
 81ـ76، ص 6231، پاييز 23سال هشتم، شماره چهارم، پياپي   _________________________________  

1 
 
 
 

 در کلیسای پنطیکاستی (نیروبخشتأملی بر آموزه عطایای قدرت )

 استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيآکردی /  محمدحسین طاهری Taheri-akerdi@iki.ac.ir 

    y.a.g@chmail.irمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيكارشناس ارشد دين شناسي / تابي گه ابوزادياسر 

 11/11/1931ـ پذيرش:  11/11/1931دريافت: 

 دهكیچ

كته از  العاده استتدريافت قدرتي خارق، آسا و شفابخشكارهای معجزهو  عطيه ايمان همانند (نيرو بخش)عطايای قدرت 
از جمله عطايايي كتاب مقدسي هستند كته امتروزه ، اين نوع عطايا :ها معتقدندپنطيکاستي. شودالقدس اعطا ميسوی روح

اين پژوهش به بررستي در . پردازندتبشيری مي هایبا تمسک به اين عطايا به فعاليتآنها ، روايناز. استنيز قابل دستيابي 
هتا و آيتات پس از تحقيق در آثار منسوب به پنطيکاستي پرداخته و (انتقادیت  روش تحليلي)با ، صحت يا سقم اين مسئله

حتتي كتتاب ، عصر و زمانه عطايا به سر آمتده، كه به تصريح خود كتاب مقدسعالوه بر آن، شوداثبات مي، كتاب مقدس
متدعيان آن را ، را هميشتیي ندانستتهآنهتا استت و  وجود چنين عطايايي در آخرالزمان هشتدار دادهنسبت به نيز  مقدس
 .گو خوانده استدروغ

 .كتاب مقدس، يشفابخش، معجزه آسا یكارها، مانيا، هعطي، القدسروح، هايکاستيپنط: هاواژهكليد
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 مقدمه

گيتری سال از زمان شکل 121که كمتر از اينحيت پروتستان با وجود ای از مسيبه عنوان شاخه ،«جنبش پنطيکاستي»

هزار نفر را در سراستر جهتان گترد  111جمعيتي حدود ، های ويژه خودتوانسته است با تمسک به آموزه، گذردآن مي

همته  القدس و بتا ریيتای مستيحي نمتودنكه در ابتدا با تأكيد بر روح ،اين جنبش. (3 ص، 2112، )هکتخود جمع كند

بتا ، های تبشيری خود را آغاز نمتودفعاليت، از ظهور مجدد مسيحپيش مردم جهان و تشکيل كليسای بزرگ مسيحي 

، 1331، تي؛ استم2111، )راست ک مواجه شديكاتول یسايهمانند كل ،يهای اكثر كليساهای رسمگيریها و موضعمخالفت

 یهتاشيساها و شتركت در همتاين كلياز ا يبا برخ، اكراتن دوره مذيچند یبه مرور زمان و پس از برگزاراما ، (2ص

بته ، دستت آوردهبه يتيجه مقبوليدرنت ،ساها صورت دادهين كلياز ا يبا برخ يتوانست توافقات، تيحيمس یايمختلف دن

 .(2111، ننيد؛ كرک2111، ؛ جمبرک2113، نیتوني)وارر خود ادامه دهديتبش

 ؛(291ص، 2111، )اندرستوناستاو  یمعنو یايالقدس و عطاتمركز بر روح ،يکاستير پنطينکته در تبشن يتریمحور

القتدس در روز توستم روحامتا ، وجود آمتدح بتهيستا توستم مستيدرست است كته كل: ها معتقدنديکاستيچراكه پنط

ها بتر يکاستيپنط ،رونيااز. قدرتمند در سراسر جهان منتشر شد ييرويافت و به سرعت به عنوان نيکاست قدرت يپنط

گتزارش شتده  1: 2كه در اعمتال رستو ن  یداديرويعني  ،کاستيالقدس در روز پنطروح یزيررونين باورند كه بيا

 یستاين كلياولت ،اندالقتدس پتر شتدهاز روح ،ن روزايتكته در  یافتراد، است يالقدسر روحيدر واقع همان تبش، است

 .(92ص، 2112، ؛ همو292ص، 2111، ؛ اندرسون223ص، 2112، رلي)ماندل دادهيرا تشک یونريسين جامعه ميو اول يحيمس

منتد نقتش قدرت یبترا يتيارزش وا  ،خود یريتبش یهایها را بر آن داشته تا در استراتژيکاستيپنطين نکته، ا

كنتد و جنتبش يد متييتن مطلت  را تأياها، يکاستير پنطيخ تبشيتار. رنديدر نظر گ يالقدسروح یايالقدس و عطاروح

بته عنتوان قتدرت  ،القتدسل روحيبتديبتوده و بتر نقتش ب یريتبشت يجنبش ،خود یريگاز زمان شکل يکاستيطپن

از  يکتي، (Pomerville)ليتپتو مرو. كترده استتيد ميتتأك، است یريتبش یهاتيفعالپشتوانه همه كه  یازانندهيبرانی

د يتتتوان بتا ارجتاع بته تجربته تعميرا مت يکاستتيپنط یستاهايرشتد كل يد: علت اصتليگويم يکاستيمحققان پنط

عصتر . ميكنتيمت يالقدس زندگما در عصر و زمانه روح. رهاستيتبش يمباشر و متول ،القدسروح. افتيالقدس درروح

 .(91ص، 2112، )اندرسوناست يکاستيپنط یهاو گواه آن ظهور جنبش، القدسروح یزيرون ريب

 قتدرتِ یايتو عطا يصتوت یايتعطا ،ير دو دستته كلترا د يالقدستروح یايتها عطايکاستيپنطبنابراين، 

و ، هتار زبانيهتا و تفستتکلتم بته زبان، ييشیويه پيعط، يعني يصوت یايعطا. كننديم یبنددسته روبخشين

ار شتروع بته تکلتم يتاختيبت، القدست روحيهستند كه فرد با عنا ييايدسته از عطا آن كلمات حکمت و دانش

 ،بخشرويتن یايعطا ،یريداز سوی . دست گرفته استار زبان او را بهيالقدس اختحنکه رويگو ا. كنديم يعبارات

قتدرت تکلتم از فترد ستل   يكته بته نتوع ،يصوت یايشود كه برخالف عطايماطالق  ييايبه آن دسته عطا

 یايتا را جتز  عطايتسته دستته عطا. گردديالقدس به فرد اعطا مپردازند كه توسم روحيم يبه قدرت ،شوديم
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، 1331، ني؛ هتاگ1ص، 2111، )تتنه شتفايتآستا و عطمعجزه یه كارهتايتعط، متانيه ايعط :اندروبخش برشمردهين

القدس له روحيكه فرد بوس يهنیام ،يالهام یايز همانند عطايا نين دسته عطايا .(33ص، 1311، لي؛ گ121و111ص

 .آشکار خواهند شد، شوديد مين و تعميتده

م يبترآنپتژوهش ن يدر ا، استمنتشر نشده  يبه زبان فارس يمدوناثر حال ه ب تا ،ضوعن مويدر ااينکه  با توجه به

مترتبم بتا  يكتتاب مقدست ینقدها ،ها پرداختهيکاستياز منظر پنطآنها  يا و بررسين عطايتک اتک يتا ابتدا به معرف

 ر پاسخ خواهد داد:يق به سؤا ت زين تحقيا ،رونيااز. ميرا مطرح كنآن 

 ست؟يچ يمعجزه آسا و شفابخش یكارها، مانيه ايها در مورد عطيکاستيپنطدگاه يد. 1

 دارند؟ يا منشأ كتاب مقدسين عطايا ايآ. 2

 دارند؟ يکاستير پنطيدر تبش يا چه نقشين عطايا. 9

 كند؟يد مييا را در عصر حاضر تأين عطايا كتاب مقدس وجود ايآ. 1

 مانيه ایعط يبررس. الف

م يمتان را بته چهتار نتوع تقستيانیتاه، ک يتدر . متان وجتود داردياز ا يگوناگونباورند كه انواع ن يها بر ايکاستيپنط

