
 روزة مسيحي

با آغاز ماه رمضان ممكن است بسياري از عزيزان مسيحي و يا غير مسيحي به اين بينديشند كه مسيحيان (
مطمئناً اين مقاله از سري دروس هفت قدم اساسي كمك شاياني به شما خوانندگان . گيرند  چگونه روزه مي

 .)كند عزيز مي

رگيري مراحل زير لحظات پربركتي را در حضور خداوند توانيد با به كا اگر قصد روزه گرفتن داريد، مي
  .سپري كنيد و از بركات روحاني بيشتري برخوردار شويد

  هدف خود را مشخص كنيد: مرحله اول
هدف شما از روزه گرفتن چيست؟ آيا براي تعمق و متمركز شدن در امور معنوي، بيداري روحاني، طلب 

گيريد؟   فيض الهي براي رويارويي با موقعيتي دشوار روزه ميهدايت، شفا، حل مشكالت يا برخورداري از
اين امر شما را قادر . القدس بخواهيد تا شما را در انتخاب هدف براي روزه و دعاي خود هدايت كند از روح

  .تر دعا كنيد و روزه بگيريد خواهد ساخت تا مشخص و منظم

دهيم كه روح ما را تازه  القدس اجازه مي م و به روحسازي با روزه و دعا، ما خود را در حضور خدا فروتن مي
مشخص كردن هدف، .  زمين ما را شفا بخشد14 :7گرداند كليساي ما را بيدار كند و مطابق با دوم تواريخ 

  .باشد اولين مرحله در روزه مي

  با خدا عهد ببنديد: مرحله دوم
متي (روان خود توصيه كرد كه روزه بگيرند عيسي مسيح به تمام پي. در رابطه با نوع روزه خود دعا كنيد

پيش از روزه گرفتن پاسخ . باشد داري به عهده خود شما مي انتخاب زمان روزه). 15 و 14 :9، 18 -16 :6
  :سؤاالت زير را مشخص سازيد

  .  چه مدت روزه خواهيد گرفت-

 اول قصد دارند روزه بگيرند، البته افرادي كه براي بار(نصف روز، يك روز، يك هفته، چند هفته، چهل روز 
زيرا . نبايد مدت زيادي را انتخاب كنند، بلكه بايد از نصف روز آغاز كنند و به تدريج اين مدت را بيشتر كنند

  ).اي به آن وارد سازيم القدس است و نبايد كوچكترين صدمه هاي ما مسكن روح بدن
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  اي خواهيد گرفت؟  چه نوع روزه-

  ).هايي خواهيد نوشيد و با چه فواصلي ميوه  چه نوع آبميوه، فقط آب، آب و آب(

  گيري خواهيد كرد؟ هاي فيزيكي و اجتماعي كناره  از چه فعاليت-

   هر روزه چه مدت زماني را به مطالعه كالم خدا و دعا اختصاص خواهيد داد؟-

ها و فشارهايي كه  سوسهها با خدا پيش از روزه گرفتن، به شما كمك خواهد كرد تا در برابر و بستن اين عهد
  .داري بر شما وارد خواهند آمد ايستادگي كنيد در هنگام روزه

  خود را از لحاظ روحاني آماده كنيد: مرحلة سوم
. شوند گناهان اعتراف نشده مانعي در جهت دعا كردن محسوب مي. باشد اساس روزه و دعا توبه مي

  :اي روزه گرفتن آماده كنيدتوانيد با انجام كارهاي ذكر شده قلب خود را بر مي

  . با هدايت خدا فهرستي از گناهان خود بنويسيد-

آوري كرده است اعتراف كنيد و از خدا طلب بخشش نماييد  القدس به شما ياد  تمام گناهاني را كه روح-
  ).9 :1اول يوحنا (

رادي را كه باعث ايد طلب بخشش كنيد و خود نيز تمام اف  از تمام افرادي كه باعث رنجش آنها شده-
  ).4 و 3 :17 ، 4 :11؛ لوقا 25 :11مرقس (اند ببخشيد  رنجش شما شده

  .القدس شما را هدايت كرد براي جبران اشتباهات خود اقدام كنيد  اگر روح-

 شما را از 15 و 14 :5 و وعده خود در اول يوحنا 18 :5 از خدا بخواهيد تا بر اساس حكم خود در افسسيان -
  .دروح پر ساز

آلود خود  عنوان سرور و خداوند خود تسليم كنيد و از طبيعت گناه  تمام جوانب خود را به عيسي مسيح به-
  ).2 و 1 :12روميان (اطاعت نكنيد 

 در مورد محبت، اقتدار، حكمت، قوت، امانت، فيض، رحمت و ساير خصوصيات خدا به تفكر بپردازيد -
  )13 -11، 8 -1 :103، 10 و 9 :48مزمور (



  ).6 :11عبرانيان ( با قلبي مشتاق دعا و روزه خود را آغاز كنيد -

كند  گاهي شيطان تضاد و كشمكش بين روح و جسم را تشديد مي.  جنگ روحاني را هرگز ناديده نگيريد-
  ).17 و 16 :5غالطيان (

  منتظر نتايج باشيد
بطلبيد و همواره در مورد كالم او به اگر واقعاً در حضور خدا فروتن شويد، توبه و دعا كنيد و روي او را 

خداوند به شما معرفت روحاني ). 21 :14يوحنا (تعمق بپردازيد، مطمئناً حضور او را احساس خواهيد كرد 
شما از لحاظ روحاني، جسمي . اعتماد و ايمان شما به خدا نيز افزايش خواهد يافت. اي عطا خواهد كرد تازه

  .عاهاي خود را دريافت خواهيد كردو روحي تازه خواهيد شد و پاسخ د

اگر چه روزه حالل تمام مشكالت نيست ولي همان طور كه ما نياز داريم كه هر روز از روح پر شويم، بايد 
يك روز روزه گرفتن در هفته باعث بركت بسياري از مسيحيان شده . روزهايي را نيز در روزه سپري كنيم

  .است

آوريم و با گذشت زمان از لحاظ روحي و  دست مي ز آمادگي بيشتري بهما با روزه گرفتن از لحاظ روحي ني
اگر بار اول در روزه گرفتن شكست خورديد، مأيوس نشويد، بلكه . جسمي به روزه گرفتن عادت خواهيم كرد

  . تان بركت خواهد داد خاطر وفاداري مطمئن باشيد كه خدا شما را به. مجدداً روزه بگيريد

 steps7/farsi/org.lifeagape.wwwهيد مقاله كامل را مطالعه كنيد لطفاً از سايت خوا در صورتي كه مي
  .ديدن فرماييد

 روزة پسنديدة خدا چيست؟

 مقدمه

   58:3اشعيا » يابيد اينك شما در روز روزه خويش خوشي خود را مي«

در يكي از روزهاي گرم . باشد در مورد روزه، مربوط به دوران نوجواني مييكي از اولين خاطرات من 
دليل نبودن جاي خالي خودم را راضي كردم كه روي يكي از  به. تابستان سوار اتوبوس شركت واحد شدم

ماه رمضان بود و با وجود اينكه . تر از هر جاي ديگر بود، بنشينم هاي آخر اتوبوس كه معموالً گرم صندلي
پسركي كه مشغول خوردن . رسيدند نظر مي قرار به وز وقت زيادي به ساعت افطار مانده بود مردم بيهن



گشت و در پناه مادر به خوردن  هاي سنگين مسافرين پشت سرش برمي اي نان بربري بود با ديدن نگاه تكه
» !من هنوز خيلي كوچكمباور كنيد «زد كه  توانست، فرياد مي كردم اگر مي با خود فكر مي. داد ادامه مي

دست نسبتاً پيري  اي از در جلو سوار اتوبوس شدند و در آن بين خانم زنبيل به ايستگاه بعدي، مسافرين تازه
اتوبوس هنوز راه نيفتاده بود، كه خانم پير با صدايي بلند سرنشينان اتوبوس را مورد . خورد هم به چشم مي

