
    שבע  באר – ישוע   נחלת המשיחית לקהילה אמונה הצהרת
 
 

  נכתבו שהם, והסופית  המלאה הסמכות בעלי  הם – החדשה והברית ך"התנ  – הקודש שכתבי מאמינים אנו •
,  ולחסידות  לחיים שנוגע מה כל ואת מלכותו את, בנו  את, האב אלוהים  את ומגלים  אלוהים בהשראת
, ישראל  ולבני לארץ ובמיוחד) העולם  לתולדות, נראים והבלתי  הנראים לדברים , ולמשפט לישועה
 . המשיח  ישוע בנו באמצעות ובשלמותו במלואו  דברו את יגשים ושאלוהים(, המשיח בא שדרכם

  מתי; 6-4' ל  משלי; 2 ח"קל; 7 ב"י' תהל;  20' ח' ישע; 22-15 ח"י; 14-12' ד ' דבר; א"י –' א' ברא
;  17-16'  ג ב"טימ; 6-5' ב א"טימ; 11' י; 13' ב א"קור; 6 ד"י; 35' י' יוח; 35 ד"כ; 19-17' ה

 . 19-18  ב"כ' התג; 21-19' א ב"פטר

 

  הבן, האב:  ישויות בשלוש ְלעולם הקיים, הוא אחד אלוהינו ושיהוה, האלוהים הוא שיהוה  מאמינים אנו •
 . הבריאה  וגואל( היקום) והארץ השמים בורא הוא  אלוהים יהוה. הקודש ורוח
;  32-31 ב"י; 17-16'  ג מתי; 6-5 ג"כ' ירמ; 16 ח"מ' ישע; 5-4' ו' דבר; 3' כ שמות'; ב-'א' ברא

 ג"י ב"קור; 6-4 ב"י; 6-5' ח'; ב א"קור; 4-3' ה ש"מה; 38-30' י; 23-19' ה; 1' א' יוח; 19 ח"כ
 . 17-15' א' קול; 14

 

  האב אלוהים ידי  על נשלח, בבשר שבא, המשיח ישוע האדון של ובאנושיותו באלוהותו  מאמינים אנו •
  בתולה של ברחמה  הורה המשיח שישוע מאמינים אנו; חטאים סליחת באמצעות חוטאים ולהושיע לגאול
 על שניגר  שבדמו; תחליף לנו וסיפק, חטאינו  על לכפר כדי שמת; ניסים וחולל חטא לא חיים  חי; לה ונולד
  לימין בעלייתו, בגופו   בתחייתו  מאמינים אנו; וטומאה בושה, אשמה מכל  וטהרה סליחה לנו יש הצלב

(, אדון) יהוה הוא המשיח שישוע בפינו ומודים  ברך כורעים אנו. ובכבוד  רבה  בגבורה ובשיבתו הגבורה
 .  האב אלוהים לתפארת

 ד"כ; 18-15  ז"ט; 5-2 א "י; 23-18' א  מתי; 16 ח"מ ;6-5' ט; 14' ז ' ישע; ז"ט' ויק; 15' ג' ברא
' ג' רומ; 11' א ש"מה; 20-19 ט"י; 8-3  ז"י; 36' י; 27-18' ה; 29'  א' יוח; 38-23' ג לוקס ; 30

 . 2' ד א"יוח; 24-22'  ב א"פטר; 11-6' ב' פיל; 3 ב"י א"קור; 5-3' ט; 22-21

 

  ביום שוב וקם נקבר שהוא; הקודש בכתבי  לכתוב בהתאם,  חטאינו עבור מת  שהמשיח מאמינים אנו •
-מ     ליותר  כך ואחר, השליחים  עשר לשנים כך אחר, לכיפא התגלה ושהוא; לכתוב בהתאם, השלישי

 ישוע הופגן המתים  מקרב בתחייתו . השליחים לכל כך ואחר, ליעקב כך אחר ... זמנית בו  אחים 500
 . אלוהים כבן, האדם בן,  המשיח

;  10 ז"ט' תהל; 1' ב  יונה; 2' ו' הושע; 12 ג"נ  – 13  ב"נ' ישע; 28-1  ב"י שמות ; 14-1 ב"כ' ברא
 ו"ט; 8-7' ה א "קור; 4-3' א' רומ; 22-19'  ב' יוח; 46 ד"כ לוקס ; 64-62  ז"כ; 21 ז"ט; 40 ב"י מתי
7-3. 

