Programové prohlášení KS-SCH
I. Deklarace
"Co jsme viděli a slyšeli, to vám oznamujeme, abyste i vy měli společenství s námi; a naše
společenství je s Otcem i s jeho Synem Ježíšem Kristem." (1. Jan 1:3)
KS-SCH je vnitrocírkevní misijní hnutí v rámci SCEAV. Hnutí představuje nezávislou misijní
organizaci, která s církví v maximální možné míře spolupracuje při zachování vlastní svébytnosti.
"Členové KS-SCH zůstávají členy svých církevních sborů a aktivně pracují pro jejich duchovní
obživení k plnění misijního rozkazu Pána Ježíše Krista" (viz Stanovy KS-SCH čl. 1.b). Jako
nezávislá organizace si KS-SCH ponechává svou vlastní organizační strukturu.

Poslání:
KS-SCH chce:
a) "sdružovat křesťany bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, národnosti, být otevřeným pro všechny, kteří
přijímají jeho zásady" (Stanovy KS-SCH čl. 3.a)
b) "být solí země" - v rámci církve spolupůsobit k jejímu rozvoji a zachování zdravého učení. KSSCH se hlásí k tzv. biblicko-reformačnímu pietismu. Nepřijímá liberální teologii a s ní související
erozi v etické oblasti (akceptace homosexuálního životního stylu jako alternativy, úpadek instituce
manželství apod.).
c) "být světlem světu" - v rámci společnosti působit misijně a evangelizačně, podílet se na
charitativních a diakonických aktivitách, vnášet křesťanské prvky do občanského a společenského
života.Ve vztahu k ekumenickému hnutí usiluje o spolupráci s dalšími misijními a probuzeneckými
hnutími v zemi i za hranicemi. Současně se staví rezervovaně k těm formám ekumenismu, které
vedou k ideovému synkretismu a ke znehodnocení biblicko - reformačního učení. KS-SCH se také
chce vyvarovat nebezpečí oploštění zvěsti evangelia pouze do podoby sociální či ekologické
teologie.

Pramen víry:
Bible svatá.

Tradice ( kořeny):
Prvotní církev (biblická - Skutky apoštolů), Reformace (a.v.), Pietismus, Społeczność
Chrześcijańska (1905), Praca misyjna - Misijní práce (1950 - 1989, pastor Vladislav Santarius).

II. Věříme a vyznáváme
1. Celé Písmo svaté je inspirované Duchem svatým. Věříme, že 66 kanonických knih Starého i
Nového zákona bylo napsáno svatými lidmi, kteří byli vedeni Duchem svatým ve všem, co napsali.
Učení Písma svatého a jeho autorita je absolutní, svrchovaná a má konečnou platnost v otázkách
víry i života. (Biblické odkazy: 2. Tim. 3:16, 5. Mojž. 4:2, 2. Petra 1:21.)
2. Věčný Bůh existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Tyto tři osoby jsou jedním
Bohem, mají tutéž božskou podstatu, vlastnosti i dokonalost. (Biblické odkazy: 1. Mojž. 1:26, Řím.
1:20, Mat. 28:19, 5. Mojž. 4:35, Izaj. 44:6, Jan 17:5.)
3. Pán Ježíš Kristus je Božím Synem. Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Svou božskou podstatou
je rovný Otci, byl spolu s Otcem a Duchem svatým od věků v nebi. Jako Bůh se stal člověkem,
když byl počat Duchem svatým, narodil se z Marie Panny a žil v lidském těle život bez hříchu.
(Biblické odkazy: Jan 1:1-3, Jan 1:14, Jan 10:30, Jan 14:7-11, Mat. 1:20, Luk. 1:30-31, Filip. 2:57, 1. Tim. 3:16, Kol. 1:19.)

