3 АПРИЛ, 18,00ч.

МУЗИКАЛНО-БОГОСЛОВСКА ВЕЧЕР

И АЗ НАВСЯКЪДЕ ТЕ СЛЕДВАМ С РАДОСТ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ :
Христина Василева, сопран
Зефира Вълова, цигулка
Аапо Хакинен, Финландия, клавесин
Димитър Маринкев, флейта
КОМЕНТАР ВЪРХУ БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ :
П-р Данаил Игнатов
ПРОГРАМА
Г. Ф. ТЕЛЕМАН
Й.С. БАХ

А. ВИВАЛДИ
Г. Ф. ТЕЛЕМАН

Concerto II за флейта и хапсикорд
“Ich folge dir gleichfalls” и
“ Zerfliesse mein Herze” - арии из
„Страсти по Йоана“
“Aus liebe” - ария из „Страсти по Матея“
Соната за флейта, цигулка и басо-континуо
Соната за флейта, цигулка и басо-континуо

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

Първа евангелска
съборна църква
ПРОГРАМА
за месец АПРИЛ
2016 г.
БЛАГОСЛОВЕН, КОЙТО ИДВА В
ИМЕТО ГОСПОДНЕ
През този месец ще честваме Цветница и този празник, естествено,
се свързва с разцвета на пролетта. Зимата като че ли се колебае да
си отиде, но виждаме – пролетта е вече тук и нищо не може да я
спре!
Нищо не може да спре и Божия план за обновяването на света, за
Новото Творение, за идването на Божието царство на земята! Дори
и да ни се вижда, че се бави, Царят на царете следва Своя неумолим
път към тази цел. Този път Господ Исус предприе преди 2000
години и ние знаем каква беше решителната битка, която трябваше
да спечели още тогава, за да можем ние днес заедно с милиони хора
по света да честваме входа Господен, да Го посрещнем и следваме с
тържествени възгласи „Осанна! Благословен Който идва в името
Господне!“
Със сигурност Господ Исус не идва към този свят, за да бъде
разпнат втори път.
Със сигурност той не иска да бъдем разпнати ние. Но очаква като
вървим с Него да носим клончета свежест, цветя на радост , ухание
на пролет на този свят. Това е подвиг в свят на толкова грях,
страдания и мъка. Това е подвиг на който сме призовани. Ако сме
осъзнали привилегията да придружаваме Господа на силите в този
свят, с всичките му предизвикателства, Той е обещал, че ще ни даде
сила да устоим заедно с Него и да влезем в Новия свят, който се
нарича Новият Ерусалим. Нека влезем в новия Ерусалим в името
Господне!
П-р Данаил Игнатов

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
3 АПРИЛ
п-р Д. Игнатов

10.00 ч. – Следвай Христовите стъпки
(І Пет 2:18- 3:14)

Музикалнобогословска
18.00 ч. – И аз навсякъде те следвам с радост
вечер
10 АПРИЛ
п-р Бл. Николов 10.00 ч. – Гост-проповедник от СГА
Великобритания
18.00 ч. – При нозете на Исус
17 АПРИЛ
п-р Д. Игнатов
10.00 ч. –Почитайте в сърцето си Христос
(І Пет 3:15-21)
18.00 ч. – Божията помощ в бедствия
(І Цар19 гл.)
24 АПРИЛ
ВХОД ГОСПОДЕН - ЦВЕТНИЦА
п-р Бл. Николов 10.00 ч. – Празник за радост и плач
18.00 ч. – Любов, която ни се препоръчва
БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ХРИСТОВИТЕ
СТРАДАНИЯ
27 АПРИЛ
ВЕЛИКА СРЯДА
П-р Бл. Николов
18.00 ч.
28 АПРИЛ
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
п-р Ст. Алексиев
18.00 ч.
п-р Д. Игнатов
Отслужване на Господна трапеза
29 АПРИЛ
РАЗПЕТИ ПЕТЪК
п-р Тошко Христов
18.00 ч.
МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
6 АПРИЛ – Венцислав Цонев
13 АПРИЛ – п-р Благовест Николов
20 АПРИЛ – п-р Д. Игнатов / Н. Златев

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Занимания за деца в четири възрастови групи:
от 3 до 5 г., от 6 до 8 г., от 9 до 11 г., от 12 до 16 г.
в неделя сутрин, по време на неделното богослужение от 10.00 ч.
МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА
БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.
ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА – по установен график
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11 до 13 ч.
КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена от ВТОРНИК до
СЪБОТА от 10.00 до 18.00 ч.
ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ КЪМ ЦЪРКВАТА – СРЯДА 16.30 ч.
ВСИЧКИ СЕСТРИ СА СЪРДЕЧНО ПОКАНЕНИ.
СЕМИНАР НА СЛАВИК ГОСПЪЛ АСОСИЕЙШЪН (СГА) на тема
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА – 9 АПРИЛ, 09,30 - 12,30 / 14,30 -18,30 ч.
С предварително записване до 6 април при пастирите на църквата.

*****
За мен Христос не е метафора
И в мит да Го вградя не мога
погребан във легенда стара
как би възкръснал Той от гроба?
Христос е жив, по-жив от мен,
а аз, аз трябва да умирам –
все повече и всеки ден.
Докато се превърна в извор
Калин Михайлов
Из „Небе за земята”. Антология
Българска християнска лирика. 2016

