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Statement of faith of Lviv Bible Church “Word of God” 

Біблія 
Ми віримо, що Біблія – це богонатхненне Слово 
Боже, в оригіналах якого нема помилок, і яке є 
головним авторитетом для життя та віри 
християнина. 

Библия 
Мы верим, что Библия – это богодухновенное 
Слово Божье, в оригиналах которого нет ошибок, и 
которое является главным авторитетом для жизни 
и веры христианина. 

Bible 
We believe that the Bible is the inspired Word of God, 
inerrant in its original texts, and the highest authority 
for the life and faith of every Christian. 

Бог Отець 
Ми віримо в Єдиного Бога, Творця Всесвіту, Який 
існує в Трьох Особах – Отець, Син і Святий Дух. 

Бог Отец 
Мы верим в Единого Бога, Творца Вселенной, 
Который существует в Трёх Личностях – Отец, Сын и 
Святой Дух. 

God the Father 
We believe in one God in three Persons – Father, Son 
and Holy Spirit – the Creator of all the universe. 

Бог Син 
Ми віримо, що Ісус Христос – істинний Бог і 
Справжня Людина, і що Він (як Людина) був 
зачатий від Духа Святого й народжений дівою 
Марією. Він приніс Себе в Заступницьку Жертву за 
гріхи людей і вмер на хресті згідно з Писанням. Він 
тілесно воскрес із мертвих, вознісся на Небеса, де й 
сидить праворуч Отця як наш Первосвященик і 
Заступник. 

Бог Сын 
Мы верим, что Иисус Христос – Истинный Бог и 
Настоящий Человек, и что Он (как Человек) был 
зачат от Духа Святого и рождён девой Марией. Он 
принёс Себя в Заместительную Жертву за грехи 
людей и умер на кресте согласно Писанию. Он 
телесно воскрес из мёртвых, вознёсся на Небеса, 
где и сидит одесную Отца как наш Первосвященник 
и Заступник. 

God the Son 
We believe that Jesus Christ is the true God and true 
man, who (as Man) was conceived by the Holy Spirit 
and born of the virgin Mary. He offered himself as a 
substitutionary sacrifice for the sins of the people and 
died on the cross according to Scripture. He physically 
rose from the dead, ascended into heaven, and is 
seated on the right hand of the Father as our High 
Priest and Intercessor. 

Бог Дух Святий 
Ми віримо, що Святий Дух – істинний Бог, 
служінням Якого є прославлення Господа Ісуса 
Христа й, у цьому віці, докір людині, відродження 
грішника, що увірував, і перебування в ньому, 
ведення, наставляння й зміцнення віруючого в 
житті та служінні Богові. 

Бог Дух Святой 
Мы верим, что Святой Дух – Истинный Бог, 
служением Которого является прославление 
Господа Иисуса Христа и, в этом веке, обличение 
человека, возрождение грешника, который 
уверовал, и пребывание в нём, ведение, 
наставление и укрепление верующего в жизни и 
служении Богу. 

God the Holy Spirit 
We believe that the Holy Spirit is true God, whose 
ministry is to glorify the Lord Jesus Christ and, in this 
age, to convict people, regenerate the sinner who 
believed and indwell, guide, instruct and strengthen 
the believer in his life and service for God. 

Людина 
Ми віримо, що людина була створена за образом 
та подобою Божою, але впала у гріх і була 
відділена від Бога. Тільки завдяки особистій вірі в 
Ісуса Христа й духовному відродженню Духом 

Человек 
Мы верим, что человек был создан по образу и 
подобию Божию, но впал в грех и стал отделённым 
от Бога. Только благодаря личной вере в Иисуса 
Христа и духовному возрождению Духом Святым, 

Man 
We believe that man was created in the image of God, 
but fell into sin and was separated from God. Only by 
personal faith in Jesus Christ and spiritual 
regeneration through the Holy Spirit can he receive 



Святим, людина може отримати спасіння і духовне 
життя. 

человек может получить спасение и духовную 
жизнь. 

salvation and spiritual life. 

Заступницька смерть Христа 
Ми віримо, що тільки заступницька смерть Ісуса 
Христа і Його воскресіння дають можливість для 
виправдання й порятунку всіх, хто вірою прийме 
Ісуса Христа, народиться від Духа Святого й стане 
Божою дитиною. 

