Багато людей дякують за Божу
допомогу і отримані зцілення від Бога.
Якщо ти бажаєш – приєднуйся до
наших молитов, і ми будемо молитися за
твої нужди.
Ввірене Богом молитовне служіння
Ковельської Церкви Заснованої 1924 року –
це недільні молитви за весь світ.
Де молитися? – Молись вдома.
Коли молитися? – Молись багато разів
разом з нами в неділю, особливо між 14
та 16 годинами за нашим ковельським
часом.
Молитовний
час
визначай
за
годинником, встановленим в правому
кутку кожної сторінки нашого сайту
www.Bog-delaet.com

Нові Свiдчення
опубліковані на сайті
Bog-delaet.com

Випуск 2

Нові свiдчення опубліковані на сайті Bog‐delaet.com
Випуск 2

Зміст

БОЖЕ ЧУДО В ЧЕХІЇ ................................................................................................ 4
БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ЛЮДМИЛИ ВІД РАКУ............................................................. 4
БОЖІ ЗЦІЛЕННЯ ВІД РАКУ І ВІД КРОВОТЕЧІ ................................................... 4
НЕБЕСНИЙ РЕНТГЕН ............................................................................................... 6
СЛІПІ ПРОЗРІВАЮТЬ ............................................................................................... 7
МЕНЕ ЗЦІЛИВ БОГ! .................................................................................................. 8
БОГ ЗЦІЛИВ ПОШКОДЖЕНИЙ МОЗОК ............................................................... 9
БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ВІД РАКУ ШЛУНКА .............................................................. 10
ДЛЯ ВАС ПОВIДОМЛЯЄМО ................................................................................. 11

2

Нові свiдчення опубліковані на сайті Bog‐delaet.com
Випуск 2

Заспівайте Господу
пісню нову.
Заспівайте Господу,
вся земле.
Співайте Господу і
благословляйте ім’я Його.
Благовістіть день у день
про спасіння Його.
Сповіщайте в народах
про славу Його,
між усіма поколіннями
про чудеса Його!
Бо великий Господь і
вельми хвальний…
Книга Псалмів 95:1–4
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БОЖЕ ЧУДО В ЧЕХІЇ
30.10.2013р. батько та мати з Праги в листі передали нам своє прохання помолитися за
зцілення їхнього дворічного сина Даніела від страшної хвороби - гідронефрозу обох нирок 3
ступеня (функція нирок при цьому знижена на 60-80 % або відсутня зовсім). В суботу
02.11.2013р. їхня нужда була передана в Ковельську Церкву.
І ось у четвер знову прийшов лист із столиці Чехії, в якому мама Даніела, повідомила,
що минулої неділі 03.11.2013р. вони молилися за зцілення свого синочка в той же час, коли
молиться Ковельська Церква, а у вівторок 05.11.2013р. вони здали аналізи і аналізи стали
нормальними, кров і сеча в хлопчика вже без всяких відхилень. Вони радіють і дякують
Господу Богу за явну допомогу - а нас за молитви, і вірять, що операція їхньому синочку
тепер не потрібна.
За все слава Богу!
Прага, Чехія.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ЛЮДМИЛИ ВІД РАКУ
22.06.2013 року в Ковельську Церкву звернулася жінка і попросила помолитися за її
зцілення від раку шийки матки ІІВ стадії. До того часу їй вже призначили другу групу
інвалідності, вона пройшла 2 курси хіміотерапії та курс радіотерапії (опромінення),
внаслідок чого повністю втратила волосся на голові...
09.07.2013 Людмила знову надіслала листа:
«Подяка!!!
Дорога церква! Дорогі брати і сестри! Дякую Живому БОГУ і вам. Немає слів радості,
які переповнюють моє серце! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! ЖИВОМУ БОГОВІ! Дякую за
ваші молитви, які ви приносили до БОГА!
Робили мені три аналізи і ні в одному немає «онко» – я здорова. Ще хочу всім вам
подякувати. Обіймаю вас всіх!
З миром БОЖИМ!!!»
Людмила
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 16.07.2013р.

