Emmanuel 6 år, forkrøplede armer og bener ble normale
Pastor Isaac ringte sammen med sine menighet under direktesendingen på Jesus is
Lord Radio, fra en avsidesliggende landsby som heter Isokon Transmara i Kenya, for
å gi vitnesbyrd. Det første vitnesbyrdet var fra en 6-åring, som heter Emmanuel, og
som hadde vært lam siden fødselen. Han begynte å besvime og miste bevisstheten når
han var to uker gammel. Han lærte aldri å krabbe, stå eller gå. Andre barn i familien
var normale. Foreldrene tok ham til med til forskjellige sykehus og heksedoktor for å
få hjelp. Til slutt ga de opp, og søkte ikke om mer hjelp. Den 6-åringe Emmanuel
hadde fullstendig lamme hender og føtter. Føttene hans var bakovervendt, visne og
helt forkrøplede. I tillegg var Emmanuels hender visne, forkrøplede og forvridde.
Nakken og halsen hans var svake og hodet hang alltid på venstre skulder. Han kunne
ikke gå og moren måtte mate ham med skje, fordi han ikke var i stand til å bruke
hendene for å spise. Moren bar på barnet sitt over alt. Moren beskrev dette på radio,
om hvor smertefullt det var, når barnet ditt er en krøpling, og hvordan folk beskyldte
henne, for dette.
I august 2015 gikk pastorer fra dør til dør for å invitere folk til å komme til det
historiske Helbredelsesmøtet i Eldoret. De kom også hjem til Emmanuel, som de fant
liggende på golvet. Familien var begeistret av å høre om det kommende
Helbredelsesmøtet, men de hadde ikke råd til bussbilletten. Kirken tilbød dem en tur
til Eldoret, slik som Bibelen oppfordrer ved å ha omsorg for de fattige.
De kom til møtestedet i Eldoret fredag den 28.8, gjennom porten som var reservert til
de syke, port nummer 1, hvor alle de syke ble intervjuet og filmet. Emmanuel og mora
hans ble igjen i teltet, hvor det fantes en legeteam som fulgte med på møtet. Teltet var
langt unna, i fjerntliggende hjørne av HERRENS alter. På søndagen, når en enorm
stor mengde syke ble helbredet over alt, så skjedde noe med Emmanuel. Moren la
merke til at guttens ben hadde vendt seg rett vei! Hun la også merke til at sønnen
begynte å klø på sine føtter. Før hadde han ikke vært i stand til å gjøre noe med
hendene. Hendene var også vendt rett vei! Han klarte til og med å holde hodet oppe!
Moren beskrev at hun var i totalt sjokk over det hun så, og hvordan JESU kjærlighet
fløt i hennes hjerte. Hun ville dra hjem snarest for å fortelle hva Herren hadde gjort!
Folk rundt begynte å feire og glede seg. Dette var i samme stund, som da Guds mann
kom til møtestedet. Herren gjorde et mirakel og vridde hendene og føttene rett vei,
ved å strekke de, forkrøplede lemmer og ved å styrke nakken slik at den kunne støtte
hodet! Pastorene ga ham en brus, som Emmanuel holdte nå med sine hender, og som
han drakk av selv uten hjelp. Der begynte han å fortelle til moren at han ønsket sko og
Emmanuel fikk sine første sko noensinne.
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Det var et stort øyeblikk for den landlige landsbyen, når moren kom hjem med
Emmanuel. Alle ville komme for å se Emmanuel. Faren var også så glad og begeistret
for helbredelsen av sin sønn. Av denne grunn, hadde landsbygdas boere kommet til
landsbyen kjøpesenter for å feire og prise offentlig JEHOVA RAPHA, HERREN Vår
Helbreder, og vitne om disse miraklene på radio. Når de ringte, så gikk Emmanuel
der frem og tilbake med sine nye sko.
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