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 سخني با والدین و مربیان

یــك شــب، هنگامــي کــه داشــتیم دعــا مي خواندیــم، دختــرم پرســید: »اصــًا فایــدۀ دعــا خوانــدن چیــه؟ مگــه همــۀ مــا فقط 
یــه قســمت از بــازي کامپیوتــري خــدا نیســتیم؟« تصــورات ذهــن پنــج ســالۀ او، خدایــي را ســاخته بــود کــه بــا بي رحمــي ما را 
در بــازي زندگــي بــه اطــراف حرکــت مي دهــد و بــا یــك جــوي اســتیك )دســتۀ بــازی( غول آســا، کنترل مــان مي کنــد. ایــن 
تصویــر، آن چیــزي نبــود کــه مــن مي خواســتم فرزندانــم از خــدا در ذهــن داشــته باشــند! مــا چطــور مي توانیــم بــه کــودکان 

کمــك کنیــم بــه خــدا نزدیــك شــوند؟ و او را مثــل دوســتي بــا محبــت، خردمنــد، دانــا و یاري رســان ببیننــد؟
کــودکان چهــار تــا شش ســاله، به شــدت آمادگــی دارنــد کــه از خــدا تصویــري خیرخــواه و مهربــان در ذهــن بپروراننــد یــا 
او را خدایــي ببیننــد کــه در پــي تنبیــه آن هــا و انتقامجویــي اســت. تــاش کنیــد ایــن ذهن هــاي کوچــك و تأثیرپذیــر را بــا 
خدایــي آشــنا کنیــد کــه دوســتي آرام و مهربــان اســت. بچه هــاي کوچــك خیلــي ســریع بــا خدایــي ارتبــاط برقــرار مي کننــد 
کــه گرمــاي محبتــش از آغــوش مادرشــان گرم تــر اســت و بهتــر از یــك پرنــدۀ مــادر کــه از جوجه هایــش مراقبــت مي کنــد، 
مراقــب آن هاســت. اینكــه بداننــد خــدا همیشــه و همه جــا در کنــار آن هاســت، مي توانــد تــرس از تنهــا مانــدن را کــه در ایــن 

ســن اکثــر کــودکان در دلشــان دارنــد کمتــر کنــد.
ــد.  ــدا کنن ــد شــناخت بهتــري از خــدا پی ــد و مي خواهن ــه مي کنن ــر تجرب ــا نه ســاله، زندگــي را واقع بینانه ت کــودکان هفــت ت
ــاده اي کــه انجــام داده و مي دهــد،  ــق آفرینــش فوق الع ــا خــدا را از طری ــد کــه م ــادآوري کنی ــه ایشــان ی ــد ب شــما مي توانی
مي شناســیم. از اتم هــا گرفتــه تــا کهكشــان ها، از تارهــاي ظریــف عنكبــوت تــا دره هــا و رودهــا. »رد پــاي خــدا« همه جــا 
هســت. امــا خــدا، نــه فقــط خالــق هســتی، کــه دوســت ورفیــق ماســت. از آنجــا کــه کــودکان در ایــن ســن بیشــتر از قبــل 

اجتماعــي مي شــوند، بهتــر مي تواننــد معنــاي دوســتي خــدا را درك کننــد.
بــا فرزندانتــان از زمان هایــي بگوییــد کــه خودتــان حضــور خــدا را به عنــوان یــك دوســت، حــس کرده ایــد. بگذاریــد آن هــا 
ببیننــد شــما دقایقــي را در حــال دعــا کــردن بــا ایــن دوســت ویــژه ســپري مي کنیــد. بــه آن هــا بگوییــد چــرا و چطــور دعــا 
مي کنیــد. بــه آن هــا یــاد بدهیــد چگونــه صمیمانــه و آزادانــه بــا خــدا »گفت وگــو« کننــد، زیــرا او، همــواره شــنونده اي مهربــان 

و دقیــق اســت.
امیــدوارم همین طــور کــه همــراه بــا فرزندتــان ایــن کتــاب را مي خوانیــد و بــه خــدا نزدیك تــر مي شــوید، آســایش و عشــقي 

را کــه حاصــل حضــور ایــن »بهتریــن دوســت« در زندگــي اســت، تجربــه کنید. 

                                                                                                                                                                         ـ لیزا او. انگلهارت                   
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بهرتين دوست تو                               

ــت«  ــن دوس ــتي »بهتری ــا آن مي توانس ــه ب ــتي ک ــري داش ــۀ کامپیوت ــك برنام ــر ی اگ
خــودت را بســازي، دوســتت را چــه شــكلي مي ســاختي؟ دلــت مي خواســت کدام یــك از 

ــد؟ ــته باش ــر را داش ــاي زی ویژگي ه

به تو اهمیت بدهد                       شاد باشد                      مهربان باشد
راستگو باشد                               بامزه باشد                    کمكت کند

چیزهایي را که تو دوست داري، دوست داشته باشد        
دوست داشتنی باشد                      شنوندۀ خوبي باشد                

جالب باشد                                 فوق العاده باشد

خــدا نــه فقــط همــۀ این هــا هســت، بلكــه خصوصیــات خــوب خیلــي بیشــتري هــم دارد. 
او بهتریــن دوســتي اســت کــه یــك کــودك مي توانــد داشــته باشــد!
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مي تواين خودت بايش                                

ــا خــدا هــم همین طــور  ــو آزادي کــه خــودت باشــي. ب ــار یــك دوســت واقعــي، ت در کن
اســت. الزم نیســت کار خاصــي انجــام بدهــي یــا نقــش بــازي کنــي تــا او از تــو خوشــش 

بیایــد. از نظــر خــدا، تــو همیــن اآلن هــم خیلــی عالــی هســتي!
اگــر نمي توانــي خیلــي خــوب وســطي بــازي کنــي، بــراي خــدا مهــم نیســت. اگــر صورتت 
خیلــی زیبــا نیســت، نگــران نبــاش. به نظــر خــدا تــو عالــي هســتي. اگــر گاهــي وقت هــا 

حــال و حوصلــه نــداري، او درکــت مي کنــد.
تمام سعي ات را بكن که خودت باشي، آنگاه براي خدا همیشه عالی خواهي بود.
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يك دوست، دلش مي خواهد با تو باشد                                

وقتــی کودکــی از مدرســه بــه خانــه برمی گــردد پدرومــادرش ذوق می کننــد و خوشــحال 
می شــوند. کــودك از اینكــه می بینــد کســانی او را تــا ایــن انــدازه دوســت دارنــد، خوشــحال 

می شــود. 
محبــت خــدا هــم بــه تــو همین طــور اســت، البتــه یــك میلیــارد بــار بیشــتر! همین کــه 
ــد،  ــو را ببین ــد. خــدا دوســت دارد ت وجــود داري و خــودت هســتي، او را خوشــحال مي کن

دوســت دارد پیشــرفت تــو را ببینــد.
ــه  ــدي و ب ــم هایت را ببن ــیني و چش ــا بنش ــاکت یك ج ــه س ــن ک ــا، همی ــي وقت ه گاه
خــدا فكــر کنــي، مي توانــي دوســتی و رضایــت او را حــس کنــي. زمانــي کــه بــا بهتریــن 
دوســتت هســتي، قبلــت پــر از خوشــحالي اســت، خــدا کــه از بهتریــن دوســتت هــم بهتــر 

اســت.


