ZASADY ROZWOJU DUCHOWEGO W RRP

Zatwierdzone Uchwałą Komendy Głównej nr 2016/10/01 z dnia 15.10.2016r.
Royal Rangers jest chrześcijańską organizacją skautową o charakterze ewangelicznym. Uznajemy i
podkreślamy chrześcijański charakter i biblijne pochodzenie ideałów skautowych. Naszym celem jest, aby
skauci wzrastali w biblijnej, świadomej i osobistej wierze w Chrystusa. Istotą Royal Rangers jest zatem
„wychowanie dojrzałego chrześcijanina we wszystkich aspektach wzrostu”. Stąd mamy jednoznacznie
chrześcijańskie Przyrzeczenie RRP („Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego
Kościołowi i bliźnim...”), bardzo konkretnie odnoszące się do osobistej wiary punkty Prawa RRP
(„Ranger jest Wierny: Bogu, Kościołowi..., Ranger jest Duchowy: modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię”)
oraz Złotą Zasadę z Ewangelii („A więc wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili to i wy
im czyńcie” Mt 7,12). Emblemat Royal Rangers obok elementów symbolizujących Prawo RR (niebieskie
ramiona) i cztery aspekty wzrostu (złote ramiona), posiada również ramiona czerwone, które wskazują na
doktrynalny fundament RR: wiarę w zbawienie, uzdrowienie (we wszystkich aspektach ludzkiego życia),
dzieło Ducha Świętego i powtórne przyjście Chrystusa.
Biblijne prawdy nie są jedynie dodatkiem do skautowych zabaw i technik. Stanowią kręgosłup programu
RR. Robimy wszystko, aby zabawy i techniki, którymi się posługujemy, były dla naszych skautów
ilustracją duchowych prawd. Dlatego też, kiedy np. uczymy się posługiwać mapą, opowiadamy o tym, że
Biblia jest jak mapa na drodze życia, a kompas jak sumienie. Ucząc jak przygotować ekwipunek na pieszą
wędrówkę mówimy o tym, że grzech jest jak zbędny ciężar w plecaku (Hebr 12,1) itp..
Chcąc wychować „dojrzałych chrześcijan” oczekujemy od osób, które podejmują się pełnienia funkcji
instruktorskich: osobistej wiary, biblijnych przekonań (od instruktorów wymagamy akceptacji
Deklaracji Doktrynalnej RRP), chrześcijańskiego świadectwa i zaangażowania w życie Kościoła.
To, czego oczekujemy od instruktorów, mamy nadzieję, jako owoc, zobaczyć w życiu naszych skautów.
Wychowanie w wierze realizowane w szczepach Royal Rangers Polska opiera się na czterech
fundamentalnych założeniach:
1. Wzrost każdego skauta i instruktora w biblijnej, świadomej i osobistej wierze w Chrystusa jest
podstawowym celem naszej pracy wychowawczej.
2. Duchowym domem skauta jest lokalna wspólnota kościelna (wspólnota, zbór, parafia) do której skaut
należy. RRP nie zamierza zastępować kościoła. W ramach pracy wychowawczej nie sprawujemy liturgii
i sakramentów. Nie prowadzimy katechezy, której przedmiotem byłyby doktryny konkretnego
kościoła. RRP wspiera i zachęca skautów i instruktorów do indywidualnego, duchowego rozwoju.
3. Każdy Szczep RRP jest otwarty na skautów i instruktorów reprezentujących wszystkie nurty i
środowiska ewangelicznego chrześcijaństwa. Nawet jeśli Instytucją Patronującą szczepu jest należący
do konkretnego kościoła zbór, szczep musi być gotowy na przyjęcie w braterskiej atmosferze i
otoczenie opieką osób będących członkami innych wspólnot kościelnych. Wykluczamy możliwość
powoływania szczepów „konfesyjnych”, otwartych jedynie dla członków konkretnego kościoła.
4. Pismo Święte jest dla nas najwyższym autorytetem we wszystkich kwestiach, które porusza.
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Augustyna zasadę: "W sprawach pierwszorzędnych
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drugorzędnych – wolność, a we wszystkich – miłość". W myśl tej zasady unikamy w trakcie zbiórek i
innych spotkań praktyk nie mających jasnego uzasadnienia w Piśmie Świętym i wywołujących
kontrowersje wśród ewangelicznych chrześcijan. Za sprawy pierwszorzędne uznajemy prawdy
wyrażone w Deklaracji Doktrynalnej RRP.
Kierując się powyższymi zasadami instruktorzy RR powinni zadbać o to, aby:
1. Słowo Boże i modlitwa towarzyszyły wszystkim skautowym wydarzeniom. Żadna ze zbiórek nie
powinna być pozbawiona elementu wezwania do praktycznego zastosowania biblijnej prawdy w
codziennym życiu (poselstwo). Każda zbiórka powinna kończyć się wspólną modlitwą. Pośród
dziękczynienia i spraw aktualnych, modlimy się zawsze o Royal Rangers i Ojczyznę.
2. Indywidualna opieka i przewodnictwo (mentoring) sprawowane przez instruktorów odnosiły się
również do kwestii duchowego wzrostu skauta, poprzez zachętę do rozwoju w tej dziedzinie. Jeżeli
mentorem skauta jest osoba należąca do innego kościoła, zaleca się szczególną wrażliwość na
kwestie, które mogą wywoływać kontrowersje. Mentor w sprawach duchowych winien ograniczyć się
do tego, co wspólne dla wszystkich ewangelicznych chrześcijan (Słowo, modlitwa i praktyczne
zastosowanie prawd biblijnych w codziennym życiu).

3. Forma i treść skautowych społeczności nie wywoływały zbędnych kontrowersji.
Unikanie kontrowersji nie oznacza, że instruktorzy RR nie mają prawa dyskutować ze sobą o sprawach
doktrynalnych. Takie rozmowy mogą być cenne i ubogacające. Należy jednak zadbać o to, aby toczyły się
w braterskiej atmosferze miłości. W ten sposób nawet w tym co nas różni, możemy dla naszych skautów
okazać się wzorem i zachętą. Ważne jest, aby unikać dyskusji w towarzystwie osób zbyt młodych, lub
słabo ugruntowanych w wierze.
Ze szczególną troską powinniśmy dbać o unikanie kontrowersji katolicko – protestanckich:
1. Instruktorzy ze środowisk protestanckich powinni zachować takt i umiar w sposobie w jaki
wypowiadają się na temat rzymskokatolickich doktryn i praktyk w obecności skautów, szczególnie zaś
w obecności katolików.
2. Instruktorzy katoliccy powinni podczas zbiórek i innych wydarzeń skautowych powstrzymać się od
praktyk, które nie są akceptowane przez protestantów (modlitwa za zmarłych, modlitwa za
pośrednictwem świętych, różaniec).
Wierzymy, że przestrzeganie powyższych zasad pomoże nam wypełnić misję do której zostaliśmy
powołani i uczyni Royal Rangers Polska cennym darem dla wszystkich środowisk Kościoła Powszechnego
w Polsce.
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