Gyülekezetünk jeligéje 2oo8-as évre: Róma 8:28!

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, Október 26! Reformáció Vasárnap, Reggel!
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA

Deák Barnabás+

Vizsgáljuk meg, milyen2008,
fontosJa20!
életőnkVa
ben az Úrral való szoros közösség!

JánosReggel
15:5
rnap
………………………………………

10:30 - kor: Éneklés !
A gyülekezet!
10:40 - kor: ISTENTISZTELET !
Magyar nyelven-Angol fordítással
♫ Orgona elıjáték……………...…...
Bákai József - Orgonista
* Felszólítás Isten imádására...……..
Moderátor: Jakab Márton
♫ Közös ének: Új HH. # 33. .............
A megnyitott Szent Biblia
*Elıfohász…………….……………..
Moderátor
Köszöntések és Kijelentések………...
Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ……….
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra…….....
Perselyezık
A gyermekek szolgálata……….……
Aranymondás - éneklés
fel, fel munkára
♫ Karének:....GYÜLEKEZETI
Ev.Karénekek # 257ÖSSZTestvérek
ÖVETELEINK
*Az Alapige ………………………..
Hóseás 10:12 Jer.4:1-4
*ÁldáskérıGYÜLEKEZETI
ima.………………..........
ÖSS Igehirdetı
JÖVETELEINK
Igehirdetés..………………………...
A hármas igei parancs!
Igehirdetı…………………………....
Kulcsár Sándor lelkipásztor
*♫Záróének: Új HH. # 286...……….
Hogyha vetünk reggel
Igehirdetı
*Záróima……....…………………….
*Csendes Percek………………….....
*A gyülekezet feláll!

GYŐLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEINK

= Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden
javokra van, mint akik az İ végzése szerint hivtalosak!”
www.hungarianbaptistchurchnyc.org

IDİSZERŐ KÖZLÉSEINK
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___________-----◙ Szeretettel köszöntünk közöttünk minden kedves vendéget és látogatót! Krisztusi
szeretettel mondjuk: Isten hozott, és azt kivánjuk, hogy amíg együtt imádjuk Úrunkat itt
az ı szent házában, mindenki részesedjen mennyei Atyánk gazdag áldásában.
◙ Ma, a gyülekezet rendes tagjai dönteni fogunk a telek kérdésben. Imádkozva végezzük ezt,
tiszta lelkiismerettel és békességben. Urunk akarata legyen meg ebben a döntésőnkben is.
◙ Szerda este vendégünk lesz Meláth Attila váci (M.o) lelkipásztor! Kedden este érkezik Chica
goból, tılünk majd Torontóba utazik. Legyünk jelen, és hivjunk másokat is az Imaházba.
◙ Magyar Irodalom Nap lesz November 9-én vasárnap Szövetségünk gyülekezeteiben! Ezt a ha
gyományos győjtést tartsuk szemünk elıtt és támogassuk szeretett Lapunkat, az Evangéliumi Hirnö
köt, amelyet magyar baptista testéreinknek világszerte elküldünk. Minden adományt köszönünk!

◙ A Cleveland-i Ifjúsági konferenciáról ifjaink kivétel nélkül hazaérkeztek vasárnap éjjel.
Egy igen szépszámu csoport volt New Yorkból. Bizunk abban, hogy ma délután
beszámolnak élményeikrıl, és mi is részesedünk az általuk nyert áldásokból. Várjuk… !
◙ Emlékezzünk, és emlékeztessük Megváltó Úrunkat is minden nap imádságainkban
a gyülekezetünk kérdéseinek megoldásáért: Imaház épületünk följavítása, valamint
a pásztor kérdésben. Hadd jússon imádságunk jóillatként mennyei Atyánk elé!
◙ November 2-án a gyülekezet rendes tagjai tanácskozunk és döntünk a pásztor
kérdésben is. A gyülekezetünknek sorsdöntı szent feladata áll elıttünk! Mindekit
szeretettel kérünk legyen jelen. Addig is imádkozzunk és bıjtben kérjük az áldott
Jópásztornak segítségét és vezetését. Az énekiróval mi is hittel valljuk: „Az Úr meghall
imát..! Különösen, amikor lelkipásztorért kiáltunk Hozzá! Örök hála ezért Néki!
◙ Salamon Emma néni üdvözli a gyülekezetet! Tervezi, hogy november elsı vasárnapján
eljön az Imaházba családjának nehány tagjával. Imádkozzunk, hogy megvalósuljon terve.
◙ November 2-án úrvacsorázik a gyülekezet! Szent komolysággal készüljünk erre az alkalomra is,
hogy a szent jegyeket Isten Igéje szerint vegyük magunkhoz, és lelki épülésünkre szolgáljon.

◙ Az ABC Metro New York november 1-én, Szombaton tartja a 217-ik Évi
Közgyülését a Riverside Churchben. Gyülekezetünket hárman fogják képviselni.
◙ Az Elnökválasztás küszöbén áll országunk! Ez a kérdés mindannyiunkat közvetlen
érint. Szent felelıséggel végezzük ezt a polgári feladatunkat is. Imádkozzunk, és

engedjünk mindannyian a Szentlélek vezetésének, hogy legyen meg Istennek akarata.
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

◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem le

hetnek velünk Isten házában. Az Úr legyen mindannyiuknak ırizı Pásztoruk!

Aranymondás:“ A vége pedig mindennek közel van: Annakokáért legyetek
mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok!” = 1 Péter 4:7 =
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A Delaware folyóra nyuló telek Pennsylvania – ban. Errıl fogunk ma dönteni Urunk segitségével!
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