
 

Церква Назарянина 

Догмати	віри	

Стаття I   

Триєдиний Бог 

Ми віруємо в єдиного, вічного, всюдисущого Бога, Повелителя Всесвіту. Він один є 

Бог, Творець та Володар. Його сутність, властивості і цілі – святі.  Бог за своєю сутністю 

є триєдиним і відкрився нам як Отець, Син та Дух Святий. 

Буття 1; Левит 19:2; Повторення закону 6:4‐5;  Ісая 5:16, 6:1‐7, 40:18‐31; Матвія 3:16‐17, 28:19‐20; 
Івана14:6‐27; 1 Коринтян 8:6; 2 Коринтян 13:14; Галатів 4:4‐6; Ефесян 2:13‐18 

Стаття II 

Ісус Христос 

Ми віруємо в Ісуса Христа, Хто є Другою Особистістю Триєдиного Бога; ми віримо, 

що Він був вічно єдиний з Отцем, що Він втілився  Духом Святим та був народжений 

від  Діви Марії.  Таким  чином,  два  цілих  та  досконалих  єства:  Божественне  і  людське 

повністю об’єднані в одній Особистості – істинно Бог та істинно людина, Бог‐людина.. 

Ми  віримо,  що  Ісус  Христос  помер  за  наші  гріхи,  і  що  Він  воістину  повстав  із 

мертвих,  і  прийнявши  знову  своє  тіло  з  усім,  що  притаманне  людському  єству, 

вознісся на небо та клопоче за нас перед Богом.. 

Матвія 1:20‐25, 16:15‐16; Луки 1:26‐35;  Івана 1:1‐18; Дії 2:22‐36; Римлян 8:3, 32‐34; Галатів 4:4‐5; 
Филип’ян 2:5‐11; Колоссянам 1:12‐22; 1 Тимофію 6:14‐16; Євреїв 1:1‐5, 7:22‐28, 9:24‐28; 1‐е Івана 
1:1‐3, 4:2‐3, 15 
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Стаття III 

Дух Святий 

Ми  віруємо  в  Духа    Святого,  який  є  Третя  Особистість  Триєдиного  Бога.  Він 

постійно є присутнім в Церкві Христовій, діючи в ній та через неї. Він переконує світ 

про  гріхи.  Він  відроджує  тих,  хто  покаявся  та  повірив.  Він  освячує  віруючих  та 

наставляє їх на всяку істину, яка є в Ісусі Христі. 

Івана 7:39, 14:15‐18, 26, 16:7‐15; Дії 2:33, 15:8‐9; Римлян 8:1‐27; Галатів 3:1‐14, 4:6; Ефесян 3:14‐21; 
1‐е Солунян 4:7‐8; 2 Солунян 2:13; 1 Петра 1:2; 1‐е Івана 3:24, 4:13 

Стаття IV 

Святе Письмо 

Ми  віруємо  в  повне  Богонатхнення  Святого  Письма.  Під  Святим  Письмом  ми 

маємо  на  увазі  66  книг  Старого  та  Нового  Заповітів.  Вони  були  дані  з  допомогою 

Божественного  натхнення,  безпомилково  відкриваючи  для  нас  волю  Божу  відносно 

того, що  є  необхідним для нашого  спасіння.  Тому  все, що не  знаходиться  у Святому 

Письмі не повинно тлумачитися як догмат віри. 

Луки 24:44‐47;  Івана10:35; 1‐е Коритян 15:3‐4; 2‐е Тимофію 3:15‐17; 1‐е Петра 1:10‐12; 2‐е Петра 
1:20‐21 

Стаття V 

Гріх, перворідний та особистий 

Ми віруємо в те, що гріх війшов у світ через непокору наших праотців,і через гріх ‐

смерть. Ми віруємо в те, що гріх буває двух видів: перворідний гріх чи порочність та  

дійсний чи особистий гріх. 

Ми віруємо в те, що перворідний гріх чи порочність  ‐ це розбещенність єства всіх 

нащадків  Адама    В  результаті  цього  кожна    людина  віддалилася  від  первісної 

праведності  чи  стану  непорочності  наших  праотців  на  момент  їх  створення,  та 

знаходиться у протиріччі з Богом, не має  духовного життя та  постійно схиляється до 

злого.     Ми віруємо також, що перворідний гріх продовжує  існувати в новому житті 

відродженої  людини    до  того  часу,  поки  його  серце  не  буде  повністю  очищеним  

хрещенням Святого Духа. 

