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  دهكيچ

و  يشـده بشـر   فراموش هاي اناز زب یفرد به زبان ،آن یه طکالقدس است  روح يایاز عطا يا هی، عطها انلم به زبکآموزه ت

ـ   یاسـت یکند. پنطک یلم مکغامض و نامفهوم ت هایی انا زبیا زبان فرشتگان و ی ـ اسـتفاده از ا  دهـا معتقدن ه نشـانه  یـ ن عطی

 ،ن پـژوهش یاکنند. هدف  یاستفاده م یر از آن بسیاردر امر تبش ،رو نیا گردد. از ین در آخرالزمان محسوب میین آیت ایحقان

 یو با بررسـ  يانتقادـ  یلین پژوهش با روش تحلیا ،نیتاب مقدس است. بنابراک ین مسئله از نظرا سقم ایصحت  یبررس

 سنجش قـرار مـی دهـد.   را مورد  مسئله ،تاب مقدسکاز  یاتین آموزه پرداخته و با ارائه آیا یبه معرف ،ها یستایکاسناد پنط

ه را مربوط بـه عصـر حضـور حضـرت     ین عطیه اکتاب مقدس است کاز  ییق شامل نقدهاین تحقیا يها افتهین یتر مهم

  داند. یمقدس مکتاب ات یا آب یرمغایم آن به عصر حاضر را و تعم ،ردهکون عنوان یو حوار یسیع

  ی.استیکپنط يسایلک، ها انلم به زبکالقدس، ت تاب مقدس، روحک: ها کلیدواژه
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  مقدمه

 يهـا  با استفاده از ابزارهـا و آمـوزه  ، مختلف يها ه فرقهکاست  ییردهایکاز رو یکی ،تیحیر در مسیتبش

ـ پ ن پرداختـه و بـه دنبـال گسـترش    منحصر به فرد خود، بـه آ   يهـا  از فرقـه  یکـی سـتند.  روان خـود ه ی

 115متـر از  اینکه ک ه با وجودکاست  یاستیکا جنبش پنطیو  )Pentecostalism(سمیاستالیکرمحور، پنطیتبش

ه کـ  يا گونـه  شـود، بـه    یمحسوب مـ  يریتبش يها ن فرقهیتر از فعال یکی گذرد، یآن م يریگ لکسال از ش

ده یا رسـ یون نفر در سراسر دنیلیششصد م به حدود ،مکن مدت یظرف هم ،ن جنبشیداران ا تعداد طرف

  .)69، ص 2011(لوگو، است

 یشاخصـه اصـل    ،ریمنتسب به او در امـر تبشـ   يایاو و عطا يالقدس، نقش محور اد بر روحید زکیتأ

خچـه جنـبش   یاز تار يمختصـر  یق پـس از بیـان  ن تحقیا ،رو نیا . ازشود یمحسوب م یاستیکجنبش پنط

 یکـی به عنـوان   ها، انلم به زبکه تیعط یمنتسب به او، به معرف يایعطا القدس و و نقش روح یاستیکپنط

 يهـا  براساس آموزه ،هین عطیا ی، نقد و بررسها پرداخته و سپس یاستیکپنط یغیتبل ين ابزارهایتر از مهم

  .می پردازد مقدس تابک

صـورت   یر مـدون اکنون کتا ی،استیکم جنبش پنطیها و تعال ، نقد و پژوهشِ آموزهیدر رابطه با بررس

 ین نوشتار درصـدد اسـت بـا بررسـ    ینه وجود ندارد. این زمیدر ا یچ منبع فارسیباً هینگرفته است و تقر

بـا ارجـاع    ،تینه صورت داده و در نهاین زمیدر ا یقیاز، تحقینها و احصاء مطالب مورد یاستیکمنابع پنط

  به نقد آن بپردازد.ارائه دهد و  ها انلم به زبکاز آموزه ت یلیتحل ،تاب مقدسکبه 

  ست از:ا عبارت ،ردیگ یقرار م ین پژوهش مورد بررسیه در اک یاالتؤس

 ست؟  یچ یاستیکاو در جنبش پنط يایالقدس و عطا نقش روح

 دارد؟ یاستیکر پنطیدر تبش ین آموزه چه نقشیا

  به چه معناست؟ ها آموزه تکلم به زبان

 دارد؟ یتاب مقدسک ین آموزه منشأا ایآ

  دامند؟کن آموزه یمرتبط با ا یتاب مقدسک ينقدها

  شيدايپ يها؛ بررس ياستيكپنط

ن، در طـول  یـ رامـون هـر د  یر متفاوت افـراد از موضـوعات پ  یبه واسطه تفاس ،ان بزرگ جهانیدر همه اد

ن ایـ دان یدارتـر  پرطـرف از  یکـی عنـوان   بـه  ،تیحین مسـ یـی منشـعب شـده اسـت. آ    ییهـا  خ، فرقـه یتار



   ۶۹ ها در كليساي پنطيكاستي نقد و بررسي آموزه تكلم به زبان

ـ یه جمعکـ  ،)240، ص 1995سمیت و دیگران، (اشده در جهان یده سازمان ـ لیم 2,4بـالغ بـر    یت ارد نفـر را در  ی

ن قاعده مستثنا نبـوده و سـه فرقـه بـزرگ     یز از اینـ   )9، ص 2012(میلر، ها به خود اختصاص دادیسراسر دن

. )240، ص 1995(اسـمیت و دیگـران،   انـد  ل گرفتـه کو پروتستان در آن شـ  یس شرقکو، ارتدیروم یکاتولک

یت حیاز مسـ  يا شـاخه  ،)Pentecostalism(اسـت یکپنطدارند و جنبش  ییها ز شاخهیها ن ن فرقهیاز ا یکهر

  .)439، ص 2008، ث(مک گراپروتستان است

ل یـ ه در آورکـ ت اسـت  یحیدر مسـ  يدیـ جنبش جد یک،السکسم یاستالیکپنطا ی یاستیکجنبش پنط

همچـون   يافراد يان آزوسا با رهبرابیدر خ کوچک یا و در ساختمانیکآنجلس آمر الت لسیدر ا م1906

ـ آغـاز گرد  )William J. Seymour(ویلیـام جـی سـیمور   و  )Charles fox parham(چارلز فاکس پرهـام  د و از ی

ن مـوج  یابان آزوسـا را سـوم  یجنبش خ. )3، ص 2006(لوگو و دیگران، دینقاط عالم منتشر گردا به اقص ،آنجا

ان کنستانتین است، زمانی که کلیساي کاتولیـک تأسـیس   دانند. موج اول، مربوط به زم در مسیحیت می

اي  مـاده  95بیانیـه   مارتین لـوتر طلبی، هنگامی که  شد. دومین موج در مسیحیت، با آغاز جنبش اصالح

خود را بر سر در کلیساي ویتنبرگ چسپاند، شکل گرفت. در نهایـت، در خیابـان آزوسـا، گروهـی از     

وجـود   بـزرگ از معنویـت و اشـتیاق را در سراسـر جهـان بـه       قدیسان تشنه معنویت توانستند، موجی

ـ    ین موج در تالش است کـه  سوم ی،استیکجنبش پنط آورند. ر خـود قـرار   یثأسراسـر جهـان را تحـت ت