 كنند: يم

، اورديتمتان بيا، ختود يبته عنتوان نتاج، حين معناست كه اگر فرد به مستيمان به ايانوع ن يا، مان نجات بخشيا. 1

ن يتا. (121ص، 1331، ني)هتاگپاک خواهد شتد ،كه او را احاطه كرده یديده خواهد شد و از هر گونه گناه و پليبخش

 .(1: 2ان ي)افسسديآيدن كلمه خدا مياست از جان  خدا كه به همراه شن یاهيعط ،مانيا

بته عبتارت . شتودي  انستان ميالقتدس نصتروح یهاتيق هداياست كه از طر ياز ثمرات يکيمان يا: مانيثمره ا. 2

رشتد  يحيفترد مست ياستت كته در زنتدگ يمتانيا، مانين نوع ايا. نديگويم یدارمانيا اي يمانيباا ،به آن ،یريد

 .(29ت22: 2ان ي)غالطل كنديتبد يو آراسته به فضائل اخالق يمذهب يتيكند تا او را به شخصيم

حاصتل آنهتا  شتناخت كلمته او و اعتقتاد بته، ق شتناخت ختدايكه هر روزه از طري است مانينوع ا: يمان عموميا. 9

 .(21: 11)مرقس گردديت ميمان تقوين نوع ايارد، يگيش را ميخواند و پاسخ دعايفرد دعا م هرگاه. گردديم

ختاص را انجتام  یكتار، ختاص يژه استت تتا در زمتانيو یهامان به انسانيا يعيمافوق طب یاعطا :مانيه ايعط. 1

 یق عتاديكه از طر یامعجزه افتيدر یبرا، در فرد يبه طور آن ،يعيمافوق طب ،مانين ايا. (11ص، 2111، )تندهند

، ني)هتاگهمراه داردنته بتهيآرامتش و طمأن ،فترد ید و پس از آمدن بترايآيوجود مبه، استممکن ريافت آن غيدر

. شتوديمان او منجر ميش ايفرد است كه به افزا یرشد معنو، مانيه ايافت عطيم دريجه مستقينت. (121ص، 1331

 ،ستسس. (11: 11ان ي؛ روم 1: 2ان ي)افسسكنديافت ميمان دريزان ايبه همان م، شوديكه فرد دوباره متولد م يهنیام

دن يان با شتنيکيآمده است كه تسالون، 9: 1ان يکيدر دوم تسالوننمونه،  یبرا. شوديشتر ميب، افتهيمان او توسعه يا

 .مان رشد كردنديدر ا یاديتا حد ز ،مانيكلمه ا
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 شـما مـانيا رايز؛ میکن نیچن که است ستهيشا، يبل. ميینما شكر شما وجود یبرا را خدا همواره میموظف، زيعز برادران

 .(9: 1ان يکي)دوم تسالوناست شده قیعم تينها يب گريكدي به نسبت شما محبت و، کرده رشد ریچشمگ یا بگونه

   د؛ان داريحيمس يدر زندگ يسه كاركرد اساس ،مانيه اين باورند كه عطيها برايکاستيپنطبنابراين، 

محافظتت ، شوديبا آن مواجه م يكه در زندگ يتواند انسان را در مقابل خطرات مهلکيمان ميا هيعط :محافظت. الف

كه او توانستت  يهنیام. (9: 11ان يو عبران 11: 1ال ي)دانابديرها نجات يمان توانست از شيه ايق عطياز طر اليدان. كند

را  يرها مبارزه نکرد و شت  آرامتيبا ش ياو حت. نست آسوده خاطر باشدتوا ،ابدي ييرها رهايآسا از شبه طور معجزه

در شتهر محتل  یااز تسه ،ز او را از سقوطيح نيمس يمان در زندگيه ايعط. (1: 11)داوران كرد یرها سسريدر كنار ش

ن دوره يولتحفتظ شتد و در ا یابه طور فوق العتاده ،مانيه ايق عطياز طر اسيال. (23ت21: 1)لوقا تولدش حفظ كرد

 .(1: 11)اول پادشاهان شدن توسم  شخورها در امان مانداز خورده ،يسالخشک

 ص، 2111، )تتننتديبيتتدارک م يعتيمافوق طب یهاتوشه ،فرد یآسا برامعجزه یمان در كارهايه ايعط :تدارک توشه. ب

 .(1: 11)اول پادشاهان نباشد يسنیآوردند تا او در گرينان و گوشت م اسيال یها براكالغ ،هرروز صبح و ش . (12

. مان را بارها بته كتار گرفتتيه ايبود كه عط يانسان اسيال. است يمکان يعيع و مافوق طبيسر ييانتقال جابجا :انتقال. ج

و اول پاشتاهان  11: 2)دوم پادشتاهان یر منتقتل شتوديد يبه مکان يمکاناز  ،القدسبود تا توسم روح یار عادياو بس یبرا

 او. بترد ختود نزد به را او خدا، بچشد را مرگ طعم نکهيا بدون، دليل نيهم به. داشت مانيا خدا به زين اخنوخ. (11: 11

 .(2: 11ان يو عبران 21: 2ش يداي)پساخت منتقل یريد عالم به جهان نيا از را او خدا رايز ؛شد ديناپد ناگهان

 ریمان در تبشيه اینقش عط

را يتز؛ وندنديبس يکاستيمان پنطيكنند تا به ايها مردم جوامع مختلف را دعوت ميتکاسيپنط، ن كاركردهايهمبراساس 

متان ياجته، موجت  يدرنت، آورديت به او را به همراه مبت نسيجالل خدا و ترس و خش ،مانيه اين باورند كه عطيبر ا

 .(112 ص، 1311، لي)گشوديیران ميآوردن د

 آسامعجزه یه کارهایعط يبررس. ب

ختدا بته فترد اعطتا  یک معجتزه استت كته از ستويانجام  یآسا برامعجزه ييتوانا ،آسامعجزه یرهاه كايعط

د به صورت يبا ،هين عطيكننده اافتيچرا كه در؛ مان تفاوت دارديه ايبا عط ،آسامعجزه یه كارهايعط. گردديم

هتدف از انجتام اعمتال . (11ص، 2111، ؛ تتن129ص، 1331، ني)هتاگر باشتديتآستا درگمعجزه یفعا نه در كارهتا

و ، د كلمتهييتأ، خواهديكه فرد ماست  ييزهايچ آن یبرا یسازمقدمه، محافظت، از خطرات ييرها، آسامعجزه

 .(112ص ، 1311، لي)گاست ينشان دادن عدالت اله

بته پتن   ،چراكه بر اساس كتاب مقتدس ؛آمده استت  معجزاتت  به صورت جمع ،«معجزه»مقدس واژه  در كتاب

ژه يتو یهتاشينما، يخلقت معجتزات، يآنت یشتفاها، يعين طبيافتن بر قواني یند: تفوق و برتريوع عمل معجزه گون

 .(11ص ، 2111، )تنهايو شیفت هان و آثار نشانهيتده
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ضتعف دليتل تنهتا بته اين امتر ، شودينقض م يعيک قانون طبيكه  يهنیام :يعین طبیافتن بر قواني یتفوق و برتر. 1

ق يتاز طر. ديبخشت يرا تعتال يعتين طبيتوان قوانيم ،تريعالین معنويق قوانياز طر. ستين يعين طبيانقو يقانون

متدت توانست  ،آسامعجزه یواسطه كارهابه ،يموس. ابندي يتوانند تعاليم يعين طبيقوان يتمام ،عمل معجزات

