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Kapitola 1
Royal Rangers: Služba s cieľom

Gratulujeme ti k tvojmu ustanoveniu do postavenia vedúceho v Royal Rangers. Miestny
zbor potrebuje dobré vodcovstvo. V postavení vedúceho chlapcov a dievčat máš veľkú
príležitosť dotknúť sa ich sŕdc s večným dôsledkom. Z tohto strategického dôvodu do toho daj čo
najviac ako môžeš. Úlohu, ktorú hráš v miestnom zbore, nesmieš brať na ľahkú váhu. Budeš
musieť trénovať usilovnosť a zásadovosť v kresťanskom živote a odovzdanosti službe Royal
Rangers. Ale, musíš pamätať aj na rovnováhu tohto záväzku s potrebami tvojej rodiny. Keď si
postavíš priority, Boh ti pomôže vykonať povinnosti ako vodcu.

Naša vízia: Potenciál Royal Rangers v miestnom zbore
Royal Rangers sa snaží „vybudovať z chlapcov a dievčat dneška božích mužov a ženy
zajtrajška.“ Niekto raz múdro povedal: „Stať sa chlapcom je vecou narodenia; stať sa mužom je
vecou voľby.“ Príliš často rodiny a zbory podceňujú príležitosti k rozhodovaniu. Vedúci Royal
Rangers sú partnermi rodičov, samostatných matiek a zákonných opatrovníkov, aby viedli deti k
takým rozhodnutiam a k rastu vo vzťahu s Kristom.
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Rozhodnutie stať sa mužom neprichádza magicky v určitom veku, ale spočíva v prijatí
zodpovednosti za niekoho život, a to v prvom rade uvedomení si potreby Spasiteľa. Žalm 40,5
hovorí: „Blahoslavený muž, ktorý položil Hospodina za svoju nádej.” Prijatie Krista ako toho,
ktorý odpúšťa a vedie, je rozhodnutie, ktorým začína duchovný rast dieťaťa na dlhej ceste
životom.
Ako vedúci Royal Rangers, máš úžasnú príležitosť viesť deti ku Kristovi a povzbudzovať
ich v raste v Pánovi. Pomocou Lukáša 2,52 ako základu, na ktorom deti rastú duševne, telesne,
duchovne a sociálne, sa služba Royal Rangers rozvinula, aby rozvíjala uceleného chlapca a
dievča. Materiály a zdroje boli vyvinuté tak, aby boli vhodné pre deti v rôznom veku. Ohľad sa
berie aj na deti rovnakého veku, ale rôznej vývojovej úrovne.
Naša misia: Ciele Royal Rangers
Od počiatku bolo zameraním Royal Rangers získať, vyučiť a udržať chlapcov a dievčatá
pre Ježiša Krista. Nikdy nebol len programom aktivít s cieľom deti zamestnať. Táto služba bola
ustanovená s cieľom evanjelizácie a učeníctva. Royal Rangers prijíma deti ako členov zboru,
ktorí sú plní života. Budú vtiahnuté do aktivít Royal Rangers a budú zostávať, rásť a učiť sa,
pretože budú zahrnuté do služby, misie, aktivít a vodcovstva.

Naše hodnoty: Profil „Uceleného chlapca a dievčaťa” pre Krista
Ako Royal Rangers veríme, že sa rozvíjame do „uceleného chlapca a dievčaťa pre Ježiša
Krista,” tak ako to nazval náš zakladateľ Rev. Johnnie Barnes. Takýto rozvoj sa však nedeje
náhodne. Hodnotám, ktoré budujú charakter, musia byť chlapci a dievčatá vyučovaní
systematicky a dôsledne. Uvádzame hodnoty, ktoré sú im prezentované prostredníctvom našich
osnov a utvárané kvalitou vedúcich.
Kresťanská dospelosť
Ježiš Kristus je sám príkladom skutočnej dospelosti. Je jediným človekom, ktorý
žil presne tak, ako zamýšľal Boh – v blízkom vzťahu s Bohom a bez hriechu. Múdri
vedúci si uvedomujú dôležitosť odrážať Kristov charakter, vediac, že ich chlapci a dievčatá
napodobňujú.
Cirkev a jej misia (poslanie)
Boh sám ustanovil cirkev, aby sa stala úradom, ktorý bude zasahovať stratených,
rozvíjať vzťah veriacich s Ním a s druhými a pomôcť spoločenstvu v uctievaní. Ak
vodcovia milujú cirkev, budú ju milovať aj deti. Keď chlapci a dievčatá navštevujú cirkev,
naučia sa, že je miestom modlitby. Deti sa naučia modliť, ak budú počuť modliť sa svojich
vedúcich a budú mať príležitosti modliť sa počas uctievania v zbore a táboroch. Modlitba je
podstatná, aby sa deti naučili v každej situácii byť závislé na Bohu. Modlitba je podstatná aj pri
naplnení misie Royal Rangers a misie cirkvi.
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Slúžiace vodcovstvo
Ježiš dal príklad súžiaceho vodcu, keď on, súc Bohom, pokorne urobil
najponižujúcejšiu prácu tých dní – umyl nohy. Slúž chlapcom a dievčatám s
múdrosťou a s Kristovým postojom.
Vernosť členom zboru
Royal Rangers je naplánovaný tak, aby spolupracoval s ostatnými službami v
miestnom zbore a pomohol každému chlapcovi a dievčaťu nájsť svoje miesto v službe v
zbore. Očakáva sa, že Royal Ranger bude navštevovať zbor pravidelne a ihneď ako to zbor
dovolí, sa stane jeho členom.
Občianstvo
Pritom ako chlapci a dievčatá napredujú službou Royal Rangers, sú posilnené aj
prejavy všeobecnej zdvorilosti. Deti sa naučia poslušnosti, úcte voči druhým, uznávaniu
autorít, medzi iným aj hodnotám, ktoré formujú pevný základ dobrého občianstva.