  .)11، ص 2006(لیاردون، دهد

: 16؛ تثنیـه  22 :34خـروج  (انیهودی يها د هفتهیع يبرا یونانی ی، ناماستیکپنطلمه کاز  ی،استیکواژه پنط

ـ القدس بر پ ادآور نزول روحی ،دادین رویان، ایحی، مشتق شده است. از نظر مس)17ـ14: 23خروج  ؛10 روان ی

ه کـ  اسـت  ن گـزارش آمـده  یـ است. در ا شدهگزارش  اعمال رسوالنتاب که در کباشد  یح میمس یسیع

قـدس پـر   ال شان از روح همه«ح یروان مسیتمام پ استیکپنطا ی ،)Shavuot(شاووعوتد یعچگونه در زمان 

ـ اآنهـا   القـدس بـه   ه روحکـ گونـه   ردند، همـان کگر ید هاي انلم به زبکشدند، و شروع به ت ن قـدرت را  ی

  .)4: 2(اعمال رسوالن »یده بودبخش

  ي منتسب به اوايالقدس و عطا نقش روح

القدس، شـخص   د توسط روحیق تعمیاز طر و معتقدند القدس داشته بر روح يا ژهیو، تأکید ها یاستیکپنط

دار  مـان یا یکه ک ی. هنگام)7، ص 2014، بلیـک (با خداوند برقرار سازد یکار نزدیبس يا تواند رابطه ین ممؤم

کـه بـه آن   ا آنچـه  ي یگفتار بهیقادر به  غري او حاصل شده، برا یگردد، شهود درون یالقدس پر م از روح

۷۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

(مکـیال،  نـد ک ییشگویتواند پ یم ،ردهکرا تجربه  یاله یشود، شفابخش یگردد، م یاطالق م» ها انلم به زبکت«

  .)3؛ میلر، همان، ص 20، ص 2006

(برونـر،  نـد ک یدا مـ یالقدس را پ روح يایافت عطایت دریصالح ،القدس د در روحیواسطه تعم مؤمن به

تـوان در اسـناد متـون     یرا مـ  یروحان يایت عطایحقان ،ها یاستیکپنط يها . براساس آموزه)130، ص 1997

، 4، 1: 12 ؛7: 7اول قرنتیـان  ؛ 8ـ4: 12رومیان ؛ 13: 11لوقا(ر.ك: افتیانسان  يها ازیرا در نآنها  مقدس، و ضرورت

دوم  ؛6: 2عبرانیـان  ؛ 16: 3کولسـیان  ؛ 12، 11: 4؛  7: 3افسسان  ؛33ـ26 ؛25ـ22 ؛19ـ12 ؛6ـ1: 14 ؛31ـ27؛ 18ـ14: 12، 12

ي بـه سـو   ی، راهکن استرممیوند، بشر غخدا کمکه بدون کچرا ؛)11، 10: 4اول پطرس ؛ 7، 6: 1تیموتائوس 

هـا،   فائق آمدن بر خبائث، حماقـت  يده شوند، او براید بخشیگناهان فرد بااو داشته باشد. افزون بر اینکه 

جبـران   يبـرا  از دارد. لذا بشـر یبه خدا ن یو نفسان یذهن يها یاستک ی، و سایرامور ذهن يندکها،  جهالت

ه ارتبـاطش  کآن ي، و برایروح يها يماریاو حاصل شده و درمان ب يراه بیاثر گناه اول که بر ییها ضعف

ـ ازمند بـه چ یشه نیبا خداوند قطع نشود، هم ـ البتـه عطا . )275، ص 2005(میلـر،  اسـت یـا ـ   عطاـ   واال يزی ا ی

 يهـا  تیت از الهامات خـوب و هـدا  یرومند ساخته و در تبعیبشر را نآنها  شتر از درمان هستند،یب يزیچ

 .)7، ص 2002(جان کامرون، دارند یابت نگه مالقدس ث روح

ه به بشر داده شـده،  ک ی،عیطب يها ش قدرتیش و پاالیه به افزاکاست  یموهبت القدس، ي روحایعطا

 ییشـتر راهنمـا  یب يارکـ زیخلـوص و محبـت و پره   يرا به سـو  ها انهماره انس ،القدس انجامد. روح یم

ـ   ،جـه یند و درنتک یم كوجود خدا را بهتر در شتر گردد، اویچه قدرت نفس انسان بکند. هر یم  یبـه راحت

  .)7(همان، ص ردکت خواهد یاز خدا تبع

بخـش تقسـیم کـرد:     توان در دو دسته کلی، عطایاي صوتی و عطایاي نیرو بنابراین، عطایا را می

کنـد.   اختیـار شـروع بـه تکلـم مـی      القدس بـی  عطایاي صوتی، عطایایی هستند که فرد با الهام روح

از سـوي   شفابخشـی ـ  مانند قدرت  خاصی ـ اي نیروبخش، عطایایی هستند که طی آن قدرت عطای

گوینـد: اوالً، بـه سـبب اینکـه     » عطیه«شود. این فیوضات را به دو دلیل  القدس به فرد اهدا می روح

گونه انتظار و توقعی به انسان عطا کـرده، ثانیـاً، بـه سـبب ایـن کـه حـق         خداوند آنها را بدون هیچ

. عطیـه پیشـگویی، تکلـم بـه     )17(همـان، ص  اي است براي واکنش نشان دادن به الهامات الهـی  ویژه

ها، و کلمات حکمت و دانش، جزء عطایاي صـوتی و عطیـه ایمـان، کارهـاي      ها و تفسیر زبان زبان

هـا،   آسا و شفا، جزء عطایاي نیروبخش هستند. این پژوهش، به بررسی عطیه تکلم بـه زبـان   معجزه

  پردازد. و نقش آن در تبشیر می تفسیر آن



   ۷۱ ها در كليساي پنطيكاستي نقد و بررسي آموزه تكلم به زبان

  ر آنيو تفس ها انلم به زبكت

ان یـ ه در مک یزبان ؛شده ي فراموشزبان بشر یکآن فرد به  یه طکاست  یصوت يا هی، عطها انلم به زبکت

 ،)11ــ 6: 2(اعمال رسوالن ردیگ یصورت نم یلمکگر با آن زبان تیمردم عصر باستان رواج داشت و امروزه د

 یا بـه زبـان  یا به زبان فرشتگان و یاست ادعا شده، و یکتاب مقدس در مورد روز پنطکه در کهمانند آنچه 

 ، ص2006 ،(هـوس دانـد  ینمـ  یسـ کرا   نی نداشته و مفهـوم آ خیگونه سابقه تار چیه هک ،لمکت یبه، نوعیغر

لـم  که تکد بودند معتق یاستیکه جنبش پنطی، رهبران اولیخیاز نظر تار. )1: 13(اول قرنتیان ندک یلم مکت ،)13

 بـراي از عـالم مـردم    يا ه در نقطـه کـ  يبشـر  هـاي  اناز زب ـ یکیل  یزبان خالص و اص یکبا  ها، انبه زب

  رد.یگ یصورت مـ  نندک یگر از آن استفاده میدیکارتباط با 

ا یـ و  يبشر هاي انزبی ـ  قیحق ین زبان، زبانیا :د گفتیبا ،شود یافت میه درک یت زبانیدر مورد ماه

