ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ دﻋﺎ و روزه وﺟﻮد دارد؟
اﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻋﺎ و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ

رﯾﺴﻤﺎﻧ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻋﺎ و روزه ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﺟﻮد دارد .در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﻮﻋ ﺣﺲ ﻧﯿﺎز و واﺑﺴﺘ ،و ﯾﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖِ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،دﻋﺎ و روزه در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺗﻮﺑﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﯿﻖ روﺣﺎﻧ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺼـﻞ اول ﻧﺤﻤﯿـﺎ ﺷـﺮح ﻣـ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺤﻤﯿـﺎ در روزه و دﻋـﺎ ﺑـﻮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿـﺪن ﺧـﺒﺮ وﯾﺮاﻧـ
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﺪﯾﺪاً اﻧﺪوﻫﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.

او روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺷﻬﺎ ،روزه  ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻋﻮض ﻗﻮم ﺧﻮد ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﺶ از ﺧﺪا در دﻋﺎ ﺑﻮد.
آﻧﻘﺪر ﻧﺮاﻧﯿﻬﺎی او ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در وﺳﻂ دﻋﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺘ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ .ﺧﺮاﺑ ای ﮐﻪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ وارد آﻣﺪ ﻧﯿﺰ داﻧﯿﺎل را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﭘﺲ دﺳﺖ دﻋﺎ و اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﮐﺮدم و روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻢ« )داﻧﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ  .(۳داﻧﯿﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻤﯿﺎ در روزه و دﻋﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻮم رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،و
ﮔﻔﺖ »ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺮارت ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻄﺎﮐﺎرﯾﻢ و از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽ
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ« )آﯾﻪ .(۵

در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،روزه ﺑﺎ دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .داوود ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﯾﻀﺶ در
دﻋﺎ و روزه ﺑﻮد )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  ،(۱۶و ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷ رﯾﺨﺖ
)آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۱ﺗﺎ  .(۲۲اﺳﺘﺮ از ﻣﺮدﺧﺎی و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او در روزه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ در ﭘﯿﺸﺎه ﺷﻮﻫﺮش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد )اﺳﺘﺮ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  .(۱۶واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه و
درﺧﻮاﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﺎﺗﻨ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

ﻣـﻮاردی از دﻋـﺎ و روزه در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ وﺟـﻮد دارد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺑﻪ ﯾـﺎ اﻋﺘـﺮاف ﻫﻤـﺮاه ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﺣﻨـﺎی ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
ﻫﯿﭽﺎه ﻣﻌﺒﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﺑﺎ روزه و دﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .(۳۷
در ﺳﻦ  ۸۴ﺳﺎﻟ ،دﻋﺎ و روزه ی او ﺑﺨﺸ از ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻨﺠ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺷﺎﺋﻮل و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،در روزه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ،آﻧﻬﺎ در دﻋﺎ و روزه ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﺮ آن دو ﻣﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐﺮده و

اﯾﺸـﺎن را راﻫـ ﮐﺮدﻧـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾ از دﻋـﺎ و روزه ﻣـ ﺑﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ اﺟﺰاﯾـ از ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺧﺪاوﻧـﺪ و
ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻟﻄﻒ و ﺗﻮﺟﻪ او اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾ اﺷﺎره ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ دﻋﺎ ﺑﺎ روزه ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﺧﺪا
ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻠﻪ در ﻋﻮض ،روزه در ﮐﻨﺎر دﻋﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻠﻮص اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ دارﻧﺪ دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧ اوﺿﺎﻋ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻋﺎ و روزه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ ،۹
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ آن روح ﻧﺎﭘﺎک را از وﺟﻮد آن ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدن ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ،(۷ﻧﺘﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن،
ﺷﺎﮔﺮدان از ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روح ﭘﻠﯿﺪ را از وﺟﻮد آن ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ» :اﯾﻦ ﻧﻮع روح ﻧﺎﭘﺎک ﺟﺰ ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤرود« )ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ .(۲۹
ﮔﺰارش ﻣﺘ ،ﻋﺒﺎرت “و روزه” را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ  .(۲۱در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﺨﺼﻮص ،آن روح ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﯿﺚ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮد )ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۱ﺗﺎ  .(۲۲ﺑﻨﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺼﻤﻢ و ﺟﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﺼﻤﻢ و ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .دﻋﺎ،
اﺳﻠﺤﻪ ﻓﻮری در ﻧﺒﺮدﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ،(۱۸و روزه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی دﻋﺎ
و ﺣﻞ ﮐﺮدن آن ﻣ ﺷﻮد.

اﻟﻬﯿﺎت روزه ،اﻟﻬﯿﺎت اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﺎﻧ وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﻗﻒ ﺑﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﮐﻮﺗﺎه
از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﺧﻮب ﻣﺜﻞ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ اﺑﺮاز ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ از زﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑ وﻗﻔﻪ ﺑﺎ
ﭘﺪرﻣﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﻋﯿﺴ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد
ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮوﯾﻢ« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  ،(۱۹ﭼﻪ در روزه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻪ
ﺑـﺪون روزه ،اﯾـﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎﻧ ﮐـﻪ دارﯾـﻢ ،ﯾـ از دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮﯾـﻦ »ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑﻬﺘـﺮی« اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ از آن
ﻣﺎﺳﺖ .دﻋﺎ و روزه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾ ﺑﺎر ﯾﺎ ﯾ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻮﯾ و ﻟﻄﻒ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