دن يتن دوره را بتدون خوابيتاحتمتا   ا ،نياو همچنت. (3: 3ه يتتثن)كند یرسش  را بدون آب و غذا س 11روز و  11

او از : كتار گرفتته زمتان بتالقدس را همه از روحيدو عط، رفتيآب راه م یح رويكه مس يهنیام. گذرانده است

به راه رفتن مشتوول  يمدت، روندين سفت راه ميزم یگونه كه روهمان ،آب یمان كمک گرفت و بر رويه ايعط

 .(22: 11 ي)متز انجام داديآسا را نعمل معجزه ،اذبهر قانون جييبا تو ،نيهمچن .بود

ستت ين معنتا نيتن به ايالبته ا. بر باشدزماند يشا، يشفا در حالت معمول یايق عطاياز طر يبخششفا :يمعجزات آن. 2

 یايتق عطايتكته از طر يبلکته شخصت،   استتيتتدرو بته یاش مرحلتهيشتفا ،كنديافت ميكه شفا در يكس

، ابتديرا بازختود  يعيقدرت طباينکه  یجسم او برا، اما ابدييشفا م یماريفورا  از هرگونه ب ،بداييشفا م ،شفابخش

شتفا  یمتاريفترد هتم از ب، آستاق عمل معجزهياز طر یاما در شفا. است يخاص يشدن بازه زمان يازمند به طين

افتن مترد لنتد در يتهماننتد شتفا . ابتدييرا بتاز متخود  یرويالعاده نصورت خارقبدن او بهاينکه  ابد و همييم

 .(1: 9)اعمال رسو ن مياورشل

 يهنیتام. نداشتتوجتود از آن پيش است كه تا  یزيوجود آوردن و خلق چبه ،«يمعجزات خلق»مراد از : يمعجزات خلق. 3

ول پادشتاهان )اآسا فراهم شتده بتودق كار معجزهياز طر ،روغن یاشهياز آرد و ش يصندوق، بود یاوهيدر خانه ب ايلياكه 

 يپن  قترص نتان و دو متاه ،مثال یبرا. انجام داد یاريبس يمعجزات خلق ،ت مردميهدا یز برايح نيمس. (11ت11: 11

از  یاريو بست (21و  13: 11 ي)متتت كترديتكه پن  هتزار نفتر را كفا یابه گونه ،آسا بركت دادق عمل معجزهيرا از طر

 .(91و  91: 12 ي)متكامال  خوب شدند ،او يمعجزات خلقواسطه به ،در بدن داشتند يكه نقص یافراد

ار يصتورت بستبته، افتراد يآستا توستم برختخداوند بتا انجتام اعمتال معجزه ،یدر موارد: نیژه تدهيو یهاشينما. 4

 ،لمس كترد پولسكه  ييهابندشيها و پدستمال ،در شهر افسسنمونه،  یبرا. جالل خود را نشان داد یقدرتمند

 اشتخاص یرو را او لبتاس از یاتکته ايت دستتمال هرگاه كه یطوربه. دنديبخشيقدرت م، قدرت خداواسطه به

 .(12و  11: 13اعمال رسو ن )افتندييم شفا، گذاشتنديم ماريب

القتدس روح یزيترون ريق بيرا از طر ييهايها و شیفتخداوند نشانه ،يانيپا یدر روزها: هايها و شگفتنشانه یاجرا. 5

اعمتال )نشتان داد متاياَلالقتدس را در مقابتل جتادوگر قدرت روح پولس. (13و  11: 2)اعمال رسو ن ن خواهد دادنشا

و او  یبترا يخلقت یامعجتزه، داشتت يبته جتالل الهت يم اعتقتاد راستخيكه ابراه يياز آنجا. (11ت1: 19رسو ن 

 .(21و  11: 1ان يروم)صاح  فرزند شدند ،یريداد و آنها در سن پ یهمسرش رو

 ریآسا در تبشمعجزه یه کارهاینقش عط

ن يتبتودن ا يقتيحق یبرمبنتا یاسب  شده تتا عتده يکاستير پنطيآسا در تبشمعجزه یه كارهاياستفاده از عط
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در  (John G.Lake) کيتل يهمانند جان جت يکاستيه پنطياول یونرهايسيم. ل شوندين گروه متمايبه ا ،معجزات

و ، (Oral Roberts)اورال رابرتز، (William Branham)برنهامام يليوهمانند  ،شفا مکت و مبلوان ، يجنوب یقايفرآ

؛ كنتديفا ميا یانقش برجسته ،یسازيحيمس درداشتند كه معجزات  اعتقاد، (Reinhard Bonnke)نهارد بونکهير

، ع استتياد شتايتجهتان ستوم ز یو استخدام اجنه در كشورها یجادوگرت  مثال یبرات كه  ييجاچراكه از آن

بته  ،تيتاستتفاده از معجتزات در نها ،رونيااز. ار مورد استقبال واقع شديبسآنها  دفعبرای معجزات  یريكارگهب

 یهتااز بخش یاريدر بس ،يکاستيپنط یساهايرشد كل ش سرعتيمان به كلمه و موج  افزايق كلمه و ايتصد

 .(292ص، 2111، )اندرسونگرديد جهان

 يبخشه شفایعط يبررس. ج

ه يتعط»، استت يم الهتيجه مداخله مستقيو در واقع نت ندارد يكه بشر در آن دخالت ،را يعيمافوق طب یشفا

ن جنبش يا ياز اعتقادات اساس يکي ،«شفا»مسئله . (12ص، 2112، ؛ رابستون1ص، 1331، )واكرنديگو «يشفابخش

كته بته  يكست شتده استت:بيان بار  دو (Apostolic Faith)«يمان رسوليا»ة روزنامة ن شمارياست كه در اول

 یها بترايکاستتيپنط. (2 ص، 1311، اف ی)ادارد يد معتقد باشد كه خدا قدرت بر شفابخشيبا ،دنبال شفاست

، مسئله شتفا، ا يثان. مقدس ذكر شده استچون در كتاب، او  : اندكردهبيان ل يچهار دل، اعتقاد به مسئله شفا

انستان ، ثالثتا . (21ص ، 1331، )واكراز نجات است يبخش ين شفا الهيبرابنا، شوديح ميشامل كفاره شدن مس

از يروح انسان ن. كنديم يزندگ یدارد و در كالبد ينفس، است يروحان یاست: او موجود يسه جزئ یموجود

 ،رابعتا . از بته شتفا دارديتن نفس و جسم انسان است كته نيو ا. مند تولد دوباره استازيبلکه ن ،به شفا ندارد

و  يعيمافوق طب یبواسطه شفات تر نييپا یاينجات در گرو بازگشت از دن .جه سقوط انسان استينت یماريب

 .(11ص ، 2112، )رابسوناوست تولد دوباره

 از كتتاب ييهتاآنها بتا توجته بته بخش. دارد ینقش محور افت شفايدر یعبادت برا :ها معتقدند كهيکاستيپنط

 ،متان كامتليدست به دعا برداشتته و بتا ا ،یرانيخودش و د یشفا یتواند برايم يسن باورند كه هر كيبر ا ،مقدس

 .(2ت1: 2وحنا ي؛ اول 91ت92: 11ان ي؛ عبران11ت19: 2عقوب ي)ه شفا را از خداوند درخواست كنديعط

. شتوديز واقتع متيتهتا نشفا از آن راه :ها معتقدنديکاستيوجود دارد كه پنطنيز  ییريد یهاروش، عالوه بر دعا

و استتفاده از دستتمال و ، (11تت11: 11لوقتا )داديح انجتام متيگونه كته مستهمان ،ماريسر ب یگزاردن روهمانند دست

 .(191ص ، 1913، ؛ والز12ت11: 13رسو ن )شديانجام م پولسگونه كه توسم همان، بندشيدن پيپوش

