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 03! Vasárnap Reggel!
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA
Könyörögjőnk
terjedéséért !

Kulcsár Zsolt & Bákai József
Thess.Reggel
3:1-2
2008, Január 20! Va2 rnap
Isten

igéjének

…………………………………………….

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: Új HH. # 15 . .............
Adj új erıt, Úrunk
*Elıfohász…………….……………..
Moderátor
Köszöntések és Kijelentések………...
Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ……….
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra……......
Perselyezık
♫ Énekkar: Sőrke, Általános #1o.....
Ó, jöjjön el, Úrunk a te országod
*Az Alapige ………………………..
ApCsel. 13:1-3
GYÜLEKEZETI ÖSSZIgehirdetı
ÖVETELEINK
*Áldáskérı ima.………………..........
Igehirdetés..………………………...
Imaélet és misszió !
GYÜLEKEZETI ÖSS Kulcsár
JÖVETELEINK
Igehirdetı…………………………....
Sándor lelkipásztor
*♫ Közösének:25!
Aki értem megnyiltál
Úrvacsora!
Győlekezet !
*♫Záróének: Új HH. # 98 ..………..
Áldott legyen a frigy
*Záróima……....…………………….
Igehirdetı
*A gyülekezet feláll!
*CsendesPercek…………………....

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 Köszöntjük Bokor Barnabás karnagy testvért! A sokféle feladatainak végefelé
tart. New York Amerika kapúja, tehát haza is itt kell menni. Bokor testvér augusztus 5-én,
Kedden utazik haza Nagyváradra, gazdag élményekkel. Az Úr oltalmazza utjában.Köszöntjük
kedves családját és a testsvériséget. Köszönjük áldásos szolgálatát.
◙ Ma, az Úrvacsorában emlékezünk Megváltónk váltsághalálára! Minden megváltott hívı
számára szövetségújítás alkalma ez Jézus Krisztussal és ugyanakkor egymással is. Egyben
váltsághalálának hirdetését tesszük, amíg İ eljön érettünk. Légy hő mindahalálig…!
◙ A Halász család, Kulcsár János és felesége Ida, valamint Kovács Ibolya (Ausztrális!) elutazott a múlt
vasárnap, illetve Szerdán. Úrunk oltalmazza, vezesse és segítse békességben haza ıket.
◙ Gyermekeink közől egy néhányan tegnap elutaztak a Word of Life Campbe. Az Úr legyen velök,
tegye kellemessé és áldottá számukra a táborozást.
◙ Torma Sándor testvér, ifjú Kulcsár Sándorné Krisztina otthon vannak, szépen javulgatnak.

Imádkozzunk testvéreink további fegyógyúlásáért, megerısödéséért.Az Úr a mi biztos segitségünk!
◙ Gerstner Margit, és Lipták Gabriella testvér szépen gyógyúlnak, erısödnek. Imádkozzunk
továbbra is az ı teljes fölépőlésükért. Az Úr adjon részükre naponként új erıt, és kegyelmet.
◙ Ma a gyülekezet Bizottsága megtartja tanácskozását. Szeretettel kérjük testvéreinket,hogy
mindannyian legyenek jelen. Számítunk a gyülekezet imatámogatására, mert igen szükséges.
◙ Ifjaink ma hiányzanak, mert együtt töltik a hétvégét. Áldást kívánunk rájuk az Úrtól, és kellemes
együttlétet, valamint bajnélküli hazaérkezést. Nem jó volna a gyülekezetnek, ha ez gyakran így lenne.
◙ Kúlcsár Sándor lelkipásztor és felesége holnaptól szabadságon lesz 11-ig. Legyen az Úrnak áldott
jelenléte a közösséggel és elutazó testvéreinkkel. Kivánunk lelki és fizikai megerısödést.
◙ Kulcsár Attila és még nyolc személy a gyülekezetükbıl, Louisville KY-ból Nagyváradra utaztak
misszió munkára augusztus 1-kor. Augusztus 11-én térnek vissza. Imádkozzunk, hogy munkájuk
eredményes legyen.

GYŐLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEINK
Csoportkép Szövetségőnk Centenáriumán Wheatonban, 2oo8, július 2o-án
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:“ Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ı
megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szivvel az övéi.”!
= 2 Krónika 16:9a =
ooo000ooo

Kulcsár J. búcsúzik. Gyermekeink szolgálnak.

Kovács Ibolya tv. -Ausztrália! Máté Zoltánné,Ilona

ooo000ooo

