
 راه عملی برای کمک به آنها برای دوست داشتن پروردگار 52آموزش بچه ها درباره خدا: 

 مفاهیم بزرگ را توضیح دهید .52

بچه ها بیش از آنچه شما فکر می کنید می فهمند و توانایی درک حقایق پیچیده . از حقایق سخت پرهیز نکنید

اگر شما مایل هستید با  .کودکان لزوماً حیوانات و قوس نیستمطالعه کتاب مقدس برای  .درباره خدا را دارند

 .سواالت سخت در مورد ایمان کنار بیایید ، آنها این مثال را می بینند و در زندگی خود نیز همین کار را می کنند

ستفاده هم ا اگر جواب یک سوال دشوار را نمی دانید ، به فرزند خود بگویید و از آن به عنوان فرصتی برای مطالعه با

 .کنید

  .عبادت خانوادگی را روزانه انجام دهید .52

اگر از خود می پرسید که چگونه به کودک در مورد خدا تعلیم دهید ، یکی از بهترین راه ها ایجاد عادت روزمره 

دا در ابت .داشتن هر روز چند دقیقه وقت اختصاصی برای خانواده در خانه ما بسیار مهم شده است .عبادت است

کار یه صورت روزانه ترسناک بود ، اما ما یک طرح فوق العاده ساده را دنبال می کنیم که فقط چند  فکر انجام یک

 .می توانید نحوه ساختن ارادتمندان خود را در اینجا بخوانید .دقیقه طول می کشد و به راحتی قابل استفاده است

 .ی کند و خدا را به عنوان اولویت خانواده خود قرار می دهدهر روز با داشتن این زمان ، ساعت خانه را تعیین م

  .فعاالنه آموزش دهید .52

چه کودکان خود را به مکتب خانه بفرستید و چه آنها را به مدرسه دولتی یا خصوصی بفرستید ، در آموزش آنها 

رد را با آموزش از منظر کتاب اطالعاتی را که بچه های شما می آموزند بیابید و این موا .نقش فعالی داشته باشید

آنها را به ابزار ایمانی مجهز کنید که در صورت مواجهه با ایده های الحادی بتوانند از آنها  .مقدس تکمیل کنید

 .استفاده کنند

 مشارکت گروه جوانان را ارتقا دهید .55

می خواستم از سنین پایین خوشبختانه ، من به طور طبیعی به فعالیت های گروه جوانان عالقه مند بودم و  .

مانند سفرهای خارج از  "سرگرم کننده"اما ، مانند اکثر جوانان ، بیشتر عالقه مند به فعالیت های  .درگیر شوم

 من خیلی خوشحالم که والدینم مشارکت من در همه فعالیت ها را اجباری کردند .شهر و پارک های تفریحی بودم

این مشارکت ،  ".نیز شرکت کنید سم مذهبیامرش پرچم بروید ، باید در اگر می خواهید به ش"آنها گفتند ، 

 .گرچه من در آن زمان در این مورد ذوق زده نمی شدم ، اما به من کمک کرد عشق عمیق تری به خدا ایجاد کنم

 تعریف کنید. پیامبر. از خصوصیات شبیه 52



اما چند بار آنها را به خاطر فضایل  .ودن آسان استتعریف از کودکان ما در مورد زیبایی ، خوش تیپ یا با استعداد ب

 با اشاره به خصوصیات خداپسندانه در معنویشان مانند مهربانی ، صلح ، شادی ، صبر یا ایمان ستایش می کنید؟

زی مانند تقسیم ، دلسو پیامبروقتی می بینید فرزندتان رفتاری شبیه به  .کودک ، معرفی او را به خدا آغاز کنید

آنها خواهند دید که اینها  .حقیقت را نشان می دهد ، نکته ای را برای بیان یک کلمه تشویقی بیان کنید یا گفتن

درک اینکه آنها می توانند ذات خداوند را  .واقعاً زیباترین خصوصیاتی هستند که یک شخص می تواند داشته باشد

