
چگونه خدا را برای کودکان توضیح دهیم.

شما می توانید به کودکتان کمک کنید تا از طریق تقاشی خدا را تجسم کنسسد. خسسدا حسستی بسسرای بزرگسسساالن بسسسیار

پیچیده است بنابراین بچه ها باید ابتدا به روش ساده ای در مورد خداوند آموزش ببینند تا بتوانند درک کننسسد کسسه او

چه کسی است و حضورش در زندگی  چه اهمیتی دارد. سپس وقتی بچه ها شسسروع بسسه سسسؤال و یسسادگیری بیشسستری

کردند، می توانید وارد جزئیات بیشتری شوید. مثاًل برای اینکه به کودک توضیح دهید عشق چیست، می توانید از نوع

دوست داشتن والدین استفاده کنید. سپس خدا را به عنوان یک فرد دوست داشتنی که درست مانند والدین مسسراقب

آنهاست و بهترین ها را برای او می خواهد، معرفی کنید. اما توضیح دهید که بین خدا با والدین تفاوت وجسسود دارد و

آن  این است که خدا همه جا هست، ولی کسی نمی تواند او را ببیند. اجازه بدهید بچه ها دیدگاه خود را از خانواده و

خداوند نقاشی کنند. اگر پرسیدند که خدا چه شکلی است، بگویید کسی نمی داند و تو میتسسوانی همسسانطور کسسه فکسسر

می کنی او را نقاشی کنی. یا اینکه نمونه هایی از کارهای خداوند را در زندگی روزمره بسسه او نشسسان دهیسسد تسسا بچه هسسا

تصاویر بیشتری از چیزهایی که خداوند خلق کرده است در ذهن داشته باشند و بتوانند بکشند. مثاًل خلقت گیاهسسان

و حیوانات و یا حتی خود او. به کودکان بگویید که می توانند برای راهنمایی و کمسسک از خسسدا در زنسسدگی خسسود دعسسا

کننسد. اگسر پرسسیدند آیسا خسدا بسه همسه ی دعاهسا جسوب می دهسد یسا نسه، می توانیسد پاسسخ دهیسد، خسدا بسه مسردم کمسک می کنسد

که مسیر درست را انتخب کنند و راه درست لزومًا چیزی نیست که تو برایش دعا کسسرده باشسسی. همچسسنین بسسا گفتن

اینکه خدا حواسش به کارهای غلط نیز هست، درک او را افزایش دهید. 

کودک می تواند یک عکس از خدا بکشد که با بدرفتاری کودک اخم می کند و با انجام کار خوب، لبخند می زند. برای

بچه ها داستان هایی از توانایی های خدا بگویید. به طوری که قدرتمندی او را درک کنند. همچنین می توانیسسد شسسعری

در مورد خداوند که با گروه سنی کودک تناسب دارد، آموزش دهید. بسسه این تسسرتیب تشسسریح خداونسسد ملکسسه ذهنش

می شود. 
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