 د:كاربرد دارنشفابخش در سه حوزه  یايعطا ،هايکاستياز نیاه پنط

 یالقدس بته ستوح گفته است كه روحيمس. نفس و جسم است یمربوط به شفا ،شفابخش یاين عملکرد عطاياول. 1

از بته يتده استت و نيدشان رنجور و صتدمههستند كه نفس یاريافراد بس. د تا افراد دلشکسته را شفا دهديآياو م

 .(11: 1لوقا)ابديد شفا يز بايشان نمبلکه جس ،ابديشان شفا از دارند كه نفسينتنها نه .شفا دارند
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ا از يتكته  ييهتایماريب. استت يجسم یهایماريدر استفاده از قدرت خدا در ب ،شفابخش یاين عملکرد عطايوم. د2

بته بتدن وارد  ،يکروستکوپيهتا و موجتودات مضتر مروسيو، هتایباكتر، هتاکروبيق مياز طر ،کيق ارگانيطر

 .(1ص، 1331، )واكرن و اجنهياطيش یق آزارهايا از طريشوند و يم

عطتا  يون متذهبيها و روحتانشيژه بته كشتيتهستند كه خداوند به طور و ييايعطا، شفابخش یايقسم عطا. نوع 9

... كمتر درد و، یكتر، یاعم از كور يكه مشکالت متنوع جسم يمؤمنان یشفا یبرا ،اين عطاياز ا نآنا كند ويم

 .(1: 1ن )اعمال رسو كنندياستفاده م، دارند

 ریه شفا در تبشینقش عط

  شده تا موجد بر شفا يتأك. (212ص، 2111، )اندرسونستا ييساير كليتبش ياساس یهاشاز بخ يکي، يشفابخش

. بودنتد يناراضت ياصل يليانج یساهايكه از افول شفا در كل شود يكسانل به بهشت يتبد ،يتکاسيجنبش پنط

شتفا و محافظتت از شترور  یبترا يآداب و رسوم خاصت ،آنها يان سنتيادبودند كه در  ييغالبا  آنها ،ن جوامعيا

 یبلکته شتفا ،شتدينم يجسمان یمحدود به شفا ،يکاستيپنط يشفابخش .(11ص، 2111، )واكروجود داشته است

متوثر  یاز ابزارهتا يکتي ،ز دارويبدون تجو ید بر شفايكأت. شديز شامل مين را نياطيو دفع شرور و ش يروحان

 و دندشيسا ميافراد جذب كل ن صورت كهيبد؛ شد يکاستيپنط یهاسايكل احداثام و يرساندن پ یبرا یريتبش

شتان را دربتاره ا بستتیانيت ،از دوستتان يکي يا گواهيو كردند يرا تجربه م ياله یشفااينکه آنها به محض 

. كشاندنديرا به جلسات شفا م نآنا رفتند ويان خود ميبه سراغ دوستان و آشنا، دنديشنيم ياله یافت شفايدر

را بته گتوش  يالهت یخوش شتفا یخبرها ،يمعمول یاعضا. ن شروع شدييسا از طبقات پايتوسعه كلرو، ازاين

ن رشتد را در يشتتريب ،کيتزماتيو كار يکاستتيپنط یستاهايشد كه كلموج  ه ين رويهم. رساندنديیران ميد

 .(19 ص، 2111، )واكردنا داشته باشياز نقاط دن یاريبس

 هماننتدنقش شتفا را ، كننديم يجهان سوم زندگ یكشورها كه در ييژه آنهايوهب، سراسر جهان یهايکاستيپنط

 یهتاهتا و گاهنامتهخبرنامته يستم،اوائل قرن ب. داننديم، هستند زدهبتيمصر و يكه فق يكسان یخوش برا ييهاخبر

متک گرنتت . اجنتهاز دستت  ييهتا و رهتایريتگنجت، يجستمان یافتت شتفايبود از هزاران شهادت بر در يفراوان

 یستاز يحيمست یباز بته ستو یادروازه ياله یمسئله شفا ،هايکاستيپنط یبرا :ديگويم (Grant McClung)كالند

 .(111ص، 1311، )مک كالنده استبود

 یهاتداد و ارواح شترور و قتدريمتاران را شتفا متيب، ا مترد ختدايتن يمتخصص د، هاييقايآفر یهافرهنددر 

، در مقابل ختود يمردم بوم، بر مسئله شفاآنها  ديقا و تأكيها به آفريکاستيبا ورود پنط. كردنديرا از فرد دور م ييجادو

را در ختود آنهتا  یبشتر یازهتاياز مشکالت و رفع ن یاريكردن بس برطرف ييند كه توانابود یمندن قدرتيدشاهد 

 یهتانيها و كمسمتهيخ، ن منظتوريز بتديتها نيکاستيپنط. اسخ مثبت دادندها پيکاستيبه دعوت پنط، رونيا. ازداشت

 .(211ص ، 2119، )اندرسونكردنديشفا برگزار مبرای قا يدر سراسر آفر یاديز
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 رو بخشین یايبر عطا يلیتحل

آستا و شتفا معجزه یكارهتا، متانيا كته همتان ،يکاستتيروبخش پنطين یايل عطايو تحل یبه واكاو ،ن بخشيدر ا

 .شوديارائه مآنها  بر ييپرداخته و نقدها ،ستنده

 مانيه اينقد عط. الف

كه در كتتاب مقتدس  يقيبه حقاو  حيمس، مان به خداونديا ،خوانديمان فرا ميهمه را به ا ،كه كتاب مقدس يياز آنجا

كتتاب مقتدس بتا  . امتانشتده استت ير آن نهتيدر مس یداريدر كتاب مقدس و پا يمان عموميا، رونيااز،  ...آمده و

خ يبته تتاربتا مراجعته  ،بته عتالوه. (11تت1: 19ان ي)اول قرنتديان خواهند رسيبه پا یا روزيكند كه عطايمبيان صراحت 

 ،یالديو پس از ستال هفتتاد مت، و رسو ن، پادشاهان، داوران، ا يان دوران انبيپس از پا م كهيابييمدر ،هياول یسايكل

یتر يد، هيپس از قرون اول یهاست كه در سالين معنا نين نکته به ايالبته ا. شودينم ا مشاهدهين عطاياز ا ییر اثريد

اينکته بته ختاطر ، متانيه ايتعط. امتا عکسه بلکه ب، شوديبار نم بر آن یادهيفا ،وجود ندارد و بر فرض وجود يمانيا

متان و يا ،جتهيدرنت. (29ص، b2112، كلود وي)دبلیر در كار نخواهد بوديد، ديا به انتها رسيكالم خدا كامل شد و عصر عطا

 .(121ص، 1331، ني)هاگیر اعطا نخواهد شديد، مانيه ايعطاما ، شه خواهد بوديهم یدارمانيا

 آسامعجزه يه کارهاينقد عط. ب

كنتد تتا ياستت كته خداونتد بته فترد اعطتا م یاالعادهخارق ييتوانا ،آسامعجزه یه كارهايعط ،هايکاستياز نیاه پنط

، محافظتت، از خطترات ييهماننتد رهتا يتيغتا یبرابايد البته معجزات حتما  . آسا انجام دهدمعجزه یكارهاموعه مج

كته پتس از ظهتور جنتبش  ن استتيتها بتر ايکاستتيبتاور پنط. (112 ص، 1311، ليت)گرديصورت بی،  ...د كلمه وييتأ

بتا حقتائق  ،نکتته نيا اياما آ. دار شدنديدوباره پدآسا معجزه یايشده و عطاآنها  ت خداوند شامل حاليعنا، يکاستيپنط

