
ТВЕРДЖЕННЯ ВІРИ 
ТОВАРИСТВА ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 

МИ ВІРИМО: 

A. Що «усе Писання Богом надхнене»; під Писанням ми розуміємо всю Книгу, що називається 
Біблією; що вона безпомилкова в своєму початковому написанні та її вчення й авторитет є 
абсолютними, найвищими і вирішальними. Що Дух Святий керував святими людьми давнини в 
усьому, що вони писали. 
2 Тим. 3:16; Повт. 4:2; 2 Пет. 1:21. 

Б. Що Бог існує вічно у трьох Особах – Отець, Син і Дух Святий. Всі три – то єдиний Бог, з однією 
сутністю, атрибутами і досконалістю. 
Рим. 1:20; Мв. 28:19; Повт. 4:35; Ів. 17:5. 

B. В Особу і Божественність Господа Ісуса Христа, зачатого від Духа Святого, народженого від 
Діви Марії; в істинного Бога і справжню Людину. 
Ів. 1:1; Ів. 1:14; Ів. 10:30; Мв. 1:20; Лк. 1:30-31; Флп. 2:5-7; 1 Тим. 3:16; Кол. 1:19. 

Г. В Особу і Божественність Духа Святого, джерело і силу всеохоплюючого поклоніння і служіння, 
безпомилкового Тлумача безпомилкового Слова, Який перебуває в кожній щиро віруючій 
людині та завжди необхідний для свідоцтва про Христа; Дух Святий, Який прагне наповнити нас 
Собою, щоб ми не наповнювалися самими собою і своїм життєвим досвідом. 
Ів. 15:26; Дії 5:3-4; ДіЇ 1:8; Рим. 8:26-27; 1 Кор. 2:12, 14; Рим. 8:9; 1 Кор. 3:16; 1 Кор. 12:13; Ів. 
16:13-14. 

Д. Що людину було створено за образом і подобою Божою, як каже Слово Боже, але все 
людство підпало під первородний гріх Адама. Гріхопадіння зіпсувало не лише моральну 
природу людства – людина повністю втратила все духовне життя, померла в гріхах і беззаконні, 
підпала під владу диявола: «... думка бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові 
Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові» (Рим. 8:7-8). Тому 
людина не може ані бачити Царства Божого, ані ввійти в нього, доки не народиться згори від 
Духа Святого. Жоден ступінь виправлення – навіть найвищий; жодна моральність – навіть 
найвища; жодна культура – навіть дуже приваблива; жодні гуманні та філантропічні стратегії 
суспільства – навіть найкорисніші; жодне хрещення або інші обряди – навіть виконані точно, – 
не можуть допомогти грішникові зробити бодай один крок до Царства Небесного, а лише віра в 
Господа Ісуса Христа, яка надає людині нову сутність і нове життя. 
Бут. 1:26-27; Рим. 5:12; Еф. 2:1-3; Ів. 3:3, 6, 7; Тит. 3:5. 

Е. Що Ісус Христос став Замісником грішника перед Богом і помер як жертва примирення за 
гріхи людей усього світу. Що Він зробився прокляттям замість грішника, помираючи за його 
гріхи, як каже Писання; що ані покаяння, ані почуття, ані віра, ані добрі наміри, ані щирі 
зусилля, ані підкорення правилам і засадам будь-якої церкви не можуть додати бодай крихти 
до ціни дорогоцінної крові або до заслуги тієї завершеної праці, яку зробив Христос, Той, Хто 
пізнав смерть за кожну людину. 
Рим. 5:8; Рим. 4:4-5; Рим. 3:25; 1 Ів. 2:2; Євр. 2:9; Гал. 3:13; Кол. 1:13-14, 20-21. 

Є. У воскресіння розіп'ятого Ісуса Христа в Тілі; що Він воскрес із мертвих в Тілі, як написано в 
Писанні, що Він вознісся на Небо і сів по правиці Бога як Первосвященик і Посередник 
(Заступник) народженої згори людини 
Лк. 24:39; Дії 1:10-11; Еф. 4:10; Євр. 1:3; 1 Ів. 2:1. 