БОЖІ ЗЦІЛЕННЯ ВІД РАКУ І ВІД КРОВОТЕЧІ
Восени 2006 року я заїхав провідати дуже хвору, вже лежачу, мою знайому Ніну. Ніна
в розпачі розповіла мені, що у неї кровотеча. Розповіла й про те, як вона лікувалась і у
місцевих лікарів, і в обласному центрі, але стан її здоров'я тільки погіршився. До того часу
вона вже приймала гормональні препарати. На підприємстві, де працювала, не була вже три
місяці. Щоб не втратити роботу, використала всі відпустки, які тільки можна було, і вже
думала про звільнення з роботи. А як жити далі і що робити – виходу не бачила. В неї сім'я,
дві дівчинки-школярки, яким так потрібна мама. Під час бесіди дівчатка весь час були поруч
з мамою. Співчуваючи Ніні, я сказав їй, що Бог може зцілити її так само, як і багатьох тих,
хто по вірі отримали Божі зцілення за молитвами Ковельської Церкви. Я наводив багато
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прикладів про зцілення людей від різних хвороб і про допомогу в їхніх проблемах. При
цьому я запропонував Ніні прочитати книгу про Божі чудеса «Віруючих в Євангеліє
супроводжують такі знамення!» і сказав, що Ковельська Церква щонеділі впродовж
десятиліть поститься і молиться Богу за всю землю, за всі народи і племена, щоб милість
Божа допомагала в усіх проблемах людей. Я сказав Ніні, що і вона може приєднуватися до
недільних молитов нашої церкви і просити, щоб Бог з милості Своєї простив їй всі свідомі і
несвідомі гріхи і допоміг у її біді. Ніна рішуче сказала, що буде приєднуватися до недільних
молитов Ковельської Церкви. Побажавши Божої допомоги, я поїхав. Через день, в понеділок
після обіду, я проїжджав неподалік будинку Ніни і вирішив знову відвідати її. Коли я зайшов
у двір, зустрів Ніниного чоловіка, який повідомив мені, що Ніна з самого ранку робить різну
домашню роботу, а він сварить її за це, бо переживає за здоров'я дружини. Ніну я застав за
прибиранням і пранням. Вона з радістю повідомила мені, що Бог зцілив її від кровотечі і
вона вже здорова, тому і працює з самого ранку, оскільки за час її хвороби накопичилося
багато роботи. Я також радів, що Бог дарував їй зцілення від кровотечі.
Одного разу я зупинився на паркувальному майданчику в центрі міста. Вийшовши з
автомобіля, я почув, що до мене хтось звернувся по імені – це була та ж Ніна. Я поцікавився,
як її здоров'я. Вона з радістю підтвердила, що здорова, що повернулася до життя і працює на
тому ж підприємстві, де й раніше. Ніна також розповіла, що вчора розмовляла з Вірою,
колегою по роботі, у якої виявили рак жіночих органів, і розповіла їй про те, що за
молитвами Ковельської Церкви Бог зцілив її від кровотечі, і що є можливість і Вірі
приєднатися до недільних молитов Ковельської Церкви та отримати зцілення від її хвороби.
Вони міркували про те, як передати Вірину нужду в Ковельську Церкву, тому що мій номер
телефону Ніна загубила. І ось нашу зустріч влаштував Бог. Для Віри я передав
документальний фільм «Шлях Миру Любові» та книгу «Віруючих в Євангеліє
супроводжують такі знамення!», бажаючи, щоб Бог допоміг цій хворій жінці в її біді.
Через деякий проміжок часу у телефонній розмові Ніна повідомила мені, що Віра,
приєднавшись до недільних молитов Ковельської Церкви, отримала від Бога зцілення від
раку і продовжує працювати разом з нею. Я з радістю сказав: «Слава нашому
Всемогутньому і Милостивому Богові, Який являє такі славні діла, бо Він є лікар і
цілитель».
Минуло небагато часу, це було влітку 2012 року, я зустрівся з Вірою по роботі, але тоді
я ще не знав, що це та Віра, яка отримала зцілення від раку, хоча зустрічалися ми не один
раз. Коли я завів розмову про віру в Бога, Віра запитала мене, чи не той я Анатолій, котрий
