KEDVES PALÁNTA-OLVASÓM!
Tartozom Neked azzal, hogy egy csodáról tudósítsalak. Ez a csoda engem kétszeresen
is érint. Édesanyám kijött a halálból. Palánta Nagyi él!
Édesanyám, Ági néni, az ország rengeteg gyermeke által ismert Palánta Nagyi, aki 600
kisgyermekkel – s néha szüleikkel – levelezik, rendszeresen, március elején majdnem
elvérzett.
Szinkumárt szedett, és hozzá Aszpirin C-t. A kettő olyan vérzékenységet okozott,
hogy a hasfalon keresztül elkezdett befelé vérezni. A belső vérzést nem érezte, csak a
növekvő gyengeséget. Amikor már teljesen kivérzett, a mentő bevitte a kórházba,
kezelőorvosát csaknem “becsapta” kedves arckifejezésével és türelmével. A doktornő
eleinte fel sem mérte, hogy milyen komoly a baj, de utána csak rájött. Azonnal irány az
intenzív osztály, vérplazma adagok, újra és újra. Utána – már ezért is komoly
imádsággal harcoltunk – végre visszakerült a „normál” belgyógyászati osztályra, és itt
jött a következő „helyzet”. Nagyon súlyos szívritmuszavart állapítottak meg. Erre
vérhígítást szoktak alkalmazni, de ez ilyen vérveszteség és belső vérzés mellett nála ki
volt zárva. Amellett, hogy bőre alatt két db, egyenként is gyermekfej nagyságú
haematóma (vérömleny) volt, az értékei – 200-as pulzus, stb. – miatt komolyan
aggódtak az életéért. (Utólag mondta el nekem a doktornő, hogy nem sok választotta el
a haláltól anyukámat. Gyakorlatilag nem volt rá statisztikai valószínűség – mondta –
hogy életben marad.)
A szívritmusa egyszerűen nem akart beállni. Már harmadnapja adagolták neki a
gyógyszert, intravénásan. Ekkor sikerült először beszélnem a doktornővel, és innentől
kezdve tudatosan a szívritmus beállásáért kezdtünk imádkozni. Megkérdeztem, mennyi
a normális pulzusszám (frekvencia, ahogy mondta), és ezt kértük ki az Úrtól.
Megtörtént a változás. (Változtattak a gyógyszeren is, és ott volt az imádság is.
Harmadnapra beállt a normális érték.)
Akkor jött elő a következő probléma. Volt egy d-érték, (nem tudom mi a neve) aminek
legmagasabb pontja 9-es, ez a legveszélyesebb, anyukámnál ennyi volt. Két plusszal
jelölve a kórlapján. „Mennyi kellene, hogy legyen?” – kérdeztem. Ez így egyértelműen
tüdőembóliára utalt. Elkezdtünk érte imádkozni. Másnapra CT eredmény mutatta ki,
hogy NINCS tüdőembóliája. A doktornő szeme előtt ment végbe minden. Tegnap előtt
anyukámat hazahoztam a kórházból. Egészségesen. Két szívbillentyűt említett a
doktornő, hogy ezek még “elhasználódottak” – elkezdtünk értük imádkozni. De ő már
így jellemezte ezt a helyzetet: “Ági néninél a matematikai és statisztikai, orvosi
törvényszerűségek nem működnek.” Mondtam neki, (természetesen), hogy azért, mert
EGY MÁSIK MATEMATIKA, a mennyei, működik. Imádságra. (Azt jól tudta, hogy
imádkozunk érte, hiszen, amikor részletesen kérdezgettem az értékekről, stb. akkor
mindig mondtam neki, hogy azért kérdezem, mert imádkozunk azért, hogy a jó értékek
álljanak be – türelmesen elmagyarázott sok mindent, amiből én csak keveset jegyeztem
meg...)
Eddig a csoda első része.
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Most jön a másik: odaadtam búcsúzásul a doktornőnek, ajándékba, R.Bonnke: Még
többet c. könyvét, és mondtam, hogy amit Édesanyámmal kapcsolatban saját maga
tapasztalt meg, ahhoz hasonló történetek vannak itt is leírva. Megköszönte.
Úgy két napra rá, telefonált a doktornő. Azt mondta, hogy van egy 30 éves édesanya,
akinek 1 éves a gyermeke, és azért telefonál, mert szeretné, ha ezzel az édesanyával
kapcsolatban “ugyanazt megtennénk, mint amit Ági nénivel kapcsolatban
megtettünk”. Az édesanya gégerákos, most vették ki a gégéjét, és kezelésre jár.
Nevét nem mondta el, és személyes kapcsolatba sem kerülhetünk vele, de kérte, hogy
így, a távolból “tegyük azt, amit Ági nénivel kapcsolatban tettünk”. Mondtam neki, hogy
a könyvben több történet is van, ami ilyen csodákról szól – azt mondta, hogy “igen,
ezért telefonált”.
Kedves Palánta-Olvasóm! Tudod, ezek a március elei napok nem voltak egyszerűek – az
egyházi törvény (ez döntés elé állított bennünket: ha folytatni akarjuk, meg kell
találjuk, akik bekapcsolódnak a Palánta rendszeres Támogatói közé, hogy tudjuk
folytatni a misszió munkáját…) – és közben Édesanyám élet és halál között… Böjt és
imádság. Csak az Úr volt, akihez lehetett fordulni… Jézus a győztes! Az egyházi
törvénnyel kapcsolatban is. Akármit döntöttek rólunk… Meg fogjuk látni a győzelmét!
Köszönjük, kedves Palánta-Olvasónk, odaálltál és odaállsz a Palánta mellé, ahogy csak
lehetséges, hogy ne kelljen abbahagynunk azt a csodálatos munkát, amire az Úr
megnyitotta a kapukat! Köszönöm. Ámen.
Szeretettel: dr. Kováts György (120308)

100 év múlva nem számít majd, hogy milyen autóval jártunk, milyen házban
laktunk vagy, hogy mennyi pénzünk volt a bankszámlán – de a világ lehet, hogy
más lesz, mert fontos voltam egy gyermek számára.
(Josh McDowell – Timotheus Társaság)

A Palánta Gyermekmisszió fennmarad, és továbbra is végzi munkáját. Önnek nem
kerül semmibe, hogy támogassa, ha személyi jövedelemadójának felajánlásakor az
egyházi 1%-ot a Palántát fenntartó egyházi közösségünk számára ajánlja fel.
Név: Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezete. Technikai
szám: 0121. Ugyanígy a Palántát támogathatja társadalmi 1%-a útján:
Név: Palánta Sorsfordító Alapítvány. Adószám: 18168042-1-42
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