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

Elsı Magyar Baptista Gyülekezet
225 East 80th Street, Manhattan, New York,NY.10021

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 . . .

◙ EMLÉKISTENTISZTELETET tartottunk a tegnap d.u. 4:00 órától

ISTENTISZTELETI SORREND
2009, Január 11! Vasárnap Reggel !
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA

Ifjú Kulcsár Sándor +Lipták Mihály

Vizsgáljuk meg adakozókészségünket,
2 Kor. 8:1-5
Ja20! Va rnap
Reggel
és hogy milyen lélekkel2008,
gyakoroljuk!
…………………………………………

10:30 - kor: Éneklés !
A gyülekezet!
10:40 - kor: ISTENTISZTELET !
Magyar nyelven-Angol fordítással
♫ Orgona elıjáték……………...…... Bákai József - Orgonista
* Felszólítás Isten imádására...……..
Moderátor: Gerstner Károly
♫ Közös ének: Új HH. # 404 ............ Jöjj ma az élet vizéhez
*Elıfohász…………….……………. Moderátor
Köszöntések és Kijelentések……….. Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ………
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra…….. .
Perselyezık
A gyermekek szolgálata……….…… Aranymondás – éneklés
♫ Karének:Fekete.Nagypéntek #. 1..
Igaz, hogy Jézus értem halt
*Az Alapige ……………………….. 1 Péter 2:18-25
*Áldáskérı ima.………………......... Igehirdetı
GYÜLEKEZETI ÖSSZ
ÖVETELEINK
Igehirdetés..………………………...
Igazságtalan
szenvedés eltőrése!
Igehirdetı…………………………... Kulcsár Sándor lelkipásztor
*♫Záróének:GYÜLEKEZETI
HH. # 243 ….……….ÖSSHa JÖVETELEINK
Isten békéje
*Záróima…………………………… Igehirdetı
*Csendes Percek……………………
*=A gyülekezet feláll!

GYÜLEKEZETI

ÖSSZEJÖVETELEINK

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

Imaházunkban! Máté Sándor testvért január 8-án az Úr hazaszólította
66 éves korban. Csak az ısszel lett nyúgdilyazva. Hétfın került orvoshoz és
nyomban kórházba utalták. Ott fedezték fel, hogy tüdıgyúladása van. Aznap este
a kórházban érte egy súlyos agyvérzés. 1975-ben kötött házasságot Kui Irénnel,
mely házasságot az Úr két fiúgyermekkel (Zoltán és Sándor) áldott meg.
Együttérezünk testvéreinkkel, osztozunk gyászukban. Mennyei Atyánk
vigasztalását kívánjuk és kérjük a gyászoló család számára.
◙ Évzáró-Évnyitó Közgyülésünket január 25-én fogjuk megtartani! Ezuttal

tagfel vétel és más kérdéssel is foglalkozunk. Imádkozva készőljünk közösségi
életünk ezen rendkívüli alkalmára, amikor a mult évi eseményeinket tekinthetjük
át, és hangolodunk rá a beállott esztendıbeni tennivalóinkra.
Kérjük az Úr kegyelmes vezetését mindehez.
◙ Dr. Árgyelán Miklós tv. felesége és a gyerekek érkeznek január 16-án Texasból.
Az Úr legyen megoltalmazójuk utazásuk folyamán és segitse ıket haza békességben.
◙ Az Erdélyi Lapok megrendelését rendezzük 2009-re, Torma Sándor testvérnél.
A három lap (Szeretet, Mústármag és Üdvüzenet) egy évre $45.00 . Ezzel is, az óhazai
testvéreinket segítjük irodalmi missziós munkájuk végzésében.
◙ Kedves testvérek! Emlékeztessük Megváltó Úrunkat is mindennapi imádsá
gainkban Imaházépületünk följavítása, valamint a lelkipásztor kérdésben. Most van
folyamatban a sok hivatalos intéznivaló, a letelepedési Vizum érdekében!
◙ IMAHETÜNKET Január 18-23 között tartjuk! Szerdán este (Jan.21.) együtt
leszünk a New York-i Magyar Egyázak lelkipásztoraival és tagjaival. Imádkozva
készőljünk ezekre az alkalmakra, és hivogassunk masokat is. Az Úr mindig
megáldja az İt keresıket. Keressük és szeressük İt, hogy áldásait is élvezhessük.
◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük, vagy egyéb okok miatt nem

lehetnek velünk az Imaházban. Az Úr megigérte, hogy velünk lesz minden napon a
világ végezetéig. İ legyen a mi gyógyítónk és ırizı Pásztoruk!

Aranymondás: “ És imé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz
én szerelmes fiam,akiben én gyönyörködöm! ”
= Máté 3:17 =
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A lányok énekelnek

Emlékistentisztelet – gyülekezet
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A gyászoló Máté család

