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Royal Rangers jest chrześcijańskim ruchem skautowym (służbą) o charakterze ewangelicznym
i zielonoświątkowym. Jest obecny w ponad stu krajach na całym świecie, na bazie porozumień podpisanych
przez Royal Rangers International (RRI) z kościołami lub związkami wyznaniowymi w różnych krajach.
Kościołem Patronującym służbie RRI jest Kościół Assamblies of God w USA. W Polsce umowę z RRI podpisał
Kościół Zielonoświątkowy (KZ) w RP. Kościołem Patronującym służbie RR w Polsce jest KZ.
Stowarzyszenie Royal Rangers Polska (RRP) jest międzywyznaniową, chrześcijańską organizacją skautową,
która na mocy podpisanej Umowy o Współpracy pomiędzy KZ a RRP otrzymała prawo do używania logo
i programu RR w Polsce. RRP realizuje program RR poprzez zakładanie szczepów w międzywyznaniowym,
ewangelicznym środowisku. Szczepy w Polsce są inicjowane i zarządzane lokalnie przez Instytucje Patronujące
(kościoły, wspólnoty kościelne oraz instytucje i organizacje chrześcijańskie) oraz rejestrowane
w strukturze RRP na bazie Umów podpisanych pomiędzy RRP a IP. Warunkiem założenia szczepu przez IP
i funkcjonowania w strukturze RRP jest utożsamianie się IP oraz kadry szczepu z Wizją, Misją, Wartościami,
Podstawami Ideowymi i Ideałami Wychowawczymi RRP.
Rozwój duchowy jest bezpośrednio wpisany we wszystkie fundamentalne założenia i podstawy służby RRP.
Stały duchowy rozwój skautów i liderów RR jest niezbędny do osiągania celów nadrzędnych RR.
Wizją RRP jest wychowywanie dzieci i młodzieży przez skauting i Ewangelię.
Misją RRP jest realizacja celów nadrzędnych RR, jakimi są:
1) ewangelizacja młodego pokolenia (przyprowadzanie dzieci i młodzieży do Chrystusa poprzez głoszenie
Ewangelii na zbiórkach, biwakach, obozach itp.);
2) uczniostwo (nauczanie dzieci i młodzieży, jak trwać w relacji z Chrystusem poprzez: modlitwę, chrzest
i chodzenie w Duchu Świętym oraz osobiste świadectwo);
3) mentoring (pomoc dzieciom i młodzieży w osiągnięciu dojrzałości duchowej i społecznej oraz pomoc
w odnalezieniu swojego miejsca w życiu: w Kościele, w rodzinie, w służbie i w społeczeństwie).
Wartości RRP:
1) życie zgodne ze standardami biblijnymi i Prawem RR;
2) rodzina chrześcijańska;
3) chrześcijańska tożsamość kobiecości i męskości;
4) kościelna wspólnota lokalna jako duchowy dom;
5) odpowiedzialne postawy patriotyczne i obywatelskie;
6) skautowy styl życia;
7) zdrowie i aktywność fizyczna.
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Podstawy Ideowe określa Emblemat Royal Rangers, jednolity w ruchu skautowym RR na całym świecie.
Poszczególne elementy Emblematu mają znaczenie symboliczne i są niezmienne:
1) cztery złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu: intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny;
2) cztery czerwone ramiona oznaczają cztery podstawowe doktryny (prawdy biblijne): zbawienie, chrzest w
Duchu Świętym, uzdrowienie (fizyczne oraz emocjonalne) i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa;
3) osiem niebieskich ramion oznacza Prawo RR.
Ideały Wychowawcze określają: Przyrzeczenie, Prawo, Złota Zasada i Zobowiązanie Instruktorskie.
Przyrzeczenie RRP:
„Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal
Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.”
Prawo RRP:
Ranger jest:
1.
gotowy - psychicznie, fizycznie, duchowo;
2.

czysty - na ciele, w myślach i w mowie;

3.

uczciwy - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie;

4.

dzielny - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby;

5.

wierny - Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom;

6.

posłuszny - rodzicom, liderom, przełożonym;

7.

uprzejmy - miły, uczynny, troskliwy;

8.

duchowy - modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Złota Zasada, stanowiąca słowa Jezusa Chrystusa:
„A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.” (Mat. 7:12)
Zobowiązanie Instruktorskie:
„Będąc świadomy odpowiedzialności wychowawcy, przyjmuję na siebie obowiązki instruktora Royal Rangers
Polska. Zobowiązuję się do prowadzenia swojego życia w oparciu o chrześcijański i skautowy system wartości.
Swą pracą chcę służyć Bogu, Jego Kościołowi i Bliźnim. Dołożę starań, aby dawać dobry przykład osobisty,
stale pracować nad sobą, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej
służby samowolnie nie pozostawię.”

W RRP pracujemy Skautową (harcerską) Metodą Wychowawczą, której kluczowymi elementami są:
1) Przyrzeczenie, Prawo i Złota Zasada;
2) system małych grup (system zastępowy);
3) uczenie przez działanie (usłysz, zobacz, zrób, naucz);
4) program oparty na systemach: stopni, sprawności i szkoleń;
5) osobisty przykład instruktora.
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