Jézus Krisztus Szabadító! Ő ma is gyógyít!
A napokban történt…
Volt egy nagybeteg kislány a László kórházban. Most 3 éves. Másfél éve nyirokmirgy rákot
diagnosztizáltak nála. Azóta már háromszor is életveszélyes állapotból hozták vissza az
intenzív osztályon. Nagyon erős kemoterápiát kapott. Jelenleg őssejt-beültetéssel kezelik.
A kislány már elkezdett beszélni, amikor beteg lett, de onnantól elnémult, szinte egyáltalán
nem beszélt.
Egy hívő hölgy egy budapesti evangéliumi gyülekezetből, keresztény Baba-mama klubjuk
levelezőlistáján hallott az esetről. Isten szeretete felindította. Elkezdett rendszeresen bejárni
hozzájuk. Újra és újra imádkozott a kislányért, megosztotta az evangéliumot az anyukával.
(Bátor és elkötelezett hölgy, a Megváltó, gyógyító Jézus valódi 21. századi tanítványa – talán
még két éve sincs megtérve. De szereti Urát!)
Ez a tanítvány hallotta, hogy nálunk működik gyógyító-evangelizációs szolgálat, és
megkereste Rolandot, kérve, hogy menjen be és imádkozzon ezért a kislányért.
Roland szavai 2011.05.26-án:
„Bementünk. Határozottan azért imádkoztunk, hogy az őssejt-beültetésnek, amin átesett, és a
kemoterápiának semmiféle tünete, semmilyen mellékhatása ne legyen. Utána a teljes
gyógyulásért imádkoztunk. A kislány vérsejtszáma nagyon-nagyon alacsony volt, és már így
stagnált 2-3 hét óta. Amikor imádkoztunk, tudtam, hogy a sejtszám teljesen rendben lesz.
Aznap már nem vizsgálták meg. De tudtam, hogy másnap, amikor megvizsgálják, rendben
fogják találni. Így történt. A sejtszám ugrásszerűen megnőtt másnapra. Másfelől, azt a hírt
hallottam, hogy semmi azokból, amik a beavatkozással együtt szoktak járni: szájsebesedés,
magas láz, hányás, étvágytalanság... ezek közül semmi, egyáltalán nem jelentkezett a
kislánynál! Láztalan, nagyon sokat eszik, nagyon sokat beszél, és nagyon jó kedve van! A
vérsejtszáma olyan ütemben nő, hogy mostanra, mikor beszélgetünk, már valószínűleg elérte a
megfelelő értéket.
És még egy. A kislány édesanyja, odabent, a kórházban, a kislányért való imádkozás kapcsán
befogadta az Úr Jézust az életébe – megtért. Amikor imádkoztunk, elmondtam neki, mit tett
érte a Megváltója. Beszéltem róla, hogy az Úr elénk adta az életet és a halált, az átkot és az
áldást: válasszuk azért az életet! Rátettük a kezünket, imádkoztunk érte, ő pedig könnyek
között átadta az életét.”
A bátor hívő hölgy, a budapesti evangéliumi gyülekezetből 2011.05.27-én (ma) ezt
mondta:
„A gyermek vérsejtszáma a Rolanddal közös ima óta folyamatosan növekedett, és a mai
nappal elérte az orvosok által optimálisnak ítéltet. Ha ezt 3 napig meg tudja tartani, akkor
valószínűleg kiengedik a kórházból. Ha az augusztusi felülvizsgálaton is mindent rendben
találnak, akkor pedig gyógyultnak nyilvánítják. A kisgyermek már nemcsak beszél, de
örömében sikkantgat, sőt énekel is. Most vittem neki gyermek-dicsőítő CD-t, hogy ha már
szeret énekelni, dicsőíthesse az Urat.
És még egy csoda: Az édesanya nem sokkal megtérése után hírt kapott a lakóhelyükhöz közeli
kisbolt tulajdonosától, aki, hallva, hogy a kislány hosszú betegsége miatt a család milyen
nehéz anyagi helyzetbe került, önként elhatározta, hogy gyűjtést szervez megsegítésükre.”
Kiegészítés: tegnap beszéltem (KGy) egy lakóhelyükhöz közeli, vidéki evangéliumi
gyülekezet pásztorával, aki szeretettel fogja fogadni őket gyülekezetükben.

(Amit az Úr Budapesten elkezdett két különböző gyülekezet munkatársai útján, folytatja
otthon, egy harmadik gyülekezet által. Ő Egy Testben – egy egyházban – gondolkodik. Ahol a
szeretet működik, ott a menny egysége is megvalósul! S az emberek megismerik, hogy Ő
valóban eljött, hogy megváltson mindenkit a bűneiből.)
Az Úr Jézus Krisztus feltámadt és él. Ma is gyógyít. Ő indítja a közbenjárót, az evangélistát, ő
hozza elő a folyamatos gyógyulást és a megnyilvánuló csodákat is.
2011 június 19-én Őt fogjuk dicsőíteni a 4D Újdimenzió együttes dicsőítő-gyógyító
koncertjén, és az Ő nevében fogunk imádkozni a betegekért.
Helyszín és időpont: 2011.06.19. vasárnap. 17-19. Bp.6.ker.Városligeti fasor 44. Versailles
terem. www.palantamisszio.hu
Várunk!
Add tovább, akinek szükséges, szeretettel.
„Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15)
KGy (110527)