 .استمنعکس کنند ابزاری شگفت انگیز برای آموزش کودکان در مورد خدا 

 غالباً درباره خدا صحبت کنید. .52

این دستوراتی که امروز به شما می دهم باید بر قلب شما باشد. آنها را تحت تأثیر فرزندان خود قرار دهید. وقتی "

 .در خانه می نشینید و در امتداد جاده قدم می زنید ، دراز می کشید و از جای خود درباره آنها صحبت می کنید

این کار را نکرده اید ، با ذکر فرزند خود در طول روز ، به معرفی فرزند خود اشاره کنید. وقتی یکی از اگر قبالً  "

دوستانم به من گفت که خانواده اش هرگز در مورد چیزهای معنوی صحبت نکردند ناراحت شدم و او احساس 

مان باشد. صحبت در مورد خدا را طبیعت ناراحتی کرد و آنها را تربیت کرد. ما نمی خواهیم این جو در خانواده های

وقتی اتفاق خوبی افتاد او را ستایش کنید. توضیح دهید که چگونه  .دوم و بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهید

او در شرایط دشوار به شما کمک می کند. به بچه های خود اجازه دهید ببینند که خدا چگونه بخشی جدایی 

 و -دگی شما است. به زودی کافی است که به این ترتیب در مورد خدا صحبت کنیم ناپذیر از همه چیز در زن

 !شروع به سرریز شدن در تمام روابط شما خواهد شد. چه نعمت بزرگی برای دنیا

  ..از طبیعت تعجب کنید21

ه او یکی از راه هایی که من دوست دارم در مورد خدا با بچه هایم صحبت کنم تحسین دنیای زیبایی است ک

اگر فکر می کنید که چگونه به کودکان نوپا در مورد خدا )یا حتی نوزادان( آموزش دهید ، این یک  .ساخته است

به غروب آفتاب باشکوه  .به پیاده روی در آفتاب تابستان بروید .هر کودکی طبیعت را دوست دارد .روش عالی است

یک خوراک پرنده آویزان  .درخشان پر ستاره را ببینیدگردن های خود را جرثقیل کنید تا آسمان  .خیره شوید

شگفت آور  !ببینید خدا چه ساخته است"همیشه یادداشت کنید ،  .کنید و سرگرمی تماشای پرنده را شروع کنید

 " نیست؟

  ..کتاب مقدس را با هم حفظ کنید21

ن برای حفظ کتاب مقدس یکی حتی اگر حفظ به طور طبیعی برای شما به وجود نیاید ، آموزش دادن به کودکا

هنگامی که با مشکالت و وسوسه هایی روبرو می  .از با ارزش ترین ابزاری است که می توانید آنها را مجهز کنید



شوید )همانطور که قطعاً اتفاق خواهد افتاد( ، داشتن کالم خدا در قلب آنها برای هدایت آنها یک هدیه با ارزش 

 که با آیات زیادی در کتاب کمک به حفظ در موسیقی قرار دهید ، یا آهنگهایی را سعی کنید ابیات را برای .است

 .شده اند بیاموزید مقدس آمیخته

 یدبخوان آواز.21

همانطور که روزتان را می گذرانید ، آوازهای  .آواز ، راهی عالی برای معرفی فرزندتان به خدا و عشق بزرگ اوست 

 .هایتان شادی شما را در پروردگار و همه آنچه او برای شما انجام داده ببینندبگذارید بچه  .ستایش را بخوانید

این  .به طور طبیعی اتفاق می افتد وقتی آنها شاهد ملموسی بر ایمان شما داشته باشند دینیتربیت بچه های 

 !لذت مسری است

 .بگذارید آنها رهبری کنند21

بگذارید دخترانتان در تدریس کالس  .دهید که آواز و دعا کنند در عبادت های خانوادگی ، به پسران خود اجازه 

نگاه کنید تا به بچه  مراسم نذری دادنبه  .کتاب مقدس به شما کمک کنند یا برای شخصی غذا درست کنند

این به آنها کمک می کند تا در آینده  .رهبر باشند مکان های مذهبیهایتان کمک کند یاد بگیرند که چگونه در 

