
Церква 
Бога Живого 



▪  це громада народжених 

згори та хрещених Святим 

Духом братів та сестер, які 

понад усе люблять Бога та 

ближніх. 

Церква Бога Живого  

Титу 3:4-5; І Петра 1:23; Якова 1:18 



▪  громада, де кожний брат і 

сестра особисто та 

систематично турбуються за 

свій духовний стан та 

зростання, практикуючи всі 

відомі для цього методи та 

засоби.  

І Петра 2:1-5; Євреям 10:19-23; 5:11-14; 6:1-3 



▪  громада віруючих, які 

понад усе бажають щоденно 

виконувати волю Божу, через 

розуміння та виконання 

свого покликання. 

Євреям 5:15-17; 2:10; І Петра 4:10 



через пізнання Бога, 

побудову християнських 

взаємовідносин та служіння 

ближнім - формувати 

християнський світогляд. 

Бачення ЦБЖ: 



Пізнання Бога ─ єдиний 

християнський інструмент для 

зміни людської природи, 

цінностей та характеру. Саме 

віруючі з новою природою є 

основою справжньої церкви 

Ісуса Христа. 

Івана 17:3,6; ІІ Петра 1:3-4; ІІ Кор.4:6 



Побудова християнських 

взаємовідносин на різних 

рівнях життя (подружніх, 

сімейних, дружніх, бізнес/ 

робота, політика інші) дає 

світу побачити реальну 

модель для наслідування. 

Івана 13:34-35; 17:20-21; Дії 2:43-47; 4:13 



Служіння ближньому дає 

можливість реально дотор-

катися до потреб людей та 

кликати їх до Царства Божого. 

Луки 10:25-37; І Петра 4:10; І Івана 3:17-18 



 народжений згори, хрещений 

Святим Духом, який любить Бога 

всім серцем, а ближнього як самого 

себе; 

 відповідальний за свій духовний 

стан та духовне зростання; 

 ревний до пошуку та виконання волі 

Божої. 

Церква Бога Живого - це громада 

віруючих, де кожний окремо член: 



 пізнання Бога; 

 побудову християнських взаємо-

відносин; 

 служіння ближньому. 

Церква Бога Живого - це громада 

віруючих, де всі члени поєднанні 

для виконання бачення: 



існує для формування христи-

янського світогляду в місті, 

районі, Україні і навіть до країв 

землі. 

Церква Бога Живого  



1. Домашні Церкви 

2. Освіта ЦБЖ (класи з підготовки до водного хрещення, 

«Мудрий будівничий») 

3. Служіння прославлення 

4. Дитяче служіння(яслі, садочок, Н.Ш., Клуб дитячих 

мрій, хор «Перлина») 

5. Молодіжне служіння (підліткове, молодіжне, табори) 

6. Молитовне служіння 

7. Чоловіче служіння 

8. Жіноче служіння 

9. Служіння милосердя (дитячий будинок, дім 

пристарілих, група втіхи) 

10. ЄШЛ 

Служіння Церкви Бога Живого 



Служіння Церкви Бога Живого 
11.Група порядку (+служіння проектору) 

12.Група привітання 

13.Група практиків (чоловічі та жіночі бригади, дияконське 

служіння, прикрашення свят/служінь/конференцій, 

кухня, кафе, служіння транспортом) 

14.Бібліотека (книжковий магазин 

15.Дрім-Дім (гуртки, садочок, JoySchool) 

16.Табір (денний, англомовний) 

17.Медіа-служіння (дизайнери, соц.сторінки, друкована 

продукція, фото/відео, звукорежисери) 

18.Дрім-Кафе 

19.Господарство (завгосп, охорона, прибиральники) 

20.Адміністрація-офіс 


