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
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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 ЗЦІЛЕННЯ 4,5 МІСЯЧНОЇ ДІВЧИНКИ НА ПРОХАННЯ ЇЇ МАМИ
25.08.2012 ми отримали такий лист: «Добрий день! Звертаюся до вас з проханням про
молитву за мою доньку Дашу, якій 4,5 місяці. У неї кров в калі і лікування не допомогло.
Прошу про молитву за її зцілення. Заздалегідь дякую вам. З вдячністю, Ольга С., Росія, м.
Жуківка».
Ми направили їй таку відповідь: «Мир Вам, Ольга! Ваше прохання передано в
Ковельську Церкву. Шукаючи допомоги в Бога, Ви стаєте такою, що нуждається. Ми
молимося за всіх, хто чекає допомоги Божої, які звертаються до Бога, щоб Він почув їхні
прохання. Тому, якщо Ви маєте віру, то приєднуйтесь до недільних молитов нашої церкви.
Моліться багаторазово, особливо між 14 та 16 годинами* і просіть, щоб Господь Бог, з
милості Своєї, простив усі Ваші гріхи, як свідомі, так і несвідомі, і допоміг Вам у Вашій
нужді щодо зцілення Вашої доньки Даші. Якщо Ви будете молитися разом з нами завтра,
нехай Господь помилує Вас і дасть Свою допомогу і зцілення. Якщо ж з якоїсь причини Ви
не зможете приєднатися до наших недільних молитов завтра або якщо у Вас виникне
бажання ще приєднуватися до молитов нашої церкви в іншу неділю, – приєднуйтесь, нехай
Господь почує Вас і прийме Вашу молитву. Важливо усвідомлювати, що для кожної нужди у
Бога є певна міра молитов, тому необхідно робити так, як написано в Євангелії від Матфея
7:7: «Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам». Нехай
Господь, з милості Своєї, дасть Вам допомогу в усьому. З християнською любов'ю,
молитовна група Ковельської Церкви, заснованої 1924 року».
01.09.2012 року ми знову отримали лист від Ольги: «Добрий день! Хочу висловити
подяку за молитву про мою доньку Дашу, їй 4,5 місяці. Тиждень тому, в суботу, я зверталася
з проханням про молитву за її зцілення. У понеділок, 27.08.2012, після недільної молитви, ми
зробили аналіз і, за словами лікаря, він виявився ідеальним. Ні крові, ні запалення, ні
лейкоцитів, ні еритроцитів, ні жирів, ні слизу виявлено не було. Протягом тижня після цього
крові теж не було. Тому вирішила написати вам і щиро подякувати за ваше молитовне
служіння і, звичайно, СЛАВА ВЕЛИКОМУ І МИЛОСТИВОМУ БОГУ. З повагою, Ольга С.».
Слава Господу Богу, що Він з висоти небес бачить і чує тих, хто чекає на Його
допомогу і являє Свої зцілення і чудеса. Ми раді за всіх, хто стають тими, що істинно
нуждаються і отримують від Бога те, що просять. Ми бажаємо всім, хто приєднуються до
недільних молитов нашої церкви, щоб Бог зміцнював вашу віру для отримання того, що
просите. А найголовніше – нехай Господь дасть вам таку міру віри, завдяки якій ви змогли б
досягти вічного спасіння душі.
З християнською любов'ю, молитовна група Ковельської Церкви, заснованої 1924 року
Свідчення опубліковане 14.09.2012р.

*

Між 14 і 16 годинами за київським літнім часом
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СВІДЧЕННЯ НІНИ
Це відбувалося в липні 1966 року. Одного липневого дня я пішла в ліс по чорниці. Коли
я увійшла в глибину лісу, то почула голосну розмову, але нікого не було видно. Трохи далі я
побачила дуже гарну ожину. Я її з'їла, і після цього мені стало дуже погано, так погано, що
заніміло все тіло. Я сильно злякалася і пішла додому. Вдома я про все розповіла рідним. Моя
родина порадила мені звернутися до фельдшера. Після огляду вона сказала, що я абсолютно
здорова. Після повернення додому мені стало ще гірше. Я не могла спати, щось не давало
дихати, мучило всередині так, що не знала, куди подітися. Я почала їздити до знахарів, але
вони нічим не могли допомогти. Їздила також в монастир. Там над моєю головою священник
читав Біблію, але це також не допомогло. Після цього я вирішила піти до інших віруючих
людей, щоб помолилися за мене, думала, може, стане легше. Наступного дня пішла в сусіднє
село і розповіла одній віруючій, що зі мною сталося. Вона сказала: «Якщо ти маєш віру, що
Бог тебе зцілить, то звернися до пастиря Ковельської Церкви Логвинського Степана». Коли я
прийшла до Степана Логвинського, він запитав, що мене, таку молоду, привело до нього. Я
йому все розповіла. Степан сказав: «Я піду в іншу кімнату і помолюся. Якщо мені Бог
відкриє, що буде зцілення, то я скажу, що тобі робити далі». Коли він повернувся, то сказав
мені стати на коліна і молитися, як умію, а він став біля мене поруч і молився. Під час
молитви я відчула, що в мені все недобре зібралося в клубок, який прокотився всередині по
всьому тілу і викотився з мого правого вуха. Я побачила чорну собачу голову з витягнутим
червоним язиком, яка віддалялася від мене. Так Бог очистив мене через Свого служителя. З
цього моменту я стала абсолютно здоровою! У той же день за молитвою Логвинського
Степана БОГ ХРЕСТИВ МЕНЕ ДУХОМ СВЯТИМ – Я СТАЛА МОЛИТИСЯ ІНШИМИ
МОВАМИ.
Я розповіла цю історію, щоб прославити Бога Спасаючого. А також, щоб прославити
Божий Шлях, на який поставив Бог і мене і приєднав до Свого святого народу, де діє Сила
Божа. Мені приємно розповідати про це велике Боже діло, звершене через служителя
Ковельської Церкви – Логвинського Степана. З того часу пройшло вже сорок шість років.