Biblická múdrosť a učenie
Biblické odbornosti, pobožnosti a štúdiá prednášané počas týždenných schôdzok
a na táboroch naučia chlapcov a dievčatá základom Biblickej múdrosti a učenia.
Telesná zdatnosť
Chlapci a dievčatá sú vyučovaní a povzbudzovaní k starostlivosti o telo, ktoré je
chrámom Svätého Ducha.
Naše metódy: Cesta k naplneniu našej misie
Naplnenie misie Royal Rangers zahŕňa veľkú rozmanitosť metód na poskytovanie
príležitostí, ktoré chlapci a dievčatá potrebujú pre rast a duchovnú dospelosť. Môžeš podnietiť
duchovný rast obratným zahrnutím týchto prvkov do programu schôdzok a povzbudením
chlapcov a dievčat k účasti na nich. Sekcia 2 tohto Manuálu pre vedúcich bude stavať na týchto
metódach a učiť ich požívaniu.
Aktivity
Royal Rangers odporúča široký rozsah aktivít. Podporovaním zaujímavých
akcií služba pritiahne chlapcov a dievčatá, ktorí by nikdy neprišli na pravidelné
cirkevné bohoslužby. Aktivity v prírode, ako napríklad táborenie, poskytujú pre deti jedinečné
príležitosti zakúsiť Boha uprostred Jeho stvorenia.
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Systém práce v kmeňoch
Každé dieťa v prednej hliadke patrí do kmeňa. Kmene sú zložené z troch až
ôsmych detí, ktoré spolu pracujú a zdieľajú povinnosti. V takejto zostave chlapci a
dievčatá rozvíjajú svoje vodcovské kvality, učia sa tímovej práci a spoločne duchovne rastú.
(Kapitoly 7 až 13 vysvetlia túto dôležitú metódu bližšie.)
Pokrok
Odbornosti a odmeny za pokrok, ktoré chlapci a dievčatá v Royal Rangers
zbierajú, sú merateľným plánom duchovného a osobného rastu. Učia sa zručnosti ako
napríklad prácu s náradím, varenie a pracovné zručnosti. Učia sa aj o misii, Biblických
postavách a kresťanskom živote. V tomto procese deti objavia svoje záujmy a rozvíjajú svoje
duchovné dary.
Systém pokroku pre každú skupinu bol vyvinutý tak, aby napĺňal potreby chlapcov a
dievčat a kládol pred nich výzvy prijateľné ich veku. Či dieťa pracuje na Ceste k Bronzovému
jednoduchému uzlu (pre Ranger Kids, vek 5-7), alebo na Ceste k Zlatému lodnému uzlu (pre
Adventure Rangers, vek 11-13), bude zapojený do plánu všestranného rastu. Uznanie, ktoré
nasleduje po každom dosiahnutom kroku, ho povzbudí, aby sa ďalej zlepšoval.
Jednou zo stránok programu pokroku v Royal Rangers je program Rangera roka.
Cieľavedomí ľudia sú tí, ktorí sa učia určiť si konkrétne, dosiahnuteľné a merateľné ciele.
Naviac, dovolia druhým, aby od nich požadovali skladať účty z ich dosiahnutia. Tento druh ľudí
má v živote smerovanie a túži po dokonalosti. Tomuto pomáha program Rangera roka –
chlapcom a dievčatám, ktorých cieľom je „urobiť všetko čo najlepšie v službe Bohu a blížnym.”
Služba a projekty služby
Royal Rangers sľubujú slúžiť Bohu, svojmu zboru a druhým. V každom roku
musia deti nejakým spôsobom slúžiť, aby splnili svoj pokrok. Najvyššie ocenenie v Royal
Rangers, Zlatá medaila úspechu, vyžaduje od chlapcov a dievčat, aby naplánovali a viedli
priebeh projektu služby. Ako prídavok k vyučovaniu občianstva, tieto projekty udržujú Rangerov
zameraných na potreby aj za hranicami miestneho zboru. Toto im pomôže uvedomiť si a dychtiť
po službe ľuďom, ktorí ešte nepoznajú Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa.
Učenie
Každý týždeň sa chlapci a dievčatá učia príbehy a pravdy Biblie a učia sa ich
aplikovať v živote. Napríklad, Ranger Kids sa Slovo učia prostredníctvom biblických
príbehov a pobožností. Väčšina odmien za pokrok Ranger Kids vyžaduje učenie sa biblických
veršov naspamäť. Discovery Rangers a Adventure Rangers musia splniť dve biblické odbornosti
v každom kroku pokroku. V čase, v ktorom dieťa dosiahne Zlatú medailu úspechu, bude dôverne
zoznámené takmer s každou knihou Biblie. Expedition Rangers dokončia lekcie Duchovných
výziev, ktoré zvýšia ich porozumenie Biblie a ako ju aplikovať v živote. Ako prídavok k
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vyučovaniu Biblie sa Rangeri naučia mnoho život obohacujúcich zručností ako napríklad
viazanie uzlov, prvú pomoc, evanjelizáciu a ďalšie.
Priateľstvo
Múdry vedúci si uvedomuje, že on je najdôležitejším prvkom v službe Royal
Rangers. Jeho slová, skutky a reakcie učia chlapcov a dievčatá o zbožnosti viac, ako
čokoľvek iné. Pravidelne tráv čas v Božej prítomnosti a určite sa to prejaví. Tvoj
príklad bude Rangerov vyzývať, aby rástli do dospelosti Kristovej. Naplno využi čas, ktorý máš
s deťmi počas schôdzok, táborov a počas iných aktivít na budovanie vzťahov – s Bohom, s deťmi
a medzi sebou. Toto poskytne deťom perfektné príležitosti pre učenie sa z tvojho života a
príkladu. Urob verš 1 Korintským 11,1 svojím osobným mottom: Chlapci a dievčatá, „nasledujte
mňa, ako ja nasledujem Krista.”
Uniformy
Uniforma je dôležitou metódou v našom úsilí získať, vyučiť a udržať chlapcov
a dievčatá pre Ježiša Krista. Pravdepodobne najdôležitejším dôvodom pre uniformu je,
že dieťaťu pripomína, že patrí do zborovej služby, v ktorej centre je Kristus a preto je povinný
odrážať jej hodnoty. Keď získa ocenenia, má kde ich umiestniť, čo vytvára pocit hrdosti a
príslušnosti. V tomto procese sa dieťa učí starať sa o svoju uniformu a cvičí sa. Okrem týchto
výhod, skúsenosť nás naučila, že uniforma je tiež nástrojom, ktorý priťahuje mužov a chlapcov
do služby Royal Rangers. Ako vedúci môžeš ovplyvniť, aby uniforma pracovala pre teba tým, že
položíš dobrý príklad – buď v nosení uniformy dôsledný, nos ju správne, s hrdosťou a tvoji
Rangeri budú robiť to isté.

