Isaac 8 år- Skapelsesmirakel: Legget råtnet etter slangebitt -fikk nytt ben
Pastor Patrick ringte fra en kenyansk landsby til Jesus is Lord Radio etter Det
Enorme Helbredelsesmøtet i Eldoret. De kom sammen som en menighet for å feire
mirakelet til denne 8- år gamle Isaac, som Gud helbredet i Dette Massive Historiske
helbredelsesmøtet lørdag, den 28. august 2015 i Kenya. Isaac var et helt normalt
barn, men lam etter slangebitt da han var fire år gammel i 2011. I dag feirer vi seieren
i Jesu blod; Herren reddet Isaac fra en tragiske død.
Tre dager etter slangebittet svulmet benet opp. Moren gned på benet, som svulmet
opp bare mer, slik at Isaac fikk feber. Han ble fraktet til Huruman sykehus, og derfra
ble han overført til et større sykehus i Eldoret, Moi Teaching & Referral, fordi
tilstanden hans var så alvorlig. Isaac forble på sykehuset i tre måneder, og i løpet av
denne tiden opererte legene benet seks ganger, men benet var fortsatt sår og hoven,
og han kunne ikke trø på det. Benet begynte å gulne og råtne. Isaac var gråtkvalt.
Tenk deg hva denne lille gutten Isak måtte gå gjennom i sin unge alder! Tenk deg den
smerten som en liten sønn Isak levde!
Til slutt ble han sendt hjem, fordi legene ikke kunne hjelpe ham, og han ble en tatt
ukentlig til rutinemessig kontroll. Hans tilstand ble forverret. Han tok medisiner,
men medisinene hjalp ikke. Ingenting hjalp og han var ikke i stand til å gå og ikke å
stå på benet. Hudfargen ble mørk. Mor begynte å søke hjelp hos en urtekonsulent
som solgte henne urtemedisin med løfte om rask hjelp, men tilstanden ble bare verre
og verre og Isaacs ben svulmet opp enda mer og begynte å stinke og råtne. Man
kunne kjenne lukten på fem meters avstand. Knoklene begynte å råtne og råttent
benvev stakk ut av benet.
Isaac ble igjen tatt til det nye sykehuset i Eldoret. Familie brukte totalt 200 000
shilling på medisinske utgifter noe som tilsvarer ca. 12 400 NOK og som er mye
penger for en fattig familie. Foreldrene solgte alle sine eiendeler og husdyr for å
dekke de medisinske utgifter til Isaac. De måtte få donasjoner for å kunne ta buss til
sykehuset, som lå langt unna! Den halte Isaac måtte igjen opereres og det ble lagt
metall i benet som var blitt ødelagt, og det råtne benvevet ble fjernet. Han fikk
krykker. Han var ikke i stand til stå på det vonde benet, som hang i luften. Legene
begynte å planlegge til og med amputasjon. Isaac gikk på skolen under hele denne
tiden, men på friminuttene ble han bare sittende og se på når de andre barna lekte.
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Takket være Herren, så går Isaac i dag! Moren var helt utslitt på grunn av
rutinekontrollene, og ingenting hjalp. Hun hadde ikke lenger råd til lege og
medisiner, og moren ga opp håpet. Foreldrenes ekteskap begynte å rakne, noe som til
slutt endte med skilsmisse grunnet det harde livet. Mammaen ble også invalidisert og
gikk med staver. Isaacs søster Abigael begynte å søke pastorer om hjelp og det var slik
de fikk vite om tjenesten til Herrens Profet, Repentance & Holiness menigheten.
Pastoren sa at familiens historie gjennomboret hjertet, og han begynte å besøke
Isaacs hjem for å oppmuntre han og hans mor, ved å lese Bibelen til dem og ved å be
for dem. Presten fortalte dem om det massive helbredelsesmøtet i Eldoret, og
inviterte dem på møtet. Isaac kom på møtet sammen med sin søster, hans mor, hans
fetter og naboer. Han ble tatt inn gjennom portnummer 1, som var ment for de syke.
Der venter en legeteam samt media, som tok opp Isaacs vitnesbyrd og status når han
ankom møtestedet.
Isaac søster Abigael tok vare på Isaac og søskenbarn satt sammen med Isaac på
samme teppet når Abigael var lengre borte for å prise Herren. Abigael beskrev
hvordan han først hørte feiringen, og så og fikk se barnestaver heiset opp i luften.
Han gikk for å se hva som skjer! Jeg kan fortelle deg at når du møter en krøpling som
begynner å gå, så vil folk gi plass til ham blant publikum, når folk feirer rundt ham.
Deretter så Abigael at hennes egen bror Isaac gå! Han som ikke hadde klart å stå på
benet på fire år! Abigael begynte å hoppe og rope, å skrike hysterisk av glede og sjokk!
Folk feiret ved å blåse i fløyter, trompeter, og ved å klappe i hendene mens de priste
JESUS. En halv time senere kom søsteren til bevissthet og begynte å forstå, at dette
virkelig var sant: Broren hennes går! Herren gjorde en skapelsesmirakel og skapt et
nytt bein noe legeteamet bevitnet om på stedet. Isaac gikk opp trappene til Herrens
alter! Ingen støttet ham, da han klatret opp! Han gikk opp ved hjelp av støttet til det
nye benet! Dette var skapelsesmirakel fra HERREN!
Familie og naboer hadde samlet seg, for å være vitne til dette Guds mirakelet. Isaac
kom haltende på krykker til møtet og returnerte hjem frisk og gående. Herren skaper
selv nye ben i leggen! Dette er virkelig Herrens mysterium, men all ære til JESUS! På
den tiden når Guds Mann var på vei til Eldoret fredagen, skjedde helbredelsen,
akkurat slik som profetien hadde lovt!
La oss Lovprise GUD i all evighet!
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