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A csodasorozat folytatódik… Két újabb csodáról szeretnék beszámolni nektek.
1. Érsekvadkertről egy hívő roma fiatalasszony (Dzseni) fél éves pici gyereke került be a Heim Pálba
hétfőn (03.01.) heveny tüdőgyulladás gyanújával. Kiderült hogy nem egyszerű tüdőgyulladás, hanem
COVID és a fél tüdejét már el is veszítette (szabályosan kinyírta a COVID). A másik felében a hörgők
egy része (a fele) is már összezsugorodott. Az orvosok azt mondták, ez gyógyíthatatlan, a gyermek fél
tüdővel kell, hogy éljen, feltéve hogy sikerül megmenteni legalább a másik féltüdejét. Az anyuka
könyörgött, hogy hadd maradhasson bent a picivel, amit végül megengedtek neki, feltéve hogy
vállalja a fertőzés kockázatát. A fertőző osztályon vannak és van még otthon három kisgyermeke (1,
3, 3 éves) akiknek szintén hiányzik az anyjuk.
Képzeljétek, kedd este (03.02.) az anyuka rátette a kezét a pici mellkasára, imádkozott érte
Jézushoz és beindult a tüdeje! Az orvosok is alig hitték el, mert hisz ők maguk mondták, hogy mar így
kell élnie, fél tüdővel. Még más osztályokról is átjöttek az orvosok, csakhogy lássák a csodát. Mind azt
kérdezték, hogy mi történt. Mire Dzseni elmondta, hogy imádkozott Istenhez és az Úr meghallgatta
őt. Na erre persze nem tudtak mit lépni (Milyen "ima?" Milyen "Úr"?). Mára a pici állapota
stabilizálódott olyannyira, hogy nem csak az elhalt féltüdő működik rendesen, hanem a másik
féltüdőben is már csak 2 gyulladt hörgő van! Úgy néz ki, holnap haza is engedik őket!
Hatalmas Urunk van!!! Viszont Dzseniért továbbra is imadkoznunk kell, mert nincs túl jól (gyengeség,
szaglás, ízlés elment, tüdeje fáj, lázas stb.). Hisszük, hogy Jézus nem végez félmunkát!
2. Rafael Pali barátunk (roma pásztor Biharkeresztesen) is kórházba, intenzívre került a COVID
miatt és felesége, Szilvi is elkapta, de ő otthon maradhatott 2 gyermekükkel. Szilvit is, napokon
belül, minden ereje elhagyta és rohamosan romlott az ő állapota is (szaglását, ízlését is elveszítette,
komoly légzési nehézségei voltak, megállás nélkül köhögött, nagyon fájt a tüdeje). El se tudta
képzelni, mi lesz, ha ő is kórházba kerül, ki fogja gondját viselni a gyerekeknek. Egy imaharcos-társa
felhívta és arra bátorította, hogy dicsőítsen, hiszen Isten az ő népe dicséretei között lakozik (Zsolt
22:3)! Szilvi dicsőítést vezet a gyülekezetben, de eszébe se jutott, hogy ezt tegye. Ám a barátnője
biztatására elkezdte a megmaradt erejével dicsérni az Urat. Órákon át tette ezt (énekelt, sírt,
imádkozott), egyre több erőt kapva, míg végül teljes belső békesség szállta meg. Ekkor felkelt, hogy
ebédet adjon a gyerekeknek. Ahogy kézbe vette a töltött káposztás fazekat, legnagyobb
megdöbbenésére tökéletesen érezte az illatát! Meg is kóstolta és az ízét is érezte! És döbbenten
tapasztalta, hogy a tüdeje sem fáj és a köhögése is teljesen elmúlt! A következő reggel pedig
már maga Pali hívta őt a kórházból! Nála is elhárult az életveszély és ő is lényegesen jobban van!
Nincs ennél konkrétabb, frissebb infóm. De az biztos, hogy nekik is jól jön még az imatámogatás.
Dán 6:26-27 mert Ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az Ő országa meg nem romlik, és
uralkodása mindvégig megmarad; Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik
mennyen és földön.
2 Krón 16:9 Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik
Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak.
Hatalmas Urunk van! Egyedül Jézusé a dicsőség!