و  17ــ 16: 14(اول قرنتیـان  یش خداسـت سـتا  يبـرا  ،)11ـ6: 2، اعمال رسوالن 1: 13(اول قرنتیان ـ   فرشتگان زبان

و  2: 14و اول قرنتیـان   4: 2(اعمـال رسـوالن   فـراهم سـاخته  القدس آن را  ه روحک ،)46: 10و  11: 2اعمال رسوالن 

 . اهمیـت )5: 14(اول قرنتیان شود یممحسوب  یحیهر فرد مس يمعنو یاز زندگ یجزء مهم )27ـ26: 8رومبان 

و  )10: 46(اعمال رسـوالن  کردهافت یالقدس را در فرد روحاینکه  است از اي انهه نشکاست  ین جهتآن از ا

  .)27ـ26: 8و رومبان  2: 14(اول قرنتیان با خدا مرتبط گشته است

دارد. از جملـه   ییایـ هـا و مزا  درکارک ،ها انلم به زبکه تکن اعتقاد وجود دارد یا ،ها یاستیکان پنطیدر م

  رد:کر اشاره یتوان به موارد ز یم ها، انلم به زبکت يایمزا

ـ القـدس تعم  له روحیفـرد بـه وسـ    ،نـد ک ین میه تضمکست ا نیا ها، انلم به زبکده تین فایاول. 1 یافتـه  د ی

شـدن بـه    ه معتقـد کـ چرا. )69و319ص ، 2005، میلـر ؛ 219، ص 2006 ،لیـاردن ؛ 11ص  ،2001 ،آلتهوس(است

نـد.  کلـم  کخواهـد بـا مـردم امـروز ت     یتوانـد و مـ   یه خدا مکست ا نیالقدس، معتقد شدن به ا روح

 .)22، ص 2004(اندرسون، دارد ییر نقش بسزایدر تبش ها انلم به زبکت ،رو نیا از

 ،هـا  یتاسـ یکلذا از نظر پنط .)4: 14(اول قرنتیان شود یاو م يند و سبب رشد معنوک یم يروح انسان را قو. 2

ـ  کق تیه از طرکست ا نیبه خاطر او آرامش ندارد،  ندک یناله م یاگر روح بـه انـدازه    هـا،  انلم بـه زب

 .)220، ص 2006(لیاردون، ی دعا نخوانده استافک

ها ایمان فرد را به حرکت و جنـبش   . ایمان را خواهد ساخت؛ در رساله یهودا آیۀ بیستم آمده است که زبان3

خواند، او آماده  ها می دارد. وقتی فردي دعایی را به صورت تکلم به زبان ا زنده نگه میدارد. ایمان ر وامی

 انگیزاند. است تا براي هر چیزي به خدا معتقد شود و توانایی او را براي اعتماد به خدا برمی

۷۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 تحـت  زبـان یعنی ش بدن انسان کشود تا عضو سر یسبب مکیزه باشدو ند تا دهان انسان پاک یم کم. ک4

ه طعـم غـذاها را بچشـد و بـا بـرادر و      کست ا شتر از آنیب يزیه زبان انسان چکچرا کنترل او باشد؛

اسـتفاده   یبه چگونگ یا لعنت فرد، همه بستگیا مرگ انسان، تقدس ی یه زندگکند، بلکلم کخواهر ت

نـد، دهـان   ش خداونـد بخوا یدر ستا ياریبس يدعاها ها انلم به زبکق تیفرد از طر یاز زبان دارد. وقت

ال زبـان  ین اسـت یـ جـه ا یدر نت .)8: 3و  26: 1(یعقـوب  القدس قرار خواهد گرفـت  ي روحالیانسان در است

 .)221، ص 2006(لیاردن، یر گرددع تطهیبرداشته و گفتار انسان از جمالت شن یشکدست از سر ،انسان

و اول قرنتیـان   7ـ1: 19و  46ـ44: 10و  12ـ5: 2(اعمال رسوالن ك: اکش هاي انفار و انسک ياست برا انه اينش. 5

حـال آن را فـرا نگرفتـه    ه ب ه تاک یالقدس، به زبان ت روحی، با عنایحیمس يفرداینکه  پس از .)22: 14

ی حیمان آن مسـ یت ایدر حقان كاکش هاي انفار و انسکتا  هاي است انامر نش ید، اینسخن بگو ،بود

  .)326، ص 2005(میلر، به تأمل افتند

(گـراس مرســی  القـدس الهـام شــده اسـت    ي روحماً از ســویمسـتق  ،لـم کن نــوع تیـ ه اکـ نیا بـا توجـه بــه  

(اول قرنتیـان  ر گرددیتفسآنها   به زبان ،فهم مخاطبانالزم است که براي  )2006هوس، ؛ 16، ص 2012مینیستوري،

، ی مینسـتري مرس(دهد یارائه م يگریا شخص دیلم و کا خود متیر را ین تفسیحال ا. )28ـ27و  13ـ12و  5: 14

 ياعطـا شـده، بـرا   آنهـا   بـه  هـا  انلم به زبکه تیه عطک کسانی ین باورند،ها بر ا یاستیکپنط. )16ص  ،2012

ه کـ  یرا زبـان یز؛ روشن است ین مطلبل اید به دعا و عبادت بپردازند. دلیر، بایه تفسیدست آوردن عط به

ـ دانـد و   یآن را نمـ  لمکر از متیغ یسکه کا زبان فرشتگان است ی ،شود یلم مکبه آن ت ده، یـ چیپ یا زبـان ی

را   رده باشـد، آن کـ لـم  که قبالً به آن زبـان ت ک یسکا یلم و کر از متیه باز هم غکغامض و نامفهوم است 

 ،در هر سـه صـورت   ،رو نیا ، ازیج استرا ،گرید يا ه در منطقهکاست  هایی اناز زب یکیا یشناسد، و  ینم

ـ بـه آن زبـان دارد، صـورت گ    ییه آشـنا ک یسکا یلم و که متیاز ناح يریه تفسکست ا نیاز به این رد. در ی

ن یه همـ کان شده، ارائه شود، بلیعبارات ب یاللفظ با ترجمه تحت يریست تا تفسین يازیز نیر نیموقع تفس

م یهـا تعلـ   یاسـت یکپنط ،نیند. بنابراک یت میفاکگران بفهماند، یالم خود را به دک يه فرد بتواند فحواکقدر 

ه در کـ نـد، براسـاس آنچـه    کر یه گفته است تفسکرا  یلماتکنتواند  ها انلم به زبکمت یکه اگر کد دهن یم

 .)28ـ27: 14(اول قرنتیان دینگو يزیند و چیت بنشکسا ينارکمقدس آمده است، در  تابک

  ريو نقش آن در تبش ها انلم به زبكت

ـ    یچنـد  آن یافتاد و طـ  یاستیکجنبش پنط که در آغاز حوادثیبا توجه به   هـاي  انن نفـر توانسـتند بـه زب

ـ نقشه خدا ا آنها معتقدند: نند،کلم کگوناگون ت بـه   ی،اسـت یکپنط يونرهایسـ یماینکـه   ه قبـل از کـ ن بـود  ی



