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Служіння «Сімейне Життя» 
 

МАНІФЕСТ  СІМ’Ї 
 
 

ПЕРЕДМОВА 
 

За роки незалежності нашої держави відбулось багато змін в по-
літиці, економіці, а також в моральних цінностях українців. Сьогод-
ні моральність та етика все більше сприймаються як відносні і 
суб’єктивні поняття, розвивається власна версія «моральності» й 
мало звертається уваги на абсолютні стандарти. 

Ідея моральної терпимості розмиває підґрунтя української сім’ї 
та суспільства. Багато українців сьогодні погано розуміють або й 
зовсім не мають уявлення про те, як мати успішне подружжя і вихо-
вувати дітей таким чином, щоб у майбутньому вони стали відпові-
дальними дорослими. На додаток до цього, зростає кількість педаго-
гів, політиків, засобів мас медіа, які ведуть наступ на інституцію 
сім’ї, тим самим визначаючи її майбутнє і створюючи плутанину 
стосовно того, чим все ж таки є сім’я. Сьогодні багато хто ствер-
джує, що «сімейні цінності» є важливими, проте поступовий перехід 
до моральної відносності спричинив багато дискусій довкола того, 
чим мають бути «сімейні цінності». 

Говорять, що: «Сила нації полягає в силі її сім’ї». Ми перекона-
ні, що сім’я є опорою християнської церкви і суспільства в цілому. 
Історія показує, що якщо будь-яке суспільство прагне вижити, йому 
слід підтримувати і зміцнювати побудову біблійної інституції сім’ї 
та подружжя.  

Біблія починається зі шлюбу між чоловіком та жінкою в книзі 
Буття і закінчується Об’явленням, де описується шлюб Христа і 
Його нареченої – Церкви. На протязі Біблії Бог подає необмежені 
часом вказівки для сімейного життя. Якщо їх виконувати, будучи 
наповненим духом смиренності і послуху, то вони вкажуть нам на 
єдиний спосіб підтримки здорових сімейних стосунків.  

Даний документ підтверджує біблійну модель і кидає нам ви-
клик, щоб ми задумались про те, як живемо в стінах свого дому. Він 
пропонується в дусі любові та смиренності, а не засудження чи су-
перечок. Більше того, він не має на меті перетворитися на вичерпне 
доктринальне вивчення біблійної картини сім’ї, подружжя та інших 
споріднених тем. 

Безсумнівно, цей документ має справу із важливими культурни-
ми питаннями. Ми будемо раді почути відгуки всіх, хто бажає пере-
свідчити біблійну правду про подружжя та сім’ю. Сподіваємось, що 
цей документ належним чином представляє правду, яку Бог виявив 
нам у Писанні та надасть можливість побачити, як виглядає біблійна 
сім’я і як ми можемо поважати та прославляти Його у наших сімей-
них взаєминах.  

Ми сміливо визнаємо той факт, що ми, як і всі люди, часто запе-
речували біблійну правду про сім’ю своїм способом життя. Та на-
шим бажанням є жити за Божою благодаттю згідно із принципами, 
які подані тут і передати ці принципи наступним поколінням, щоб 
Він був прославлений і вшанований по мірі того, як наші сім’ї відо-
бражають Його характер.  
 
 
БІБЛІЯ 
 

Ми віримо, що Біблія була написана людьми з натхнення Бога-
Святого Духа. Ми віримо, що вона є авторитетною і безпомилковою 
у своїх початкових писаннях. Ми віримо, що Біблія містить вказівки 
щодо побудови міцних стосунків у подружжі та сім’ї. Вона навчає 
принципам життя в подружжі та сім’ї, що підходять для будь якої 
епохи та культури. Ми зобов’язуємось сповіщати біблійну правду з 
метою зміцнення і спрямування подружжя та сім’ї  
(2 Тимофія 3:16, 2Петра 1:20-21, Євреїв 4:12). 