передав їй фільм про Божі чудеса і книгу? Такого повороту я не очікував ніяк. І Віра коротко
розповіла мені про Боже зцілення, яке вона отримала, приєднавшись в неділю до молитов
Ковельської Церкви в пості та молитві. Результат молитви Віра відчула відразу. Але,
незважаючи на позитивний результат, лікарі й рідні наполягли, щоб Віра лягла в лікарню на
обстеження, хоча вона й відмовлялася. Коли лікарі обстежили її і зробили рентгенівські
знімки вражених раком органів – раку не виявили. Таким чином лікарі підтвердили Боже
зцілення Віри від раку. При цій розмові підійшла до нас наша спільна знайома, і Віра з
радістю засвідчила, що за молитвами Ковельської Церкви Бог зцілив її від раку, і вона вже
чотири роки здорова.
За все слава Великому Богу Отцю і Сину і Духу Святому! Амінь!
Анатолій
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 21.05.2013р.
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НЕБЕСНИЙ РЕНТГЕН
15 січня 2013 року в мене сильно заболів зуб. Цілу ніч я не спав, у мене опухла щока,
тяжко було говорити. 16 січня, вранці, я звернувся до лікаря. Лікар зняла коронку з хворого
зуба, прочистила в ньому канали, щоб витік гній. Побачивши, що гній не витікає, вона
терміново направила мене на рентген і сказала, щоб я зі знімком прийшов на шістнадцяту
годину до хірурга на операцію. Діагноз: Правосторонній підщелепний абсцес. Лікар
сказала, що зволікати небезпечно, можуть бути дуже серйозні ускладнення, бо гній може
прорватися всередину і викликати зараження крові, може проникнути в головний мозок… і
тоді вже в такій ситуації ніхто не допоможе. Почувши про подібні випадки зі смертельними
наслідками, я в тривозі роздумував: «Що мені робити далі?»
Мені добре запам’ятався день 2 лютого 2010 року. Тоді я був тяжкохворий, лікарі
терміново направляли мене на операцію з діагнозом: Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки, проривна виразка, перитоніт, кровотеча. У мене були сильні, нестерпні болі в
ділянці живота, я блював кров’ю, надії на допомогу людей в мене вже не було ніякої. Я
думав, що буду вмирати. Відмовившись від операції, я звернувся до Божого служителя, щоб
він помолився за моє зцілення. Він помолився наді мною – і Бог мене зцілив! Слава Богу!
Тому 16 січня 2013 року вже з новою проблемою я знову звернувся до служителя
Ковельської Церкви. Того ж дня він прийшов у наш дім. Я розповів служителю про свою
хворобу і попросив, щоб він помолився за мене, щоб Господь мене зцілив. Служитель Божий
запитав, чи є в мене віра на отримання зцілення. Я відповів, що віра в мене є. Під час
молитви Бог показав служителю у видінні надзвичайний знімок моєї голови. На знімку під
правою щелепою був показаний гнійник, величиною з горіх, від якого відходили два
паралельні канали до хворого зуба. Пояснюючи видіння, через Свого служителя Бог сказав:
«Допомога Моя близька». Після молитви служителя у мене відразу не стало болю. Через
короткий проміжок часу на яснах прорвався нарив, з якого витекло багато гною. Наступного
дня прорвався другий нарив і з нього також витекло багато гною. Опуху не стало. А через
день вже не було видно навіть слідів хвороби. Ось так Бог з милості Своєї з Неба проник в
мою хворобу, показав у видінні для нас, землян, Свій Небесний знімок, і через Свого
служителя Своїм Живим Словом з Небес сповістив наперед, як Він буде мене зцілювати, та
що гній витече не в голову, як попереджала лікар, а назовні. По Слову Божому так все й
сталося.
Прославляю Великого Бога Отця і Сина Божого Ісуса Христа і Святого Духа за чудо
зцілення! Амінь.
Василь
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 18.04.2013р.