   ۷۳ ها در كليساي پنطيكاستي نقد و بررسي آموزه تكلم به زبان

ـ بـر حقان  هـاي  اناعطا شود تا نشایشان  به ها انلم به زبکه تیعط ،گر بروندید يها نیسرزم ت یحیت مسـ ی

اد یـ  یتوان مانند زبان بوم یرا نم ها انن زبیا، ه اوالًکچرا؛ )206، ص 2001 ،اندرسون(قلمداد گردد یاستیکپنط

ـ  کاً در تیثان .ردیگ یار میلم فرد را در اختکت ينترل اعضاکه کح است ین مسیه اکگرفت، بل  هـا  انلم بـه زب

ن خداونـد  یا یص دهد.را تشخ  آن يتواند فحوا ینم یسکه هر کند ک یم یلم به زبانکغالباً فرد شروع به ت

دهنـد.   یح ن توضـ یریسا يتا برا کند یاعطا م یرا به برخ  ر آنیتفس ییتوانا ،القدس واسطه روح بهه کاست 

ره کـ ل در همه مناطق یردن به موعظه انجک کمک ها، انلم به زبکها هدف از ت یاستیکاز نگاه پنط ،رو نیااز

  .)218(آندرسون، همان، ص ن بوده استیزم

با اسـتفاده از آن   ،ند. سپسک یه تالش مین عطیدست آوردن اي به ونر خود برایاساس، اوالً مس نیبرا

لـم بـه   کالقدس را با شـاهد ت  د روحیتعم یسکه کنیبه محض ارو،  نیاکند. از یت میحیغ مسیدر تبل یسع

ن خبـر  یـ خـانواده خـود دربـاره ا    يه به دوستان و اعضـا کداشت  يادیاق زیرد، اشتک یافت میدر ها انزب

 .)83، ص 2010، واکـر (ردکـ  یب مـ یـ ت ترغیحیمس يرا به سوآنها  قین طرید، و بدنک یخوب اطالع رسان

  .رود به کار میر یها در تبش یاستیکپنط ياز سو ها، انلم به زبکز استفاده از تیامروزه ن

  ها انلم به زبكآموزه ت يل و بررسيتحل

ـ   که تیـ ها در مورد عط یاستیکاهم اعتقادات پنط آنچه گذشت اینکـه   بـا توجـه بـه   ه، هـا بـود   انلـم بـه زب

در اینجـا  نـد؟  ک ید مییات را تأکن نیا کتاب مقدسا یدانند، آ میمحور  مقدس تابکها خود را  یاستیکپنط

  پردازیم: به بررسی این موضوع می

  تاب مقدسكدر  ها انلم به زبكبودن ت ييماورايرالف. غ

ـ بودند، نـه چ  یواقع هایی نازبآنها  هکست ا نیا یمقدس  تابک هاي انزبة دربار ییمبنا یقتیحق ه یشـب  يزی

ـ . در اکتاب اعمال رسوالن مطرح شددر  ها انلم به زبکتین بار نامفهوم و غامض. اول يها واژه تـاب،  کن ی

را قـبالً    ه شخص هرگـز آن کاست  یردن به زبانکصحبت  يآسا برا معجزه ییتوانا ها، انلم به زبکه تیعط

  اموخته بود.ین

ـ ینند چه شده استبا سرعت آمدند تا بب ید، گروهیبه گوش رس صدا از آن خانه یپس وقت دند یشـن  ی. وقت

گفتنـد:   یگر میدیکند، مات و مبهوت ماندند! آنان با تعجب به یگو یشان سخن میبه زبان ا یسیشاگردان ع

ـ  هـاي  انبه زب یل هستند، ولیجل ین اشخاص از اهالیااینکه  ن است؟ باکن چگونه ممیا“ لـم  کمـا ت  یمحل

 یها، اهـال  یالمیها، مادها، ا ه از پارتکم! ما یا ا آمدهیدنه جا بکه ما در آن ییها نینند به زبان همان سرزمک یم

۷۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ یزبـان ل  یروانیه، مصر، قسمت قیه و پمفلیجیا، فریپونتوس، آس، هکیپدو، کهیهود، ینیالنهر نیب ـ رک، یب ت، ی

ـ  یم آنانو ه يهودیاند هم  ه از روم آمدهک یسانک یم و حتیعربستان هست انـد همـه مـا     شـده  يهـود یه ک

مبهـوت  درحالیکـه   همـه  یند!گو یب خدا سخن مین اشخاص به زبان خود ما از اعمال عجیه اکم یشنو یم

  ).12ـ6: 2(اعمال رسوالن »ي است؟ا ن چه واقعهیا«یدند: پرس یگر میدیکبودند، از 

ه توسـط  کـ بودند  یرسم هاي انقاً زبینها دقیزبان متفاوت نامشان آمده است. ا 14کم  دست ،اتین آیدر ا

قـبالً  اینکـه آنهـا    بـا  ،افتندیرا  ها انلم به آن زبکبر ت ییتوانا يهودیشاگردان .  شد یلم مکمردم آن عصر ت

دانسـتند و   یرا نمـ  يگـر یزبـان د  ،شـان  ير از زبان مادریغ یحت. رده بودندکصحبت ن ها انهرگز با آن زب

  ده بودند.  یرا آموزش ند  آن یحت

ها آمده است، اما با آنچه که در کتاب اعمال آمده است،  زبان  نیز تکلم به 14ـ12ر اول قرنتیان د

را حواریـون قـبالً    هـایی رسـمی اسـت کـه آن      رو، در هر دو جا به معناي زبان این تفاوتی ندارد. از

  نیاموخته بودند.

د یـ عقـالً با  يا سـت: هـر معجـزه   ا يضـرور باره  ی در اینعقل یلیات، اشاره به تحلکن نیبا توجه به ا

ان آنان حضـور داشـته باشـند تـا بـه      یدر م یمتناسب با فرهنگ و سطح فهم مخاطبان باشد، و متخصصان

خـود،   یموسـ  يان معجزه عصـا یدر جر ،ن عمل، معجزه است. به عنوان مثالیه اکنند کگران اعالم ید

ه معجزه اسـت و  کست، بلیجادو ن یار موسکه کردند کاعالم  يساحران به عنوان متخصصان جادوگر

 یارائکـ اسـت واال معجـزه    یامالً عقلکن یاگونه است.  ینهممسئله  معجزات یمان آوردند. در مورد همها

ز بـه  یتاب مقدس نکدر متن . م استکن قاعده حایز این ها انلم به زبکدهد. در مورد ت یخود را از دست م

شـدند و بـه    یرا متوجه مـ  ها انه آن زبکبودند  یسانکن ان مخاطبایح شده است. در مین مطلب تصریهم

ـ تأ یسـ کها  یاستیکرپنطیاگر از غ ،نیند. بنابرایگو ینان به زبان ما سخن میه اکگران گفتند ید ه کـ نـد  کد یی

ـ نـد و ا یگو یشور به آن زبـان سـخن مـ   کا در فالن یله و یه در فالن قبکند یگو یسخن م یآنان به زبان ن ی

ـ  کد شود ییتأ یعنی ؛ستساآ ، معجزهسخن گفتن م یده و تعلـ یلـه را نشـن  ین، زبـان آن قب یـ ش از ایه آنـان پ

