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Kedves Testvérek!
Április 17-én kedden délelőtt volt a legutóbbi gyülekezeti
kórházlátogatás. Hála az Úrnak, szép számban jelentkeztünk a
szolgálatra. Az aznapi kezdés viszont nehezen indult.
Mindannyian hoztuk az előző napok gondjait, problémáit, páran
kicsit alkalmatlannak is éreztük magunkat a szolgálatra.
Csüggedésünkből kicsit felemelt Isten Igéje, melyet aznapra
rendelt számunkra. Lk 24 alapján az Emmausi tanítványok
történetéhez kapcsolódott a magyarázat: „…Isten feltámasztotta
Fiát a halálból, és Jézus Krisztus ma is él. Semmi okunk tehát a
csüggedésre, de minden okunk megvan az örömre, reménységre,
hálára. Mert nem egy halott megváltóra emlékezünk, hanem élő
Urunkat követjük és magasztaljuk.” Igen, Jézus velünk van, s tud
egyen-egyenként személyesen a mindennapjainkról! Nincs okunk
aggódni, elkeseredni! Ez a tudat adhat erőt a szolgálatra, s ez az
örömüzenet, amit tovább KELL adnunk!
Aznap további örömet okozott számunkra, hogy a már kialakult
„missziós csapathoz” bekapcsolódott egy idősebb gyülekezeti
tagunk is, Emi néni! Jó volt látni, hogy szeretne adni a betegágyon
fekvőknek!
A következőkben Zsigmond Marica személyes tapasztalata,
beszámolója:
„ Ma ismét el jutottunk a kórházba, Isten segedelmével,
vezetésével, hála, van munka-munkás kevés mondja az ige. Ma
megtapasztalhattuk Istennek mindenkire van gondja, nem hagy
senkit könnyek közt, még a beteg ágy is elviselhetőbb vele, ha van
az ő vigasztaló szó szólója, egy mosoly, gyenge érintés, igés

kártya. Ma bebizonyította nekem Istenünk, ha fáradt is az ember,
Istenünk megelevenít, ha az ember kiüresíti a szívét és enged Isten
mentő hívásának. Most nem én vagyok ott a beteg ágyon, de legyek
mindig készen MENTENI, mert ő menteni akar! Enged, engedni,
engedni Istennek!!!! Most már megértem: elég nekem Isten
kegyelme! Jó az atyafiak közössége még a bajban is, nem csak a
békés napsütéses szép napon! Vinni a pici templomot a kórházi
ágy mellé! Csillogó szemet látni, ha a test ugyan gyenge és
erőtlen, ahogy a Nagytiszteletű Úr mondta vasárnapi
igehirdetésben: „vigyázzunk a Lelkünkre!” Tiszta szemek.
Köszönöm Istennek hogy járhatok vele. Minden családban vannak
betegek, jó átadni a reményt! „Aki mást felüdít, maga is felüdül!”
Nem kell Welnesezni, az Urunk szárnyain jobb a reményt
vinni!!!!!”
Vojtkó Zsuzsika örömmel tapasztalta, hogy ismét minden
kórteremben szívesen fogadtak bennünket. Összeírt 1-2 mondatot,
amit neki mondtak a betegek:
„Agyvérzést kaptam, de imádkozom” / „Szenvedés, imádság,
öröm dicséret, ez nagyon szép, odaadom majd az unokámnak” /
„Hiába imádkoztam a gyógyulásomért” / „Vágyom az Igére”
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!

Következő látogatási idő:
Május 15. kedd 9.30 (Nyírő Gyula Kórház könyvtára előtt)
Bővebb információ: www.frangepan.hu