Тепер в Ковельській Церкві інше покоління служителів, через яких діє Ісус Христос, бо Він
«вчора і сьогодні, і навіки Той же» (Євреїв 13:8). Він і в цей час за молитвами Ковельської
Церкви являє Свої явні ознаки та чуда не тільки в Україні, але і в інших країнах.
За все слава Богу!
Ніна
Датинь, Україна, серпень 2012р.
Свідчення опубліковане 25.08.2012р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ТРИРІЧНОГО ХЛОПЧИКА
У нашу церкву звернулися батьки трирічного хлопчика. Вони розповіли, що у їхнього
сина стала боліти нога, і він почав сильно кульгати, так, що майже не міг ходити. Вони
звернулися в обласну дитячу лікарню, де дитині зробили магнітно-резонансну томографію
(МРТ) і оголосили батькам страшний діагноз – руйнування кістки. Лікарі сказали, що п'яти
у дитини практично немає, але причину руйнування кістки вони визначити не можуть. Тому
потрібно терміново робити операцію, щоб видалити мертві тканини, вичистити кістку і,
можливо, вдасться визначити причину руйнування кістки. Батьки були в сильному шоці – їх
спіткала біда, але, на щастя, вони знали, що за молитвами Ковельської Церкви Бог зцілює від
різних хвороб, тому що мама хлопчика фактично воскресла, коли за молитвами Ковельської
Церкви вийшла з коми, в якій знаходилася десять днів після розриву аневризми. Пам'ятаючи
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про чудо, яке Бог явив в їхній родині, батьки категорично відмовилися від операції і
звернулися за допомогою в Ковельську Церкву. Мама зі сльозами просила, щоб молилися за
зцілення її сина. Вона сказала, що всі близькі члени її сім'ї також приєднаються до молитов
Ковельської Церкви і в неділю будуть постити і молитися.
Цю нужду оголосили в недільному зібранні Ковельської Церкви, коли церква молиться
за проблеми людей.
Наступного дня, в понеділок, мама хлопчика повідомила, що нога у сина не болить, і
ходить він вже краще. А ще через кілька днів вона зателефонувала і радісно повідомила, що
її синочок ходить, бігає і стрибає так, ніби ніколи й не був хворим! Вона зі сльозами радості
дякувала Богу та Ковельській Церкві, молитви якої чує Бог, за те, що її син здоровий і Бог
врятував його від операції і від руйнування кістки!
За все слава Великому Богу Живому! Амінь.
Україна.
Свідчення опубліковане 07.07.2012р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ВІД КЕРАТОМИ
Минуло близько двадцяти років з того часу, коли на верхній частині лоба у себе я
виявив круглу бородавку. Колір її був, як колір тіла, тому вона була малопомітною. З роками
вона збільшувалася і виросла в діаметрі близько півтора сантиметра. Якихось хвилювань я
не відчував, бо раніше бачив подібну бородавку на обличчі у моєї бабусі. За
характеристикою лікарів, це передраковий стан і називається цей наріст кератома, вона
передається по спадковості. Хоча у бабусі цей наріст збільшувався, однак болю не було.
Зі мною ж трапилася біда. На початку квітня 2012 року стало запалення кератоми, вона
потемніла і стала сильно боліти права сторона голови. З утворених в ній тріщин
просочувалася кров. 07.04.2012 біль став ще сильнішим, я зрозумів, що втрачати час не
можна, тому вирішив помолитися за своє зцілення. Молитва була сильною. Після молитви
відразу припинився біль. Я подумав, що якщо не стало болю, значить Бог щось робить.
Через добу я виявив, що перестала просочуватися кров і зменшилося запалення. Ще через
день кератома зменшилася в діаметрі, а на шостий день 12.04.2012 наріст став твердим і
діаметр його став приблизно п'ять міліметрів, а висота сім міліметрів. Помітивши, що він
ніби відшаровується від тіла, я взяв за нього пальцями, потягнув, і він легко відірвався від
тіла, створивши при цьому тріск, немов рветься нитка. Протягом наступних трьох днів тіло
на місці кератоми повністю зарівнялося.
Таким чином Бог зцілив мене, явивши Своє чудо! Кератома розвивалася близько
двадцяти років, а повністю зникла через дев'ять днів після молитви за зцілення.
16.04.2012 на другий день свята Пасхи разом з друзями на зібранні я дякував Господу
за Його чудесне зцілення. Слава Богу! Амінь.
Василь
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 22.05.2012р.
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МОЛИТВА ВІРИ ЗЦІЛЮЄ
ЧЕРЕЗ ПОМАЗАННЯ ЄЛЕЄМ В ІМ'Я ГОСПОДНЄ
Мені не було й тридцяти років, коли я вперше виявила в правій молочній залозі
пухлину з трьома верхівками розміром з куряче яйце. Пухлина збільшувалася, болі ставали
все сильнішими. Коли всі засинали, я ночами сильно плакала – мені так хотілося жити.
Жаліючи своїх рідних, я нікому не говорила про свою хворобу. Я стала худнути, обличчя
було бліде, почорніле, знайомі перестали мене впізнавати. Ущільнення і гульки з'явилися по
всіх грудях і під пахвами, вони збільшувалися і боліли. З сосків виділявся гній. Я відчувала,
що з мого тіла виходив такий запах, як від небіжчика. Я не могла спати на правому або
лівому боці через сильний ниючий біль. Для мене їжа була несмачною, часто нудило і рвало.
Сили залишали мене.
Я пройшла медичне обстеження в центральній районній лікарні. Вивчивши результати
моїх аналізів і УЗД, лікар-онколог виписав направлення в Волинський обласний
онкологічний диспансер міста Луцька. В онкології поставили діагноз: Двостороння
фіброзно-кістозна мастопатія з вираженим больовим синдромом.