د ییـ عقـالً قابـل تأ   القـدس اسـت.   یـه روح ن عطیمعجزه دارند و ا ییه آنان تواناکشود  ید مییاند، تأ دهیند

ه لمـ ک ردن چنـد کـ بـا درسـت    یز به راحتین ینیروان هر دیپ ،ان نباشدیم در ین قاعده عقلیست. اگر این

ـ نآنها  هکنند کتوانند ادعا  یخود، م يها ر آن براساس آموزهیو تفسآنها  دنینار هم چکغامض و  لـم  کز تی

  دارند. ها انبه زب

هـایی غـامض و    ها، تکلم به زبان فرشتگان و یا زبـان  ها که تکلم به زبان این گفته درنتیجه پنطیکاستی

 - گونه که در کتاب مقـدس آمـده اسـت    همان - شانمقدسی ندارد. اما اگر مراد پیچیده است، مبناي کتاب



   ۷۵ ها در كليساي پنطيكاستي نقد و بررسي آموزه تكلم به زبان

هاي سایر مناطق زمین باشد، این سخن را به عنوان مطلبـی کتـاب    شده و یا زبان هاي بشري فراموش زبان

هـا در   زبـان   خواهد شد کـه وجـود ایـن    بیانتوان پذیرفت، ولی در ادامه دالئلی  مقدسی در نگاه اول می

  .)17ص ، 2012 ،دوکلدبلیو (کند عصر حاضر را رد می

  ها انزب يان مخاطب واقعيهوديب. 

 يبودند بـرا  اي انه، به طور عمده، نشآنهاه کست ا نیتاب مقدس اک هاي انگر درباره زبید ییقت مبنایحق

 ،آرتـور  ؛ مـک 19، ص 2012 ،دوکلـ دبلیـو  (برسـاند  يهـود ی يها امش را به همه ملتیل تا خداوند پیمردم اسرائ

  د:  یگو یباره م نیا در پولس .)136، ص 2003

، چون مـردان عاقـل   یو فهم امور روحان كد. در دریان نباشکودکن مطالب مانند یا كز، در دریبرادران عز

گـر  ید يهـا  نیه خداوند از سـرزم کد یفرما یم یتاب آسمانکان! کودکردن مانند ک يد، اما در بدیو دانا باش

ـ ننـد، امـا بـا ا   کگانه به قوم او اعالم یب يها انغام او را به زبیرا خواهد فرستاد تا پ يافراد شـان  یحـال ا  نی

ـ بل ،سـت یداران ن مـان یا ي، نشانه قدرت خدا بـرا ها انه سخن گفتن به زبکد ینیب ید. پس مینخواهند شن ه ک

ـ بل ،سـت یمانـان ن یا یب يغام از جانب خدا، برایآوردن پ یعنیمانان. اما نبوت، یا یب ياست برا هاي اننش ه ک

  ).22ـ20: 14قرنتیان اول ان(دار یمانا يبرا

خواسـت تـا    یمـ آنها  از پولس ،رو نیا بودند. از ییبوده و اهل خودنما ها انلم به زبکفته تیان، غالباً، شیقرنت

بـود   يزیـ ل آن چیمکته در واقع تکن نیا. (همان)نندک كبالغ در هاي انرا همانند انس ها انلم به زبکهدف ت

دهنـد،   ینم  گوش  میتعل  نیا  به  مردم  چون« ان آمده بود:یهودیخطاب به ماً یمستق 12- 11: 28ا یه در اشعک

  بـه   خواسـت  یبدهنـد! خـدا مـ     عبرت  درسآنها   به  گانهیب  زبان  را خواهد فرستاد تا به  اي انهگیب  خدا قوم

  ».کنند  نخواستند از او اطاعت  شانیببخشد، اما ا  تیو امن  آرامش  شانیا

 يهـا  واسطه آن، با تمام ملت خداوند، به اي براي غیرمؤمنان یهودي بود که ، نشانهآسا معجزه هاي انزب

ان یـ هودیریان و غیـ هودیل از که متشـ ک ،واحد يبدن معنو یکخواست تا در آنان  رد و ازکلم کت يهودی

  .)22ص ، همان، ودلکدبلیو(است وارد گردند

آمـده اسـت،    هـا  انلم به زبکبحث از ت ،تاب مقدسکه هر جا در ک کته، ضروري استن نیتوجه به ا

ان یـ هودیز در حضور یاست نیک. در روز پنط)6: 19و  46: 10و  11ـ6: 2(اعمال رسوالن یان حضور داشتندهودی

  .)19(رك: اعمال رسوالن ها صورت گرفت انلم به زبکت

 ،یکی از پیشگامان جنبش پنطیکاسـتی کـه بعـدها از منتقـدان ایـن جنـبش شـد       ، فرناند لگراند

شد، همیشه در حضور یهودیان بـوده   اي پیدا می گوید: این نکته بسیار مهم است که هرگاه نشانه می

۷۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

اي هم وجود نداشت. این مسئله نیز بدین سبب بود  است، و هر گاه یهودیان حضور نداشتند، نشانه

ي نجـات آنـان آمـده بـود     براـ ها   براي مثال زبانـ ها   نشانهرو،  این ازمان) نبودند، که آن ها معتقد (باای

  ).21ق، ص 2012(کولد، 

میالدي و پراکندگی یهودیان در  70مؤید این نکته این است که پس از سقوط اورشلیم در سال 

هـا، کـه    رو، هدف از عطیه تکلم به زبـان  این شود. از ها دیگر، اثري از این عطیه یافت نمی میان ملت

یهودیان نشانه را نپذیرفتند و پیشگویی که اشعیا گفته  براي هدایت ملت اسرائیل بود، خاتمه یافت.

 بود تحقق یافت.

آنهـا    بـه   گانـه یب  زبـان   را خواهد فرستاد تا بـه   اي انهگیب  دهند، خدا قوم ینم  گوش  میتعل  نیا  به  مردم  چون

  سـتند از او اطاعـت  نخوا  شانیببخشد، اما ا  تیو امن  آرامش  شانیا  به  خواست یبدهند! خدا م  عبرت  درس

ـ   لمهک  به  لمهکرد و کرار خواهد کت  شانیا  يرا بارها برا  یخداوند هر مطلب  نند. پسک خواهـد داد.    حیتوض

 .)13ـ11: 28(اشعیا یر خواهند شداس  خواهند افتاد و سرانجام  ، خرد خواهند شد و در دام افتاده  قوم  نیا

  ها متوقف خواهد شد. است که عطیه تکلم به زبان نیز به این نکته اشاره کرده پولسالبته 

ها و  ها، سخن گفتن به زبان بخشد، روزي به انتها خواهد رسید. نبوت همه عطایایی که خدا به ما می

دانستن علم و اسرار، روزي پایان خواهد پذیرفت. اما محبت تا ابد بـاقی خواهـد مانـد و از میـان     

هاي ما جزئی و نارساست. امـا   تمام این عطایا، علم و نبوتنخواهد رفت. در حال حاضر، با وجود 

زمانی که از هر جهت کامل شدیم، دیگر نیازي به این عطایا نخواهد بـود و همـه از بـین خواهنـد     

