
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 
 

ISTENTISZTELETI  SORREND  
2008, Szeptember 7! Vasárnap Reggel! 

 
 

2008, Január 20! Va  rnap Reggel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
    

GYÜLEKEZETI ÖSSZ ÖVETELEINK 
 

GYÜLEKEZETI  ÖSS    JÖVETELEINK 
 
 
 

 
 

                 
GYŐLEKEZETI  ÖSSZEJÖVETELEINK 

 
 

GYŐLEKEZETI VETELEINK 
 

 
 
 
Aranymondás:“ De én örvendezni fogok az Úrban, és vogadok az 
én szabaditó Istenemben !”     
                                                                       = Habakuk  3:18 =                    
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_______________________________________________________________________ 
 

◙ Múlt vasárnap reggel kb. 9:2o-kor Imaházunk épületé ben, a 3. emelet 5-ös szobájában t őz 
   támadt. Személyi sérülés nem történt, és a tőz nem terjedt el, de sok kárt okozott. Istentiszteleti 
alkalmaink délelıtt és délután elmaradtak. Köszönjük a testvériség segítségét, a nagyobb kár 
megakadályozásában. Imádságos szívvel kérjük Úrunk támogatását és vezetését sok tennivalónkban
 Imádságos szívvel, ıszinte szeretetben összefogva maradjunk továbbra is Úrunk rendelkezésére 
figyelve. Tudjuk, hogy ez évi Jeligénk (Róma 8:28!) ebben a helyzetünkben is, mint mindig igaz! 

◙ Lelkipásztor testvéreink érdeklıdtek hogylétünk felıl, és arról biztosítottak, hogy 
imádkoznak érettünk. Jólesett a testvéri együttérzés és a lelki támogatás. Köszönjük…!  

 ◙ Gerstner Margit testvérünk Kedden hazautazott  Magyarországra egy hónapra. 
Üdvözletünket küldtük, és az Úr oltalmára biztuk. Hála Úrunknak, megérkezett békében.   

◙ Köszönetünket szeretnénk kifejezni testvéreink iránt, akik a pásztori lakás megrongáló 
dását tudva, felkinálták részünkre otthonaikat. Hisszük azt, hogy az Úr megoltalmaz, hogy 
ırhelyünkön továbbra is megálljunk. Sok az intézni való, telefonálás a bitosító és egyéb hivatalos 
személlyel. Szeretnénk helytállni minden téren. Imádkozzunk egymásért!   

  

◙ Szerdán, Szeptember 3-án, este 6:3o- kor Férfi és N ıikörünk megtartotta havi 
összejövetelét. A férfi testvérek a tőz okozta sőrgıs tennivalóinkról tanácskoztunk. Bizunk
a jó Isten gondviselésében és igyekszünk gyülekezetünk iránti szent faladatunk legjobb 
tudásunk szerint rlvégrzni. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak érettünk. 

◙ Ma, Szeptember 7-én a gyülekezetnek úrvacsorai alk alma lesz. Áldott, ünnepi megemlékezés 
ez Megváltónk váltsághaláláról, egyben szövetségújitás az Úrral és egymással. A Szentirás tanítása 
szerint vegyük magunkhoz a szent jegyeket, és hirdessük Megváltónk váltsághalálát.  
 

◙ Jakab Márton tv. nejével és unokájával Hétfın megérkeztek Floridából, Adináéktól
Örvendünk, hogy az Úr megáldotta és megoltalmazta testvéreinket távollétükben és hazasegítette.  

 

◙ Az Elnökválasztás  ideje van országunkban! Ez a kérdés mindannyiunkat közvetlen érint. Arra 
vagyunk hivatva, hogy imádságos szívvel tárjuk Isten elé kérésünket és az İ akarata szerint végez-
zük polgári feladatunkat. Legyünk józanok és vigyázók mindenben, úgy ebben a kérdésben is. 
 

◙ Imádkozzunk testvéreinkért, akik koruk, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak  
Isten házában megjelenni. Az Úr legyen mindannyiuknak ırizı Pásztoruk! 
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10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA  
 Magasztaljuk Istent   Krisztus értünk 
vállalt szenvedéseiért ! 
10:30 - kor:    Éneklés ! 
10:40 - kor:    ISTENTISZTELET ! 
♫ Orgona  elıjáték……………...…... 
* Felszólítás Isten imádására...…….. 
♫ Közös ének: Új HH. # 321.............. 
*Elıfohász…………….…………….. 
Köszöntések és Kijelentések………... 
♫Orgonajáték és Perselyezés ………. 
Áldáskérés az Adományokra……...... 
♫ Énekkar: Szürke, Ált.  #28 ... ... ..... 

  *Az Alapige ……………………….. 
  *Áldáskérı ima.……………….......... 
Igehirdetés..………………………...      
Igehirdetı………………………….... 
Közös ének: 465 ….. 
Úrvacsora 
*♫Záróének: Új HH. # 98. ..……….. 
*Záróima……....…………………….   
*CsendesPercek………………….... 

 
 

Id.Kulcsár József+Torma Sándor 
Ézsaiás   53:4-1o 
…………………………………………… 
A gyülekezet!  
Magyar nyelven-Angol fordítással 
Bákai József - Orgonista 
Moderátor:  Gerstner Károly 
Istenünk halld meg hı imánk 
Moderátor 
Moderátor 
Orgonista  és Perselyezık 

  Perselyezık  
Védı szárnyai alatt 
ApCsel.   18:1-4 
Igehirdetı 
Pál apostol és a fizikai munka ! 
Kulcsár Sándor  lelkipásztor   
Magára vette szennyes ruhámat 
A 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 