Vízia služby Royal Rangers: „budovať chlapcov a dievčatá dneška, aby sa stali božími
mužmi a ženami zajtrajška,” sa stane skutočnosťou vtedy, keď zavedieš osvedčené metódy v
službe. Keď to robíš, hodnoty Royal Ranger sú vštepované do životov detí. Tvoje najväčšie
uspokojenie plynie z toho, keď uvidíš deti prichádzať ku Kristovi, rásť v ich vzťahu s Pánom a
keď nájdu svoje miesto služby v miestnom tele veriacich. Budovanie prednej hliadky v zbore je
veľmi užitočné, lebo vieš, že pôsobíš zmenu v živote detí – a to nielen tu a teraz, ale na večnosť.
Johnnie Barnes je autorom výroku: „Muž sa nikdy nestane takým veľkým, ako keď sa skloní v
službe chlapcovi.” Buď pripravený stať sa veľkým, keď budeš získavať, vyučovať a udržiavať
chlapcov a dievčatá pre Ježiša Krista!
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Kapitola 2
Predná hliadka: Royal Rangers v tvojom zbore

Vedúci Royal Rangers si musí uvedomovať, že predná hliadka je len súčasťou zborovej
stratégie evanjelizovať stratených. Royal Rangers je len jednou z mnohých metód, ktoré môže
zbor použiť, aby pomocou nich slúžil chlapcom a dievčatám v komunite; nie je jedinou. Vzťah
medzi pastorom a prednou hliadkou je životne dôležitý. V skutočnosti, bez pastorovej podpory
má predná hliadka len zriedkakedy úspech. Veľmi dôležití sú aj kaplán prednej hliadky a
pomocník kaplána, ktorí plnia úlohy opísané v kapitole 26. Povzbuď svojho pastora, aby si
prečítal túto kapitolu, aby si uvedomil hodnotu, ktorú Royal Rangers prináša miestnemu zboru.
Podpora zboru
Veriaci z miestneho zboru napĺňajú Boží príkaz: “Choďte a robte učeníkmi všetky
národy” (Matúš 28,19). Zbory zasahujú tých, ktorí nepoznajú Krista a robia z nich učeníkov
pomocou rôznych metód. Najefektívnejší zbor bude ten, ktorého služby sa vzájomne podporujú.
Zbor podporuje Royal Rangers podporovaním prednej
hliadky, poskytovaním zariadenia pre schôdzky,
zaplatením
niektorých
finančných
nákladov,
poskytovaním vedúcich a modlitbami za službu.
Obvyklou podporou miestneho zboru službe Royal
Rangers je, že povzbudzuje chlapcov, dievčatá aj
vedúcich, aby vynikali.
Cirkevní vedúci z celého sveta vyjadrujú
podporu službe Royal Rangers, pretože vidia ovocie
programu. Mnohí dnešní cirkevní vedúci a misionári
boli sami v minulosti Rangermi.
Služba Royal Rangers podporuje zbor
rozširovaním horizontu mladých mužov a žien takým
spôsobom, aby mohli objaviť svoje obdarovania v tele Kristovom. Niektorí chlapci boli povolaní
za pastorov alebo misionárov, alebo pokračovali ako velitelia Royal Rangers. Iní budú slúžiť v
službách s postihnutými osobami alebo v iných rôznych nespočítateľných možnostiach. Pokiaľ
by nevideli a nezakúsili množstvo spôsobov, ktorými môžu slúžiť, možno by roky hľadali a
stratili dary, ktoré im Boh dal. Mnohé z odborností, ktoré môžu chlapci a dievčatá získať, im
dávajú príležitosti preskúmať rôzne typy služby.
Ako veliteľ alebo veliteľ prednej hliadky by si mal rozvinúť fungujúci vzťah so svojím
pastorom a takisto aj priateľstvo. Modli sa za neho. Pros Boha, aby mu dal múdrosť a
porozumenie pri vedení zboru.
Tu je zopár ďalších návrhov z tých, ktoré by si mohol osobne robiť:
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➣ Zapoj sa do zborových aktivít. Zúčastňuj sa toľkých služieb v týždni, koľkých môžeš.
Podľa toho bude pastor vedieť, že ho podporuješ.
➣ Buď aktívny v službe mužov v zbore.
➣ Každý týždeň sa rozprávaj s pastorom.
➣ Pozvi pastora, aby mal slovo počas udalostí alebo schôdzok. Odmeňovacie
zhromaždenia sú ideálnou príležitosťou, pri ktorej môže hovoriť k chlapcom,
dievčatám a ich rodičom.
Môžeš povzbudiť svojich spoluvedúcich a chlapcov a dievčatá, aby vo svojej prednej
hliadke, skupinách a kmeňoch robili nasledovné:
➣ Nech robia usporiadateľov počas zborových zhromaždení týždenne alebo mesačne.
➣ Slúž pri pohostení alebo na zhromaždeniach. Napríklad, sformuj z chlapcov čestnú
stráž, ktorá dodá špeciálnym udalostiam slávnostnú atmosféru.
➣ Denne upratuj zborovú miestnosť. Poskytne to chlapcom a dievčatám príležitosť
uvedomiť si dôležitosť správcovstva a tiež aj splniť si požiadavky pre pokrok.
Predná hliadka
Predná hliadka pozostáva zo všetkých skupín Royal Rangers, ktoré tvoj zbor podporuje a
zo všetkých vedúcich, ktorí slúžia chlapcom a dievčatám. Skupiny Royal Rangers zahŕňajú
Ranger Kids pre chlapcov a dievčatá vo veku 5-7, Discovery Rangers pre vek 8-10, Adventure
Rangers pre vek 11-13 a Expedition Rangers pre vek 14-17. Každá predná hliadka je jedinečná.
Možno v tvojej prednej hliadke nefungujú všetky skupiny, alebo možno tvoja predná hliadka
podporuje skupiny mimo zboru okrem tých, ktoré sa schádzajú vo vašom zbore. Royal Rangers
sa môže prispôsobiť, aby naplnil potreby a uskutočnil víziu tvojho zboru.
Dospelí vedúci v prednej hliadke
Organizačná štruktúra prednej hliadky
(dospelí vedúci)
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Ďalej uvádzame úlohy dospelých vedúcich, ktoré majú v prednej hliadke Royal Rangers:
Pastor
Pastor je kľúčom k úspešnému programu Royal Rangers v miestnom
zbore. Udáva smer službe, ktorá podporuje a rade prednej hliadky. Pastor
často slúži aj ako kaplán prednej hliadky. Keď je v uniforme, nosí nášivku
pastora, na ktorej je kríž. Pastori sú povzbudzovaní, aby si prečítali celý tento
Manuál pre vedúcich, alebo aspoň kapitoly 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 25, 26 a 27.
Tieto kapitoly poskytujú všeobecný prehľad služby a spôsob, ako ju najefektívnejšie začleniť
a dohliadať na ňu. Existuje aj stručný výcvikový modul organizovaný pre pastorov, nazývaný
Prehľad služby pre cirkevných vedúcich (CLO).
Podporujúca služba
Jedno z oddelení služieb v zbore môže byť spolu s radou prednej hliadky zodpovedné za
získavanie a podporu vedúcich Royal Rangers a podávanie správ pastorovi. V niektorých
zboroch je Royal Rangers nezávislou službou a tieto úlohy plní samotná rada prednej hliadky. V
iných zboroch patrí Royal Rangers medzi detské, bratské alebo iné služby. Royal Rangers je
flexibilný, aby zapadol do pastorovej vízie a smerovania pre zbor.
Rada prednej hliadky
Rada prednej hliadky pozostáva z troch až piatich ľudí, ktorí
dohliadajú na prednú hliadku. Plánujú miesta pre schôdzky, zabezpečujú
vybavenie a odporúčajú ustanovenie vedúcich. Majú dohľad nad
odmeňovacími slávnostnými zhromaždeniami, na ktorých sú Rangeri
odmenení za dosiahnutý pokrok. Zabezpečujú administratívne povinnosti
prednej hliadky a vedú záznamy prednej hliadky. Keď sú v uniforme, členovia rady nosia
nášivku rady prednej hliadky, ktorá má dva zlaté pásiky. Detailný popis povinností rady prednej
hliadky je v kapitole 27.
Kaplán prednej hliadky
Kaplán prednej hliadky je duchovný poradca a vedie pobožnosti
počas schôdzok prednej hliadky. Túto pozíciu často zastáva pastor alebo iný
poverený služobník. Nášivka kaplána je podobná nášivke pastora, tiež je na
nej kríž. Keď vo funkcii kaplána prednej hliadky slúži pastor, nosí nášivku
pastora. Detaily kvalifikácie a povinností kaplána prednej hliadky sú v
kapitole 26.
Veliteľ prednej hliadky
Veliteľ prednej hliadky je ustanovený vedúcimi zboru, aby
koordinoval všetky aktivity prednej hliadky. Riadi záležitosti prednej
hliadky a je zodpovedný vedeniu zboru za rozvoj a napredovanie prednej
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hliadky. Nášivka veliteľa prednej hliadky má dva biele
pásiky. Detaily kvalifikácie a povinností veliteľa prednej
hliadky sú v kapitole 25.

