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Принципи та керівні положення для між-баптистських відносин. 

Пропозиція спеціальної комісії з питань між-баптистських відносин Генерального 

секретаря Всесвітнього Баптистського Альянсу 

Преамбула: Всесвітній Баптистський Альянс: єдність і різноманіття.  

1. "Всесвітній Баптистський Альянс, що охоплює кожну частину світу, існує як вираз 

невід’ємної єдності віруючих баптистів в Господі Ісусі Христі."1 

2. Всесвітній Баптистський Альянс (ВБА) існує як "глобальний рух баптистів, які 

розділяють загальне визнання віри в Ісуса Христа, з'єднаних Божою любов’ю, щоб 

підтримувати, підбадьорювати і зміцнювати один одного, проголошуючи і 

втілюючи в життя, Євангеліє Ісуса Христа в силі Святого Духа перед світом, що гине 

та стогне в муках."2 

3. ВБА організовує свою роботу навколо п’яти напрямків, беручи на себе такі 

зобов’язання: об'єднатися в богослужінні та в спілкуванні, розвивати пристрасть до 

місії і євангелізації, захищати релігійну свободу і права людини, реагувати на 

потреби людини через допомогу і сталий розвиток місцевих громад, сприяти 

обґрунтованим богословським роздумам. 3 

4. З моменту свого створення, ВБА розумівся як сім'я "церков баптистського 

порядку і віри по всьому світу."4  Однак у своїх ранніх роках членство ВБА в 

основному складалось з конвенцій і союзів західного світу. За останнє сторіччя, 

сім'я ВБА перетворилася на дійсно всесвітню організацію з широким членством зі 

сходу і заходу, півночі і півдня. 

5. Зростання членства ВБА відзначається збільшенням культурного розмаїття. Це 

різноманіття включає в себе різні культури, мови, звичаї, історію, раси, способи 

вираження богословських переконань, а також особисті та публічні зустрічі з 

Христом у різних культурних контекстах. По милості Божої ВБА відображає 

видимим чином багату різноманітність єдиного тіла Христа.5 

6. ВБА прагне втілювати в життя свою прихильність принципам єдності в умовах 

різноманіття, яке притаманне його членам. Альянс сприймає це різноманіття як 

Богом даний дар, який є необхідним для того, щоб ефективно представляти Боже 

Царство, незважаючи на деякі очевидні виклики. Для досягнення цілей, заради 

яких був створений ВБА, і які, як і раніше є основою для співпраці між членами ВБА, 

Альянс повинен підтримувати тонкий баланс. Це баланс між збереженням єдності 

цілей і спільного завдання, навіть тоді, коли організація прагне вшанувати і бути 

благословенною різноманітністю, яке характеризує спільноту.  
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7. Одна з найбільших переваг у всесвітньої прихильності до єдності ВБА в умовах 

нашого великого різноманіття, є його здатність забезпечувати простір для 

відкритого діалогу між різними зацікавленими колами, які складають членство 

ВБА. Цей простір дозволить ВБА пожинати плоди різних біблійних, богословських 

та емпіричних думок, які члени Альянсу висловлюють на зібраннях ВБА. Вирази 

нових поглядів на нашу віру і культурні самовираження нашої віри є даром, який 

люб’язно розділяють і сприймають в ВБА. 

8. Однак прихильність ВБА до відкритого діалогу і чесного спілкування на фоні 

нашого глибокого розмаїття, також представляє перед ВБА, можливо, найбільший 

виклик єдності, яку ми покликані підтримувати. 6Цей виклик полягає у вигляді 

труднощів щодо досягнення ясної, точної і широко-зрозумілої комунікації  через 

використання мови, особливо при перекладі з однієї мови на декілька мов. Цей 

виклик посилюється, коли благонамірені люди не знають, чи в повній мірі не 

можуть оцінити біблійні, культурні, історичні або богословські відмінності і чутливі 

питання, які висловлюють погляди сформульовані різними членами сім'ї Альянсу. 

9. Прихильність збереженню єдності в ВБА, в той самий час відзначаючи  

різноманіття, яке характеризує наш рух, передбачає піклування про прийняття 

позитивних кроків для покращення нашої єдності і зменшення можливості для 

непорозумінь. Маючи це на увазі, ВБА затверджує наступні принципи і керівні 

положення при спілкуванні та відкритому діалогу між баптистами, що відвідують 

зібрання ВБА і приймають участь в роботі ВБА: 

Принципи і керівні положення: 

1. "Для Бога все можливо"7, а без Ісуса Христа, ми нічого не можемо.8 Таким чином, 

всі зустрічі ВБА проходять в контексті богослужіння, визнаючи присутність Бога та 

Його керівництво.    

2. Християни – смертні істоти і грішники спасенні благодаттю.9 Отже, ми не можемо 

припустити, що наші знання чи розуміння є повними і безпомилковими. Через це, 

наші думки і погляди завжди повинні бути представлені в дусі смирення та з 

проханням до Святого Духа керувати нами у нашій розмові і в нашому слуханню 

інших. 

