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SZÖVETSÉG
� 1. Azért legyen tehát az ív a felhõben,

hogy lássam azt és megemlékezzem az
örökkévaló szövetségrõl Isten között és
minden testbõl való élõ állat között, mely
a földön van.

� 2. Mostan azért ha figyelmesen hallgat-
tok szavamra és megtartjátok az én
szövetségemet, úgy ti lesztek nékem
valamennyi nép közt az enyéim; mert
enyim az egész föld.

� 3. Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a
népre, és monda: Ímé a szövetségnek
vére, melyet az Úr kötött ti veletek...

� 4. És ott vala az Úrral negyven nap és
negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet
sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség
szavait, a tíz parancsolatot.

� 5. És monda az Úr Mózesnek: Ímé te
elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél,
és idegen istenek után jár … és elhágy
engem, és felbontja az én szövetségemet,
a melyet én õ vele kötöttem.

� 6. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok
megrendülnek; de az én irgalmasságom
tõled el nem távozik, és békességem szö-
vetsége meg nem rendül, így szól könyö-
rülõ Urad.

� 7. De nem hallották, még fülöket sem haj-
tották arra, hanem ment kiki az õ gonosz
szívének hamissága után, és rájok
szabtam e szövetségnek minden igéjét, a
melyeket azért parancsoltam, hogy
megcselekedjék, de nem cselekedték.

� 8. Ímé, eljõnek a napok, azt mondja az
Úr; és új szövetséget kötök az Izráel
házával és a Júda házával. Nem ama
szövetség szerint, a melyet az õ atyáikkal
kötöttem … Hanem ez lesz a szövetség, …
Törvényemet az õ belsejökbe helyezem,
és az õ szívökbe írom be, és Istenökké
leszek, õk pedig népemmé lesznek.

� 9. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek
vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek
bocsánatára.

� 10. És ezért új szövetségnek a közbenjá-
rója õ, hogy meghalván az elsõ szövet-
ségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak
elnyerjék az örökkévaló örökségnek
ígéretét.

A megfejtéseket március végéig várjuk.

éreztem, hogy ez nem volt véletlen, ha-
nem az Úr rendelte ki, hogy melyik
bibliai részt olvassuk ugyanazon a
napon.Jó tudni, hogy a Mindenható
odafigyel ilyen kis részletekre is.

A lelkipásztorral együtt megláto-
gattam néhány falusi gyülekezetet is és
igyekeztem rávenni a gyülekezeti veze-
tõket, hogy csatlakozzanak a BBI-hoz.
Az egyik imaház falán láttam egy érdekes
festményt, Jézus bemeritését ábrázolta.
Sajnos nem tudom mindenkinek elkül-

deni a fényképet, de ha szeretnétek látni
új képeket és hallani hang felvételeket,
menjetek rá a

www.evangeliumihirnok.net magyar
web lapra vagy a

www.tikvatcleveland.com angol
nyelvû web oldalra.

Január elején sikeres szemináriumot
tartottunk a tanároknak. A Freetown-i
BBI vezetõje és a Szövetség missziós tit-
kára tartott elõadásokat arról, hogyan
tanitsunk felnõtteket. Ezután elkezdtük
az elsõ nyolc hetes BBI tanfolyamot a
hallgatóknak. Én Ószövetségi Bevezetést
tanitok.

Hetente egyszer egy kis csoport a ve-
randámon tanulmányozza Isten igéjét. A
lekipásztor felosztotta a gyülekezetet hét
csoportra és megkért, hogy foglalkozzak
az egyik csoporttal. Remélem, hogy nem-
csak gyülekezeti tagok fognak jönni a
Bibliaórára, hanem azok a tinédzserek is
akik minden délután és este a környéken
gyülekeznek. Az utca football “egyesü-
lete” már megkért, hogy vegyek nekik
egy labdát. Szeretném ha fiatalabb len-
nék, és tehetségesebb sportoló, hogy
ilyen módon is elérhetném ezeket a fia-
talokat. ...

