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Deklaracja uczestnika programu InspiraTOUR 

W Ewangelicznej Polsce (dalej: EP) wierzymy, że w jedności siła. Tworzymy społeczność ludzi, 

którzy dzięki współpracy chcą jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem Ewangelii do naszych 

rodaków.  

Podstawą efektywnej współpracy środowisk ewangelicznych jest wzajemny szacunek, dlatego 

też poniżej prezentujemy deklarację, o której przyjęcie zwracamy się do uczestników wydarzeń 

i projektów organizowanych przez EP. 

1. Przyznajemy, w ślad za 1 Kor. 13:12, że nasze poznanie Chrystusa i Jego miłości jest 

niepełne i szanujemy różnice teologiczne pomiędzy poszczególnymi denominacjami, 

zgodnie z maksymą „W sprawach pierwszorzędnych – jedność, w drugorzędnych – 

wolność, a we wszystkich – miłość". Za sprawy pierwszorzędne uważamy 5 

podstawowych zasad protestantyzmu: 

a. Pismo Święte jest jedynym, samostanowiącym się autorytetem odnośnie wiary i 

praktyki chrześcijanina. Każda prawda dotycząca wiary, doktryny i dogmatów 

musi stać w zgodzie i wynikać bezpośrednio z Biblii.  

b. Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka 

przed Bogiem (Rz. 3:28); 

c. Zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako "niezasłużony dar", a nie jako 

nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika (Ef 2:8); 

d. Tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi; 

e. Wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się 

tylko przez Boga, przez Jego wolę i działanie. 

 

2. Zgodnie z ideą „Kościół Reformowany i stale się reformujący” zakładamy, że nieustanną 

potrzebą Kościoła chrześcijańskiego jest reformacja w oparciu o Słowo Boże. Dlatego 

tradycja i praktyki pobożnościowe poszczególnych denominacji nie będą traktowane 

jako ostateczne odzwierciedlenie Bożych oczekiwań wobec Kościoła. 

 

3. Biorąc powyższe pod uwagę, deklarujemy, że: 

a. w czasie spotkań EP nie będziemy eksponowali różnic teologicznych pomiędzy 

poszczególnymi denominacjami zaangażowanymi w jej działania, 

b. nie będziemy zamieszczali negatywnych komentarzy dotyczących różnic 

teologicznych i odmiennych praktyk pobożnościowych w ramach projektów EP, 

c. będziemy zachęcali pastorów, liderów chrześcijańskich, braci i siostry do 

przyjęcia postawy jedności i wzajemnego szacunku, wiedząc, że tylko w ten 

sposób będziemy w stanie realizować przyjęte przez EP cele. 

 

Ewangeliczna Polska – połączeni dla przyszłych pokoleń! 

http://www.ewangeliczna.pl/