ها همين ... من پير با زبان روزه بايد سرپا باشم و اين نر!كشن خجالت نمي«: سرزنش قرار داده و گفت
چند نفري از همان جلو دستپاچه از جا بلند شدند كه تا هنوز آبروريزي نشده قائله را ختم » !طوري نشستن

آن روز از خودم پرسيدم واقعاً دليل روزه گرفتن چيست و روزه براي كيست؟ جان وسلي واعظ . كنند
اند؛ و برخي ديگر به كلي آن را  رخي روزه را حتي باالتر از كالم خدا و عقل جاي دادهب«: گويد معروف مي

  .»اند ناديده گرفته

هاي گوناگون و آشنايي هر روزه با محصوالت غذايي جديد، سخن  در فرهنگ امروز و با وجود رستوران
آية زير روزه و سوءتغذيه هم براي برخي با استناد از . كند جا و قديمي جلوه مي گفتن از روزه خيلي بي

دهد و از آن نگاهداري  زيرا هرگز كسي از بدن خود نفرت ندارد، بلكه به آن خوراك مي«معني هستند، 
اي  دهند كه گويي روزه مسئله العملي حاكي از تعجب نشان مي اي هم عكس عده). 29  :5افسسيان (» كند مي

  . مقدسي است جزمي و فاقد اعتدال كتاب

  ي ريشه اين طرز تفكر در كجا نهفته است؟ راست به

با انحراف از واقعيت معنوي و باطني ايمان مسيحي در دوران پس از رسوالن و خصوصاً در قرون وسطي، 
صورتِ ظاهر «بيني پولس دربارة كساني كه  و پيش. صورت يكي از اشكال رياضت درآمد روزه نيز به

  ).5 :3دوم تيموتائوس (درست از كار درآمد » دينداري دارند ليكن منكر قدرت آن هستند

شمار  كشي و هر آنچه از آن قِسم به با ظهور اصالحات، تاريخ مسيحيت شاهد انقالبي در عرصة رياضت
سختي در مسير احياي ايمان  برد و به العمل شديدي رنج مي كليسا هنوز از عواقب چنين عكس. رفت، شد مي

مقدس و تاريخ كليسا به افراد نامي بسياري  در كتاب. دارد  برميمتعادل مسيحي در دورة عهدجديد گام
  . داد ها را تشكيل مي خوريم كه روزه قسمت مهمي از زندگي روحاني آن برمي

  ء پيدايش روزه معنا و مبدا
روزه منحصراً آئين مذهبي مسيحي نبوده و در همة اديان بزرگ جهان و حتي اديان بدوي نيز يافت 

بقراط، پدر علم پزشكي مدرن نيز به مزاياي . گرفتند ن، سقراط و ارسطو همگي روزه ميافالطو. شود مي
  . روزه اذعان داشته است



عنوان يك عبادت فردي و يا عمومي  مقدس، روزه پرهيز از غذا به منظور اهداف روحاني و به در كتاب
تري از روزه  تر و وسيع قممكن است با بررسي اشكال ديگر انكار نفس به تعريف عمي. مطرح شده است

در اين صورت روزه تنها شامل خودداري از خوردن و آشاميدن نيست بلكه پرهيز از هر آنچه در . برسيم
اما در نهايت معني اولية روزه، پرهيز از غذا خوردن . گذارد است رابطه و مشاركت ما با خداوند تأثير مي

مقدس  معناي عادي روزه در كتاب. دگي مسيحي استطور كلي، طبيعت زن زيرا پرهيزگاري به. باشد مي
  .گيرد پرهيز از هر نوع غذا اعم از جامد و مايع است و پرهيز از آب را دربر نمي

  روزه عمومي
مقدس به  اگر چه روزه امري شخصي است و معموالً مربوط به رابطة شخصي ما با خداست اما در كتاب

تنها روزي بود كه در ) 27 :23الويان (روزة روز كفاره . يمخور روزهاي خاص روزه براي عموم نيز برمي
شمار يهودي اين تاريخ، روزي بود كه مردم در آن براي كفارة گناهان  در گاه. شريعت موسي معين شده بود

 به چهار 19 :8تدريجاً روزهاي ديگري نيز به اين تعداد اضافه شد چنانكه در زكريا . گرفتند خويش ماتم مي
شود كه يهوديان پس از دوران اسارت و تا زمان مسيح آن را نگاه   در طول سال اشاره ميروز ديگر

  . امروزه در بين يهوديان بيست روز از سال روزة عمومي برقرار است. داشتند مي

 و 15 :2يوئيل (كردند  در شرايط اضطراري رهبران اجتماع، با بحراني ديدن شرايط اعالم روزة عمومي مي
 و 26 :20داوران (بخش خدا همراه بوده است  كه در همة موارد با تفقد و عمل نجات) 4-1 :20خ دوم تواري

مقدسي زماني كه  پادشاهان انگلستان با الهام از اين الگوي كتاب). 6: 7 و اول سموئيل 14:24اول سموئيل 
  . روزة عمومي كردندكرد و يا در جنگ جهاني دوم اعالم دعا و  كشورشان را حمله فرانسويان تهديد مي

مقدسي پيروي كرده و با  هاي امروزي از اين سنت كتاب جا است كه ما نيز در پاسخ به شرايط و بحران به
ممكن است در كليساي محلي خود شاهد ). 7:14دوم تواريخ (اعالم روزة عمومي خدا را به ميدان بكشيم 

يد ميل به دنيا و ماديات، عدم رشد روحاني، مقدسي، تزا هاي كتاب شقاق و جدايي، افول معنويت و ارزش
تواند فرصت مناسبي ايجاد كند تا رهبران كليسا با اعالم  ها مي همه اين. ها باشيم ايماني، سقوط و لغزش بي

  . روزه عمومي منبع تغيير شوند

  اجبار كردن روزه
كند، ايمانداران را از لذت كه مردم را به روزه داشتن وادار ) چه نظام حكومتي و چه نظام مذهبي(نظامي 

طاعتي كه نشأت گرفته از احترام و محبت به خداست محروم كرده و آن را با ظاهرداري و اطاعتِ از روي 



اي  روزه چه در شكل فردي و چه عمومي مسئله. كنند و اين با تعاليم مسيح منافات دارد اجبار جايگزين مي
  .است بين خدا و انسان

 وجود دارد اين است كه با تبديل روزه از يك عبادت شخصي به يك رسم كليسايي، خطري كه در اين زمينه
. در گام بعدي آن را به يك قانون كليسايي و در نهايت به باري غيرقابل تحمل براي مؤمنين تبديل كنيم

 روزة منظم يا هفتگي در زندگي«: نويسد  ميCelebration of Disciplineريچارد فوستر نويسنده كتاب 
مقدس حكمي يافته بدان مشروعيت كامل ببخشند و  اند از كتاب برخي چنان تأثير عميقي گذاشته كه كوشيده

هيچ قانون يا . ولي جستجوي مزبور بيهوده بوده است. بدين وسيله همة مسيحيان را به آن سفارش كنند
دي ما در انجيل به معناي با اين وجود آزا. داشتن روزة منظم وجود ندارد مقدسي در مورد نگه حكم كتاب

ما آزاد و مختاريم تا در هر . هاست بند و باري و القيدي نيست، معناي آزادي در انجيل استفاده از فرصت بي
: گويد بايد پيوسته نصيحت پولس رسول را آويزة گوش خود كنيم كه مي. خواهيم روزه بگيريم روزي كه مي

   ).3  :5غالطيان (» زنهار آزادي خود را فرصت جسم مگردانيد«

اما اين . شود  خطر ديگر اينكه هر عمل روحاني كه از سر عادت انجام شود به قالبي عاري از محتوا تبديل مي
همانطور كه در مورد دعا نيز ما چنين . باشد طور كلي دليل منطقي و كافي براي ترك روزه نمي خطرات به
  .كنيم عمل نمي

