
Cíle a vyznání Scripture Union 

 

SPOLUPRÁCE S CÍRKVEMI V CÍLECH SU 

a) seznámit děti, mládež a rodiny s Boží Dobrou zprávou 

b) povzbudit lidi všech věkových skupin ke každodennímu setkávání s Bohem 

prostřednictvím Bible a modlitby tak aby 

- došli k osobní víře v našeho Pána Ježíše Krista 

- rostli do křesťanské dospělosti 

- se stali užitečnými členy své církve i služebníky světa v jeho nouzi 

 

ČINNOST 

Aktivity Scripture Union obsahují programy pro systematické čtení Bible, dětskou 

misii, službu rodinám, prázdninové pobytové aktivity a tábory, práci ve školách, 

výcvikovou činnost, práci s mládeží, vydávání a distribuce křesťanské literatury a 

audiovizuálních prostředků. 

 

STANOVISKO VÍRY 

Jako celosvětová rodina Scripture Union přijímáme a prohlašujeme historickou 

věrohodnost křesťanské víry, která obsahuje následující: 

 

a) Bůh a lidská rasa 

Věříme, že Pán náš Bůh je jeden; Otec, Syn a Duch svatý, a že plní své nejvyšší 

záměry - ve stvoření, zjevení, vykoupení, soudu a příchodu Jeho království - 

povolávaje lidi ze světa sjednocuje je se sebou i mezi sebou navzájem v lásce. 

 

Přiznáváme, že tento Bůh nás stvořil podle své vůle a představy, vložil na nás 

důstojnost a hodnotu a uzpůsobil nás, abychom mu byli odpovědni. Nyní jsme 

členové padlé rasy; zhřešili jsme a pozbyli jsme Jeho slávu. 

 

Věříme, že Otec nám ukázal svoji svatou lásku, když dal Ježíše Krista, svého 

jediného Syna nám, zatímco kvůli naší hříšnosti a vině jsme si zasluhovali Jeho hněv 

a odsouzení. Ukázal nám svoji milost, když přijímá hříšníky, kteří věří v Jeho Syna. 

 



Vyznáváme Ježíše Krista jako Pána a Boha; jako pravého člověka zrozeného z 

Panny Marie; jako Služebníka bez hříchu, plného milosti a pravdy; jako jediného 

Prostředníka a Spasitele, který zemřel na kříži místo nás, zastupuje nás před Bohem, 

vykupuje nás ze sevření, viny a následku hříchu. Jako vítěz nad satanem a jeho 

silami vstal z mrtvých v oslaveném těle, byl svým Otcem vzat vzhůru; jednoho dne se 

osobně vrátí ve slávě a soudu aby ustavil své království. 

 

Věříme v Ducha svatého, který svět usvědčuje z viny z hlediska hříchu, spravedlnosti 

a soudu, a který Kristovu smrt přibližuje jako účinnou pomoc hříšníkům. Duch svatý 

vyhlašuje, že je třeba se ke Kristu v pokání obrátit, řídí víru k Pánu Ježíši Kristu a 

skrz znovuzrození z nás dělá podílníky na životě vzkříšeného Krista. Duch svatý je 

přítomen ve všech věřících, osvětluje jejich mysl, aby chápali pravdu Písma; vytváří v 

nich své ovoce, dává jim své dary a posiluje je ke službě světu. 

 

b) Písmo 

Věříme, že Písma Starého a Nového Zákona jsou Božím vdechnutím, takže pisatelé 

mluví z Boha, jak byli puzeni Duchem svatým; jsou tedy věrohodní ve všem, co 

potvrzují a jsou naší nejvyšší autoritou ve víře a v životě. 

 

c) Církev a její Misie 

Rozpoznáváme Církev jako tělo Kristovo, které se udržuje a roste v Něm; jako úplné 

společenství po světě a jako místní společenství, kde se věřící shromažďují. 

Uznáváme pověření Kristem, aby vyhlašovala Dobrou zprávu všem lidem, dělajíc z 

nich učedníky a učíc je, aby Ho poslouchali. Uznáváme Kristovo přikázání milovat 

naše bližní s výsledkem služby v církvi i společnosti, úsilí ke smíření všech s Bohem i 

lidmi, vyhlášením svobody od všech druhů útlaku a v šíření Kristovy spravedlnosti v 

nespravedlivém světě ... dokud nepřijde 

 

Toto stanovisko bylo přijato na Mezinárodním sněmu Scripture Union v Harare, 

Zimbabwe v květnu 1985. 

 


