پر واضح است که هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد ،روزه نه يک نماد صرف ،بلکه يک امر الهيست .پروتستانها روزه را مطلقاً
نفي نميکنند اما عمالً آن را حذف نمودهاند.
نقاط اختالف با پروتستانها
( )1پروتستانها اظهار مي دارند که روزه بايد در نهان ،بين انسان و خدا گرفته شود و از امر مسيح در موعظه باالي کوه اطاعت
شود( .متي )18 ،17 :6
( )2پروتستانها زمانهاي مشخصي را براي روزه عمومي معين نکردهاند ،بلکه هرکس بطور شخصي روزه ميگيرد ،يعني هرکس
در هر زماني و با هر روشي که مايل است روزه ميگيرد و کليسا در امر روزه دخالت نميکند.
( )3آنها تفسير اشتباهي از اين آيه دارند که ميگويد« :پس مگذاريد کسي در خصوص آنچه ميخوريد و ميآشاميد ،يا در
خصوص نگاه داشتن اعياد و ماه نو و روز شبات ،محکومتان کند .اينها تنها سايه امور آينده بود ،اما اصل آنها در مسيح يافت ميشود».
(کولسيان )17 ،16 :2
( )4آنان با روزه گياهخواري و نخوردن غذاهاي حيواني مخالفت ميورزند .ايشان ما را با اين آيه متهم ميکنند که« :اما روح

آشکارا ميگويد که در زمانهاي آخر ،برخي از ايمان رويگردان شده ،از ارواح گمراهکننده و تعاليم ديوها پيروي خواهند کرد  ...ايشان
ازدواج را منع ميکنند و به پرهيز از خوراکهايي فرمان ميدهند که خدا آفريده تا مؤمنان که از حقيقت آگاهند ،با شکرگزاري از آن
بهرهمند شوند»( .اول تيموتائوس 1 :4و )3
اعتراض :روزه در خفا
دو نوع پرستش وجود دارد :شخصي و جمعي.
(الف) دعاي شخصي ،مثالً زمانيکه در اتاق خودتان ،با پدر در نهان صحبت ميکنيد .اين امر مانع دعاهاي جمعي با گروهي از
ايمانداران که يک روح و يک جان و يک صدايند ،نميشود.
نمونههاي چنين دعاهايي را ميتوان در عهد جديد يافت .يکي از اين نمونهها دعاي جمعي ايمانداران پس از آزادي پطرس و
يوحنا از زندان است« :چون اين را شنيدند ،يکصدا به درگاه خدا دعا کرده ،گفتند ( .» ...اعمال )24 :4
بالطبع ،دستور خداوند در رابطه با دعاي نهان (متي  )6:6به چنين دعايي مربوط نميشود.
(ب) همچنين در رابطه با صدقه ،نوعي صدقه دادن وجود دارد که در نهان و به عنوان يک عمل شخصي انجام ميشود و چنان
بايد باشد که «دست چپت از آنچه دست راستت ميکند ،آگاه نشود» (متي  .)3 :6اما اين باعث نميشود که کمکهاي مردمي وجود
نداشته باشد ،همانند زماني که داود پادشاه براي ساخت معبد هدايا جمع کرد .او در جزئيات اشاره ميکند که خودش ،رؤساي
خاندانهاي ابا ،رؤساي اسباط اسرائيل ،سرداران هزاره و صده و ناظران کارهاي پادشاه ،هر يک چه مقدار هدايا دادهاند( .اول تواريخ :29
)9-3
نمونه ديگر زماني است که مردم هداياي خود را در صندوق بيتالمال معبد ميانداختند و بيوه زن فقير دو سکه ناچيز مسي در
صندوق انداخت( .لوقا )2 ،1 :21
(ج) به همين سان ،در مورد روزه نيز نوعي روزه ،شخصي است که در نهان گرفته ميشود ،اما اين باعث نميشود روزه جمعي

توسط کل مجمع ايمانداران وجود نداشته باشد.
اعتراض :روزه جمعي
نمونههاي متعددي درباره روزههاي جمعي در کتابمقدس وجود دارد:
(الف) روزه داري مردم در زمان استر
همه مردم با هم ،در زمان مشخص و با هدف مشترک روزه گرفتند و براي يک درخواست از خداوند دعا کردند ،و خداوند روزه
ايشان را پذيرفت و دعايشان را اجابت نمود( .استر )4
(ب) روزه داري مردم نينوا
آنان با هم  ،و نه در نهان ،روزه گرفتند و خداوند روزه ايشان را پذيرفت و گناهانشان را آمرزيد( .يونس )3
(ج) روزه داري مردم در زمان نحميا و عزرا
نحميا ميگويد« :و در روز بيست و چهارم اين ماه ،بني اسرائيل روزهدار و پالس در بر و خاک بر سر جمع شدند» (نحميا  )1 :9و
عزرا ميگويد« :پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعالن نمودم تا خويشتن را در حضور خداي خود متواضع نموده ،راهي
راست براي خود و عيال خويش و همه اموال خود از او بطلبم»( .عزرا )21 :8
(د) روزهداري در زمان يوئيل