روزه نه تنها . توان ارزش واقعي روزه را تجربه كرد گرايانه مي ريعتبا پيرايه كردن روزه از تمايالت ش
آورد، بلكه روش مناسبي براي ذخيره كردن كاالي  وجود مي فرصتي را براي تفحص و بازنگري شخصي به

تواند فرصت مناسبي براي  آوريم مي وقتي را كه با روزه گرفتن بدست مي. ارزشمندي چون زمان است
خصوصاً اگر روزه با دعا همراه باشد كه به اين شكل معجوني عالي براي تازه .  خدا باشدخدمت به پادشاهي

  . كردن روح و جسم خواهد بود

  ديدگاه مسيح در مورد روزه
مسيح در موعظه سركوه هنگامي كه در مورد دعا، روزه و صدقه دادن صحبت كرد، شنوندگان خود را از 

» ...اگر خواستيد روزه بگيريد «اما او هرگز نگفت .  باشد، آگاهاندبيهودگي طاعتي كه از سر تظاهر و ريا
به اين ترتيب، او روزه گرفتن را براي يك ايماندار مفروض . »...گيريد هنگامي كه روزه مي«: بلكه فرمود

خواست روزه گرفتن را رد كند و نه آن را خوار  مسيح نه مي«: گويد چنانكه مارتين لوتر مي. دانست
مسيح در مورد دعا نيز به همين شكل تعليم » .خواست روزه گرفتن صحيح را احياء نمايد او مي.. .بشمارد

عيسي مسيح با علم بر . كنيم خود را آغاز كرد و ما معموالً دعا را موضوع كم اهميت و غيرضروري تلقي نمي



ها نه  دانستند، به آن ي نميبخواه اينكه شاگردان يهودي او دعا، روزه و صدقه دادن را اعمال ديندارانة دل
 اشاره جداگانة او به دعا ).18 -1 : 6متي (در مورد ضرورت روزه بلكه در مورد نحوة بجا آوردنش تعليم داد 

اگر چه غالباً دعا و . دانست و روزه نشانگر اين امر است كه مسيح روزه را تجربة روحاني متمايز از دعا مي
  .  به هم هستند اما يكي نيستندمقدس مفاهيمي مربوط روزه در كتاب

شود و اينكه روزه همچون هر عمل  تأكيد مسيح چون انبياء پيش از خود به خلوص نيت در روزه مربوط مي
؛ متي 4و3 :58اشعيا (دار از خلق  پرهيزكارانه ديگري براي جالل خداست نه براي تجليل شدن روزه

مĤبانه و  دينداري فريسي: دهد ت مقابل هم قرار ميمسيح دو نوع دينداري را در اين آيا). 18 -16 : 6
طلبي و پاداش از انسان است و ديگري مبتني بر فروتني و   اولي مبتني بر خودنمايي، جاه. دينداري مسيحي
  . پاداش از خداست

 گرفتن بود كه براي  ها در روزه رمق فريسيان نمايش دينداري آن هاي بي نگاه ملول، ظاهر پريشان و گام
از ديد مسيح آسمان از اين عملكرد رياكارانه رويگردان . جليل و تكريم خلق از ايشان بيشتر كاربرد داشتت

فعل يوناني . »تا مردم ايشان را ببينند«آورد  جا مي شخص رياكار مناسك ديني خود را در مالءعام به. است
گر او، نه ديگر  ي يك مسيحي نظارهدر مقابل، برا. كار رفته در اين آيه با كلمه تئاتر هم معني است به

  . اوست"پدر نهان بين"ها و نه خودش، بلكه  انسان

 "تسلط بر نفس"لذا . ترين گناهان ترين نيازهاي بدن است و طمع يكي از اساسي خوراك يكي از اساسي
 را به  آنچه فكر رياكار"نگاه تمجيدگر مردم"حتي فراتر از . معناست بدون تسلط بر بدن و انظباط آن بي

هاي  ترين خواهش فريسي روزدار، بر خوراك كه از مهم.  است"غره شدن به خويشتن"سازد  خود مشغول مي
تري چون غرور از پاي  جسم است، نسبتاً چيره شده اما در كمال تأسف، در برابر ضعف روحاني خطرناك

كار  طور مترادف به  بهاز اين رو در كالم خدا روزه گرفتن و فروتن شدن در حضور خدا. درآمده است
  . اند رفته

  روزه براي خدا - 1
  ).5: 7زكريا (» داشتيد؟ گري نموديد، آيا براي من هرگز روزه مي چون روزه داشتيد و نوحه«

حجم زيادي از باورهاي ما در مورد روزه متأثر از تفكرات خودمحورانة ما است و اينكه چه چيزي عايد من 
بسيار شنيده شده است كه . اني ما عاري از ميل به رضاي شخصي نيستخواهد شد؟ حتي گاه عاليق روح

براي دريافت قوت، عطاياي روحاني، شفاي جسم و يا . اند مؤمنين نيز از روزه براي نفع شخصي ياد كرده
اگر چه طلبيدن همه اين چيزها بد نيست، . شود و به اين ترتيب اصل قضيه به فراموشي سپرده مي. جواب دعا



اين موضوع به قدري اهميت دارد كه قسمت اساسي تعليم مسيح . گيزه و نيت اصلي ما بايد صحيح باشداما ان
  ).18 -16 : 6متي (دهد  خود تخصيص مي در باب روزه را به

دهيم بلكه چرا انجام  آنچه براي خدا در درجة اول اهميت قرار دارد اين نيست كه چطور كاري را انجام مي
يهوديان ديندار عصر . ل نيكويي كه با انگيزة غلط همراه باشد ارزش خود را كامالً ببازدچه بسا عم. دهيم مي

آميز خداوند  العمل سرزنش از عكس). 3: 58اشعيا (» چرا ما روزه داريم و تو نديدي؟«: پرسيدند اشعيا مي
آيا اين را «: فرمايد چرا كه مي. اي بيش نبود فريبانه ها تظاهر و فخرفروشي عوام چنين پيداست كه روزة آن
  » خواني؟ روزة مقبول خداوند مي

ها نماز خود را به درازا  آن. اين نوع تظاهر و فخرفروشي در رفتار فريسيان روزگار مسيح نيز مشهود بود
. ايستادند تا مردم ايشان را ببينند و احترام كنند ها به نماز مي هاي كوچه كشيدند، در كنايس و گوشه مي

به همين . دار جلوه كنند  ساختند تا نزد مردم روزه نيز ترشرو شده چهرة خود را دگرگون ميهنگام روزه 
در همين راستا، عيسي مثَل فريسي و . كند اي منع مي دليل مسيح شاگردان را از چنين دينداري و روزه

گويم كه  ا شكر ميخدايا، تو ر«: باجگير را نيز تعريف كرد كه به دعاي فخرفروشانه يك فريسي اشاره دارد
جمالت پاياني اين داستان ). 12و11: 18لوقا (» گيرم نيستم، دو بار در هفته روزه مي... همچون ديگر مردمان

مرد خراجگير گناهكار پارسا «: فرمايد مسيح مي. كند دهنده مي شنونده را متوجه واقعيتي عميق و تكان
در متني كه از اشعيا ذكر شد خداوند به آنچه . »دارشمرده شد و به خانة خود رفت بر خالف آن فريسي دين

روزه پسنديدة خدا براي تقديس شدن از او، خدمت او، جالل و . كند داند اشاره مي روزة مقبول خود مي
  .باشد تكريم او و پياده كردن ارادة متعال او مي

  روزه براي تقديس شخصي  -2
گويي شكم سير و تكبر ارتباط تنگاتنگي با هم . استشدة مسيحي  ء ارزشمندي از زندگي تقديس  روزه جز

موسي، در آستانة ورود قوم اسرائيل به سرزميني كه به شير و شهد جاريست، ). 49 : 16حزقيال (دارند 
با حذر باش، مبادا «دهد كه  او هشدار مي). 3و2: 8تثينه (كند  ها را در بيابان يادآوري مي تجربة آن