  ).10ـ8: 13(اول قرنتیان  رفت

ـ یـ عطاینکـه   شوند؟ با توجه بـه  یا متوقف مین عطایا یه چه زمانک این سؤال مطرح استحال   هـا  انه زب

تـه  کن نیـ د ایـ د مؤیرار نشده است، ظاهراً باکگر تیه دیآمده و در دو آ 13ان یه هشتم اول قرنتیفقط در آ

ـ تـاب اعمـال رسـوالن ن   کشـود. در   یگر متوقـف مـ  ید يزودتر از دوتا ها، انلم به زبکه تیه عطکباشد  ز ی

ـ از ا يگـر اثـر  ید .شود، در بند نوزدهم اسـت  یده میه دین عطیاز ا یه نامک ين باریآخر ده یـ ه دیـ ن عطی

بـه حـد    اي نشـانه ه کـ بـار  یک اینکه آمده است و آن 10: 13ان ین مسئله هم در اول قرنتیل ایشود. دل ینم

  ابد.یه ادامه کست ین يازیگر نید، دیت خود رسینها

ب یذکـ تـاب مقـدس ت  کات یآ يتوان بر مبنا یدر عصر مدرن را م ها انلم به زبکهمه انواع ت ،رو نیا از

در مدرسـه   ،م1901ن بار در سال یاول يه براک یرا هنگامیز؛ )199، ص 2008؛ روثون، 11، ص 1987، (تون ردک

لـم اتفـاق   کت ،ابان آزوسـا یم در خ1906ا در سال یصورت گرفت و  ها انلم به زبکت پرهامی تاب مقدسک

ـ بـود بـر تعم   اي انهشن ها، انلم به زبکت ،پرهام و سیمورعالوه از نگاه ه ان حضور نداشتند. بیهودیافتاد،  د ی

  .)25ـ24ص  ،ق2012(کولد. انیهودی يبرا هاي اننه نش ،القدس شدن توسط روح
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  يره تفسيبا عط ها انلم به زبكه تيعط يشگيهم يج. همراه

ـ که تیعط ،آمده است 28ـ27: 14و  10ـ8: 12ان یه در اول قرنتکگونه  همان د بـا  یـ حتمـاً با  هـا  انلم به زب

 ر همراه شود.  یتفس

هاي حکیمانـه دیگـران را    حل بخشد تا با ارائه راه القدس به یک شخص عطاي بیان حکمت می روح

نماید، و  العاده عطا می کند. او به یکی ایمانی فوق یاري نماید، و به دیگري دانستن اسرار را عطا می

دیگر  دهد، به برخی بخشد. به بعضی قدرت انجام معجزات می به دیگري قدرت شفاي بیماران را می

کند که تشـخیص دهـد چـه عطـایی از جانـب روح       عطاي نبوت کردن. به یک نفر قدرت عطا می

خداست و چه عطایی از جانب او نیست. باز ممکن است به یک شخص ایـن عطـا را ببخشـد کـه     

هایی که نیاموخته است، سخن گوید، و به دیگـري عطـاي ترجمـه ایـن      بتواند به هنگام دعا به زبان

  ).10ـ8: 12بدهد(اول قرنتیان ها را  زبان

هاي غیر حرف بزنند، تعدادشان نباید بیش از دو یـا سـه نفـر باشـد،      خواهند به زبان اگر کسانی می

ها را ترجمه کند. اما اگر کسی نباشد که ترجمه کند، ایشان  هم به نوبت. یک نفر نیز باید این زبان آن

سخن گویند، نـه در حضـور همـه و بـا صـداي      هاي غیر  باید در سکوت با خود و با خدا به زبان

 ).28ـ27: 14بلند(اول قرنتیان 

ه بـا  ک یامیق از پیدق يریتوانست تفس یمؤمن م یک ،له آنیوس ه بهکبود  یعیطب مافوق یقدرت ،ریه تفسیعط

تـاد،  اف یاتفـاق مـ   هـا  انلم به زبکت ییسایلکاگر در  ،رو نیا ند. ازک دیگر بیان هاي انبه زب ،شد یخدا گفته م

سا حاضر بود، هرآنچـه را  یلکدر  یسکه هر کن اراده خدا بود یرا ایز شد؛ ید گفته میز بایر آن نیحتماً تفس

ا دو نفر هم در مراسـم  ی یکاگر  یب گردد. حتیواسطه آن تهذ به ،شد بفهمد، انجام دهد و سپس یگفته م

ـ ، بـا وجـود ا  امـا ح دهـد.  یراد توضـ اف یباق يد برایبا ،فهمد یرا م ها انام زبیه پک یسکحاضر باشند،  ن، ی

را یـ ز یـب اسـت؛  ب و غریـ ار عجیبسـ  ،دهند یم میها تعل یکزماتیارکها و  یاستیکه پنطک هایی انر زبیتفس

لـم  که تکـ  يا چنـد واژه  ياوقات برا یه گاهک يطور وجود دارد. به آنها ریو تفس ها انن زبیبی مکشباهت 

 )shalabama(هماننـد شـاالماما   یلمـ کت ،مثـال  ي. بـرا شـد  یارائـه مـ   یمفصـل و طـوالن   يریشد، تفسـ  یم

ـ پ یـک ، بـه عنـوان   اسـت  ل شـده کیلمه تشک 6تا  3ه از ک )shalanoona(... شاالنونا)shalabama(شاالمانا ام ی

  .)76، ص 2012؛ همو، 30؛ ص 2011، دوکلدبلیو (شد یر میده تفسیچیار غامض و پیبس يمعنو

  د:یگو یم ها انغامض بودن زب درباره فرناند لگراند

ـ  یلمـات کردم مگر کشف نکردم، ک یار، بررسیه شخصاً، با دقت بسکر یاز تفس ي در تمام موارد ه سـاخته  ک

وتـاه  کلمات چقـدر  کن یه اکن بود یرد، اک یچه مرا متعجب م بود. آن يرنگ تعمدیدست بشر و محصول ن

  اد بود.یچقدر بلند و زآنها  ریبودند و تفاس

 يسـاها یلکاز  اي آمـاده کـرد و   گونه تفاسیر را دریابد، آزمـون سـاده   سقم این لگراند براي آنکه صحت و

۷۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 يا جلسـه  یـن بـود:  ه او داشت اک یدرخواست انجام دهد، ساهایلک خواست تا آن آزمون را دری استیکپنط

ر یرا تفسـ  دام جداگانه آنکهر  ،نندکر یتوانند تفس یه مکنفر  3ند و کلم کنفر شروع به ت یکد و ینکآماده 

هـا   یـک زماتیارکها و نـه   یاستیکنه پنط اماگر است. یدیکه یرشان شبیه چقدر تفاسکنند تا مشخص شود ک

  .)32همان، ص  ،دوکلدبلیو (کدام حاضر نشدند، آنرا بپذیرند هیچ

  ين رسوليهمراه با قوان يتاب مقدسك هاي اند. زب

ارائـه  آنهـا   استفاده از یچگونگ يبرا يدایز يها تی، اما محدودکرد یرا ممنوع نم ها انزب به ، تکلمپولس

