
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 
 

ISTENTISZTELETI  SORREND  
2008, Szeptember 28! Vasárnap Reggel! 
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Aranymondás:“ Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, megtartásra való nép vagytok,hogy hirdessétek Annak hatalmas 
dolgait,a ki a sötétségbıl az ı csodálatos világosságára hivott el titeket! 
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_______________________________________________________________________ 
◙ Szeretettel köszöntünk mindenkit  ma Isten Házában! Tapasztaljuk meg ma is, hogy   
a Menyország kapúja ez a hely! İ itt van közöttünk. Legyen Hozzá méltó a lelkületünk, és 
hadd legyen imádatunk és  tiszteletünk kedves áldozat İ elıtte. 
◙ Ifjúsági konferenciát szerveznek a Cleveland–i testvérek Október 17- 19 . között.
Szertettel várják gyülekezeteink ifjait erre az alkalomra. Úgy értesültünk, hogy tılünk is 
többen szeretnének elmenni. Imádkozzunk ezért az alkalomért. Az egymással való 
találkozás mellett, hadd találkozzanak ifjaink Istennel, aki felejthetetlen és áldásokban 
gazdag élményeket tud adni.  A Jézussal való kapcsolat mindennél értékesebb! 
◙ A Torontó – i Bákai családot  hordozzuk imáinkban. István testvérék kisebbik fia John
a múlt héten, pénteken kiengedték a börtönbıl. Telefonon  kapcsolatban vagyunk velük. 
Imádkozzunk továbbra is a Bákai és a két gyászoló családért! A Mindenható Isten ismeri 
ezt a helyzetet is és tudja, hogy hogyan kell a keletkezett sebeket begyógyítani.    

◙ Máris Ferenc tv. Besztercérıl és lelkipásztoruk Kelemen Sándor tv. üdvözli a gyülekezetet! 
Hálásan köszönik a gyülekezetnek küldött segítséget. Hordozzuk ıket imádságainkban.  
◙ Jövı vasárnap, október 5-én Úrvacsorában részesedik a gyülekezet. Legyünk lelkileg készen
◙ Id. Kulcsar József tv.  holnap (29-én) hazautazik Erdélybe. Üdvözöljük a családot és a 
gyülekezetet is egyaránt. Kivánunk neki kellemes és biztonságos utazást. Várjuk vissza!  

 

◙  Gerstner Margit tv. holnap, szeptember 29-én érkezi k haza Magyarországról. Kér 
jük az Úrat adjon részére biztonságos utat és békés hazaérkezést. 
◙ Gábora Boriska és András testvér ma elbúcsúzik, me rt október 4-é n, jöv ı szombaton 
hazautaznak. Hamar eltelt az öt hónap. Üdvözöljük a családot és a gyülekezeteket.  
◙ Gyülekezetünk Bizottsága ma  2:30-tól megtartja ta nácskozását. Legyünk jelen idejében. 
◙ A Wold Misson részére adakozhatunk még.  A buletinünkben levı boritékba helyez
hetjük el adományunkat.  Ha az Úr indít ne tétovázzunk, hannem raggadjuk meg a 
jótékonyságra való lehetıséget.  İ megáldja a jó kedvő adakozót! 

 

◙ Az Elnökválasztás  ideje van országunkban! Ez a kérdés mindannyiunkat közvetlen 
érint. Imádkozzunk, hogy Isten akarata valósuljon 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! 

 

            
        Vendégünk volt a Bátkai család                                   A fúvós zenekarunk szolgál 
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10:00 – kor, délelıtt: IMAÓRA  
Imádkozzunk, hogy gyülekezeteinktıl 
távol legyen a világi megkülönböztetés!   
10:30 - kor:    Éneklés ! 
10:40 - kor:    ISTENTISZTELET ! 
♫ Orgona  elıjáték……………...…... 
* Felszólítás Isten imádására...…….. 
♫ Közös ének:.Új HH # 528…......... 
*Elıfohász…………….…………….. 
Köszöntések és Kijelentések………... 
♫Orgonajáték és Perselyezés ………. 
Áldáskérés az Adományokra……..... 
A gyermekek szolgálata……….…… 
♫ Énekkar: .Szürke, Evang, # .28... 

  *Az Alapige ……………………….. 
  *Áldáskérı ima.……………….......... 
Igehirdetés..………………………...      
Igehirdetı………………………….... 
*♫Záróének: Új HH. .#.643………. 
*Záróima……....…………………….   
*CsendesPercek………………….... 

 
 
 

Jakab Márton  + Lipták Mihály 
Jakab  2:1-4 
……………………………………… 
A gyülekezet!  
Magyar nyelven-Angol fordítással 
Bákai  Jozsef  -  Orgonista 
Moderátor:  Lipták Dávid 
Mit mond a régi ige 
Moderátor 
Moderátor 
Orgonista  és Perselyezık 

  Perselyezık  
Aranymondás - éneklés 
Ó, jertek elbeszélem… 
Ap. Csel. 23: 1-11 
Igehirdetı 
Bizonyságtétel, Nagytanács elıtt 
Kulcsár Sándor  lelkipásztor   
İrálló szólj, ne légy néma! 
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 