Заместительная смерть Христа 
Мы верим, что только заместительная смерть 
Иисуса Христа и Его воскресение дают 
возможность для оправдания и спасения всех, кто 
верой примет Иисуса Христа, родится от Духа 
Святого и станет Божьим ребёнком. 

Christ’s substitutionary death 
We believe that only Christ’s substitutionary death 
and His resurrection make justification and salvation 
possible for everyone who receives Jesus Christ by 
faith, and is thus born of the Holy Spirit, becoming a 
child of God. 

Церква та її обряди 
Ми віримо, що справжня церква складається із всіх 
людей, які увірували в Ісуса Христа і були духовно 
відроджені Духом Святим. Вони об’єднані в Тіло 
Христове, Главою якого є Сам Христос. 

Церковь и её обряды 
Мы верим, что настоящая церковь состоит из всех 
людей, которые уверовали в Иисуса Христа и были 
духовно возрождены Духом Святым. Они 
объединены в Тело Христово, Главой которого 
является Сам Христос. 

Church and its rituals 
We believe that the true church is constituted of all 
people who have believed in Jesus Christ and have 
been spiritually regenerated by the Holy Spirit. They 
are united into the Body of Christ, the head over 
which is Christ Himself. 

Ми віримо, що Водне Хрещення, Вечеря Господня 
та рукопокладення служителів – це обряди, які 
церква повинна виконувати в наш час. Проте ніякі 
обряди жодним чином не дають людині 
можливості спастися. Ми віримо, що Ісус Христос є 
Господом і Главою Церкви, і що кожна помісна 
церква, під керівництвом Христа, має право 
вирішувати й управляти власними справами. 

Мы верим, что Водное Крещение, Вечеря Господня 
и рукоположение служителей – это обряды, 
которые церковь должна исполнять в наше время. 
Однако никакие обряды никоим образом не дают 
человеку возможности спастись. Мы верим, что 
Иисус Христос является Господом и Главой Церкви, 
и что каждая поместная церковь, под 
руководством Христа, имеет право решать и 
управлять собственными делами. 

We believe that water baptism, the Lord’s Supper, and 
the laying on of hands by the ministers are the rituals 
that the church should observe today. However, no 
ritual of any kind can in any way save a person. We 
believe that Jesus Christ is the Lord and the Head of 
the Church and that every local church, under Christ’s 
leadership, has the right to decide and govern its own 
affairs. 

Есхатологія (пророцтва про майбутнє) 
Ми віримо, що Ісус Христос прийде до настання 
Тисячолітнього Царства, і що ця благословенна 
надія життєво важлива для особистого життя й 
служіння кожного віруючого, який буде суджений 
за вчинки і може отримати нагороди під час 
Судилища Христового. 

Эсхатология (пророчества о будущем) 
Мы верим, что Иисус Христос придёт до 
наступления Тысячелетнего Царства, и что эта 
благословенная надежда жизненно важна для 
личной жизни и служения каждого верующего, 
который будет судим за поступки и может получить 
награды во время Судилища Христова. 

Eschatology (prophecies regarding the future) 
We believe that Jesus Christ will come before the 
onset of the Millennial Kingdom, and that this blessed 
hope is vitally important to the life and ministry of 
every believer, who, at the Judgment Seat of Christ, 
will be judged according to his works and may receive 
rewards. 

Ми віримо, що мертві воскреснуть тілесно; віруючі 
– для вічного благословення й радості з Господом, 
а невіруючі – для осуду й вічного покарання. 

Мы верим, что мёртвые воскреснут телесно; 
верующие – для вечного благословения и радости с 
Господом, а неверующие – для осуждения и 
вечного наказания. 

We believe in the bodily resurrection of the dead; 
believers–unto eternal blessing and joy with the Lord, 
and unbelievers–unto judgment and eternal 
punishment. 
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Апостольський символ віри Апостольский символ веры The Apostles Creed 
Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і 
землі. 
І в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, нашого 
Господа, зачатого від Святого Духа, народженого 
від Діви Марії; Котрий страждав за Понтія Пилата, 
був розп’ятий, помер і був похований, зійшов у 
пекло, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на 
Небеса, і сидить праворуч Бога, Отця 
всемогутнього, звідки Він прийде судити живих і 
мертвих. 