  .)37ـ34ص  ،2012 ،دوکلدبلیو ( رده است:ک

 هـاي  انزب خواهند به اگر کسانی می«. آمده است: ها باید به نوبت باشد، یکی پس از دیگري . تکلم به زبان1

ـ نفـر ن  یک هم به نوبت. ، آنا سه نفر باشدیش از دو ید بیر حرف بزنند، تعدادشان نبایغ ـ باز ی ن یـ د ای

لـم  کت ،هـا  یاسـت یکاز جلسـات پنط  ياریه در بسک یدر حال .)24: 14(اول قرتنیـان،  »ندکرا ترجمه  ها انزب

  شود. یباره انجام میکهم به   ن نفر و آنیتوسط چند

را  هـا  انزب یک نفر نیز باید این«بیان شد:  27: 14گونه که در اول قرنتیان  همان ها باید تفسیر شوند. . زبان2

ه کـ هـم   گردنـد و زمـانی   یر مـ یتفسـ  ها به ندرت انزب ی،استیکدر جنبش مدرن پنط اما». ندکجمه تر

 هاست. اناز زب يجدا يزیر، چیه تفسکرسد  یرد، به نظر میگ یار صورت مک نیا

زنـان در جلسـات بایـد    «آمـده اسـت:    34: 14. در اول قرنتیـان  . زنان اجازه ندارند تکلم داشته باشند3

طـور کـه کتـاب     آنها نباید سخن بگویند بلکه گوش کنند و اطاعـت نماینـد، همـان   ساکت باشند. 

 اگـنس آزمـن  . ها بودند داران تکلم به زبان اما زنان در جنبش پنطیکاستی طالیه». تورات فرموده است

)Agnes Ozman(، اگر زنـان را از   ،رو نیا لم نمود. ازکه در مدرسه پرهام شروع به تکاست  یسکن یاول

 شود. یم ین جنبش متالشیا ،مینکحذف  یاستیکپنط جنبش

منـد اسـت. هـم     ، قاعـده دیگو یتاب مقدس از آن سخن مکه ک هایی انلم به زبکتتوان گفت:  یم بنابراین

زنـان  اینکه  ان شود و همیر آن در همان جلسه بیتفساینکه  رد، همیلم به نوبت صورت گکاست تا ت الزم

 شود.   یمراعات نشده و نم یاستیکپنط يساهایلکن ضوابط در یاز ا  یک چیه کلم ندارند. امااجازه ت

 ها انلم به زبكها در ت ياستيكبودن روش پنط يتاب مقدسكر ي. غ  ه

آسـا از سـوي    هاي کتاب مقدس یاد گرفتنی و دست یافتنی نیستند، بلکـه بـه صـورت معجـزه     زبان

، و  القدس اسـت  روح، یعنی همان روحاما تمام این عطایا از جانب یک «پذیرد.  خداوند صورت می
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. به عالوه، حواریـون در  )11: 12(اول قرنتیان »گیرد به هرکس چه عطایی ببخشد اوست که تصمیم می

گونـه آمـوزش    باره هیچ اي را هم نداشتند، و در این روز پنطیکاست حتی انتظار دریافت چنین عطیه

ها آمـوزش داده   چگونگی دریافت تکلم به زبان ها، رسمی نیز ندیده بود، اما در جلسات پنطیکاستی

  .)40ص  ،همان ،دبلیو کلود(شود می

دهانتـان را  هـا، بایـد    معتقد است: براي دریافت تکلم به زبـان  )Dennis Bennett( دنیس بنتمثال  يبرا

ـ تعمالقدس  ، در روحها انلم به زبکح شما را، با شروع تیه مسکد یه شما معتقدکد ید و نشان دهینکباز  د ی

ه شـما  کـ  يگـر یا بـه هـر زبـان د   یـ د، و ینکصحبت ن یسید. انگلینکلم کد تا تینکتالش  ،ند. سپسک یم

ه کـ  کیودکـ قـاً هماننـد   یرد. دقکـ نخواهد  کمکلم به شما کدر تصورت خداوند  ینرا در ایز ید؛شناس یم

ـ از خـود درآور  تنها چند صـدا  ید. امانکردن کند، شروع به صحبت ک یلم مکشروع به ت ،بار اول يبرا د. ی

رده اسـت.  کـ را به شما اعطا آنها  . خدایدد. آن صداها را نگه داشته باشیا ن بردهیرا از ب ییشما موانع صدا

  .)39ص  ،همان ،دوکلدبلیو  (د...ید، از صداها لذت ببریه او را دوست دارکد ییح بگویبه مس

اختـراع   یبـ یب و غریـ قواعـد عج  ،هیـ ن عطیـ افت ایدر یچگونگ يها برا یاستیکپنط، اینکه رو نیا از

  ست.یتاب مقدس سازگار نکنند، با ک یم

  القدس؟ د در روحيو تعم ها انلم به زبكو. ت

ن یـ در ا یقیا نه، توجه به حقـا یالقدس است  د در روحینشانه تعم ها، انلم به زبکت شودمعلوم  نکهیبراي ا

  .)44ـ43 ص (کلود، همان،:ردکخواهد  کمکبه حل مسئله  ،نهیزم

کـه توسـط   . کسـانی  تکلم کردنـد  ،آن روز حضور داشتند نفري که در 120فقط  ، در روز پنطیکاست. 1

 .نکردندنجات یافته، و تعمید شدند، تکلم  پطرسموعظه 

  کلم نداشتند.تاما د شدند، یتعماینکه  ز بایان نیسامر. 2

را بـه آنجـا    یوحنـا و پطـرس  انـد،   دهوقتی رسوالن در اورشلیم شنیدند که اهالی سامره پیغام خدا را قبول کر

القدس را بیابند؛ زیرا ایشان فقـط بـه    فرستادند. وقتی ایشان به سامره رسیدند، براي نوایمانان دعا کردند تا روح

پطـرس و  یک از ایشان نازل نشده بود. پـس   القدس بر هیچ نام عیساي خداوند تعمید گرفته بودند و هنوز روح

 ).17ـ14: 8القدس را یافتند(اعمال  سر این نوایمانان گذاشتند و ایشان نیز روح هاي خود را بر دست یوحنا

مشـاهده   13: 12ان یـ هـم در اول قرنت   بار و آن یکد فقط یعهد جد يها در نامه ،القدس د در روحیتعم. 3

  شده است.

