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 12! Vasárnap Reggel!
10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA

If. Kulcsár Sándor + Biró György

Imádkozzunk készségért
és alkalmassá
2008,
Ja20! Va
gért a beteglátogatásra !

Jób 2:1-4,
rnap
Reggel1Thess. 5:11
………………………………………

10:30 - kor: Éneklés !
A gyülekezet!
10:40 - kor: ISTENTISZTELET !
Magyar nyelven-Angol fordítással
♫ Orgona elıjáték……………...…...
Bákai Jozsef - Orgonista
* Felszólítás Isten imádására...……..
Moderátor: Gerstner Károly
♫ Közös ének:.Új HH # 76….............
Az Úr meenváram énnekem
*Elıfohász…………….……………..
Moderátor
Köszöntések és Kijelentések………...
Moderátor
♫Orgonajáték és Perselyezés ……….
Orgonista és Perselyezık
Áldáskérés az Adományokra…….....
Perselyezık
A gyermekek szolgálata……….……
Aranymondás - éneklés
lakik az Isten rejtekében
♫ Énekkar: .Kék,
Ünnepi, #.7 ...........
GYÜLEKEZETI
ÖSSZKiÖVETELEINK
*Az Alapige ………………………..
Ap. Csel. 27: 38-44
*ÁldáskérıGYÜLEKEZETI
ima.………………..........
ÖSS Igehirdetı
JÖVETELEINK
Igehirdetés..………………………...
Életút a halál örvényei között!
Igehirdetı…………………………....
Kulcsár Sándor lelkipásztor
*♫Záróének: Új HH. .# 556...……….
Ne rettegj, akármi sújt téged
Igehirdetı
*Záróima……....…………………….
*Csendes Percek………………….....
*A gyülekezet feláll!

= Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden
javokra van, mint akik az İ végzése szerint hivtalosak!”
www.hungarianbaptistchurchnyc.org
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◙ Szeretettel köszöntünk közöttünk minden kedves vendéget és látogatót! Krisztusi
szeretettel mondjuk: Isten hozott, és azt kivánjuk, hogy amig İt együtt imádjuk itt az ı
szent házában, gazdag áldásában részesedjen mindenki.
◙ Szeretettel köszöntjük Angyal Rózsika nénit, Angyal Lajos testvér édesanyját.
Rózsika néni a héten érkezett Erdélybıl, és hozza Püsök Dániel lp. tv. üdvözletét.
◙ Lázár Zsolt tv. és kedves családja visszatértek Európából.
Csikszeredából, és Udvarhelyrıl, amit a múlt vasárnap már át is adták.

Üdvözletet

hoznak

◙ Vasadi Barnabás és felesége Judit, PA -ban töltötték a múlt hétvégét. Hozzák a
Palotai házaspár szeretetteljes üdvözletét.

◙ Ifjúsági konferenciát szerveznek a Cleveland–i testvérek Október 17-19. között. Ez
már nagyon közel van! Szertettel várják gyülekezeteink ifjait erre az alkalomra.
Imádkozzunk ezért az alkalomért. Az Úr áldja és oltalmazza az elutazó ifjainkat!
◙ Emlékezzünk, és emlékeztessük Megváltó Úrunkat is minden nap imádságainkban
a gyülekezetünk kérdéseinek megoldásáért: Imaház épületünk följavítása, valamint
a pásztor kérdésben. Tegyük kitartóan és hőségesen mindannyian. Az Úr meghall imát..!
◙ Bányai K. Helen továbbra is a Sarah Newman Öregotthonban van! Hétfın

meglátogattam.
Egézségi állapota ugyanaz, már nem reagált semmire... A jó Pásztor legyen gondviselıje.
◙ Múlt vasárnap szeretettel köszöntöttük Nagy Erzsébet tv. 9O. évének betöltése
alkalmából! De köszöntöttők többi, októberben szőletett testvéreinket is. A Közösebédet
elkészitık-összehozóknak is köszönjők a finom ételeket, a sok-sok munkát. Köszönet a
meglepetést jelentı “Lelkipásztorértékelésért”, a szeretet mindenféle megnyilvánulásáért!
Az Úr áldjon meg mindenkit gazdagon áldozatos szeretetéért!
◙ Köszönjük Gyülekezetünk ifjúságának a zenés - teás összejövetelérıl tartott beszámolót! Jó
és szép alkalom volt. Csak tovább, kitartóan a jó munkában! Mi mindnyájan támogatunk!
◙ Az Elnökválasztás ideje van országunkban! Ez a kérdés mindannyiunkat közvetlen
érint. Szent felelıséggel végezzük. Imádkozzunk, hogy legyen ebben is Isten akarata le

GYŐLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEINK

meg ebben a kérdésben is.
◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem

tudnak Isten házában megjelenni. Az Úr legyen mindannyiuknak ırizı Pásztoruk!
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:“ Végezetre mindnyájan legyenek egyértelmőek, rokonérzelmőek,
atyafiszeretık, irgalmasak, kegyesek: Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szida
lommal a szidalomért, sıt ellenkezelıleg áldást mondván,tudva,hogy arra hivattatok el,
hogy áldást örököljetek!”
= 1 Péter 3:8-9 =
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A Halász családot köszöntjük

A Nagy néni 90 éves Az szülinaposokat köszöntjük
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