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Ifjúsági program: 
 

Ige: Ruth 4: 9-17, A házasság felelőssége és lehetősségei 
Igehirdető: Gergely István 
Programvezető: Lipták Dávid 
Ének-zenei szolgálatok: Bákai József 
Szolgálatok: 2. csoport, önkéntesek 

 

IDŐSZERŰ KÖZLÉSEINK 
 

◙ Minden kedves jelenlévőt szeretettel köszöntünk ezen a hideg téli vasárnapon. 
Örvendünk a találkozás lehetőségének, és azért imádkozunk, hogy Isten áldja meg 
gazdagon népét ezen a helyen, és mindenütt, ahol akár ketten vagy hárman együtt 
vannak az Ő nevében.  
◙ Köszöntjük szeretettel messzebbről érkezett vendégeinket, ezek között Mihály 
András testvért, aki Aradról jött.  Örvendünk, hogy testvérünk ismét együtt lehet 
családjával és velünk. Isten áldását kívánjuk az itt eltöltendő időre és egész életére.  
◙ Számunkra ez a nap kettős ünnep: a házasok hete veszi kezdetét, illetve a 
délelőtti istentisztelet keretén belől gyerekbemutatásra is sor kerül. Kulcsár József 
és Lidia, második gyermeküket, Kulcsár Michael-Alexander-t, hozták el, hogy 
imádkozva Isten áldását kérjük életére. Mint ilyenkor általában, a család jóvoltából, a 
délelőtti istentisztelet után, a gyülekezet közös ebédben részesül.  Délutáni 
istentiszteletünket 3-kor kezdjük.  
◙ Salyámosy Éva testvérnő, a Mera rádió munkatársa, levélben köszönti a 
gyülekezetet (lásd melléklet) és röviden ismerteti megjelent könyveit. A könyvekről 
részletesebb információt az ismertetőben megadott internet címeken lehet szerezni. 
Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe.   
◙ Imádkozzunk: beteg és idős testvéreinkért, gyülekezetünk ifjúságáért, a magyar 
baptista misszióért, a Kelowna-i és Sarasota-i misszióért, szövetségünk gyülekezeteiért 
és lelkipásztoraiért.  
 
 

 
10-10:30 IMAÓRA:  
Imádkozzunk felemás igában élő 
hittestvéreinkért! 
.........................................................                             
10:30 ISTENTISZTELET                    
* Imádság   
♫ Közösének     HH  # 24 
* Köszöntések, kijelentések 
♫ Orgonajáték  
*  Gyermekek szolgálata 
 ♫ Énekkar 
*Az alapige     
* Igehirdető      
*Áldáskérő ima       
* Igehirdetés 
♫ Közösének       HH  # 120 
* Gyerekbemutatás 
*  Köszöntések 
♫ Befejezőének    HH  # 581 
* Záró ima                                   
* Az Úr közel 
 

Első Magyar Baptista Gyülekezet 
Lelkipásztor: Dr. Gergely István, Tel. 646 678-2621 

 

. . . mi pedig a megfeszített Krisztust 
prédikáljuk . . . 

Gyülekezetünk jeligéje 2014-as évre: Ézs 54: 10 
 

“Mert a hegyek elváltoznak, és a halmok 
megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem 

távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így 
szól könyörülő Urad.” 

Februári születésnaposok:  

Máté Ilona 03, Lázár Molnár Eszter 03, Erdei Róbert 05, Lipták 
Gabriella Ana 06, Árgyelán Jánoska 07, Kulcsár Sándor Sn. 13, Balogh 
Edith 15, Szabó Erika 15, Szabó Sárika 16, Gergely István 16, Ujfalvi 
Ágnes 25, Kulcsár Zsolt 28. 
 

Bibliaóra gyermekeknek: Vasárnap délelőtt 10,00 – 10,45 
 

Bibliaóra felnőtteknek: Szerda este 19,00 – 20,00 
 
 

Téma: Szabad élet Krisztusban. Róm 7: 4-25 

 
 

Aranymondás: Most pedig megszabadultunk a törvénytől 
minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy 
szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. 

                                                                                                       Róm 7: 6 

ISTENTISZTELETI SORREND 
2014. Február 09. Vasárnap   

 

ISTENTISZTELETI SORREND 
2014. Február 09. Vasárnap 

 
Ujfalvi József 
Jakab Márton 
1Pét 3: 1-2 
.....................................................                       
MAGYAR NYELVEN  
Moderátor: Forgács Péter 
Aki akar, jöjjön 
Moderátor 
Perselyezés 
Aranymondat 
……………………………………….. 
Zsolt 128 
Gergely István 
Igehirdető 
A boldog család  
Boldog minden ember 
Gergely István  
…………………………………... 
Ó boldog ház   
Igehirdető 
Jövel Uram Jézus 
 



       

         
 

 
 

IMÁDSÁG A CSALÁDOKÉRT 
 
Én Istenem… míg boldogan szemlélem gyermekeim, s az életet,  
A békét, amit nékem adtál; tudom nem mindenütt van így,  
Hogy széthullott gyermekszívek, zűrzavaros családi fészkek  
kiáltanak, követelnek,  
hogy több kísértésbe ne vígy…  
Én Istenem… Tegyél csodát,  
valami nagy varázslatot,  
Hogy legyenek szépek a lelkek,  
Épek, szentek az otthonok,  
hűségesebbek a szemek,  
összetartóbbak a családok,  
Hogy szűnjék meg a széthúzás, a hűtlenség, s minden nagy átok,  
Áldás legyen az otthonon belüliek élete, sorsa,  
Hangozzék fel a szeretet,  
a békesség igaz akkordja! 
Én Istenem! Míg boldogan  
szemlélhetem sok ajándékod:  
Vedd szívesen ezt az imát! Legyen mindenki boldog, boldog! 

         Kárász Izabella   
 

HÁZI ÁLDÁS          
 
„Hol hit, ott szeretet’’ 
Falon függ a szobában, 
szép, aranyos keretben, 
még mindig annyi házban! 
Ám a család veszetten 
lobog a gyűlöletben, 
morzsolódik a gondban... 
 
Szép az a Házi áldás, 
kár, hogy csak a falon van! 
         Bódás János 

 

Első Magyar Baptista Gyülekezet 
225 East 80th Street, Manhattan,  

New York, NY.10075 Tel. (212) 288-0258  
 

www.hungarianbaptistchurchnyc.org 
 

Vasárnap: 2014. Február 09.  
 

HÍVŐ CSALÁD    
 
Gyermek hite 
legyen 
szülök megvetése. 
Ez az élő Isten  
örök rendelése. 
 
Amit otthon lát, 
hall 
az emberpalánta, 
úgy kíséri útját, 
mint lobogó fáklya. 
 
 

Szeretni az Istent 
s felebarátunkat, 
ez az aranyszabály 

    életének célt ad. 
 

Ahol nem törődnek  
Isten szavaival, 
a család, mint oldott 
kéve, széthull 
hamar. 
  Gerő Sándor 

 