Дізнавшись про мою хворобу, моя мама сильно плакала і за короткий час помітно
постаріла. Пам'ятаючи, що 16 років тому, за молитвами Ковельської Церкви Бог зцілив мого
брата від гострого лімфаденіту (від гульок по тілу) і, знаючи, що Бог зцілює людей від раку,
і від інших хвороб, я звернулася до Божих служителів з проханням помолитися за моє
зцілення. 11 грудня 2011 року служителі Ковельської Церкви прийшли до нас у дім
помолитися за моє зцілення.
Старший служитель спитав мене, чи маю я віру, щоб звершити наді мною все, що
написано в посланні 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, щоб зцілитися: бо
багато може посилена молитва праведного». Я відповіла, що маю віру. Він запросив до
молитви. Я стала на коліна. Старший служитель помазав мене єлеєм в ім'я Господнє,
поклавши на мою голову праву руку свою. В цей час я відчула, як Сила Божа наповнила моє
тіло від голови до кінчиків пальців на ногах. З мене вийшла смерть.
Бог мене зцілив! В цю ніч я міцно спала, вранці прокинулася лежачи на животі, так
спати я не могла вже два роки. Я не відчуваю болю! Я зцілена!
Слава Великому Богу Живому! Амінь.
Оксана
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 14.04.2012р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ТАЇСІЇ ВІД ПУХЛИНИ
В ім'я Ісуса Христа свідчу про моє зцілення в нашій Ковельській Церкві.
В 1994 році на стопі правої ноги у мене утворилися дві невеликі гульки, а близько двох
місяців тому я виявила, що вони злилися в одну пухлину. Я хвилювалася, тому що пухлина
збільшувалася і стала розміром з волоський горіх. Болі турбували вдень і вночі, тому я
вирішила негайно звернутися за допомогою до Бога.
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14 березня 2012 року я насилу прийшла на зібрання нашої церкви і перед останньою
молитвою я попросила, щоб помолилися за моє зцілення. Віруючі Ковельської Церкви
помолилися до Бога, і за однією молитвою Бог зцілив мене! Болі припинилися. Пухлина
стала зменшуватися. А через тиждень я свідчила, що пухлини вже немає і дякувала Богові за
явне чудо зцілення.
Слава Великому Всемогутньому Святому Богу! Амінь.
Таїсія
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 02.04.2012р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ В КАЛІФОРНІЇ
Більше десяти років тому моя двоюрідна сестра впала, пошкодивши при цьому нижню
частину хребта (куприк). Пошкодження виявилося настільки серйозним, що деякий час вона
не могла навіть вставати. Вона зверталася до лікарів і костоправів, але позбавлення не було.
Минали роки, а болі її не покидали. Їй важко було виконувати будь-яку роботу в
нахиленому положенні. Особливо сильно боліла спина при розгинанні. Вона, не
оголошуючи про свою хворобу, влаштувалася на роботу, але дуже переживала, щоб її не
звільнили за станом здоров'я.
Знаючи, що за молитвами Ковельської Церкви люди отримують зцілення, вона в
тривозі зателефонувала до нас в м. Ковель і уточнила час посту і молитви нашої церкви. У
той час, коли Ковельська Церква між 14 і 16 годинами в ім'я Ісуса Христа посилено
молиться Богу, в Каліфорнії – ніч. Щоб з'єднатися в молитві з Ковельською Церквою, вона
повинна була не спати пізно вночі. Помолившись, вона відразу ж відчула полегшення.
Наступного дня сестра знову зателефонувала до нас додому і повідомила, що вона
отримала зцілення – болю не відчуває і більше немає загрози втратити роботу.
Так виконуються слова Ісуса Христа, Який сказав: «Просіть, і дасться вам; шукайте, і
знайдете; стукайте, і відчинять вам; бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає,
знаходить, і хто стукає, тому відчинять» (Матфея 7:7–8).
Слава Богу за дивні діла Його!
Микола
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 01.03.2012р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ У МІСТІ НОВОВОЛИНСЬКУ
Моя тітка захворіла. Вона попросила передати прохання в Ковельську Церкву
звершити молитву за її зцілення. При цьому вона розповіла, що у неї болять суглоби так, що
ледве пересувається і не може спати. І що їй не тільки сидіти або ходити, але навіть лежати
болісно. Крім того, запахи їжі у неї викликають сильну нудоту, тому деякий час вона вже не
може їсти.
Їй відповіли: «Якщо ти маєш віру, то в неділю, в той же час, що і ми, в пості і молитві
взивай до Бога про своє зцілення. А ми в свою чергу, як і завжди в кожну неділю, до 18
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годин будемо постити, а з 14 до 16 годин – посилено молитися за всіх близьких і далеких
людей, котрі потребують Божої допомоги. Якщо ти дійсно маєш віру на зцілення, то й ти
будеш зцілена Богом». Вона відразу ж з впевненістю сказала, що має віру.
У неділю 26 грудня 2004 року моя тітка постила і молилася за себе у вказаний нами час
і отримала від Господа явне зцілення. А ввечері, після закінчення посту, зателефонувала зі
свого міста Нововолинська до нас в м. Ковель і повідомила: «Сьогодні Бог мене зцілив, –
болю не відчуваю, запахи їжі стали приємними, повечеряла, і тепер уже зможу заснути». І
дійсно вона всю ніч спала.
Наступного дня вранці, тобто в понеділок, вона поїхала погостювати в місто Луцьк, а у
вівторок 28 грудня 2004 року приїхала до нас у м. Ковель і щиро дякувала Господу за Його
чудесне зцілення.
Так виповнюється Слово Боже: «Глас вопіющого в пустині: приготуйте путь
Господу, прямими зробіть стезі Йому; кожна долина хай наповниться і всяка гора і
горб знизяться, і стануть кривизни прямими, і вибоїсті дороги рівними; і з'явиться
слава Господня і побачить всяка плоть спасіння Боже, бо уста Господні оце прорекли»
(Ісаія 40:3–5).
За все Слава Богу!
Микола
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 04.02.2012р.

БОГ СПАС МЕНЕ ВІД СМЕРТІ
Мене звати Сергій. Мені 17 років. Я свідчу про чудо, яке зробив надi мною Бог:
врятував мене від смерті. Ось як це сталося.
