
به کودکان بیاموزید که چگونه صدای خدا را بشنوند.

 ساله خود این جمله را گفتم. اما پاسخ4»پسر من! قوی و شجاع باش، زیرا خداوند با توست.« من به آرامی به پسر 

اشک آور او نشان از جدالی در قلبش داشت: »اما من همانطور که صدای شما را می شنوم، نمی توانم صخخدای خخخدا را

بشنوم. چگونه می توانم بفهمم که خدا چه می گوید؟« 

 ساله ام صخخدای4اصطالح »شنیدن صدای خدا« برای کودکان ما مبهم و گیج کننده است. به عالوه ما هم مانند پسر 

خدا را با گوشمان نمی شنویم. برای توضیح این نکته مردم اغلب توضیح می دهند که شنیدن صدای خخخدا از طریخخق

گوش نیست، بلکه از طریق قلب ماست. اما مشکل این است که قلب ما هم صدای خخخدا را نمیشخخنود!! بچه هخخای مخخا

متفکر هستند. باید بدانیم چگونه میتوانیم بهتر برای آن ها توضییح دهیم که صدای خدا چیست و چگونخخه میتخخوانیم

بخه آن گخوش کخنیم. خخدا از طریخق قخرآن بخا مخا صخحبت میکنخد. آمخوزش بچه هخا بخرای شخنیدن صخدای خخدا بخا قخرآن آغخاز

می شود. قرآن کالم خداست. این پیام او برای ماست. اگر میخواهیم صدای خدا را بشناسیم بایخخد بخخرای کالم او وقت

بگذاریم. این امر برای ما هم صادق است. مانند بچه هایمان. باید خانواده در کنار یکدیگر برای قخخرآن وقت بگذارنخخد.

 دقیقخخه در5مستقیم سراغ خود کالم خدا بروید نه تفسیرها و تعبیرها. مگر در آیات متشابه. می توانید این کار را بخخا 

روز شروع کنید. 

عالوه بر این، گفتن این موضوع به بچه ها که خدا افکار ما را راهنمایی می کند یا به ما ایخخده می دهخخد، نخخیز می توانخخد

کمک کننده باشد. به عنوان مثال اگر من یک بستنی روی میز ببینم، ممکن است فریاد بزنم. آخ جون بسخختنی! هخخر

کس در اتاق باشد صدای بلند من را میشوند. اما اگر به جای بلند گفتن این جمله با خودم فکر کنم یخخا آرام بگخخویم

آخ جون بستنی چقدر من دوست دارم! هیچ کس دیگر نمیتواند صدای من را بشنود. اما برای خود من این کلمات به

اندازه ی صدای بلند واضح هستند. آن کلمات واقعی هستند. حتی اگر گوش من نتواند آن ها را بشنود. گاهی اوقخخات

خداوند نیز از طریق افکار و اندیشه هایی که به ذهن ما می آید با ما صحبت میکند. برای بچه های خود توضیح دهیخخد

که ما اغلب صحبت کردن با خدا را از این طریق تجربه میکنیم. یا:

*نام کسی در ذهن ما است. شاید خدا ما را ترغیب می کند که برای آن شخص دعا کنیم.

*نسبت به چیزی احساس قوی داریم. ممکن است خداوند می خواهد ما را به روشی که باید یخخا نبایخخد انجخخام دهیم،

هدایت کند.

* یک آیه از قرآن به ذهن ما می آید. ممکن است خداوند ما را ترغیب کند آنچه را که آیه میگوید انجام دهیم یا به

ما از طریق آن آیه آرامش و شجاعت برای انجام کاری را ببخشد. 

* تصویری از انجام کاری روی  صفحه ذهن ما حک میشود. شاید خدا میخواهد راهی را برای خدمت به ما یا کمک

به شخص دیگری از طریق ما نشان دهد.

بنابراین خداوند غالبًا افکار و عقاید را در ذهن ما قرار میدهد و این گونه »در ما حرکت میکند.«

این نکته هم مهم است که کودکان بدانند آنچه خدا به ما می گوید هرگز برخالف آنچه در قرآن گفته است،  نیسخخت.

خدا از طریق افراد دیگر هم ممکن است با ما صحبت کند؛ اما این بدان معنا نیست که هخخرکس چخخیزی بگویخخد پس

خدا دارد با ما صحبت میکند. باید این را در نظر بگیریم که آیا کسی که صحبت میکند با خداونخخد همخخراه اسخخت یخخا

خیر.  بنابراین مهم است که به بچه های خود بیاموزیم که هر پیامی که به هر طخخریقی از طخخرف مخخردم میشخخنویم و

برخالف کالم خداست، از طرف خدا نیستند. در هر صورت خدا با ما صحبت میکند؛ اما آیا ما مایخخل بخخه گخخوش دادن



هستیم؟ آیا میتوانیم از سرو صدای زندگی خود دور شویم؟ آیا او را در نماز شرکت میدهیم؟ بیاییخخد گخخوش دادن را

خودمان نیز شروع کنیم. 
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