 كرد.د به كتاب مقدس مراجعه يبا ،ن نکتهيفهم ا یتطابق دارد؟ برا يكتاب مقدس

 هشدار کتاب مقدس درباره معجزات غلط آخرالزمان . 1

متتون ، استت دهشت ييشیويپ ،حياز بازگشت مجدد مسپيش ا يوجود عطاكه ، پندارنديها ميکاستيبرخالف آنچه كه پنط

ستخن ، عکتسه بلکه بتاند، سخني به ميان نياوردهآسا در آخرالزمان معجزه یايد از عطايجد يمقدس درباره آمدن جنبش

، ن در كتتاب مقتدسيهمچنت. (9: 19موتتائوس يدوم ت)وندديپيوقوع ماست كه در آستانه ظهور بهدر ميان بزرگ  یاز ارتداد

 .(11ت19: 19؛ مکاشفه 3ت1: 2ان يکي؛ دوم تسالون21: 21 يمت)است ف شدهيدهنده توص يفرآخرالزمان  یهايها و شیفتنشانه

همته امتروزه بتر واژه  نيتا. امتده استتيهرگز در كتاب مقتدس ن ،«معجزه»واژه ، کهنيمعجزه اة یر دربارينکته د

واژه  يونتانيمعتادل . استت فتتهبه كار نردر كتاب مقدس هرگز واژه اما اين ، كننديد ميو انواع معجزات تاك «معجزه»

شتانزده بتار ، گردديكه به معجزه ترجمه م، Dunamisاما واژه . امده استياست كه در كتاب مقدس ن Thoma«معجزه»

 .(22ص، 1331، و كلودي)دبلیر مناسبت ندارنديکديبا آنها  ک ازي يكار رفته كه هدر كتاب مقدس به
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 مان يمنجر نشدن معجزات به ا. 2

ر كتتاب يتغ يكالمت، ن جملتهيتاامتا ، مان خواهنتد آورديحتما  ا ،ننديبب یاان نشانهياگر جهاناست:  معتقد برميجان و

متان يهرگتز منجتر بته ا ،ين جهتانيتح گفته است كته معجتزات ايرا مسيز. (113 ص، a2112، و كلودي)دبلاست يمقدس

بلکته  ،ستتيمعجتزه ن ،گتردديمتان ميچه موج  اآن، گونه كه در لوقا آمده استبلکه همان ،(11: 1وحنا ي)نخواهند شد

 .كتاب مقدس است

ن يـتا پنج برادر مرا از وجود ا، يکنم که او را به خانه پدرم بفرستيپس التماس م، میپدرم ابراه یثروتمند گفت: ا

بارهـا و بارهـا  ایو انب يم فرمود: موسیند! ابراهياینجا بيز پس از مرگ به ایمبادا آنان ن، محل رنج و عذاب آگاه سازد

 یا، ثروتمنـد جـواب داد: نـه. شان توجه کننـديتوانند به سخنان ايبرادرانت م اند.ن امر آگاه ساختهيشان را از ايا

نـا  از گناهانشـان توبـه یقي، شان بـرودياز مردگان نزد ا ياما اگر کس. ندارند يشان توجهيم! به کالم ایپدرم ابراه

شـان ياز مردگان هم نزد ا ياگر کس يحت، ندارند ياء توجهیو انب يبه سخنان موس م فرمود: اگریابراه. خواهند کرد

 .(91ت21: 11)لوقا ت نخواهند شديبه سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدا، برود

 ت کتاب مقدسيمخالف غا ،يکاستيپنط يآسامعجزه يايعطا. 3

، 2111، کتلي)باانتداثبتات كلمته ختدا آمده یبترا ،آساجزهمع یايسازد كه عطايمتون مقدس مشخص م يقمطالعه دق

خداونتد  تحقق اهتدافنيز و  ينبوت موس یاثبات ادعا یبرا يمعجزات ،يدر زمان موس. (11ص، 1339، آرتور؛ مک111ص

. (2119، سيويت)دكترديح بتودن او را اثبتات ميماشت، ز معجتزاتيتح نيدر زمان مست. استفاده شداسرائيل قوم بني یبرا

و بته روشتني  دادينشتان مت یامعجزه، كردندياز او درخواست معجزه م، یهوديرمؤمنان يغ یح برايكه مس يیامهن

 .«کند که خدا مرا فرستاده استيکه ثابت مآن يبرا»: از انجام معجزات را گفته استخود  هدف
اگتر  يولت، دياوريمان نيه من اب، كنمياگر معجزه نم»ان گفته است: يهوديح به يوحنا نقل شده كه مسيل يدر انج

در وجود من استت  «پدر»د كه يد تا بدانيمان آوريمعجزاتم ا اقل به ، دياوريمان بيد به خود من ايتوانيكنم و باز نميم

 .(91: 11وحنا ي)«و من در وجود او هستم
 یشته باش كه متن در ختدامان دايفقم ا»كند: يت او را اثبات ميالوه ،او است كه معجزاتون گفته يح به حواريمس

 .(11: 11وحنا ي)«مان آوريبه من ا، یادهين معجزات بزرگ كه از من ديخاطر اپدر هستم و او در من است؛ و گرنه به
ن يتدنتد كته در اياز او د یاريمعجزات بس يسيشاگردان ع»: ح بوده استيكند كه او ماشيح اثبات ميمس یكارها

ح و فرزنتد خداستت و بتا يهمان مست، يسيد كه عيمان آوريقدار نوشته شد تا ان ميهم يول. كتاب نوشته نشده است

 .(91ت91: 21وحنا ي)«ديابيد بيجاو يزندگ، مان به اويا
ت يو هتدا يشتيفه كشيوظ یرا براآنها  حيبودند كه مس يمنتخبان ،ونيكنند كه حوارياثبات ممعجزات ن يهمچن

 .دانديبر رسول بودن خود م يليعجزات را دلانجام م، پولس، مثال یبرا. مردم انتخاب نمود

شـگفت آور  یاو توسط من معجـزات و کارهـا، کردميخدا را خدمت م، ييبایکه با شما بودم و با صبر و شك يزمان

مـن رسـول و فرسـتاده خـدا اينكـه  ل و گـواه هسـتند بـریـدل، ن معجزاتیهم. ان شما انجام دادیدر م یاریبس

 .(12: 12ان ي)دوم قرنتباشميم
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 ز آمده است:ين انيعبرانبه رساله باره در نيدر ا

ن مـژده را يـرا ايم؟ زیاعتنا باشيب يمین نجات عظیاگر نسبت به چن، ميزيچگونه امكان دارد که ما از مجازات بگر

ز بـا یـنخـدا . د کردنديیما تأ یرا براآن، دندیکه آن را از دهان او شن يو بعد کسان، خداوند اعالم نمود یسایابتدا ع

صـحت ، بخشـديالقدس مطابق اراده خـود مکه روح ييايمعجزات گوناگون و عطا، زیانگشگفت یکارها، عالمات

 .(1ت9: 2)عبرانيان شان را ثابت نموديکالم ا

 يبتا هتدف، داننتديم... د كلمه و ييتأ، مانند محافظت یآسا را امورمعجزه یايت عطايها غايکاستيپنطاينکه بنابراين، 

 .ندارد یسازگاردر كتاب مقدس درباره معجزات آمده،  كه

 معجزات يجووهوده بودن جستيب. 4

 آمده است:  يمتانجيل گونه كه در همان

خواسـتند تـا  یاآمدند و از او معجزه يسینزد ع، شان بودندانیز در مین يسيفر یاکه عده، هودين يد یعلما یروز

مـان طالـم معجـزات يايفقط مـردم بـدکار و ب»داد: جواب شان يبه ا يسیاما ع. ح موعود استیثابت کند که مس

ونس يـطور کـه را همانيز ؛يونس نبيشود مگر معجزه يبه شما نشان داده نم یگرياما معجزه د. باشنديشتر میب

 .(11ت91: 12)متي ن خواهم ماندیز سه شبانه روز در دل زمیمن ن، بزرگ ماند يسه شبانه روز در شكم آن ماه