Мені стало погано – паморочилась голова, нудило, відкрилась блювота кров’ю.
Викликали «швидку». Мене поклали в реанімацію з діагнозом: Гостра кровотеча зі
стравоходу. У мене успадковане захворювання крові: Хвороба Віллебранда.
Хвороба Віллебранда – це спадкове захворювання крові, яке характеризується
виникненням епізодичних спонтанних кровотеч з різко збільшеним часом кровотечі і
зниженим вмістом фактора VIII згортання крові. Захворювання успадковується за
принципом аутосомного домінування.
Все, що робили лікарі (уколи, вливання плазми, переливання крові) мені не
допомагало. Кровотеча не припинялася. На четвертий день мiй стан погіршився: тиск став
падати, гемоглобін знизився до 41 одиниці. Лікарі з міської лікарні сказали, що нічого не
можуть зробити, тому викликали спеціальну бригаду лікарів з обласного центру. Обласні
лікарі після огляду сказали, що мій стан важкий, кровотеча не зупиняється, тому оперувати
мене не можна. Вони підтвердили раніше встановлений діагноз:
– Хвороба Віллебранда – ангіогемофілія
– Гостра кровотеча зі стравоходу
– Постгеморагічна анемія важкого ступеня.
Батьки дали згоду на моє транспортування до обласної лікарні. Мене везли з
включеною сиреною на спеціально обладнаній машині швидкої допомоги. У реанімації
гематологічного відділення обласної лікарні, не дивлячись на проведене лікування,
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кровотеча не зупинялася. Лікар сказав батькам, щоб не відлучалися, оскільки в будь-яку
хвилину я можу померти. Я розумів, що разом з витіканням крові закінчується моє життя,
тому я і мої батьки звернулися до служителя Ковельської Церкви з проханням, щоб церква
молилася за мене. В моєму серці було рішення стати віруючим, якщо залишусь живим. Я
молився і просив, щоб Бог помилував мене. У неділю ми також постилися і молилися за моє
зцілення, приєднавшись до молитов Ковельської Церкви. У ту ж саму неділю, коли за мене
молилася Ковельська Церква, на серці мені стало легко і приємно. Кровотеча припинилася.
Я почувався добре. Гемоглобін піднявся до 71 одиниці, я почав приймати їжу (до цього три
доби я не їв і не пив), став ходити.
Слава Богу за Його милість до мене, що Він врятував мене від явної смерті! Амінь.
Ковель, Україна.
Сергій
Свідчення опубліковане 06.01.2012р.

МИТТЄВЕ БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ОЛЬГИ ГІЗС
Раптово я відчула сильний біль, який охопив всю праву сторону і хребет. Він був
настільки сильним, що я не могла ні вдихнути, ні видихнути. Вночі я майже не спала. Часом
біль посилювався настільки, що я не знаходила положення, в якому мені стало б легше. Я
переходила з дивана на підлогу і від болю просто качалася по підлозі. В такому стані я
перебувала цілий тиждень. Я була оглянута лікарем, який поставив діагноз: Остеохондроз
грудного відділу хребта з різко вираженим больовим синдромом. Вчора, сімнадцятого
грудня, мене привезли в будинок, де перебував Божий служитель Ковельської Церкви. Я
звернулася до нього з проханням, щоб він помолився за моє зцілення. Я схилила коліна, і ми
стали молитися. Молитва зупинилася, і служитель розповів видіння, яке показав йому Бог:
«Бачу, з неба тече річка і біля Ольги утворює водоспад. Струмінь води з водоспаду
попрямував до її правого боку». Далі Бог через служителя сказав: «Є воля Моя, щоб дати
тобі допомогу». Я відразу ж відчула, що Бог мене миттєво зцілив! Я стала вільно дихати,
болю зовсім не стало! Я так радію і славлю Великого Бога Отця в ім'я Ісуса Христа, Який
учора, сьогодні і навіки Той же, як написано: «Господи! ... промов тільки слово, і
видужає...» (Матфея 8:8). Амінь.
Ольга Гізс
Ковель, Україна.
Свідчення опубліковане 18.12.2011р.
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СВІДЧЕННЯ СВІТЛАНИ:
«Подяка Богу Живому за чудове зцілення»
03.12.2011 ми звернулися в Ковельську Церкву по інтернету, щоб помолилися за
наше здоров’я. А 04.12.2011 в дитини почався страшний грип, температуру 39,4°C на
невеликий час збивали парацетамолом, але вона поверталася знову вже як 39,5°C зі
страшною рвотою і відмовою від їжі. Я читала багато свідчень зцілення за однією
молитвою Ковельської Церкви і дуже хотіла написати своє свідчення. В неділю
04.12.2011 Ковельська Церква молилася за нас, а 07.12.2011 температура враз зникла і
більше не повернулася, враз дитина стала бадьорою, жвавою і попросила їсти. Пішли на
огляд до дільничного лікаря, вона ретельно слухала дитину і сказала, що дихання чисте,
як кришталь. Мені розказували всі про цей грип: що чекає після такої страшної
температури, який страшний кашель і страшне обезсилення організму, з якого ще довго
будете приходити до норми – але це були балачки людей. А Бог Живий зцілює враз і
назавжди, миттєво, як блискавка. Дякуємо Богу Живому, дякуємо Ковельській Церкві.
Нехай усі люди читають моє свідчення Божої милості до нас і поспішають помолитися
одночасно з Ковельською Церквою.
Світлана Озерова
Черкаси, Україна.
Свідчення опубліковане 10.12.2011р.

СВІДЧЕННЯ ВАСИЛЯ
Мій батько був хворий на рак підшлункової залози, лікарі виписали його з лікарні
помирати. Лікуючий лікар сказав, що метастази поширилися по всьому тілу і жити йому
залишилося лічені дні. Він важив в той час близько тридцяти кілограмів, тому я взяв його на
руки і з другого поверху лікарні відніс у машину і відвіз додому.