И в Иисуса Христа, Сына Его Единородного, нашего 
Господа, зачатого от Святого Духа, рождённого от 
Девы Марии; Который страдал при Понтии Пилате, 
был распят, умер и был похоронен, сошёл в ад, на 
третий день воскрес из мёртвых, вознёсся на 
Небеса, и сидит одесную Бога, Отца всемогущего, 
откуда Он придёт судить живых и мёртвых. 

I believe in God, the Father almighty, creator of 
heaven and earth. 
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was 
conceived by the power of the Holy Spirit and born of 
the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was 
crucified, died, and was buried. He descended to the 
dead. On the third day He rose again. He ascended 
into heaven and is seated at the right hand of the 
Father. He will come again to judge the living and the 
dead. 

Вірую в Духа Святого; святу Вселенську Церкву; в 
спільноту святих; прощення гріхів; воскресіння тіла 
та життя вічне. Амінь. 

Верую в Духа Святого; святую Вселенскую Церковь; 
в сообщество святых; 
Прощение грехов; воскресение тела и жизнь 
вечную. Аминь. 

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic [universal] 
Church, the communion of saints, the forgiveness of 
sins, the resurrection of the body, and life everlasting. 
Amen. 

06 січня 2011 року, 
Львівська біблійна церква «Слово Боже» 

06 января 2011 года, 
Львовская библейская церковь «Слово Божье» 

January, 6, 2011 
L’viv Bible Church “Word of God” 

   
Інші вчення віри Другие учения веры Other doctrinal positions 
Церква «Слово Боже» – незалежна євангельська 
фундаментально-диспенсаційна премілеаністська 
претрибуляційна громада віруючих християн. 
Основа віровчення церкви – непогрішимість 
оригінальних текстів Біблії та існування Бога в Трьох 
Особах – Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого. 
Церква вірить і навчає, що Бог особливим чином 
зберіг Своє Слово в копіях оригінальних 
манускриптів. 

Церковь «Слово Божье» – независимая 
евангельская фундаментально-диспенсационная 
премилеанистская претрибуляционная община 
верующих христиан. Основа вероучения церкви – 
непогрешимость оригинальных текстов Библии и 
существование Бога в Трёх Личностях – Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Духа Святого. Церковь верит и 
учит, что Бог особенным образом сохранил Своё 
Слово в копиях оригинальных манускриптов. 

The “Word of God” Church is an independent 
evangelical, fundamentally dispensational, 
premillennial, pretribulational community of believing 
Christians. The foundation of the church’s statement 
of faith is the infallibility of the original texts of the 
Bible and the existence of God in Three Persons: God 
the Father, God the Son and God the Holy Spirit. The 
church believes and teaches that God, by 
extraordinary means, preserved His Word in the 
copies of the original manuscripts. 

Ми розуміємо Євангеліє як благу звістку (добру 
новину) про те, що Ісус Христос, істинний і 
відвічний Син Божий, Господь і Спаситель, 
воплотився, тобто прийшов на цю землю у тілі 

Мы понимаем Евангелие как благую весть 
(хорошую новость) о том, что Иисус Христос, 
истинный и предвечный Сын Божий, Господь и 
Спаситель, воплотился, то есть пришёл на эту 

We understand the Gospel to be the good news that 
Jesus Christ, the true and eternal Son of God, Lord and 
Savior, became flesh, that is, came down to this earth 
in the body of a common man, lived a completely 



звичайної людини, прожив повністю праведне 
життя, але добровільно помер на голгофському 
римському хресті за гріхи всіх людей у всьому світі і 
воскрес на третій день згідно Писання. Для 
отримання прощення гріхів і вічного життя людині 
необхідно і достатньо увірувати у Євангелію, тобто 
у справі свого особистого спасіння покласти надію 
саме на роботу Ісуса Христа, а не на власні діла, 
заслуги, молитви, релігійні традиції, 
пожертвування, приналежність до певної релігійної 
громади, конфесії. Бог закликає кожного віруючого 
прийняти водне хрещення, звершувати добрі діла, 
свідчити про свою віру, відвідувати богослужіння 
місцевої церкви, служити Богу і людям своїми 
дарами і талантами, уникати гріха, але всі ці діла 
жодним чином не є умовою на вічне спасіння. 