 

  אלוהים של  פיו את וִהמרה כשָחטא אך, אלוהים של ובדמותו בצלמו במקור נברא שהאדם מאמינים אנו •
 כולה הבריאה ועל האנושות על הביא זה היסטורי  חטא. ולאלוהים לאשתו ומנוכר לזר  הפך הוא, בוראו

.  אלוהים את ְלרצות יכולת כל חסר והוא, מושחת  הוא האדם של טבעו. השלכותיו ואת אלוהים  משפט את
 הוא ולכן, מטבעו חלק שהם, הקדוש לאלוהים שלו ומהעוינּות מהניתוק עצמו את להושיע יכול אינו האדם

 איש. לאדון שבאמונה ציות באמצעות הקודש מרוח   מחדש  ולהיוולד בתשובה לחזור עליו. למושיע זקוק
 על, הקודש מרוח מלמעלה מחדש ייוולד לא  אם  אליה להיכנס או האלוהים מלכות את לראות יכול אינו
  הברית  פי על, לישועה חיונית זו חדשה לידה. חיים  אלוהים של בנו, המשיח  הוא שישוע אמונה ידי

 .  המתים מן הוא  תחייתו בזכות, הבריאה בכור  הוא ישוע. שלו והאמת  אלוהים של חסדו, החדשה
-37 ו"ל' יחז;  33-30 א"ל; 9 ז"י' ירמ; 2  ט"נ; 7-1' ו'; א' ישע; ז"ט' ויק ; 5' ו'; ג;  27-26' א' ברא

; 20' ג; 18' א' רומ; 12-8' ד; 39-36' ב  ש"מה; 7-3' ג' יוח; 20-17 ו "ט מתי; 6-5  ב"מ איוב; 16
 .7-3' ג' טיט;         18-1' קול; 4-1' ב' אפס; 21-14' ה ב"קור; 20' ח; 25-21' ז; 12' ה

 

  בטוחים  להיות בישוע  המאמינים יכולים  באמצעותו.  בהווה הקודש רוח של בפעולתה  מאמינים אנו •
 ישוע של  באמיתו   בקרבם השוכנת האישית האמונה מכוח,  האב אלוהים עם שלהם  היחסים במערכת
  את להכשיר; ברוממותו למשיח  עדים לשמש הכוח את לנו נותן הקודש רוח . ואדון כמושיע המשיח

  חיי לחיות;  ומתנותיו  לקריאתו בהתאם מטרותיו את ולהגשים אלוהים את לשרת  שיוכלו כך המאמינים



  שהיא כפי, שליחיו ושל המשיח  של לתורתו שבאמונה ציות באמצעות  לאלוהים הרצויים התקדשות
 .  משפט ועל צדק  על, חטא על אדם  בני להוכיח כדי בעולם פועל הקודש רוח. החדשה  בברית לנו נמסרה
 ז"ט' יוח' ;      ז –' ה מתי; 5-1' ג יואל; 3-1  א"ס; 5-1  א"י' ישע; 11-6'  י א"שמ; 11-1  א"ל שמות
  14' ו ב"קור; ד"י-ב"י; 32-23 א"י א"קור; 8-6 ב"י; 17-14' ח' רומ; 21-1' ב; 8' א ש"מה; 15-8

 . 22-19'  ג' התג; 16-7' ד' אפס; 26-16' ה; 7-1' ד' גלט; 1' ז –

 

  עם, אברהם עם שכרת הבריתות באמצעות נשבע כאשר, נתן שאלוהים ההבטחות שכל מאמינים אנו •
  לגבי אלוהים של מטרותיו כל. ישוע  במשיח" אמן"ו" כן" הן, עצמו  למשיח וכן, דוד  עם, יעקב עם, יצחק

  לחוכמתו בהתאם יתגשמו  – והאומות  העמים לכל שנוגעות אלה וכל  – יתגשמו ישראל וארץ ישראל עם
  מלכות את לכונן כדי מהשמים לירושלים ישוב עצמו ישוע האדון. לעולם העומדים, הריבוניים ודברו

  עבור, נצחיים  חדשה וארץ יםחדש שמים אלוהים יברא כך אחר. שנה 1,000 למשך אדמות עלי השמים
 .  אדוננו ישוע, בנו ואת  אלוהים את שאוהבים אלה
;  25-23 ט "י; 9-6 א"י; 4-2' ב' ישע; 15-13 ח"כ; 5-2  ו"כ; 18-15 ב"כ; 17" ט – 20' ח' ברא

;  18-16' ב  הושע; ח"מ– ו"ל' יחז; 26-14 ג" ל; 36-30 א" ל; 8-7 ג"כ' ירמ; 25-17 ה"ס; 4 ד"ס
;  35-14,25-10' ב לוקס; 39-37 ג"כ; 13-9' ו מתי; 4-1 י"ק; 5-4 ט"פ'; ב' תהל; ד"י  - ב"י' זכר
 . ב"כ - ט"י' התג; 13' ג ב"פטר;    20' א ב"קור; 16-9' ב א"קור; א"י -' ט' רומ; 11-9' א ש"מה

 

  המאמין הגופני  המוות בעקבות. בו  מאמינים  שלא ואלה בישוע שמאמינים  אלה של בתחייתם  מאמינים אנו •
  המוות  בעקבות. נצחיים  וברכה כבוד אלי  גופו  לתחיית ומצפה, האדון עם ומודע נצחי לקשר מייד נכנס

.  נצחיים  והרשעה בושה  אלי גופו  לתחיית ומחכה, מהאדון  ומייד לנצח  מופרד  הוצדק שלא מי, הגופני
 .  והמתים החיים לשופט  ישוע האדון את מינה אלוהים
' יוח; 31-19 ז"ט לוקס; 48-42' ט' מרק;  46-31 ה"כ;  28' י  מתי; 2 ב"י' דני; 14-13 ב"י קהלת

'  פיל; 11-1' ה ב"קור; 57-12 ו"ט א"קור; 11-7 ד"י; 16' ב' רומ; 16-14 ד"כ ש"מה; 30-21' ה
-15' כ; 11-9 ד"י' התג; 28-27' ט; 2-1' ו' עבר;  19' ב ב"טימ; 10-1' ה; 17-13' ד א"תסל; 23' א
6. 

