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 سخني با والدین و مربیان

ــه  ــد، حتمــاً می دانیــد دعــا کــردن چقــدر در زمان هــای ســختی ب ــرای یــک کــودک انتخــاب کرده ای اگــر ایــن کتــاب را ب
انســان کمــک کــرده و بــه او آرامــش می دهــد؛ پــس می خواهیــد کــودک هــم بــه چنیــن تســلی خاطــری برســد.

مشــکل ترین قســمِت بــه قلــم آوردن ایــن کتــاب بــرای مــن، نوشــتن دعاهــای »عمومــی« به جــای دعاهــای »خــاص« بــود. 
زیــرا دعاهــای خــاص و منحصــر بــه یــک موقعیــت مشــخص، بیشــتر بــا ســبک مــن و البتــه نیــاز کــودکان همخوانــی دارند. 
بــه همیــن دلیــل امیــدوارم ایــن کتــاب را یــک ســرآغاز بــرای دعــا کــردن محســوب کنیــد و از کــودک بخواهیــد هرجــا الزم 
بــود متــن دعــا را اختصاصی تــر کنــد. هــدف اصلــی کتــاب ایــن اســت کــه بــه کــودکان نشــان دهــد خــدا در نزدیکــی ماســت 

و می توانیــم بــا لحــن و زبانــی کــه دوســت داریــم بــا او حــرف بزنیــم.
البتــه دعاهــای ســنتی و مذهبــی هــم جایــگاه مهــم خــود را دارنــد، امــا در این کتــاب گنجانده نشــده اند. اجــازه بدهیــد دعاهای 

ســنتی و خــاص خانوادگــی یــا اجتماعی تــان مســیر اصلــی را شــکل بدهند.
بــرای شــکل دادن بــه ایــن مســیر اصلــی، الزم اســت بزرگســاالن بــرای کــودکان »الگــوی دعــا کــردن« باشــند. کــودکان 
بــرای آنکــه از صمیــم قلــب بــاور کننــد دعــا کــردن موثــر اســت، نیــاز دارنــد افــراد مهــم زندگی شــان را درحــال دعــا کــردن 
ببیننــد و صــدای آن هــا را بشــنوند. یــادم می آیــد زمانــی کــه بچــه بــودم از اینکــه پدربزرگــم مــرده بــود بســیار غمگیــن شــده 
بــودم. از خــدا خواســتم برایــم نشــانه ای بفرســتد کــه بدانــم حــال پدربزرگــم در بهشــت خــوب اســت. ازآنجایی کــه بچــه بودم، 
دعــا کــردم ایــن نشــانه یــک دوچرخــه باشــد! مــادرم بعــداً تعریــف کــرد زمانــی کــه آن شــب بــه مــن نــگاه کــرده بــود، مــن 
را درحالــی دیــده بــود کــه بــا یــک لبخنــد روی صورتــم به خــواب رفتــه بــودم. اصــاً یــادم نمی آیــد راجــع بــه آن دعــا بــه 
والدینــم حرفــی زدم یــا نــه، امــا یــک مــاه بعــد و در روز تولــدم یــک دوچرخــۀ قرمــز هدیــه گرفتــم! البتــه آن دوچرخه نــو نبود 

امــا بــرای مــن اهمیتــی نداشــت. خــدا نشــانه ای را کــه می خواســتم، فرســتاده بــود و مــن دیگــر نگــران پدربــزرگ نبــودم.
امیــدوارم ایــن کتــاب بــه شــما کمــک کنــد ایمــان خــود و عشــق خــدا را بــا کــودک شــریک شــوید. هنگامی کــه اعتقــاد قلبی 
خــود را بــه کــودک نشــان می دهیــد، شــاهد ایمــان پــاک و معصومانــۀ او خواهیــد بــود. ســپس هــر دوِی شــما بــا بــاوری 

قوی تــر و مصمم تــر بــه زندگــی ایمانــِی خــود ادامــه خواهیــد داد.
                                                                                                                                                                               ـ مایکلین ماندی                      
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من عصبانی هستم                               

خــدای عزیــزم! می دانــم کــه تــو مــرا دوســت داری و می خواهــی احســاس آرامــش داشــته 
باشــم، نــه عصبانیــت. امــا مــن اآلن خیلــی عصبانــی هســتم و حســی را کــه از آن پیــدا 
می کنــم، دوســت نــدارم. دلــم می خواهــد داد بکشــم، گریــه کنــم یــا چیــزی را پرتــاب کنم.
خــدای عزیــز! لطفــاً کمــک کــن وقتــی عصبانــی هســتم کســی را کتــک نزنــم یــا بــه او 
آســیب نرســانم. بــه مــن کمــک کــن بفهمــم حتــی زمانــی هــم کــه خشــمگین هســتم 

ــرم. ــتی بگی ــای درس ــم تصمیم ه می توان
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ناراحت بودن را دوست ندارم                               

امــروز خیلــی ناراحتــم. دلــم می خواهــد گریــه کنــم. درمــورد همــه چیــز حــس بــدی دارم 
و حتــی دلــم و ســرم هــم درد گرفتــه اســت. 

خــدای عزیــزم! بــه مــن کمــک کــن بفهمــم چــه چیــزی مــن را غمگیــن کــرده اســت. به 
مــن کمــک کــن اتفاقــات خــوب امــروز را به یــاد بیــاورم. بگــذار کاری را پیــدا کنــم کــه بــا 

انجــام دادن آن، دیگــر این قــدر احســاس ناراحتــی نداشــته باشــم.
کمکــم کــن دربــارۀ احساســی کــه دارم بــا یــک نفــر حــرف بزنــم. می دانــم اگــر ایــن غــم 

را مثــل یــک راز در دلــم نگــه نــدارم، احســاس بهتــری خواهم داشــت.
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کمک کن، من می ترسم                                

ــد.  ــم نمی آی ــیدن دارم خوش ــع ترس ــه موق ــی ک ــم. از حس ــن می ترس ــز! م ــدای عزی خ
احســاس تنهایــی می کنــم. می دانــم تــو دوســت مــن هســتی و دوســتم داری؛ امــا اآلن 

نیــاز دارم کســی را ببینــم کــه کمکــم کنــد.
ــدارد؛ امــا مــن مثــل  ــرای ترســیدن وجــود ن ــا همیشــه می گوینــد چیــزی ب مامــان و باب
آن هــا بــزرگ و قــوی نیســتم. لطفــاً کمکــم کن شــجاع باشــم و تــا آن زمــان کنــارم بمان.


