
مامان، اگر ما نتوانیم خدا را ببینیم، چگونه  می فهمیم که او حتمًا وجود دارد؟

من قباًل در وبالگ خود هم نوشته بودم که ما هر شب قبل از اینکه بچه ها به رختخواب بروند، زمببان عبببادتی بببرای

خانواده داریم. به تازگی، این زمان مطابق با استانداردهای من نبود.  نمیدانم چه اتفاقی افتاد.  در حببالی کببه مببا در

 ساله مان را باال ببریم اما ناگهان رفتار عجیبی از آن هببا دیببدیم. روی سرشببان5تالش بودیم خرد معنوی دوقلوهای 

ایستاده بودند و با دستهایشان راه می رفتند!! )کنایه از بی توجهی(. باالخره چند شببب پیش بببه آن هببا گفتم: بچه هببا

اینطور نیست که خدا نتواند شما را ببیند. او شما را در حال بی احترامی کردن و پیروی نکردن از والدینتان می بیند.

او همه ی کارهایی که انجام می دهید و یا حتی به آن ها فکر هم می کنید، می داند.« بالفاصله احسبباس کببردم نبایببد

این حرف را میزدم، زیرا اکنون خدا مثل یک پلیس برای بچه ها به نظر میرسد. حرف من فرزندم ناتان را تحت تأثیر

قرار داد. او آرام آرام نشست و پرسید:»مامان ما نمی توانیم خدا را ببینیم، از کجببا می دانیببد کببه او مببا را تماشببا می

کند؟« و در ادامه سؤال بزرگتری پرسید:»وقتی ما نمی توانیم خدا را ببینیم از کجا حتی می دانیم کببه وجببود دارد؟«

این سؤال یکی از مهمترین سوالهای دینی است. 

یکی از دوستانم که در دفاع از دین تبحر زیادی دارد، به من گفت یکی از بهترین کارهایی که در پاسخ به این سؤال

می توانید انجام دهید این است که جهان بینی به کودکتان بدهید که بداند واقعیت تنها شامل آنچه که میبیببنیم یببا

لمس میکنیم نیست. مثاًل بسیاری از چیزها مانند احساسات، افکار، زیبایی هستند که از نظر فیزیکی وجببود ندارنببد

 سبباله5اما بیشتر افراد واقعیت آن ها را می پذیرند. بنابراین به طور خالصه در مواجه با چنین سؤالی برای کودکببان 

باید بگویید: فقط به این دلیل که نمی توانید خدا را ببینید یا بشنوید نمی توانید بگویید کببه او واقعی نیسببت. خیلی

چیزها هستند که واقعی اند اما ما نمی توانیم ببینیم. مثل هوا که نمبینیم اما میدانیم واقعی است. در واقع نکته اصلی

این است که ما نمی توانیم صرفًا با حواس پنجگانه خود ادعا کنیم که چه چیزهایی واقعی هستند. برای اینکه بدانیم

چه چیزهایی واقعی هستند باید به دنبال شواهد و سرنخ هایی باشیم. ما شواهد زیادی درمورد خدا داریم. در حببالی

که هوای اطرافمان را نمیبینیم، اما اگر به بازوی من ضببربه بزنیببد، میتببوانم آن را حس کنم. این سببرنخی در مببورد

وجود هوا است. خدا هم شواهد زیادی برای ما به جا گذاشته است تا بتببوانیم درک کببنیم کببه او واقعی اسببت. مثاًل

سرنخ هایی در مورد چگونگی ایجاد جهان، یا معجزات پیامبران مانند حضرت عیسی کببه مردگببان را زنببده می کببرد.

شما هم  میتوانید سرنخ هایی از این دست برای کودکان خود مثال بزنید. 
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