Aliansz Hitvallás*
Hiszünk…
…a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható szavában, mely hit és cselekedetek tekintetében a
legfőbb tekintély…
…az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három személyében létezik…
…a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől született, bűntelen emberi életet élt,
természetfölötti csodákat tett, engesztelő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár érettünk,
személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel…
…az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus
kiontott vére árán, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által részesül…
…a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a
róla szóló bizonyságtételre…
…a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, Krisztus Testében…
A feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kárhozatra támadnak fel.


A Világ Evangéliumi Aliansz által elfogadott hitvallás szövege

The HEA Statement of Faith*
We believe…
...in the Holy Scriptures as originally given by God, divinely inspired, infallible, entirely trustworthy; and the supreme authority
in all matters of faith and conduct....
One God, eternally existent in three persons, Father, Son, and Holy Spirit...
Our Lord Jesus Christ, God manifest in the flesh, His virgin birth, His sinless human life, His divine miracles, His vicarious
and atoning death, His bodily resurrection, His ascension, His mediatorial work, and His personal return in power and glory...
The Salvation of lost and sinful man through the shed blood of the Lord Jesus Christ by faith apart from works, and
regeneration by the Holy Spirit...
The Holy Spirit, by whose indwelling the believer is enabled to live a holy life, to witness and work for the Lord Jesus Christ...
The Unity of the Spirit of all true believers, the Church, the Body of Christ...
The Resurrection of both the saved and the lost; they that are saved unto the resurrection of life, they that are lost unto the
resurrection of damnation.
* This is also the statement of faith of the World Evangelical Alliance

We as ___________________________________________________ agree totally with the above
statement of faith.
Date:

_________________________________
Representative of the above mission

