Gyülekezetünk jeligéje 2009-es évre: 2Thess. 3:3!

Elsı Magyar Baptista Gyülekezet
225 East 80th Street, Manhattan, New York,NY.10075

De hő az Úr, aki megerısit titeket és megıriz a gonosztól!
www.hungarianbaptistchurchnyc.org

Kulcsár Sándor Lelkipásztor (646) 678-2621 cell

IDİSZERŐ KÖZLÉSEINK

. . . mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk . . .

ISTENTISZTELETI SORREND
2009, Január 18! Vasárnap Reggel !
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA

Gerstner Károly & Szabó József

Magasztaljuk Istent emberi értelmet Mik. 7:18-19
2008, Ja20! Va rnap
Reggel
meghaladó kegyelméért!
…………………………………………

10:30 - kor: Éneklés !
A gyülekezet!
10:40 - kor: ISTENTISZTELET !
Magyar nyelven-Angol fordítással
♫ Orgona elıjáték……………...…... Bákai József - Orgonista
* Felszólítás Isten imádására...……..
Moderátor: Torma Sándor
♫ Közös ének: HH. # 74. ... ............
Az Úr legyen áldott
*Elıfohász…………….……………. Moderátor
Köszöntések és Kijelentések……….. Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ………
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra…….. .
Perselyezık
A gyermekek szolgálata……….…… Aranymondás – éneklés
♫ Karének: Karénekek # 333…… .. Én énekelni akarok
*Az Alapige ……………………….. 1 János 1:1-10
*Áldáskérı ima.………………......... Igehirdetı
GYÜLEKEZETI ÖSSZ
ÖVETELEINK
Igehirdetés..………………………...
A Krisztusban
nyert kegyelem!
Igehirdetı…………………………... Kulcsár Sándor lelkipásztor
♫ Közös ének:
HH. # 758. ... ............
telt szent forrás,
GYÜLEKEZETI
ÖSSVérrel
JÖVETELEINK
Úrvacsora.......................................... Gyülekezet
*♫Záróének: HH. # 98 ….……….
Áldott legyen a frigy!
*Záróima…………………………… Igehirdetı
*=A gyülekezet feláll!
*Csendes Percek……………………

◙ Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, aki eljött, hogy velünk imádja Istent
Legyen az İ áldása, szeretete és megtartó kegyelme mindendanyiunknak életén!
◙ Ma, a MABAVISZ – Magyar Baptisták Világ Szövetségének Vasárnapja van! Testvéreinkre
Emlékezve imádkozunk, hogy az Úr áldja és oltalmazza Magyar Baptista Népünk életét és
munkáját világszerte, valamint vezetı testvéreinket is.

◙ Évzáró-Évnyitó Közgyőlésünket múlt vasárnap tartottuk meg. Úrunk kegyelmébıl sikeres
évet zártunk minden tekintetben. Gyülekezetünk tizenegy új taggal gyaporodott. Az új
évet szintén négy új tag felvételével kezdtük, akikre Isten gazdag áldását kívánjuk.
Hisszük, hogy az Úr még tartogat ilyen áldást részünkre. Békesség legyen Jerúzsálemen!
◙ Dr. Forgács Péter testvér és felesége Szilvia egyheti szabadságukról érkeztek vissza tegnap.
Hisszük, hogy kellemes idıt töltöttek együtt és békességben érkeztek vissza.
◙ Az elmult napokban többen is betegeskedtek gyülekezetünkben. Örülünk, hogy sikerü
gyızni a betegségeken és ma már köztünk lehetnek valamennyien. Hála érte áldott Úrunknak.

◙ Kedves testvérek! Legyen mindennapi imádságunk Imaházépületünk följavítása,
valamint a lelkipásztor kérdés megoldása. Folyamatban van a letelepedési Vizum
kérése, ami nem könnyő feladat. Kérjük az Úrat, hogy adjon jó elımenetelt.
◙ AZ EGYETEMES IMAHETÜNKET január 18-23 között tartottuk, amit az Úr
most is gazdagon megáldott számunkra. Folytassuk egész éven át , amit tanultunk.
Köszönjük nıtestvéreinknek az áldozatos szeretettel elkészitett finom ételeket, amit
Szerda este élveztünk a szeretetvendégségen. Pénteken este nemkevésbé finom és
gadagon megteritett asztal várt reánk a 69. utcai Református Templomban,a közös isten
tisztelet után, amit szintén hálásan köszönünk. Béke és egység legyen Isten népe között!
◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük, vagy egyéb okok miatt nem

GYÜLEKEZETI

ÖSSZEJÖVETELEINK

lehetnek velünk az Imaházban. Az Úr megigérte, hogy velünk lesz minden napon a
világ végezetéig. Az Úr legyen továbbra is ami gyógyítónk és megırzı Pásztora.

Vasárnap délelıtt: 10:00 – kor
Imaóra
Vasárnap délelıtt: 10:00 – kor
Gyermek - Bibliaóra
Vasárnap délelıtt: 10:30 – kor
Istentisztelet
Vasárnap délután: 5:00 – kor
Ifjusági Program és Istentisztelet
GYŐLEKEZETI VETELEINK
Szerda este: 7:00 – kor
Igemagyarázat és Imádkozás

Aranymondás: “ Legyetek azért tökéletesek, miként a ti
mennyei Atyátok tökéletes! ”
= Máté 5:48 =
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Vendég: Nt. Papp Zsolt

A lányok énekelnek
ooo000ooo

A 69.utcai Ref. Templomban

