December 25

Mrs. Rózsika Angyal left back to Transylvania last Thursday. It was so
good to have her among us. God has listen our prayers for her protection
H
and providing her a safe trip home. We heard, that she arrived home safe.

Elsö Magyar Baptista Gyülekezet
Kulcsár Sándor Lelkipásztor
. . . mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk . . .

Let us keep in mind Galations 6:2, which says: “Bear one another’s
burdens, and so fulfill the law of Christ!” Mrs. Gabriella Lipták, our much
appreciated Church treasurer is under chemotherapy treatment. At this
difficult time in their personal and family life, they strongly need our prayer
support. On each Wednesday, we use to fast for her and her family. We all
know that God can heal her, becouse He is Almighty God. Shall we continue
this support with all our heart beliving in God promisses. May our Lord
strenghten them every day according to their needs.
Mrs. Gabriella Erdei is nicely recovering after the surgery! She was in
the Church last Sunday with her family. Let us keep her and her family in our
prayer. May God provide her a ful recovery soon!
Dr. László Fazekas and his family are sending their greetings to the Church
in New York. We are always in their prayers and thoughts. Let us keep them
also in our prayers.
Vendégeink voltak: Jakab Barnabás,és felesége Annuska, velök az syk. Jó
Mr. János Kulcsár is sending his greetings to our Church Family from
Germany! He is planing to come back to New York on April 6th. Let us keep
him in our prayers, that he may arrive back safe.
Prayer Request! We ask all the Congregation to keep us in your prayer,
as we continue to prepare for the Baptism. May God give us victory as
we meditate together about the Bible doctrine.
Let us remember the Toronto Church in our prayers! They are still
looking for a Pastor! May the Good Shepherd provide them the right one!
We still have a few “Bibliai Vezérfonal” from Nagyvárad, Transylvania!
Mr. Sándor Torma is ready to help you for $5.oo/buc. We just want to
reminde you that by this we are helping their literary mission work. We find
in this booklet some good informations about the Churches, their pastors and
Convention Leaders too.
Let us continue to pray for the elderly in our Church! Among them are:
Mrs. Helen K. Bányai, Mrs. Emma Salamon, Mr. and Mrs. George Tóth,
Miss. Charlotte Lawrence, Mrs.Kornél Csopják, Mr.John Keri, Mrs.Erzsébet
Nagy, Mr.and Mrs. Frank Kulcsár. Let us continue to keep them in our
prayer, asking the Lord to be their Protector and Shepherd.
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IDİSZERÜ KÖZLÉSEINK

JELIGÉNK 2oo8-ra: Róma 8:28!= ”Tudjuk pedig, hogy azoknak,
akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ö végzése
szerint hivatalosak!” Szeressők hőségesen az Úrat,İ teljesiti igéretét.