Ми (кілька людей з нашої церкви) погодилися поститися і молитися Господу Богу за його
зцілення. У той же день, під вечір, через одного із служителів нашої Ковельської Церкви Бог
сказав пророчим словом, що зцілює мого батька. У цьому пророцтві були такі слова: «Дякуй за
те, що Я звершив над тобою, та звіщай про це іншим людям».
Сталося диво – Бог зцілив мого батька! До цього він нічого не їв, а тут відразу після
Божого зцілення попросив їсти. Він трохи поїв і їжа не пошкодила йому. Батько почав все їсти. І
вже через тиждень він самостійно ходив, і з моїм молодшим братом, якому було дев'ять років,
вони поїхали автобусом у село. Коли вони йшли шість кілометрів з автобусної зупинки, то
братові навіть довелося підбігати, бо батько дуже швидко йшов. А через два тижні після
зцілення він косив траву і відчував себе цілком здоровим.
Слава Великому Богу Отцю і Сину Його Ісусу Христу і Духу Святому! Амінь.
Василь
Україна.
Свідчення опубліковане 03.12.2011р.
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БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ОЛЬГИ З НІМЕЧЧИНИ
Ми живемо в Німеччині. Наша мама Ольга тяжко захворіла. У неї німіли кінцівки, були
болі в потиличній частині голови, прискорене серцебиття, температура піднялася до 39,2°C,
права сторона тіла була нерухома. Вона відчувала постійний біль, до її тіла не можна було
доторкнутися. У неї перекосилося обличчя, особливо рот. Вона не могла розмовляти і
самостійно не пересувалася. Лікарі встановили діагноз:
– ішемічний інсульт
– правобічний геміпарез
– ішемічна хвороба серця
– кардіосклероз атеросклеротичний
– миготлива аритмія
– хронічна серцева недостатність II-III ступеня.
Наша сім'я звернулася до віруючих людей в Україну в Ковельську Церкву з проханням
помолитися, щоб Господь Бог зцілив нашу маму. Наступного дня після того, як за неї
молилися, температура її тіла нормалізувалася, всі кінцівки стали рухливі, болі
припинилися, вона могла їсти! Після зцілення мама багато разів дякує Господу, що Він
зцілив її і дякує за молитви церкви.
Ми, її діти, також дякуємо за зцілення нашої мами і віддаємо славу Великому Богу
Отцю і Сину і Святому Духу! Амінь!
Нiмеччина.
Свідчення опубліковане 12.11.2011р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ В ІЗРАЇЛІ
У Галини, що проживає в Ізраїлі, близько двох тижнів була дуже висока температура.
Вона не могла їсти, стан її здоров'я щодня погіршувався. Лікарі конкретно не могли
встановити діагноз, тому взяли аналізи для перевірки з підозрою на пташиний грип і
відправили в спецлабораторію. Результати аналізів довелось чекати більше тижня. Стан
здоров'я Галини значно погіршився. Галина, як медик, усвідомлювала, що може померти,
тому через свою дочку передала щире прохання, щоб віруючі нашої Ковельської Церкви
звершили за неї молитву, щоб Бог її зцілив. Вона приєдналася до молитов Ковельської
Церкви в неділю між 14 і 16 годинами. Галина навіть не могла стояти на колінах, тому
спустилася з ліжка і молилася, лежачи на підлозі. Бог почув ці спільні молитви і зробив
чудо: у Галини до вісімнадцятої години того ж дня нормалізувалася температура, вона
змогла приймати їжу, стала ходити. А в понеділок цілий день робила домашню роботу, якої
багато зібралося за час її хвороби.
Галина по телефону щиро дякувала нам за молитви і просила: «Подякуйте Боженьку за
те, що Він такий добрий, що помилував мене і зцілив мене».
Слава Богу!
Ізраїль .
Свідчення опубліковане 16.10.2011р.
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СВІДЧЕННЯ ВІРИ
У мене над лівим оком утворилася пухлина у вигляді ґульки. Так тривало кілька
місяців. Але за останні кілька тижнів ґулька стала дуже швидко збільшуватися. Знайомі і
колеги по роботі радили мені терміново звернутися до лікаря, але я не зверталася.
На зібранні під час молитви за хворих, я, бажаючи отримати зцілення, стала на коліна,
нічого нікому не кажучи. І ось Сила Божа зійшла на служителя Ковельської Церкви, і по
велінню Божому він поклав праву руку свою на мою голову і Бог зцілив мене! Вже до ранку
пухлина зменшилася, а через кілька днів зовсім зникла.
Слава Богу за Його Діючу Силу, яка і в наші дні творить конкретні чудеса!
Віра
Україна.
Свідчення опубліковане 15.09.2011р.

БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ПСИХІЧНОХВОРОГО АЛІБЕКА
Молодий чоловік з Казахстану Алібек потрапив в обласну лікарню із закритою
черепно-мозковою травмою. Його поведінка була неадекватною: він не впізнавав нікого з
рідних, був чимось наляканий, то плакав, то сміявся, то кудись поривався... Його дії
викликали страх в оточуючих. Самого його не можна було залишати, з ним постійно
перебував хтось із рідних, які, дивлячись на його стан, плакали від відчаю.
В зв'язку з його поведінкою і погіршенням душевного здоров'я, Алібек був переведений
з нейрохірургічного відділення в психіатричну лікарню, де йому був поставлений діагноз –
енцефалопатія. Час минав, а покращення не було, йому ставало дедалі гірше. Про терміни
одужання ніхто з лікарів нічого не міг сказати. Вони пояснили, що люди з таким діагнозом
перебувають у лікарні від року і більше, а реабілітація займає дуже довгий час. Більшість
залишаються хворими на все життя. Його молода дружина була на межі нервового зриву,
бачачи безнадійний стан чоловіка.