СІМ’Я 
 

Ми віримо, що Бог є Тим, Хто започаткував сім’ю. Вона була 
встановлена Богом у Його початковому акті створення подружжя 
між чоловіком і жінкою. Пізніше, Біблія дає визначення того, що є 
сім’єю через Боже напучування одруженим парам мати дітей шля-
хом народження або усиновлення. Ми віримо, що метою сім’ї є 
прославити і возвеличити Бога за допомогою створення духовної, 
емоційної, фізичної та економічної основи особистості, церкви чи 
будь-якого суспільства.  

Вдома діти бачать модель чоловіка та жінки. Вдома батьки 
вчать моральних цінностей і поміщають їх в серця своїх дітей. Вдо-
ма люди бачать модель реальності стосунків з Ісусом Христом. 
Вдома люди навчаються жити згідно своїх переконань. Тому ми 
посвячуємо себе тому, щоб підтримувати концепцію сім’ї, як Божо-
го початкового і головного засобу виховання побожних нащадків і 
передавання побожних цінностей з покоління в покоління (Ефесян 
3:14-15, Буття 1:26-28, Римлян 8:15;23, Івана 1:12, Галатів 3:29, Пса-
лом 78:5-7, Повторення Закону 6:4-9).  
 
 
ПОДРУЖЖЯ 
 

Ми віримо, що подружжя було створене не людиною, а Богом. 
Ми віримо, що подружжя було першою інституцією, задуманою 
Богом. Ми віримо, що Біблія навчає про святість і пожиттєвість 
заповіту подружжя. Біблія чітко говорить, що подружжя є законним 
публічним проголошенням посвяти та приватного спілкування між 
одним чоловіком та однією жінкою, яке завжди стосується лише 
протилежних статей. Тому, ми віримо, що Бог дає жінку чоловікові і 
чоловіка – жінці і вони повинні приймати одне одного як унікальне і 
особисте Боже забезпечення для їх задоволення, їх обопільних пот-
реб.  

Ми віримо, що Бог створив подружжя для того, щоб пари про-
славляли Його як одна плоть, виховували побожних дітей і насоло-
джувались сексуальними стосунками. Як залізо гострить залізо, ми 
віримо, що Бог використовує подружжя для того, щоб загострити 
чоловіка і жінку на подобу Ісуса Христа. Так само, як Трійця відо-
бражає однакову значимість з різними відповідальностями, ми віри-
мо, що Бог створив чоловіка та жінку з однаковою значимістю, але з 
різними ролями і відповідальностями у подружжі. 

Зрештою, ми проголошуємо, що посвята подружжя повинна під-
тримуватись у нашій культурі як священна Божа інституція, в якій 
чоловік і жінка можуть пересвідчити найбільш правдиве відчуття 
духовної, емоційної та фізичної інтимності, коли двоє стають одним 
(Буття 2:18-25, Ефесян 5:30-32, 1Коринтян 7:3, Матвія 19:4-6, Марка 
10:6-9, 12:25, Приповістки 27:17, Римлян 1:26-27, 8:29, Євреїв 13:4, 
Матвія 22:30, Повторення Закону 24:5, Пісня над Піснями).  
 
 
ЧОЛОВІКИ 
  

Ми віримо, що Бог наказав кожному чоловікові виконувати 
обов’язки «голови», лідера, який служить своїй дружині. Ми віримо, 
що Бог створив чоловіка незавершеним і, як чоловік, він потребує 
дружину для допомоги. Ми віримо, що чоловік буде відповідати 
перед Богом за те, як він любив, служив та піклувався за свою дру-
жину. Ми відкидаємо думку, згідно якої чоловік повинен панувати 
над своєю дружиною. Так само, ми не погоджуємось, що чоловік 
може відмовитись від відповідальності провадити свою дружину. 
Натомість, ми віримо, що його відповідальністю є любити свою 
дружину. Ця любов характеризується тим, що він бере у свої руки 
ініціативу служити їй, піклуватися про неї та шанувати її як Божий 
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дар. Ми віримо, що його відповідальністю є захищати свою дружину 
і сприяти забезпеченню її фізичних, емоційних та духовних потреб.  

