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

Elsı Magyar Baptista Gyülekezet
225 East 80th Street, Manhattan, New York,NY.10075
Kulcsár Sándor Lelkipásztor (646) 678-2621 cell
. . . mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk . . .

ISTENTISZTELETI SORREND
2009, Február 08! Vasárnap Reggel !
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA

If. Kulcsár Sándor & Lipták Dávid

Adjunk hálát az imádkozás lehetıségé Máté 7:7-11
2008,
Ja20! Va rnap
Reggel
ért, és az imameghallgatás
igéretéért!
…………………………………………

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: HH. # 321. ... ............ Istenünk halld meg hı imánk
*Elıfohász…………….……………. Moderátor
Köszöntések és Kijelentések……….. Moderátor
Orgonista és Perselyezık
♫Orgonajáték és Perselyezés ………
Áldáskérés az Adományokra…….. .
Perselyezık
A gyermekek szolgálata……….…… Aranymondás – éneklés
♫ Karének: Jubileumi #590………..
Mindenható…
*Az Alapige ……………………….. 4 Móz. 6:22-27
*Áldáskérı ima.………………......... Igehirdetı
GYÜLEKEZETI ÖSSZ
Igehirdetés..………………………...
AzÖVETELEINK
ároni áldás!
Igehirdetı…………………………... Kulcsár Sándor lelkipásztor
*♫Záróének:GYÜLEKEZETI
HH. # 289...........…….
Jézus Úr
ÖSSHolJÖVETELEINK
*Záróima…………………………… Igehirdetı
*Csendes Percek……………………
*=A gyülekezet feláll!

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

IDİSZERŐ KÖZLÉSEINK
◙ Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, aki eljött, hogy velünk imádja Istent
Legyen az İ áldása, szeretete és megtartó kegyelme mindanyiunknak életén!
◙. Férfi és Nıi Körünk február 4-én Szerdán este megtartotta havi összejvetelét. Kegyelmes
Úrunk megáldotta számunkra a testvéri együttlétet. Biztatjuk azokat is, akik nem szoktak erre az
alkalomra eljönni, érdemes áldozni és résztvenni ezen kedves alkalmainkon,
◙ Dr. Biró László testvér (Palm Bay, FL) szemmőtéten ment át, majd 3 nap múlva
egy vérrögöt is eltávolítottak agyáról. Még Kórházban van. Laci bácsi 102. évében van.
Imádkozzunk érette, valamint kedves feleségéért, Kató néniért is.
◙ Lassan kifelé megyünk a télbıl. Vigyázzunk magunkra és egymásra, hogy a lehtséges
megbetegedéseket elkerőljük. Az Áldott Orvos Jézus ırködjön mindannyiunk élete fölött!
◙ Az elmult napokban is többen betegeskedtek gyülekezetünkben. Örülünk, hogy ma már
köztünk lehetnek a legtöbben közülük. 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.
◙ A 2009-es Áhitatok, reménységőnk szerint a hét folyamán megérkeznek. Gerstner
Károly testvér szeretné tudni, ha lehetseges még ma, hogy kik szeretnének vásárolni .
Nem biztos, hogy mindenkinek tudunk biztosítani, de a családoknak feltétlen juttatunk.
◙ 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. Az Úr legyen továbbra is ami gyógyítónk és megırzı Pásztora.

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

Aranymondás:“ Hanem keressétek elıször Istennek országát és az
ı igazságát, és ezek mind megadatnak néktek!
= Máté 6:33 =
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A lányok énekelnek

Úrvacsorához járul a gyülekezet
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