Рідні Алібека до цього випадку зверталися з різними нуждами в Ковельську Церкву в
Україну та отримували Божу допомогу. Тому, маючи віру в Боже зцілення за молитвами
віруючих цієї церкви, вони знову молилися в недільні дні. І цього разу, як і раніше, всі вони,
перебуваючи в пості, приєдналися до молитов Ковельської Церкви в неділю між 14 та 16
годинами і благали Бога про зцілення Алібека. У цей самий час сталося чудо! Сила Божа
торкнулася Алібека і він впав на підлогу посеред лікарняної палати. У цей момент Алібек
відчув, як з нього щось вийшло. Про це він розповів після зцілення.
Подібне чудо описано в Євангелії від Марка 9:20–29, коли привели біснуватого отрока
до Ісуса:
«І привели його до Нього. Як тільки біснуватий побачив Його, дух стряснув його;
він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його: як давно це
сталося з ним? Він сказав: з дитинства; дуже часто дух кидав його у вогонь і у воду,
щоб згубити його; але, якщо щось можеш, змилосердься над нами, допоможи нам. Ісус
сказав йому: якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І відразу батько
отрока викрикнув крізь сльози: вірую, Господи! допоможи моєму невір'ю. Ісус,
побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому: душе
німий і глухий! Я тобі велю: вийди з нього і більше не входь у нього. І, скрикнувши та
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сильно стряснувши його, вийшов; і він став, наче мертвий, так що багато хто
говорили, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його; і він встав. Коли
Ісус увійшов у дім, учні спитали Його на самоті: чому ми не могли вигнати його? І
сказав їм: цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту».
Одразу після зцілення Алібек став розсудливо міркувати, йому перестали снитися
жахи. Пройшовши медичну комісію, він був визнаний здоровим і виписаний з лікарні.
Отримавши висновок про право займатися трудовою діяльністю, він повернувся до роботи у
сфері інформаційних технологій. Першим складним завданням було усунути серйозну
помилку в системі «Банк-Клієнт», яку понад півроку не могли виправити програмісти. Він
успішно впорався з роботою і отримав за це лист подяки від керівництва. В даний час він
працює та займається вихованням сина разом з дружиною.
Все це свідчить про його повне одужання і повернення до нормального життя.
Слава Великому Милосердному Живому Богові, що з милості Своєї і в наші дні зцілює
людей, незалежно від діагнозу та ступеня тяжкості захворювання! Амінь!
Західний Казахстан.
Свідчення опубліковане 24.08.2011р.

БОГ СКАЗАВ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ
Я зачепився за камінь, впав і пошкодив плече. Ключиця стирчала вгору і спричиняла
сильний біль, моя рука повисла, як батіг. Мене відвезли в лікарню. Після огляду лікаря і
рентгенологічного обстеження був поставлений діагноз: закритий перелом акроміального
кінця правої ключиці з розривом сухожиль. Оскільки перелом був дуже складний, мене
екстрено направили на операцію, щоб зафіксувати металевими спицями пошкоджені кістки і
зшити розірвані сухожилля. Лікар пояснив, що якщо ця операція виявиться неефективною,
потрібно робити повторну операцію – кісткову пластику, підібравши відповідний кістковий
трансплантат. При цьому немає гарантії, що функції руки будуть відновлені. На все це
потрібно багато грошей. Операцію повинні були робити під загальним наркозом і я мав дати
на це свою письмову згоду. Я дуже хвилювався, мене турбували сильні болі.
Перед операцією я вирішив порадитися зі служителем Ковельської Церкви. При
зустрічі з ним я все йому розповів. Він вислухав мене і після короткого проміжку часу
сказав, що немає необхідності робити мені операцію, тільки потрібно зафіксувати плече
спеціальною пов'язкою, а Бог Сам зростить кістки і сухожилля. Я знову звернувся до
травматолога, щоб дізнатися, чи є у них фахівець, який зробив би таку пов'язку, але він
відповів: «Ніяка пов'язка не допоможе, необхідно робити операцію».
Я був у розгубленому стані. На моє прохання мене відвезли додому. В цей час до мене
приїхав служитель нашої церкви і запитав, чи не знайшов я фахівця, який зробив би
спеціальну пов'язку. Я відповів, що не знайшов. Хтось із присутніх згадав, що є костоправ,
який робить пов'язки при переломах. Від мого будинку до населеного пункту, де він живе,
близько 100 кілометрів. Знайомі дали номер його телефону, але цей номер не відповідав. У
довідковому бюро сказали, що такий номер не обслуговується. Ми всі мовчки сиділи і
думали, що ж робити далі. У цей час Бог сказав служителю Ковельської Церкви номер
телефону, за яким треба зателефонувати. Служитель взяв телефон і впевнено став набирати
той номер. Відповіла дівчинка. Служитель запитав, чи живе в їхньому населеному пункті
костоправ. Вона відповіла, що живе, але його будинок знаходиться далеко від їхнього
будинку. Служитель церкви попросив ту дівчинку, щоб вона покликала когось з батьків.
Вона сказала: «Зараз покличу». І раптом радісно повідомила: «По дорозі біля нашого
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будинку йде костоправ». Служитель сказав: «Якщо можеш, будь-ласка, поклич його до
телефону». І ось, в трубці пролунав голос чоловіка, який і був тим самим костоправом, якого
ми шукали. Коли він дізнався, як ми його знайшли, то дуже здивувався і повідомив, що
телефон у нього не працює ось уже кілька місяців, а живе він за кілометр від цього місця.
Бог бачив, що костоправ проходитиме біля цього будинку, тому з Божественною точністю
зробив все, щоб відбулася наша зустріч і виповнилося те, що було сказано раніше – що
потрібно зафіксувати плече спеціальною пов'язкою, а Бог Сам зростить кістки і сухожилля.
У той же день мене привезли до костоправа. Він наклав щільну пов'язку з довгої смуги
тканини (20 – 25 метрів) і сказав не рухати рукою всі шістдесят днів, в які буде зростатися
кістка (скільки людині років, за стільки днів зростається кістка). Через чотири дні набряк
зійшов і пов'язка ослабла, тому довелося знову їхати до костоправа, перев'язати пов'язку
тугіше. Він хотів щось поправити, але раптом з подивом сказав: «Кістка вже зрослася!»