، و آن همتان مترگ است يک نشانه كافيچراكه يست؛ ن ياله تيرضا، موج  بودنها نشانه یجووطمئنا  در جستم

د ختود را يتنبا يحيرو مستنيااز» ن نشانه بوده است:يترهمه مردم بزرگ یح است كه برايدفن و بازگشت مجدد مس

،  يصتل یح رويل و كتار مستيتواستطه انجرا تنها بهيز ؛(21ص، 2111، )اچ پلها و معجزات كنديشیفت، هار نشانهيدرگ

 .(11: 1ان ي؛ روم21: 1ان ي)اول قرنت«گردديداران حاصل ممانيتمام ا ینجات برا

كتاب مقدس از آمدن معجتزات غلتم در آخرالزمتان اينکه  عالوه برگفت: د يبا ،ن بخشيدر ا یبنددر مقام جمع

هدف از آمتدن معجتزات  ،به عالوه. داندينم ياله یز موج  رضايا نها بودن رنشانه یجوودرجست، دهديهشدار م

كته  يتتوان گفتت: معجزاتتيم ،رونيتااز. ز در تنتاقض استتيتها نيکاستتيح و رسو ن با اهداف پنطيدر عصر مس

 .ندارد يكتاب مقدس یقطعا  مبناكنند، آن را مطرح ميها يکاستيپنط

 يه شفابخشينقد عط. ج

نتد نجتات محستوب ياز فرآ يبخش ياله یشفا ،رونيااز. گردديح ميشفا شامل كفاره شدن مس ،هايکاستياز نیاه پنط

از اعمال هماننتد ای مجموعهد به دعا و عبادت پرداخت و هم از يافت شفا هم بايدر یبرا. (21ص ، 1331، )واكرگردديم

، گتردديم یمتاريهم جسم انستان دچتار ب جا كه هم روح وازآن. بهره جست، مار و مانند آنيسر ب یگذاردن رودست

ا يتافتت و يپتس از در. مراجعته كترد يتوان به جلستات شتفادرمانيم، بوده يو جسمان يروحان یافت شفايدرازمند ين

، )واكترعمل آورددعتوت بته يکاستتيحضور در جلسات پنط یبراآنها  از ،ن رفتهيريبه سراغ سا، یريک شفاگيمشاهده 

 يحيمست یبتاز بته ستو یادروازه ن ابزارهتا وياز قدرتمنتدتر يها شفادهيکاستياز نیاه پنط ،جهينت در. (19ص ، 2111
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ها يکاستتيپنط ييا توانتايتز هست؟ آيد كتاب مقدس نييمورد تأ، يکاستيدگاه پنطين ديا اياما آ. گردديقلمداد م یساز

 قابل اثبات است؟  يدر شفاده

 يکاستيپنط يف شفاون مخالف با اهدايح و حواريمس يشفا اهداف. 1

ن منظتور يبتد، گرفتتيح انجام ميكه توسم مس ييشود كه شفاهاين نکته آموزش داده ميا ،هايکاستيان پنطيدر م

 ين ادعتا نادرستت استت و هتدف اصتليتكته ايدر حال. ت كننتديان در چیونه شفا دادن از او تبعيحيمسساير بود تا 

. و فرزنتد خداستت يمنجت، حياو ماشتاينکته  بر يبود مبن یادن او نشانهرا شفا دايز؛ رديگيده ميح را ناديمس یشفاها

شتاگردان  در كتاب مقدس آمتده استت:روشني ن نکته به يا. كرديح بودن او را اثبات مياعتبار مس ، حيشفا دادن مس

د يتمتان آورين مقدار نوشته شد تتا ايهم يول. ن كتاب نوشته نشده استيدند كه در اياز او د یاريمعجزات بس يسيع

 .(91ت91: 21وحنا ي)«ديابيد بيجاو يزندگ، مان به اويح و فرزند خداست و با ايهمان مس، يسيكه ع

؛ 11: 11؛ 22: 11؛ 91تت91: 11؛ 91: 2وحنتا ي)یر از كتاب مقدس اشتاره كترديد ياتيتوان به آين ميهمچن ،ن مورديدر ا

ح بته يقبل و بعتد از مست ي  كسيهو اينکه . سازديمح را مشخص يشک هدف از معجزات مسيب ،اتين آيا. (21: 12

بتا داد، يكته انجتام مت ييچراكه او هرگز در شفاها؛ انجام دهد، را كه او منتس  است ييست شفاهاي  وجه قادر نيه

 .(11ص، 1331، و كلودي)دبل؟مطرح كندن ادعا را يتواند ايم يامروز چه كس. هرگز. شکست مواجه نشد

قتت ين حقيم عتيگتوينکه ميا»كنند: ياستناد م وحنايبه  ،كنندخودشان اثبات  ید شفا را براخواهنيكه م یافراد

، ز بکنتديتهتا ننيتر از ابزرگ يام و حتكردهرا بکند كه من ييتواند همان كارهايم، اورديمان بياست: هر كه به من ا

 .(12: 11)يوحنا «گردميباز م "پدرم"چون من نزد 

فته يتتا وظون بتوده استت، يحوار یبرا ،هين آيكه ظاهرا  اآورد به دستتوان يم يبه سادگ ،هيآ یبا دقت در فحوا

تتا معجتزات بتزرگ نتد ان قادر نبوديحيمسسو، نيست كه از زمان رسو ن به اا نيقت ايحق. خود را به اتمام برسانند

یتر ياند و دون متوقتف شتدهيتحوار از زمتان یانشانه یايخ عطايكه در طول تاردارد قت يحقموضوع ن يا. خلق كنند

ت دادن و يز منحصربه فرد بوده است و نشانه رستميرسو ن ن یعمل شفا: توان گفتيم ،رونيااز. مياشاهد آن نبوده

 د: يگويباره كتاب مقدس منيدر ا. شده استيقلمداد مآنها  اعتبار عمل

شـگفت آور  یاو توسط من معجـزات و کارهـا، کردميخدا را خدمت م، ييبایکه با شما بودم و با صبر و شك يزمان

مـن رسـول و فرسـتاده خـدا اينكـه  ل و گـواه هسـتند بـریـدل، ن معجزاتیهم. ان شما انجام دادیدر م یاریبس

 .(12: 12ان يدوم قرنت)باشميم

ت بـه توأم با احتـرام نسـب يدر دل همه ترس، آمديکه توسط رسوالن به عمل م یاديدر اثر معجزات ز، در ضمن

 .(19: 2اعمال رسو ن )جاد شده بوديخدا ا

تخت  یماران خود را بر رویکه مردم ب ييتا جا، ک شونديکردند به رسوالن نزدياز آن پس مردم جرأت نم

شـان ياز ا يه او بـر بع ـياقـال  سـا، شـوديپطـرس از آنجـا رد م يآوردند تا وقتـيها مو تشک به کوچه

 .(12و12: 2)اعمال رسو ن فتد!یب
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افتنـد و ارواح ناپـاک از ييشفا م، گذاشتندیمار میاشخاص ب یاز لباس او را رو یاا تكهيکه هرگاه دستمال  یبطور

 .(12: 13اعمال )رفتنديرون میوجودشان ب

 نبودن شفا يشگيهم. 2

ه يتاول یستاياز آن را در كل ید مقتداريتبا، باشتد ييايتن دنيا يسان در زندگيراث قديبه عنوان م ،يجسمان یاگر شفا

شتان يهایماريان را از بيحيخداونتد مست ،دهد كته در آنيرا نشان م ید مواردينجاست كه عهد جديمشکل ا. مينيبب

 .(22 ص، 1331، و كلودي)دبلشفا نداد

 يكمت، اتمعتده ينتاراحت یز بترايتن يگتاه، خوبست كه بجز آب»آمده است: تيموتائوس گونه كه در اول همان

