DOKTRYNA I FILOZOFIA PORADNICTWA
FUNDACJI PROJEKT: RAZEM – PASJA DO ŁĄCZENIA
Fundacja PROJEKT: RAZEM - Pasja do łączenia wyznaje następujące zasady i wartości:
1. Biblia, tj. Pismo Święte, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, jest natchnionym
Słowem Boga, bezbłędnym w oryginalnych pismach, całkowitym objawieniem Jego woli
zbawienia człowieka oraz boskim i ostatecznym autorytetem dla całej wiary i życia
chrześcijańskiego.
2. Istnieje jeden Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, nieskończenie doskonały i wiecznie trwający w
trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym.
3. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem, poczętym z Ducha Świętego i
narodzonym z Marii Dziewicy. Według Pisma Świętego, umarł na krzyżu składając ofiarę za
nasze grzechy. Następnie powstał z martwych, wstąpił do Nieba, gdzie zasiada po prawicy
Majestatu na Wysokości i jest naszym Wielkim Księciem i Orędownikiem.
4. Służbą Ducha Świętego jest chwalenie Jezusa Chrystusa, a w obecnych czasach
przekonywanie człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, odnowienie, włączenie w Ciało
Chrystusa (chrzest), zapieczętowanie, zamieszkanie w nim, obdarowanie wierzącego,
prowadzenie, pouczanie, oświecanie i umożliwianie mu pobożnego życia i służby.
5. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, lecz popadł w grzech i dlatego jest
stracony i tylko poddając się odnowieniu przez Ducha Świętego może uzyskać zbawienie i
życie duchowe.
6. Przelanie krwi Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych, stanowi jedyną podstawę
usprawiedliwienia i zbawienia dla tych, którzy uwierzą przyjmując Jezusa Chrystusa, rodzą się
na nowo z Ducha Świętego, a tym samym stając się dziećmi Boga.
7. Chrzest w wodzie i Wieczerza Pańska są obrzędami, których Kościół powinien przestrzegać w
obecnych czasach. Nie są one jednak środkami zbawienia.
8. Prawdziwy Kościół, który rozpoczął się w dniu Zesłania Ducha Świętego, składa się z osób,
które przez zbawczą wiarę w Jezusa Chrystusa zostały odrodzone przez Ducha Świętego i są
zjednoczone razem w ciele Chrystusa, którego On jest Głową i Pasterzem.
9. Szatan jest istotą, którą Bóg stworzył, jako najwyższego i bezgrzesznego anioła, a który przez
pychę popadł w grzech stając się całkowicie zdeprawowanym. Szatan jest źródłem grzechu.
Szatan, wróg wszystkich wierzących, został osądzony na krzyżu i ostatecznie zostanie
wrzucony do jeziora ognia na zawsze i na wieki.
10. Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie osobiste, niedalekie i ta „Błogosławiona
Nadzieja” ma istotny wpływ na życie osobiste i służbę wierzących.
11. Bóg wzbudzi ciała z martwych: każdego wierzącego do wiecznego błogosławieństwa i radości
w Panu, a każdego niewierzącego na sąd i świadomej kary wiecznej w jeziorze ognia.
12. W chwili śmierci, dusza i duch każdego wierzącego natychmiast wkracza w obecność Pana
Jezusa Chrystusa w Niebie.

Filozofia poradnictwa
Fundacja PROJEKT: RAZEM - Pasja do łączenia jest ukierunkowana na pomoc osobom
indywidualnym, parom i rodzinom w znalezieniu wolności w trzech głównych problemach:




Problemy emocjonalne wynikają z krzywd emocjonalnych spowodowanych wykorzystaniem
emocjonalnym, fizycznym, seksualnym lub duchowym. (Łukasz 4:18)
Problemy duchowe obejmują nierozwiązane problemy goryczy, dumy, buntu, wartości
doczesnych, hipokryzji lub upadku moralnego.
Twierdze duchowe wywodzą się z poddania się wrogowi poprzez konkretne działania, które
pozwalają mu wpływać na ludzi. Mogą one obejmować, między innymi, zaangażowanie w
okultyzm, bunt, narkotyki, itp. (Objawienie 4:27, 1 Samulela 15:23)

Polegamy na Duchu Świętym, który prowadzi doradcę towarzyszącemu osobie szukającej pomocy
przy rozwiązaniu jego problemów. Duch Święty musi pokierować, przekonać i umożliwić działanie
osobie w tym procesie.
Stosujemy biblijne zasady w prowadzeniu człowieka do uwolnienia z każdego problemu. Nie
osądzamy go za to, kim był lub jest, lecz staramy się poprowadzić go ku wolności. Wynikiem tej
wolności będzie doświadczanie Bożego celu, spełnienia, radości i pokoju w relacji z Nim i innymi.
(Galacjan 5:1, Jan 10:10)
Jezus skupiał się na sercu człowieka, by rozwiązać duchowe i emocjonalne problemy. Doradca zatem
musi zaakceptować, zrozumieć i troszczyć się o potrzeby serca. Wolność może przychodzić tylko
wtedy, gdy problemy są rozwiązane na poziomie serca.