Az interneten az egész levél olvasható.
Miszionáriusunkat támogatja, aki meg-
veszi a nemrégen megjelent könyvét,
vagy ha anyagilag is segíteni tud, a
szövetségi pénztárosunkhoz küldi céla-
dományát. Minden nap imádkozzunk
Füredi Kamilláért! (szerk)

Makeni, 2007 january 15.

A Makenit átszelõ fõút egyik oldalán
egy kis jelzõtábla hivja fel a figyelmet a
Prince of Peace (Béke Fejedelem) Bap-
tista Gyülekezetre. Amikor megérkeztem
Makenibe, ez a gyülekezet fogadott a
legnagyobb lelkesedéssel. A lelkipásztor
minden nap meglátogatott, és nagy
igyekezettel segitett, hogy minél elõbb
otthonra találjak. A Nõi Kõr tagjai
elárasztottak ajándékaikkal, kaptam egy
fehér csirkét, fél tucat tojást, egy zsák
édes krumplit, egy kosárnyi
narancsot, grépfrútot és
mandarint. Meglepetésemre
az énekkar négy szólamra
énekelt ismert régi énekeket
és újakat is.

A Béke Fejedelem Gyüle-
kezet egy egyszerû, pony-
vával körülvett sátorban gyûl
össze. A nyitott “ablakok-
ból” , azaz a felhúzott sátor-
lapokon keresztûl az isten-
tiszteletre összegyültek sze-
me gyakran rátér egy közeli
épület alapzatára. Nõk és
férfiak minden vasárnap
versenyeznek, hogy ki ad
többet az imaház épitkezésre. A gyüle-
kezet szeretne átköltözni az új imaházba a
jövõ évben.

A Makeni-i egyházkerület szeretet
vendégséggel fogadott. Kijelölték a kör-
zet egyik lelkipásztorát, hogy velem
együtt dolgozva vezesse a helyi BBI
tanfolyamot. Számbavettük azokat, akik
alkalmasak arra, hogy tanitsanak és
összegyüjtöttem a jelentkezési lapokat.

November végén elõkészitõ tanfo-
lyamot kezdtem a BBI hallgatókkal, ez
tulajdonképpen Biblia olvasó és forditó
gyakorlat volt. Hetente kétszer össze-
jöttünk, és több órán keresztül hangosan
olvastuk a Bibliát. Egyik este a Nõi kör is
csatlakozott hozzánk és a kedvükért
minden verset leforditottunk Kriora.
Néhány nõtestvér nem tud olvasni.
Számukra különösen hasznos volt, hogy
hosszú történeteket hallhattak a Bibliából
nemcsak egy rövid igeszakaszt a pré-
dikáció elõtt.

Nemrég fejeztük be a Mózes elsõ
könyvét, a Példabeszédeket, Máté evan-
géliumát, és a Rómaiakhoz irott levelet.
Az Új Évben folytattuk Mózes második
könyve, Ézsaiás, Márk evangéliuma és a
Korinthusiakhoz irott levél olvasásával.
Van, amikor az egyik könyvbõl egy kicsit
többet olvasunk. Igy sosem tudom, hogy
mit fogunk pontosan egy este olvasni.

Egyik alkalommal, amikor Abrahám
történetét olvastuk, úgy adódott, hogy
éppen a Rómaiakhoz irott levél 4. része
jött sorra, ahol arról olvastunk, hogyan
igazult meg hite által Ábrahám. Azonnal

Azért szeretem lapozgatni a Bibliát,
mert a legfõbb értékeket, az alapigaz-
ságot tartalmazza, mert minden élet-
helyzetben és élethelyzetre megoldást ad,
és mert hiszem ami benne van.

Kovács István, Vác

Azért szeretem lapozgatni a bibliát,
mert eligazítást ad az élet minden terü-
letére. Mert ez az élet könyve, mert ez
hasznos. Ha megtartjuk a benne tanul-
takat, megmenthet a kárhozattól.

Hufnágel Zsolt, Soltvadkert
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