Szeretettel köszöntjők Ifjú Kulcsár Frank testvért és családját!
Tegnap délután érkeztek haza Floridából, ahol egy hetes szabad
ságon voltak. Örőlőnk, hogy békességben érkeztek haza.
Örőlőnk, hogy ma Krisztofer Perillót is közöttőnk látjuk! İ is
Floridában töltött egy nehány napot, azért hiányzott múlt vasárnap.
Biztosan élvezte a nyári meleget és a floridai napfényt.
Emlékezzünk, hogy Szerda este 7 órai kezdettel tartjuk szokásos
hétközi összejövetelőnket(Csőtörtök este helyett!) Mindenkit nagy
szeretettel hivunk és várunk ezen alkalmainkra!
=Gal.6:2!= “Egymás terhét Hordozzátok”! Lipták Gabriella,
győlekezetőnk kedves és hőséges pénztárosa most kemoterápiás
kezelés alatt van! Legyen imatémánk egézségi állapota, kérve az
Úrat gyógyitsa meg ıt, és kőlön kegyelmével támogassa a családot
ebben a próbákkal teljes idıben. A Szerda napokon továbbra is
bıjtben az Úr elött állunk érette! Élı hittel, alázattal várjunk a mi
Gyógyitó Úrunkra! Meghallgat, mert İ a mi Áldott Orvosunk!!!
Dr. Fazekas László és kedves családja ődvözli a győlekezetet
Clevelandból. Testvéreink mindannyian jól vannak, és nagy
szeretettel gondolnak reánk. Tegyők mi is ugyanazt.
Kulcsár János testvér köszönti a győlekezetet Németországból.
Egézségileg jól van, és ha az Úr megsegiti, Április 6-án számit
New Yorkba jönni. Imádkozzunk a Jancsi testvérért.
Kérjők a győlekezet testvériségét imádságban támogassanak a
bemeritkezıkkel való foglalkozásainkban! Az Úr tegye gyızel
messé ezeket az alkalmakat mindannyiunk örömére.
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Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség 100 éves Jubileumi
Őnnepsége a Wheaton College Billy Graham Centerben lesz meg –
rendezve 2oo8, július 18-2o között! Igen emlékezetes határkı ez
Szövetségőnk életében. Szabó István fıtitkárunk elkőldte a szőkséges
információkat, amelybıl minden érdekelt személy vehet egy példányt
a bejárati asztalról és kiválaszthatja a számára legmegfelelıbb megol
dást. Regisztrálás minden megjelenı részére szőkséges, amelynek
határideje Április 3o! Nagy szeretettel búzditunk mindenkit, aki csak
teheti, vegyen részt ezen a rendkivőli Őnnepi alkalman, melyre hivunk
sok vendéget, óhazai vezetıket és ifjakat is. Biztosan megéri az áldoza
tot, mert jutányos árban, szép helyen őnnepelhetőnk egyőtt. Imádkoz
zunk ezért az alkalomért, valamint a résztvevıkért.
=Erdei Gabriella testvérnı szépen gyógyúlgat és erısödik a mőtét után. A
mult vasárnap, már közöttőnk láttuk ıt kedves családjával. Úr adjon számára
mielıbbi teljes fölépőlést.
=Angyal Rózsika néni a múlt héten Csőtörtökön hazautazik Erdélybe!
Jó volt egyőtt tölteni ezt a nehány hónapot a családdal és a győlekezettel.
Isten áldását, megoltalmazó kegyelmét kivántuk részére, és békés
hazaérkezést. Úgy tudjuk, hogy szerencsésen hazaérkezett, hála az Úrnak.
Szövetségőnk Bizottságainak Évközi Tanácskozása Detroitban keről
sorra 2oo8, márciús 7-9 között! Győlekezetőnket Kúlcsár Sándor lp. és Ifjú
Kulcsár Sándor jegyzı képviseli. Detroitban a Győlekezet pedig 1oo éves
Júbileumát is Őnnepli! Kérjők a győlekezetőnk imatámogatását!
=Még van a Kis Bibliai Vezérfonalból egy nehány darab, amit Nagyvá
radon adtak ki. Torma Sándor testvérnél beszerezhetö $5.oo-ért.Ezzel is
segitjők hazai testvéreink irodalmi misszióját. A Vezérfonal fontos, csak
itt található információkkal is szolgál, mint példáúl a hazai győlekezetek és
körzetek, valamint lelkipásztorok és szövetségi vezetık cimlistája.
=Imádkozzunk a Torontó-i Győlekezetért! Az Áldott Jó Pásztor
rendeljen számukra mielıbb egy lelkipásztort. Sok a munka, de kevés a
munká! Kérjők az aratás Úrát, hogy kőldjön munkásokat az İ aratásába!
Imádkozzunk idısödı testvéreinkért! Közöttők van: Bányai K Helen,
Salamon Emma, Tóth György tesvér és felesége, Mariska néni, Charlotte O.
Lawrence, Csopják Kornelné, Kéri János, Nagy Erzsébet, Id. Kulcsár Ferenc
és felesége, és mások. Hordozzuk továbbra is imádságainkban ıket. Kérjük
Istent, hogy legyen testvéreink Erısitıje, Örizıje és Pásztora.
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First Hungarian Baptist Church
Rev. Sándor Kulcsár, Pastor
We preach Christ crucified, risen and coming again!

________________________________________________________________
GREETINGS AND ANNOUNCEMENTS

Our Motto for 2008 is; Romans 8:28 “ We know that in everything
God works for good with those who love him, who are called according to
his purpose!” Let us love the Lord with all our heart, and He will take
care the rest. This is our heartly greetings to our brethren evrywhere!
Welcome home to Mr. Frank Kulcsár and his family! They arrived
home safe yesterday from Florida, where they spent a week. It good to see
them home again, after a wonderfull time they spent there together.
Welcome home to Kristopher Perillo! He spent a few nice day of
summer in Florida with his parents. We missed him a lot. Praise be to God
that he arrived home safe. We are happy to see him among us again.
Our Worship Service during the week is transferred from Thursday to
Wednesday evening at the same time: 7:00 PM. for a six month period.
Everybody is invited to attend the mid-week Meeting of our Congregation

The 100 Year Celebration of our Convention will take place in July
18-20, 2008 at the Billy Graham Center in Wheaton. We have all the
information necessary for registration on the Table at the entrance to our
Sanctuary. The registration have to be done till April 30th, 2008. Please take
a copy, read it and choose the best solution that you may act properly.If you
have any guestion, Rev. S. Kulcsar is ready to halp you at any time. We en
courage all of you to attend this Very Unic Occasion of our Convention,
for a very convenient price at this nice place. this will be an unfogotable
experience to each of us, aheving a lot of guests from many places as well
as the Leaders from Hungary and Transylvania, and youth people too.
Please check your Calendar and act occordingly. Thank you for your
understanding and colaboration in this matter.
The Mid-Year Meeting of the Two Committees of our Convention will
take place in Detroit on March 7-9, 2oo8. Our Church will be represented
at this Meetting by Rev. Sándor Kulcsár and Alex Kulcsár. The Church of
Detroit will celebrate the 1oo Jubilee too. We ask the Congregation to
keep us in their thoughts and prayers, that the will of God may be done in
all, what we are doing in our Convention and Churches.