Пізніше я дізнався, що багатьом людям з подібними переломами лікарі робили невдалі
операції навіть за кордоном, в них загнивались кістки і функції руки не відновлювалися
місяцями і навіть роками. Їм доводилося робити повторні операції, але вони залишилися
інвалідами.
Так Великий Бог зробив чудо – зцілив мене і уберіг від багатьох бід!
Незабаром я пішов до лікаря, який направляв мене на операцію, і сказав:
«Приєднайтесь до моєї радості, Бог мене зцілив!» Він, подивившись на моє зцілене плече,
був сильно здивований і сказав: «Добре!»
Через місяць я вже сміливо піднімав важкі речі і робив усе, як і раніше, без будь-яких
обмежень. Функції руки повністю відновлені!
Слава Великому Богу Живому! Амінь!
Україна.
Євген
Свідчення опубліковане 12.08.2011р.

СИЛА СЛОВА БОЖОГО ПОВЕРНУЛА ЖИТТЯ
Оля У. відчула себе погано і втратила свідомість. Викликали «Швидку допомогу».
Виписка з історії хвороби: Хвора доставлена у важкому стані. При підвищенні тиску до 170
виникла втрата свідомості. Госпіталізована в реанімаційне відділення. Неврологічний статус,
як була доставлена в лікарню: кома 1 – П на тлі нейроплегіі, екзофтальм з двох сторін.
Сухожильні рефлекси без чіткої різниці, менінгіальні знаки не виражені.
Діагноз: Артеріальна аневризма лівої середньої мозкової артерії. Розрив
аневризми. Внутрішньомозкова гематома лівої скроневої півкулі головного мозку.
Операція – накладання кліпси на аневризму, видалення гематоми.
Оля була підключена до апарату штучного дихання, лікарі оцінювали її стан як вкрай
важкий і не давали рідним і тіні надії. Професор-нейрохірург прямо сказав, що шанс на
життя в Олі один із тисячі. І навіть якщо вона не помре, то буде лежати в комі, а якщо і
повернеться до свідомості, то не буде нормальною.
Наслідком розриву аневризми є внутрішньомозковий крововилив, який може призвести
до смерті або неврологічних розладів різного ступеня тяжкості, стати причиною
геморагічного інсульту, вазоспазму (головної причини інвалідності або смерті внаслідок
розриву аневризми), гідроцефалії, коми, а також необоротних ушкоджень мозку. За даними
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статистики рівень смертності від внутрішньомозкового крововиливу становить 65 – 80%
(Вікіпедія).
Сім'я Олі звернулася в Ковельську Церкву з проханням помолитися за Олю. Її мати зі
сльозами просила: «Помоліться, щоб Бог воскресив мою дочку!»
Великий Бог почув молитву Свого народу і через пророка сказав, що відновить здоров'я
Олі, і це діло буде для слави Божої. І диво сталося!!! Оля прийшла до свідомості!!! Коли її
запитали, хто вона і де живе, вона назвала своє ім'я та адресу! Страшні прогнози лікарів не
відбулися, Бог скасував їх! Через два дні її перевели з реанімації до нейрохірургічного
відділення, де вона повинна була довго одужувати, але через дев'ять днів її виписали
додому. Лікар, який спостерігав її, дивувався: «Ніколи ще не бачив, щоб після аневризми так
швидко відновлювалися!» А професор-нейрохірург, коли виписував Олю, у відповідь на
висловлену йому подяку, сказав: «Слава Богу! Це – диво!!!»
Мама Олі та сама Оля зі сльозами радості дякують Богу за те, що Він виконав Свою
обіцянку і повністю відновив Олю!!!
Слава Богу за Силу Його Слова!!! Амінь!
Україна.
Свідчення опубліковане 27.07.2011р.

CВІДЧЕННЯ ВІКТОРА
ПРО БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ЙОГО ДУШЕВНОХВОРОЇ МАМИ
Мама Віктора тривалий час була психічнохворою. У неї була різка зміна в поведінці з
провалами пам'яті. Наприклад, вона могла кудись несвідомо йти, не розуміючи, що потрібно
повернутися додому, або, якщо брала якусь річ, то довго тримала її в руках і відчужено
дивилася на неї, не проявляючи ніяких дій.
Часом стан її трохи поліпшувався, але минулого тижня її душевний стан різко
погіршився, тому Віктор вирішив відвезти свою маму в психіатричну лікарню, де вона
лежала і раніше. Однак у зв'язку з ремонтом лікарні, в психіатричний стаціонар хвору не
поклали, з цієї причини довелося на кілька днів забрати її додому з тим, щоб після вихідних
привезти її назад в клініку.
Але минулої неділі її син Віктор, член баптистської церкви, приєднався до молитов
Ковельської Церкви, благаючи Господа, щоб Він помилував його маму і очистив її від цієї
страшної хвороби.
Бог почув молитви Свого народу і вже минулої неділі жінка стала цілком нормальною.
Перебуваючи при здоровому розумі і в хорошому настрої, вона виконує всю домашню
роботу.
Бачачи це велике Боже чудо, Віктор передав подяку в Ковельську Церкву і сказав, що і
в наступну неділю він буде приєднуватися до молитов нашої церкви з тим, щоб подякувати
Господу за явлене зцілення і щоб Господь більше не попустив його маму в таку біду.
За все слава Великому Богу Живому! Амінь!
Україна.
Свідчення опубліковане 23.07.2011р.
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БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ВОЛОДИМИРА
Позавчора, 14.07.2011р. на світанку Володимир звернувся до служителя Ковельської
Церкви з проханням помолитися за його зцілення, так як вночі він став відчувати нестерпний
біль в животі з правого боку. Його печінка розпухла так, що виступала над ребрами.
