
Kościół dla dzieci – dzieci dla Kościoła                       Michał Slawik

Kościół dla dzieci – dzieci dla Kościoła, czyli słów kilka o miejscu dziecka w 
Kościele.

Kościół (ekklesia) to społeczność, wspólnota wszystkich wierzących w Jezusa 
Mesjasza, który urodził się jako człowiek, oddał swoje życie za każdego 
człowieka i zmartwychwstał, pokonując śmierć, chorobę i niszcząc wszystkie 
działa diabelskie.

Kościół - ogół wierzących porównany jest w Piśmie Świętym do budowli (1 P 2,5)
oraz do ciała ludzkiego (Ef 1:22-23).

Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. 
A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z 
świętymi i domownikami Boga; zbudowani na fundamencie apostołów i 
proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; na którym cała
budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię Panu; na którym i wy 
razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.” (Ef 2:6,18-22).

Włączenia do Kościoła (zgromadzenia) dokonuje sam Bóg przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa, Jego dzieło na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. :

-Umiłowani przez Boga, powołani święci (Rz 1:6-7)

-Usprawiedliwieni przez wiarę i obdarowani Duchem Świętym (Rz 5:1-5, 8:9-10, 
Ga 3:2, Ef 1:13)

-Zanurzeni w jednym Duchu i napojeni jednym Duchem (Dz Ap 1:5, 2:39, 11:17,
1Kor 12:13)

-Wybrani przez Boga, uświęceni przez Ducha, pokropieni krwią Jezusa (1 P 1:2)

Na znak włączenia do Kościoła daje każdemu Ducha Świętego jako dowód 
przyjęcia za swoje dziecko (Ef 1:13, 4:30, Rz 8:15-16).

Kościół Jezusa Chrystusa w duchowym znaczeniu nie jest z tego świata, choć 
fizycznie jest na tym świecie. Każdy będący w ekklesii jest pielgrzymem na tej 
ziemi w drodze do Nowego Jeruzalem (J 17:16-21, Hbr 13:14,  1P 1:17, 2:11, 
Obj 21:1-4).

Głową Kościoła jest Chrystus (Ef 5:23-32)
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My, wierzący jesteśmy „członkami” Jego ciała, mamy Jednego Ojca, zatem 
jesteśmy braćmi i siostrami (wg krwi Jezusa), jesteśmy ożywiani przez Jego 
Ducha.

Razem z Jezusem budujemy Jego Kościół, do tego dzieła jesteśmy wyposażani w
różne dary Ducha Świętego i On nadaje różne funkcje (posługi).

Służba dzieciom – jako jedna ze służb Kościoła

1. odpowiedź jak wyraźny nakaz Jezusa (Mk 10:13-16, Mt 19:13-15, Łk 18:15-
16)

2. kościół lokalny jako miejsce dla całej rodziny (Dz Ap 10, 16:15)

3. troska o dzieci jako wyraz troski o rodzinę i przyszłość kościoła (2Mj 31:12-
13, Joe 2:16)

4. najbardziej racjonalna inwestycja (5Mj 6:5-18, 5Mj 5:16, Mt 15:4,  Ef 6:2-3)

Miejsce dziecka w służbie

1. czy wierzymy, że są częścią Kościoła? (Mt 18:3, Łk 18:17)

2. oddają Bogu cześć (Ps 8:2, Mt 21:16)

3. odbierają Boże objawienie (Łk 10:21, Mt 11:25)

4. czy wierzymy, że Duch Święty może posługiwać się dziećmi, obdarzać je 
swoimi duchowymi darami (Jo 2:28, Dz Ap 2:18) 

Przykłady:

Samuel, Dawid, Daniel, Joasz (2 Kr 12), Jozjasz (2 Kr 22)
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