هوشع ما را از ). 14 -11آيات (» خداي خود را فراموش كني... تو مغرور شده و دل ... خورده سير شوي 
  ).6: 13هوشع (كند  آنچه سپس رخ داد آگاه مي

). 5: 9 و عزرا 13: 31اول سموئيل (براي يهوديان روزه با فروتني، خشوع و همچنين ماتم نيز همراه بود 
طبيعي است كسي كه عميقاً از ). 15: 9(برد  كار مي طور متجانس به مسيح در متي كلمات روزه و ماتم را به



اين قسمت مهمي از روند تقديس ما است كه در روزه . گناه و شكست خود متأسف است براي آن ماتم بگيرد
  . »حال ماتميان، زيرا ايشان تسلي خواهند يافت خوشابه«شود و  گر مي جلوه

تا آنجا كه ما توسط روح خدا . خواند هان شخصي مياما خداوند ما را به سطحي فراتر از ماتم براي گنا
همانگونه كه در رؤياي حزقيال . لمس شده و براي گناهان كليساي خود، ملت خود و حتي دنيا ماتم بگيريم

دنبال كساني است كه در احساس او نسبت به وضعيت روحاني  آمده، چشمان خداوند به) 9 -6 :2 حزقيال (
  . مردمانش شريك باشند

 ديگري از اين تقديس در شروع مأموريت مسيح، بعد از پايان دورة روزه او و همچنين در جدا كردن شكل
در «ايشان نه در يك ضيافت با شكوه بلكه ). 3: 13اعمال (پولس و برنابا براي مأموريت بشارتي متجلي است 

براني كه خود بعدها براي پولس و برنابا همين روش را در مورد ره» !بودند عبادت خدا و روزه مشغول مي
اي  شايد يكي از داليل عمده).  23: 14اعمال (كردند، اعمال نمودند  كليساهاي تازه تأسيس شده منسوب مي

يابد در  شود و يا با جديت ادامه نمي هاي خدمتي در كليساي امروزي، سبك انگاشته مي كه گاه مسئوليت
شود  ترين مشكالت و اختالفاتي دچار تالطم جدي مي چكوقتي كليسا با بروز كو. همين نكته نهفته باشد

  . توان نقش روزه را در حيات آن كليسا بازنگري كرد مي

تر و تقديسي نو  اگر روحيه ما در اثر شكست شخصي دچار تضعيف شده و يا نياز خود را به آمرزش عميق
آن خوانده شده اما به اندازة كافي بينيم كه به  كنيم و يا اگر خود را با مسئوليتي در چالش مي احساس مي

  . مان باشد تواند كانالي براي بركت خدا در زندگي مجهز نيستيم، روزه مي

  روزه براي اينكه دعاي ما شنيده شود -3
  ).23: 8عزرا (» و روزه گرفته، خداي خود را براي اين طلب نموديم و ما را مستجاب فرمود«

دليل  رغبتي و كراهت خود را از هدايا و دعاهاي قوم اسرائيل به  مراتب بي17 -11 : 1خداوند در اشعيا 
توانم  گناه را با محفل مقدس نمي«: فرمايد مي. دارد شان اعالم مي هاي خودخواهانه و خودپسندانه انگيزه

ها و شنيده نشدن  انگيزه منفي و عدم خلوص نيت را نيز دليل مردود شمردگي روزه. »تحمل نمايم
   ).4و3 :58اشعيا (خواند  شان مي دعاهاي

شمارد، اين خواهد بود كه  اما يكي از نتايج عمدة روزة مقبول خدا با خصوصياتي كه خود خداوند برمي
آنگاه دعا خواهي كرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهي نمود و خواهد گفت كه اينك «



اينكه شخص حاضر .  و شفاعت مرد خدا خواهد بودروزه قوتي مضاعف براي دعا). 8آيه (» حاضر هستم
   ).13و12 :2يوئيل (شود از حقوق حقة خود چون خوراك بگذرد نشانگر جديت موضوع براي اوست  مي

خارج از حيطة معنويات، خودداري از خوردن به شكل اعتصاب غذا مورد استفادة سياسيون و زندانيان بوده 
مهاتما گاندي روزه را . آوردند تا به مطالبات خود برسند نصب فشار ميوسيله بر صاحبان م ها بدين آن. است
اين روزها نيز اعتصاب غذاي كساني چون اكبر . كار برد ها به عنوان مقاومت انفعالي در برابر انگليسي به

  آنچه گنجي را در نظر عدة رو به. نگار زنداني در ايران، موضوع صحبت بسياري است گنجي، روزنامه
وسيلة اعتصاب غذا  باشد كه به  به رتبة يك قهرمان ملي رسانده، جديت او در پيگيري مطالباتش ميرشدي

اگر غيرت و جديت گنجي امروز احترام بسياري از مردم عادي را خريده، چقدر بيشتر . عينيت يافته است
  ).8 -1 : 18لوقا  (كند خداي محبت در پاسخ به روزة پسنديده خويش، صداي فرزندانش را شنيده و عمل مي

ما خدا را با روزه گرفتن مجبور به تن . كند خاطر داشته باشيم كه روزه با اعتصاب غذا فرق مي اما بايد به
فوري و "روزه چون مهر . دهيم كنيم بلكه خود را در مسير اراده او قرار مي دادن به خواست خودمان نمي

فهمانيم كه جدي بوده و تا زماني كه  سمان اينگونه ميزنيم و به آ  است كه بر دعاهاي خود مي"اضطراري
اي در تقويت دعاي شفاعتي  كننده مقدس روزه نقش تعيين در كتاب. نشيني نداريم ايم قصد عقب بركت نيافته
هر گاه ). 8 و عزرا 2داوران (گشا بود  هر بار كه قوم خدا با مرگ يا خطر روبرو شدند روزه راه. داشته است

بسياري اوقات ما دعايي پر از ). 9دانيال ( وعدة خدا را طالب شدند، روزه روشنگر راه بود مؤمنين تحقق
ممكن است با خود فكر كنيم منتظر آسمان هستيم كه كاري . ايم ايم اما جوابي دريافت نكرده روح داشته

  .انجام دهد، اما در واقع آسمان منتظر ما است

  : خواهيم پرداختهاي بعدي كلمه به اين مطالب  در شماره

روزه براي آزادسازي اسيران، روزه براي برگرداندن نظر خدا، روزه براي دريافت مكاشفة الهي، روزه 
ها، ارتباط روزه با سالمت جسم، اشكال  براي تحت تسلط درآوردن تن، رياضت و روزه، تشابهات و تفاوت

  مختلف روزه، چطور روزه بگيريم؟
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ء پيدايش روزه خوانديم و ديدگاه مسيح در مورد روزه، روزه عمومي و  بل در مورد معنا و مبدادر شمارة ق
 :پردازيم اكنون به ادامة اين مطلب مي. برخي از اهداف روزه را مورد برسي قرار داديم

  روزه براي آزادسازي اسيران - 3

هاي يوغ را باز كنيد و  يد و گرهپسندم اين نيست كه بندهاي شرارت را بگشائ اي كه من مي مگر روزه«
  )6: 58اشعيا (» مظلومان را آزاد سازيد و هر نوع يوغ را بشكنيد؟

. »نمائيد هاي خود ظلم مي بر عمله... شما در روز روزة خويش «دارد كه  خداوند از طريق اشعيا اعالم مي
زيرا «: شوند نه توصيف ميفريسيان كه از رهبران و روحانيون مذهبي دوران مسيح بودند توسط او اينگو

گذارند، اما خود حاضر نيستند براي حركت دادن آن  بندند و بر دوش مردم مي فرسا را مي بارهاي توان
كه  در صورتي! گرفتند  بود كه دو روز در هفته را روزه مي ها در حالي و همة اين. »حتي انگشتي تكان دهند

روزه براي ظلم رساندن نيست . بخش آشكار شده استصورت صريحي در آية نخستين اين  ارادة خدا به
  . بلكه آزادي مظلومان است و براي گسستن بندهاي شرارت