ـ ؛ بيهودیریغ یم و بعضیهست يهودیاز ما  یم. بعضیباش یح میاز بدن مس ياز ما عضوهریک  غـالم   یعض

بـدن درآورده اسـت.    یـک صورت  داده و به نار هم قرارکالقدس همه ما را  آزاد. اما روح یم و بعضیهست

۸۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

م و خدا به همه ما، از همـان  یا د گرفتهیح تعمی، در بدن مس القدس روح یعنیروح،  یکله یوسه درواقع ما ب

شـاهد در نظـر    یـک به عنوان  ها انزب ،میقد هاي انه در زمکدهد  ینشان مامر ن یو ا رده استکروح عطا 

 شدند. یگرفته نم

در عصـر رسـوالن    ینداشت، حت ها انلم به زبکت یشد، هر مؤمن یمداده م یتعل ،مقدس تابکه ک یزمان. 4

سـخن   يعطاهمه ا یشفا دارند؟ آ يا همه عطایالقدس نبود. آ د توسط روحیبر تعم يه شاهدین عطیا

 .)30: 12(ر.ك: اول قرنتیان را دارند؟ ها انن زبیترجمه ا يمه عطاا هیرا دارند؟  ها انگفتن به زب

ـ ک یممطرح ها  یاستیکپنطگفت: اینکه توان  یتاب مقدس، مکبا توجه به اسناد  د در یـ ن نشـانه تعم ینند اول

ه کـ  يآورد از افـراد  یمـ  يتاب مقـدس شـواهد  کرا یز ؛ست، نادرست استها انلم به زبکالقدس، ت روح

 نداشتند.    ها انلم به زبکدام تک چیه یول ،د شدندیعمدست رسوالن ت به

 القدس؟ و پرشدن از روح ها انلم به زبكز. ت

اسـت اتفـاق   یکهـم در روز پنط  آن ،بار یکه تنها کبود  یخیتار يدادیالقدس رو د در روحیه تعمک یدرحال

ه هـر مـؤمن   کـ  اي ونـه گ بـه  .رار شده اسـت کتاب اعمال رسوالن تکالقدس بارها در  افتاد، پرشدن از روح

انسـان   یرا مستیزید؛ زیبپره یه آمده است: از مستکگونه  همان ند.کرا تجربه   تواند به طور متناوب آن یم

  .)18: 5(افسسیان دیشاند. در عوض از روح خدا پر شوک یزشت م يها را به راه

ود تا فرد توسـط  ش یمموجب القدس  القدس، پرشدن از روح ر روحیم شدن و ماندن در مسیتسل يبرا

  .)45ص  :( کلود، همان،ندکدا یاو سوق پ ينترل شده و به سوکالقدس  روح

امـا  القدس پر شـوند،   توانند از روح یان میحیه مسک است بارها آمده ،اعمال رسوالنتاب کگرچه در 

ون از یـ ره حواکـ  است آمده 4: 2سیاق آمده است. در اعمال رسوالن  نیبار در ا یکفقط  ها، انلم به زبکت

اعمـال رسـوالن، آنهـا از    تـاب  کات یـ ر آیدر سـا  امـا انـد،   نمـوده  هـا  انلم به زبکالقدس پر شده و ت روح

ـ   کم تیه بخواهکست یح نیصح ،رو نیای نداشتند. ازلمکت یول ،شدند یالقدس پر م روح را  هـا  انلـم بـه زب

  م.یالقدس بدان بر پرشدن از روح يشاهد

شـدند   القـدس پـر مـی    دهـد هنگـامی کـه مؤمنـان از روح     بررسی کتاب اعمال رسـوالن نشـان مـی   

 افتاد: رویدادهاي زیر اتفاق می

ها اعطـا شـده بـود، تحسـین و      آن  العاده به صورت خارق هاي خارجی که به ها خداوند را به خاطر زبان آن

  .)11ـ4: 2(اعمال رسوالن ستایش کردند

 .)33و 31و 12ـ8: 4مال رسوالن (اعکردند باکی او قلمداد می را شاهدي بر مسیح و بی آن

 .)5ـ3: 6(اعمال رسوالن کردند گزاري به بندگان خدا اعالم آمادگی می براي خدمت
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 .)60ـ55: 7(اعمال رسوالن کردند در روششان نسبت به دشمنان از رویکرد مسیح تبعیت می

 .)20ـ17: 9(اعمال رسوالن برداري از خدا بودند آماده فرمان

 .)24: 11(اعمال رسوالن ها مسلط شدند ها و جان حبه خاطر مسیح به رو

 .)10ـ8: 13(اعمال رسوالن در مقابل معلمان دروغین ایستادگی کردند

  .)52: 13(اعمال رسوالن سرشار از شادي شدند

بار هـم   یک یحتاما القدس آمده،  بارها صحبت از پرشدن از روحاینکه  بایز ان نیدر نامه به افسس عالوه به

ـ از ز ینام ـ القـدس در ا  شـدن از روح  پـر  يهـا  امـد. نشـانه  ین هـا  انب ـ  يجـاد رابطـه معنـو   یا ،ن نامـه ی ن یب

یطان در مقابـل شـ   یستادگیا، )19: 5(افسسیان عبادت و پرستش خدا ،)9ـ1: 6و 33ـ21و 19: 5(افسسیان برادران

 هـا  انلم به زبکاز ت یدر واقع نام .شده استبیان  )20ـ18: 6( فسسیان ي مؤثرعباد یزندگ )18ـ11: 6(افسسیان 

  است. به میان نیامده

 یبارهـا در زنـدگ   ،القـدس  ن است پر شـدن از روح کگرچه ممگفت: توان  یم ،اتکن نیبا توجه به ا

گانه را بـه عنـوان   یب یلم نمودن به زبانکت ،رو نیا ست. ازین ها انلم به زبکنشانه آن ت یرار شود، ولکافراد ت

  ست.یتاب مقدس سازگار نکات ینمودن، با آبر پر شدن از روح قلمداد  يشاهد

    يريگ جهينت

  :  گفتتوان  یتاب مقدس مکبا توجه به استدالالت 

به باشد، بـا مـتن   یغر یا زبانیتواند به زبان فرشتگان و  یم ها انلم به زبکت :ها معتقدند یاستیکه پنطکنیا. 1

 ندارد.   يتاب مقدس سازگارک

ان صـورت  یـ هودیدر حضـور   ،تاب مقدس از آن سخن گفتـه اسـت  ک هک هایی انلم به زبکت ،عالوه . به2

لم بـه  که تک یحال رده است، درکان قلمداد یهودی يبرا هاي انرا به عنوان نش تاب مقدس آنکگرفت و 

 .  نگرفته استن هدف صورت یها با ا یاستیکپنط هاي انزب

 آزمـن  اگنس یلم داشته باشند، ولکتتوانند  یزنان نم .مند است تاب مقدس ضابطهکدر  ها انلم به زبکت. 3

 داشته است. ها انلم به زبکت يادعا ی،استیکن زن پنطیبه عنوان اول

ـ  ،متناسب با آن همراه باشد يرید با تفسیبا ها انلم به زبکه تیعط ،مقدس  تاب. براساس ک4  يریتفسـ  یول

 ب است.یب و غریعج يریتفس ،نندک یها ارائه م یاستیکه پنطک

تـوان بـا    ینمـ  ،رو نیا شود. از یخداوند محسوب م يآسا معجزه  هیتاب مقدس، عطک هاي انلم به زبکت. 5

 رد.کرا تجربه  ها انلم به زبکها ت یاستیکپنط یاختراع يها روش

۸۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 همراه نبوده است. ها انلم به زبکشه با تیها، هم یاستیکپنط يالقدس، برخالف ادعا د روحیتعم. 6

 ها نیست. ها در زندگی هر مؤمنی تکرارشدنی است و مشروط به تکلم به زبانالقدس نیز بار . پرشدن از روح7

د و یـ گو یمقـدس مـ   تـاب کچـه  ها، بـا آن  انلم به زبکها درباره ت یاستیکپنط يمبنا گفت:توان  یم ،رو نیا از

 ست.  یرده است، سازگار نکن ییه تعک یشروط
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