 !قدم بزنندبا خدا 

 خود را توضیح دهید پیامبر گونه.سبک زندگی 22

گاهی  .هنگامی که یاد می گیرید چگونه به فرزند خود در مورد خدا بیاموزید ، توضیح چیزهای معنوی مهم است 

مانند رفتن به  -اوقات ساده است که فقط تصور کنیم فرزندان ما می دانند چرا ما کاری معنوی انجام می دهیم 

، آواز خواندن و غیره. همیشه خوب است که به آنها دالیل انجام کارها را بگوییم تا رفتن مراسم مذهبیعبادت ، گ

 آنها قلبا درک کنند .

 کنید خدمت.با هم 22

 !خدمات بسیار زیادی وجود دارد که شما و فرزندتان می توانید با هم انجام دهید .اینجاست که سرگرم می شوید .

گوش  های مذهبی به پادکست .ن کنید ، در جامعه داوطلب شوید ، میهمان نوازی کنیداز خانه سالمندان دید

نشان  .دهید و ایده های طوفان مغزی را برای کارهایی که شما و بچه هایتان می توانید انجام دهید گوش دهید

 !را ببینند پیامبردادن خدمات به آنها کمک می کند قلب 

 باشید مذهبی. به دنبال دوستان 22



این بستگی به محل زندگی شما همیشه ممکن نیست ، اما سعی کنید کودک خود را برای گذراندن وقت با  .

 .افرادی که بیشترین وقت را با آنها می گذرانیم ، شبیه ترین افراد می شوند .دیگر تشویق کنید مذهبیجوانان 

 .خدا خواهد کرد کمک زیادی به معرفی فرزندتان به مذهبیداشتن دوستان نزدیک 

  .. آشکارا مطالعه کنید25

این  .عبادتهای شخصی و وقت خواندن کتاب مقدس خود را در یک مکان باز انجام دهید ، تا آنها شما را ببینند

چیزی است که من واقعاً می خواهم آن را در زندگی روزمره خود اجرا کنم و همچنین در آموزش رستگاری به 

اگر هرگز نبینند شما از آن الگو می گیرید ، احتمال ایجاد رابطه صمیمی و واقعی با  .کودک بسیار حیاتی است

من بارها به یاد می آورم که مادر یا پدرم نشسته و در حال مطالعه کتاب مقدس خود  .خداوند کمتر خواهد بود

و می خواهند آن  بچه های شما خواهند فهمید که شما چقدر در گذراندن وقت با خداوند جدی هستید .هستند

 !مطالعه کتاب مقدس برای بچه ها می تواند به محض خواندن شروع شود .زمان را برای خود در کنار خدا بسازند

در حالی که کتاب مقدس بزرگساالن خود را می خوانید ، ممکن است تعجب کنید که آنها را در حال مطالعه کتاب 

 .مقدس بچه خود می بینید

 .ه دارید.ارتباط را باز نگ22

 .دبحث کنی -بزرگترین ترس ها ، امیدها و رویاهای آنها  -با آنها در رختخواب بخوابید و درباره هر جنبه از زندگی 

هنگامی که کودک شما احساس راحتی می کند جزئیات زندگی خود را با شما در میان بگذارد ، در بحث درباره 

با آنها یک سیاست درب باز داشته باشید و به آنها  .کند االت معنوی خود نیز احساس راحتی میونیازها و س

اگر می خواهید بدانید که چگونه به فرزند خود در مورد خدا  .هستید آماده بگویید که شما همیشه برای صحبت

 .بیاموزید ، داشتن یک سیاست ارتباطی درب باز یک قدم بزرگ در مسیر درست است

 کنید.عشق بی قید و شرط خود را تأیید 22

عشق والدین  .اگر می خواهید بدانید که چگونه در مورد خدا به بچه ها بیاموزید ، آنها را ابتدا دوست داشته باشید 

وقتی به آنها عشق پایدار و بی قید  .بهترین راهی است که ذهن های کوچک می توانند عشق به خدا را درک کنند