تواند داشته  كنم اين آيه چه مصداقي مي اي كه من زندگي مي توانيم از خود سؤال كنيم كه در جامعه مي
. گيرد  را نيز دربرميهاي اجتماعي، اين اصل حوزة روحاني زندگي ما عدالتي عالوه بر بي. باشد

در مسير زندگي خود با . هايي كه نه در غل و زنجير آهنين بلكه با زنجيرهاي شرارت و ناپاكي هستند اسارت
 را درك  در بند نيروهاي تاريكي كه نه آن. ها تحت اسارت شرير است افرادي برخورد داريم كه زندگي آن

شماري در جامعة امروز ما در بند مواد  عدة بي. يابند خود ميكنند و نه قدرت رهايي از آن را در  مي
اي چون قمار،  اي ديگر گرفتار گرايشات اسيركننده مخدر، الكل، مسائل جنسي و امثال آن گرفتارند و عده

بارتر، مسيحياني است كه در بند ترس،  ها تأسف از همه اين. اند جادوي سياه و سفيد، احضار ارواح و غيره
بخشي كه آن را  برند و خود بر تضاد اين نوع زندگي با انجيل آزادي سادت، طمع و ناپاكي بسر مينفرت، ح
  . يابند چنان خود را اسير مي ها هم كنند واقفند، اما با وجود دعاها و ديگر تالش اعالم مي



اي كه انتظار  وقتي مسيح با شخص ديوزده. دهد اي عالي به ما ارائه مي ها نمونه برخورد مسيح با اسارت
. بلكه او با كالمي ديوها را اخراج كرد. »گناهان تو آمرزيده شد«كشيد روبرو شد به او نگفت  آزادي مي

سالمت  ايمانت تو را شفا داد، به«ها شيطان او را بسته بود به وي نگفت  وقتي زني را در كنيسه ديد كه سال
چقدر امروز كليسا در مورد فرماني » !د خالص شواي زن از ضعف خو«: بلكه بر او دست نهاده فرمود» برو

گاه . كند ضعيف عمل مي) 2 و 1 :9لوقا (» ها را شفا دهند ديوها را بيرون برانند و بيماري«كه مسيح داد تا 
باوري برخي  افراط و نمايشي كردن اين مأموريت الهي توسط برخي و كم اهميت جلوه دادن و حتي بي

جامعه كليسايي امروز چقدر نيازمند افرادي . هيت اين فرمان مسيح انجاميده استديگر، به ناديده گرفتن ما
  . ها را درست تشخيص داده و با قوت در آزادي اسيران عمل كنند با عطاي تمييز است كه موقعيت

 به آن اشاره شده، بندهاي اجتماعي و بردگي است، 6: 58اگرچه معني اوليه و لغوي آزادي كه در اشعيا 
آزادي كساني .  نبايد غافل شد"خدمت رهايي"براي ما كاربرد روحاني نيز دارد و از اهميت روزه در اما 

اي كه همگام با ارادة خدا  روزه. برند، خود يك درگيري و جنگ روحاني است كه در اسارت شيطان بسر مي
زيرا خداوند چنين «. عنوان اهرم فشاري بر دشمن عمل خواهد كرد توسط شخص شفيع نگاه داشته شود، به

زيرا كه من . پيشه رهانيده خواهد گرديد اسيران از جبار گرفته خواهند شد و غنيمت از دست ستم: گويد مي
  ).25: 49اشعيا (» با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم داد

  روزه براي برگرداندن نظر خدا - 4

آنگاه خدا از باليي كه «: خوانيم مي.  خدا، دست به دعا و روزه برداشتندمردم نينوا با دريافت پيام هشدار
  ).10 -5 :3يونس (» عمل نياورد گفته بود كه به ايشان برساند پشيمان گرديد و آن را به

اين . نظر كند  صرف  كه بر ايشان منظور كرده بود ها در دعا و روزه باعث شد خداوند از داوري توبة آن
ما بر اين باوريم كه خصوصيات ابدي خدا از جمله . كند ي الهياتي خاصي را نيز ايجاد ميموضوع پيچيدگ

اما سؤال اينجاست كه ). 6: 3مالكي (بيند تغييرناپذيرند  داني او كه انتها را از ابتدا مي دانايي مطلق و پيش
  .ر او اشاره داردچرا با وجود اين متن عهدعتيق در چند مورد مختلف به پشيماني خدا يا تغيير نظ

با مطالعة اين آيات .  خواهيم يافت8 و 7 :18 و ارميا 19: 23جواب اين سؤال را در آيات كليدي اعداد 
شود بلكه به  تغيير نظر خدا به گناه مربوط نمي. يابيم كه پشيماني خدا بوالهوسي از جانب او نيست درمي

 در داستان مردم نينوا و موارد ديگر اين خدا نيست در واقع. اجراي داوري او در مورد گناهكار مربوط است
  . گردد كند بلكه انساني كه در نتيجة هشدار خدا از گناه خود بازمي كه تغيير مي



چقدر ). 29 -27 :21اول پادشاهان(بينيم  اي ديگر از اين عملكرد خدا را در مورد اخاب پادشاه مي نمونه
ولكن اآلن خداوند «! بي به اين رحمت ارزشمند استرحمت خدا عظيم است و چقدر روزه در دستيا

و دل خود را چاك كنيد نه رخت . سوي من بازگشت نماييد با تمامي دل و با روزه و گريه و ماتم به: گويد مي
خويش را، و به يهوه خداي خود بازگشت نماييد زيرا كه او رئوف و رحيم است و ديرخشم و كثيراحسان و از 

  ).14 -12 :2يوئيل (» شود بال پشيمان مي

  )22 و 21، 3، 2 :9دانيال (روزه براي دريافت مكاشفة الهي  - 5

دانند،  مقدس مي اگر چه برخي كاربرد خواب و رؤيا و دريافت مكاشفه الهي را مربوط به گذشته و ايام كتاب
 از طرق غيرعادي به خداوند امروزه نيز. كنند مقدس و تاريخ كليسا خالف اين نظر را تأييد مي اما خود كتاب

 پطرس رسول با 17: 2در اعمال . كند كه در گذشته نموده است ها ارتباط برقرار مي همان اندازه با انسان
فرمايد در روزهاي آخر از روح خود بر تمامي بشر فرو خواهم  خدا مي«: گويد  مي28: 2اشاره به يوئيل 

اين . »ها تان خواب تان رؤياها خواهند ديد و پيران پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد، جوانان. ريخت
وطنانم  هاي بسياري از هم شهادت. توان احساس كرد مان مي روزها وزش روح خدا را در سراسر ميهن

شان توسط خواب و رؤياها دگرگون شده و از اين طريق عدة بسياري به شناخت مسيح و  ام كه زندگي شنيده
  . اند ايمان به او رسيده

اي نيست و حتي  اما اين چيز تازه. گرايي در اين قسمت هميشه وجود خواهد داشت بته خطر توهم و افراطال
 و حزقيال 14:14ارميا (كردند   نبوت مي"به رؤياهاي كاذب"اي بودند كه  در زمان ارميا و حزقيال نيز عده

شرير كه . كنيم لي قطع نميهاي جع ما هيچگاه استفاده از پول را به دليل وجود اسكناس). 7 و 6 :13
اما خدا براي هر نبي دروغيني . دروغگو و پدر دروغگويان است از جعل هر آنچه نيكوست باز نخواهد ماند

با ). 28ارميا (و براي هر حنانيا يك ارميا ) 22اول پادشاهان (چون صدقيا، خادم اميني چون ميكايا دارد 
مقدس را در اين رابطه سبك  توانيم هشدار كتاب ما نمي. اين وجود جانب احتياط را نبايد از دست داد

