AUGUSZTUSI

ISTENTISZTELET ESEMÉNYEI

Az augusztus végi istentiszteletre kedves vendégeink Cansas Cityből érkeztek.
„Ki

A Kline házaspár az ohaiói testvérgyülekezet köszöntését
hozta el nekünk. Mr. és Mrs. Kline 1992-ben járt először
itt, azóta 25 alkalommal látogattak el hozzánk, amely azt
jelzi - mint mondták -, hogy mennyire értékelik és érzékelik a testvérközösséget összekötő élő szeretetet. Isten
szeretete által épül az egyház, s Cansas City gyülekezeti
helye is megújult, hiszen a régi épület helyén felépülő új
templomban ugyanebben a pillanatban zajlik az első ünnepi
istentisztelet. Az együttlétünk is bizonyítja, hogy a különböző tér– és időviszonyok ellenére Isten ugyanaz, s az
összetartozás közvetítője.
Ifjabb Iványi Gábor igehirdetése is a mindig változó nyelvek és
az örökkön változatlan isteni üzenet témájához kapcsolódott.

Jakab apostol az ember átkának tartja a nyelvet, ellenben
ha valaki nyelvében nem vétkezik, az tökéletes lesz. Jakab azt is hirdeti, hogy a nyelv nem alkalmas arra, hogy
áldást osszon. Jézus példája azonban - amikor a süketnémát meggyógyítja - a szó, az igaz szó jelentőségét igazolja. A szótlanság az egyik legnagyobb nélkülözés, mivel abban isten szava nincsen benne.
Az ige, a szó a bibliai teremtés kezdete, jövő, de egyben a
múlt hordozója, hagyományozás és öröklés. Ha valakinek
nem forog a nyelve, bizonyos helyzetekben szinte megnémul, olyankor megtorpan az öröklés, a hagyományozás lendülete.
Az igazságra érlelt szó által, mi magunk is benne vagyunk
a hagyományozók körében, akik körében ott vannak, a próféták, apostolok, Jézus s a teológusok társasága is.
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A megművelt kert az Édenkert. A paradicsomban Istent
nem látja az első emberpár, nem beszélnek, az Édenkert
üres. A kiűzetéssel azonban isten jelenvalóvá lesz, kísérője az embernek, beszél hozzánk. Utánunk jött az édenből…, szól az emberhez, nem hagy egyedül.
Az ember nyelve csodát hordoz, általa dicsőíthetjük az
Urat, de olykor veszedelmes lehet, mivel olyan, mint nagy
szárazság idején a parázs.
Jakab apostol sírjának rész
lete, Compostella

