
 

Символ Віри 
Наступні твердження – це короткий виклад Біблійних доктрин, які ми вважаємо 

фундаментальними у християнстві. 

Писання  
Ми віримо, що шістдесят шість книг Біблії складають досконало збережене, 
натхненне та непогрішне Слово Боже. По суті, ми вважаємо, що воно є найвищим 
авторитетом у нашому житті. Ми також віримо, що ВСЕ Писання корисне для нас 
сьогодні до навчання, до докору, до направи та до виховання у праведності. 


• 2 Тимофія 3:16 

• 2 Петра 1:20-21

• Приповісті 30:5

• Євреїв 4:12


Бог 
Ми віримо у Одного Істинного та Живого Бога, Творця всього, що є. Ми віримо, що 
Він є Отець, Син та Дух Святий - три відмінні особи і все ще один Бог.

Крім цього, ми віримо, що Бог є Праведним Суддею всього всесвіту, « ... що дотримує 
милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх, та певне не вважає чистим 
винуватого» (Вихід 34:7)


• І Івана 5:7

• І Тимофія 2:5

• Повторення Закону 6:4

• Римлян 11:33-36

• Ісаї 45:5-8 


Гріх 
Ми віримо, що гріх – це свідомий акт порушення вічного Закону Божого. Закон Божий 
є присутнім у кожній людині від народження.


• І Івана 3:4
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• Якова 4:17

• Римлян 1:18

• Римлян 5:13


Людина 
Ми віримо, що людина була створена Богом, по Божому образу, для слави Божої і у 
людини є свобода вибору між добром та злом. У Едемському саду, Адам зробив 
вибір, відвернувшись від Бога, та пішов за сатаною. Того дня, через переступ однієї 
людини, усе людство стало відділеним від Бога та від усіх благословінь Його 
божественної присутності.

Крім цього, ми віримо, що усі люди відділені від Бога через Адамів гріх, але вони не 
несуть відповідальності за його рішення. Адам діяв один. Хоча відділення від Бога 
розповсюдилось на усіх; Кожна людина винна особисто, за свої власні щоденні 
рішення. Кожна людина відповідає сама за свої власні вчинки перед Богом, оскільки 
кожна людина має право вибору між добром та злом, керуючись своєю совістю. 
Коли грішник попадає у пекло, він не засуджений за той стан, у якому він народився, 
але засуджений тому, що він вибрав слідувати за злом, так як і зробив його батько 
Адам.

Наостанку, ми віримо, що усі люди згрішили через свій власний вибір, за винятком 
Одного. ЄДИНА надія на примирення людини з Богом є через віру у досконалу 
жертву Ісуса Христа.


• Буття 2:1-3:24

• Римлян 3:23

• Римлян 5:12-21

• Римлян 9:11

• 1 Коринтян 15:21-22, 39-58

• Єзекіїля 18

• Еклезіястова 7:29

• Псалом 33:15


Ісус Христос 
Ми віримо, що Ісус Христос є Сином Божим, Богом з’явленим у плоті, Творцем Небес 
та Землі, Спасителем усіх, хто вірить у Його Ім’я та ЄДИНИМ Посередником між 
Богом та людиною.


• 1 Тимофія 2:5

• Івана 1:1-3, 14

• Ісаї 9:5

• 1 Тимофія 3:16


Спасіння 
Ми віримо, що через Свою любов до світу, Бог дав ОДИН шлях для грішників, через 
який можна бути очищеним від гріха, і визволеним від неминучого засудження у 
пеклі. Ісус Христос, єдинороджений Божий Син, народився від діви, прожив 
безгрішне життя та помер на Римському хресті, проливши свою невинну кров замість 
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грішників. Після того його кров була поміщена на небесний милостивий престол 
перед Богом як остаточне викуплення гріхів УСЬОГО ЛЮДСТВА.

Кожен грішник, який навернеться від віри у свої мертві вчинки, та повірить у 
закінчену роботу Господа Ісуса Христа, буде спасений від засудження у пеклі та 
отримає вічне життя. У момент спасіння, Бог залічує грішникам досконалу 
праведність Ісуса Христа, переставляє його із царства темряви у Царство Боже. 
Після того моменту і надалі, людина вже не є грішником, але святою людиною, 
співспадкоємцем з Ісусом Христом.

Крім цього, ми віримо, що спасіння абсолютно незалежне від будь-яких вчинків 
(минулих та майбутніх) людини, і його можна отримати ЛИШЕ через віру.


• Івана 3:16

• Римлян 10:8-11

• Римлян 4:4-5

• Тита 3:4-5

• Дії Апостолів 16:30-31


Безпека віруючого 
Ми вважаємо, що усі віруючі і тільки віруючі мають вічну безпеку. Їх тримає рука 
Їхнього Спасителя, Ісуса Христа.