هر خواب، . آنچه از خدا نيست به او نسبت ندهيد«: جا در اين رابطه دارد اي به جان وسلي توصيه. بيانگاريم
سادگي پيامي از خدا مفروض نگيريد، مگر با شواهد كافي كه مؤيد آن  اي را به صدا، حالت، رؤيا و مكاشفه

بنابراين . ن است برخي از اين امور اتفاقات طبيعي باشد و در برخي حتي دست شرير در كار باشدممك. باشد
اي عزيزان، هر روح را نپذيريد بلكه آن را بيازماييد كه از "هشدار رسوالن مسيح را آويزة گوش كنيد كه 

  .»ن درآيدهمه چيز را با كالم مكتوب خدا بيازماييد تا همه چيز به طاعت آ. "خداست يا نه



ايست مشترك و مورد قبول اديان غيرمسيحي چون بودائيسم،  ارتباط روزه و دريافت مكاشفه الهي عقيده
قدرت جدا شدن از عالم ماده و باالبردن حساسيت نسبت به عالم روح . هندوئيسم، آئين كنفوسيوس و اسالم

  . پذير است توسط روزه امكان

اي خداوند به  چنين روحيه د را با روزه آشنا كردند و در پاسخ به دانيال و دوستانش از دوران جواني خو
» ها فهيم گرديد معرفت و ادراك در هرگونه علم و حكمت عطا فرمود و دانيال در همة رؤياها و خواب«ها  آن

. مدد عطايي كه از خدا يافت به يكي از رؤيا بينندگان بزرگ عهدعتيق تبديل شد او به). 1:17دانيال (
ها و حيات  اي در زندگي آن كننده داري، رؤياهايي ديدند كه نقش بسيار تعيين  و پولس در روزهپطرس

البته ذكر اين نكته الزم است كه ). 24 -21 :27و اعمال 27: 11 و دوم قرنتيان 10:10اعمال(كليسايي داشت 
اما كسي كه .  آن باشيمايم، طوري كه گويي در پي مقدس به تالش براي رؤيا ديدن دعوت نشده ما در كتاب

  . دار است ممكن است به اين شكل نيز حضور و مكاشفة خدا را تجربه كند روزه

. آيند كه نيازمند دريافت هدايت الهي و درك ارادة خداوند هستيم هايي پيش مي در زندگي ما نيز دوره
انگيزي چون  ات بحثطور خاص به حكمت و فهم روحاني نياز داريم تا از خواست او در مورد موضوع به

فرشته بر دانيال ظاهر شده . هاي خدا براي آينده با خبر شويم اجتماع، سياست، كليسا و عملكرد آن و برنامه
براي ما نيز اين امكان وجود خواهد داشت، اگر به . و او را فطانت و فهم بخشيد تا نوري در تاريكي باشد

آنگاه نور تو در تاريكي «: د روزة پسنديده خود باقي است كهوعدة خدا در مور. اندازة دانيال بها بپردازيم
و خداوند تو را هدايت نموده، جان تو را در . خواهد درخشيد و تاريكي غليظ تو مثل ظهر خواهد بود

  ).11 و 10 :58اشعيا (» ...هاي خشك سير خواهد كرد مكان

  روزه براي تحت تسلط درآوردن تن - 6

دارم، مبادا پس از موعظه به ديگران، خود  در بندگي خويش نگاهش ميدهم و  تن خود را سختي مي«
  ).27: 9اول قرنتيان (» مردود گردم

ميل و ظرفيتشان براي غذا مذاح . كنند اي اسارت خود را به شكم، مخفي نداشته و الپوشاني هم نمي عده
شايد حقيقت اينكه . گيرند يبزرگي است و بعضي اوقات شهوت خوراك را با اشتهاي سالم و طبيعي اشتباه م

گاه . شود در وجدانشان رسوخ نكرده است شاگرد مسيح بودن، انضباط شخصي در اين زمينه را نيز شامل مي
  .آگاهيم ايم از طمع خود به غذا نا تا زماني كه روزه نگرفته

يك جنسي ارتباط شكم سير و تحر. همراه دارد هاي ديگري به شكست در مقابله با شهوت خوراك وسوسه
چون من «: خداوند به اسرائيل فرمود. بارگي بود گناه سدوم پرخوري يا شكم. اي است مسئلة پذيرفته شده



او پيش از آن از طريق موسي هشدار داده بود كه ). 8 و 7 :5ارميا (» ايشان را سير نمودم مرتكب زنا شدند
تثينه (ست، در انتظارشان خواهد بود اي در سرزمين جديدشان، كه به شير و شهد جاري هاي تازه وسوسه

   ).16و15 :32

در پي ارضاي اميال «كند كه  ضرورت انضباط و پرهيزكاري روحاني واقف بود، ما را تشويق مي پولس كه به
او از تشبيه ايماندار به يك ورزشكار بهره جسته و زندگي مسيحي را به ). 14: 13روميان (نباشيم » نفس خود

ها آماده نكرده باشد در روز مسابقه  كند كه اگر دوندة مسيحي خود را با غلبه بر وسوسه ياي تشبيه م مسابقه
. ... دهد جويد در هر چيز، تن به انضباطي سخت مي هر كه در مسابقات شركت مي«. جايزه را نخواهد برد

يگران، خود دارم، مبادا پس از موعظه به د دهم و در بندگي خويش نگاهش مي بلكه تن خود را سختي مي
توان جايزة يك فاتح پيروزمند را نصيب خود كرد وقتي  چطور مي). 27 -25 :9اول قرنتيان (» مردود گردم

  مان بر ما است؟  زندگي ما داستان تكراري غلبة دائمي اشتهاي

ه شاگردان مسيح كه براي تهية غذا روانه شده بودند در بازگشت او را در حال خدمت به زن سامري، كنار چا
نزد عيسي، شاگردان از عيسي  در بحبوحة نجات اين زن و روانه شدن سيل مردم مشتاق به. آب يافتند

ها با خود  صبرانه از غذايي كه آن شايد انتظار داشتند مسيح با وجود گرسنگي بي. خواهند چيزي بخورد مي
اما . ه و پاي سفره بنشيندقول خودمان آب اگر در دست دارد زمين گذارد آورده بودند استقبال كند و به

من خوراكي براي «: او در جواب شاگردان فرمود. پاسخ مسيح گوياي خويشتنداري است كه ثمرة روح است
جا آورم  خوراك من اين است كه ارادة فرستندة خود را به... دانيد  خوردن دارم كه شما از آن چيزي نمي

  ).34 -31 و 8: 4يوحنا (» كمال برسانم و كار او را به

عيسي مسيح خداوند را در بركرده و در «بار آيد خداوند انتظار دارد كه ما  براي اينكه ثمرة روح در ما به
شده ببينيم  ضروري است كه نفس خود را با او مصلوب). 14: 13روميان (» پي ارضاي اميال نفس خود نباشيم

از اميال نفساني كه با روح ما در « كه رساالت عهدجديد تأكيد خاصي بر اين مقوله دارند). 6:6روميان (
اميال دنيوي را ترك گفته، با ...«و ) 22: 2؛ دوم تيموتائوس 11: 2اول پطرس (» ستيزند، پرهيز كرده

   ).12: 2تيطس (» خويشتنداري و پارسايي و دينداري در اين عصر زندگي كنيم

در . دن جسم و كنترل اشتها استدهندة آن در به تحت فرمان آور از نكات ارزشمند روزه نقش ياري
خواهي  اي از كليساي اسقفي انگلستان، از اولين نتايج روزه به زبون كردن جسم و كنترل زياده اعتقادنامه

اين موضوع حساس بوده و ممكن است قرابت . كنترل روح درآيد تا جايي كه جسم به. آن اشاره شده است
  .پردازيم دي به آن ميكه در قسمت بع. خطرناكي با رياضت پيدا كند



  رياضت و روزه
انگيزد كه ممكن است تأكيد بر روزه  سخن از روزه و نقش آن در انظباط تن، اين نگراني را در برخي برمي

