Margaret Muthui- hjerneskadet fullstendig helbredet

Når Pastor Catherine ringte til Jesus is Lord radio tirsdagsmorgen kl. 10, hadde
menigheten samlet seg for å feire seieren i Jesu Blod. Margaret Muthui var en
normal, frisk og arbeidende person i Sudan. I 2007 mistet hun broren sin på en
tragisk måte, noe som medførte sjokk og sykdom. Talen og gangen hennes ble
vanskeligere, og hele kroppen begynte å riste. Hun ble fraktet til sykehuset i Nairobi,
og derfra til sykehuset i Nakuru. Til slutt ble hun fullstendig lam. Legene undersøkte
henne og diagnostiserte at det var hjerneskade på høyre side av hjernen, som
forårsaket symptomene. Hun fikk krykker på sykehuset, men hun hadde ikke krefter
til å gå med krykker. Etter hvert fikk hun en firehjult rullator.
I fjor ble hun medlem i menigheten til Herrens Profetens tjeneste. Han ble båret til
hvert sted, til bilen og fra bilen til kirken. Hun kunne ikke stå oppreist under
lovprisningen eller knele ved bønn. Hun ble brakt til Eldoret møtested gjennom port
nummer 1, for de syke, hvor media var til stede med et legeteam. Hun ble filmet, og
også hennes sykehuskort ble beskrevet. Hun håpet og trodde at hun ville bli
helbedret! Hun kom til stedet eskortert av to mødre, som la Margaret på et teppe
oppå bakken, hvor hun å helt til lørdag morgen.
Når GUDS Mann kom til Eldoret stadion lørdagsmorgen, kjente Margaret at kroppen
hennes fikk kraft og hun ba om å bli løftet opp fra bakken. Mor Wairimu og Mor
Wairigu løftet henne opp og med det samme så begynte Margaret å gå! Hun gikk uten
støtte, og uten hjelpemidler helt opp til Herrens alter! Folk banet vei for henne og
rullatoren hennes ble løftet opp i lufta! Folk jublet og feiret, mens de lagde sti til
henne midt i folkemengden på vei til alteret.
Hun kunne ikke skrive før, men nå er hun i stand til å skrive. Hun skjelver ikke
lenger. Hennes tale var før uforståelig, og hun var ikke i stand til å snakke normalt.
Hun sto lenge i kø blant de som var helbredet i påvente av å komme på alteret for å gi
sitt vitnesbyrd, og hun ønsket ikke en gang å sette seg ned. Når hun kom hjem, gikk
hun for å bake chapati brød til hele familien og vasket rund i hjemmet. Familie
hennes beskrev hvordan Margaret gikk selv opp til buskapen og fikk de inn i
innhengningen uten hjelp. Nå er det stor vekkelse i hennes familie og deres landsby.
Tirsdagen, samlet alle seg rundt kl. 10 på formiddagen for å feire GUDS store mirakel
ved å til og med ta fridag fra jobb! Halleluja!
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