землю в теле обычного человека, прожил 
полностью праведную жизнь, но добровольно 
умер на голгофском римском кресте за грехи всех 
людей в этом мире и воскрес на третий день по 
Писанию. Для получения прощения грехов и 
вечной жизни человеку необходимо и достаточно 
уверовать в Евангелие, то есть в деле своего 
личного спасения возложить надежду именно на 
работу Иисуса Христа, а не на собственные дела, 
заслуги, молитвы, религиозные традиции, 
пожертвования, принадлежность к определённой 
религиозной общине, конфессии. Бог призывает 
каждого верующего принять водное крещение, 
совершать добрые дела, свидетельствовать о своей 
вере, посещать богослужения поместной церкви, 
служить Богу и людям своими дарами и талантами, 
избегать греха, но ни одно из этих дел никоим 
образом не является условием для спасения. 

righteous life, but of his own free will died on a Roman 
cross on Golgotha for the sins of all the people of the 
world, and rose again on the third day according to 
the Scriptures. In order to receive forgiveness of sins 
and eternal life, it is both needful and sufficient for a 
person to believe the Gospel, that is, in the case of his 
own personal salvation to put his hope only in the 
work of Jesus Christ, and not in his own works, merits, 
prayers, religious traditions, offerings, or affiliation to 
a certain religious group or denomination. God calls 
every believer to receive water baptism, to do good 
works, to testify of his faith, to attend the services of a 
local church, to serve God and others with his gifts and 
talents, and to shun sin. However, none of these 
works are in any way a condition of his eternal 
salvation. 

Ми віримо, що Бог інколи вживає слово “спасіння” 
в значенні прогресуючого практичного освячення. В 
такому значенні наше спасіння від впливу гріха 
(освячення) дійсно залежить від наших думок, слів і 
діл. Ми віримо, що Дух Святий мотивує людину 
жити свято, зростаючи у пізнанні Бога, але таке 
святе життя можливе лише при співпраці людини з 
Богом. 

Мы верим, что Бог иногда использует слово 
«спасение» в значении прогрессирующего 
практического освящения. В таком значении наше 
спасение от влияния греха (освящение) 
действительно зависит от наших мыслей, слов и 
поступков. Мы верим, что Дух Святой мотивирует 
человека жить свято, возрастая в познании Бога, но 
такая святая жизнь возможна только при 
сотрудничестве человека с Богом. 

We believe that God sometimes uses the word 
“salvation” in the sense of progressive practical 
sanctification. In that sense our salvation from the 
effects of sin (sanctification) truly depends upon our 
thoughts, words and actions. We believe that the Holy 
Spirit motivates a person to live uprightly, growing in 
the knowledge of God, but that this kind of holy life is 
only possible when the individual lives in cooperation 
with God. 

Церква здійснює Водне Хрещення по вірі шляхом 
повного занурення у воду, але Водне Хрещення не 
умова для спасіння, а наказ Ісуса Христа для 
кожного, хто увірував. Водне Хрещення є зовнішнім 
свідченням церкві та світу про спасіння. Церква 
заперечує Водне Хрещення немовлят. 

Церковь совершает Водное Крещение по вере 
путем полного погружения в воду, но Водное 
Крещение не является условием для спасения, а 
повелением Иисуса Христа для каждого, кто 
уверовал. Водное Крещение является внешним 
свидетельством церкви и миру о спасении. 
Церковь отрицает Водное Крещение младенцев. 

The church performs water baptism after conversion 
by full immersion in water. Water baptism is not a 
prerequisite to salvation, but an instruction of Jesus 
Christ for everyone who has believed. Water baptism 
is an outward testimony to the church and the world 
of one’s salvation. The church disagrees with the 
practice of infant baptism. 

Щомісяця громада «Слово Боже» приймає Ежемесячно община «Слово Божье» принимает Each month the church “Word of God” receives 



Причастя, тобто Вечерю Господню, вважаючи її 
елементи символами тіла та крові Ісуса Христа. 