اما نبايد اجازه بدهيم اين ترس ما را از يك افراط، به دامن . گرايي بيانجامد به رياضتي ناسالم و حتي افراط
  . هدتفريطي در جهت مقابل سوق د

معني تمرين كردن براي حصول به هدفي   از يك لغت يوناني بهasceticismاما رياضت چيست؟ رياضت يا 
با اين . جويي و دينداري كاربرد دارد گري، ورزشكاري، دانش باشد كه در مورد نظامي برتر و آرماني مي

اَشكال غلطي از . يشه دانستپ توان رياضت تعريف عيساي مسيح، رسوالن و بسياري از فريسيان را نيز مي
اي با بار   را در نظر بسياري به واژه رياضت كه در قرون متمادي بعد از رسوالن به اين تعريف اضافه شد، آن

  . منفي تبديل كرده است

شده و مقطعي از نيازهاي مشروع بدن  اگر براي رياضت سه مرحله قائل باشيم اولين آن پرهيز كنترل
و . نگيزه صحيح و روش روحاني باشد، اين رياضت نتيجة مثبتي در بر خواهد داشتزماني كه ا. باشد مي

  . اي كه براي خداوند گرفته شود از اين نوع است روزه

مرحلة دوم خودداري از هر نوع لذت فيزيكي و ارتباطات معمول اجتماعي است كه در مورد برخي زاهدين 
در مرحلة نهايي گروهي هستند كه خود را تحت . شود ميو راهبان مسيحي و همچنين صوفيان اسالمي ديده 

ها، راه رفتن روي آتش و گذراندن سيخ از  هاي جسماني مختلفي، از جمله خوابيدن روي ميخ شكنجه
  . طور مرتاضان هندو آشنا هستيم ما با اشكالي از اين نوع در برخي صوفيان و همين. كنند ها و غيره مي گونه

اي  ابتدا عقيده. افراطي قرون وسطايي، سه درك غلط از خدا و انسان وجود داشتگي  در پس رياضت پيشه
اي بر اين باورند كه هر  امروزه نيز عده. ديد ها خشنود مي كه طبق آن خدا را از درد و رنج كشيدن انسان

خود خوانيم طرز فكر بسياري را در   مي24: 25در آنچه در متي ! آور است از خداست آنچه سخت و عذاب
آور شد كه خداوند  مسيح به فريسيان ياد. »...دانستم مرد تند خويي هستي چون مي«: كند خالصه مي
  ).7: 12متي (خواهد نه قرباني  رحمت مي

كُشي شديد خواهد توانست  او بر اين باور است كه با نفس. باشد دوم، شناخت غلط انسان از خودش مي
جاي  در اين طرز فكر غرور خاموشي نهفته است كه به! واب كندگناهان خود را جبران نموده و يا كسب ص

قرباني كامل و كافي مسيح بر روي . ورزد صليب مسيح، به تمايل و توانايي خود در رنج كشيدن فخر مي
انگيزه روزه، صواب كردن و . صليب براي گناهان تمامي بشر، نيازي به مكملي چون رياضت انساني ندارد



انجامد بلكه ايمان به عمل  عمل ما نيست كه به پارساشمردگي ما در نظر خدا مي! يستكسب رضاي خدا هم ن
  . بخش عيساي مسيح نجات

ناپذيري شرير  سوم، طرز فكر اشتباه در مورد جسم انسان بود كه آن را به صورت موروثي و به شكل اصالح
 را از هر نوع وابستگي به جسم نمود براي حفظ قداست و پاكي روح، آن كه ضروري مي چنان. دانستند مي

با وجود اين طرز فكر، . رها نموده و براي اين منظور آن را به رژيم انضباط جسماني شديدي سپرد
حد شكنجه براي گناهان مرتكب  هاي طبيعي جسم آن را تا به اي در واكنش به نياز آور نيست كه عده تعجب

  . حد بسپارند شده، به سختي و فشاري بي

روزه امري شخصي بين مريد و مرادش . و نه رسوالن مقررات خاصي را براي روزه وضع نكردندنه مسيح 
با در نظر گرفتن نيازها و شرايط موجود و با اعتزال مسيحيت اوليه در قرون سوم به بعد، . بود) خداوند(

نيني در باب روزه شد و مردمان به خلق قوا اي بر اَشكال خارجي دينداري مسيحي گذاشته مي تأكيد فزاينده
  . مقدس نيافتند پرداختند كه در كتاب

اما تا عصر زكريا به حداقل چهار روزه . عنوان روز روزه مقرر شده بود در شريعت موسي يك روز كفاره به
داشتند و تاريخ   در زمان مسيح، فريسيان دو روز در هفته را روزه مي).19: 8زكريا (در سال افزايش يافت 

هاي مختلف، اين عبادت شخصي را به  المسائل هاي راهنما و توضيح كتابچه. چنين روندي استكليسا تكرار 
هاي  ادبيات مسيحي پس از دوران رسوالن روشنگر اين نكته است كه روزه. اي واجب تبديل كرده بود فريضه

و ايمانداران حتي پيش از عيد قيام و پيش از مراسم تعميد آب در ميان مسيحيان اوليه مرسوم و رايج بوده 
  .روزه بگيرند) چهارشنبه و جمعه(شدند چون يهوديان دو روز در هفته  تشويق مي

طلبي و خودنوازشگري  هاي اصلي آن راحت كنيم كه از شاخصه در نقطة مقابل، ما در عصري زندگي مي
دي به روح العمل تن كند، خطر اين هست كه عكس هميشه وقتي خدا كار جديدي را در ما شروع مي! است

غيرتي كه بر دانش و معرفت . مقدس بيابيم طلب خود داشته و به زودي خود را در رياضتي غيركتاب راحت
  . آورد استوار نباشد خرابي به بار مي

هيچ چيز شري در اشتياق يك انسان گرسنه به قدري . هايش مخلوق خداست جسم ما با همة نيازها و خواسته
. ها در چارچوب مقبول خداست اين اميال طبيعي نيست بلكه كنترل آنطريق خدا سركوب . نان نيست

حال آنكه .  ساخته باشد از مواجهة مؤثر با شهوت جسم ناتوان است رياضتي كه محصول موازين انسان
  . گيرد باشد و از حيات خدا در ما سرچشمه مي انضباط روحاني و پرهيزكاري ثمرة روح خدا مي



ايد، چرا همچون كساني كه گويي  هاي روحاني مسلط بر اين دنيا مرده  به قدرتپس حال كه با مسيح نسبت
به آن لب نزن ! اين را لمس مكن«: گويد دهيد، قواعدي كه مي هنوز به دنيا تعلق دارند، تن به قواعد آن مي

ام و رود، و بر احك ها همه مربوط به چيزهايي است كه با مصرف از بين مي اين» ؟!و بر آن دست مگذار
تعاليم بشري بنا شده است و هر چند به سبب در بر داشتن عبادت داوطلبانه و خوار كردن خويشتن و رياضت 

-20: 2كولسيان (بدني، ظاهري حكيمانه دارد، اما فاقد هرگونه ارزش براي مهار تمايالت نفساني است 
 23.(  

  ارتباط روزه با سالمت جسم
. خواست او سالمتي و شفا براي محبوبان خويش است.  نداردخدا هيچ عالقة خاصي به مرض و ناخوشي

از جمله نتايج مبارك روزة مقبول خدا اين است كه . همين جهت كليسا را به قدرت شفا تجهيز كرده است به
  ).8: 58اشعيا (» زودي خواهد روييد آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به«

گاهگاه . آساي خدا و هم از راه روزه جاري شود  عمل مستقيم و معجزهتواند هم از طريق اين شفا مي
هشدارهاي دانشمندان در مورد خطرات چاقي مفرط و پرخوري خصوصاً در جوامع غربي موضوع اصلي 

بارگي تهديدات  شود، شكم فراواني يافت مي رسد در جوامعي كه غذا و خوراك به نظر مي به. شود اخبار مي
با روزه عمل طبيعي بدن در دفع . كند ه سوءتغذيه براي سالمت جسمي مردم ايجاد ميتري نسبت ب جدي