3. Всі люди створені за образом Божим.10 У Христі, ми вподібнюємося в образ 

Христа11  і складаємо єдине тіло Христа.12 Ми "стверджуємо гідність усіх людей, 

чоловіків і жінок, тому що вони створені за образом Божим і покликані до 

святості."13 Крім того, як члени тіла Христового, ми належимо один одному.14 

Незалежно від того, наскільки пристрасними можуть бути члени ВБА стосовно 
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якогось питання чи позиції яку вони висловлюють, ця розмова чи діалог завжди 

повинна бути зосереджена на принципах, а не на окремих людях, культурі, регіоні, 

нації або конфесійних поділах. Наші розмови, діалоги та дискусії ніколи не повинні 

переростати у напади на особистість, людяність, або справжність чиєї-небудь 

християнської віри і відданості Богу.15  

4. Ми всі члени однієї віри.16 Ми "заявляємо, що через Святого Духа, ми відчуваємо 

взаємозалежність від тих, хто поділяє це динамічне учнівство Церкви, як народу 

Божого."17 Як світова спільнота віруючих баптистів, ми залишаємось неповними, до 

тих пір, поки ми не докладемо максимум зусиль щоб почути, зрозуміти і поважати 

різні точки зору, які були відображені другими, особливо з тих культур, де люди 

були ізольовані через бідність та спадщину від колоніалізму та імперіалізму. Тому 

ми прагнемо уникнути практики чи розмов, що сприяють домінуванню однієї 

культурної точки зору, як нормативного досвіду або богословської точки зору для 

всіх членів ВБА. 

5. Члени ВБА вітають дар мови, який відображає наше велике розмаїття. Мова є 

показником чиєї-небудь особистості і стверджує чиюсь історію і культуру. Отже ВБА 

визнає необхідність забезпечення більших можливостей в наданні допомоги своїм 

членам, щоб чути і говорити їхньою рідною мовою.18 З цією метою, ВБА буде 

визначати і використовувати різні інструменти, які сприятимуть вільному і 

приємному спілкуванню на різних мовах під час наших зустрічей.  

6. Ми покликані любити один одного.19 Так ми показуємо, що ми учні Христа.20 Ми 

вважаємо, що справжня єдність і братерство буде можливим тільки тоді, коли наші 

відносини вийдуть за рамки визнання і поваги до інших, в напрямку надання 

допомоги та турботи. Таким чином, представники, які беруть участь в зібраннях 

ВБА ставлять за мету розвивати довгострокові і суттєві відносини через вдумливі і 

молитовні розмови, як під час, так і поза офіційних засідань. 

7. Ми визнаємо, що баптисти, як відомо, мають широкий спектр думок і поглядів на 

багато питань, в тому числі, що є "істина". Тим не менш, ми любимо і приймаємо 

один одного.21 Коли ми вважаємо, що думка або точка зору є помилковою, ми 

дискутуємо один з одним як возлюблені члени сім'ї, а не як незнайомці і вороги. 

Навіть виправлення припущених помилок повинно бути зроблено з любов’ю.22 

8. Ми віддані пошуку інтересів один одного.23 Таким чином, ми заохочуємо і 

очікуємо, що коли в ситуаціях, де точка зору людини або погляд не був чітко 

сформульований чи зрозумілий, можливо через мовний чи/або культурний бар'єр, 

людина,  що модеруватиме зустріч, старанно та з повагою надасть спікеру 

можливість прояснити питання, яке він намагається викласти. Це сприятиме 
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тривалій бесіді, яка буде направлена на визначення суті ствердження, а не на 

неточні припущення про те, що було сказано. Кожна людина, яка говорить під час 

наших зустрічей має право завершити думку без необґрунтованого переривання, 

за винятком модератора в тому випадку коли порушується правило шанобливого 

виступу та гідної поведінки. 

9. На наших зборах, все має бути благопристойно і чинно.24 Всі учасники повинні 

поважати владу модератора, прагнути шанувати різноманітність і жити в єдності, 

яке є даром Святого Духа сім'ї ВБА. 

  
                                                           
1
Преамбула Конституції ВБА. 

2 Бачення ВБА розроблене Комітетом 21-го століття і прийняте на 19-ім Всесвітнім Баптистськім Конгресі в 

Бірмінгемі, Англія, в 2005 році. 
3 Заява стосовно напрямків зобов’язань ВБА, які виникли внаслідок роботи Комітету 21-го століття.  
4
 "Преамбула" до Конституції ВБА, затвердженої на установчому конгресу в 1905 року. Див. Всесвітній 

Баптистський Конгрес, Лондон, 11-19 липня, 1905: Авторизований протокол засідань (Лондон: відділ 
публікацій союзу баптистів, 1905): 330-31. 
5 1 до Коринтян 12:12,27; до Римлян 12:4. 
6 До Ефесян 4:3. 
7
 Від Матвія 19:26. 

8
 Від Івана 15:5. 

9
 До Ефесян 2:05, 8; до Коринтян 13:9. 

10
 Буття 1:26-27. 

11
 До Римлян 8:29. 

12
 До Римлян 12:4-5. 

13
 Столітня заява ВБА § 11. 

14 До Римлян 12:05. 
15 Див. до Колоссян 4:6. 
16

 До Галатів 6:10. 
17

 Столітня заява ВБА § 8. 
18 Див. Дії Апостолів 2:5-12. 
19

 Від Івана 13:34; 1 Івана 4:7-12. 
20

 Від Івана 13:35. 
21

 До Римлян 15:07. 
22 До Ефесян 4:15. 
23

 До Филип'ян 2:4. 
24 1 до Коринтян 14:40. 

 
 
 


