори тен Буум: „Никога не се
страхувайте да се доверите за неизвестно бъдеще на познат Бог.”
Дякон Георги Славов

ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

2 ДЕКЕМВРИ
сряда

В. Емануилов
6 ДЕКЕМВРИ
неделя

п-р Б. Николов
9 ДЕКЕМВРИ
сряда
Гост-проповедник
13 ДЕКЕМВРИ
неделя

п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание
ДЕН НА БИБЛИЯТА

10.00 ч. – Последните думи на Исус преди
въплъщението си (Евреи 10:4-7)
18.00 ч. – Молитвено събрание

10.00 ч. – Здравето ли е най-важно?
(Марко 5:21 – 43)

16 ДЕКЕМВРИ
сряда

п-р С. Алексиев

18.00 ч. – Молитвено събрание

20 ДЕКЕМВРИ
неделя

п-р Б. Николов

10.00 ч. – Какъв подарък очакваш за
Рождество? (Матей 1:18-24)

23 ДЕКЕМВРИ
сряда

П. Наков
24 ДЕКЕМВРИ
четвъртък

18.00 ч. – Молитвено събрание
БЪДНИ ВЕЧЕР

п-р Б. Николов
16.00 ч. – Библейски основания да празнуваме
Програма за деца
Рождество Христово
25 ДЕКЕМВРИ
петък

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

п-р С. Алексиев 11.00 ч. – И подаръци ще има
Програма на хора
(Йоан 3:6, 8, 13 – 18)
27 ДЕКЕМВРИ
неделя

п-р С. Алексиев
10.00 ч. – Проповядвал ли си вкъщи?
Господна трапеза
(Марко 6: 1 – 6)
30 ДЕКЕМВРИ
сряда

п-р Б. Николов

18.00 ч. – Молитвено събрание

НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Временно е отменено докато трае извънредното положение
ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА
Временно са преустановени
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. и работи при
условията за спазване на противоепидемичните мерки
ИЗЛЪЧВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
www.facebook.com/esc1org
ВИДЕОЗАПИСИ НА СУТРЕШНИТЕ НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
на www.esc1.org
НЕДЕЛНИТЕ ВЕЧЕРИ
Също са временно отменени
ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“ освен на хартия
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 ДЕКЕМВРИ:
Господи, Боже на надеждата, изпълни сърцата ни с радост и
мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава
надеждата ни. (Рим. 15:13)
Благодарим Ти, че Ти изпълни Своето обещание да изпратиш
Спасителя на света. Помогни ни и ние да дадем и да изпълним
обещанието да вършим Твоята воля за нашия живот!