Причастие, то есть Вечерю Господню, считая её 
элементы символами тела и крови Иисуса Христа. 

communion, i.e., the Lord’s Supper, and considers its 
elements to be symbols of the flesh and blood of Jesus 
Christ. 

Церква «Слово Боже» навчає, що схоплення 
Вселенської Церкви відбудеться перед початком 
семирічного періоду великої скорботи, який 
закінчиться другим приходом Ісуса Христа та 
встановленням Його тисячолітнього царювання на 
землі. Також вчення громади заперечує 
суперсессіонізм, наголошуючи на тому, що юдеї 
залишаються богообраним народом і 
відіграватимуть важливу роль в останні часи. 
Ізраїль і Церква – дві різні формації. 

Церковь «Слово Божье» учит, что восхищение 
Вселенской Церкви произойдёт перед началом 
семилетнего периода великой скорби, который 
закончится вторым пришествием Иисуса Христа и 
установлением Его тысячелетнего царствования на 
земле. Также учение общины отрицает 
суперсессионизм, делая акцент на том, что иудеи 
остаются богоизбранным народом и будут играть 
важную роль в последние времена. Израиль и 
Церковь – две разные формации. 

The church “Word of God” teaches that the rapture of 
the Church shall happen before the beginning of the 
seven-year period of the great tribulation, which shall 
end with the second coming of Jesus Christ and 
establishment of the millennial reign of Christ on the 
earth. The teaching of the church disagrees with 
supersessionism, highlighting the fact that the Jews 
remain God’s chosen nation and shall play an 
important role in the end times. Israel and the Church 
are two different entities. 

Зараз правління церкви «Слово Боже» має 
пресвітерський устрій, тобто влада належить 
одному пресвітеру (старійшині), який, згідно Біблії, 
виконує функції єпископа (наглядача) та пастора 
(пастуха). В майбутньому можливе 
пресвітеріансько-конгрегаційне управління, при 
якому влада в церкві розподілена між радою 
пресвітерів (старійшин) та конгрегацією 
(громадою). Церква є незалежною громадою, тобто 
жоден служитель іншої церкви не може мати владу 
над цією помісною церквою та її служителями. 

На данный момент правление церкви «Слово 
Божье» имеет пресвитерианское устройство, то 
есть власть принадлежит одному пресвитеру 
(старейшине), который, согласно Библии, 
исполняет функции епископа (смотрителя) и 
пастора (пастуха). В будущем возможно 
пресвитерианско-конгрегационное управление, 
при котором власть в церкви распределена между 
советом пресвитеров (старейшин) и конгрегацией 
(общиной). Церковь является независимой 
общиной, то есть ни один служитель другой церкви 
не может иметь власти над этой поместной 
церковью и её служителями. 

At present, the administration of the church “Word of 
God” is presbyterian, i.e., the authority belongs to one 
presbyter, who, according to the Bible, performs the 
functions of the pastor and bishop. In the future, a 
presbyterial-congregational government is a 
possibility, in which the authority in the church is 
distributed between the council of presbyters (elders) 
and the congregation (church community). The church 
is an independent community, i.e., no minister of 
another church has authority over this local church 
and its ministers. 

Громада дотримується принципу відділення церкви 
від держави. 

Община придерживается принципа отделения 
церкви от государства. 

The church observes the principle of separation of the 
church from the state. 

Церква «Слово Боже» зазвичай практикує 
експозиційні проповіді, тобто “вірш за віршем, 
розділ за розділом”, та тематичні. 

Церковь «Слово Божье» обычно практикует 
экспозиционные проповеди, то есть «стих за 
стихом, глава за главой» и тематические. 

The preaching in the church “Word of God” is usually 
expositional (i.e., verse by verse, chapter by chapter) 
and topical. 

