ANGYALFÖLDI KÓRHÁZLÁTOGATÓI
HÍRLEVÉL
2012. április

ISTEN küld, erőt ad, megáld
Kedves Testvérek!
Értesülhettek gyülekezeti újságunkból, valamint az internetes fórumokon
keresztül, hogy gyülekezetünkben lelkes, szolgáló önkéntesekből alakult
egy kórházlátogató csoport, mellyel minden hónap harmadik kedd
délelőttjén a Nyírő Gyula Kórház krónikus osztályán fekvő betegekhez
visszük Isten Igéjét.
A mostani hírlevélben arról szeretnék beszámolni, hogy Isten milyen
Igékkel támasztotta alá szolgálatunkat.
A karácsonyi kórházlátogatásunk után február 21-én került sor a következő
alkalomra. Mindannyian nagy izgalommal és aggódva vártuk a szolgálatot.
Féltünk, hogy csak téblábolunk, s alkalmatlanok leszünk a betegekkel való
beszélgetésre. Az aznapi Ige-magyarázatból néhány sor nagyon
megerősített bennünket:
„Sok kétség van Jézus mai tanítványaiban is, hogy esetleg nem tudnak jól
fogalmazni, bölcsen válaszolni kérdésekre, megfelelően beszélni Jézusról.
Jézus első tanítványai közül többen írástudatlanok voltak, s néha nehéz
helyzetben kellett helytállniuk. Jézus így bíztatta őket: „ne aggódjatok
amiatt, hogy miképpen, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban
az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek,
hanem Atyátok Lelke szól általatok.” (Mt 10, 19-20)”; „Ne tartson tehát
vissza bennünket semmi attól, hogy közöljük az Isten szeretetéről szóló jó
hírt másokkal! Egy meghívást kell átadnunk, s amikor ezt tesszük, mindig
bizonyosak lehetünk abban, hogy maga a meghívó, az Úr Jézus Krisztus
szól rajtunk keresztül, s hitet is ő tud támasztani azok szívében, akikhez
küldött.”
Szó szerint szárnyakat kaptunk, s repültünk a kórházba, bízva Isten
Igéjében, hogy Ő mindent elrendez, s mindent megad a szolgálathoz!
Gondolom (és remélem), most sok testvérünk erőt kapott a kórházlátogatói
szolgálatra!

Március 20-án a következő ámulatba estünk. Sajnos a látogató csoportból
többen betegség, munkahelyi okok miatt nem tudtak eljönni. Összesen öten
indultunk a szolgálatra, s mondanom sem kell, nagyon izgultunk. Isten
viszont küldött, és erőt adott Igéjén keresztül. Az aznapi Ige: „Ti adjatok
nekik enni!” (Lk 9, 13) „Jézus szolgálatba küld…..Kész vagyok-e azt a
keveset, amim van, odavinni hozzá, s visszakapva szolgálni vele? Ő ma is
meg tud sokasítani mindent: erőt, gondolatot, türelmet, még az időt és a
pénzt is. Próbáljam ki hittel!”
Igen! Aznap megtapasztaltuk, hogy ha kevesen is voltunk, de megálltunk
minden ágy mellett. Volt olyan beteg, aki már felismert, emlékezett ránk az
előző látogatásból, és mosolyogva várt!
Mindezeket a sorokat azért írtam, mert szerettük volna megosztani, hogy
Isten mennyire fogja a kezünket, mennyire támogat bennünket a
szolgálatban. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik elhívást éreznek, hogy
csatlakozzanak közénk! Bátran! Mi sem tudunk többet!
Ha van olyan, aki nem tud velünk eljönni a kórházba, de szeretné segíteni
szolgálatunkat, kérjük, hogy imádkozzon a látogatás időpontjában.
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