• Римлян 8:38-39

• Івана 10:27-29

• Ефесян 1:13

• Євреїв 3:14

• Ефесян 4:20

• Колосян 1:21-23


Освячення Віруючого 
Ми віримо, що освячення, тобто відділення віруючого до святого життя, відбувається 
вірою у закінчену роботу Ісуса Христа. УСІ віруючі, незалежно від їхнього розуміння 
чи досвіду, назавжди звільнені від усіх гріхів через смерть, поховання та воскресіння 
Ісуса Христа.

Крім цього, ми вважаємо, що всі віруючі, через свою свободу у Христі та чіткі 
вказівки у Писання, можуть і повинні ходити у повній святості перед Богом та 
утримуватись від будь- яких гріховних вчинків.


• Колосян 2:6-14

• Римлян 6

• Римлян 7:4-6

• Римлян 8:1-4

• Євреїв 12:14

• 2 Коринтян 5:17

• 2 Коринтян 7:1

• 2 Коринтян 13:11  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Майбутній Суд 
Ми віримо, що існує визначений день, у який кожен чоловік та жінка стоятиме перед 
Богом та даватиме звіт про свої вчинки, чи то добрі, чи погані. Праведні будуть 
нагороджені вічним життям, а грішники будуть засуджені до вічних мук у вогняному 
озері.


• Євреїв 9:27

• Матвія 25:21-46

• Матвія 7:1-2

• Матвія 13:49-50

• Об'явлення 20:11-15 


Творіння 
Ми віримо, що Всесвіт був створений Словом Божим буквально за шість днів, кожен 
тривалістю двадцять чотири години, згідно із звітом, записаним у першому розділі 
книги Буття. 


• Буття 1:1-31

• Івана 1:1-5

• Євреїв 11:3

• Євреїв 3:1-4

• Псалом 102:24-27

• Ісаї 45:5-8, 12


Дух Святий 
Ми віримо, що Святий Дух є Всемогутнім Богом, третьою особою Божества. Він є 
Утішителем, якого обіцяв Ісус, коли був зі Своїми учнями, який посланий у світ, щоб 
навчити нас Божих шляхів. Більше того, ми віримо, що він перебуває у КОЖНОМУ 
істинному віруючому від моменту спасіння.


• Римлян 8:9-11, 14-16, 26

• Івана 14:26  

Церква 
Ми віримо, що Церква є тілом нашого Господа Ісуса Христа, яку складають усі ті, хто 
повірив у Його Ім’я.

Крім цього, ми віримо, що Церква діє у світі як багаточисленні, автономні групи 
віруючих, які збираються для цілей спілкування, навчання, поклоніння та 
наставлення. Ми віримо, що Церква покликана до святості та уповноважена 
проповідувати Євангелію Ісуса Христа всьому створінню.


• Колосян 1:18, 24

• Ефесян 5:23

• 1 Солунян 2:14

• 2 Коринтян 8:18

• 1 Коринтян 12:28
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Хрещення 
Ми віримо, що усі, хто вірують в Ім’я Ісуса Христа хрещені духовно у Його смерть. 
Після цього навернення, віруючим сказано фізично хреститись (занурення) у воді як 
засвідчення їхньої смерті, поховання та воскресіння з Христом. Ми віримо, що водне 
хрещення є вказівкою з Писання, але НЕ є вимогою до спасіння.


• Матвія 28:19

• Дії Апостолів 8:36-38

• Римлян 6:3-7

• 1 Коринтян 12:13


Небеса 
Ми віримо, що небеса є буквальним місцем, де перебуває Бог, і де віруючі одного дня 
будуть з’єднані з Ним. Це є місце невимовної краси, без зла та суму.


• Об'явлення 21:10-27

• Ісаї 66:1

• Об'явлення 21:4

• Ісаї 25:8

• Івана 14:2-3

• Об'явлення 22:3-5

 

Пекло 
Ми віримо, що пекло – це буквальне місце вічного осудження та мук, створене Богом 
для диявола та його ангелів. Більше того, чоловіки та жінки, які згрішили проти Бога і 
відмовляються вірити у Євангелію Ісуса Христа, будуть засуджені у пеклі без надії на 
спасіння.

У судний день, мертві у пеклі будуть воскресені, осуджені за свої вчинки, та вкинені у 
озеро, яке горить вогнем та сіркою. Дим від їхніх мук простягатиметься вічно перед 
Божим Агнцем, чиє милосердя вони відкинули.


• Псалом 9:18

• Матвія 5:22, 29-30

• Матвія 10:28

• Марка 9:34-35

• Луки 16:19-31

• Об'явлення 1:18

• Об'явлення 20:14-15

• Об'явлення 19:20

• Об'явлення 20:10

• Об'явлення 21:8
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