6

Нові свiдчення опубліковані на сайті Bog‐delaet.com
Випуск 2
СЛІПІ ПРОЗРІВАЮТЬ
Поділюся своєю радістю: Бог зцілив мене від глаукоми за молитвою з помазанням
єлеєм в ім'я Господнє. Після однієї молитви Божого служителя не стало нестерпних
головних болів, не стало гострого болю всередині ока, який до цього був подібний до
зубного болю ...
Слава Тобі, Боже милосердий, за Твоє явне чудо, яке Ти створив!
Вже минуло близько року, як мене став турбувати головний біль в ділянці лоба. Було
відчуття піску в очах. Стала помічати, що мені краще спати з високим положенням голови.
За останній час відчувала, ніби щось заважає бачити, рука мимоволі тягнулася прибрати
пасмо волосся з лівого ока, якого там не було, або ширше, ніж нормально відкривала очі,
коли хотіла щось уважно розглянути. Це стали помічати мої близькі. У той час я не
підозрювала, що сліпну на одне око. При черговому нападі сильного головного болю, а це
було 16 грудня 2012 року, я відчула особливо гострий біль у лівому оці. Спробувала
подивитися лівим оком на свою сестру, яка сиділа за столом, і мене охопив відчай, я в
тривозі сказала: «Я тебе не бачу». Навпроти вікна я бачила її, як тінь людини. А ввечері,
коли я увімкнула в кімнаті світло і подивилася хворим оком на люстру, побачила тільки
світлу пляму, а навколо густий-густий туман: ні контурів лампочки, ні самої люстри не було
видно. Для мене це була трагедія, мені не давала спокою думка: а якщо так станеться і з
другим оком? ... Поцікавилася, що говорить про захворювання очей медична література, яку
хворобу супроводжують такі симптоми, як в мене і взнала для себе невтішну інформацію:
гострі болі в ділянці ураженого ока, напади головного болю, які можуть супроводжуватися
блювотою, запамороченням, різким погіршенням зору – все це стало реальністю в моєму
житті і названо глаукомою. Рекомендації при глаукомі – спати з високим положенням
голови, уникати фізичних перевантажень – до такого висновку я прийшла сама практичним
шляхом і змушена була так робити, не читаючи спеціальної літератури.
Глаукома відноситься до небезпечних захворювань очей, які вражають зоровий нерв і
ведуть до втрати зору через підвищення внутрішньоочного тиску. Сліпота, породжена
глаукомою, носить незворотний характер, через те що гине зоровий нерв. Якщо впродовж
найближчих годин після розвитку нападу не знизити тиск, окові загрожує безповоротна
втрата зору, зір різко падає і може назавжди бути втраченим протягом декількох днів або
навіть годин. Як правило, при глаукомі уражаються обидва ока, однак процес в них часто
протікає не одночасно. Це захворювання займає одне з перших місць серед причин
невиліковної сліпоти в світі (Медична енциклопедія).
Мені було вже не під силу терпіти ці страждання і біль. Маючи наочні приклади
багатьох Божих зцілень, 30 грудня 2012 року я вирішила розповісти про свою проблему
одному із служителів нашої церкви. У мене було тільки одне бажання: прийти зі своєю
проблемою до Бога Живого. Я попросила помолитися за мене, сльози тоді градом котилися
по моєму обличчю. Було явно видно, що служитель перейнявся моєю проблемою, як
власною, підтримував і радив не впадати в хвилювання і сумніви. Хвороба ж прогресувала.
У лівому оці я вже постійно відчувала різкий біль. Нікому не заявляючи, 1, 2 та 3 січня 2013
року я постила (до 18 годин щодня нічого не їла і не пила) і зі сльозами благала Бога, щоб
простив мене, де я свідомо чи мимоволі порушувала Його волю, щоб зміцнив мою віру і
зцілив мене.
І ось 3 січня 2013 року, увечері до нас додому за велінням Божим прийшов служитель
нашої Ковельської Церкви. Спочатку була коротка бесіда про мій духовний стан. Потім він
запропонував помолитися, щоб Бог простив мені всяку провину. Під час молитви через
служителя Бог сказав мені: «Є воля Моя дати тобі допомогу ... Я так не роблю, як думаєш
ти...». Господь відкрив всі мої хвилювання і сумніви. Після бесіди була ще одна молитва.
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Перед цією молитвою служитель запитав, чи вірю я в служіння молитви з помазанням єлеєм,
про яке написано в п'ятому розділі послання Святого Апостола Якова. Я відповіла: «Вірю».
Служитель Божий звершив молитву з помазанням єлеєм в ім'я Господнє. Під час молитви я
стояла на колінах, він своєю правою рукою помазав мою голову єлеєм. Після помазання
єлеєм молитва продовжувалась і його рука лежала на моїй голові до закінчення молитви.
Яка це була молитва! Я в цій молитві відчувала присутність Самого Бога і трепетно сказала
Йому все, чого бажала. Тепер я не можу згадувати про це без сліз. Наприкінці молитви Бог
вклав у вуста служителя нову Духовну Пісню Іншими Мовами, в той самий час сила Божа
наповнила і мене. Ми разом зі служителем співали Духовну Пісню Іншими Мовами, яку дав
нам Бог. Сталося диво! Бог в той же час забрав Своєю рукою мої хвороби, а в лівому оці
залишилося приємне тепло, яке я ще довго відчувала.
Слава Тобі, Боже Всемогутній і Тобі Єдиному подяка за служіння єлеєпомазання, дане
нам, людям! Господь не змінюється, Він вчора і сьогодні і навіки Той же. Як у Посланні
Якова 5:14–16 описаний порядок молитви за зцілення хворих: «Хто з вас хворий, нехай
покличе пресвітерів Церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в ім'я
Господнє. І молитва віри зцілить хворого і підведе його Господь; і, якщо він гріхи
вчинив, простяться йому. Отже, признавайтесь один одному в провинах і моліться
один за одного, щоб вам зцілитися: бо багато може посилена молитва праведного», так
це все відбувається і зараз! Після цього служіння я стала відчувати таку легкість –
абсолютно ніякого болю і такі приємні, ніжні почуття любові до Бога, і така радість – Бог
зцілив мене, а це значить, також простив мої провини.
З того часу нападів болю більше немає, я вже вільно читаю. Наприклад, я можу одним
лівим оком прочитати текст в моєму Євангелії розміром 13х9 см, яке зараз лежить переді
мною. Висота шрифту в ньому приблизно 1мм. Сьогодні 14 січня 2013 року, до зцілення про
таке я могла тільки мріяти.
Я дякую Богові за Його милість і зцілення.
Допоможи, Боже милосердий, прославити Тебе так, як Ти цього достойний! Амінь.
Любов
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 10.03.2013р.