4. Duch svatý je osobou a má stejnou božskou podstatu jako Otec a Syn. Ve svém díle přesvědčuje
svět o hříchu, spravedlnosti a soudu a dokonává v člověku nové zrození, skrze které všichni věřící v
Krista jsou pokřtěni do těla Kristova. Duch svatý přebývá v každém člověku, který přijal Ježíše
Krista jako Spasitele a Pána a je jím zapečetěn až do dne vykoupení. Duch svatý je božským
učitelem a pomocníkem, který uvádí věřící do všeliké pravdy. (Biblické odkazy: Jan 15:26, Jan
16:7-14, Sk. 5:3-4, Sk. 1:8, Řím. 8:9, Řím 8:26-27, 1. Kor. 2:12 a 14, 1. Kor. 3:16, 1. Kor. 12:13,
Efez. 1:13-14.)
5. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Pádem prvního člověka, Adama došlo k porušení celého
lidstva. Člověk duchovně zemřel a dostal se pod satanovu moc. Člověk se rodí na svět se zkaženou
přirozeností, která se projevuje svévolí, útěkem od Boha a náklonností ke zlému. Nikdo nemůže
vidět Boží království, ani do něho vejít, dokud se nenarodí z Ducha svatého. (Biblické odkazy: 1.
Mojž. 1:26-27, Řím. 5:12, Efez. 2:1-3, Jan 1:12, Jan 3:3, 6-7, Tit. 3:5.)
6. Pán Ježíš Kristus se stal zástupcem hříšníků před Bohem a zemřel jako oběť smíření za
hříchy celého světa. Byl zlořečen kvůli hříšníkům a zemřel za jejich hříchy podle Písem, slavně
vstal z mrtvých z hrobu, vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boží jako nejvyšší kněz a přímluvce
věřících. K hodnotě vzácné Kristovy oběti nemůže nikdo nic přidat žádným předsevzetím, ani svým
upřímným úsilím anebo podřizováním se zákonům a předpisům církve. (Biblické odkazy: Řím. 5:8,
1. Jan 2:2, Gal. 3:13, 2. Kor. 5:21, Kol. 1:13-14 a 20-21, Luk. 24:39, Sk. 1:10-11, Efez. 4:10, Žid.
1:3, 1. Jan 2:1.)
7. Spasení připravené Kristem, které je nezaslouženým darem z Boží milosti, je možné
přijmout jedině vírou. V okamžiku, kdy z Boží milosti činíme upřímné pokání a uvěříme v Ježíše
Krista jako svého Spasitele, přecházíme ze smrti do věčného života. Jsme zároveň ospravedlněni
před Bohem a Otec nás přijímá tak, jako svého Syna a spojuje nás s ním v jedno. Současně Kristus
vstupuje do života věřícího, aby v něm přebýval, posvěcoval ho a naplňoval mocí. (Biblické odkazy:
Efez 1:7 a 2:4-9, Jan 1:12, Sk. 11:8, Jan 5:24, Řím 3:28, Řím. 4:3 a 23-25, Jan 17:23, Gal. 2:20,
Gal 4:6-7, Gal. 5:16.)
8. Kristovu církev, tělo Kristovo, tvoří ti, kdo přijali Ježíše Krista jako Spasitele a Pána a cele
mu důvěřují, nezávisle na tom, do jaké denominace patří. Každý věřící je Duchem svatým pokřtěn
do těla Kristova a jako údy těla Kristova věřící mají sloužit tomuto tělu dary Ducha. Hlavním
posláním Církve a všech věřících je zvěstování evangelia Ježíše Krista všemu stvoření, tedy všem
národům země. (Biblické odkazy: Efez. 2:19-22, Efez. 1:22-23, 1. Kor. 12: 13, Řím. 12:4-5, Mar.
16:15, Mat. 28:19-20.)
9. Osobní život věřících v Ježíše Krista má být svatý. Jsou povoláni k životu oddělenému od
světských a hříšných způsobů a nemají se zúčastňovat takových zvyků, které mohou být kamenem
úrazu pro jiné a pohoršením kříži Kristovu. Věřící v Ježíše Krista jsou povoláni k tomu, aby konali
dobré skutky. Biblické odkazy: Řím 12:2, Tit. 2:11-12, Efez. 2:10, Gal.6:10.)
10. Všichni lidé budou vzkříšení: spasení k věčnému životu, nespasení k věčnému zatracení.
Po smrti odcházejí duše věřících v Krista ke svému Pánu a v jeho blízkosti zůstávají v plném
vědomí a blaženosti až do vzkříšení těla při jeho příchodu pro Církev, kdy duch, duše a tělo budou
znovu sjednoceny a pak budeme s ním navždy ve slávě. Duše nevěřících zůstávají v trápení až do
posledního soudu před velikým trůnem, kdy nevěřící budou uvrženi do ohnivého jezera. "Jejich
trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci.´" (Biblické odkazy: Zjev. 20:5 a 1115, Jan 5:28-29, Luk. 23:43, 2. Kor. 5:8, Luk 16:19-31, Filip. 1:23, 1. Tesal. 4:14-18, 1. Kor.
15:42-49, Žid 9:27, Mat. 10:28, 2. Tesal. 1:7-9.)
11. Satan je osobou a skutečnou duchovní bytostí. Byl andělem, který se vzbouřil proti Bohu. Je
otcem lži, podvodu a všech pokušení. Pán Ježíš ho porazil a uvrhne ho do ohnivého jezera.
(Biblické odkazy: 1. Mojž. 3:15, Izaj. 14:12-15, Ezech 28:14-15, Jan 16:11, Efez. 6:11-12, 2. Kor.
11:14, 1. Petr. 5:8, Zjev. 12:9 a 20:10.)