Ми також віримо, що чоловік повинен високо цінувати думку 
своєї дружини, обмінюючись думками та ставлячись до неї як до 
рівної собі у Христі. Тому ми посвячені напучувати і заохочувати 
чоловіків не зловживати Богом даними їм відповідальностями, але 
ініціювати до своїх дружин жертовну любов так само, як Ісус Хрис-
тос ініціював жертовну любов та сповна виявив її на хресті (Буття 
2:18-25, Ефесян 5:22-33, Колосян 3:19, 1Петра3:7, 1Тимофія 5:8).  

 
 
ДРУЖИНИ 
 

Ми віримо, що Бог наказав кожній дружині виконувати 
обов’язки «помічника» свого чоловіка. Ми віримо, що дружина буде 
відповідати перед Богом за те, як вона любила, поважала і підтриму-
вала свого чоловіка. Ми притримуємось біблійної правди, згідно 
якої вона та її чоловік є рівноцінними перед Богом. Ми не погоджу-
ємось з думкою, що дружині слід приймати на себе відповідальності 
чоловіка, як лідера. Так само ми не погоджуємось із думкою про те, 
що дружина повинна пасивно підпорядковуватись пануванню свого 
чоловіка. Ми віримо, що її відповідальністю є добровільно та усві-
домлено поважати та коритися своєму чоловіку як лідеру у стосун-
ках та в його покликанні. Тому ми посвячені напучувати дружину 
для того, щоб вона була підтримкою для свого чоловіка, приймаючи 
і чудово виконуючи свою відповідальність помічника (Буття 2:18-
25, Ефесян 5:22-33, Колосян 3:18, 1Петра 3:1-6, Приповістки 31:10-
12). 
 
 
СЕКСУАЛЬНИЙ  СОЮЗ 
 

Ми віримо, що Біблія робить чітким той факт, що подружжя – 
це єдина інституція, яка допускає сексуальну інтимність. Ми пере-
конані, що сучасна культура створює тиск на неодружених чоловіків 
та незаміжніх жінок з метою їхнього передчасного вступу в стосун-
ки, які були задумані для існування лише у контексті подружжя. 
Популяризуючи різні види сексуальної розпусти, наша культура 
відкинула Божий план для інтимності, наслідком чого стали хворо-
би, що передаються статевим шляхом та розлади сім’ї. Ми віримо у 
сексуальну чистоту і вірність. 

Тому ми посвячені навчанню батьків, як виховувати своїх дітей 
з раннього віку поважати свою сексуальність і берегти свою незай-
маність та чистоту для подружжя. Ми посвячені, щоб доносити до 
підлітків, неодружених дорослих та подружніх пар звістку про те, 
що сексуальна близькість є дозволена лише у контексті подружжя 
(Буття 2:24-25, Римлян 1:24-27, 1Солунян 4:3-8). 

 
 

БАТЬКИ 
 

Ми віримо, що Бог дав батькові відповідальність виконувати 
обов’язки лідера сім’ї. Він дасть звіт перед Богом за те, як провадив 
свою сім’ю, жертовно люблячи свою дружину та дітей, піклуючись 
за їх фізичні, духовні та емоційні потреби. Ми віримо, що найкра-
щий спосіб, як батько може любити своїх дітей – любити їх матір. 
Ми переконані, що діти у великій мірі отримують концепцію Бога 
від батька. 

Ми переконані, що батько мусить навчати своїх дітей як засто-
совувати на практиці біблійну правду в щоденному житті через 
напучування і особистий приклад. Тому батькові слід проводити 
багато якісного часу із кожною дитиною. Ми віримо, що батько 
повинен демонструвати побожний характер, виявлений через побо-
жність, лагідність і терпеливість по відношенню до своїх дітей. Ми 
віримо, що батькові слід виявляти свою любов за допомогою пос-
тійного застосування дисципліни до кожної дитини. Тому ми посвя-
чені приверненню батьківських сердець до своїх дітей, наголошую-
чи на важливості їхньої ролі «батька». Ми посвячені заохочувати 
кожного батька моделювати Божу любов та Його Слово, моделюва-
ти любов до своєї дружини і дітей (Малахії 4:6, Ефесян 6:4, Колосян 
3:20-21, Повторення Закону 6:4-9, 1Тимофія 3:4-5, 5:8).  