МЕНЕ ЗЦІЛИВ БОГ!
17 грудня 2012р. при розчищенні подвір`я від снігу, я різко відчув сильний біль в
нижній частині хребта. Я ледве зайшов у будинок і насилу ліг на диван. Болі були настільки
сильними, що не можна було ні повернутися, ні сісти, ні піднятися. А щоб встати з дивану,
треба було скотитися на підлогу і, зціпивши зуби від болю, помаленьку вставати. При цьому
все моє тіло вкривалось холодним потом. Знаючи, що в нашій церкві є служіння молитви з
помазанням єлеєм і, пам’ятаючи про зцілення людей, які через це служіння одержали
миттєві зцілення від Бога, я по телефону попросив Божого служителя нашої Ковельської
Церкви, щоб він помолився за моє зцілення.
20.12.2012р. служитель, приїхавши до мене додому, запитав, чи я вірю в те, що
написано в Посланні Святого Апостола Якова 5:14–16: «Хто з вас хворий, хай покличе
пресвітерів Церкви і хай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в ім'я Господнє. І
молитва віри зцілить хворого і підведе його Господь; і, якщо він гріхи вчинив,
простяться йому. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного,
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щоб зцілитися: бо багато може посилена молитва праведного». Я відповів: «Вірю».
Служитель помазав мене єлеєм в ім’я Господнє, звершив одну молитву, і я відразу зміг сісти
на диван – я відчув, що мене Бог зцілив. Ще скажу, що жодних ліків я не приймав.
Як добре, що є таке служіння – помазання єлеєм в ім’я Господнє, яке передано святими
Апостолами. Як добре, що і в наші дні при цьому служінні Бог чує посилені молитви
служителів Ковельської Церкви.
Слава Великому Богу Живому! Амінь.
Володимир
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 19.01.2013р.