Ми віруємо, що перворідний гріх відрізняється від дійсного гріха. Перворідний гріх 

являє  собою  успадковану    схильність  до  дійсного  гріха.  За  цю  схильність  людина 

відповідає лише у тому випадку, якщо він\вона знехтує або відкине Богом даний засіб 

для позбавлення від цієї схильності. 

Ми  віруємо  в  те,що  дійсний  чи  особистий  гріх  ‐  це  добровільне  порушення 

відомого  закону  Божого  морально  відповідальною  особою  .    Дійсний  гріх  не  слід 

плутати  з  мимовільними  і  неминучими  недоліками,  немочами,    помилками, 

неспроможністю, або з    іншими відхиленнями від зразка  досконалої поведінки, які є 

залишковими  наслідками  гріхопадіння.  Однак,  ці  незначні  наслідки  не  включають 
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поведінку або  реакцію, що суперечать Духу Христа. Це може називатися гріхами духа. 

Ми віруємо в те, що особистий гріх є , в першу чергу, порушенням закону любові. А у 

відношені до Христа гріх може бути визначений як невіра. 

Перворідний  гріх:  Буття  3;  6:5;  Йов  15:14;  Псалом  51:5;  Єремія  17:9‐10; Марка  7:21‐23;  Римлян 
1:18‐25; 5:12‐14; 7:1‐8:9; 1‐е Коритян 3:1‐4; Галатів 5:16‐25; 1‐е  Івана 1:7‐8 

Особистий гріх: Maтвія 22:36‐40 (з 1‐е Івана 3:4); Івана 8:34‐36; 16:8‐9; Римлян 3:23; 6:15‐23; 8:18‐
24; 14:23; 1‐е  Івана 1:9‐2:4; 3:7‐10 

Стаття VI 

Примирення\ Спокута\ Відкуплення  

 Ми віруємо в те, що Ісус Христос, через Свої страждання, через проливання Своєї 

крові  і  через  смерть  на  хресті  зробив  відкуп    повністю  за  весь  людський  гріх.  Таке 

Відкуплення ‐ є єдиною підставою для спасіння і воно є достатнім для кожної людини, 

нащадка  Адама.    Відкуплення  по  благодаті  має  силу    для  спасіння  тих,  хто 

неспроможний морально відповідати за свої вчинки, а також для невинних дітей. Для 

тих, хто досягнув віку відповідальності Відкуплення має силу лише за умови покаяння і 

віри. 

Iсая 53:5‐6, 11; Maрка 10:45; Луки 24:46‐48; Івана 1:29; 3:14‐17; Дії 4:10‐12; Римлян 3:21‐26; 4:17‐
25;  5:6‐21;  1‐е  Коритян  6:20;  2‐еКоритян  5:14‐21;  Галатів  1:3‐4;  3:13‐14;  Колоссян  1:19‐23;  1‐е 
Tимофію 2:3‐6; Tита 2:11‐14; Євреїв 2:9; 9:11‐14; 13:12; 1‐е Петра 1:18‐ 21; 2:19‐25; 1‐е Івана 2:1‐2 

Стаття  VII 

Випереджаюча благодать 

Ми віримо в те, що людство було створено за подобою Божою, що включає в себе 

здатність  вибирати  між  добром  та  злом.  Таким  чином,  людина  була  створена 

морально відповідальною особою. Віримо в те, що через гріхопадіння Адама, людина 

була  зіпсована  і  вже  не  може  своїми  природними  силами  та  своєю  працею 

навернутися до  віри  та призвати Бога.   Ми  також віримо, що благодать Божа в  Ісусі 

Христі  дарована  всім  людям,  даючи  змогу  всім,  хто  бажає  повернутися  від  гріха  до 

праведності, повірити в Ісуса Христа для прощення та очищення від гріха  і, для того, 

щоб чинити добро, яке приємне Богові  

Ми  віримо  в  те, що людина,  яка пережила досвід  оновлення  і  повного  освячення, 

може  вчинити  гріх,  відступити  від  Бога,  і,  якщо  не  розкається  в  гріхах,  буде  навіки 

втрачена. 