دوستت "همراه با گفتن ،  !ر ما را به طرز عظیمی درک کنندو شرطی نشان دهید ، به آنها کمک می کند پروردگا

 .، با گذراندن وقت با آنها بازی کردن و گوش دادن به آنها ، آن را نشان دهید "دارم

 .آنها را تربیت کنید / نظم دهید1



مرزها و شناخت  فرزند شما به .اگر واقعاً می خواهید فرزندتان خدا را دوست داشته باشد ، باید او را تربیت کنید 

بدون این ، آنها هیچ تصوری از اینکه خدا واقعاً کیست و این که عواقبی برای گناه دارد ،  .درست و غلط نیاز دارد

 نخواهند داشت

  ..از نگرشهای خوب در مورد کالس / عبادت کتاب مقدس الگو بگیرید1

یده هایی است که این یکی از ا .استنمایش شادی در پرستش و خدمت برای تربیت فرزندان خداپسند کلیدی 

وقتی وقت عبادت یا کالس کتاب مقدس است ، همیشه  .دیگری گرفتم و فکر می کنم بسیار مهم باشد من از مادر

همین نگرش هنگام انجام کارهای  ".امروز باید عبادت کنیم"نه  "امروز می خواهیم به عبادت برویم"بگویید: 

بودن و داشتن فرصت بندگی خدا چه امتیازی  مذهبیبه آنها نشان دهید  .مهم است خدماتی برای دیگران نیز

 !است

 .شکرگذاری را تمرین کنید1

انجام دهیم که در آن هر  "کارهای مورد عالقه خود"در طول عبادت خانوادگی ، ما دوست داریم زمانی را به نام  

قلب شکرگذاری می آموزد و باید همیشه منتظر نعمت های این امر به  .یک از نعمت های روز خود را تقسیم کنیم

فقط عادت کنید که در مورد نعمت های جسمی و روحی خود صحبت کنید ، که اهمیت قدردانی  .خداوند باشید

 .از فرزندان شما را نشان می دهد

 .دعا کنید ، دعا کنید ، دعا کنید .1

 .است: برای فرزندان خود دعا کنید و با فرزندان خود دعا کنید آورده شدهدر اینجا گوهر دیگری از یک خواهر 

برای آنها علناً با نام و برای مبارزات خاصی که  .تقویت و عمیق تر شود خداوندمدام در دعا باشید تا روابط آنها با 

 .اموزیداز طریق مثال خود ، هنر و رابطه زیبای نماز را به فرزندان خود بی .با آن روبرو هستند دعا کنید

 .مبلغ باشید2

در مورد مبلغین صحبت کنید و اینکه چرا آنها فالن کار را که انجام می دهند .برای آنها یک کارت یا بسته  .

حتی بهتر ، کودک خود را در سفرهای مأموریتی برده و بگذارید به دیگران که امتیاز  .مراقبت خوب ارسال کنید

خانه مبلغ بودن را تمرین کنید و دوستان را به پرستش با شما دعوت همچنین ، در  !کمتری دارند خدمت کند

 .اگر از خود می پرسید که چگونه به فرزند خود در مورد خدا تعلیم دهید ، خدمت بازتاب واقعی قلب اوست .کنید

 .بر اطاعت تأکید کنید2



اگر مرا دوست داشته باشید ، "آمده است:  22:22در یوحنا  .از نظر خدا ، عشق واقعی به معنای اطاعت است .

برای بچه های خود توضیح دهید که انتظار دارید آنها از شما اطاعت کنند زیرا آنها  ".احکام مرا حفظ خواهید کرد

به همین ترتیب ، وقتی واقعاً خدا را دوست داشته باشیم ، آنچه را که او می گوید انجام  .شما را دوست دارند

ده معنوی با خانواده جسمی به فرزندان شما کمک می کند درک معنای واقعی رابطه با مقایسه خانوا .خواهیم داد

 .آموزش رستگاری به کودک بسیار عمل می کند .خدا را بدست آورند

  ..سرگرمی را ناب نگه دارید2

ه ای این منطق .وقتی خدا را به قسمتهای مختلف زندگی مان راه می دهیم ، این به معنای سرگرمی ما نیز هست