БОГ ЗЦІЛИВ ПОШКОДЖЕНИЙ МОЗОК
24 жовтня 2012 року з моїм сином Віктором, який живе в Росії, сталася біда – в його
квартирі на нього напали і сильно побили голову. Без свідомості, весь у крові, у вкрай
важкому стані, він був доставлений в реанімаційне відділення травматології. Обстеження
показало, що череп пробитий у трьох місцях і пошкоджена мозкова речовина. Нанесені
травми були несумісні з життям. Йому зробили термінову операцію – трепанацію черепа,
очистили мозок від осколків черепа і гематом. Після операції син перебував у стані глибокої
коми, був підключений до апарату штучного дихання, температура тіла піднялася до 41°С і
її не могли знизити ніякими ліками.
Був поставлений страшний діагноз:
– Відкрита проникаюча черепно-мозкова травма
– Важкий забій головного мозку
– Масивний паренхиматозний субарахноїдальний крововилив
– Відкритий багатооскольчатий втиснутий перелом тім'яної, скроневої кісток
справа з пошкодженням речовини мозку
– Забита рана тім'яної області справа
– Забої м'яких тканин обличчя
– Вторинний гнійний менінгіт.
Про пригоду мені повідомили аж через тиждень. Лікарі оцінювали стан мого сина, як
критичний і не хотіли робити якісь прогнози. Я розуміла, що мене просто не хочуть
позбавляти надії, оскільки у самих лікарів її немає. Бо лікар сказав: «Що ж ви хочете, в нього
півмозку витекло». Минуло одинадцять днів лікування, але син не приходив до свідомості,
до нього нікого не пускали.
Я знала, що за молитвами Ковельської Церкви Бог зцілює від різних невиліковних
хвороб. Церква поститься і молиться щонеділі за всіх, хто потребує допомоги Божої. Тому я
в глибокій скорботі, плачучи, звернулася до Божого служителя Ковельської Церкви,
розповіла йому про свою біду і попросила, щоб помолилися за мого єдиного сина, для якого
немає надії вижити.
Під час молитви Бог показав видіння служителю Ковельської Церкви і було пророче
пояснення цього видіння, з якого я дізналася, що Вітя залишиться живий, тільки необхідно
посилено багаторазово молитися. Так і зробили. У неділю, 4 листопада, в зібранні
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Ковельської Церкви за мого сина звершили молитви. Я і мої родичі приєдналися до молитов
Ковельської Церкви, і також постилися в цей день. І Бог, з милості Своєї, явив чудо – мій
син Віктор вийшов з коми тоді ж, 4 листопада! Температура тіла нормалізувалася. Стан його
здоров'я з кожним днем став поліпшуватися. Його перевели з реанімації в загальну палату. У
цей час він ще не розмовляв, тому що були вставлені трубки в горло, щоб дихати, і в ніс для
прийому їжі; із ран на голові зменшувалися гнійні виділення. Йому дали ручку, щоб написав
своє ім'я, він написав. Вітя всіх впізнавав, став відчувати болі в паралізованих лівій нозі і
руці. Лікар сказав, що відчуття болю дає надію на те, що руки і ноги будуть діяти. Але ось
несподівано на голові розійшлися шви: мабуть, зшиваючи голову, хірург не сподівався, що
Віктор може вижити, тому слабо зшив. Відновлення тривало, видалили трубки з носа і
глотки, після цього він почав самостійно їсти і розмовляти. Почав рухати паралізованою
ногою. Лікарі дивувалися, що Вітя так швидко йде на поправку (з ним в палаті перебували
хворі з менш тяжкими травмами, але значного поліпшення у них не відзначалося). Зараз він
удома, вже ходить!
Слава Богу, що за молитвами Ковельської Церкви Бог створив чудо над моїм сином –
дарував йому життя! Я і мій син дякуємо Великому Богу Отцю і Сину Божому Ісусу Христу
і Духу Святому за Його чуда і велику милість, і за те, що є такі люди, молитви яких чує Бог!
Валентина
Україна.
Свідчення опубліковане 26.12.2012р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ВІД РАКУ ШЛУНКА
У вересні 2012 року до нас у церкву звернулася жінка з м. Івано-Франківська та
передала прохання своєї знайомої, чоловік якої, Іван, хворий на рак шлунка і знаходиться в
