
  



  

Nasza Wizja

Chcielibyśmy widzieć jak dzieci są napełniane 
Duchem i mówią językami, jak prorokują, 

uwielbiają Boga pełne pasji i Ŝyją z Bogiem na 
co dzień dzieląc się tym co o Nim wiedzą z 
innymi. Bóg jest dla nich taki sam „wczoraj 

dziś i na wieki”.



  

Nasza Wizja

I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Ŝe wyleję 
Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą 

synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi 
widzenia mieć będą. 

Dz. 2,17

Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci 
waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich 

Pan, Bóg nasz, powoła.
 Dz. 2,39



  

Jak to się zaczęło?

- zaczęło się od uwielbienia
- spotkanie z Ŝywym i realnym Bogiem

- inspiracje: słuŜba Becky Fisher, Kościół Hillsong Kids



  

Jak to się zaczęło?

Kto zwaŜa na wiatr, nigdy nie będzie siał, 
a kto patrzy na chmury, nigdy nie będzie Ŝął.

Kazn. 11, 4



  

Jak to się zaczęło?

- Jeśli my nie będziemy zasiewać duchowego ziarna to 
moŜe zrobić to ktoś inny

-Toczy się walka o wpływ na nasze dzieci

- Chcieliśmy pokazywać dzieciom Boga, który jest 
pełen mocy, fascynujący i realny, aby znając Go i 
mając Jego siłę i znając Jego moc dzieci umiały 

oprzeć się pokusom dnia codziennego



  

Jak wygląda organizacja 

Kościoła Dziecięcego?
�Raz w miesiącu odbywają się naboŜeństwa, a w 
pozostałe niedziele zbliŜone w formie do naboŜeństwa 
zajęcia w małych grupach 

� W naboŜeństwach uczestniczą dzieci w wieku 
szkolnym (połączone grupy starszych dzieci)

� W organizacji i prowadzeniu naboŜeństw pomaga 
młodzieŜ 



  

Cel naboŜeństwa

Prowadzenie dzieci w kierunku przeŜywania
 i doświadczania tego, o czym głosimy



  

Czego nauczamy dzieci?

Dzieci poznają Boga jako wielkiego i 
wszechmocnego Stwórcę, a takŜe kochającego i 
dobrego Ojca
� NaboŜeństwo o miłości ojcowskiej Boga: „Bóg – kochający Tata” 
 



  

Czego nauczamy dzieci?

Cykl poświęcony osobie Jezusa, jako Boga i 
Zbawiciela: 
� NaboŜeństwo: ”Jezus nasz Zbawiciel”

 



  

Czego nauczamy dzieci?
O Duchu Świętym -

naboŜeństwo z modlitwą o napełnienie Duchem Świętym

Jak słuchać BoŜego głosu
Modlitwy o uzdrowienia

 



  

Czego nauczamy dzieci?

O potrzebie ewangelizacji
 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Gry i zabawy kluczem do otworzenia serc dzieci

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Uwielbienie prowadzące dzieci do spotkania z Bogiem

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

�Słuchanie Boga i modlitwa o potrzeby

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Słowo o dawaniu dziesięciny

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Zapamiętywanie wersetu mocy

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Interaktywne i obrazowe kazanie

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Doświadczanie Boga w danym temacie 
– modlitwa o dzieci

 



  

Jak wygląda naboŜeństwo?

Rozdanie Codzienników

 



  

Jakie są trudności i wyzwania?

� NaboŜeństwa na korytarzu
� Ciociu chce mi się siusiu :)
� RóŜny poziom rozwoju duchowego i intelektualnego

 



  

Co dalej?

� Zachęcanie i inspirowanie rodziców
� Kościół Rodzinny
� Punkt katechetyczny

 



  