 

  בקהילה – ושבט  עם מכל  הגויים והן היהודים הן – אלוהים  בחירי של הרוחנית באחדותם   מאמינים אנו •
  לשם נטבל מאמין כל. הראש הוא כשישוע, המשיח של וכלתו כגופו , והמקומית עולמית הכלל, ההיסטורית

 בממלכת וכוהן לקדוש אותו שעושה הקודש רוח  באמצעות,  שבמשיח מי ולכל אליו  ומתחבר יהוה
  לידי באה זו אחדות. אלוהים של וברחמיו  בחסדו, אמונה באמצעות, בקרבו  ושוכן  אותו ושמכשיר הכוהנים

 .  המשיח למען לזולת באהבה ביטוי
; 11' ד' רומ; ז"י; 35-14,34 ג"י; 16' י' יוח; 31-29 ב"י' מרק; 11' ח  מתי; 8-3 ו"נ; 6 ט"מ' ישע

;  24' י; 12'  ז' עבר; 18' א' קול; 3-1' ד;  22-15' ב' אפס;  9' ג' גלט; 13-12 ב"י א"קור; 5-4 ב"י
 . 10-9' ב א"פטר; 2,6 א"י

 

  ושל אלוהים של והמוצהר הגלוי  אויבם הוא. החטא ומקור ממשית רוחנית ישות  הוא שהשטן מאמינים אנו •
  שמו את ולבזות אלוהים של מטרותיו את לסכל נועדה פעולתו. האש באגם לנצח יענש והוא, האנושות

  את להגשים  כדי, משיחיים   ולא משיחיים באמצעות, המשיח ישוע האדון, בנו  ושל האב אלוהים של הקדוש

 לשאת כדי חייו   את כשהקריב, בגלוי  מעשיו ואת השטן את המשיח  ישוע האדון הביס הצלב על. תוכניתו
  פעולות על  להתגבר סמכות  בעל הוא המשיח ישוע האדון של בשמו שמאמין מי כל. העולם חטאת את

  הפקיד שאלוהים בתחומים האויב על הסמכות את לידיו לקחת וכדי(, ולנצח) אדמות  עלי בחייו השטן
 .  בידיו 
'  ו' אפס; 11-10' ב ב"קור; 10' י; 44' ח' יוח; 19' י לוקס; 41 ה"כ  מתי; 11-9' א איוב'; ג' ברא

  11 ט"י; 9 ב "י' התג;     29-9' ב א"יוח; 9-8' ה א"פטר; 7' ד יעקב; 15'  ב; 14-9' א' קול; 18-13
 .  6' כ –

 

,  ירדפו ישוע  במשיח חסידות  חיי שחיו אלה  שכל האומרת, שליחיו ושל אדוננו של לתורתו  מאמינים אנו •
 .  השמים מלכות ושלהם

' רומ; 22 ד''י; 16' ט; 52' ז ש''מה; 33 ז''ט' יוח; 30-28' י' מרק; 12-10' ה מתי; 15-3' ד' ברא
'  התג; 14-12 ג''י; 8-7' ה' עבר; 16' ד א''פטר;  12' ג ב''טימ; 11-8' ג ; 29'  א' פיל; 25,36-14' ח
 .       13-12 ד''י



 

  המשיח ישוע  באמצעות תקוותו  את בו ושם באלוהים  שמאמין מי כל של  וחובתו שזכותו מאמינים אנו •
 כרצון,  שייוושעו כדי ואמונה תשובה  לידי  יבואו שהם ולהתפלל, העמים לכל הבשורה את להכריז
  תלמידיו  על ציווה ישוע.  המשיח באמצעות לאלוהים  אדם בני  בין הריצוי שירות  את קיבלנו. אלוהים

  שהוא הדברים כל את לשמור  אותם וללמד, הקודש ורוח הבן, האב לשם אותם  ולטבול תלמידים לעשות
 האב של הגאולה מטרות את להגשים  כדי העיתים קץ עד הימים כל  איתנו נמצא ישוע. עלינו ציווה

 . לעצמו הכל את ולהכניע
  לוקס ; 16-15 ז"ט' מרק; 20-18 ח"כ מתי; 32-19 ח"י' יחז; 2-1 א"ס ; 10-7 ב"נ; 7-5 ט"מ' ישע

'  ו; 12-7' א' אפס ;   21-11,18' ה ב"קור; 28-24 ו"ט א"קור; 8' א ש"מה; 6 ד"י' יוח; 48-47 ד"כ
   .39-19' י; 16' ד – 7'  ג' עבר; 6-1' ב א"טימ; 15
 
 