Стосовно вибрання церква навчає як вибрання 
Церкви в цілому, так і індивідуального вибрання 
християнина до створення світу на підставі 
всезнання Бога. Церква заперечує безумовне 

Касательно избрания церковь учит как об избрании 
Церкви в целом, так и об индивидуальном 
избрании христианина до создания мира на 
основании всезнания Бога. Церковь отрицает 

Concerning election, the church teaches both the 
election of the Church as a whole, as well as the 
individual election of each Christian before the 
creation of the world on the basis of God’s 



вибрання. Церква навчає, що кожна людина – 
віруюча і невіруюча має вільну волю, проте 
невіруюча людина є рабом гріха і Сатани, а це 
значить, що її вільна воля сильно обмежена. 
Церква навчає загального необмеженого 
викуплення, тобто того, що Ісус Христос помер за 
всі гріхи всього світу, за віруючих і невіруючих. 
Робота Духа Святого може бути обмежена 
людиною, оскільки такі обмеження були задумом 
Творця при створенні людини. 

безусловное избрание. Церковь учит, что каждый 
человек – верующий и неверующий имеет 
свободную волю, однако неверующий человек 
является рабом греха и Сатаны, а это означает, что 
его свободная воля сильно ограничена. Церковь 
учит об общем неограниченном искуплении, то 
есть о том, что Иисус Христос умер за все грехи 
всего мира, за верующих и неверующих. Работа 
Духа Святого может быть ограничена человеком, 
поскольку такие ограничения были замыслом 
Творца при сотворении человека. 

omniscience. The church disagrees with the teaching 
of unconditional election. The church teaches that 
each person, believer or not, has a free will, although 
the unbeliever is a slave of sin and Satan, and this 
means that his free will is very limited. The church 
teaches unlimited atonement, i.e., that Jesus Christ 
died for the sins of the entire world, for believers and 
unbelievers. The work of the Holy Spirit can be limited 
by a person, since such limitations were the design of 
the Creator when he created man. 

Церква навчає вічній безпеці християнина. Кожна 
людина, що увірувала в Ісуса Христа, отримує 
прощення всіх гріхів, народження згори, 
індивідуальне примирення з Богом, здійснення 
відкуплення, усиновлення, зарахування 
праведності, умилостивлення, з’єднання з 
вселенським Тілом Христа. Поведінка християнина 
жодним чином не може змінити жоден з цих 
аспектів спасіння. Церква також вірить, що спасіння 
в Біблії розглядається в чотирьох значеннях – як 
фізичне врятування, позиційне в момент 
увірування, прогресуюче освячення та вічне 
перебування з Господом на Небесах. Церква також 
навчає, що на підставі Біблії християнин може і 
повинен мати впевненість у спасінні. 

Церковь учит о вечной безопасности христианина. 
Каждый человек, который уверовал в Иисуса 
Христа, получает прощение всех грехов, рождение 
свыше, индивидуальное примирение с Богом, 
осуществление искупления, усыновление, 
вменение праведности, умилостивление, 
соединение с вселенским Телом Христа. 
Поведение христианина никоим образом не может 
изменить ни один из этих аспектов спасения. 
Церковь также верит, что спасение в Библии 
рассматривается в четырёх значениях – как 
физическое спасение, позиционное в момент 
уверования, прогрессирующие освящение и вечное 
пребывание с Господом на Небесах. Церковь также 
учит, что на основании Библии христианин может и 
должен иметь уверенность в спасении. 

The church teaches that the Christian is eternally 
secure. Each person who has believed in Jesus Christ 
receives forgiveness from all sin, the second birth, 
individual reconciliation with God, fulfillment of 
redemption, adoption, the imputation of 
righteousness, propitiation, and is united into the 
universal Body of Christ. The behavior of the Christian 
can in no way change any these aspect of his 
salvation. The church also believes that salvation in 
Bible is considered to have four meanings: physical 
salvation, positional salvation from the moment of 
belief, progressive sanctification, and eternal presence 
with the Lord in Heaven. The church also teaches that 
on the basis of the Bible, a Christian can and ought to 
have confidence in his salvation. 

