
Wiz ja  YoungStars Polska  
wspólna przygoda z Bogiem 

Czym jest YoungStars Polska? 
YoungStars Polska jest organizacją,  
która promuje i wspiera ruch YoungStars w Polsce. 

Czynimy to poprzez szkolenia oraz coaching liderów grup YoungStars w  lokalnych zborach, tak aby oni 
byli wstanie prowadzić zajęcia pozaszkolne dla dzieci i nastolatków podczas których będą przekazywać 
młodemu pokoleniu biblijne wartości w sposób kreatywny i przez nie przyswajalny. 

Dodatkowo pomagamy grupom YoungStars w organizowaniu obozów i zjazdów poprzez szkolenie kadry, 
wsparcie merytoryczne, udostępnianie materiałów i sprzętu oraz coaching. 

Nasi partnerzy 
YoungStars Polska działa we współpracy z innym partnerami w sieci Youngstars International i opiera się 
na ich wizji, strategii i wartościach. 

Nasza wizja 
Widzimy całe pokolenie młodych ludzi idących za Jezusem 1 we wszystkich aspektach swojego życia 3, 
którzy będąc członkami lokalnego zboru 5 i świadomi odpowiedzialności za siebie 7 i całe Boże stworzenie 2 
służą Bogu i ludziom w bliskich relacjach z nimi 6, tak aby i inni stali się naśladowcami Jezusa 4. 

Nasze wartości 
1	 Dla nas Jezus jest najważniejszy (Chrystocentryczność) 

Jezus Chrystus jest zarazem źródłem jak i celem naszego zbawienia. On - będąc władcą 
wszechświata - jest dla nas przykładem pokornego sługi. Dlatego cała nasza działalność ma na celu 
zachęcanie dzieci do zaufania Chrystusowi i budowania z Nim coraz to lepszej relacji. 

2	 Wierzymy, że Bóg jest stwórcą wszystkiego (Podejście Holistyczne) 
Bóg stworzył cały świat i całego człowieka ze wszystkimi aspektami jego życia. Bierzemy więc pod 
uwagę wszystkie potrzeby dzieci: duchowe, psychiczne ale też fizyczne, prowadząc zajęcia tak, aby 
uczyły się biblijnych prawd przeżywając je całą swoją osobą. 

Uczymy je również szanować Boże stworzenie spędzając jak najwięcej czasu na łonie natury. 

3	 Nasze życie ma być najlepszym argumentem, aby pójść za Chrystusem (Integralność) 
Jezus poświęcił samego siebie oddając za nas całe swoje życie. Dlatego my podporządkowujemy całe 
nasze życie Bożej woli, bo wiemy, że Jezus jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby. Chcemy 
być naśladowcami Chrystusa nawet wtedy, gdy nikt się na nas nie patrzy. Uczymy dzieci będąc dla 
nich przykładem. 

4	 Chcemy przekazać dalej, to co Bóg nam dał w prezencie (Multiplikacja) 
Bóg w swojej łasce dał nam nie tylko zbawienie za darmo, ale też nasze umiejętności, naszą 
kreatywność czy nasz czas. To wszystko chcemy używać, aby dzieci również przyjęły Boże 
zbawienie i nauczyły się służyć Bogu i ludziom swoimi darami. Bóg chce, aby wszyscy ludzie stali się 
jego dziećmi. 

5	 Budujemy globalny kościół angażując się w lokalnej wspólnocie (Służba w zborze) 
Bóg w swojej mądrości postanowił nie zostawić nas samych, ale dał nam dla wsparcia siebie 
nawzajem. Dlatego każda grupa YoungStars jest integralną częścią lokalnego zboru, a jej liderzy są 



zadeklarowanymi członkami danego zboru. Jako grupy YoungStars wspieramy nasze zbory, 
świadomi, że w taki sposób budujemy wspólnie Boże Królestwo. 

6	 Dbamy o uzdrawiające relacje z Bogiem i ze sobą nawzajem (Relacje) 
Szczególnie w naszych indywidualistycznych czasach ważne jest, by pamiętać, że zostaliśmy 
stworzeni do życia w relacjach z innymi ludźmi i z Bogiem. Człowiek odcięty od tych relacji nie 
może się zdrowo rozwijać. Dlatego dbamy w naszej służbie o dobre relacje miedzy nami i pomagamy 
sobie w pielęgnowaniu relacji z Bogiem. 

7	 Bierzemy odpowiedzialność za własne życie (Odpowiedzialność) 
Bóg stworzył nas zdolnymi do podejmowania decyzji i powierzył nam odpowiedzialność za nasze 
własne życie. Chcemy uczyć dzieci wzięcia tej odpowiedzialności za swoje życie nie myląc jednak 
samodzielności z samowystarczalnością. 

Nasze metody 
YoungStars Polska jest przykładem dla lokalnych grup YoungStars i używa tych samych metod podczas 
swoich działań oraz kieruje się tymi samymi wartościami. 

1. Dla nas Jezus jest najważniejszy (Chrystocentryczność) 
Podstawą i celem naszej działalności jest zbawienie, które Jezus udziela nam z łaski przez wiarę. 

2. Wierzymy, że Bóg jest stwórcą wszystkiego (Podejście Holistyczne) 
Nasze szkolenia są przeprowadzane zgodnie z zasadami pedagogiki przeżyć i w ramach możliwości 
na łonie natury. 

3. Nasze życie ma być najlepszym argumentem, aby pójść za Bogiem (Integralność) 
Nasi współpracownicy i instruktorzy uczą nie tylko teorii czy praktyki, ale przede wszystkim 
poprzez swoją postawę i zachowanie są przykładem dla innych. 

4. Chcemy przekazać dalej, to co Bóg nam dał w prezencie (Multiplikacja) 
Chcemy przez naszą służbę zachęcić do podobnych działań i  czynimy to z wdzięczności do Boga 
i miłości do naszych bliźnich, a nie z żądzy zysku.  

5. Budujemy globalny kościół angażując się w lokalnej wspólnocie (Służba w zborze) 
Wspieramy zbory i  kościoły nie ingerującą w  ich niezależność. Wszyscy nasi członkowie, 
pracownicy i wolontariusze są zaangażowani w służbę w swoich lokalnych zborach. 

6. Dbamy o uzdrawiające relacje z Bogiem i ze sobą (Relacje) 
Dbamy o żywe i trwałe relacjach z Bogiem i z bliźnimi, w szczególności z ludźmi, którym służymy, 
oraz sobą nawzajem.  

7. Bierzemy odpowiedzialność za własne życie (Odpowiedzialność) 
Świadomi odpowiedzialności za własne życie, za nasze zbory oraz nasz kraj, nie przerzucamy 
odpowiedzialności za nasze życie i  naszą służbę na inne osoby, inne organizacje czy inne kraje. 
Dotyczy to zarówno sfery duchowej, organizacyjnej jak i finansowej. 

nasze wyzwanie dla ciebie 
Jeśli pragniesz widzieć w zborach więcej dojrzałych liderów rozpalających innych do aktywnego 
życia dla Boga, to zainwestuj dzisiaj swoje życie w służbie dla dzieci wokół ciebie, a oni jutro 
pójdą za twoim przykładem. 