Подоба  Божа  та  моральна  відповідальність:  Буття  1:26‐27;  2:16‐17;  Повторення  закону  28:1‐2; 
30:19;  Ісус  Навин  24:15;  Псалом  8:3‐5;  Iсая  1:8‐10;  Єремія  31:29‐30;  Єзекіїл  18:1‐4;  Mихей  6:8; 
Римлян 1:19‐20; 2:1‐16; 14:7‐12; Галатів  6:7‐8. 

Природна неспроможність: Йов 14:4; 15:14;  Псалом14:1‐4; 51:5; Івана 3:6a; Римлян 3:10‐12; 5:12‐
14, 20a; 7:14‐25 

Благодать і труд віри: Єзекіїл 18:25‐26; Івана 1:12‐13; 3:6b; Дії 5:31; Римлян 5:6‐8, 18; 6:15‐16, 23; 
10:6‐8;  11:22;  1‐е Коритян  2:9‐14;  10:1‐12;  2‐  еКоритян  5:18‐19;  Галатів  5:6;  Ефесян  2:8‐10; 
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Филип'ян 2:12‐13; Колоссян 1:21‐23; 2‐е Tимофію 4:10a; Tита 2:11‐14; Євреїв 2:1‐3; 3:12‐15; 6:4‐6; 
10:26‐31; Якова 2:18‐22; 2‐е Петра 1:10‐11; 2:20‐22 

Стаття VIII 

Покаяння 

Ми  віруємо  в  те,  що  покаяння  є  щиросердною  і  повною  зміною  думок  відносно 

гріха, включаючи усвідомлення особистого гріха та добровільне  відвертання від гріха. 

Покаяння необхідно всім, хто  своїми діями чи  намірами  здійснили гріх проти Бога.. 

Дух  Божий  дає  всім  хто  здійснив  покаяння,  милостиву  допомогу  істинного  каяття 

серця та надію на милість в тому, що вони можуть повірити, отримати прощення та 

духовне життя.  . 

2‐а  Хроніки  7:14;  Псалми  32:5‐6;  51:1‐17;  Iсая  55:6‐7;  Єремія  3:12‐14;  Єзекіїл  18:30‐32;  33:14‐16; 
Maрка 1:14‐15; Луки 3:1‐14; 13:1‐5; 18:9‐14; Дії 2:38; 3:19; 5:31; 17:30‐31; 26:16‐18; Римлян 2:4; 2‐е 
Коритян 7:8‐11; 1‐еСолунян 1:9; 2‐е Петра 3:9 

Стаття IX 

Виправдання, оновлення та усиновлення 

Ми віримо в те, що виправдання є благодатна дія правосуддя Божого, через яку Він 

дає  повне  прощення  вини  та  повне  визволення  від  покарання  за  вчинений  гріх,  

приймає як праведних всіх, хто повірив в Ісуса Христа і прийняв Його як свого Господа 

і Спасителя. 

Ми віруємо в те, що оновлення чи нове нарождення є благодатною справою Божою, 

через  яку    моральна  природа  віруючої  людини,  яка  покаялася,  духовно  змінюється.  

Такій людині надається нове духовне життя, сповнене вірою, любовʹю та покірністю.    

Ми  віруємо  в  те,  що  усиновлення  є  тою  благодатною  справою  Бога  через  яку 

виправданий та оновлений віруючий визнається сином Божим . 

Ми  віруємо  в  те,  що  виправдання,  оновлення  та  усиновлення  відбуваються 

одночасно в досвіді  тих,  хто шукає Бога та  здобуваються вони за умови віри,  а перед  

вірою є покаяння. Віруючому  про цей стан благодаті засвідчує Дух Святий.     . 