Minimum kvalifikácie vedúceho
Royal Rangers

Veliteľ

Je znovuzrodený kresťan, dobre
upevnený v Božom Slove

Veliteľ vedie aktivity svojej
skupiny. Udáva smer všetkým
vedúcim zodpovedným za vedenie
schôdzok, táborenia, projekty a
aktivity kmeňov. Mal by mať
najmenej 21 rokov. Bude pokračovať
v rozvíjaní vlastných schopností, aby mohol Rangerom
pomáhať v ich pokroku. Spolupracuje s ostatnými
veliteľmi, ktorí sú v prednej hliadke. Nášivka veliteľa má
dva modré pásiky. Kapitola 28 popisuje detailnejšie jeho
zodpovednosti.
Pomocný veliteľ
Pomocný veliteľ by mal mať
najmenej 18 rokov. Pomáha svojmu
veliteľovi v skupine a vedie aktivity
alebo časti týždennej schôdzky. Ak
veliteľ nie je prítomný, zastupuje ho.
Nášivka pomocného veliteľa má
jeden modrý pásik. Kapitola 28 popisuje detailnejšie jeho
zodpovednosti.

S podporou pastora, podporujúcej služby, rady
prednej hliadky a vedúcich Royal Rangers je program na
dobrej ceste, aby úspešne slúžil chlapcom a dievčatám v
zbore a zasahoval chlapcov a dievčatá, ktorí nechodia do
zboru.
Organizovanie skupín v tvojej prednej hliadke

Verný zboru
Má zvyky a vzory, ktoré sú bez
výhrady
Má srdce pre službu chlapcom a
dievčatám a rád s nimi pracuje
Má trvalé svedectvo v dennom
kresťanskom živote
Je schopný viesť a delegovať
autoritu
Má dobré rozsudzovanie
Prijíma a plní zodpovednosť
Má rešpekt u iných
Spolupracuje s programami a
službami v zbore
Je pripravený zúčastňovať sa
vodcovského výcviku Royal
Rangers
Má najmenej 21 rokov ak slúži
ako veliteľ a najmenej 18 rokov,
ak slúži ako pomocný veliteľ

