
STANOWISKO DOKTRYNALNE SZKOŁY

Wierzymy, że:

1. Biblia jest słowem Boga i stanowi autorytet w sprawach życia i wiary. Wszystkie księgi Starego
i Nowego Testamentu powstały pod wpływem Boga, który inspirował wybranych przez siebie
ludzi do ich napisania.

2. Prawdziwy Bóg istnieje wiecznie.

3. Bóg jest Stwórcą i jego suwerenna moc jest widoczna w Bożej Opatrzności i dziele odkupienia.

4. Jezus Chrystus jest jedynym synem Boga. Jego bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu
i  zmartwychwstanie  dokonały  się  po to,  aby czyniąc  zadość  Bożej  sprawiedliwości,  objawić
człowiekowi Boga i zbawić człowieka.

5. Duch  Święty  był  przez  całą  wieczność  wszechobecny.  Jego  rolą  jest  przekonywanie  świata
o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, a także budowanie Kościoła.

6. Bóg stworzył anioły, aby służyły i oddawały Mu cześć. Niektóre z nich, włączając w to szatana,
zbuntowały się przeciwko Bogu i obecnie sprzeciwiają się planom i zamierzeniom Boga.

7. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Początkowa bezgrzeszność ludzi została
utracona  w  czasie  upadku  -  świadomego  sprzeciwienia  się  objawionej  woli  Boga  -  każdy
człowiek, oprócz jedynego wyjątku, jakim był Jezus Chrystus, rodzi się w grzechu i grzeszy.

8. Zbawienie i usprawiedliwienie są możliwe jedynie z łaski Bożej przez osobistą wiarę w Jezusa
Chrystusa. Odkupienie człowieka, możliwe dzięki ofierze Chrystusa, przyniosło tym, którzy mu
podlegają,  przebaczenie  grzechów,  pełne  pojednanie  z  Bogiem,  usynowienie  i  włączenie
do rodziny Bożej.

9. Powszechny  Kościół  jest  duchowym  organizmem  składającym  się  z  ludzi  wierzących,
odrodzonych  przez  Ducha  Świętego.  Głową  tego  Kościoła  jest  Chrystus,  zaś  wierzący
w momencie nawrócenia dołączą się do Ciała Chrystusa.

10. Wszyscy  dostąpią  przyszłego  cielesnego zmartwychwstania:  zbawieni  -  do życia  wiecznego,
a niezbawieni na sąd.

Znane mi jest stanowisko doktrynalne, cele i założenia Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Arka”
z Oddziałem Przedszkolnym. Wyrażam zgodę na nauczanie i wychowywanie mojego dziecka:

..................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

zgodnie ze światopoglądem chrześcijańskim.

Wrocław, data...........................................      …..………………………………………………………………………………
      Podpisy Rodziców  
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