Ж. Що Христос, у повноті благословень, які Він забезпечив Своєю смертю і воскресінням, 
приймається лише вірою, та що тієї ж миті, коли ввірували в Нього як у свого Спасителя, ми 
переходимо від смерті до життя вічного, одержуємо виправдання; Отець приймає і любить нас 



так само, як Свого Сина, Ісуса Христа; ми стаємо одним цілим з Ним. Тієї ж миті, коли ми 
приймаємо Христа як Спасителя, Христос оселяється в нас і виявляє Своє життя через нас, 
віруючих, життя святості та сили. 
Євр. 9:15; Ів. 5:24; Рим. 3:28; Рим. 4:3, 23-25; Еф. 1:3; Ів. 17:23; Гал. 2:20; Гал. 4:6-7; Гал. 5:16; Дії 
1:8. 

З. Що Церква складається зі всіх тих, хто щиро, істинно вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. 
Церква є Тілом і Нареченою Христа. Що кожен віруючий – юдей чи поганин – хреститься в Тіло 
Христа Святим Духом; і через це, ставши членами один одному, ми відповідаємо за 
збереження єдності Духа зв'язками миру, долаючи всі сектантські упередження і 
деномінаційний фанатизм та палко люблячи один одного в чистоті наших сердець. 
Еф. 1:22-23; Еф. 2:19-22; Еф. 4:1-4; Еф. 5:25-27, 30-32; 1 Кор. 1:10; 1 Кор. 12:13; Рим. 12:4-5. 

И. Що всі віруючі в нашого Господа Ісуса Христа покликані до життя, відокремленого від 
світських і гріховних вчинків, і повинні утримуватися від розваг і звичок, які стануть 
спотиканням для інших або викличуть докору хреста Христового. Віруючі створені в Ісусі Христі 
для добрих вчинків. «Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним!» 
(Гал. 6:10). 
1 Ів. 2:15-16; Рим. 13:14; Рим. 14:13; 1 Кор. 10:31; Еф. 2:10. 

І. В євангелізацію всього світу; що найвища місія народу Божого наших часів – це проповідь 
Євангелії всьому створінню. Що особливий наголос слід зробити на євангелізації дітей. 
Мр. 16:15; 2 Кор. 5:18-19; Мв. 18:14. 

Ї. В особисте повернення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа; що повернення Ісуса Христа – 
то блаженна надія для нас, і що ми повинні очікувати Його повсякчас. «Життя ж наше на 
небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса Христа…» (Флп. 3:20). 
Дії 1:11; 1 Сол. 4:16-17; Ів. 14:1-3; Тит. 2:13; Флп. 3:20-21. 

Й. Що душі тих, хто повірив у Господа Ісуса Христа на спасіння, після смерті одразу переходять у 
Його присутність і залишаються в свідомому блаженстві до воскресіння тіла під час повернення 
Христа, коли знову об'єднані душа і тіло перебуватимуть з Ним вічно у славі. 
Лк. 23:43; 2 Кор. 5:8; Лк. 16:22, 25; Флп. 1:23; 1 Сол. 4:15-18. 

К. Що душі людей, які загинули в гріхах, залишаються після смерті в стражданні до 
вирішального суду перед великим білим престолом, коли під час воскресіння їхні об'єднані 
душі та тіла будуть вкинені в «озеро огняне», яке є «друга смерть», де вони «кару приймуть, – 
вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його…» (2 Сол. 1:8-9). 
Лк. 16:22-23, 27-28; Євр. 9:27; 06'явл. 20:5, 11-15; 2 Сол. 1:7-9. 

Л. В реальність і особу сатани, того, кого названо «змій великий, вуж стародавній, що зветься 
диявол і сатана, що зводить усесвіт…» (Об'явл. 12:9). 
Еф. 6:11-12; 1 Пет. 5:8; Об'явл. 20:10. 
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