V ideálnom prípade bude mať každá skupina
jedného veliteľa a dvoch pomocných veliteľov, čo by
umožnilo, aby chlapci a dievčatá boli rozdelení podľa
veku. Ale mnohé zbory toto nevedia dosiahnuť. Royal
Rangers bol vyvinutý s takou flexibilitou a štruktúrou,
ktorá umožňuje vyučovať s jedným, dvoma alebo troma
veliteľmi. Nezabudni, že každý veliteľ potrebuje pomoc
iného dospelého vedúceho. Je dôležité, aby tento princíp
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“dvoj-vodcovstva” bol vždy dodržaný. Poskytuje to ochranu pre chlapcov a dievčatá aj vedúcich.
Napríklad, nikdy nie je vhodné, aby si bol sám s chlapcom alebo dievčaťom v miestnosti, v stane
a pod. Ak si sám, tak si vyber viditeľné miesto, alebo požiadaj iného dospelého, nech ťa
sprevádza.
Jeden veliteľ
Mnohé predné hliadky majú pre všetkých chlapcov a dievčatá v skupine len jedného
veliteľa. Ak je toto prípad aj tvojej prednej hliadky, môžeš byť efektívny aj pri spojených
všetkých ročníkoch. V Ranger Kids sa každý štvrťrok zameriava na jednu tému. Každý chlapec a
dievča pracuje na príslušnej Ceste pokroku pre svoj vek. Chlapci a dievčatá môžu splniť dané
požiadavky v čase, keď sú spolu. Napríklad, všetky fyzické požiadavky pre prvý štvrťrok na
získanie Zeleného jednoduchého uzla, Zelenej líščej slučky a Zeleného osmičkového uzla
zahŕňajú výrobu kmeňovej vlajky. V Discovery Rangers a Adventure Rangers, chlapci a dievčatá
napredujú na základe získavania množstva odborností. V Sprievodcovi pre vedúcich sú na každý
štvrťrok naplánované dve Biblické odbornosti a navrhnuté dve praktické odbornosti, vhodné pre
tieto skupiny. Dokonca, aj keď sa chlapci a dievčatá nachádzajú na rôznom stupni Cesty
pokroku, zbieranie týchto odborností im všetkým umožní napredovať.
Dvaja velitelia
Ak máš pre jednu skupinu k dispozícii dvoch veliteľov, najlepšie urobíš, ak sa jeden z
nich bude venovať chlapcom a dievčatám v prvom roku (tí, ktorí pracujú na Bronzovej ceste) a
druhý veliteľ bude pracovať s chlapcami a dievčatami v druhom a treťom roku (tí, ktorí pracujú
na Striebornej a Zlatej ceste). Toto je najvhodnejšie pre Ranger Kids, kde päťroční chlapci a
dievčatá ešte nečítajú a vyžadujú si viac individuálny prístup. Šesť a sedemroční chlapci a
dievčatá už začínajú čítať a majú vyvinutejšie motorické a pojmové zručnosti. Hoci v ďalších
vekových skupinách už medzi nimi nie sú až také veľké rozdiely, tento model rozdelenia na
prvý/druhý a tretí ročník funguje dobre aj v nich.
Niektoré zbory potrebujú z dôvodu vysokého počtu rozdeliť aj chlapcov a dievčatá v
rámci jednej vekovej skupiny. Napríklad, ak v jednej skupine je neobyčajne veľký alebo malý
počet chlapcov a dievčat. Rovnako ako pri jednom veliteľovi aj tu platí, že ročníky pracujúce
spoločne môžu aj napriek tomu prijateľne napredovať.
Traja velitelia
Niektoré zbory majú pre každý ročník jedného veliteľa. To neznamená, že tento veliteľ
musí učiť vždy ten istý ročník; môže si vybrať, či ostane s tým istým ročníkom, alebo prevedie
tých istých chlapcov a dievčatá všetkými tromi ročníkmi. Keď chlapci a dievčatá prejdú do
vyššej vekovej skupiny, môže sa vrátiť späť k najnižšiemu ročníku danej vekovej skupiny a
znova s nimi prejsť celé tri roky vo vekovej skupine.
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Viaceré lokality prednej hliadky
Keď už je založená predná hliadka v zbore, veliteľ prednej hliadky a rada prednej hliadky
sú povzbudzovaní k ustanoveniu a vycvičeniu ďalších vedúcich, ktorí založia predné hliadky
mimo zboru, kde sa môžu schádzať ďalšie skupiny. Uvažuj nad založením predných hliadok v
blízkych školách, detských domovoch, väzniciach, komunitných centrách, kluboch alebo
firmách. Tieto všetky sa vzťahujú k miestnemu zboru a rade prednej hliadky a ich prvoradým
cieľom je evanjelizácia. Mnoho zborov po celom svete slúži každý týždeň stovkám chlapcov a
dievčat týmto spôsobom, že ustanovili predné hliadky vo viacerých lokalitách mimo samotného
zboru.
Royal Rangers je pre zbor mocným evanjelizačným nástrojom. V mnohých predných
hliadkach je 40-60% chlapcov a dievčat, ktoré nechodia do zboru. Toto dáva zborom veľkú
príležitosť zasiahnuť celé rodiny a zbudovať ich synov a dcéry na božích manželov, manželky,
otcov, matky a vedúcich.
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Kapitola 3
Ako začať službu Royal Rangers

