Kevin 12 år- Døvstum fikk hørselen og taleevnen tilbake

Pastor Omondi fra Togomi alteret ringte til Jesus is Lord radio, for å gi vitnesbyrdet
til den 12-år gamle Kevin, som var medlem i hans menighet. Moren la merke til at
Kevin var døvstum mens han var baby. Han ble tatt med til Kaplong sykehus og
legene diagnostisert Kevin som døvstum. Moren hadde ikke råd til spesialskole, så
Kevin ble tatt med til vanlig skole hvor Kevin hadde egen lærer. Han kunne ikke høre
eller snakke. Mor ga Kevin en rekke urter i håp om helbredelse, som åpenbart ikke
hjalp noe. Du kan forestille deg hvordan familielivet var med et hørselshemmet barn.
Kevin ble brakt til Herrens møte i Eldoret fredagen, og hele livet til Kevins ble
forandret! Herrens Profeten kom lørdagen, men folk kom i god tid, selv en uke før på
mandagen! Fredagen var det en mektig lovprisning, og Kevin fulgte med hva de andre
gjorde. På lørdagen, når Herrens Mektige Profet ankom møtestedet, gikk hele møtet
av hektene. Helbredelser skjedde overalt og det var kaotisk. I det øyeblikket, da Guds
Mann kom til møtestedet, poppet Kevins ører opp og ørene var så følsomme at han
begynte å holde foran ørene og begynte å rope og skrike og gråte og løpe vekk fra
møteplassen og ønsket å dra hjem, fordi lyden var for høyt for ham.
HERREN åpnet helt døve ører og løsnet også den stumme tungen! Nå lærer Kevin seg
ord og tale. Vi hørte hvordan Kevin telle fra 1 til 10 etter en pastor under en
direktesending på Jesus is Lord Radio. Det var også en lege til stede som ga
vitnesbyrd på vegne av Kevin. Legen kjente Kevin både før og etter helbredelsen. Han
vitnet om at dette er en fullstendig MIRAKEL, som overgår den medisinske
forståelsen. Nå er Kevin vant til lyder, og gleder seg over sin egen helbredelse og
priser GUD. Bare Jesu blod kan helbrede og sette en døvstum fri! JESU tjeneste
fortsetter! På alteret var det fem døvstumme som Herren helbredet i Eldoret. Dette
var den 12-år gamle Kevins historie.

1

post@repentnorway.org
www.repentnorway.org

