ERASTUS MAID, 55 år, Helbredet av svulst

Senior Pastor Luka ringte fra Hovedalteret i Vihiga fylke. De hadde mange vitnesbyrd
å gi. Mange pastorer og Kristi sauer hadde samlet seg, og kirken var helt full. De
hadde kommet sammen for å feire det at HERREN hadde husket dem på en mektig
måte på helbredelsesmøtet i Eldoret. De hadde mange vitnesbyrd, som begynte med
55-årige Erastus Maid sitt vitnesbyrd.
Erstus Maidi oppdaget i 2012 at alt ikke var i orden, fordi det kom blod i urinen, og
hvoretter smerter i magen, som kom og gikk i et års tid. Han dro til Eldoret District
Hospital i august 2012, hvor han ble diagnostisert med tyfus. Han ble vaksinert i 10
dager og fikk medisiner. Etter alt dette, skjedde det ingen endring. I 2013 begynte
han å ta urtemedisin, men ble likevel ikke bedre. Deretter, gikk han til Eldoret Refeal
sykehus i 2014 og tok laboratorietester. Han trodde han var AIDS-positiv, men
heldigvis var resultatet negativt. Men legene fant en amøbe, og han fikk medisiner
mot det. Fortsatt var det ingen forandring! Han gikk til et annet sykehus Kiboswa
Dispensery sykehus i 2014. Der ble det tatt tester, og så ble han fraktet til Kisumu
Russland sykehus, hvor det ble tatt røntgen og ultralyd. De fant en stor svulst i
hennes fordøyelsesorganer. Han fikk time hos kirurgen samme året, og dro til
Kapsabet health sykehus for å bli operert.
I denne flere timers lange operasjonen, fjernet legene svulsten, som hadde en vekt på
ca. 250 gram. Han var veldig syk og svak etter operasjonen. På sykehuset, lærte de
kona, hvordan hun skulle ta vare på sin mann, hvordan vaske ham, rense vekk
avføring, hjelpe til med av- og påkledning, og mate ham i senga. Stella måtte be om
penger og donasjoner på grunn av tilstanden til mannen hennes. Mannens tidligere
kolleger kom for å se på ham, og ristet forskrekket på hodet.
Etter denne operasjonen, begynte det å komme materie ut av navlen hans og han
hadde sterke smerter. Navlen begynte å åpne seg, og det utviklet seg etter hvert et
dypt sår, som ble stadig større. Kona beskrev dette som at innvollene ble synlige. Så
dypt og stor var såret. Erastus klarte å ikke gjøre noe men var sengepasient på grunn
av smertene han hadde. Han var i smerter og dro tilbake til sykehuset, hvorfra han
ble fraktet til Eldoret Referal sykehus. Men han hadde ikke penger lenger til
sykehusbehandling, og tok bare smertestillende fra 2014.
Stella fortalte hvordan hun ble familiens eneste forsørger. Hun gjorde strøjobber her
og der, og hjalp med åkerarbeid, som hun fikk en veldig liten lønn av. Barna var
bekymret over den sengeliggende faren, som hadde så sterke smerter. Han ble så svak
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at han ikke engang klarte snakke. Pengene tok slutt, og betaling av sykehusregninger
ble en byrde, som ikke legene heller kunne hjelpe med.
Pastor Charles gikk fra dør til dør, for å forteller om JESUS i byen, og for å bringe folk
til det store Helbredelsesmøtet i Eldoret. Han ble også med Erastus hjem. Hans kone
Stella sa at i den tilstanden Erastus var, så kunne han ikke reise, fordi veiene var så
dårlige. Pastoren begynte å besøke familiens jevnlig for å oppmuntre dem til å stole
på Gud. Menigheten hjalp med å betale for bussbilletten, fordi fattige Stella, hadde
ikke råd til det. Stella dro på møtet i Eldoret i full tro og tok med seg sin manns
skjorte. Hun sa at denne skjorten representerer min mann, og denne kommer til å ta
imot bønnene og bli dekket av Jesu blod på møtet, slik at hennes mann kan kle seg i
det når hun kommer tilbake, slik at hennes mann kan bli helbredet.
Dette var det første møtet med HERREN, som Stella deltok i. Hun viftet med
skjorten til hennes mann og hyllet JESUS og opplevde at gleden strømmet inn i
henne, som om byrden ville bli tatt bort. Hun trodde, at HERREN har husket hennes
ektemann. Da hun kom hjem igjen på søndagskveld, så var såret til mannes hennes
forsvunnet fullstendig! Erastus fortalte at såret tørket inn natt til lørdag den 29.8.
Når han våknet for rutinemessig rens av såret midt på natten, så han til hans store
overraskelse, at såret hadde grodd og materiet hadde stoppet! Ingen smerte! Ingen
materie! Nå gleder han seg over dette sammen med sin familie, fordi han kan nå leve
et helt normalt liv slik som før. Såret er fullstendig grodd igjen og friskt. Erastus viste
magen i full offentlighet, og folk fikk lov til å vitne med sine egne øyne om denne
mirakel helbredelsen.

All ære til Israels Hellige, GUD!
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