12. Naše jistota a požehnaná naděje spočívá ve viditelném druhém příchodu Ježíše Krista,
který si dle zaslíbení vezme svoji církev a slavně ustanoví své Království. Po spálení tohoto světa
poskvrněného hříchem Pán Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. Tento nový svět bude v dokonalé
harmonii, blaženosti a spravedlnosti. (Biblické odkazy: Sk. 1:11, 1. Tesal. 4:16-17, Jan 14:1-3, 1.
Kor. 15:51-54, Tit. 2:13, Filip. 3:20-21, Zj. 19:11-21 a 20:1-15, Izaj. 65:17, 2. Petr. 3:7-13, Zjevení
21 a 22.)

III. Vize činnosti KS-SCH
A. Hlavní cíle:
1) Evangelizace a misie. Skrze evangelizaci chápeme nikoliv jen racionální schválení Boží zvěsti
či pohnutí emocí, nýbrž vedení k pokání, obrácení se ke Kristu a přijetí nového života z moci Ducha
svatého tak, jak to zvěstuje Boží slovo. Vedení k živé a osobní víře v Ježíše Krista jako osobního
Spasitele a Pána patřilo vždy k hlavní náplni misijní práce uvnitř evangelické církve, která již svým
charakterem předpokládá nutnost takového evangelizačního působení.
2) Biblické vyučování a duchovní vzdělávání věřících. Práce probuzeneckého hnutí na půdě
evangelické církve a.v. byla již od svých začátků úzce spjata s biblickým vyučováním a intenzivní
prací s Božím slovem. Biblické hodiny byly ústředním bodem práce předválečné "Społeczności
Chrześcijańskiej". Vzdělávání a budování věřících zůstává i v dnešní době, kdy je pravda
relativizována, základním cílem KS-SCH.
3) Vedení k posvěcenému životu. Vzniku hnutí předválečné "Społeczności Chrześcijańskiej"
předcházelo založení "Związku wstrzemięźliwości" na přelomu 19. a 20. století jako reakce na šířící
se alkoholismus a způsob života podle světských žádostí. Vedení k posvěcenému životu a oddělení
se od životního stylu tohoto světa bylo vždy spojeno s misijním hnutím uvnitř evangelické církve
a.v. V současně době, kdy církev opět čelí vlně "přizpůsobování se tomuto věku", se stává cíl
vedení ke zbožnému a střízlivému životu nově aktuální.
4) Všeobecné kněžství. Tento reformační princip je opakovaně zapomínán a nedoceněn.
Všeobecné kněžství může být realizováno v mnoha rovinách. Tou základní zůstává "vzájemné
napomínání a potěšování bratří ve víře", jak ho definoval jeden ze zakladatelů časného pietismu P.
J. Spener. Nikdo z věřících není zproštěn této nejen zodpovědnosti, ale také privilegia.

B. Metody a prostředky:
1. KS-SCH klade důraz na osobní zbožnost každého člena. Rozumíme tím:
- pečování o domácí pobožnosti tj. denní čtení Božího slova a modlitby;
- využívání volného času k prokazování lásky vlastní rodině, bližním ve sboru, návštěvám
nemocných a starých bratří a sester.
- intenzivní modlitební zápas v podobě modlitebních skupin v jednotlivých společenstvích.
2. Biblické a duchovní vzdělávání.
a) Mimořádnou pozornost je nutno věnovat programům biblických hodin, které zůstávají úhelným
kamenem práce KS-SCH. V programech biblických hodin budou proto probírány nejen věroučné
otázky, ale také aktuální témata týkající se praktického křesťanství a sledování celosvětového dění
včetně izraelského národa a pronásledování křesťanů ve světě.
b) Jako velmi naléhavé se jeví organizování školicích a vzdělávacích setkání jak na úrovni
jednotlivých společenství (alespoň jednou ročně tzv. "vzdělávací den"), tak na úrovni celého KSSCH. Takové setkání ("víkendová konference KS-SCH"), při jehož organizaci je nutno usilovat
také o pomoc kvalitních přednášejících ze zahraničí, by se mělo uskutečnit minimálně dvakrát ročně
a mělo by se stát prestižní akcí v oblasti biblického a duchovního vzdělávání.
c) Je nutno si uvědomit, že bez kvalitního vyučování není možná ani správná evangelizační činnost.
d) Cílem v této oblasti je vytvořit na středisku Karmel vzdělávací centrum sloužící KS-SCH, církvi
i zájemcům mimo naší zemi a církev (kurzy, konference, biblická škola)