Existujú štyri základné kroky potrebné na ustanovenie prednej hliadky Royal Rangers,
aby slúžila chlapcom, dievčatám, mladým mužom a mladým ženám v tvojom zbore.
Krok 1 — Ustanovenie vedúcich funkcií
Pastor
Pastor je kľúčom k úspešnej službe Royal Rangers. Ak si plne uvedomuje účinnosť Royal
Rangers ako evanjelizačného nástroja, bude službu podporovať celým srdcom. Najprv sa musí
naučiť o Royal Rangers. Najlepším miestom na to je zúčastniť sa Konferencie cirkevných
vedúcich (Church Leadership Orientation), čo je zhustená a príjemná konferencia ponúkaná
národnou kanceláriou Royal Rangers. Manuál pre vedúcich je najlepším zdrojom na rozšírenie
pochopenia služby. Ak pastor začína program v zbore, toto zabezpečí podporu tejto vitálnej
služby zo strany zboru a spolupracovníkov. Mal by so zborom prediskutovať základné potreby
chlapcov a dievčat a požadovať, aby bol program prijatý.
Zbor
Zhromaždenie by si malo uvedomiť, že skupiny Royal Rangers (Ranger Kids, Discovery
Rangers, Adventure Rangers a Expedition Rangers) sú časťou “celozborovej služby”. Zbor by
tiež mal porozumieť tomu, aby si muži v zbore osvojili zodpovednosť za propagáciu, vodcovstvo
a financovanie programu. Zbor je tiež zodpovedný za kontrolu vedúcich s cieľom zaistenia
bezpečnosti detí a mládeže zahrnutej do programu.
Dohľad nad službou
Pastor so zborovou radou musí definovať, kde sa Royal Rangers nachádza v štruktúre ich
zboru. Inými slovami, určia skupinu, ktorá sa stane garantom služby “Royal Rangers”. Väčšinou
je Royal Rangers adoptovaný oddelením zborovej bratskej služby a tak muži prijmú veľký diel
zodpovednosti za vodcovstvo a financovanie programu. Ale iné zbory pričlenia Royal Rangers k
detskej alebo mládežníckej službe.
Zbory so skupinkami obyčajne formujú vodcovstvo Royal Rangers ako bunku v bratskej,
detskej alebo mládežníckej sieti alebo ako ich kombináciu. Iní ho ustanovia ako samostatnú,
nezávislú službu zodpovednú priamo pastorovi alebo inému členovi staršovstva alebo zboru.
Flexibilita služby dovoľuje zboru zapojiť ju tam, kde najlepšie podporí pastorovu víziu.
Komukoľvek sa Royal Rangers zodpovedá, tí jednotlivci sa bližšie zoznámia s víziou, misiou,
hodnotami a metódami tejto služby.
Rada RR
Rada prednej hliadky je menovaná pastorom a zborovým výborom alebo zborovou
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službou poverenou touto zodpovednosťou. Pozostáva z troch až piatich osôb s povolaním slúžiť
deťom, schopných viesť a ochotných investovať čas do rozvoja programu. Táto rada je
zodpovedná za menovanie vedúcich, zaistenie miesta na schôdzky, financie a vybavenie; a za
plánovanie pokroku. (Kapitola 27 plne vysvetľuje povinnosti rady prednej hliadky.)
Velitelia v prednej hliadke
Z dôvodu, že veliteľ slúži ako príklad chlapcom, dievčatám, mužom a ženám, rada
prednej hliadky by mala pri výbere vodcov do pozícií prednej hliadky vziať do úvahy nasledovné
kvalifikácie:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣

Je kandidát znovuzrodeným kresťanom, dobre upevneným v Božom Slove?
Je kandidát verný zboru?
Nedá sa nič vytýkať kandidátovým zvykom a ideálom?
Má kandidát srdce pre službu chlapcom a dievčatám a rád s nimi pracuje?
Má kandidát trvalé svedectvo v dennom kresťanskom živote?
Je kandidát schopný viesť a delegovať autoritu?
Má kandidát dobré rozsudzovanie?
Je kandidát ochotný prijať a splniť zodpovednosť?
Má kandidát uznanie iných mužov?
Spolupracuje kandidát s programami a službami zboru?
Zúčastňuje sa kandidát výcviku vodcov?
Má kandidát na veliteľa najmenej 21 rokov? (Pomocní velitelia musia mať najmenej
18 rokov.)

Velitelia skupín a veliteľ prednej hliadky
Každá skupina v Royal Rangers potrebuje vedúceho (nazývaného veliteľom skupiny) a
keď je to možné, tak jedného alebo viacerých pomocných veliteľov. Je veľmi dôležité, aby
velitelia pracovali so skupinou, ktorá sa k nim najlepšie hodí, čo sa týka ich temperamentu,
talentu a pod.
➣
➣
➣
➣

Skupina Ranger Kids je pre chlapcov vo veku od 5 do 7 rokov.
Skupina Discovery Rangers je pre chlapcov vo veku 8 - 10 rokov.
Skupina Adventure Rangers je pre chlapcov vo veku 11 - 13 rokov.
Skupina Expedition Rangers je pre chlapcov vo veku 14 - 18 rokov.

