Nasza Misja
Utwierdzić ludzi w Słowie Bożym.
Nasza Wizja
Dla ludzi, którzy są utwierdzeni w Słowie Bożym, by żyć jak:
wzorowi naśladowcy Jezusa Chrystusa
studiujac Biblię indukcyjnie
celowe czynienie uczniów i wierne służenie Kościołowi w mocy Ducha Świętego.
Nasz Cel
Pomoc w przywróceniu utwierdzenia autorytetu Słowa Bożego w naszym państwie.
Doktrynalne Oświadczenie
Doktrynalne Oświadczenie Służby Precept oparte jest na następujących prawdach biblijnych, które uważamy
za niezbędne w wierze chrześcijańskiej, jak również one uważane są za powszechne wierzenia i wartości, do
których przypisują się nasi członkowie, nauczyciele i pracownicy.
Pismo Święte: Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, bezbłędnym w początkowym wydaniu i jest
końcowym autorytetem w wierze chrześcijańskiej.
Głowa Boża: Głowa Boża – Trójca Święta - składa się z trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy
Osoby są Jedynym Prawdziwym Bogiem, które mają tę samą naturę i doskonałość.
Pan Jezus Chrystus: Wieczny jak Bóg; wcielony w człowieka, zrodzony z dziewicy; Jego śmierć na krzyżu
jako wystarczające w pełni odkupienie za grzechy ludzkie; Jego dosłowne cielesne wskrzeszenie z martwych;
Jego obecna Niebiańska wstawiennicza służba i Jego przyszły powrót na ziemię, by rządzić suwerennie.
Duch Święty: Trzecia Osoba w Trójcy Świętej; On przekonuje świat o grzechu, odnawia, chrzci, zamieszkuje,
pieczętuje i oddziela wierzących do życia w poddaniu się panowania Jezusa Chrystusa; On strzeże i umacnia
wierzących dzień po dniu; On jest Nauczycielem Słowa Bożego i Przewodnikiem w życiu wierzącego.
Ludzkość: Ludzkość została stworzona niewinnie i czysto, ale wpadła w grzech przez nieposłuszeństwo
Adama i przez to wszyscy ludzie są zepsuci na ciele, duszy i duchu i potrzebują odkupienia (zbawienia).
Zbawienie: Zbawienie jest przez łaskę, bezpłatny dar Boży niezależny od uczynków; wymaga żalu, skruchy,
zmiany z własnej drogi do drogi, którą prowadzi Bóg i jest ona traktowana jako osobista wiara i
zaangażowanie się w panowanie Jezusa Chrystusa; Wszyscy ludzie, którzy utrzymują, że Jezus Chrystus jest
ich Panem są zrodzeni na nowo przez Ducha Świętego i stali się współdziedzicami Królestwa Bożego i to
prawdziwe zbawienie jest manifestowane w przemienionym życiu.
Przyszłość: Jezus Chrystus powróci na ziemię i ukarze się w ciele wszystkim ludziom. Sprawiedliwi będą
przemienieni z ciała do formy życia w wieczności z Panem Bogiem. Niesprawiedliwi będą w ciele osądzeni
(potępieni) i przygotowani do wiecznej kary.

