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, Július 27! Vasárnap Reggel!
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA
Magasztaljuk
ajándékáért !

Id. Kulcsár József &Deák Barna
2008, Január 20! VaLuk.
rnap1o:2o
Reggel

Istent

az

örök

élet

…………………………………………….

10:30 - kor: Éneklés !
A gyülekezet!
10:40 - kor: ISTENTISZTELET !
Magyar nyelven-Angol fordítással
♫ Orgona elıjáték……………...…...
Bákai József - Orgonista
* Felszólítás Isten imádására...……..
Moderátor: Ifjú Kulcsár Sándor
♫ Közös ének: Új HH. # 643 .............
İrálló szólj!
*Elıfohász…………….……………..
Moderátor
Köszöntések és Kijelentések………...
Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ……….
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra……......
Perselyezık
♫ Énekkar: #. ......
Oly szép az ember, ki a bőnt
*Az Alapige ………………………..
1 Thess. 4:1-8
GYÜLEKEZETI ÖSSZIgehirdetı
ÖVETELEINK
*Áldáskérı ima.………………..........
Igehirdetés..………………………...
Az Istennek tetszı életvitel!
GYÜLEKEZETI ÖSS Kulcsár
JÖVETELEINK
Igehirdetı…………………………....
Sándor lelkipásztor
Tégy fogjoddá, Úram
*♫Záróének: Új HH. #714 ..………..
Igehirdetı
*Záróima……....…………………….
*CsendesPercek…………………....
*A gyülekezet feláll!

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
_______________________________________________________________________
◙ Megkaptuk az Immigration Servicetıl a pozitiv választ Bákai József testvér alkalmazására!
Köszönjők az Úrnak,hogy meghallgatta imádságunkat. Áldást kivánunk testvérőnkre és a
közöttőnk végzendı szolgálatára.
◙ Szövetségőnk Centenáriumi őnnepsége Wheaton-ban szép és áldásos volt. Mindannyian

hazaérkeztőnk, hála az Úrnak. Sok ődvözletet hozunk bel- és kőlföldi testvéreinktıl.
◙ Szeretettel köszöntjők Kovács Ibolyát Ausztráliából. Délután köztőnk lesz és hallhatjuk ıt.
◙ Kedves vendégeink voltak, akik a héten elutaztak: Piros testvérék tegnap Magyarországra,
és Gergely Rebeka,
◙ Jakab Márton tv. feleségével és unokájával Krisztoferrel Gergely István tv. lánya Csőtörtökön
hazautazott Erdélybe.Szerdán Erdélybe, Lónára utaztak. A Halász család is utazik ma, Arnoldot kivéve.
Úrunk oltalmazza ıket. Ődvözöljők testvéreinket.
◙ Vasadi Barnabás és neje Júdith köszönik a részőkre készitett közös ebédet, és a győlekezet irántuk
kinyilvánitott szeretetét. Az Úré legyen mindenért a hála.İ vezesse testvéreinket szıntelen.
◙ Győlekezetőnk mára hirdetett Közgyőlését megtartjuk! Féléves pénztári beszámolónk,
valamint tagfelvételőnk is lesz. Szeretettel van kérve minden tag, imádságos szivvel vegyen részt.
◙ Torma Sándor testvér július 24-én, Csőtörtökön mőtve lett. Hála az Úrnak a mőtét sikeres

volt. Pénteken kiengedték a kórházból. Imádkozzunk további fegyógyőlásáért, megerısödéséért.
◙ Gerstner Margit testvérünk rendszeresen közöttünk van.Ott volt Wheatonban is! Örvendünk,
hogy az Úr ennyire fölgyógyította ıt! Imádkozzunk továbbra is az ı teljes fölépőléséért.
◙ Krisztinát, ifjú Kulcsár Sándornét is megmőtötték július 25-én, pénteken. Imádkozzunk
felgyógyulásáért, és megerısödéséért, valamint a családért is. Az Úr ırizze, erısitse és tartsa meg ıket!
◙ Kulcsár János testvér és felesége Ida ma eltaznak Németországba, valamint Erdlybe. Az Úr legyen
megoltalmazıjuk utazásukban. Ődvözletőnket vigyék szeretteiknek és a testvériségnek mindenhová.
◙ Jövı vasárnap, augusztus 3-án Úrvacsoravételőnk lesz. Mindannyian legyőnk készen.
◙ Bokor Barnabás karnagy testvér vendégőnk lesz a jövı vasárnap. Útban hazafelé megáll és egy
néhány napot velőnk tölt. Augusztus 5-én utazik majd haza Nagyváradra. Nagyon áldásos volt a szol
gálata ugy az összevont énekkarnak, mint az ének- zenekarnak és a fúvósoknak. Köszönet és hála mindenért
az Úrnak és testvéreinknek! Hisszők, hogy emlékezetes és győmölcsözı is lesz mindannyiunk életében.

GYŐLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEINK
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

Aranymondás:“ Most pedig, óh Izráel! mit kiván az Úr, a te
Istened tıled? Csak azt, hogy féljed az Úrat, a te Istenedet, hogy
minden ı utain járj, és szeresd ıt és tiszteljed az Úrat, a te Istenedet
teljes szivedbıl és teljes lelkedbıl!” = 5 Móz. 1o:12 =
ooo000ooo

Ifjú Kulcsár Sándor 4o éves!

Gergely István tv. szolgál! Szőlinaposok:dr. Árgyelán
Miklós (32) és Lázár Zsolt(38)
ooo000ooo