Prieskum zisťujúci počet chlapcov a dievčat v každej skupine pomôže pri určení toho,
ktoré skupiny a aký počet veliteľov sú potrebné. Aj keď sa to možno nedá od začiatku, rada
prednej hliadky by sa mala snažiť ustanoviť prácu so všetkými štyrmi vekovými skupinami.
Jeden vodca je ustanovený na to, aby koordinoval všetku prácu skupín a vedúcich. Je to
veliteľ prednej hliadky. Povedať, že toto je jediná najdôležitejšia osoba vo vedení prednej
hliadky, je zľahčovaním.
Krok 2 — Absolvuj výcvik
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Výcvik je kľúčom k úspešnej službe Royal Rangers. Vedúci by sa mali snažiť získať
všetko prístupné poznanie o Royal Rangers. Nový vedúci by si mal starostlivo prečítať Manuál
pre vedúcich. Nasledujúcim krokom je prihlásenie sa na Kurz základov Royal Rangers, čo je
obyčajne jednodňový seminár, ktorý ho uschopní zvládnuť náročné úlohy súvisiace s vedením
chlapcov a dievčat.
Okrem toho, národná kancelária ponúka Vodcovský výcvikový kurz, Bezpečnosť
Rangera a Národný výcvikový tábor. Tieto a tiež mnohé ďalšie príležitosti k výcviku sú vyvinuté
s cieľom ďalej rozvíjať a zmocňovať vedúcich v službe Royal Rangers.
V tomto štádiu je veľmi dôležité zaobstarať si osnovy Royal Rangers (Sprievodca pre
vedúcich). Kapitola 5 popisuje všetky prístupné materiály. S profesionálne vypracovanými
osnovami sa vedúcemu pracuje dobre a vystroja ho k získavaniu a udržaniu chlapcov a dievčat v
Royal Rangers.
Krok 3 — Naplánuj a uskutočni prvé tri schôdzky
Je mimoriadne dôležité starostlivo naplánovať tieto prvé schôdzky. Udajú správny tón
pre rodičov a deti. Nech sú zábavné a plné informácií! Vydaj zo seba slovo a urob parádny
výkop. Ľudia chcú byť súčasťou toho, čo je úspešné — a to, čo dobre začne, má tendenciu aj
dobre pokračovať.
Prvá schôdzka
Nasledujúci navrhnutý priebeh prvej schôdzky sa riadi plánom pravidelných schôdzok.
➣ Pred schôdzkou: Príď včas, aby si pripravil miestnosť a buď pripravený privítať
chlapcov a dievčatá a ich rodičov alebo opatrovníkov.
➣ Kým prichádzajú deti a rodičia: Veliteľ a pomocní velitelia nech privítajú každé dieťa
a jeho rodičov alebo opatrovníkov. Kým schôdzka začne, zamestnaj deti hrami,
hlavolamami alebo zručnosťami. Na začiatku sa hrajte hru asi 5 minút.
Doporučená hra
Materiály:
Hárky papiera veľkosti listu
Hraj:
Umiestni malú krabicu alebo menší smetný kôš (alebo označ páskou na
podlahe X) na podlahu aspoň 3 metre od štartovacej čiary. Povedz deťom a
rodičom, aby z papiera poskladali lietadielka a snažili sa ich hodiť do cieľa.
Sleduj, ako často sa im podarí trafiť cieľ.
➣ Úvod schôdzky: Nech vedúci vytiahnu vlajky, v strede národnú a po bokoch
kresťanskú a vlajku RR. Popíš, čo znamenajú farby na vlajke a veď v sľube Royal
Rangers. Začni schôdzku modlitbou.
Pastor alebo veliteľ prednej hliadky by mal teraz privítať prítomných a predstaviť
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každého veliteľa. Ak je to vhodné, nech sa predstavia aj rodiny. Odovzdaj vhodné
informácie týkajúce sa zboru.
Vysvetli ciele Royal Rangers pomocou informácií z Kapitoly 1 Manuálu pre
vedúcich. Demonštruj, akým spôsobom Royal Rangers otvorí dvere k dobrodružstvu,
priateľstvu a zábave. Vysvetli, ako budú s nimi velitelia pracovať tak, aby v
aktivitách a programoch dosiahli úspech.
Rozdaj nejakú literatúru Royal Rangers,
napríklad brožúrky alebo katalógy. Nech si
deti s rodičmi pozrú uniformy, odmeny a
príslušenstvo. Hovorte o tom, ako môžu
deti uniformy získať. Vysvetli, ako môžu
získať a ocenenia.
➣ Spíker: Je vhodné pozvať rečníka, ktorý je
dobre oboznámený s programom, aby
motivoval deti a rodičov.
➣ Čas otázok a odpovedí: Daj ľuďom príležitosti pýtať sa.
➣ Záver schôdzky: Pastor alebo hosťujúci rečník by mal schôdzku ukončiť s
niekoľkými myšlienkami a modlitbou.
➣ Po schôdzke
Poslúž občerstvením. Buď prístupný pre ďalšie otázky.
Potom, ako chlapci s rodičmi odídu, rýchlo s ostatnými vedúcimi Royal Rangers
zhodnoťte schôdzku. Poďakuj im za veľkolepý začiatok. Pripomeň im, že na druhej
schôdzke bude úvod spoločný a potom sa skupiny rozdelia na jednotlivé schôdzky.
Oznám vedúcim, aby si preštudovali Úvod k CD Sprievodcovi pre vedúcich a prvú
lekciu prvého štvrťroka. Každý vedúci by mal byť pripravený na samostatnú
schôdzku jeho skupiny budúci týždeň. Tretia schôdzka bude už samostatná od
začiatku do konca.

Medzi schôdzkami
Pred druhou schôdzkou, zatelefonuj všetkým rodičom a poďakuj im za účasť na prvej
schôdzke. Zatelefonuj aj tým, ktorí sa nezúčastnili a povzbuď ich, aby poslali svoje deti na druhú
schôdzku.

