Den hellige Ånds gjerning i et misjonsland.
Vitnesbyrd om hvordan Bishop Opembe fikk tomt til kirken han ønsket å bygge.
Bishop Patrick Opembe bodde i bydelen Likoni i kystbyen Mombasa i Kenya. Han hadde startet
menighet i huset der han bodde og trengte mer plass for å huse alle de som kom til gudstjenestene
og samlingene. Ved siden av huset hans lå det en egnet tomt, som han ønsket å kjøpe, men eieren
var muslim og ville ikke selge tomten når han skulle bygges en kirke der.
En natt fikk datteren til mannen som eide tomten et anfall. Noe som kunne fortone seg som et
epileptisk anfall, selv om det ikke var det. Denne unge kvinnen på ca 16 år hadde hvert år et slikt
anfall og da trengte hun behandling i rundt 3 måneder på psykiatrisk sykehus før hun igjen kunne
komme hjem. Dette gjentok seg altså hvert år, og de hadde prøvd mye for at datteren skulle bli kvitt
dette problemet. Bishop Opembe er bla kjent for å be for syke, derfor overtalte noen i familien faren
til å dra innom biskopen med datteren før de drog til sykehuset. De kom midt på natten og banket
på. De var fulgt av mange mennesker for datteren var «vill» og måtte holdes og bæres. «Gud er en»
sa muslimen. «Be for datteren min». Opembe spurte om de trodde Jesus kunne gjøre henne frisk og
det gjorde de. Så ba han enkelt for datteren i Jesu navn, hun falt sammen og kom til seg selv.
Hun følt at hun var helt frisk, ble meget glad og ropte til sin far: «Jeg er frisk, jeg er frisk». Hun husket
allikevel lite av det som hadde foregått. Da hun ble spurt om hva hun hadde opplevd da hun ble frisk
hadde hun følgende historie å fortelle:
«Jeg var kastet ned i en dyp brønn og klarte ikke å komme opp. Noen onde menn kom og begynt å
fylle jord i brønnen, slik at jeg ville bli begravet levende. Jeg ble veldig redd. Så plutselig så jeg
biskopen i brønnåpningen som kastet ned et tau til meg og ropte at jeg måtte holde fast i tauet. Jeg
holdt i tauet og biskopen drog meg opp. Og her er jeg!» Alle som var med takket Gud og var glade.
Faren ble så glad, at han inviterte biskopen hjem til seg dagen etter. Og da fikk han kjøpe
kirketomten, selv om biskopen bare hadde penger til en liten del av kjøpesummen. Mannen sa «Hvis
det er en slik helbredelseskirke du skal bygge så vil jeg selge».
Dette er nå 7 år siden og datteren er frisk enda og har ikke hatt flere anfall.