Луки 18:14;  Івана 1:12‐13; 3:3‐8; 5:24; Дії 13:39; Римлян 1:17; 3:21‐26, 28; 4:5‐9, 17‐25; 5:1, 16‐19; 
6:4; 7:6; 8:1, 15‐17; 1‐е Коритян 1:30; 6:11; 2‐е Коритян 5:17‐21; Галатів 2:16‐21; 3:1‐14, 26; 4:4‐7; 
Eфесян 1:6‐7; 2:1, 4‐5; Филип'ян 3:3‐9; Колоссян 2:13; Tита 3:4‐7; 1‐е Петра 1:23; 1‐е Івана 1:9; 3:1‐2, 
9; 4:7; 5:1, 9‐13, 18 

Стаття  X 

Християнська святість та повне освячення 

Ми  віруємо  в  те,  що  освячення  ‐  це  труд  Бога.  Освячення    змінює  віруючих  в 

подібність  Христу.  Це  здійснюються  благодаттю  Божою  при  первісному  освячені  чи 

оновленні (одночасно з виправдовуванням), в момент повного освячення  і  триваючий   

вдосконалюючий труд Духа Святого має кульмінацію в прославленні. В прославленні 

ми повністю відповідаємо образу Христа . 
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Ми  віруємо  в  те,  що  повне  освячення  є    діянням  Божим,  що  наступає  після 

оновлення,  через  яке  віруючий  звільняється  від  первісного  гріха  або  порочності  та 

вводиться в стан повного посвячення Богові та святої покорі в досконалій  любові.   . 

Це  здійснюється  через  хрещення  чи    наповнення  Духом  Святим  та  надає  сили 

віручому на життя та служіння.  . 

Повне  освячення  надано  кровʹю  Ісуса  Христа  і  здійснюється  миттєво  благодаттю 

через  віру.  Перед  повним  освяченням  відбувається  повне  посвячення.  Дух  Святий 

засвідчує цей труд і благодать. 

Такий досвід  відомий також під іншими назвами, що представляють різні аспекти. 

Серед таких назв є  ʺхристиянська досконалість,”  ʺдосконала любовʺ,  ʺчистота серцяʺ, 

ʺхрещення або наповнення  Духом Святимʺ,    ʺповнота благословіньʺ та ʺхристиянська 

святістьʺ.  

Ми  віруємо  в  те, що  є  помітна  різниця між  чистим  серцем  і  зрілим  характером. 

Чистота  серця  отримується  негайно  і  є    результатом  повного  освячення,  зрілий 

характер ‐ це результат зростання в благодаті . 

Ми віруємо в те, що благодать повного освячення містить в  собі Боже спонукання  

для зростання в благодаті   учня подібного до Христа. Однак, таке спонукання повино 

свідомо  виховуватися.  Особлива  увага  приділяється  необхідним  речам  та  процесу 

духовного  розвитку  і  удосконалювання  в  христоподібності  характеру.      Без  такого, 

сповненого    значенням,  зусилля,    свідчення  віруючого  може    втратити  силу,  а 

благодать зводиться нанівець і, зрештою, може бути втрачена.. 

Приймаючи  участь  у  справах  благодаті,  особливо  в  братерському  спілкуванні, 

дисципліні  та таїнствах церкві, віруючі зростають в благодаті і в чистосердній любові 

до Бога і до ближнього. 

Єремія 31:31‐34; Єзекіїл 36:25‐27; Maлахії 3:2‐3; Maтвія 3:11‐12; Луки 3:16‐17; Івана 7:37‐39; 14:15‐
23; 17:6‐20; Дії 1:5; 2:1‐4; 15:8‐9; Римлян 6:11‐13, 19; 8:1‐4, 8‐14; 12:1‐2; 2‐е Коритян 6:14‐7:1;  2:20; 
5:16‐25;  Eфесян 3:14‐21;  5:17‐18,  25‐27; Филип'ян 3:10‐15;  Колоссян 3:1‐17;  1‐е Солунян 5:23‐24; 
Євреїв 4:9‐11; 10:10‐17; 12:1‐2; 13:12; 1‐е Івана 1:7, 9 

“Християнська досконалість,” “досконала любов”: Повторення закону 30:6; Maтвія 5:43‐48; 22:37‐
40; Римлян 12:9‐21; 13:8‐10; 1‐е Коритян 13; Филип'ян 3:10‐15; Євреїв 6:1; 1‐е  Івана 4:17‐18 

