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ČL. 1
DŮVOD A ÚČEL SMĚRNICE
1.1 Tato směrnice byla vytvořena za účelem definice společných hodnot a vyznání, která chceme ve
spolku naplňovat.
1.2 Důvodem je nastavení kultury chování, spolupráce mezi sbory i jednotlivci ať už na úrovni jednání
orgánů spolku, jednotlivých akcích i běžného provozu spolku.
1.2 Členové spolku se zavazují tyto zásady dodržovat a uplatňovat dle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. Na akcích Isacharu pak připomínat a dbát nad jejich dodržováním i u ostatních účastníků.
ČL. 2
ZÁSADY A VYZNÁNÍ
1) Naší společnou regionální isacharskou touhou je spolupracovat na záchraně mladé generace,
vést ji k učednictví a misijnímu přesahu, povzbudit je k následování Ježíše v místní Církvi. Jen
Ježíš Kristus dává životu smysl.
2) Isachar není denominací, je spolkem s mezidenominačním přesahem, pracuje
v severočeském regionu. Jednotlivé spolupracující sbory jsou si mezi sebou rovny.
3) Naším základním měřítkem je Bible, které považujeme za Boží Slovo.
4) Naším vyznáním je Apoštolské vyznání víry.
5) Spolupracující sbory, lidé a vedoucí se vzájemně povzbuzují, spolupracují, ale nepřetahují si
vzájemně členy.
6) Uvědomujeme si různorodost Církve jako Božího těla. Podstatné rozdíly řešíme podle
Biblického měřítka, nepodstatné věci nejsou překážkou ve vzájemné spolupráci.
Respektujeme teologické učení jednotlivých sborů a uvědomujeme si různorodou zbožnost,
kde se snažíme mít svobodu jeden k druhému.
7) Přistupujeme k sobě s úctou.
8) Při různých názorech se snažíme najít společné řešení, odmítáme pomluvy, nadměrnou
kritiku, prosazování si vlastních zájmů nad společný zájem spolku. Případné spory neřešíme
soudní cestou, ale na úrovni bratrského setkání smírčí komise, kterou může ustanovit ze
svého středu valná hromada.
9) Kdo chce být v Isacharu vedoucí, pracovník, spolupracovník, tak se očekává, že je aktivním
členem ve svém vlastním sboru, má tam dobré reference a má podporu svého pastora –
vedoucího.
10) Chceme být učedníky Pána Ježíše. Model učednictví je pro nás přirozený a bereme ho vážně i
v běžném životě. Vykazatelnost, pracovitost (i manuální), podřizování se autoritám a další
hodnoty učednictví bereme za vlastní a vedeme k nim i ostatní.

ČL. 3
PRAVIDLA NA AKCÍCH ISACHARU

1) Na každé akci je pověřený vedoucí, který má za akci zodpovědnost. Pověření uděluje ředitel
Isacharu.
2) Isachar není primárně seznamka pro mladé. Když však vzniknou nějaké partnerské vztahy
(nad 18 let), tak to není nutně špatně. Na akcích však nezanedbáváme službu, nechodíme na
rande a nemáme akci za dovolenou. Na akci jsme primárně služebníci.
3) Na akcích Isacharu se předpokládá slušné, křesťanské (u křesťanů) a Pána Ježíše oslavující
chování. (nenosíme nevhodné oblečení, nemluvíme sprostě, nechováme se nevhodně k
opačnému, ale i ke stejnému pohlaví)
4) Na akcích Isacharu se nekouří, nepije alkohol a nepoužívají se omamné látky. Toto se týká
dětí, mládeže i vedoucích. Případně výjimky typu Večeře páně, přípitky apod. jsou
v kompetenci ředitele.
5) O svém sboru, vedoucích i druhých mluvíme dobře. Isachar není nástroj řešení „kritiky“.
6) Středobodem všeho je Pán Ježíš. V zájmu poddání se Kristu bereme ohled na druhé na slabší,
jinak věřící a projevující se lidi. Je-li něco k řešení, je na akci Isacharem pověřený vedoucí, ten
ať věci řeší.
7) Elektronika (mobily, počítače, tablety či jiné přístroje) jsou všeobecně zakázané. Na akcích
není třeba být on-line, či hrát hry, poslouchat hudbu či jiné „mobilní“ aplikace. Výjimku mají
vedoucí. Konkrétní podobu možnosti používání elektroniky určuje vedoucí akce.
8) Společné spaní (mužů a žen) na akcích (ve stanu či jinde) je vyhrazeno pouze manželům,
včetně sexuálních projevů a věcí, které patří pouze do manželství (trávení času o samotě
atd.). Svobodní a to i lidé spolu chodící přespávají odděleně.
9) Pěstujeme čilé bratrsko-sesterské regionální vztahy. To ale zároveň neznamená, že se
chováme nevhodně, že trávíme čas odděleně od kolektivu, že maskujeme „rande“ za
pastoraci. (výjimku uděluje po domluvě ředitel Isacharu nebo jím pověřený vedoucí).
10) Práce – včetně manuální, je normální součástí života. Proto se jí v Isacharu nevyhýbáme.
Nesení břemen (logo Isacharu osel) je služebním postojem člověka. Lenost, neochota a
sobectví jsou překážkou požehnání.

Vše se nedá postihnout nějakým pravidlem či nařízením. Snahou je si nějak vysvětlit
vzájemné chování a očekávání. Pravidla se mohou samozřejmě vyvíjet. Nicméně selský rozum
a biblické myšlení nechť je základem našeho jednání. Výklad či vysvětlení pravidel poskytne
případně ředitel Isacharu.
ČL. 4
PORUŠENÍ A SANKCE
4.1 Porušení pravidel a dle čl. 2 a 3 řešíme domluvou, napomenutím. Nejprve mezi čtyřma očima,
poté v širším plénu vedoucích.
4.2 Vyloučení účastníka akce Isacharu je v kompetenci pověřeného vedoucího akce, pokud
účastník porušuje některé pravidlo a nerespektuje napomenutí dle čl. 4.1 případně se jedná o
hrubé porušení pravidel, které toto řešení vyžaduje (jako červená karta ve fotbale).

4.2 Při hrubém nebo opakovaném porušení pravidel členem spolku může valná hromada
rozhodnout o vyloučení člena spolku. Věříme, že použití tohoto odstavce nebude nutné a
budeme vždy žít životem dle Bible a příkladu našeho Pána Ježíše Krista.

