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 به نام پدر و پسر و روح القدس آمین 

  می نگرمقلبم به آسمان عروج می کند زمانی که  

 می بینم در آسمان یرنگین کمان 

  این همان زمان شروع زندگی من است  

 که من یک مرد شده ام  کنونیهمان زمان  

  فرا می رسدو زمانی که پیر خواهم شد و زمان مرگم  

William wordsworth 

  

حس آن را از دیدن رنگین کمان مواردی است که امیدوارم بتوانید شگفتی و خوشحالی 

زده و  هیجان می تواند ما راکودکی یا بزرگسالی زمان یدن یک رنگین کمان درد .کنید

می توانید آن را به خاطر ید و اگر تا به حال چیزی از آن احساس کرده ا .افسون کند

ممکن است شروع روزه بزرگ با تصویری که از نور و را ادامه دهید.  آن بیاورید، لطفاً 

در اولین یک ، ما اینجا عجیب به نظر برسد. از این گذشته ،است شادی سراسر هایرنگ 

و بدون ، بدون گل ها، بدون رنگ، در کلیسایی همیشه هستیم ، مثلبزرگ هروز ایام شنبه

و شکوه و "، کن" به من رحم" .  Alleluiasو  Glorias معمول در مراسم آهنگهای شاد

زمان مرحمت را  به ما کهروزه است  نوشته هایی از بیان" جایگاه جالل خدا در باالترین

 .شودور می یادآ

کردن از بعضی نه این محروم ه چگو، می بینیم کبخواهیم عمیق تریبرداشت اما اگر  

نیست بلکه به  گییا افسرده  ی، غمگینچیزهایی که از آنها لذت می بریم ، از جملهچیزها

را دوباره پیدا کنیم.   شعفاین منظور است که به ما کمک می کند تا این ظرفیت شادی و 

 عبادتفقط  نه، یمما تشویق می شویم که چیزهای ثانویه یا غیر ضروری را کنار بگذار

، آنچه در جوامع کلیسای ما ا دوباره به آنچه واقعاً مهم است، تبلکه در زندگی خود کردن،

را  عفزندگی و ش ،منبع شادی، توجه کنیم و در آنجا را تشکیل می دهدزندگی ما و ایمان 

  .کنیمپیدا 



 Paul Simon  خود با نام " 6891در آلبومGraceland " این آواز را سر می دهد

احساسی وجود دارد که در آن علم و فن در این رابطه، و  ی" "روزهای معجزه و شگفت

 می توانند باعث حواس پرتیآنها همچنین باشد. آوری دنیای مدرن می تواند الهام بخش 

 Simon،Staccato signals of constant informationکهزمانی1986ازنیز باشند. 

وقتی به را نمی دانست.  این وقایعاو نیمی از . تغییر کرده استای زیادی ، چیزهرا خواند

، از یک شدهدستگاه های دیجیتال  یک مجموعه اف نگاه می کنیم و می بینیم جهاناطر

، به کل جهان توجه کوتاه و کوتاه تر ی ، با دامنهدر حال تغییر استچیز به چیز دیگر 

از این موارد یکی  ین انفصال و جدایی را دارد.پیوند می خورد و در عین حال بیشتر

در حال که به نظر می رسد سال به سال  است، نابرابری و بی عدالتی بیگانگی هشاهدم

 ما را محدود شعفکه ظرفیت لذت و زندگی مدرن که وجود دارد  یاستدالل. است افزایش

ر ناخوشی ها همه گی. شودباور  باعث افزایش ، می تواندشده استباعث از بین رفتن آن و 

در کرده است؟ نجدیدی را مد  هایفناوری فقط زنجیرآیا ، ز آزادیا بشر یدور با نیست.

نیم شکل گرفته ایم و نمی توا، اجتناب ناپذیر است که ما در فرهنگ خود برخی از سطوح

 .نگران کند بیشتر راما که باید از آن است استفاده  سو اما این واقعاً به فناوری پشت کنیم.