Церква навчає основ диспенсаціоналізму – 
прогресуючому одкровенню, історико-
граматичному тлумаченню Писання, розрізненню 
Ізраїлю та Церкви, існуванню не менше 3-ох 
диспенсацій – епох, в кожній з яких Бог давав певне 
одкровення і певні вимоги людству. Божа слава – 
найвища і головна ціль у всесвіті у всіх епохах, а 
спасіння всіх грішників є Божою ціллю в межах цієї 

Церковь учит основам диспенсационализма – 
прогрессирующему откровению, историко-
грамматическому толкованию Писания, 
различению Израиля и Церкви, существованию не 
менее 3-х диспенсаций – эпох, в каждой из которых 
Бог давал определённое откровение и 
определённые требования человечеству. Божья 
слава – самая важная и главная цель во вселенной 

The church teaches the basics of dispensationalism: 
progressive revelation, the historical and grammatical 
interpretation of Scripture, the difference between 
Israel and the Church, and the existence of not less 
than 3 dispensations (ages), in each of which God gave 
certain revelations and requirements to humanity. The 
glory of God is the highest and the main purpose in 
the universe in all the ages, and the salvation of 



головної цілі. во всех эпохах, а спасение всех грешников является 
Божьей целью в рамках этой главной цели. 

humanity is God’s goal within the framework of this 
main purpose. 

Церква навчає, що субота – це знамення між Богом 
та Ізраїлем, що Церква вільна від виконання цієї 
постанови, як і всього Закону Мойсеєвого. Кожен 
християнин має свободу у святкуванні неділі або 
іншого дня. 

Церковь учит, что суббота – это знамение между 
Богом и Израилем, что Церковь свободна от 
исполнения этой заповеди, как и всего Закона 
Моисеевого. Каждый христианин имеет свободу в 
праздновании воскресенья или другого дня. 

The church teaches that the Sabbath is a sign between 
God and Israel, that the Church not obligated to fulfill 
this instruction, or any other instruction of the Law of 
Moses. Each Christian has the liberty to celebrate 
Sunday or any other day. 

Церква навчає, що Хрещення Духом Святим 
відбувається миттєво і одноразово в мить спасіння, 
а наповнення Духом Святим – багаторазово і 
залежить від життя християнина. Церква заперечує, 
що дар говоріння іншими мовами є ознакою 
Хрещення Духом Святим. Церква навчає, що злий 
дух не може поселитися в тіло християнина. 

Церковь учит,  что Крещение Духом Святым 
происходит мгновенно и единожды в момент 
спасения, а наполнение Духом Святым – 
многократно и зависит от жизни христианина. 
Церковь отрицает, что дар говорения на языках 
является признаком Крещения Духом Святым. 
Церковь учит, что злой дух не может вселиться в 
тело христианина. 

The church teaches that baptism of the Holy Spirit is a 
one-time event that happens instantly at the moment 
of salvation, however, the filling of the Holy Spirit can 
occur many times and depends on the life of the 
Christian. The church disagrees with the teaching that 
the gift of speaking in tongues is a sign of the baptism 
of the Holy Spirit. The church teaches that an evil spirit 
cannot dwell in the body of the Christian. 

Церква дотримується позиції, що жінка не може 
бути пресвітером церкви і не може навчати 
чоловіків. 

Церковь придерживается позиции, что женщина не 
может быть пресвитером церкви и не может учить 
мужчин. 

The church holds the position that a woman cannot be 
a presbyter of the church and cannot teach men. 

Церква навчає, що покривання жінкою голови є 
культурною особливістю церкви в Коринті, проте 
кожна сучасна церква може слідувати власному 
розумінню цього питання, а кожен християнин, 
член цієї церкви, повинен з повагою та прийняттям 
ставитися до розуміння цього питання в його 
церкві. 

Церковь учит, что покрытие женщиной головы 
является культурной особенностью церкви в 
Коринфе, однако каждая современная церковь 
может следовать собственному пониманию этого 
вопроса, а каждый христианин, член этой церкви, 
должен с уважением и принятием относиться к 
пониманию этого вопроса в его церкви. 

The church teaches that the practice of covering a 
woman’s head was a cultural feature of the church in 
Corinth, however, each modern church can follow its 
own understanding of this issue, and each Christian, 
who is a member of this church, should have a 
respectful and accepting attitude towards the 
understanding of this issue in his church. 

Церква вірить і навчає, що сім’я – це Божий 
інститут. Згідно Божого задуму жінка повинна 
коритися своєму чоловікові, як Господу, поважати і 
любити його, чоловік повинен любити свою 
дружину, як Христос полюбив Церкву, і як власне 
тіло, дбати про неї, а також не бути суворим (до 
неї). 