МАТЕРІ 
 

Ми віримо, що Бог унікальним чином створив жінку, щоб бути 
матір’ю. Ми віримо, найкращий спосіб, в який мати може любити 
своїх дітей – любити їхнього батька. Ми також віримо, що Бог ство-
рив жінку з притаманною їй особливою здатністю плекати та піклу-
ватись за своїх дітей. 

Тому ми віримо, що матері є тими, хто головним чином виконує 
відповідальність любити, плекати і настановляти дітей. Ми віримо, 
що ці відповідальності в житті матері повинні бути важливішими за 
всі інші обов’язки. Ми переконані, що наша культура знецінила роль 
матері через надання переваги діяльності, яка відбувається за межа-
ми дому, аніж тій, що має місце вдома. 

Ми усвідомлюємо, що бувають випадки, коли матері повинні 
працювати за межами дому (через матеріальні труднощі, відсутність 
чоловіка), проте ми переконані, що деякі пари зробили свою кар’єру 
і прийняли життєво важливі рішення таким чином, що роль матері 
зменшилась. Тому ми посвячені представляти біблійну модель, за 
допомогою якої пари можуть належним чином оцінювати свої пріо-
ритети в світлі ролі матері. Ми посвячені вивищувати материнство, 
правильно оцінюючи її велику вагу в Божому плані на сім’ю. Ми 
посвячені заохочувати матерів моделювати любов до Бога та Його 
Слова, моделювати любов до свого чоловіка та дітей (Тита 2:4-5, 
1Солунян 2:7, Приповістки 14:1, 31:1-31, Повторення Закону 6:6, 
11:19, Езекіїля 16:44-45). 
 
 
ДІТИ 
 

Ми віримо, що діти є Божим даром і це повинно визначати те, як 
ми сприймаємо їх і ставимось до них. Ми віримо, що життя дитини 
починається в момент зачаття. Ми переконані, що діти мають особ-
ливу відповідальність перед Богом, щоб слухатися і шанувати своїх 
батьків. Ми віримо, що батьки, в залежності від своєї посвяти Бого-
ві, один одному і дитині, або сприяють або перешкоджають форму-
ванню здорової тотожності дитини та її духовному росту. Батьки 
повинні бачити в собі Божих посланців, які працюють над побудо-
вою сильного характеру в житті своїх дітей через постійне побожне 
життя, піклування, дисципліну і їх навчання відрізняти добро від 
зла. Ми посвячені Божому плану передачі Його любові крізь віки, 
заохочуючи батьків любити своїх дітей, щоб «наступне покоління 
могло пізнати» любов і прощення Христа (Ефесян 6:1-3, Колосян 
3:20, Псалом 78:5-8, 127:3-5, 139:13-16, Приповістки 4:1, 6:20).  
 
 
БЕЗДІТНІ  ПАРИ 
 

Ми віримо, що Бог дозволив, певним парам не мати біологічних 
дітей, у відповідності до Його суверенного плану на їх життя. Ми 
віримо, що пари, які не мають дітей, не є від цього менш цінні для 
Бога ніж ті, хто їх має. Ми віримо в заохочування бездітних пар до 
усиновлення, як альтернативі сім’ї. Ми посвячені заохочувати безді-
тні пари передавати побожну спадщину через роботу з дітьми із 
близьких до них сімей, церкви та суспільства (Луки 1:6-7, Римлян 
8:28-29).    
 
  
ДІДУСІ  ТА  БАБУСІ 
 

Ми віримо, що дідусі та бабусі повинні шануватися, як цінні 
члени родини. Ми переконані, що їх життєва мудрість повинна пе-
редаватися до їхніх дітей та онуків. Ми також віримо, що дідусі та 
бабусі є відповідальними, щоб навчати та виявляти своїм онукам те, 
як можна пізнати Ісуса Христа і зростати у взаємовідносинах з Ним, 
передаючи також молодому поколінню біблійні принципи побожно-
го життя. Старий Заповіт містить багато прикладів побожних дідусів 
та бабусь, які чудово виконували свої відповідальності.  

