Elsı Magyar Baptista Gyülekezet
225 East 80th Street, Manhattan, New York,NY.10021
Kulcsár Sándor Lelkipásztor (646)678-2621 cell
. . . mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk . . .

ISTENTISZTELETI SORREND
2008, Augusztus 24! Vasárnap Reggel!
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA

Ifjú Kulcsár Sándor+Jakab Márton
Kor. Reggel
1:9
2008, Január 20! Va1 rnap
10:30 - kor: Éneklés !
A gyülekezet!
10:40 - kor: ISTENTISZTELET !
Magyar nyelven-Angol fordítással
♫ Orgona elıjáték……………...…...
Bákai József - Orgonista
* Felszólítás Isten imádására...……..
Moderátor: Lipták Dávid
♫ Közös ének: Új HH. #310 . ...........
Isten nagy szerelme
*Elıfohász…………….……………..
Moderátor
Köszöntések és Kijelentések………...
Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ……….
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra……......
Perselyezık
♫ Énekkar: Evg. karénekek # 333.....
Én énekelni akarok
*Az Alapige ………………………..
ApCsel. 16:1-5
*Áldáskérı ima.………………..........
GYÜLEKEZETI ÖSSZIgehirdetı
ÖVETELEINK
Igehirdetés..………………………...
Egy dicséretes fiatalember !
Igehirdetı…………………………....
Kulcsár Sándor lelkipásztor
ÖSS Fel,
JÖVETELEINK
*♫Záróének:GYÜLEKEZETI
Új HH. # 214 ..………..
mert közelg az éjjel
*Záróima……....…………………….
Igehirdetı
*CsendesPercek…………………....
*A gyülekezet feláll!
Magasztaljuk Istent hőségéért !

IDİSZERŐ KÖZLÉSEINK
Gyülekezetünk jeligéje 2oo8-as évre: Róma 8:28!
= Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden
javokra van, mint akik az İ végzése szerint hivtalosak!”
www.hungarianbaptistchurchnyc.org
_______________________________________________________________________
◙ Szeretettel tudatjuk, hogy vendégeink, Torma János ny.lp. testvért, kedves
felesége Irénke és három lányuk, férjeik és gyermekeik: Chicagó, Detroit, illetve
Gyuláról (M.O.) Hétfın elutaztak és jól haza is érkeztek. Örülünk, hogy eljöttek és
együtt örülhettünk. Az Úr áldja meg testvéreinket és további szolgálataikat.
◙ Szeretettel köszöntjük a Csütörtökön szerencsésen hazaérkezett Gerstner Margit

testvért. Most Andreáéktól jött Georgiából. Hozza gyermekeinek üdvözletét részünkre.
◙ Gyermekeink közül tegnap többen kirándulni voltak Angyal Lajos, Lipták Dávid és Szabó
József testvérekkel. Hisszük, hogy kellemes és örömteljes volt az együtt eltöltött idı.
◙ Ifjú Kulcsár Frank és családja tegnap elutazott egy heti vakációra Boston

környékére. Az Úr ırizze és aldja meg ıket. Kívánunk részükre kellemes szabadságot.
◙ Fúrús Johanna is elutazott munkaadójával a tegnap szintén Boston környékére

Szerdán fog visszatérni New Yorkba. Áldott kikapcsoládást kívánunk részére.
◙ Szeretettel köszöntjük Erdei Gyúla testvért és családját! Floridából érkeztek vissza

két heti vakációról. Hisszük, hogy jó és szép idıt töltöttek együtt.
◙ Halász Johanna és lánya Bethy Kedden érkezik vissza Lónáról, Erdélybıl. Kérjük

Istenünket, adjon részükre bajmentes utazást és békés hazaérkezést
◙ Tóth György testvér és neje Mariska néni üdvözli a gyülekezetet! Kulcsár Sándor lp. tv. és

kedves felesége Pénteken meglátogatták és együtt Úrvacsoráztak. A kedves Tóth testvérék továbbra
is változhatatlan szeretettel gondolnak reánk és imádkoznak értünk. Tegyük mi is ugyanezt érettük.
◙ Torma Sándor testvér, ifjú Kulcsár Sándorné Krisztina a mőtét után, szépen

erısödnek. Hasonlóan a Lipták Gabriella és Gerstner néni is. Mindenért hála kegyelmes
Úrunknak! Imádkozzunk továbbra is az ı teljes fölépőlésükért.
◙ Emlékezzünk! Vállaltuk, hogy imában és bıjtben az Úr elıtt állunk gyülekezetünk pásztor

GYŐLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEINK

kérdésének megoldásáért! (Kedd, és Péntek!) Teljesítsük az Úrnak tett igéretünket és İ
mehallgatja imádságunkat!
◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak

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

Isten házában megjelenni, hogy együtt dicsérjük kegyelmes Úrunkat. Az Úr legyen ırizı
Pásztoruk szüntelen!

Aranymondás:“ És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat,
úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülı és
irgalmas ı; késedelmes a haragra és nagy kegyelmő, és bánkódik a
gonosz miatt!” = Jóel 2:13 =
ooo000ooo

Púskás Robert tv. szolgál(Gyúla) Torma János ny.lp. szolgál

ooo000ooo

Úrvacsorázik a győlekezet

