Seline- helbredet av psykisk sykdom

Pastor George Kibet ringte Jesus is LORD Radio for å gi vitnesbyrd om hvordan
Herren hadde husket hans menighet ved å helbrede den sinnssyke Seline. Richard,
som er en lovsanger, vitnet også om helbredelse av hans søster sammen med søsteren
Agnes. Richard fortalte hvor mye han hadde bedt for søsterens helbredelse. To år
tilbake ble Seline psykisk syk. Hun forlot sitt to måneder gamle barn og bestemor
begynte å ta vare på babyen. Bl.a. løp hun rundt naken, og nektet å bade seg i flere
måneder, og var skitten og stinkende. Under menstruasjon, ble hun dekket av blod,
fordi hun ikke vasket seg eller brukte bind. Av og til låste hun seg i et annet rom for
en uke og snakket ikke med noen, og nektet å spise eller drikke. Hun var voldelig og
slo folk, slik at folk lot henne være for seg selv. Barna var redde for henne, fordi hun
gikk med en stokk i skitne klær. Agnes fortalte meg at hun før hadde vært redd for
hennes egen søster fordi søsteren var gal, og nektet å snakke med sine
familiemedlemmer. Spesielt moren var en fiende.
Repentance & Holiness menighetens pastorer tok henne til Det Massive
Helbredelsesmøtet i Eldoret, hvor Guds mann proklamerte helbredelse i JESU
Mektige Navn. De kom på Herrens møte sammen med Seline på fredagen, og
søsteren begynte å se endringer i Seline som tydet på helbredelse. På den siste dagen,
søndagen, var det på tide å dra hjem. Seline sa, at hun kunne ikke gå inn bilen, fordi
hun var skitten og hun måtte først vaske seg! Hun fikk vann til å vaske seg, og da han
gikk til bilen. Når Seline kom hjem, varmet han vannet seg selv og tok et bad.
Når Seline kom hjem kjøpte hun også mandaz (lokale bakverk) som hun tok med
hjem serverte for hele familien; først til hennes mor. Hun satte seg i stua, diskutere
som en normal person. Seline begynte å snakke med folk som normalt. Hun lagde
også grøt for familien og presten hennes, som kom på besøk! Selines minne har også
kommet tilbake. Nå elsker Seline barnet sitt og kan ta vare på det. Mora og søstrene
gledet seg sammen med menigheten om Selines sin helbredelse. Familien vitnet på
radioen om Selines helbredelse, og gledet seg over dette, for nå kan familien være
normal og lykkelig igjen. HERREN JESUS har sannelig visitert deres familie!
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