
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 
 

ISTENTISZTELETI  SORREND  
2008, Július 06! Vasárnap Reggel! 

 
 

2008, Január 20! Vasárnap Reggel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
    

GYÜLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEINK 
 

GYÜLEKEZETI  ÖSSZEJÖVETELEINK 
 
 
 

 
 

                 
GYŐLEKEZETI  ÖSSZEJÖVETELEINK 

 
 

GYŐLEKEZETI VETELEINK 
 

 
 
 
Aranymondás: “ Az igaz pedig hitbıl él. És aki meghátrál,abban 
nem gyönyörködik a lelkem.De mi nem vagyunk a meghátrálás 
emberei, hogy elvesszőnk,hanem hitéi,hogy életet nyerjőnk!” 
                                                                 = Ézs. 1o:38-39 =  
 

          
________________________________________________________________________ 
 
◙ Szeretettel köszöntjük Vasadi Barnabásnét, Judithot, aki julius 4-én, pénteken érkezet New Yorkba. 
   Istenünk gazdag áldását kívánjuk éltükre, itt az új hazában. Jövı vasárnap Közös Ebédet rendezünk 
  részükre, amelyre minenkit nagy szeretettel látunk.  

◙ Dr. Mészáros Kálmán testvér, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, a fia és lánya volt vendégünk 
hétfıtıl  péntek reggelig! Szerdán este Kálmán testvér  hirdette Isten igéjét részünkre. Ráma Táborba 
vannak az Ifi Táboroztatáson, majd Szövtségünk Centenáriumán fogunk találkozni. 
 
◙ Ma délelıtt az Úrvacsorában emlékezünk Megváltó Úrunk váltsághalálára! Tegyük ezt mindannyian 
szent felelıséggel, mint Krisztus megváltott népe. Legyen Isten szerinti szövetségújítás ez az alkalom. 
 
◙  Gergely István testvér, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke érkezik pénteken hozzánk. İ fogja 

hirdetni az igét vasárnap részőnkre. Szerdán utazik Chicagoba. Imádkozzunk megérkezéséért! 
 
◙ Szeretettel köszöntjők Újfalvi József testvért és családját. Floridában voltak egy nehány napot 
szabadságon. Hála az Úrnak, hogy megırizte éket útjukban és békességben hatérhettek. 

 
◙ Ifjú Kulcsár Sándor és családja hazaérkezett a nehány napi pihenıszabadságról. Örülünk, hogy jól telt
részőkre az idı és újra közöttünk láthatjuk ıket. 

 
◙ Fúrús Csaba tesvér, Johanna Édesapja ma utazik vissza Erdélybe. Urunk oltalmára bízzuk ıt, és 
megkérjük vigye otthoni szeretteinek testvéri üdvözletünket. Várjuk, hogy ismét találkozzunk. 

  
◙ Gerstner Margit  testvérünk közöttünk volt a mult vasárnap délelıtt és délután is. Hála az Úrnak, hogy 
közöttünk lehet. Örvendünk, hogy az Úr ennyire fölgyógyította ıt!  Mennyei Atyánknak legyen hála, hogy 
imáinkat meghallgatta. Imádkozzunk a teljes fölépőléséért. Szüksége van rá. 
 

 ◙ Gyermekek Táboroztatása volt Rámában június 3o – július 6 között! Tılünk is el utazott 
néhány gyermek, velük 4 - 5 felnıtt is! Imádkoztunk, hogy az Úr legyen megoltalmazójuk
útjukban, adjon részükre szép idıt, áldást és biztonságos hazaérkezést. Ma érkeznek haza! 
 
Imádságos szívvel készőljünk a jövı hétvégi Szövetségi Centenáriumra, amelyre a 
 Wheatonban, a Billy Graham Centerben kerül sor, júl.18-2o között!   

  
        Kulcsár    Zsolt       Johanna, Ilona, Blanka, Timea            Bákai  Józsi 
                                 

10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA  
Imátkozzunk a Kárpátalján élı testvé- 
reinkért és az általuk végzett munkáért  
10:30 - kor:    Éneklés ! 
10:40 - kor:    ISTENTISZTELET ! 
♫ Orgona  elıjáték……………...…... 
* Felszólítás Isten imádására...…….. 
♫ Közös ének: Új HH. # 432 ............. 
*Elıfohász…………….…………….. 
Köszöntések és Kijelentések………... 
♫Orgonajáték és Perselyezés ………. 
Áldáskérés az Adományokra……...... 
♫ Énekkar:  Szürke, Ált. #..63............ 

  *Az Alapige ……………………….. 
  *Áldáskérı ima.……………….......... 
Igehirdetés..………………………...      
Igehirdetı………………………….... 

  Közös ének: Új HH.  574…………....  
Úrvacsora! …………………………      
*♫Záróének: Új HH. #98.  ..……….. 
*Záróima……....…………………….   
*CsendesPercek………………….... 

 
 

If. Kulcsár Sándor & Gerstner K.  
Galata   6:9-1o 
……………………………………………. 
A gyülekezet!  
Magyar nyelven-Angol fordítással 
Bákai József - Orgonista 
Moderátor:  Kulcsár  János  
Kıszírt a pusztán 
Moderátor 
Moderátor 
Orgonista  és Perselyezık 
Perselyezık 
Mért szeret engem úgy 
Ján.  6:48-59 
Igehirdetı 
Jézus az élet kenyere! 
 Kulcsár  Sándor lelkipásztor   
Ott függ a néma bárány 
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 


