
הצהרת אמונה
1.  אנו מאמינות שהתנ"ך והברית החדשה, שנכתבו בהשראת רוח 

 הקודש, דבר אלוהים הנכון ביותר והיחיד בכל הקשור לאמונה
ומנצח על הכול.  

 דברים ד' 2, תהילים י"ט 7-9, משלי ל' 5-6, הראשונה לקורינתיים ב' 13, 
גלטים א' 8-9, השנייה לטימותיאוס ג' 15-17, השנייה לפטרוס א' 20-21, 

התגלות כ"ב 18-19. 

 2.  אנו מאמינות כי יש אלוהים אחד, הקיים לנצח בשלושה אנשים:
האב, הבן ורוח הקודש. 

 בראשית א' 1-3, ישעיה מ"ד 6-8, מתי כ"ח 19-20, מרקוס י"ב 29, יוחנן 
א' 1-4, מעשי השליחים ה' 3-4, השנייה אל הקורינתים י"ג 14.

3.  אנו מאמינות האלוהים האב, האינסופי, הרוח האישית, מושלמת 
בקדושה, בחכמה, כול ואהבה. אנו מאמינות שהוא מתעניין בחסדו 

בעניינו של כל אדם, שהוא שומע ועונה לתפילה ושהוא מושיע 
מחטא ומוות את כל מי שבא אל האב דרך הבן. 

 בראשית כ"א 33, שמות ל"ג 14, שמואל ב' כ"ד 14, ישעיה מ' 28, ירמיה 
ל"א 3, ל"ב 17, יוחנן ד' 24, רומים ה' 8, י"א 33-34, אפסים א' 19-20.

הראשונה ליוחנן ה' 14-15, התגלות ד' 8.

4.  ישוע המשיח, בנו היחיד של אלוהים, באלוהותו, לידתו, חייו הנקיים 
מכל חטא, בניסים שלו, ובמותו עבורנו, בתחייתו מן המתים, 

בישיבתו לימין האב, בהפגעתו המתמשכת עבור עמו, ובשובו 
בגבורה ובכבוד.

 מתי כ"ד 30, מרקוס ח' 38, לוקס א' 34-35, יוחנן א' 1-2,14,18, ג' 16, 
רומים ג' 23-26, ח' 34, הראשונה לקורינתים ט"ו 3-4, אל העברים ד' 15

5.  אנו מאמינות באלוהים, רוח הקודש הנחמה והעזרה, בהדרכתה 
היומיומית, ובהתגלות האמת, בהרשעתו בחטא, צדקתו ומשפט, 

ובנוכחותו בעת ישועה, המתירה למאמינים לחיות חיים באדון.

 יוחנן ג' 5-8, י"ד 16-17, מעשי השליחים א' 8, הראשונה אל הקורינתים 
י"ב 13, אל האפסים ד' 30-32, ה' 18



6.  אנו מאמינות שכולנו נולדנו עם טבע חוטא, מופרדים מאלוהים 
וזקוקים לישועה. התחדשות על ידי רוח הקודש היא דבר הכרחי 

לישועה דרך סליחת חטאים וקבלת ישוע המשיח כאדון וכמושיע.

 יוחנן ג' 5-8, ה' 24, מעשי השליחים ב' 21, אל האפסים א 6-7, ב'8-9, 
טיטוס ג' 5, הראשונה לפטרוס א' 23

7.  אנו מאמינות בתחייה הן של הנושעים והן של האבודים. הנושעים 
לחיי נצח, והאבודים לדין הגהנום.

 לוקס ט"ז 19-26,השנייה לקורינתיים ה' 8, פיליפים א' 23, השנייה 
לתסלוניקים א' 7-9, התגלות כ' 11-15

8.  אנו מאמינות באחדות הרוחנית של המאמינים באדון ישועה 
המשיח. 

  מעשי השליחים ב' 42-47, רומים ט"ו 5-6, הראשונה לקורינתים 
י"ב 12-13, אל האפסים ד' 3-6

ם ַנִים ִמּכֶ "ְועֹוד אֵֹמר ֲאִני ָלֶכם ׁשְ

ר ָבר ֲאׁשֶ ל־ּדָ ָאֶרץ ַעל־ּכָ י־ִיְהיוּ ֵלב ֶאָחד ּבָ  ּכִ

ָאלוּ ּבֹוא ָיבֹוא ָלֶהם ֵמֵאת ָאִבי   ִיׁשְ

ר י ְבָכל־ָמקֹום ֲאׁשֶ ָמִים׃  ּכִ ׁשָ ּבַ ׁשֶ

ִמי  ׁשְ ה ּבִ לֹׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ  ֵיָאְספוּ ׁשְ

תֹוָכם" ם ֲאִני ּבְ ׁשָ

מתי י"ח 19-20