 .(29: 2)تيموتائوس «یشويم ماريل  برا اغيز، يشراب بنوش

ختدا بته صتورت  يولت. شتراب بنوشتد یمقتدارد: يتگويبته او م ،نجات از شکم درد فترد یبرا ،پولسنجا يدر ا

 .ن وجود دارديه ايشب ييز ماجراين 21: 1موتائوس يدر دوم ت. شه او را شفا نداديهم یالعاده و براخارق

 آمده است: انينتدر دوم قر پولسدر مورد خود ن، يهمچن

خـدا ، احساس غرور به من دسـت ندهـد، يالعاده و مشاهدات روحانن مكاشفات خارقياز ا آنكه یاما برا

. طان مـرا رنـج دهـدیاو اجـازه داد فرسـتاده شـ. ديوجود آهمچون خار در بدنم به یااجازه داد که عارضه

امـا او هـر بـار . دهد ييردم که مرا از آن رهاسه بار به خداوند التماس ک. مانع غرور من گردد ،لهیوسنيبد

را قدرت من در ضعف تـو بهتـر يز؛ است ين تو را کافیمن با تو هستم و هم» کرد و فرمود: خواهش مرا ردّ

ح را یام قـدرت مسـينكه زنـدگيشادم از ا. بالميخود م یهابه ضعف یپس حال با شاد” شود!يان مينما

، هـاخوشحالم؛ از اهانت "خار"از داشتن آن ، پس. خودم را یا و استعدادهاهييو نه توانا، سازديان مينما

 يرا وقتـيز؛ شوديح میجالل مسموجم ها نيدانم که همه ايز شادم؛ چون میجفاها و مشكالت ن، هايسخت

 .(11ت1: 12)دوم قرنتيان خواهم بود يشتر به خدا متكیب، گاه توانا هستم؛ هر چه کمتر داشته باشمآن، فمیضع

 افتن دستتيتاز دست دردها و شتفا  يخالص ید برايبا. ان امروز استيحيمس یبرا ينمونه كامل ،ن نکتهيا

 دستتدر  یمتارياز ب ييرفت كته رهتايم فترود آورد و پتذيد در مقابل اراده او سر تعظتيبا، به دعا برداشت

 .اوست یتوانا

 شفادهندگان عاجز از درمان خود. 3

شته يدهند كه شفا وعده داده شده بواسطه كفاره و هميم ميشفادهندگان تعل. آور استتشیف ،ن جنبشيدر ا ييدورو

لتذت  ين تندرستتيتاز ا ،ن رهبترانيتختود اامتا . لتذت ببرنتد يان از كمتال تندرستتيحين بوده تا مسياراده خدا بر ا

 .(29ص، 1331، و كلوديدبل)برندينم

ن شتده يان تضتميحيمست يدر زنتدگ يو تندرست يد كه سالمتدادنيم ميتعل س هانتريفرانسو  چارلزمثال،  یبرا

س استتفاده ياز كتاله گت ،آنهتا از يکي يكچل بودند و حت. كردندينک استفاده مياز عآنها  یكه هر دويدر حال. است

ن مشتکل يتتتوانم از اينم ،گفت: من با وجود تمتام افتراد شتفادهندهيخودش م. شده بود ياو دچار كوررنی. كرديم
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مـار یچگونه بكه كتاب  يپرسد: چیونه است منياو از خودش م. رفت يک مركز پزشکياو به  ،رونيااز. شوم خالص

 .(112ص، a2112، ؛ همو22ص، 1331، و كلوديدبل)كنم؟يبه دكتر مراجعه م، را نوشتم م؟یرا شفا ده

و دستتانش را بتر ستر هر كتس كته متؤمن باشتد  :ديگويكتاب مقدس م»د: يگويدرباره شفا م س هانتريفرانس

 یهتامثال. هستتند یاديتز ين افراد دچار مشکالت جستميكه خود ايحال در. افتياو شفا خواهد  ،قرار دهد ییريد

یتران يد یشتفا یطرف بتراهستند و از آن يجسم یاها وجود دارد كه خود دچار عارضهگونه شفادهندهنياز ا یاديز

 .(21 ص، 1331، و كلوديدبل)كننديتالش م

 گرانيد يگان عاجز از شفاشفا دهنده. 4

ست كه خداونتد ين معنا نيالبته به ا. شفا بخشند، ونيح و نه مانند حوارينه مانند مس توانندينم ،یامروز یهاشفادهنده

 ويت)دبلخداوند او را شفا خواهد داد ،خدا آورد یمان خالص رو به سويهر كه با ا، عکسهبلکه ب، نيستقادر بر شفا دادن 

 يمبنت يني  تضميه ،عالوهه ب. ه شفا وجود ندارديبه نام عط یزيیر چيداما . (2119، نیريتزياست. ؛ اف111ص، c2112، كلود

شتفا انتد يا روحيتو  يعارضه جستم يكه دچار نوعكساني ماران و يد همه بيبا، حيواسطه كفاره شدن مسبهاينکه  بر

شتان موفتق يدر كارها ،آنهتا دهديوجود دارد كه نشان م یامروز یهاهاز شفادهند یبسياراخبار . وجود ندارد، رنديبی

 شود:يبه چند نمونه اشاره م ،مثال یبرا. اندنبوده

دربتاره ، كننتدياد ميتاز پدران جنبش و از مصلحان از او  يکيكه به عنوان  يكس، ام برنهاميليوکان ياز نزد يکي

 یمتاريدر اثتر همتان ب ،ياز مدتپس ، شفا داده یماريرا از بآنها ا كرده كه او ادع یاز افراد يد: برخيگوياو م یشفاها

 .(91ت21ص، 1331، و كلوديدبل)ا رفتندياز دن

د بتر يتنوم، امتا آمدنتديبته جلستات او م یاديافراد ز. ن افراد استيیر از ايد يکي، سمسل مکفرسن يميا

امتا ، اتفتاق افتتاده استت يياو شتفاها یهاكردند كته در نشستتيد ميكأت یان ويو حام مکفرسن. گشتنديم

دانته يكنان و نومهيتز گريتن یافتراد. از به كمتک نداشتتندين ،آمدندياو م یهاكه به نشست یاز افراد یاريبس

و ، همچتون ستردرد يمشتکالت ،رفتنتديكه به ستراغ او م يمارانيشتر بيد: بيگويم نيل اپستيدان. گشتنديبرم

 يکتيدر  يرا كه مشکل يا كسي، را نجات دهد یااو هرگز نتوانست مرده يول. داشتند يمنيستم ايمشکالت س

 .(91-99ص، 1331، و كلودي)دبلشفا دهد، بدنش داشت ياز اندام داخل

 يشفاده يهادر نشستي بنده و افراطياعمال فر. 5

از درد ، ه شتفايافت عطيررسانند تا با شركت در جلسه و ديشفا م یهاخود را به نشست ،از نقاط مختلف یاريافراد بس

 یاريبست یهانتهيها بودند كته عمومتا  هزیمارياز ب يدچار انواع مختلف ،ن افرادياز ا یاريبس. ابنديخود شفا  یماريو ب

شتفا  یهانشستت یخبر برگزار يوقت. شدنديأس ميو  یديماران دچار نومين بيشتر ايب ،رونيااز. آن كرده بودند یبرا

بته از درد را تجربته كننتد،  يآسودگهم كه شده،  يقيدقا یبرااينکه  ديخوشحال شده و به ام، ديرسيمآنان  به گوش

 .(11ص، 2111، پل. )اچشدنديها كشانده من نشستيا
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و ، یاافتتهيشفا گفتند: يبه او م، گذاردنديخواندند و بر سر او دست ميمار دعا ميب یها پس از آنکه براشفادهنده

