
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 
 

ISTENTISZTELETI  SORREND  
2008, Október 19! Vasárnap Reggel! 
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Aranymondás:“   Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert 
megnyúgszik rajtatok a dicsıségnek és az Istennek Lelke amit amazok káromolnak 
ugyan,de ti dicsıititek azt !”   = 1 Péter  4:14 =                                                              
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◙ Szeretettel köszöntünk közöttünk minden kedves vend éget és látogatót! Krisztusi 
szeretettel mondjuk: Isten hozott, és azt kivánjuk, hogy amíg  együtt imádjuk  Úrunkat itt 
az ı szent házában, mindenki részesedjen az İ gazdag áldásában.  
 

◙ Salamon Emma néni üdvözli a gyülekezetet! Tervezi, hogy november elsı vasárnapján 
eljön az Imaházba családjának nehány tagjával. Imádkozzunk, hogy megvalósuljon terve. 

◙ Tóth György tesvér és felesége, Mariska néni üdvözl i a gyülekezetet. Egézségileg 
gyengülnek, de lélekben frissek,erısek. Naponként imádkoznak értünk.  
Hordozzuk ıket imádságainkban. 

◙  Kulcsár Jancsi testvér küldi üdvözletét a gyülekeze t részére Németországból.   
Egézségileg jól van. Mi is imádkozva gondolunk  reá és várjuk a találkozást vele. 

◙ Ifjúsági konferenciát szerveznek a Cleveland–i testvérek most Október 17-19  között.
Ifjaink is elutaztak erre az alkalomra. Imádkozzunk,hogy az Úr áldja és oltalmazza meg az 
elutazott ifjainkat ! 

◙ Emlékezzünk, és emlékeztessük Megváltó Úrunkat is  minden nap imádságainkban 
a gyülekezetü nk kérdéseinek megoldásáért: Imaház épületünk följa vítása , valamin
a pásztor kérdésben.  Tegyük kitartóan és hőségesen mindannyian. Az Úr meghall imát..!

◙ Id. Kulcsár Jozsef tv.- t gerincsérvvel korházban kezelik Kolozsváron. Imádkozzunk 
gyógyulásáért. 

◙ Bányai K. Helen továbbra is a Sarah Newman Öregotthonban van! Igen megrendítı, 
hogy a látogatáskor , már nem reagált semmire. Bányai néni fekészült erre! Imádkozzunk 
érte! A jó Pásztor legyen továbbra is az ı gondviselıje. İrizzük, régi jó emlékeinket...!  

◙ Az ABC Metro New York november 1-én, Szombaton tar tja a 217-ik Évi 
Közgyü lését a Riverside Churchben. Imádkozzunk ezért az alkalomért. 

◙ Jövı vasárnap, a gyülekezet tagjai döntenek a telek kér désben. Imádkozva végezzük ezt! 
    

◙ Az Elnökválasztás  ideje van országunkban! Ez a kérdés mindannyiunkat közvetlen 
érint. Szent felelıséggel végezzük ezt a polgári feladatunkat is. Imádkozzunk, és 
engedjőnk   mindannyian a Szentlélek vezetésének,hogy legyen meg Istennek akarata. 

◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük,  vagy egyéb ok miatt nem  
tudnak Isten h ázában megjelenni. Az Úr legyen mindannyiuknak ırizı Pásztoruk! 
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10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA 
Imádkozzunk Amerikában  és Ausztrá 
liában élı testvérekért és munkájukért!   
10:30 - kor:    Éneklés ! 
10:40 - kor:    ISTENTISZTELET ! 
♫ Orgona  elıjáték……………...…... 
* Felszólítás Isten imádására...…….. 
♫ Közös ének: Zöld K. #  186............. 
*Elıfohász…………….…………….. 
Köszöntések és Kijelentések………... 
♫Orgonajáték és Perselyezés ………. 
Áldáskérés az Adományokra……..... 
A gyermekek szolgálata……….…… 
♫ Közös ének:  Új HH. # 86 .............. 

  *Az Alapige ……………………….. 
  *Áldáskérı ima.……………….......... 
Igehirdetés..………………………...      
Igehirdetı………………………….... 
*♫Záróének: Új HH. # 714...………. 
*Záróima……....…………………….   
*Csendes Percek…………………..... 

 

Gerstner Károly + Máté Sándor  
Efézus  5:15-17 
……………………………………… 
A gyülekezet!  
Magyar nyelven-Angol fordítással 
Kulcsár Annamária  -  Orgonista 
Moderátor:  Torma Sándor 
Halljátok az Örömhirt! 
Moderátor 
Moderátor 
Orgonista  és Perselyezık 

  Perselyezık  
Aranymondás - éneklés 
Az üdv szava átvonul 
Jónás  1: 1-16 
Igehirdetı 
Az engedetlen szolga sorsa! 
Kulcsár Sándor  lelkipásztor   
Tégy foglyoddá Uram 
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 . . . 

           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     
             
             

              IDİSZERŐ KÖZLÉSEINK 
___________------ 


