
Aby realizować naszą wizję i misję, Fala współpracuje z osobami, 
grupami, szkołami i kościołami. Fala kocha lokalny kościół i szanuje 
różnorodność tradycji oraz sposobów wyrażania naszej wspólnej wiary.  

WIERZYMY, że Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament, jest 
w całości inspirowane przez Ducha Świętego, bez błędów w 
oryginalnych manuskryptach, nieomylnym i ostatecznym autorytetem we 
wszystkich kwestiach dotyczących wiary i postępowania.  

WIERZYMY w jednego Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy, który istnieje 
wiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

WIERZYMY, że człowiek został stworzony na obraz Boga, ale z powodu 
grzech popełnionego przez Adama został oddzielony od Boga, posiadł 
grzeszną naturę i jest obciążony wyrokiem śmierci. W konsekwencji 
człowiek jest zgubiony, nie może sam uchronić się od gniewu Boga i 
potrzebuje zbawienia.  

WIERZYMY w Pana Jezusa Chrystusa, w pełni Boga i w pełni człowieka, 
który się narodził z dziewicy, był doskonały i bez grzechu, i jest jedynym 
Zbawicielem. Wierzymy, że w ciele poniósł nasze grzechy na krzyż, 
zmartwychwstał, wstąpił do nieba i siedzi teraz po prawicy Boga, 
wstawiając się za nami. Wierzymy, że Chrystus powróci osobiście, w 
fizycznej postaci, w mocy i chwale.  

WIERZYMY, że zbawienie jest darem, który Bóg suwerennie daje z łaski 
tym, którzy pokutują i wierzą w Pana Jezusa Chrystusa oraz że ci, którzy 
naprawdę w Niego wierzą są zbawieni na wieki dzięki Jego przelanej 
krwi.  

WIERZYMY w Boga Ducha Świętego, który mieszka we wszystkich 
wierzących, aby przekonywać, oświecać, uświęcać, umacniać i prowadzić 
ich w życiu i służbie.  



WIERZYMY, że prawdziwy Kościół składa się z osób, które dzięki 
zbawczej wierze w Jezusa Chrystusa zostały odrodzone w Duchu 
Świętym i są prawdziwie zjednoczone w ciele Chrystusa, którego jest 
głową.  

WIERZYMY w cielesne zmartwychwstanie zarówno zbawionych, jak i 
zgubionych. Ci pierwsi są zbawieni do wiecznego życia z Bogiem, 
natomiast zgubieni powstaną na wieczną karę, czyli oddzielenie od Boga.  

WIERZYMY, że Chrystus nakazał kościołowi czynić uczniami wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, co nakazał Chrystus.  

Fala uznaje również zapisy Przymierza z Lozanny oraz Deklarację wiary 
Światowego Aliansu Ewangelicznego.  

Deklaracja wiary nie jest wyczerpującym opisem naszych przekonań.  

Biblia, jako inspirowane i nieomylne Boże Słowo, które przemawia z 
ostatecznym autorytetem odnośnie prawdy, moralności i właściwego 
postępowania ludzkości, jest jedynym i ostatecznym źródłem 
wszystkiego, w co wierzymy. Jeśli chodzi o doktrynę, praktykę, politykę i 
dyscyplinę w ramach działań stowarzyszenia i funkcjonowania zespołu, 
Zarząd Fali jest decydującym autorytetem w kwestii znaczenia i 
zastosowania Biblii.  