“Чистота серця”: Maтвія 5:8; Дії 15:8‐9; 1‐е Петра 1:22; 1‐е Івана 3:3 

“Хрещення Духом Святим”: Єремія 31:31‐34; Єзекїїл 36:25‐27; Maлахії 3:2‐3; Maтвія 3:11‐12; Луки 
3:16‐17; Дії 1:5; 2:1‐4; 15:8‐9 

“Повнота благословінь”: Римлян 15:29 

“Християнська святість”: Maтвія 5:1‐7:29; Івана 15:1‐11; Римлян 12:1‐15:3; 2‐е Коритян 7:1; Eфесян 
4:17‐5:20; Филип'ян 1:9‐11; 3:12‐15; Колоссян 2:20‐3:17; 1‐е Солунян 3:13; 4:7‐8; 5:23; 2‐еTимофію 
2:19‐22; Євреїв 10:19‐25; 12:14; 13:20‐21; 1‐е  Петра 1:15‐16; 2‐е Петра 1:1‐11; 3:18; Юда 20‐21 
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Стаття XI 

Церква 

Ми віруємо в церкву, громаду, що сповідує Ісуса Христа як Господа, народ Божий, 

що  створений    новим  у  Христі,  Тіло  Христове,  що  покликане    Духом  Святим  через 

Слово. 

Бог закликає церкву проявляти своє життя в єдності і спілкуванні Духом Святим, в 

богослужінні  через  проповідь  Слова,  виконання  таїнств,  служіння  в  Його  імʹя  в 

покірності перед Ісусом, в святому житті та взаємній підзвітності.     . 

Місія  церкви  у  світі  ‐  це  ділитися  Христовим  служінням  відкупу  та  примирення  

силою  Духа  Святого  .  Церква  виконує  свою  місію  виховуванням  учнів  через 

євангелізацію,  навчання,  проявляючи  милосердя,  працюючи  для  справедливості  та 

засвідчуючи про царство Боже. 

Церква  ‐  це  історична  дійсність,  яка  самоорганізується  в  форми, що  підходять  до 

культурних умов,  існує як у формі помісної громади так і в всесвітньому тілі, а також 

відділяє людей, які покликані Богом на особливе служіння . Бог закликає церкву жити 

під Його пралінням в сподіванні на здійснення приходу нашого Господа, Ісуса Христа . 

Вихід 19:3; Єремії 31:33; Maтвія 8:11; 10:7; 16:13‐19, 24; 18:15‐20; 28:19‐20; Івана 17:14‐26; 20:21‐
23; Дії 1:7‐8; 2:32‐47; 6:1‐2; 13:1; 14:23; Римлян 2:28‐29; 4:16; 10:9‐15; 11:13‐32; 12:1‐8; 15:1‐3; 1‐е 
Коритян 3:5‐9; 7:17; 11:1, 17‐33; 12:3, 12‐31; 14:26‐40; 2‐е Коритян 5:11‐6:1; Галатів 5:6, 13‐14; 6:1‐
5, 15; Eфесян 4:1‐17; 5:25‐27; Филип'ян 2:1‐16; 1‐е Солунян 4:1‐12; 1‐е Tимофію 4:13; Євреїв 10:19‐
25; 1‐е Петра 1:1‐2, 13; 2:4‐12, 21; 4:1‐2, 10‐11; 1‐е Івана 4:17; Юда 24; Об'явлення 5:9‐10 

Стаття XII 

Хрещення 

Ми віруємо що християнське хрещення, яке було дано нам Богом, є таїнством, що 

означає  прийняття милості  викуплення,  яке  здійснинено  Ісусом Христом.  Хрещення 

повинно надаватися віруючим, показуючи    їх віру в  Ісуса Христа як Спасителя,  та    їх 

бажання бути сповненим послуху в святості і праведності. 

Хрещення  є  символом  нової  заповіді.  Малі  діти  можуть  бути  хрещені  по  запиту 

батьків чи опікунів, які нададуть гарантії подальшого християнського наставлення для 

цих дітей. 

Хрещення може здійснюватися окропленням, поливанням чи повним зануренням у 

воду, згідно побажанню кандидата на хрещення . 

