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BOGOSLUŽJE…	S	DJECOM?	
	

BOGOSLUŽJE	U	BIBLIJI	

	

Tradicionalan način održavanja bogoslužja kojega mnoge crkve danas njeguju veoma je 
drugačiji od obrazaca bogoslužja s kojima se susrećemo u Bibliji. Adam i Eva hodali su i  
razgovarali s Bogom u Edenskom vrtu dok su bili okruženi prirodom koju su mogli vidjeti, čuti i 
osjetiti. Abraham je štovao izvana – gradeći oltare i i prinoseći žrtve. Izraelski je narod 
bogoslužje održavao u Šatoru sastanka u kojemu je sve bilo popraćeno zvukovima, mirisima, 
prizorima, slavljem i ostalim aktivnostima koje su uključivale djecu. Isus bi sjedio vani ili stajao 
u brodici dok bi ljudima pripovijedao kratke priče o svakodnevnom životu, koje su i djeca 
mogla razumjeti, poput priče o izgubljenoj ovci, svadbenoj gozbi ili sijanju sjemena. Dok su ga 
slušala, djeca su vjerojatno brala divlje cvijeće, brojila ovce ili lovila leptire. Nikada nisu bila 
mirna više od jednoga sata zbog neudobnih sjedala za odrasle koja su im stvarala bol u 
nogama. 

	

ISUSOVA		TEOLOGIJA		O		DJETINJSTVU	

Važno je istražiti Isusovu teologiju o djetinstvu zato što On ima neka vrlo duboka promišljanja 
o ulozi djece u Njegovom kraljevstvu. Kroz Evanđelje o Mateju protežu se neke od Njegovih 
najsnažnijih izjava o položaju djece u Njegovom kraljevstvu: “U onaj se čas približiše učenici k 
Isusu i zapitaše ga: ‘Tko je najveći u kraljevstvu nebeskom?’” 

Kao odgovor, Isus poziva dijete koje je stajalo u sredini sobe i kaže: “Zaista, kažem vam, ako 
ponovo ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Dakle: 
najveći je u kraljevstvu nebeskom onaj koji se ponizi kao ovo malo dijete. Tko primi radi mene 
jedno malo dijete kao što je ovo, mene prima. A tko na grijeh navede jednoga od ovih malenih 
što u me vjeruju, bolje bi mu bilo da mu objese o vrat mlinski kamen što ga okreće magare i 
da ga utope u dnu mora. Jao svijetu zbog sablazni! Istina, sablazni moraju doći, ali jao onomu 
po kome sablazan dolazi!” (Matej 18,1-7) 

Ovi nam redci pomažu pri razumijevanju važnosti koju djeca imaju u Božjem kraljevstvu: 

• Djeca su od vitalne važnosti za kršćansku zajednicu. Ona su središte života Božjeg 
kraljevstva, a ne njegova periferija. 

• Isus djeci ne govori da budu više nalik odraslima – on odraslima govori da budu poput 
djece u jednostavnosti vjere, divljenja i ljubavi. 

• Isusu je važno da se djeca u Njegovoj prisutnosti osjećaju potpuno dobrodošlo. Kada su 
djeca dobrodošla na naša bogoslužja i kada im mi pomažemo da se na njima osjećaju 
posebno i slobodno, mi dobrodošlicu izražavamo i Bogu. 

• Odraslima je potrebna poniznost kako bi o Božjem kraljevstvu učili od djece u zajednici. 
Odrasli trebaju o Bogu misliti jednostavnije i trebaju Mu vjerovati u potpunosti te bez 
kompliciranja. 

• Isus je ljut kada djeca doživljavaju iskustva koja ih udaljavaju od Božje prisutnosti. Zbog 
toga se trebamo pobrinuti da nijedan dio naših bogoslužja ne stane između djece i 
njihova odnosa s Isusom. 
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DJETETOVA	STVARNOST	

Jesu li djeca središte vaše crkve ili njezini rubni dijelovi? Koliko se dobrodošlo djeca 
osjećaju kada svakoga tjedna zakorače u vašu crkvu? Što djeca kroz interakciju s odraslima 
u vašoj crkvi uče o Isusu? Kakva su iskustva djeca doživjela u crkvi protekloga tjedna? Što bi 
vaša crkva morala učiniti drugačije kako bi u središte stavila djecu? Ako biste učinili te 
promjene, što bi one mogle unijeti u odnos djece s Bogom te u njihovo spasenje? 

 

OČARANA	PUBLIKA?	

