
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 
 

ISTENTISZTELETI  SORREND  
2008, Augusztus 17! Vasárnap Reggel! 

 
 

2008, Január 20! Va  rnap Reggel 
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Aranymondás:“  Jó az Úr, erısség a szorongatás idején, és ismeri a 
benne bizókat .”!      = Náhum 1:7 = 
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_______________________________________________________________________ 
◙ Szeretettel köszöntjük közöttü nk Torma János ny.lp. testvért, kedves feleségét Ir énkét és a 
három l ányukat, férjeiket és gyermekeiket: Chicagó, Detroi t, illetve Gyuláról (M.O.). Örülünk, 
hogy eljöttek hozzánk New Yorkba és amíg beteglátogatásukat végzik (T.Sándor tv. és Krisztina) 
együtt örülhetünk és szolgálhatunk. Az Úr áldja meg testvéreinket és közöttünk végzendı
szolgálatukat. Ma Torma János testvér hirdeti nékünk Isten igéjét.   
◙ Ma, az Úrvacsorában emlékezünk Megváltónk váltságha lálára ! Minden megváltott hív ı

számára  szövetségújítás áldott alkalma is ez Megváltó Úrun kkal és egymással is. így legyen!  
◙ Köszöntjük az óhazából visszatért testvéreinket: - Szerdán érkezett Jakab Márton  és neje 

Margit és Krisztofer. - Halász Mihály testvér( Johanna és Betthy a héten jön). – Dr.Árgyelán Miklósné
és  gyermekei. – Dr. Forgács Péter és felesége Szilvia. – Lipták Mónika és Lipták Dávidka! Hála és öröm 
van szívünkben, hogy az Úr megırizte testvéreinket és békességben hazasegítette. Nagyon hiányoztak
számunkra. Várjuk, hogy sorra és röviden beszámoljanak testvéreink élményeikrıl. 
◙ Gyermekeink közül egy néhányan résztvettek a nyári bibliaiskolában. Várjuk, hogy beszámoljanak ma 
délután, amint tették azt a múlt vasárnap is, a Word of Life Campben töltött táborozásukról. 

◙ Vasadi Barnabás és neje Judith kiköltöztek az Imaházunk épületébıl! Hálásan köszönik a 
gyülekezet szeretetét. Qeensben, Astoria részén laknak. Az Úr áldása kísérje továbbra is életüket. 
◙ Kulcsár Zsolt és neje Timea szintén Qeensbe költözött, a Kórházhoz közel. Az Úr vigyázzék az ı 
életükre és otthomukra is. Tegye ıket hőségesekké további életükre.   
◙ A napokban érkezik vissza: Erdei Gyúla és családja Floridából, és Kulcsár  Jánosné Ida 
testvérn ı Erdélyb ıl, illetve Németországból.  Az Úr segítse ıket haza békességben. 
◙ Torma Sándor testvér,  ifjú Kulcsár Sándorné Krisztina a m őtét után, szépen er ıssödnek.      

◙ 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.Margit 
tv. elutazott Koriékhoz, onnan pedig Andreáékhoz. Jövıhéten érkezik vissza.           

◙ Emlékezzünk! Vállaltuk, hogy imában és bıjtben az Úr elıtt állunk gyülekezetünk pásztor kérdésének 
megoldásáért! (Kedd, és Péntek!) Teljesítsük az Úrnak tett igéretünket és İ mehallgatja imádságunkat!   
               

◙ Kúlcsár Sándor lelkipásztor tv. és felesége hazaérkezett augusztus 11-ig a szabadságról. Egy hetet 
töltöttek Pensylvaniában. Köszönet a szolgálatokat végzı testvéreinknek és a gyülekezetnek imádságaikért.      

◙  Kulcsár Attila és még nyolc személy a gyülekezetükbıl, Louisville KY-ból Nagyváradon  misszióztak!  
Augusztus 1-11 között. Az Úr gazdagon megáldotta munkájukat és nagy örömmel tértek haza. 

       
    Fiatalok és gyerekek beszámolója    Fúvósok és lelkipásztorok Wheatonban (100)

   
 Nıi csoport a Centenáriumon – Wheaton   Gyermek csoport – a Centenáriumon 
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10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA  
 Imádkozzunk könyörőletes és adakozó 
lelkőletért ! 
10:30 - kor:    Éneklés ! 
10:40 - kor:    ISTENTISZTELET ! 
♫ Orgona  elıjáték……………...…... 
* Felszólítás Isten imádására...…….. 
♫ Közös ének: Zöld # 183 . ............. 
*Elıfohász…………….…………….. 
Köszöntések és Kijelentések………... 
♫Orgonajáték és Perselyezés ………. 
Áldáskérés az Adományokra……...... 
♫ Énekkar: Fekete, Nagypéntek  #1. .. 

  *Az Alapige ……………………….. 
  *Áldáskérı ima.……………….......... 
Igehirdetés..………………………...      
Igehirdetı………………………….... 
 *♫ Közösének:Új HH. 25!  
Úrvacsora! 
*♫Záróének: Új HH. # 98 ..……….. 
*Záróima……....…………………….   
*CsendesPercek………………….... 

 
 

Szabó József -  
Zsolt. 37:21 
……………………………………………. 
A gyülekezet!  
Magyar nyelven-Angol fordítással 
Bákai József - Orgonista 
Moderátor:  Kulcsár Sándor lp.  
Áldunk óh Isten! 
Moderátor 
Moderátor 
Orgonista  és Perselyezık 
Perselyezık 
Igaz, hogy Jézus értem halt 
ApCsel.   15:6-11 
Igehirdetı 
Üdvösség kegyelembıl ! 
 Torma János  ny. lelkipásztor   
Aki értem megnyiltál 
Gyülekezet ! 
Áldott legyen a frigy 
Igehirdetı 
*A gyülekezet feláll! 
 
 

Vasárnap délelıtt: 10:00 – kor 
Vasárnap délelıtt: 10:00 – kor 
Vasárnap délelıtt: 10:30 – kor 
Vasárnap délután:   5:00 – kor 
         Szerda este:   7:00 – kor 

 Imaóra 
 Gyermek - Bibliaóra 
 Istentisztelet 
 Ifjusági Program és Istentisztelet 
  Igemagyarázat és Imádkozás 

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 . . . 

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 


