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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 Szin Györgyné tesvérnıt és fiát Józsuét. Testvéreink 
tegnap érkeztek Los Angelesbıl. Hozzák részőnkre szeretteik, valamint az 
Alhambra-i győlekezet ődvözltét. Holnap  meghallgatják Józsúét, hogy majd 
ısszel  itt elkezdheti-e egyetemi zene tanulmányait. Imádkozunk,hogy az Úr 
egyengesse részére az utat. Holnap  este utaznak vissza. Mi kőldjők testvéri 
ődvözletőnket ugy a család, mint a gzőlekezet részére. Kivánuk biztonságos 
utat, és békés hazaérkezést.        
 
Örőlőnk, hogy Krisztofer Perillót is közöttőnk látjuk! İ is Floridában töltött 
egy nehány napot. Hétfın sikerőlt hazajönnie a Péntek helyett, azért nem 
lehetett velőnk már a múlt vasárnap.Hála az Úrnak, hogy bajmentesen 
visszaérkezett egyedől.Nagy fiú már!  
 
Amerika Krisztusért cimen történik Március hónapban a rendkivőli 
győjtésőnk!  Mi, amerikaiak igen sokkal tartozunk Krisztusnak! Ez a győjtés is 
arra emlékeztet minket, valamint azokat, akiknek megtéréséért fog szolgálni a 
begyőjtött adomány, hogy az Úr nagyon szeret és ezt életének értőnk 
áldozásával bizonyitotta. Tegyők meg mi jó szivvel, amit megtehetőnk az Úrért!  
 
Győlekezetőnkben tıbben is betesgedkedtek az elmult napokban, kőlönösen 
gyermekeink közől. Egyesek már meggyógyúltak, má sok még nem. 
Imádkozzunk,hogy az Úr  gyógyitsa meg ıket.  
 
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!!!  
Hála az Úrnak, hogy a héten jó eredményeket állapitottak ! Hisszők, hogy 
az İ nevében hozott áldozatunk, igérete szerint  jó eredménnyel jár. 

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.  
  =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 brasband of Nagyvárad issued a CD. They would like to procure more 
instruments for them, to extend their brasband for the price of these CD-s.Those, 
who would like to help them, please contact Mrs. Gabriella Erdei. She has also some 
of the Book of Poems of Ferenc Antal for $10.oo. All of those who are interested 
may have it as well at Mrs. Gabriella Erdei. 
  =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.  
   = The Men’s   and the Women’s Guild of our Church will have their monthly 
gathering on March 5th, Wednesday Evening at 6:30 PM. All of you are invited to 
attend! Please pray for this special occasion and make sure that you will be present! 
 
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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Fúvósainknak nagyon jól szólnak az új hangszerek! Köszönjők szépen! 

Elsö Magyar Baptista Gyülekezet 
Kulcsár Sándor Lelkipásztor 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség 100 éves Jubileumi Őnnepsége a 
Wheaton College Billy Graham Centerében lesz megrendezve 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 sok vendéget is hivunk, óhazai vezetıket és 
ifjakat is. Megéri az áldozatot, mert jutányos árban, szép helyen őnnepelhetőnk 
egyőtt. Imádkozzunk ezért az alkalomért, valamint a résztvevıkért.   
 
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! 
 
Mezei Mátyás testvér és neje Laura elutaztak egy kis hétvégi szabadságra. 
Kivánunk részőkre kellemes egyőttlétet, jó idıt, valamint biztonságos utat és békés 
visszaérkezést. 
 
A nagyváradi fúvósok kiadtak egy CD-t, amelynek aladásából szeretnék felújita ni 
hangszerkészletőket. Akik szeretnék ezt támogatni és segiteni ıket ($15.oo) azok 
átvehetik az emlitett CD-t Erdei Gabriellánál. Még van Antal Ferenc testvér verses 
kötetébıl  is, ez is beszerezhetı. Ennek ára $10 dollár. 
 
Még van a  Kis Bibliai Vezérfonalból egy nehány darab, amit Nagyvá radon 
adtak ki. Torma Sándor testvérnél beszerezhetö $5.oo-ért. Ezzel is segitjők a hazai 
testvéreink irodalmi misszióját. A Vezérfonal fontos, csakitt található információkkal 
is szolgál, mint példáúl a hazai győlekezetek és körzetek, valamint lelkipásztorok és 
szövetségi vezetık cimlistája.  
 
Győlekezetőnk Férfi és Nıi Köre megtartja rendes havi összejövetelét Március 
5-én, Szerdán este 6:3o –tól. Most is, mint mindig, igen nagy szeretettel és imádsá 
gos szivvel hivunk és várunk mindenkit.    
 
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! 
 
We Welcome among us Mrs. Anna Szin and her son Joshua. They arrived 
yesterday from Los Angeles CA, and are bringing us  greetings from their family 
and Church. Tomorrow they have an oppointment and if  everything goes well, we 
may see him again at the Fall! We pray that God be with him and His will may be 
done. Tomorrow they will retune home.We send our greetings to their family and 
Church in Alhambra as well as to its Pastor Rev Joseph Novák. 
 
  =America for Christ Offering 2008 starts and continue in March! It is a way 
to prove our love to Christ, our Lord. By this may be saved many people to Him!    
 =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.   
  =Mátyás Mezei and his wife Laura left for short week end trip. We wish them a 
nice weather, a blessed time together as well as a safe trip. May our God protect 
them and bring them home safe.  
 
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 pla 
ce 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 celeb rate 
the 1oo Jubilee too. We ask the Congregation to keep us in their thoughts and pra 
yers, that the will of God may be done in all, what we are doing in our Convention 
and Churches. May God provide them all a safe trip home. 
 