کتابمقدس ميگويد« :و لکن االن خداوند ميگويد با تمامي دل و با روزه و گريه و ماتم بسوي من بازگشت نماييد  ....روزه را
تعيين کرده ،محفل مقدس را ندا کنيد ،قوم را جمع کنيد ،جماعت را تقديس نماييد ،پيران و کودکان و شيرخوارگان را فراهم آوريد.
داماد از حجره خود و عروس از حجله خويش بيرون آيند»( .يوئيل )17-12 :2
(ﻫ) روزهداري رسوالن در عهد جديد

وقتي که از مسيح خداوند سؤال شد که چرا شاگردانش روزه نميگيرند ،وي پاسخ داد« :اما ايامي ميآيد که داماد از ايشان گرفته
شود ،آنگاه روزه خواهند گرفت» (متي  .)15 :9رسوالن با همديگر ،و نه در نهان ،روزه ميگرفتند و خداوند روزهشان را پذيرفت.
برخي از نمونههاي روزهداري رسوالن« :هنگاميکه ايشان در عبادت خداوند و روزه به سر ميبردند ،روحالقدس گفت" :برنابا و
سولس را براي من جدا سازيد ،به جهت کاري که ايشان را بدان فراخواندم" .آنگاه پس از روزه و دعا ،دست بر آن دو نهاده ،ايشان
را روانه سفر کردند»( .اعمال )3 ،2 :13
(و) حضرت پولس به ﻫمراه تمام مردان حاضر در کشتي به مدت زيادي روزه گرفتند( .اعمال  )21 :27بنابراين روزه
جمعي پذيرفتهشده و آموزهاي کتابمقدسي است .اين گوياي روح متحد در پرستشها و نزديکي به خداست ،بخصوص اگر
هدف روزه ،مرتبط با کل جامعه باشد ،و يا اگر کل جامعه يک روح روزهداري و دعا کنند.
(ز) روزه جمعي ريا نيست

در روزه جمعي ،هيچ تمايزي بين يک شخص با ديگران وجود ندارد .سطح و عمق روزه هر شخص در نهان باقي ميماند .در عهد
جديد هيچ آيهاي در مخالفت با روزه جمعي وجود ندارد.
اعتراض :روزه در موعد مشخص

روزه در زمان مشخص نيز آموزهاي کتابمقدسي است ،چنانچه خداوند در کتاب زکرياي نبي بيان ميدارد« :روزه ماه چهارم و
روزه ماه پنجم و روزه ماه هفتم و روزه ماه دهم» (زکريا  .)19 :8علت تعيين زمانهاي مشخص براي روزهداري ميتواند وجود نظم در
پرستش جمعي باشد .زمانهاي روزهداري در مسيحيت داليل مسيحي دارد :هر روزهاي حکمت ،اثر و هدف روحاني خاص خود را
دارد.
اعتراض ...« :مگذاريد کسي محکومتان کند»

رسول نگفت« :مگذاريد کسي در خصوص روزه محکومتان کند»  ،بلکه گفت« :مگذاريد کسي در خصوص آنچه ميخوريد و
ميآشاميد محکومتان کند» .منظور خوراکيهاي ناپاکي بود که براي يهوديان ممنوع شده بود .اين ما را به ياد رويايي که حضرت
پطرس در مورد کورنليوس ديده بود مياندازد .رسول سفرهاي بزرگ ديد که در آن انواع خوراکيها بود و صدايي به او ميگفت که
آنها را ذبح کند و بخورد .اما پطرس گفت"« :حاشا از من ،خداوندا ،زيرا هرگز به چيزي حرام يا نجس لب نزده ام!" بار دوم ندا آمد
که" :آنچه خدا پاک ساخته است ،تو نجس مخوان"»( .اعمال )15 ،14 :10

در مورد چنين خوراکيهاي حرام و نجس بود که پولس رسول ميفرمايد« :مگذاريد کسي شما را در خصوص آنچه ميخوريد و
ميآشاميد محکومتان کند» ،چون در ابتداي مسيحيت ،اولين کساني که به مسيحيت گرويدند يهوديان بودند و سعي ميکردند
سنتهاي يهودي از جمله نجاسات ،تطهير ،نگه داشتن روز شبت ،اعياد مربوط به ماه ،اعياد آغاز ماهها و اعياد مربوط به يهوديان را
وارد مسيحيت کنند .پولس رسول سعي داشت درمقابل يهوديسازي مسيحيت بايستد .به همين دليل ميگويد« :پس مگذاريد

