Kościół Chwały - materiał prasowy

Kościół Chwały to jeden z młodych kościołów protestanckich nurtu pentakostalnego działający
zgodnie z porządkiem prawnym RP.
Tego typu kościoły (czasem ogólnie nazywane ewangelikalnymi) stanowią w niektórych
częściach świata znaczący element na mapie wyznaniowej danego kraju (m.in. w USA, Australii,
Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Argentynie, Korei Płd., RPA i innych krajach afrykańskich ).
Są tam powszechnie rozpoznawane i akceptowane na równi z tzw. kościołami historycznymi.
Początki ruchu, z którego wywodzi się Kościół Chwały w Polsce sięgają przełomu lat 80 i 90tych, kiedy to nowa sytuacja polityczna umożliwiła oficjalną rejestrację kościołów i związków
wyznaniowych.
W kwestiach wiary i zasad życia opieramy się na przekazie Pisma Św. Starego i Nowego
Testamentu, starając się sięgać do wczesnych źródeł chrześcijańskiej i apostolskiej nauki.
Zgodnie z ewangelicznym przekazem wierzymy w dobrego Boga, którego wolą jest
błogosławienie ludzi we wszystkich obszarach życia a zbawienie w Chrystusie już tu, na ziemi,
zawiera w sobie obietnicę m.in. odkupienia duszy, uzdrowienia dla ciała jak i zaopatrzenia
materialnego.
Na podstawie Pisma Św. (nie średniowiecznych doktryn kościoła) umożliwiamy kobietom
pełnienie duchowej posługi (jak miało to miejsce w nowotestamentowym kościele I w. n.e.) co
zresztą staje się powoli normą także w niektórych historycznych kościołach.
Na nabożeństwach Kościoła Chwały widoczne są przejawy duchowej, spontanicznej ekspresji we
wspólnym uwielbieniu Boga przez wiernych, co także jest oczywistą konsekwencją wdrażania w
życie zasad Pisma i naturalnym zachowaniem ludzi autentycznie czczących Boga.
Janusz Szarzec
Pastor Kościoła Chwały

O możliwości służenia Bogu nie decyduje płeć danej osoby, ale miłość do Boga oraz pasja dla
jego spraw, zgodnie z Biblijną zasadą: „nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani
wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie
Chrystusie” (Galacjan 3/28)
Pastor Urszula Podżorska
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