
چگونه می توانیم ایمان را برای بچه ها توضیح دهیم؟

ایمان نامرئی است. پس چگونه می توانیم آن را برای بچه ها توضیح دهیم؟

من در کالس درسم همیشه به دنبال راه های جدید و تازه برای توضیح آسان موضظظوعات دشظظوار هسظظتم و بظظه نظظظر

می رسد هیچ چیز بهتر از استفاده از یک شی ملموس نیست. ایمان به عنوان » اعتماد کامل یا اطمینان به چیزی یا

شخصی« تعریف شده است. مثاًل نشستن روی یک صندلی. هنگامی که برای اولین بار می خواهید روی یک صظظندلی

بنشظینید، در واقظع ایمظان داریظد کظه شظما را نگظه خواهظد داشظت و تظا زمظانی کظه روی صظندلی نشسظته باشظید، خیلی مطمئن

نیستید که باز هم شما را نگه می دارد یا نه. این نمونه ای از ایمان است. اما مثال خوبی نیسظظت. از نظظظر فظظنی ایمظظان

است اما به یک مثال بهتر و قوی تر نیاز داریم. قدرت ایمان این است که حتی وقتی نمی توانیم پایظظان یظظک چظظیز را

ببینیم، از آن پیروی کنیم. ما باید عمل کنیم و ایمان داشته باشیم که خدا از ما مظظراقبت خواهظظد کظظرد. حظظتی اگظظر

نتوانیم آنچه را که او می داند، ببینیم. به همین دلیل فکر می کنم این مثال بهتر باشد:

در کالس خود از یکی از دوستانتان بخواهید با شما همکاری کند و کاری را که می گویید، انجام دهد. بظظرای بچه هظظا

توضیح دهید که قصد دارید نشان دهید ایمان چیست و ایمان ندیدن است. همانطور که به خدا گوش می کنیظظد و او

شما را به جایی می برد که باید بروید. این همان کاری است که با دوست خود می خواهید، انجام دهید. چشم بنظظدی

را که قباًل بچه ها ندیده اند بیرون آورید و روی چشم دوست خود ببندید. ابتدا چند بار او را بچرخانیظظد تظظا سظظردرگم

شود و نتواند راه درست را پیدا کند. سپس با دادن دستورهایی راه اتاق را بظظه او نشظظان دهیظظد. همینطظظور تظظذکراتی

بدهید که نشان دهید ممکن است به چیزی برخورد کند، اما وقتی نزدیک آن چیز شد، راه را عوض کنید. هدف این

است که بچه ها نگران شوند که مبادا دوست شما با چیزی برخورد کند. همینطور که دوستتان به طرف دیگظظر اتظظاق

می رود، به او فرمان دهید که باید بنشیند. چیزی برای نشستن وجود ندارد. فقط باید ایمان داشته باشظظد و بنشظظیند.

بی سرو صدا صندلی را بیرون بیاورید و در موقعیتی قرار دهید تا دوستتان بنشیند. به بچه ها تذکر دهید که صظظدایی

ایجاد نکنند. حال به او بگویید که بنشیند. هنگامی که با خیال راحت نشست، چشمهایش را بظظاز کنیظظد و تشظظویقش

کنید. جتی می توانید هدیه ای برای ایمانی که داشت، به  او بدهید. اکنون برای بچه هظظا توضظظیح دهیظظد همظظانطور کظظه

دوست شما  برای اینکه بنشیند، مجبور بود به فرمان های شما گوش کند، ما نیز در قبظظال فرمان هظظای خداونظظد بایظظد

همین کار را انجام دهیم. مثاًل هنگامی که خدا به ما می گوید: »به پدر و مادر خود احترام بگذاریظظد« مظظا بایظظد بظظه او

اعتماد کنیم که او می داند چه چیزی بهتر است. حتی اگر والدین ما عالی نباشند و یا چیزهایی که خداوند در کتاب

مقدس ما قرآن از ما خواسته است که انجام دهیم، باید به او اعتماد کنیم که بهترین چیزها را می داند. حتی وقظظتی

نتوانیم نتیجه نهایی آن کارها را ببینیم.
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