HODNOTY CÍRKVE KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ
1. CÍRKEV POSTAVENÁ NA BIBLI
Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí.
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás
a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží
člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
(2Tm 3,16-17 NBK)
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
(Ž 119,105)
Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem ,ale každým
slovem Božím."
(L 4:4)
2. DŮVĚRNÝ VZTAH S BOHEM OTCEM.
Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to,
abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost.
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich
provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
(2K 5,19)
Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
(1J 1,3 ČSP)
3. NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA
Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za
neodmyslitelnou součást své zbožnosti jeho důsledné následování.
Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne
svůj kříž a následuj mne.
(L 9,23)
4. ŽIVOT Z MOCI BOŽÍHO DUCHA
Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o
Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary.
Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky –
Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani
nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
(J 14,16-17)

Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž
vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.
(J 15,26 CSP)
Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.
(J 16,13 NBK)
Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou
různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem
dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno
slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v
tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání
zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy
jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který
obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.
(1K 12,4-11 NBK)
5. RŮST A PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY
Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem tak ve zralosti a proměně
charakteru do podoby Ježíše Krista.
Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek
rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý
posiloval.
(Sk 9,31)
To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele
– pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo,
abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna,
k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. (Ef 4,11-13)
6. CHOZENÍ VE SVĚTLE
Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi,
bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost.
Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi.
Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi
sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
(1J 1,7)
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci,
získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo
dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.
Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však
neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
(Mt 18,15-17)

7. ROZVÍJENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
Ve sborech KS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy
mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých
rovinách.
Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný
úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé
údy patříme k sobě navzájem.
(Ř 12,4-5 NBK)
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku
jedni k druhým.
(J 13,35)
8. SDÍLENÍ EVANGELIA
Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o
záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem.
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření.
(Mk 16,15 NBK)
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když
rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích.
(Mt 5,14-16)
9. POTŘEBA JEDNOTY A SPOLUPRÁCE
Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech,
kde sbory Křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží
království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně.
Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni
jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
(J 17,21 NBK)
10. OTEVŘENÁ TEOLOGIE
Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá
konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez
poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní.
Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak
je třeba.
(1K 8,2)
Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné…
(1K 13,9)
Tyto hodnoty byly schváleny řádně svolaným kolegiem pastorů dne 27.7. 2006.