Тому, ми посвячені віддавати честь дідусям та бабусям, заохо-
чуючи їх дітей і онуків прислухатися до їх мудрості. Ми також пос-
вячені заохочуванню дідусів та бабусь, коли це можливо, активно 
співпрацювати з дітьми та онуками та молитися за них (1Тимофія 
5:4, Буття 18:18-19, Приповістки 17:6, Псалом 78). 
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ЦЕРКВА 
 
Ми віримо, що сім’я та церква є взаємозалежні. Головною від-

повідальністю церкви є допомогти збудувати побожні сім’ї, а побо-
жних сімей – допомогти збудувати церкву. Ми віримо, що сім’я 
забезпечує місцеву церкву родинними зв’язками. Ми переконані, що 
місцева церква є духовним домом, де сім’ї повинні разом поклоня-
тись Богу. Це місце, де знання та Божа любов можуть бути передані 
батькам, матерям і дітям.  

Тому ми посвячені заохочувати сім’ї підтримувати місцеву цер-
кву через активну участь. Також ми посвячені заохочувати місцеву 
церкву мати за пріоритет допомогу в побудові побожних подружжів 
та сімей (1Тимофія 3:15, Ефесян 5:22-33, Филимона 1:2, Колосян 
4:15). 
 
 
РОЗЛУЧЕННЯ 
 

Ми віримо, що Божий план на подружжя містить в собі пожит-
тєве посвячення між одним чоловіком та однією жінкою. Ми пере-
конані, що Бог ненавидить розлучення. Ми віримо, що розлучення 
наносить шкоду кожному, хто задіяний в нього. Тому слід заохочу-
вати до примирення в подружжі та відмови від розлучення. Ми та-
кож віримо, що в певних ситуаціях Бог дозволяє розлучення, не 
через те, що Він бажає цього, але через затверділість людських сер-
дець. Ми віримо, що Біблія навчає, що Бог дозволяє розлучення у 
випадку перелюбу, а також коли невіруючий чоловік або дружина 
прийняв рішення вийти з посвяти подружжя.  

Проте ми віримо, що Божим пріоритетом є відновлення подру-
жньої єдності і що прощення та примирення можна пересвідчити 
через силу Євангелія Ісуса Христа. Ми віримо, що у сумних випад-
ках жорстокого поводження та покидання Бог надає захист для жер-
тви зловживання і через церкву, цивільне законодавство, побожних 
порадників, молитву та інші практичні міри забезпечує підтримку 
для дитини. Ми віримо, що Бог може відновити розбиті життя та 
розбиті подружжя через Свою благодать, через силу Його Духа і 
через практичну правду, яку знаходимо в Біблії. (Малахії 2:16, Мат-
вія 5:31-32, 19:3-9, Марка 10:6-12, Луки 16:18, Римлян 7:1-3, Римлян 
13:1-5, 1Коринтян 7:15). 
 
 
НЕОДРУЖЕНІ/НЕЗАМІЖНІ  БАТЬКИ 
 

Ми віримо, що в ідеалі дитина потребує впливу як батька, так і 
матері для здорового розвитку у житті та у взаєминах. В той же час 
ми розуміємо, що Божої благодаті є достатньо, і що Він є батьком 
для сиріт та чоловіком для тих, хто не має чоловіка. Ми також віри-
мо, що Він є вихователем дітей, у яких немає ні матері, ні батька, і 
Він є другом для чоловіка, який втратив свою дружину.  

Ми віримо, що Бог, через Свою благодать, може використати 
порожнечу, яка залишилась після втрати одного з батьків для того, 
щоб досягнути Його вічні цілі в формуванні у самотньому батькові 
чи матері та їхніх дітях характеру, схожого на характер Христа. Ми 
віримо, що самотній батько чи мати та її/його діти є сім’єю і що 
Біблія містить в собі принципи для їхнього зростання як сім’ї. Ми 
віримо, що місцева церква повинна бути домом неодруже-
них/незаміжніх батьків, даючи змогу співпрацювати із побожними 
людьми, які служать рольовими моделями батька чи матері.  

