
ZÁSADY PRÁCE 

Chceme se učit službě, kterou nás Bůh pověřil, v poslušnosti Pánu Ježíši Kristu a ve 

spoléhání na Ducha svatého. Především usilujeme o následování biblických zásad 

ve všem, co konáme s důrazem na životní důležitost modlitby. 

 

Naši práci děláme těmito způsoby: 

 

1. EVANGELIZACE A UČENÍ 

a) Jsme zavázáni učit základní křesťanské pravdy jako podstatnou část 

evangelizace. 

b) Usilujeme o sdělení Boží Dobré zprávy dětem, mládeži a rodinám nejen slovy, ale 

i vytvářením pečujícího společenství. 

c) Děláme všechno pro to, abychom přiblížili evangelium současné řeči přiměřeným 

způsobem k souvislostem. 

d) Zdůrazňujeme, že víra vždy vede k činnosti a k růstu křesťanovy povahy a služby 

e) Přiznáváme, že evangelium má nevyhnutelný sociální rozměr a proto nás 

povolává do služby druhým a soustřeďuje na sociální spravedlnost. Z pohledu 

našich cílů máme zvlášť odpovědnost za děti a mládež, kteří jsou chudí, 

zanedbaní či využívaní. 

f)  Povzbuzujeme děti k následování Krista způsobem přiměřeným jejich věku, 

kultuře a zázemí s přihlédnutím k jejich situaci doma a v rodině i jejich vyspělosti. 

g) Věříme, že znovuzrození je hluboká nadpřirozená zkušenost způsobená Duchem 

svatým. Proto zveme lidi k odpovědi na to, co On koná v jejich životech, a 

střežíme, aby odpovědi nebyly povrchní. 

 h) Jsme zavázáni ke způsobům práce, která odráží naši víru ve vhodné spolupráci s 

organizacemi a institucemi jako jsou školy, které nás přijímají. 

 

2. BIBLICKÁ SLUŽBA 

K povzbuzení lidí, aby se setkávali s Bohem prostřednictvím Bible, zdůrazňujeme 

význam Bible jako celku. 

a) Povzbuzujeme lidi, aby ji četli a tak došli k pokání, víře, poslušnosti Boha a k jeho 

uctívání. 

b) Připravujeme systematické programy a materiály pro děti, mládež a dospělé 

přiměřeně k jejich věku a situaci. 



c) Jsme zavázáni ke čtení Bible, které je přemýšlivé, modlitební a pravidelné a které 

čtenáři umožňuje aby odpovídali spíš na poselství celé Bible, než na izolované 

pasáže. 

d) Usilujeme o interpretaci textu tak, aby umožňoval lidem v jejich současné situaci 

slyšet v původní souvislosti Biblické poselství pro sebe. 

 

3. CÍRKVE 

a) Rozpoznáváme naše místo ve světové Boží rodině a hledáme cesty k pozitivní 

spolupráci s různými církvemi. 

b) Povzbuzujeme lidi, kteří přicházejí k víře skrz naši službu, aby se zapojili do života 

ve společenství některé místní církve. 

 

4. ROVNOST A JEDNOTA 

a) Věříme, že počátek všech lidí má z Božího pohledu stejnou hodnotu a že všichni, 

kdo věří Kristu, jsou jedno v Něm. 

b) Proto jsme zavázáni vykonávat naše služby bez diskriminace rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, nebo sociálního postavení. 

c) Rozpoznáváme, že Scripture Union po celém světě je rodinou národních hnutí, v 

níž se mohou zodpovědným způsobem rozdělovat zdroje na základě důvěry. 

d) Vyjadřujeme své křesťanské pověření rozličným a tvořivým způsobem podle 

našich rozmanitých kulturních a společenských tradic. 

 

5. DOBROVOLNÍCI A ZAMĚSTNANCI 

a) Pracujeme s poměrně malým aparátem, který získává, motivuje, vychovává, 

vybavuje a podporuje větší počet dobrovolníků se kterými spolupracuje. 

b) Věříme, že Duch svatý propůjčuje dary vedení křesťanům všech národností bez 

diskriminace. Tak povzbuzujeme národní vedení jednotlivých hnutí, i když pro ně 

uznáváme pomoc i z jiných zemí. 

c) Jako zaměstnanci a dobrovolníci rozličného zázemí, jsme spojeni ve svém 

závazku vůči cílům, víře a zásadám práce Scripture Union. 

d) Souhlasíme, že, zatímco jsme zapojeni do aktivit Scripture Union, sporná témata, 

jako křest, duchovní dary a nařízení církve, udržíme v mezích které podporují 

soulad. 

 

 

 



6. BIBLICKÉ POŽADAVKY 

a) Naším cílem je následovat biblické principy ve všem co děláme. To např. zahrnuje 

naši administrativu, reklamu a způsob jakým se staráme o své zaměstnance a 

dobrovolníky. 

b) Usilujeme, abychom naší službou vzdávali Bohu čest, spoléhali se na Něj v 

modlitbách a současně s použitím nejlepších dosažitelných prostředků dosahovali 

nejvyšší možné úrovně. 

c) Věříme v modlitbu za finanční podporu v závislosti na Bohu a sdělení našich 

potřeb křesťanské veřejnosti, bez zkreslování pravdy, a bez použití nepatřičného 

nátlaku. 

 

Přijato Mezinárodním sněmem 1992 