3. Vnitřní evangelizační a misijní činnost.
- prioritním cílem vnitřní misijní činnosti je vedení k živé víře členů církve (pokání, obrácení,
znovuzrození). K tomu slouží nejen lokální a všeobecná evangelizační setkání ("stanový tábor
mládeže"), ale především osobní evangelizace.
4. Vnější evangelizace a misie
- působení prostřednictvím masmédií
- hledání "misijního pole" místního společenství mimo území SCEAV a působení na něm
- hledání "misijního pole" pro celé KS-SCH za hranicemi SCEAV a působení na něm
- novým cílem je vyslání alespoň jednoho misijního pracovníka, kterého bude KS-SCH financovat,
anebo alespoň finanční podpora konkrétního misijního díla ve světové misii.
5. Práce s dětmi a s mládeží v duchu zásad KS-SCH je naší velkou prioritou. Každá místní
skupina KS-SCH věnuje mimořádnou pozornost vedení mládeže. Tato pozornost se projeví tím, že
na každém setkání výboru mládeže bude přítomen člen Rady místního společenství a na centrálním
výboru mládeže bude přítomen člen ústředního vedení. Práce s mládeží se řídí zvláštními zásadami
(viz Organizační řád odboru mládeže KS-SCH). Práce KS-SCH koordinuje také práci v nedělních
besídkách a pořádá alespoň dvakrát ročně setkání pro pracovníky nedělních besídek ve spolupráci s
Dětskou misií.
6. Práce se střední generací a seniory
- na úrovni místních společenství se pořádají setkání příslušníků střední generace (tzv. "C"
skupina), vzdělávací skupinky sester, matek, mužů a jiné. Cílem práce se střední generací je
podporovat biblické vzdělávání dospělých i podpora křesťanských forem odpočinku a společného
prožívání volného času.
- Pro seniory - pracovníky a jejich rodinné příslušníky se alespoň jednou ročně pořádá společné
setkání na středisku Karmel, pro zájemce z řad seniorů se na středisku Lípa pořádá tradiční
podzimní týdenní pobyt.
7. Hudební a pěvecká činnost
- Tato oblast práce je prostředkem evangelizační a misijní činnosti.
- Realizuje se formou pěveckých sborů, hudebních skupin, dechových orchestrů i služby
jednotlivců.
- K tradičním setkáním zaměřeným na tuto oblast patří hudební festivaly mládeže, festival
dechovek, hudební odpoledne dětí a koncerty.
8. Publikační činnost by měla zřetelně dokumentovat misijní službu KS-SCH. Má-li zůstat
dědictví příští generaci, mělo by být věnováno maximální úsilí o pečlivou dokumentaci dění a
života víry současné generace. Je proto povinností místní skupiny KS-SCH starat se o sbírání
aktuálních svědectví či publikaci jiných významných událostí ze života společenství. Důležitým
pojícím článkem je vlastní časopis KS-SCH, v němž jsou diskutovány aktuální otázky života víry.
9. Finanční prostředky pocházejí z dobrovolných darů členů, kteří jsou vedeni k zodpovědnému
dávání pro účel podpory Božího díla. Z finančních prostředků bude financován alespoň jeden
pracovník KS-SCH na plný úvazek, a dále alespoň na částečný úvazek pracovník s mládeží
(koordinátor mládeže). Dále bude finančně podporováno konkrétní misijní dílo ve světě (viz bod 4).
Členům musí být jasné, jak jsou finanční prostředky používány, proto jednou ročně je zveřejňována
zpráva o finančním hospodaření.

C. Charakter činnosti ve vztahu k SCEAV:
Všeobecně je nutné dbát na to, aby činnost KS-SCH měla ve vztahu ke SCEAV charakter
doplňující (především ve výše uvedených oblastech) nebo částečně zastupující (pokud některé další
potřeby nejsou dostatečně realizovány církví). Není účelem, aby docházelo k duplicitě některých
činností.