جاست كه در اينجا متذكر شويم، جالل  به. گيرد سموم تقويت شده و يك نوع پاكسازي عمومي صورت مي
  . خدا و بعد روحاني روزه بر مزاياي ديگر آن از جمله سالمت جسمي ارجهيت دارد

  چطور روزه بگيريم؟
كنم يكباره با روزة بلندمدت چهل روزه  گرفتن داريد، پيشنهاد مي ايد و قصد روزه اگر تا به حال روزه نگرفته

بدن شما . مگر اينكه اطمينان بسيار زيادي به دعوت خدا از شما براي اين نوع روزه داريد! شروع نكنيد
در دعوت خود از شما معموالً به تناسب خداوند نيز . كند تر عادت مي هاي بلندمدت شكل تدريجي به روزه به

. ترند روزه مناسب هاي جزئي و سپس روزة يك معموالً براي شروع، روزه. كند اين ظرفيت بدني عمل مي
  .تر پاسخ دهيد هاي بلندمدت پس از آن، شما آماده خواهيد بود تا به دعوت خدا براي روزه

هرچقدر هم كه اين افراد روحاني . اند احتراز كنيم دهجاي آنچه ديگران انجام دا مهم است كه از تقليد بي
ياد داشته باشيم  به. نبايد اجازه داد اميال دنيوي بر انگيزة مثبت ما در رابطه با روزه غلبه كنند. بوده باشند

  . گردان بود كه خداوند از روزة فريسيان نفرت داشته و از آن روي



  : شاره شده به ما در آمادگي خود براي روزه كمك كندشايد پاسخ به چند پرسشي كه در زير به آن ا

» آنگاه روح عيسي را به بيابان هدايت كرد«آيا مطمئن هستم اين اشتياق به روزه از طرف خداست؟  -1
  ).1: 4متي (

وسيلة  آيا انگيزة من صحيح است؟ آيا هيچ ناخالصي و اشتياق نهاني در من وجود دارد كه ديگران را به -2
سعدي چه ). 18: 6متي (» و پدر نهان بين تو به تو پاداش خواهد داد«ي خود تحت تأثير قرار دهم؟ دار روزه

  : گويد زيبا مي

  كش از بهر نام و غرور كه طبل تهي را رود بانگ دور رياضت

  دنبال آن هستم چيست؟  اهداف روحاني كه در اين روزه به -3

   تقديس و وقف شخصي-الف

  حاني شفاعت، بارِ خاص رو-ب

   معجزة خدا، هدايت و بركت او-ج

   پري از روح خدا-د

  )خدمت رهايي( آزاد سازي اسيران -ه

  دليل گناه خاصي يا درخواست بيداري  طلب رحمت خدا به-و

آيا اهداف من خودمحورانه هستند؟ يا تركيب متعادلي از ميل به بركت شخصي و عالقه و توجه به  -4
  ديگران است؟ 

  ).24: 10اول قرنتيان (»  خود نباشد، بلكه نفع ديگران را بجويدكس درپي نفع هيچ«

  آيا بيشتر از هر چيز ديگري براي خدمت خدا جديت كافي دارم؟  -5

  اشكال مختلف روزه



  روزة معمولي: الف

. كند شكل جامد و چه مايع آن خودداري مي دار از خوردن غذا چه به اي است كه در آن شخص روزه روزه
اي  آيد كه عيسي مسيح چنين روزه از شواهد امر چنين برمي. ن آب از اين قاعده مستثني استالبته نوشيد

 تأثير زيادي بر اين آموزه داشته كه 5 -3 :7اي از آيات اول قرنتيان  همچنين ترجمه). 2: 4لوقا (گرفت 
  . شود روزه شامل پرهيز از رابطه زناشويي در مورد افراد متأهل نيز مي

  )كامل(ق روزه مطل: ب

شود كه شامل خودداري از خوردن و  مقدس در خصوص روزة مطلق يافت مي هايي چند در كتاب مثال
  .بود معموالً مدت زمان اين روزه بيش از سه روز نمي. شود آشاميدن با هم مي

دن ها را بر آن داشت كه از خوردن و آشامي بار و خطرناكي كه عزرا و استر شاهد آن بودند آن وضعيت رقت
پولس رسول در پي مالقات پرماجراي خود با مسيح سه ). 16: 4 و استر 6: 10 و 3 :9عزرا (خودداري كنند 

و در نتيجه انقالب روحاني كه در اين جوان فريسي شكل ) 9:9اعمال (روز و سه شب روزة مطلق گرفت 
  . گرفت، تاريخ كليساي مسيحي نيز تغيير يافت 

عنوان نمونه موسي در دو دورة  به. تر وجود دارد  مدت زماني طوالنياشاراتي نيز به روزة مطلق در
 جايي كه بدن  از آن) 28: 34 و خروج 18 و 9: 9تثنيه . (جداگانه چهل روز روزه گرفته نخورد و نياشاميد

ند ا الطبيعي توانسته آبي را ندارد، هم موسي و هم ايليا حتماً با قوتي مافوق آدمي بيش از سه روز توان بي
توان نتيجه گرفت كه روزة مطلق در موارد معدود  از همه اين موارد چنين مي. چهل روز روزة كامل بگيرند

اي كه  بايست از هدايت خداوند براي شروع روزه طبيعي است كه مي. شود و در شرايط استثنايي گرفته مي
  . انجامد، اطمينان كافي داشت طول مي بيش از سه روزه به

  روزة جزئي: ج

كردند و  او و سه دوستش كه در دربار پادشاه بابل كار مي. شويم اي آشنا مي در كتاب دانيال ما با چنين روزه
هايي كه معموالً تقديمي به خدايان بابلي بودند، تصميم به چنين  به قصد پاك نگاه داشتن خود از خوراك

خورد،  چشم مي به15: 1مي آن كه در دانيال اي بسيار فراتر از مزاياي جس تأثير چنين روزه. اي گرفتند روزه
چنان كه او براي دريافت تعبير رؤيايي كه ديده بود، سه هفته از . شد در ادامه خدمت نبوتي دانيال نمودار 

هاي او در دربار اجازة روزة  شايد مسئوليت. خودداري كرد» خوراك لذيذ و گوشت و شراب«خوردن 



اما آنچه مسلم است . اي داشت ايت خاصي در مورد گرفتن چنين روزهداد و يا هد معمولي را به او نمي
  . دست آورد پيروزي روحاني بزرگي است كه او در برابر نيروهاي مخالف روحاني به

اما در . عمل آمد شد، پذيرايي خاصي از او توسط خداوند به زماني كه ايلياي نبي آمادة خدمت خود مي
اول (كند  بسنده مي» اي نان اي آب و لقمه جرعه«زن فقيري شد، به وقت ايام قحطي او كه همنشين پير

اي كه خدمتشان   براي خادم خدا مهم است كه به قول خودمان با درد گرسنگي مردم جامعه).17پادشاهان 
سپارد كه توانايي انكار نفس و  خداوند قوت و معجزات خود را به كساني به امانت مي. كند آشنا باشد مي

بينيم كه   در طول زندگي خود چه بسا افراد زيادي را مي.ري را در هر شرايطي داشته باشندخويشتندا
دهند از  محض اينكه يك وعده غذايي را از دست مي آرزوي خدمت مردم محروم و فقير را دارند اما به

  ! شوند مند مي زمين و آسمان گله

برخي از خوراك خاصي . گيرد  نيز دربر ميپذيري، اين روزه، اشكال مختلفي را علت خاصيت انتخاب به
داليلي  اي وقتي است كه به مزيت چنين روزه. هاي غذايي كنند و برخي ديگر از يكي از وعده خودداري مي

اند، اين نوع روزه شروع مناسبي  روزة معمولي مقدور نيست و يا براي كساني كه روزة معمولي نداشته
  .تر سازد دگي ما را غنيباشد كه اين انضباط روحاني زن. است
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