و  می توانیم در برابر اشتباهات بایستیمشاید روزه بتواند به ما یادآوری کند که همه ما 

رنگین  بهرا با نگاهی  روزه  زمانچرا  .تالش کنیم خودمان برای اصالح شکل فرهنگ

، و سکوت نیایش  بر تمرکزبا  این سنت به عنوان یک مسیحی،؟  کشف نگذرانیمکمان 

راری برق، آن شکل سرعت دیجیتالی چطور است بهو . اندوزی نشو نه دا ورزیخرد

ارتباط با دیگران ممکن است در باشد را مقرر کنیم. برای چند ساعت حتی اگر ارتباط 

نانچه پی گیر چ .است امکان پذیر"اتصال" با خدا همیشه ، اما باشد مشکل زمان قرنطینه

کردن و حمایت  ،، عدالت خواهی، هنوز راههایی برای سخاوتمندی، همبستگیباشیم

 وجود دارد.بخشیدن 

  



مسئله  ایناینکه  به دور از، باشد امروزی دالیلبه ما  شعفشادی و  فقدان ممکن است  

گره وند خدا فقدانشریت دارد که با ، قدمتی به اندازه تاریخ باست کنونیبه دالیل صرفاً 

تصور به دلیل كنند.  گناه استفاده میاز كلمه ان، برای توصیف مسیحیان خورده است. 

به آدم ما را  . اینکهمدرن نباشدبه نظر  ن کلمهای بکاربردن ممکن است، غیرعلمی بودن آن

تباط دادن آن به و اربرای تقویت احساس گناه و اضطراب شاید و یا ، کندمی و حوا متعهد 

، کنیممی خود نگاه به وقتی که  و یا به این دلیل باشد، بگیردمورد استفاده قرار دیگران 

 آیا می توانیم آن، . به هر دلیلی که باشدبخشی از وجود خود را نادیده بگیریمدهیم ترجیح 

، معنی حرص و آز و خودخواهی انسان، م و این حقیقت را ببینیم که غروررا کنار بگذاری

باعث از دست دادن ی برد و سعادت انسان را از بین ماست که منظور ما از گناه و اصلی 

 .ایمکرده آن تالش  نگهداری و حفظسختی برای  اکه بیزی می شود آنچ

همانطور که عیسی می گوید ، "کسی که می خواهد جان خود را نجات دهد آن را از  

 گنجینه های ماندگاری ، ها ، "شادیسراید می شاعردست خواهد داد" یا همانطور که 

 نند".می دابهشتیان که فقط  است

و خارج از  در طول زندگی دریافت می کنیم می تواند از انچه ما  شعفظرفیت شادی و 

. ، امیدهای ما ناامید شده. رویاهای ما می توانند خرد شوندباشد پذیر آسیب ست،کنترل ما

می ت محدود به شدظرفیت شادی ما  ،جسمی یا روحی  درددلیل ناشی از  هیچ بدون گاهی

 ، نشانه وعده خداست که جهان. بیایید به رنگین کمان برگردیم. رنگین کمان در پیدایششود

عهد این با  جهان تولد یابد.، اما اراده او این است که می شود پاکگناهکار در قضاوت او 

سرانجام  و"لطف و رحمت توسط عیسی مسیح"  پدید می آیدفراتر از نوح ی جهان ، جدید

 بلکه بخشش. کردن محکومبه معنای ، کلمه ای نه است خداوند ،کالم زندگی بخش

اما مطمئناً ما به  ،کند یا نکندما را به تالش بیشتری دعوت روزه ، است ممکن، بنابراین 

و  هشکستتابیده،  در هوا دموجو آبقطرات  بهنور  اشعهت شده ایم. ودعای قبول هدیه 

اشکهایمان  نور براجازه دهیم بتوانیم اگر  .پدید می آید منعکس می شود و رنگین کمان

 آمین     ممکن است اتفاق شگفت انگیزی رخ دهد.، بتابد