است که من در آن ضعیف هستم. مهم است که بدانید بچه های شما چه چیزی را تماشا می کنند و ارزش ها ، 

 !چیزهایی که فرزندان شما تماشا می کنند در ذهن و قلب آنها تأثیر دارد .زبان و سبک زندگی تبلیغ شده

تند که می توانند مفاهیم معنوی برای کوچک ترها بسیار عالی هس Digger Doug و Veggie Tales مجموعه

 .را از طریق سرگرمی یاد بگیرند

  .عبادت را در اولویت قرار دهید .5

اگر به جای پرستش / مطالعه کتاب مقدس )حتی گاهی اوقات( در کنسرت ها ، بازی ها یا رویدادهای دیگری 

مورد تردید دارم ، زیرا نمی خواهم من در افزودن این  شرکت کنیم ، چه چیزی را به بچه های خود یاد می دهیم؟

اما ما داریم صحبت می کنیم که واقعاً می خواهیم به بچه هایمان نشان دهیم که خدا در  .به نظر قضاوت کنم

ما اولویت داشته باشد ، چگونه می توانیم این  خدایاگر اجازه دهیم سایر فعالیتها بر پرستش  .زندگی اول است

نهایی برای چگونگی یادگیری فرزند خود برای دوست داشتن  2اکنون ، به عنوان روش شماره کار را انجام دهیم؟ و 

 :اگر چیز دیگری به یاد نمی آورید ، این را بخاطر بسپارید .خدا

  ..خود او را دوست داشته باشید2

خ کردم. او این پاسال ومن این نقل قول را از مادر دیگری گرفتم وقتی در مورد چگونگی تعلیم خدا به فرزندان س

کمک می کند  خداوقتی مادرشوهرم از شوهرم پرسید چه کاری انجام داده است که به عشق او به  :را ارسال کرد

این بسیار ساده ، در عین حال بسیار عمیق  ".تو آن را دوست داشتی ، ما هم آن را دوست داشتیم"، او گفت: 

نیم! آنها می توانند بگویند آنچه واقعاً برای ما مهم است. بنابراین اگر است. ما نمی توانیم فرزندان خود را گول بز

واقعاً می خواهید فرزندانتان خداوند را دوست داشته باشند ، عشق خود را به او پرورش دهید! این بیشترین تأثیر 

ندگی شما و به همه قسمت های ز -را در عشق فرزندان به خدا خواهد داشت. این عشق نمی تواند مهار شود 

سراسر بچه های شما سرایت می کند! من خودم را بسیار خوشبخت می دانم که دختر دو پدر و مادری هستم که 



آموزش بچه ها  !خدا را با تمام قلب ، روح ، ذهن و قدرت خود دوست دارند. من همه چیز را مدیون آنها هستم

تان در میان بگذارید و یک برنامه بازی برای اولویت قرار درباره خدا: نکاتی برای موفقیت این ایده ها را با همسر

با کودکان خود در مورد اینکه چگونه می خواهید بیشتر در خانواده خود  .دادن خدا در خانواده خود ایجاد کنید

الش دعا کنید تا ت مذهبیاز دوستان و خانواده  .تمرکز بر خدا داشته باشید ، و چرا مهم است ، با آنها صحبت کنید

از همه مهمتر ، هر روز برای خدا دعا کنید تا شما را در تربیت  .شما را در تربیت فرزندان خداپسند برکت دهد

 .که عمیقا او را دوست دارند ، راهنمایی کند مذهبیبچه های 
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او همچنین خالق خانه مسیحی سالم است ، جایی که به تغذیه روحی و جسمی  .مری همسر وزیر ، مادر دو پسر و مبلغ سابق اسکاتلند است

در اوقات فراغت ، می توانید او را با یک فنجان چای داغ و یک دسته کتاب  .خدا از طریق جهان طبیعی که او خلق کرده است ، اشاره می کند

 دی یک سری جدید بی بی سی پیدا کنییا تماشا -
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