کسي در خصوص آنچه ميخوريد و ميآشاميد ،يا در خصوص نگاه داشتن اعياد و ماه نو و روز شبات ،محکومتان کند .اينها تنها
سايه امور آينده بود ،اما اصل آنها در مسيح يافت ميشود»( .کولسيان )17 ،16 :2
بنابراين آنچه که گفته شده ،نه در مورد روزه ،بلکه در مورد سنتهاي يهودي بود ،که يهوديان مسيحي شده ميخواستند وارد
مسيحيت کنند.
اعتراض :روزه گياﻫخواري
(الف) در ابتدا بايد گفت که روزه در کليساي ما تنها گياهخواري نيست ،بلکه نخوردن خوراکي براي مدت مشخص و سپس
خوردن خوراک گياهي (خوراکي که از محصوالت حيواني آماده نشده باشد).
(ب) خوراکيهاي گياهي ،خوراکيهايي بود که خدا براي آدم و حوا در بهشت (پيدايش  )29 :1و نيز بعد از اخراجشان از بهشت
(پيدايش  )18 :3آماده کرده بود .همه حيوانات نيز از گياهان يعني علف سبز تغذيه مينمودند( .پيدايش )30 :1
(ج) تا قبل از طوفان نوح ،کتابمقدس خوردن گوشت را منع کرده بود (پيدايش  .)3 :9تا آن زمان جهان آنقدر پست شده بود که
خدا طوفان فرستاد.
(د) هنگامي که خدا قوم خود را به صحراي سينا هدايت نمود ،به ايشان غذاي گياهي ،يعني منّ ،داد (اعداد  .)8 ،7 :11او تنها
زماني به ايشان اجازه داد که گوشت(سلوي) مصرف کنند که دهان به شکايت گشودند .وقتي ايشان از گوشت خوردند ،غضب خداوند

بر ايشان افروخته شد و قوم را به بالي بسيار سخت مبتال ساخت (اعداد  .)33 :11و آن مکان را «قِبروت هَتّاوَه» (يعني قبر
شهوتپرستان) ناميدند.
(ه) همچنين يادآوري ميکنيم که دانيال و سه دوستش خوراک گياهي ميخوردند .خداوند خوراکشان را برکت داد ،و
چهرههايشان در بين ساير خادمين فربهتر و نيکوتر بود( .دانيال 12 :1و )15
دليل نگاه داشتن روزه گياهخواري اين است که غذاي سبکي است و تمايالت جسماني را تحريک نميکند و همچنين غذاي
اصليايست که خدا براي انسان آماده کرده بود.
اعتراض :پرﻫيز از غذاﻫاي خاص

آيه کتابمقدس که پروتستانها بر آن استناد ميکنند ،در مورد نظام کليسايي سخن نميگويد ،بلکه ميگويد ...«:برخي از ايمان
رويگردان شده ،از ارواح گمراهکننده و تعاليم ديوها پيروي خواهند کرد  ...ايشان ازدواج را منع ميکنند و به پرهيز از خوراکهايي
فرمان ميدهند که خدا آفريده تا مؤمنان که از حقيقت آگاهند ،با شکرگزاري از آن بهرهمند شوند» (اول تيموتائوس 1 :4و  .)3مطمئناً
آنچه که حضرت پولس بدان اشاره دارد به مانويان و منداييان (پيروان يوحناي تعميد دهنده؛ همچنين صابئين) برميگردد که ازدواج و خوردن
گوشت و شراب را منع نمودهاند .کليسا آنان را تکفير کرده و تمام آن بدعتها را محکوم نموده است.
کليسا ،خوردن گوشت و خوراکيهاي مشابه را منع نميکند بلکه از خوردن آنها در زمان روزه پرﻫيز ميکند نه بدين
منظور که آنها نجساند بلکه به عنوان يک عمل زاﻫدانه.
دانيال فقط خوراکيهاي گياهي خورد و از خوراکيهاي ديگر مصرف نکرد ،و هرگز محکوم نشد (بنا بر آيات فوقالذکر) .يوحناي
تعميددهنده نيز از غذاهاي خاص پرهيز نمود و بسياري از زاهدآنهم چنين رفتار نمودند.
رفتار زاهدانه براي مدت خاص يک مسأله است و منع خوراک مسألهاي ديگر .ما بايد به يک نکته مهم اشاره کنيم.
اقتدار کليسا در تعيين روزه
کليسا روزهها را مشخص کرد و قوانين روحاني و مواعيد آن را بر حسب زمينههاي روحاني تعيين نمود .بنابراين کليسا روزهها را
همچون اعمال روحاني ضروري نگاه ميدارد .کليسا ،حق مقرر نمودن پرستشهاي روحاني را براي اعضاي خود دارد .اينجاست که
کليسا به مأموريت خود عمل ميکند ...« :هرآنچه بر زمين ببنديد ،در آسمان بسته خواهد شد؛ و هرآنچه بر زمين بگشاييد ،در
آسمان گشوده خواهد شد» (متي  .)18:18بنابراين نظام کليسايي اساس کتابمقدسي دارد.
اما برادران پروتستان ما به منظور قبول استقالل و آزادي فردي ،جماعت خود را از فوائد روزه محروم داشتهاند بطوري که
متأسفانه ،روزهداري تقريباً معدوم شده است.
وجود يک نظام جامع براي هر شخص الزم است و اين عمل ،آزادي او را سلب نميکند بلکه آن را منظم ميسازد.