Під час молитви Бог показав служителю видіння про духовний стан Володимира і як
він повинен направити своє життя, пояснюючи видіння російською мовою. В Своєму СЛОВІ
Бог розказав, що Володимир повинен покаятись за гріховні думки та гріховні наміри і тільки
тоді Бог зцілить його від хвороби. Служитель церкви поїхав до хворого додому і передав
йому всі СЛОВА, які сказав про нього Бог. Хворий підтвердив, що в його серці є гріховні
думки і гріховні наміри і признався в них служителю церкви.
Після його покаяння була звершена молитва за прощення і зцілення Володимира. Під
час молитви біль припинився відразу – Бог зцілив хворого!
Володимир дякував Богу, а на другий день, тобто вчора, пішов на роботу.
Слава Богу за Його дивні діла! Амінь!
Україна.
Свідчення опубліковане 16.07.2011р.

СВІДЧЕННЯ МАРІЇ ПРО БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ ВІД ІНСУЛЬТУ
Я розкажу про чудо зцілення, яке створив наді мною Бог. Я захворіла. В мене з'явились
симптоми паралічу правого боку тіла. Були сильні головні болі, найбільше в потиличній
частині, шум. З правого боку голова при дотику була, як дерев’яна. Нижня щелепа, а потім і
верхня, були затерплі (як після анестезії, коли рвуть зуби). Язик в роті був великим і важким.
У мене перекосився рот. Мені тяжко було говорити. Права нога і рука були затерплі до
самих кінчиків пальців. Стан дедалі погіршувався.
Як медик, я розуміла, що мені загрожує смерть, тому звернулась до лікаря. Він
запропонував лягати в лікарню, але я відмовилась, знаючи, що при такій хворобі лікарі
безсилі. Лікар відповів: «Це справа ваша, але знайте, що за хвилину може настати повний
інсульт і смерть». Це розуміла і я, бо бачила, як від такої хвороби з такими ж симптомами за
дві години помер мій свекор.
Надії на життя в мене не було, тільки просила Бога, щоб довго не лежати. Стан мій
погіршився ще більше. Тяжко було рухатись, віднімалась мова.
Саме тоді, до нас додому Бог послав служителя Ковельської Церкви. Я йому сказала,
що буду вмирати, але він запропонував помолитись за моє зцілення. Під час молитви Бог
відкрив служителю, що я не маю віри на одержання зцілення. Я підтвердила, що дійсно не
маю віри для одержання зцілення, хоча неодноразово була свідком зцілень за молитвами
цього служителя. Після цього він запропонував помолитись вдруге, щоб Бог дав мені віру на
зцілення і зцілив мене. Помолились ще раз і відразу після молитви мені стало легше. Потім я
лягла в постіль і заснула. Прокинулась від сильного поштовху і звуку (ніби в моїй голові
розірвалась бомба).
У цей час я відчула, що з лівої сторони голови щось відірвалось і наблизилось до шиї. Я
не знала, чи я жива і стала себе перевіряти: доторкнулась до голови – ціла, подивилась у
вікно – бачу, видала звук голосу – чую, і я зрозуміла, що жива. Болі в голові зникли, праву
руку і ногу я стала відчувати, рот вирівнявся і моя мова стала нормальною, як раніше. Це так
Бог мене зцілив за молитвою Божого служителя.
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Я щаслива, що нам відкрився Великий Всемогутній Небесний Бог і що на землі є Його
вірні люди, які служать Йому, і молитви яких Він чує.
Дякую Великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу за Його чудеса і за те, що я ще
живу! Амінь!
Україна.
Марія
Свідчення опубліковане 09.07.2011р.

СВІДЧЕННЯ ГАННИ ПРО БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ
Я живу в Німеччині. Коли я була на роботі, мене став турбувати біль у животі, справа
під ребрами. Я не змогла працювати, поїхала додому. Біль посилився, з'явилася нудота і
блювота. Мені ставало все гірше, тому мене повезли до лікаря. На УЗД (ультразвуковому
дослідженні) у мене в жовчному міхурі виявили камінь великих розмірів. Лікар сказав, що в
будь-який час камінь може перекрити жовчовивідний протік і тоді припиниться відтік жовчі,
тому дав направлення на термінову операцію.
Від операції я відмовилася, а через моїх рідних звернулася за допомогою в Ковельську
Церкву, що в Україні, щоб віруючі помолилися Богу за моє зцілення. Наша сім'я і раніше
зверталася і ми багато разів отримували зцілення від різних хвороб за молитвами
Ковельської Церкви.
Віруючі Ковельської Церкви звершили за мене молитву і Бог мене зцілив! Болю не
стало, припинилася блювота, я стала приймати їжу, вийшла на роботу. Пропрацювавши три
тижні, хоча я почувалася добре, пішла ще раз на ультразвукове дослідження. Подивившись
результати УЗД, лікар сказав, що в жовчному міхурі у мене вже немає великого каменя і
операція не потрібна.
Бог почув молитви Ковельської Церкви і зцілив мене!
Слава Великому Богу Живому! Амінь!
Німеччина.
Ганна
Свідчення опубліковане 02.07.2011р.
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БОЖЕ ЗЦІЛЕННЯ 28 ЛЮТОГО 2010 РОКУ
28 лютого 2010 року в штаті Вашингтон за молитвами Ковельської Церкви Бог зцілив
жінку з травмою хребта. До зцілення вона не могла ходити, її возили в інвалідному візку,
постійно приймала знеболюючі препарати.
З Канади брат у Христі повідомив їй, що є церква, яка молиться за проблеми людей.
Вона приєдналася в неділю зі своєю нуждою до молитов Ковельської Церкви у вказаний час
між 14 і 16 годинами.
І Бог звершив чудо: після молитви жінка встала з інвалідного візка і почала ходити,
навіть без палички, не відчуваючи болю.
Про отримане від Бога зцілення вона повідомила нас по телефону і щиро дякувала
Господу за зцілення її хребта, дякувала за наші молитви і просила, щоб ми подякували
Господу за це чудо зцілення.
І ми в ім'я Ісуса Христа говоримо: «Слава Великому Всемогутньому Богові Живому!»
Амінь.
Штат Вашингтон, США.
Свідчення опубліковане 02.04.2011р.
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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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