Тому ми посвячені заохочувати християн творчим чином задо-
вольняти потреби знайомих їм самотніх батьків/матерів у місцевій 
церкві. Ми є посвячені, щоб потішати та заохочувати сім’ї, в яких є 
лише батько чи мати шляхом забезпечення ресурсами та розвиваючи 
біблійні принципи для сприяння тим, кому важко бути самотнім 
батьком/матір’ю (Псалом 68:5-6, 1Коринтян 7:32, Якова 1:27, 
1Тимофія 5:3-16, Римлян 8:28-29, Луки 18:3-5). 
 
 
ЗМІШАНІ

1
  ТА  РОЗБИТІ СІМ’Ї 

 
Ми віримо, що Бог дозволяє чоловікам і жінкам, через обстави-

ни або їх власний вибір, терпіти важкі та болючі наслідки у їх под-

                                            
1Випадки, коли розлученні батьки створюють нову сім’ю та 
продовжують виховувати дітей з новим подружнім партнером. 

ружжях та сімейних взаємовідносинах. Ми також переконані, що 
Бог дає рясну благодать для розбитих, змішаних сімей, а також для 
тих, де є лише один з батьків. Тому ми віримо, що Він робить їх 
здатними виконувати Його функції й принципи заради здорового 
сімейного життя. Ми посвячені, щоб потішати, підбадьорювати і 
навчати такі сім’ї Божим принципам подружжя і сімейного життя. 
Ми також посвячені, щоб заохочувати місцеву церкву допомагати 
нести тягарі розбитої сім’ї (Якова 1:27, 1Тимофія 5:16, Филип’ян 
4:13). 
 
 
РОБОТА  І  СІМ’Я 
 

Ми віримо, що робота є важливим і необхідним аспектом слу-
жіння Богу та здатності людини задовольняти потреби сім’ї. Ми 
також віримо, що відчуття безпеки чи значимості неможливо знайти 
завдяки переслідуванню кар’єристських цілей або фінансового успі-
ху окремо від відповідальності людини перед Богом, чолові-
ком/дружиною і сім’єю. Натомість, ми переконані, що ці потреби 
найкраще можуть бути задоволені у колі сім’ї, де батьки і діти ма-
ють гармонію у стосунках один з одним та з Ісусом Христом. Тому 
ми посвячені, щоб спонукати будь-яку людину або пару змінювати 
свої пріоритети для того, щоб на протязі свого життя вони були 
успішні в своєму домі, а не лише у своїй кар’єрі. (Об’явлення 3:14-
22, Ефесян 6:7-8, Матвія 6:33, 1Тимофія 5:8, 1Солунян 4:10-12). 
 
 
НАСТАВНИКИ 
 

Ми віримо, що старші чоловіки і жінки повинні навчати молод-
ше покоління біблійним принципам. Ми віримо, що молоді пари 
сьогодні повинні вчитися мудрості і прислухатися до порад старших 
пар в справах сім’ї та подружжя. Ми віримо, що слід навчати і зао-
хочувати старші пари наставляти молоді пари. На наше переконан-
ня, найкраще цього можна досягнути у місцевій церкві. Тому ми 
посвячені створенню стратегії для наставництва, яке місцева церква 
може застосовувати для побудови міцного подружжя та сім’ї (Тита 
2:3-5). 
 
 
ДОШЛЮБНЕ  ТА  ПІСЛЯШЛЮБНЕ  НАВЧАННЯ 
 

Ми віримо, що неодружені люди, які приймають рішення одру-
житися або вийти заміж повинні навчатися біблійним принципам 
подружжя. Ми також віримо, що навчання одруженої пари не завер-
шується після шлюбної церемонії, але продовжується протягом 
цілого життя. Тому ми віримо, що дошлюбне та післяшлюбне на-
вчання є допоміжною та важливою у зростанні пари в єдності. Ми 
посвячені, щоб вивищувати та навчати принципам подружжя, завдя-
ки яким неодружені/незаміжні люди можуть належно оцінити свої 
стосунки та підготуватися до подружжя. Ми посвячені, щоб забез-
печувати навчання та вправляння, які необхідні для того, щоб спо-
рядити одружені пари для життя разом, як одне ціле. Зрештою, ми 
посвячені, щоб виявляти парам як їх подружжя може бути викорис-
тане Богом для того, щоб дати іншим надію, яка є в Ісусі Христі 
(Тита 2, 2Тимофія 3:16-17, Дії 16:31-34, Івана 4:53). 
 