 Svako bogoslužje nevjerojatna je prilika za evangelizaciju. Svakoga tjedna naše 
bogoslužje može pomoći djeci da njihov odnos s Bogom raste ili učiniti da djeca osjećaju da 
se Bog ne brine za djecu, da je On prekompliciran da bi Ga djeca mogla razumjeti ili da je 
presavršen i preorganiziran za njihovu spontanost, energiju i nepredvidljivost. Kako se 
bogoslužje naše zajednice mijenja kada svaku crkvenu službu gledamo kao evangelizacijski 
projekt usmjeren na našu djecu? 

 Kad god planirate i organizirate crkvenu službu, bogoslužje ili bilo koju aktivnost, 
mislite na djecu. Pokušajte ih staviti u središte vaših planova i sve što činite gledajte kroz 
njihove oči. Hoće li se djeca osjećati udobno, sretno i prihvaćeno? Što će djeca naučiti o 
Božjoj ljubavi prema njima? Hoće li naučiti da su u vašoj crkvi djeca najvažnije osobe? Hoće li 
ih to bogoslužje ili druga aktivnost dovesti korak bliže prihvaćanju Isusa kao osobnog 
Spasitelja ili od toga udaljiti za korak? 

 

UKLJUČIVANJE	DJECE	U	BOGOSLUŽJA	

 Kada počnemo razmišljati izvan okvira tradicionalnog bogoslužja, pronaći ćemo 
jednostavne i kreativne načine uključivanja djece u bogoslužja. Uključenost kojom ćemo 
ohrabriti djecu nije slušanje priče za djecu ili pomaganje pri sakupljanju dara. Te su aktivnosti 
dobra pomoć, ali nisu toliko korisne za njegovanje dječjeg duhovnog razvoja poput aktivne 
uključenosti koja djecu poziva da pažljivo promišljaju, mole se, ispune se divljenjem i 
poniznošću, slušaju Svetoga Duha i koriste svoje kreativne darove. 

 

NA	KOJI	NAČIN	MOŽETE	POVEĆATI	UKLJUČENOST	DJECE	NA	VAŠIM	
BOGOSLUŽJIMA?	

• Molite se – Bog vam želi pomoći stvoriti bogoslužja koja će osvojiti dječja srca. Zamolite 
Ga da vas nadahne idejama kojima ćete kroz bogoslužja najbolje doseći djecu u svojoj 
crkvi. 

• Promislite – O temi koju ste odabrali promislite iz dječje perspektive. Koji su aspekti teme 
važni djeci? Na kakvu će promjenu u dječjem odnosu s Bogom utjecati vaše bogoslužje?  

• Zapitajte se – Na koji način možete prilagoditi vašu poruku, ili barem dio poruke, tako da 
bogoslužje i djeci bude ugodno iskustvo koje će upamtiti? 

• Planirajte unaprijed – Uključivanje djece zahtijeva dodatno vrijeme i promišljanje. 
Planiranje unaprijed olakšava vam pronalaženje potrebnih resursa i može vam dati 
vrijeme da pripremite djecu za sudjelovanje na način koji njeguje njihov duhovni razvoj. 

• Budite fleksibilni – Uključivanje djece u bogoslužje nije uvijek uredno i čisto! Pripremite se 
za neočekivano i znajte kako trebate reagirati. Najvažnije je da su djeca sigurna – 
tjelesno, duhovno i emotivno – stoga nemojte okrivljavati ili kuditi dijete koje ne učini 
potpuno ispravno ono što ste od njega tražili. 
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• Zatražite povratne informacije – Pitajte djecu što im se najviše svidjelo na bogoslužju 
kako biste mogli pripremati više aktivnosti u kojima djeca uživaju. 

• Pohvalite njihove darove i jake strane te ih uključite u vaša bogoslužja. 
• Pomognite djeci da dijele Božju ljubav pomažući drugima. 
• Nastavite dalje. Okupite tim koji će vam pomagati i pružati podršku, čitajte knjige o 

bogoslužjima za sve dobne skupine, pretražujte internet i nemojte odustati. Sijete sjeme 
kojemu će možda trebati neko vrijeme da izraste. 

 

PRAKTIČNE	IDEJE	ZA	UKLJUČIVANJE	DJECE	U	CRKVENA	BOGOSLUŽJA	

PJESME	I	GLAZBA	

Crkve koje uključuju djecu često odabiru pjevanje jedne dječje pjesme svakoga tjedna. 
Pobrinite se da imate kvalitetan izbor udaraljki kako bi djeca mogla s radošću hvaliti i slaviti 
Boga. 