Druhá schôdzka
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Druhú schôdzku začni spoločným úvodom pre všetky skupiny. Keď úvod skončí, veliteľ
prednej hliadky rozpustí deti s príslušnými veliteľmi do miestností alebo vyznačených zón pre
ich samostatné schôdzky.
Tretia schôdzka
Tretia schôdzka, rovnako ako aj všetky ďalšie, bude prebiehať pod vedením veliteľov v
skupinách. Použijú osnovy pre danú skupinu z CD Sprievodcu pre vedúcich, ktorý obsahuje
kompletné plány lekcií pre každú schôdzku (Kapitola 5 vysvetľuje túto informáciu
podrobnejšie). Veliteľ prednej hliadky koordinuje a pomáha zaisťovať, aby všetko prebiehalo
hladko.
Návrhy na ďalšie schôdzky
Tvoja predná hliadka by sa mala stretávať každý týždeň najmenej 1,5 hodiny. Dôležité je,
aby chlapci a dievčatá s veliteľmi prežívali príjemný spoločný čas. Každá schôdzka by mala
poskytovať čas pre zábavu aj vzdelávanie. Pomocou sprievodcu lekciami Royal Rangers,
poskytneš na každej schôdzke dobre vyplnený program, aby deti vždy túžili vrátiť sa. Schôdzka,
ktorá poskytuje len zábavu bez vzdelávania zapríčiní, že deti čoskoro stratia záujem.
Každú schôdzku začni aj skonči načas. Toto je dobrým výcvikom aj pre vedúcich pri
riadení vlastných záležitostí. Pomôže to aj vybudovať dôveru rodičov.
Osnovy Royal Rangers
Royal Rangers poskytuje podporné zdroje pre pomoc vedúcim v naplnení poslania
služby. Tento Manuál pre vedúcich je jedným zo zdrojov pre úspešnú prácu prednej hliadky.
Poskytuje prehľad celej služby a poskytuje aj pomoc pre vedúcich, ktorú nenájdu v iných
zdrojoch. CD Sprievodca pre vedúcich vystrojuje vedúcich detailnými plánmi pre všetky
týždenné schôdzky Ranger Kids, Discovery Rangers, Adventure Rangers a Expedition Rangers.
Inštrukcie pre používanie Sprievodcu pre vedúcich sú v Kapitole 5 a rovnako aj v úvode každého
CD Sprievodcu pre vedúcich.
CD Sprievodca pre vedúcich Discovery Rangers a Adventure Rangers obsahuje tiež
príručku všetkých odborností a plány pre vyučovanie mnohých z nich. Plány lekcií sú pripravené
tak, aby sa dali použiť počas Hlavného programu a Pokroku na schôdzke. Tieto knihy vedúcim
umožňujú vybrať si lekcie tých odborností, ktoré sa najlepšie hodia pre potreby a záujem
skupiny a to bez bremena mnohých hodín potrebných na výskum počas prípravy. Na stránke
www.RoyalRangersInternational.com je niekoľko bezplatných ukážok týchto materiálov.
Krok 4 — Zaregistruj prednú hliadku
Potom ako si ustanovil svoju prednú hliadku, môžeš dostať veľký diel pomoci s
realizáciou programu vďaka tomu, že zaregistruješ prednú hliadku. Aby si ju mohol registrovať,
musíš splniť minimálne požiadavky, vrátane:
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➣ Kvalifikovaný vedúci, a ak je to možné jeden alebo viac pomocníkov
➣ Najmenej päť chlapcov a dievčat, ktorí majú splnené počiatočné požiadavky
(vysvetlené to je v Kapitole 14)
➣ Registračný poplatok za každé dieťa a vedúceho zaplatený do národnej kancelárie
Royal Rangers
➣ Uskutočnené tri pravidelné schôdzky
Spolu s oficiálnym uznaním ako registrovanej prednej hliadky, tvoja služba získa mnoho
výhod, napríklad:
➣
➣
➣
➣
➣

Jedinečné číslo prednej hliadky, ktoré deti a vedúci môžu nosiť na uniforme
Oficiálny certifikát, ktorý môžete hrdo vyvesiť v zbore
Členské preukazy pre deti a vedúcich v tvojom programe
Čerstvé správy z národnej kancelárie Royal Rangers
Záznam o odmenách za program, urobí tvojich vedúcich a deti spôsobilými k účasti v
podnetných národných programoch, ktoré ich udržia zapálených a motivovaných
➣ Vybrané materiály, ktoré zdôraznia mnoho oblastí služby, ktoré sú prístupné pre
účastníkov Royal Rangers
➣ Ďalšie výhody, napríklad možnosť zúčastniť sa Vodcovskej výcvikovej akadémie a
programu Rangera roka ponúkaných národnou kanceláriou Royal Rangers

Začať službu Royal Rangers je celkom jednoduché. Ale čas si bude vyžadovať
absolvovanie týchto štyroch krokov, ktoré položí pevný základ, na ktorom služba môže rásť a
rozkvitať.
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Test

Meno: _________________

Služba Royal Rangers, Ako začať?
(odovzdáš ho pri registrácii na začiatku NVT)

1. Ako znie vízia služby Royal Rangers? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Čo je trojnásobným cieľom služby?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

3. Napíš čo najviac z ôsmych hodnôt, ktoré deťom v Royal Rangers vštepujeme:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Akým spôsobom sa Royal Rangers podieľa na poslaní cirkvi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Jednou vetou charakterizuj každú z metód, ktoré Royal Rangers používa:
Aktivity ________________________________________________________________
Systém kmeňov __________________________________________________________
Pokrok _________________________________________________________________
Služba _________________________________________________________________
Učenie _________________________________________________________________
Priateľstvo ______________________________________________________________
Uniformy _______________________________________________________________
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6. Akými spôsobmi podporuje miestny zbor prednú hliadku Royal Rangers? ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Akým prínosom je služba Royal Rangers pre miestny zbor? ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Kto je v zbore kľúčom k službe Royal Rangers? ____________________________________

9. Akými spôsobmi môže byť pastor zapojený do prednej hliadky? _______________________
_____________________________________________________________________________

10. Charakterizuj zodpovednosti, ktoré má rada prednej hliadky __________________________
_____________________________________________________________________________

11. Aká je úloha veliteľa prednej hliadky? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. Kto môže robiť veliteľa (vekovej skupiny) a aká je jeho úloha? _______________________
_____________________________________________________________________________

13. Kto môže robiť pomocného veliteľa a aká je jeho úloha? ____________________________
_____________________________________________________________________________

14. Akým spôsobom sa môže predná hliadka ďalej rozvíjať, ak už v zbore fungujú všetky štyri
vekové skupiny? _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Ktoré štyri kroky je potrebné urobiť pri zakladaní novej prednej hliadky? _______________
_____________________________________________________________________________
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16. Napíš aspoň 8 oblastí, v ktorý je potrebné, aby bol každý veliteľ kvalifikovaný: __________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

17. Prečo je potrebné, aby sa vedúci Royal Rangers zúčastňovali výcviku? _________________
_____________________________________________________________________________

18. Ktorá literatúra a ktoré semináre, kurzy a tábory sú v prvom rade potrebné? _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19. Prečo a v čom sa líšia prvé tri schôdzky novo vzniknutej prednej hliadky od ostatných
pravidelných schôdzok? _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

20. Prečo je dôležité každú schôdzku začínať aj končiť načas? ___________________________
_____________________________________________________________________________

21. Čo poskytujú vedúcim osnovy Royal Rangers? ____________________________________
_____________________________________________________________________________

22. Aké sú minimálne požiadavky, aby bola predná hliadka zaregistrovaná? ________________
_____________________________________________________________________________

23. Aké sú výhody registrácie? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ďakujeme za tvoj čas.
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