ДИЯВОЛ  І  КУЛЬТУРА 
 

Ми віримо, що існує диявол, який є Божим ворогом, природою і 
цілями якого є брехня і обман. Ми віримо, що диявол атакує Божий 
план на сім’ю від самого початку існування людини і аж дотепер. 
Ми віримо, що він використовує різні аспекти культури для того, 
щоб підносити особисту незалежність, спотворювати різницю між 
чоловіком та жінкою, переплутувати їхні ролі і ставити особисті 
права понад сімейні відповідальності. Ми віримо, що диявол намага-
ється переконати людей відходити від Божого плану для інтимності 
та єдності в напрямку до усамітнення та розлучення (Івана 8:44, 
Буття 3, Ісаї 14:12-14, Езекіїля 28:12-18, 1Петра 5:8, Ефесян 6:12, 
1Івана 2:15). 
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БОГ – ТВОРЕЦЬ СІМ’Ї
 

 
ОТЕЦЬ 
 

Ми віримо в Батьківство Бога. Титул 
«Отець» говорить про те, що Бог знає, що 
значить «родина». Біблія виявляє Бога як 
Батька в чотирьох аспектах: Він є Батьком 
творіння, націй, Ісуса Христа та всіх ві-
руючих. Ми віримо, що Біблія представ-
ляє титул «Отець», як один з головних, 
який християнин повинен використовува-
ти, звертаючись до Бога. Роблячи так, 
християни виявляють себе дітьми, які 
належать до Божої сім’ї. Ми посвячені, 
щоб проголошувати та демонструвати 
дану правду, яка виявляє ким є Бог і ким є 
ми, щоб Бог був прославлений і міг вико-
ристовувати нас, щоб привести інших у 
Його сім’ю через особисті стосунки з 
Його Сином (Івана 1:12, Вихід 3:14-15, 
Ефесян 3:16, Матвія 6:9, Римлян 8:15, Дії 
17:24-28). 

СИН 
 

Ми віримо в Бога Сина, сповна вияв-
леного в Особі Ісуса Христа, Який став 
остаточною Божою жертвою за людські 
гріхи через пролиття Своєї крові на хресті 
і в Його воскресіння з мертвих. Ми віри-
мо, що Він є єдиним шляхом, яким можна 
пізнати Бога Отця і пересвідчити Його 
план на подружжя та сім’ю. Ми посвяче-
ні, щоб знайомити людей з Ісусом Хрис-
том, щоб вони могли прийняти Його осо-
бисто через віру, бути народженими в 
Божу сім’ю, прийняти прощення і вічне 
життя та почати стосунки з Богом, які є 
важливими для подружжя й сімейного 
життя (Івана 1:4, 12, 17:3, 1Івана 1:23-24, 
Ефесян 2:19-22, Колосян 1:13-18, Євреїв 
1:1-4). 

СВЯТИЙ ДУХ 
 

Ми віримо в Бога Святого Духа, Який 
є Посередником і Вчителем у побожному 
подружжі та сім’ї. Ми віримо, що якщо 
християнські пари та їх діти постійно 
підкорені Його контролю та авторитету, 
то вони будуть бачити гармонію у своїх 
сім’ях і подружжях. Тому ми посвячені 
ділитися служінням Святого Духа з лю-
дьми, щоб вони краще пізнали Бога, роз-
повіли про Нього іншим, отримували 
Його силу для виконання своїх обов’язків 
в подружніх та сімейних стосунках (Івана 
14:26, 15:26, 16:5-15, Ефесян 5:18-21). 
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ПОСВЯТА 
 
На знак повної згоди з цими біблійними принципами стосовно подружжя і сім’ї, я, з Божої благодаті, посвячую себе, щоб дотримуватись, практику-
вати і навчати те, що Бог чітко визначив, як мої відповідальності у Його задумі на подружжя та сім’ю. 
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