CAROLYNE CHEPKOECH, 21 år, helbredet av diabetes i Eldoret
Pastoren fra Fortnun alteret ringte for å fortelle om de mange helbredelsesvitnesbyrd
i Eldoret til ære for HERREN, og han begynte med den 21-år gamle Carolynes
vitnesbyrd. Hun var datter av landsbyens høvding Fortnun. Tilstede var også legen
Richad Korir, som viste frem en rekke dokumenter fra ulike sykehus og Carolynes
blodverdier. Carolyne hadde diabetes og hun måtte sprøyte insulin siden 2010 og
frem til dag. Synet hennes ble også forverret, og til slutt ble det virkelig ille. På grunn
av dette ble hun tvunget til å avslutte ungdomsskolen.
Han ble ofte fraktet med full hast til sykehus, fordi sukkerverdier i blodet var på et
svært bekymringsfull høyt nivå: 24.3, 25.9, 15.4, 19.9. Livet hennes besto av å løpe
mellom hjemmet og sykehuset. Det var alltid risiko å havne i koma. Carolynes lever
produserte ikke insulin. Det verste scenariet er koma eller død hvis symptomene ikke
blir behandlet på riktig måte. Diabetes er en uhelbredelig sykdom, og det krever
livslang medisinering. Dessuten må dietten opprettholdes.
Like før det historiske helbredelsesmøtet i Eldoret, Kenya, økte sukkerinnholdet i
blodet opptil 28,9 den 25 august 2015 og hun ble kjørt til sykehus. Etter
sykehusbehandlings, sank nivået til 19, som fortsatt var for høy. Dette var like før
HERRENS møte. Legene anbefalte henne å forbli på sykehuset til observasjon, men
Carolyne motsatte seg dette. Hun sa legene, at det er dåpsdag i menigheten i dag, og
at hun også ønsket å gå til troendes dåp med neddykking før dette store
helbredelsesmøtet i Eldoret, Kenya! Legene protesterte først, men så tillot de henne å
bli døpt og dra til det historiske møtet i Eldoret, Kenya.
Carolynes far Michael Sang, som er en senior direktør i Fort Tenassa kommune
Kericho, snakket under direkte radiosending og var veldig takknemlig til GUD for
denne mirakelhelbredelsen! Faren fortalte hvor trist han hadde blitt av å se hans
elskede datter lide av denne sykdommen, og han hadde også opprinnelig vært
bekymret over å høre datteren dra på møtet helt til byen Eldoret, og over hvordan
datteren hans vil overlever men visste ikke at datteren kom tilbake fullstendig
helbredet! Far ble igjen for å følge med på møtet sammen med familien via TV.
Carolyne snakket også selv under direktesending på radio, og beskrev hvordan hun
måtte ha med medisiner til skolen hver dag, selv om det var ingen kjøleskap å ha
insulinet inni. Hun fortalte at hun besvimte ofte og hun ble tatt til sykehuset midt i
skoledagen, fordi nivåene av gikk løpsk. Hun klarte ikke se klart, selv med sterke
briller. Hun gikk på diett, og tok med sin egen matpakke hjemmefra til skolen hver
dag. Hun fortalte meg hvor trist det var, at de andre elevene gikk for å drikke te fra
sine termoser under pausene, som hun ikke kunne drikke av, fordi dette var blitt
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blandet med sukker. I stedet ble hun igjen alene i klassen. I en alder av 16 år, i 2010,
begynte hun å medisinere seg selv på daglig basis, tok medisiner, selv om verdiene
fortsatt svingte veldig. Hun måtte hoppe av ungdomsskolen fordi hun så for dårlig.
Endelig kom dagen da Carolyne kom til HERRENS møte i Eldoret. Carolyne hadde
ikke tatt hensyn medisiner, fordi hun hadde ikke kjølebag, og trodde at hun ble
helbredet i HERRENS nærvær. På møte drakk hun for første gang te med sukker på
mange år. Hun fortalte, hvordan hun så mange bli helbredet på møtet og tryglet
HERREN om å også helbrede henne. Hun lovpriste HERREN, og gledet seg over alle
miraklene rundt omkring. Carolyne beskriver, hvordan hun søndagen når GUDS
MANN, kom til møtestedet, en enorm kraft slo henne, og hun var ikke i stand til å stå
opp, men falt på bakken på sine knær. Når den historiske helbredelsesmøte var over,
så dro Carolyne hjem og følte seg sterkere.
Hun dro tilbake til sykehuset på sitt hjemsted for å hilse på legene. Legene spurte hva
som hadde skjedd, siden hun så lykkelig ut? Carolyne ba om få gå på laboratorietester
og når resultatene kom inn, ble verdiene målte til normale 4.7! Dette overrasket alle
legene som hadde behandlet Carolyne i mange år. Hun ringte sin far og fortalte han
om nyheten, men faren trodde ikke før han så resultatene. Hun gikk til i kirken på
søndagen, og folket feiret dette store GUDS mirakel. Carolyne har ikke brukt insulin
etter Eldoret møtet for tre uker siden! Hun har hjulpet med å høste inn mais fra
åkrene, drikker sukker te, spiste all slags mat og uten medisiner! Carolyne hadde en
legeattest og legen bevitne på stedet foran menigheten at blodverdiene var helt
normale uten noe som helst medisiner!
HERREN helbredet leveren hennes, som nå produsere insulin på normal måte og
blodverdiene hennes er helt normalt. Akkurat slik som HERRENS Mektige Profet
hadde erklært før møtet, at HERREN vil helbrede alle sykdommer under solen,
inkludert diabetes, som også ble erklært å bli helbredet fra. Takk Jesus!
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