Erik Kimiri 23 år- fysisk og psykisk handikappet- Skapelsesmirakel II
Pastor Solomon takket etter Eldoret møtet på Jesus er Herren Radio. Herren har
Mektige ting og menigheten hadde kommet sammen for å feire helbredelsen til den
23 år gamle Erik Kimiri som hadde tilsluttet Repentance & Holiness menigheten for
to måneder siden. Han gjorde omvendelse og døpte seg med full neddykkelse akkurat
slik som millioner av andre i Kenya hadde forberedt seg til møtet i Eldoret. Erik har
vært lam i 20 år, helt siden 3 års alder. Hele høyre siden av kroppen hans var lam;
armen, benet og språket var utydelig. Hånden og fingrene lå slappe opp på fanget.
Den høyre foten var fullstendig innadvendt og helt vissen, og den traff venstre foten
når han forsøkte å hoppe seg fremfor, ved å trekke den høyre foten fremover. Hele
kroppsvekten hvilte på venstre benet.
Han ble oppdratt av en enslig mor. Familien var fattig og hadde ikke penger til lege.
Erik lå i sengen hennes, når moren hans jobbet som hushjelp. Mor holdt troen på at
gutten vil bli helbredet over tid. Hele hans familie: hans bror og foreldre var
alkoholikere, alle unntatt Erik. Ingen hjalp ham, fordi familien drakk alle de få
pengene. Han gikk på en vanlig skole, og han var den eneste funksjonshemmede
personen der. Han ble diagnostisert som multihandikappet både mentalt og fysisk,
samt som senlært elev. Han ble anbefalt å få overføring til en spesialskole, men
moren hadde ikke råd til skolepengene. Erik møtt mange utfordringer i skolen blant
normale barn.
Han var helt avhengig av mennesker. Han klarte ikke engang å bære sin skoleransel.
Han var ikke i stand til å delta i klassens diskusjoner og han ble mobbet av lærere,
som ikke tillot Erik engang å få prøve å svare. Etter en måned ble skoene hans utslitt,
og tærne kom ut av skoene. Noen av studentene hjalp ham til skolen. Fordi han gikk
hoppende ved å dra på det ene benet, kom han alltid for sent til timen.
Han gikk på skole frem til 8. klasse, og deretter ble han overført til et
rehabiliteringssenter. Moren planla å kaste barnet sitt ut i elva, fordi Erik var en
byrde for alenemoren. Han kunne ikke engang holde en kopp te, for selv venstre
hånden skalv! Han var helt avhengig av sin mor. Selv rehabiliteringssenteret ville
sende Erik hjem, fordi han var et håpløs tilfelle.
På rehabiliteringssenteret forsøkte man å skolere pasienter til håndarbeid, trearbeid
og andre små sysler, men Eriks sine hender var ikke i stand til å kutte med saks eller
slå med en hammer. Den venstre hånden var så skjelvende, at det var svært vanskelig
å lære seg selv å bruke maskiner. Han ble sendt til et nytt rehabiliteringssenter med
ansatte tilknyttet tjenesten til Herrens Profet og hvor de også lyttet til Jesus is Lord
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radio og de inviterte Erik også på Det Massive Historiske Helbredelses møtet i slutten
av august 2015.
Når Guds mann kom på lørdagen og begynte å prise "How exellent is Your Nam, Oh
Lord", så i det øyeblikket rørte Herren rørte Erik på en Mektig måte! Erik kom
gjennom portnummer en, som var ment for de syke, hvor media intervjuet og filmet
ham sammen med det medisinske teamet. Erik var langt fra Herrens alter, når
Herrens kraft rørte ham. Han beskrev hvordan det føltes som om noen skulle
operere, klemme og strekke hans hånd, brusk og ben. Han begynte å skjelve, og han
forsto ikke hva som skjedde. Når lovprisningen startet og alle ble oppfordret til å løfte
hendene opp for å prise Herren, så var han nå i stand til å løfte hendene opp, for
første gang på 20 år, slik at kunne prise JESUS. Han skjønte med det samme at han
ble momentant helbredet, og samtidig la han merke til at han er sterk og han var i
stand til å stå på foten og stå rett på vristen!
Herren løsnet også tungen hans og han begynte å synge og å prise Herren for første
gang på 20 år med helt tydelig tale! Han lyttet til sin egen stemme, og innså at hans
tale er annerledes nå, og normal! Han var så ivrig at han snudde seg mot sin ukjente
sidemann og fortale med full iver, om han viste at Herren hadde helbredet meg! Nå
kan Erik til og med løpe med rak og sterk rygg! Han er i stand til og med bære 20liters vannbøtte på hver sin arm! Dette er GUD skapelsesmirakel! Selv hjernen
fungerer som det skal, og han er fullstendig normal. Vi har hørt på direktesending,
hvordan han snakket helt normalt og tydelig og priste HERREN JESUS, uten noe
problemer! Han er i stand til å skrive sitt eget navn i store bokstaver og forståelig,
med sin høyre hånd, som hadde vært lam. Mange kjenner Eriks i landsbyen hans, og
nå feirer landsbyen Kraften av JESU BLOD! Legene anerkjenner at dette er en
skapelsesmirakel!
All ære til Israels GUD!
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