лікарні. Раніше він вже переніс операцію, і йому видалили частину шлунка, і ось тепер знову
потрібна операція. Але Іван відмовився від операції і сказав: «Якщо Бог мені не допоможе,
то лікарі не допоможуть». Тому він і його дружина вирішили приєднуватися до недільних
молитов Ковельської Церкви і просили, щоб церква помолилась за зцілення Івана від раку.
Після недільної молитви здоров'я Івана покращилося, тому вони вирішили і далі
приєднуватись до молитов Ковельської Церкви. Так пройшло три неділі і Бог зцілив Івана!
Зараз він здоровий настільки, що поїхав на роботу в Польщу, щоб заробити на життя для
себе і своїх чотирьох дітей. Іван передав свою щиру подяку в м. Ковель. Він дякує Богові і
Ковельській Церкві, що його нужду принесли до Бога, і Бог його зцілив від смертельної
хвороби.
За все слава Богу!
Україна.
Свідчення опубліковане 23.10.2012р.
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ДЛЯ ВАС ПОВIДОМЛЯЄМО
Ковельська Церква понад п’ятдесят років щонеділі поститься і молиться до Бога за всю
Землю. Ми продовжуємо так робити і зараз. До 18-ої години ми нічого не їмо і не п’ємо. А
між 14 і 16 годинами* багато разів особливо ревно звершуємо молитви. Наш молитовний час
визначайте за годинником, встановленим в правому кутку кожної сторінки нашого сайту
www.Bog-delaet.com
Ми молимося за всі народи, племена та язики, за їх президентів, за царів і правителів,
щоб милість Божа допомагала сама в усіх справах, що творяться на Землі. Ми молимося,
щоб милість Божа сприяла добрим ділам і перешкоджала злим. Ми молимося за хворих, за
тих, хто кличуть до Бога про допомогу, знаходячись у в’язницях та в тяжких обставинах, за
всіх, хто потребує допомоги Божої. Ми молимося, щоб усі народи, племена і язики
однодушно, віруючи в ім’я Ісуса Христа, прославляли Єдиного Бога Отця і Сина і Святого
Духа. Амінь!
Пропонуємо всім, хто має якісь проблеми та бажає отримати від Господа те, що
просить, приєднуватися до нас у молитвах будь-якої неділі, тобто молитися в той самий час,
коли ми молимося, тому що і в часи перебування Ісуса на землі люди одержували зцілення в
купальні Віфезда тільки в певний час, коли Ангел Господній збурював воду (Іоанна 5:2–4).
Для отримання того, що просите, вам навіть не потрібно виходити з дому. Вірте, що для Бога
відстані немає. Там, де ви живете, щиро благайте Бога про прощення ваших гріхів та про
допомогу у ваших потребах. Моліться до Бога своїми, а не завченими словами так, як ви
просили б чогось у свого батька. І відповідно до вашої віри буде вам те, про що ви просите,
якщо це не суперечить Волі Божій. Адже в Біблії сказано, що Ісус «узяв на Себе наші
немочі і поніс наші хвороби» (Ісаї 53:4); також написано: «Ось Агнець Божий, Який бере
на Себе гріхи світу» (Іоанна 1:29).
Великий Бог Любові та Миру слухає молитви віри, тому дає відповідь Словом і Ділом.
За молитвами Ковельської Церкви Бог творить зцілення та чудеса над людьми з різних країн,
з різних общин віруючих Америки, Німеччини, Ізраїлю, Іраку, Росії, України, Білорусі,
Узбекистану, Казахстану та багатьох інших.
Отримують зцілення від Бога навіть ті люди, котрі не відвідують зібрань віруючих, але
мають віру на одержання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста
Луцька, Лілією з Ташкента та багатьма іншими.
В ім’я Ісуса Христа, за все слава Великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу! Амінь!
Відвідавши сайт Ковельської Церкви www.Bog-delaet.com ви зможете ознайомитися з
інформацією та переглянути документальний фільм про Божі чудеса
«Шлях Миру Любові. Знов відкритий Шлях до Дерева Життя».
Якщо у вас будуть якісь питання, наприклад, як отримати нашу книжку чи фільм, або ж
у вашому серці виникне бажання поділитися радістю після того, як ви одержите від Бога те,
що просили, – пишіть нам на e-mail:
zov-6kpx@ccku.info
або
call6@ccku.info

*

Між 14 і 16 годинами за київським літнім часом.
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