پتس از . استت یمتاريم و زدودن آثتار بيتا چند روز هنوز بدن تو مشوول به ترم. يمان داشته باشيله ان مسئيد به ايبا

و با خروج گتروه ، ن چند روزيشدن ا یپس از سسر. در تو مشاهده نخواهد شد یمارين بياز ا ییر اثريچند روز د ،نيا

. متان استتيابتي یفتردكته شد يممتوجه  يمار به سادگيشخص ب، یو عدم مشاهده آثار بهبود، شفادهنده از شهر

او  ییتر بترايا درمتان ديت و، داديیر به درمان ادامه نمتيا دي و زديم يموارد فرد دست به خودكش يدر برخ ،رونيااز

، 2111، پتل. )اچكردنتديح را رهتا ميمانشان به مستيا ،ن افرادياز ا يبرخ ،جهيدرنت. رفتيا ميا از دني و، نداشت یادهيفا

 .(21ص، 1331، و كلودي؛ دبل11ت11ص

 :ردها را اثبات كگونه شفادهندهنيبنده بودن ايتوان فريم ،هاگونه نشستنياز حقائق درباره ا ياشاره به برخبا 

شتفا  ،بتود ...فل  پتا و ،دزيا ،همانند سرطان ،یجدّ یماريک بيرا كه دچار  يهرگز نتوانستند كس ،هان شفادهندهيا. 1

از نکتات علتم  يبرخت ،ا از قبتليتداشتته و  يها تخصتص پزشتکن شفادهندهياز ا يبرخ ،رسديم به نظر. دهند

 .(11ص، 2111، پل. )اچده بودنديرا آموزش د يپزشک

بته متردم داده  یفرد یهانامهپرسش، ها وارد جلسات شفا شوندشفا دهندهاينکه  ازپيش  ،ن جلساتياز ا يدر برخ. 2

 یآمد و در كمتال نابتاوريشفادهنده م ،ياز ساعتپس . كردنديادداشت ميرا در آن بودند و افراد مشخصات خود 

جتاد ياآنها  در يجان خاصيهآنها،  یماريق افراد و نوع بيد و با ذكر مشخصات دقييطلبيحضور م را بهآنها ، افراد

كته شتفادهنده بته او  یامان آورده و در لحظهياو ا يشد تا افراد به قدرت شفادهيمموج  ن نکته يهم. كرديم

در او  یمتاريدوبتاره آثتار همتان ب ،پس از جلسه يول. كرديد مييرا تأ بلند آن یاو با صدا، یاافتهيشفا گفت: يم

 .(https://www.youtube.com/watch?v=iuP5uOI7Xwc)شديپديدار م

او  یخواهد تا چشمانش را ببندد و به دعتاياز او م، طلبديمار را به حضور ميفرد ب يشفادهنده وقت ،موارد يدر برخ. 9

ترشتح موجت  ن مستئله يهمت. كنديمار وارد ميبه بدن ب یاکباره ضربهيبه  ،شفا دهنده، ن دعايدر ح. گوش كند

  گونته يه ،كه در آن لحظه یابه گونه، ديآيمار به وجود ميدر بدن ب يخاص یگرما. شودين در بدن او ميآدرنال

افتنش را بته جمتع يخواهتد تتا شتفايشفادهنده از فترد م ،ن لحظهيادر . كندياحساس نمرا در بدن خود  یدرد

بعتد اما . كند كه خوب شده استيبه سرعت اعتراف م، كنديرا احساس نم یماريیر آثار بياو چون د. اعالن كند

 .گرددياز جلسه دوباره درد برم

شه متردم را متتهم يهمآنها . اندخود نبوده یهایبازحقه یگوها پاسخشفادهنده، ان جلسات شفايگاه پس از پا يه. 1

. ديتاد و خود بتدان اعتتراف نمودهياافتهيد وگرنه در همان جلسه شفا ياتان را از دست دادهمانيكنند كه شما ايم

مردم را متتهم ا يكنند و يسرعت آن منطقه و شهر را ترک م ا بهيها غالبا  پس از جلسات شفا، دهندهشفا ،رونيااز

توستم ، انتدهاز متردم بود یكتار يو فر یاديكه متهم بته شت ،هان شفادهندهياز ا یتعداد. كننديم يمانيايبه ب

 .اندر شده و به زندان افتادهيس دستیيپل
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آنهتا  يبلکه حتت، ستيکسان نيح و رسو ن يمس یهادادن با شفا، هايکاستيپنط یتنها اهداف شفاهانهرو، نيااز

ز يتختود ن یكته از شتفا ييهاشتفادهنده. را مشخص سازند يرواقعياز غ يواقع یهاان شفادهندهيز مياند تمانتوانسته

 .دانست يتوان كتاب مقدسيرا نم يکاستيپنط یشفاها ،جهيدرنت. عاجزند

 یریگجهینت

 یامتروز تتوان برداشتتينمت، چنتد يبته د ئلتامتا ، روبخش در كتاب مقدس آمتده استتين یايعطاهرچند 

را از يتز؛ ات كتاب مقدس دانستتير را موافق آيدر امر تبشآنها  از یا و استفاده ابزارين عطايها از ايکاستيپنط

درست است كته كتتاب  ،رونيااز. ح و رسو ن بوده استيا مربوط به عصر حضور مسيعطا، نیاه كتاب مقدس

ه يتعط ،یتريدسوی از . مان به سر آمده استيه ايعصر عطاما ، خوانديفرا م يعموم يمانيهمه را به ا ،مقدس

 مواجه است. يآسا با اشکا تمعجزه یكارها

 .  نديآيوجود مبه ين فراوانيوغرمعجزات د ،دهد كه در آخرالزمانيكتاب مقدس هشدار م. 1

 .  مان نخواهند شديمنجر به ا ين جهانيح هشدار داده است كه معجزات ايمس. 2

اقتدام بته  يز بتا هتدف مشتابهيتون نيحوار. كرديرا اثبات م یح بودن ويمس، شديصادر م حيكه از مس يمعجزات. 9

 .نمودنديم یاانجام معجزه

بته  یازيتیتر نيدرو، . ازايتنبازگشت( كامتل شتد، دفن، ح )مرگيان با عمل مسيحينجات همه مس، کهاينتر مهم. 1

 .ستيهمچون معجزات ن ييهانشانه یجووجست

هتا يکاستتيكه پنط يه شفابخشيعطاما ، را داراست يدر هر زمان يشفابخش ييخداوند تواناچند ، هریريدسوی از 

 مواجه است: يز با اشکا تينكنند مطرح مي

 .ت خود بودنديبه دنبال اثبات حقان يون با شفابخشيح و حواريمس. 1

ز يتز دارو نيدهتد بتا تجتويدر كتاب مقدس آمده كه نشتان مت یرا موارديز؛ گرفتيشه صورت نميهم يشفابخش. 2

 .افتيدست  يتوان به سالمتيم

آنهتا  ازتوانستتند، ينمت مبتال بودند كه يخود به امراض، داشتند يشفابخش یكه ادعا یايکاستيگان پنطشفادهنده. 9

 .ابندي ييرها

 .كنديم يمعرفناكارآمد ها را يکاستيپنط يوجود دارد كه شفابخش یاسناد. 1

 يشفابخشت یكته ادعتاكستاني را بکتار بتودن يفر، يدر شفابخشت يمقدستركتتابيغ یهاروش يخاستفاده از بر. 2

 .كندياثبات م ،اندداشته

شتکل گرفتته استت و  «يکاستتيجنتبش پنط»كه در آخرالزمان با عنوان  يجنبشگفت توان ين نکات ميبا توجه به ا

نته  يدر متدت، ختود يبا برمالشدن چهتره واقعت ،جهان سوم است یان كشورهايتر شدن در مروز در حال فربهبهروز

 .یاه خود را از دست خواهد داديجا، چندان دور
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