ZASADY WIARY
Zasady Wiary Chrześcijańskiej Szkoły Misyjnej wierzymy, że są tożsame z zasadami bratnich Kościołów, do których
adresowane są niniejsze informacje. Nie mniej jednak pragniemy przypomnieć, że jako Szkoła Misyjna wierzymy:

1. Wierzymy w Pismo Święte tj. Stary i Nowy Testament jako jedyny, werbalnie natchniony przez Boga,
nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary.
2. Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
3. Wierzymy w Ducha Świętego jako trzecią osobę Trójcy, zamieszkującą w wierzącym od chwili nowo
narodzenia, uzdalniającą go do świętego życia i służby.
4. Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz. Zgrzeszywszy, człowiek ściągnął na siebie i
całą ludzką rasę śmierć fizyczną i duchową, która jest oddzieleniem od Boga, stąd każdy człowiek
przychodzący na świat rodzi się z grzeszną naturą i grzeszy w myśli, słowie i uczynku.
5. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus zmarł za grzechy świata, złożywszy zastępczą ofiarę, aby wszyscy, którzy
wierzą w niego byli usprawiedliwieni darmo, z łaski, na podstawie jego przelanej krwi.
6. Wierzymy, że człowiek, mimo grzesznego stanu, w jakim się znajduje, może dostąpić zbawienia z łaski przez
wiarę i poprzez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa narodzić się na nowo z Ducha Świętego, stając się dzieckiem
Bożym i dziedzicem życia wiecznego.
7. Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Jego wniebowstąpienie i obecne arcykapłańskie
wstawiennictwo za wierzącymi.
8. Wierzymy w niewidzialne przyjście Jezusa Chrystusa na powietrze po Kościół oraz w powtórne, osobiste,
widzialne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia swego królestwa na ziemi.
9. Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczne przebywanie
zbawionych w niebie z Bogiem oraz wieczne cierpienia niezbawionych w miejscu oddzielenia od Boga, które
Biblia nazywa "jeziorem ognistym".
10. Wierzymy w powszechny, apostolski Kościół, do którego należą nawróceni i odrodzeni wszystkich wieków, ze
wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła, zbudowanego
na fundamencie apostołów i proroków, zaś wszyscy wierzący są złączeni krwią Chrystusa i ochrzczeni w
Duchu w jedno Ciało.
11. Wierzymy w powszechne kapłaństwo wierzących, którzy jako członkowie Ciała Chrystusowego wykonują
służbę zleconą przez Ducha Świętego.
12. Wierzymy w aktualność Chrztu na podstawie wiary przez zanurzenie w wodzie jako aktu posłuszeństwa Bogu
i zewnętrzny wyraz nawrócenia się człowieka do Boga, dokonany na podstawie świadomej woli człowieka
jako wyraz nawrócenia i odrodzenia.
13. Wierzymy w aktualność Wieczerzy Pańskiej, która jest na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa i Jego śmierci.
Wieczerza Pańska to społeczność wierzących, podczas której następuje spożywanie chleba, symbolizującego
ukrzyżowane ciało Chrystusa oraz wina symbolizującego Jego przelaną krew, ustanowioną przez Jezusa
Chrystusa na wzór ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył ze swoimi uczniami dzień przed ukrzyżowaniem.