Церковь верит и учит, что семья – это Божий 
институт. Согласно Божьему замыслу женщина 
должна повиноваться своему мужу, как Господу, 
уважать и любить его, муж должен любить свою 
жену, как Христос полюбил Церковь, и как 
собственное тело, заботиться о ней, а также не 
быть суровым (к ней). 

The church believes and teaches that the family is 
God’s institution. According to the design of God, the 
wife is to obey her husband, as she obeys the Lord, 
respect and love him, and the husband is to love his 
wife, as Christ loved the Church, to take care of her as 
he takes care of his own body, and not to be harsh 
with her. 

Церква заперечує, що фінансовий успіх і фізичне 
здоров’я є показником благочестивого 
богоугодного життя. Церква вірить, що Бог може 

Церковь отрицает, что финансовый успех и 
физическое здоровье являются показателем 
благочестивой богоугодной жизни. Церковь верит, 

The church does not believe that financial success and 
physical health are indicators of a devout and godly 
life. The church believes that God can discipline the 



дисциплінувати християнина через фінанси, 
хвороби та іншими методами, проте бідність і 
хвороби не завжди викликані гріхом. 

что Бог может дисциплинировать христианина 
через финансы, болезни и другими методами, 
однако бедность и болезни не всегда вызваны 
грехом. 

Christian through finances, sickness, and other 
methods; however, poverty and sickness are not 
always brought on by sinning. 

Церква навчає, що Бог заборонив християнам 
вступати в шлюб з нехристиянами. 

Церковь учит, что Бог запретил христианам 
вступать в брак с нехристианами. 

The church teaches that God forbids Christians to 
marry non-Christians. 

Церква навчає, що евтаназія (дії з припинення 
життя людини), аборт (штучне переривання 
вагітності із знищенням плоду) та одностатеві 
інтимні стосунки, одностатевий шлюб є гріхом у 
Божих очах. 

Церковь учит, что эвтаназия (действия 
направленные на прерывание жизни человека), 
аборт (искусственное прерывание беременности с 
уничтожением плода) и однополые интимные 
связи, однополый брак является грехом в Божьих 
глазах. 

The church teaches that euthanasia (assisted suicide), 
abortion (the artificial termination of pregnancy via 
the destruction of the fetus) and same-sex intimate 
relationships, same-sex marriage are sinful in God’s 
eyes. 

Церква вірить і навчає, що держава - Божий 
суспільний інститут. Покликання кожного 
християнина - молитися за державну та місцеву 
владу, коритися їй, підтримувати існуючий 
порядок, поважати державних службовців усіх 
рівнів. Кожен очільник кожної держави є 
ставлеником від Бога, але це не означає, що такий 
очільник вестиме благочестиве богоугодне життя. 
Бог особливим чином скеровує думки в серці 
керівника держави, але це не звільняє його від 
відповідальності за власні гріхи. Бог дав свободу 
кожному християнину у справі участі у 
громадському та політичному житті країни, але така 
участь не повинна шкодити його духовному життю 
та служінню Богу. 

Церковь верит и учит, что государство – Божий 
общественный институт. Призвание каждого 
христианина – молиться за государство и местную 
власть, подчиняться ей, поддерживать 
существующий порядок, уважать государственных 
служащих всех уровней. Каждый руководитель 
каждой страны является ставленником от Бога, но 
это не означает, что этот руководитель будет вести 
благочестивую богоугодную жизнь. Бог особым 
образом направляет сердца руководителей страны, 
но это не освобождает его от ответственности за 
собственные грехи. Бог дал свободу каждому 
христианину в деле участия в общественной и 
политической жизни страны, но такое участие не 
должно вредить его духовной жизни и служению 
Богу. 

Our church believes and teaches that state is God's 
institute for society. It is every Christian's calling to 
pray for their state and local authorities, to be 
obedient to them, to maintain the established order, 
and to respect government workers of all levels. Every 
ruler of every state is placed there by God, but this 
doesn't mean that all rulers live in a godly way that is 
pleasing to God. God has a special way of directing the 
thoughts in a ruler's heart, but this doesn't take away 
the ruler's own responsibility for his sins. God has 
allowed every Christian to freely choose their degree 
of involvement in their country's social and political 
life as long as this involvement doesn't hurt their 
spiritual life and ministry to God. 
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