Maтвія 3:1‐7; 28:16‐20; Дії 2:37‐41; 8:35‐39; 10:44‐48; 16:29‐34; 19:1‐ 6; Римлян 6:3‐4; Галатів 3:26‐
28; Колоссян 2:12; 1‐е Петра 3:18‐22 

Стаття XIII 

 Вечеря Господня 

Ми  віруємо  в  те,  що  памʹятна  та  причастна  Вечеря  була  встановлена  нашим 

Господом  і  Спасителем  Ісусом  Христом.Ця  Вечеря  є  суттєвим  таїнством  Нового 
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Заповіту, в якій засвідчується Його жертовна смерть, через яку віруючі мають життя, 

спасіння та обіцяння всіх духовних благословінь у Христі. Вечеря Господня встановлена 

для  тих,  хто  підготовлений  до  шанобливої  вдячності  відносно  її  важливості.  Цим 

самим вони возвіщають смерть Господню, поки Він не прийде знову. Вечеря Господня 

‐ це свято громади,  і, тому прийняти участь в ній запрошуються тільки ті, хто вірує в 

Ісуса Христа та мають любовь до всіх святих . 

Вихід 12:1‐14; Maтвія 26:26‐29; Maрка 14:22‐25; Луки 22:17‐20; Івана 6:28‐58; 1‐е Коритян 10:14‐21; 
11:23‐32 

Стаття XIV 

Божествене сцілення 

Ми віруємо  в  біблейну доктрину божественого  сцілення  та    спонукаємо  віруючих 

молитися  з  вірою  про  сцілення  хворих.  .  Ми  також  віруємо,  що  Бог  сціляє  з 

допомогою медичної науки. 

2‐а Царів 5:1‐19; Псалом 103:1‐5; Maтвія 4:23‐24; 9:18‐35; Івана 4:46‐54; Дії 5:12‐16; 9:32‐42; 14:8‐
15; 1е Коритян 12:4‐11; 2‐е Коритян 12:7‐10; Якова 5:13‐16 

Стаття XV 

Друге пришестя Христа 

Ми віруємо в те, що Господь Ісус Христос прийде знову.   Коли Він прийде вдруге, 

першими  воскреснуть  ті  з  нас,  хто  помер  у  Христі,  потім  ‐  ті,  хто  живий,  якщо 

перебувають  у  Христі.  Ми  будемо  підхопленими  разом  з  воскреслими  святими  для 

зустрічі з Господом, для того, щоб вічно бути з Ним.   

Maтвія 25:31‐46; Івана1‐3;  Дії 1:9‐11; Филип'ян  3:20‐21; 1‐е Солунян 4:13‐18; Tита 2:11‐14; Євреїв 
9:26‐28; 2‐е  Петра 3:3‐15; Об'явлення 1:7‐8; 22:7‐20 

Стаття XVI 

Воскресіння, сyд та вічне життя 

Ми віруємо в воскресіння із мертвих, в те, що тіла як праведних так і неправедних 

будуть воскрешені до життя і возʹєднані з їхнім духом ʺі вийдуть ті, що робили добро, 

на воскресіння життя, а ті, що робили зло, ‐ на воскресіння суду .” 

Ми  віруємо  у майбутній  суд  на  якому  кожна  людина    постане  перед  Богом, щоб 

бути судимим згідно його або її дій в житті. 

Ми віруємо в те, що славетне та вічне життя гарантоване всім тим, хто вірує в Ісуса 

Христа для спасіння та покірно  іде  слідом за Ним. Ті,  хто   не розкаявся будуть вічно 

страждати в аду. 

Буття 18:25; 1‐а Самуїлова   2:10; Псалом 50:6;  Iсая 26:19; Даниїл 12:2‐3; Maтвія 25:31‐46; Maрка 
9:43‐48; Луки 16:19‐31; 20:27‐38; Івана 3:16‐18; 5:25‐29; 11:21‐27; Дії 17:30‐31; Римлян 2:1‐16; 14:7‐
12; 1‐е Коритян 15:12‐58; 2‐е Коритян 5:10; 2‐е Солунян 1:5‐10; Об'явлення 20:11‐15; 22:1‐15 

 


