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I. 

Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym, które 

zostało z Bożego postanowienia spisane przez ludzi prowadzonych Duchem Świętym, w taki sposób, iż każde słowo 
oryginalnego tekstu pochodzi od Boga, a całość jest pozbawiona jakichkolwiek błędów. Składając się z wielu 

różnorodnych ksiąg stanowi ono jedność, jest wewnętrznie spójne i kompletne. Pismo Święte jest dla nas 
najwyższym autorytetem we wszystkich kwestiach, które porusza.  
 
Przyjmujemy te księgi Pisma Świętego, co do których panuje jednomyślna zgoda wśród historycznych wyznań 
chrześcijańskich. 
 

II. 

Szanując różnorodność tradycji kościelnych i teologicznych podkreślamy, iż wspólnym fundamentem wiary i życia 
wszystkich chrześcijan, oraz drogą do jedności i jednomyślności winno być Pismo Święte, które jedynie jest Słowem 
Bożym. 
 
Uznając Słowo Boże za najwyższy autorytet, z szacunkiem odnosimy się do tradycji i dorobku teologicznego 
Kościoła. Z pokorą przyznajemy, iż jesteśmy jedynie ogniwem w łańcuchu wielu pokoleń, z których składa się Lud 

Przymierza. Z wdzięcznością rozpoznajemy, iż powszechność Kościoła pozwala nam odbierać zachętę i pouczenie 

zarówno od współczesnych, jaki i naszych przodków w wierze. 
 
Dlatego wraz z całym Kościołem Powszechnym wyznajemy: 
 

Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,  
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 

I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. 
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. 
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. 
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. 
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. 
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. 

I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. 

I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. 
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,  
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. 
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 
Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. 
I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. 

Amen. 
 

III. 
Stając wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla wiary chrześcijańskiej, wierzymy i wyznajemy, że:  
 

 Trójjedyny Bóg stworzył świat dla swojej chwały, z niczego, swoim Słowem, w ciągu sześciu dni; 

 
 Pismo Święte zawiera historyczny opis stworzenia i upadku Adama i Ewy, od których pochodzi cała ludzkość; 

 

 Grzech Adama ściągnął potępienie na wszystkich jego potomków, tak iż każdy człowiek rodzi się obciążony 
grzechem i oddzielony od Boga; 

 
 Bóg, poprzez Ewangelię, wzywa każdego człowieka do skruchy, wyznania grzechów i nawrócenia; 

 
 Jedynie przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, który poniósł karę za nasze grzechy, człowiek 

może dostąpić przebaczenia grzechów, pojednania z Bogiem i otrzymać nowe życie; 
 

 Zbawienie nie jest owocem ludzkich wysiłków, lecz darem, którego Bóg udziela grzesznikom w Chrystusie,  
z łaski, przez wiarę, która jest czynna w miłości; 

 

 Do Kościoła Chrystusowego należą wszyscy ci, którzy zaufali Chrystusowi i trwają w społeczności z Nim  
 i z sobą nawzajem; 

 
 Pismo Święte jest podstawą wszelkiej sprawiedliwości i praworządności. Jego autorytet nie ogranicza się do 

spraw wiary i moralności, ale obejmuje wszystkie dziedziny życia, łącznie z edukacją, polityką, gospodarką, 
nauką i sztuką; 

 
 Przesłanie Ewangelii nie ogranicza się do kwestii indywidualnego zbawienia. Zadaniem Kościoła jest głoszenie 

Słowa w taki sposób, aby jego moc przemieniała nie tylko ludzkie serca, ale również całe rodziny, 
społeczeństwa, oraz stworzone przez człowieka instytucje. 