 

ČITANJE	SVETOGA	PISMA	

Nekoliko tjedana unaprijed planirajte aktivnosti čitanja Svetoga pisma tako da mala grupa 
djece može uvježbati čitanje kroz naraciju ili uglas. Možete i uključiti jedno dijete koje će raditi 
sa starijim mentorom. Oni zajedno mogu proučavati Bibliju kako bi dijete razumjelo ono što 
čita. Možda djeca mogu pronaći različite načine na koje bi oslikala određeni biblijski odlomak 
ili mogu složiti kreativnu PowerPoint prezentaciju, a mogu se i odjenuti kao određeni biblijski 
junak. 

 

MOLITVA	

Napravite prostor u koji će djeca moći staviti svoje zahvale, pohvale, zamolbe za molitve ili 
odgovore na njih. Važno je da djeca primijete kako su vam njihove molitvene potrebe važne. 
Uparite ih s odgovornim vjernicima kako bi djeca s njima svakoga tjedna mogla podijeliti svoju 
potrebu za molitvom. Zamolite obitelj da ponudi glavni dio molitve te da uključi svako svoje 
dijete u drugačiji aspekt molitve. Uputite poziv djeci da u crkvu donesu nešto što ukazuje na 
njihovu zahvalnost Bogu i neka to bude prikazano na posebnom mjestu pored 
propovjedaonice. 

 

DARIVANJE	

Djeca mogu ukrasiti posebne omotnice za sakupljanje dobrovoljnog dara. Možete i ponuditi 
djeci papiriće na kojima piše Hvala za te ih zamoliti da napišu riječ zahvale Bogu za nešto 
posebno što im se dogodilo tijekom tjedna. Ti papirići mogu se prikupiti zajedno s darom i 
nekoliko ih se može pročitati za vrijeme molitve. Papirići Hvala za zatim se mogu staviti na 
oglasnu ploču kako bi ih ljudi nakon bogoslužja mogli pročitati.   

 

PROPOVIJED	

Ispričajte priču za djecu koja će biti sastavni dio propovijedi kako biste djeci zadržali 
pozornost. Prikažite prikladne videozapise, poput onih koje možete pronaći na 
www.ignitermedia.com, kako bi djeca shvatila poruku propovijedi. Uključite djecu u fizičku 
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demonstraciju i male eksperimente ili im zadajte nešto tiho i značajno što mogu raditi tijekom 
propovijedi, na primjer izrađivanje postera koji govore svijetu o Božjoj ljubavi. Odmah po 
završetku bogoslužja izrađene postere pokažite ostalim vjernicima. 

 

BLAGOSLOV	

Nakon propovijedi o izgubljenoj ovci, zajednica se okupila oko djece. Tako okupljeni, 
blagoslovili su ih i obećali da će se brinuti za njih poput pastira. Djeca također mogu dijeliti 
kartice blagoslova koje su izradila tijekom propovijedi. Propovjednik koji je iznosio propovijed 
može položiti ruku na djecu dok odlaze te izreći kratku molitvu za njih. 

 

NAKON	BOGOSLUŽJA	

Pokušajte organizirati kreativnu duhovnu aktivnost za obitelji nakon završetka bogoslužja. 
Nakon bogoslužja na temu neba nacrtali smo automobilsku kartu za nebeski grad – tri zlatne 
ulice koje su išle u smjeru sjever-jug i tri koje su išle u smjeru istok-zapad, čime smo dobili 
dvanaest vrata. Tada smo obiteljima pružili presavijene kućice od papira te mnogo ljepila i 
blještavih materijala. Obitelji su zajedno radile stvarajući nebeske palače i stavljajući ih na 
sjajne, zlatne ulice.  

 

KREATIVNOST	

Omogućite djeci da rade s iskusnim starijim vjernicima na izrađivanju zastavica, postera, 
rekvizita, uređivanju crkvenog izloga, ukrašavanju omotnica za darivanje i sl. Zapamtite da je 
proces promišljanja i stvaranja za dječji duhovni razvoj važniji od kvalitete izrađenoga.  

 

OVO	JE	SAMO	NEKOLIKO	PRIJEDLOGA.	VIŠE	IDEJA,	IZVORA	I	WEB-STRANICA	ZA	UKLJUČIVANJE	
DJECE	U	VAŠE	BOGOSLUŽJE	PRONAĐITE	NA:	

WWW.MINISTRYMAGAZINE.ORG/ARCHIVE/2009/05/SIMPLY-CREATIVE	
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