
 هاو عطاي زبان عطاياي روح

 عطايا -1

 تر از عطايا استالقدس مهم)الف( براي نجات شما، ثمرات روح

 شود، پس براي آن پاداشی نیست)ب( عطايا با لیاقتان خودتان داده نمی

 شود يا بايد طلبید؟)ج( آيا عطايا داده می

 نهضت پنطیکاستی و عطاي سخن گفتن به زبانها -2

 به زبانهاسخن گفتن  -3

 )الف( سخن گفتن به زبانها، آخرين در میان ساير عطاياست

 )ب( سخن گفتن به زبانها براي همه نیست

 )ج( سخن گفتن به زبانها بايد براي بناي کلیسا بکار رود

 )د( زبانها بايد ترجمه شود

 چیست؟« کندخود را بنا می»معناي )ه( 

 ايمانان استبی)و( سخن گفتن به زبانها نشانی براي 

 )ز( مجادله رسول در برابر تعالیم اشتباه در مورد سخن گفتن به زبانها

 
 عطایـــــا

کنند تا عطایای روحانی را به دست آورند تا فرزندان و وارثین خدا شوند. آنها از این آیه بسیاری از برادران پروتستان ما تالش می

می  شما نشان را نیز به افضل و طریق»بدون آنکه به ادامه آن یعنی « بطلبید غیرت بهنعمتهای بهتر را  لکن»کنند: استفاده می
 (12:31اول قرنتیان )   توجه کنند.« دهم

 گوید: برند پولس رسول بالفاصله پس از این آیه میورزند که از یاد میایشان آنقدر بر عطای سخن گفتن به زبانها تأکید می

ام که صدا کند یا سنجی که بانگ آدمیان و حتی فرشتگان سخن بگویم، اما اگر محبت ندارم، چون مفرغی شدهزبانهای  اگر به»
 ( .13:1اول قرنتیان )«. برآورد

 دهد که چگونه محبت از همه عطایا واالتر است.پولس رسول شرح می 

 است عطایا از ترمهم القدسروح ثمرات شما، نجات برای

ولی ثمره روح، محبت، شادی، آرامش، شکیبایی، مهربانی، نیکویی، ایمان، »گوید: مورد ثمرات روح چنین میپولس رسول در 
 . (5:22،23غالطیان ) «فروتنی و خویشتنداری است

اول ) جا کندها را جابهتواند کوهپولس رسول اظهار داشت که محبت، که نخستین ثمره روح است، برتر از ایمانی است که می

 . (13و13:2رنتیان ق

 (22:40متی ) «.است انبیا متعلّق و صحُف تورات ، تمامدو حکم بدین»و خداوند در مورد محبت گفت: 



 هنگامیکه شاگردان، شادمان از عطایا، نزد مسیح خداوند بازگشتند، او گفت: 

 «.ید که نامهای شما در آسمانها نوشته شده استاند بلکه شادی کنبا این همه شادی نکنید که ارواح به اطاعت شما در آمده»

 (10:20لوقا )

 شوند.بسیاري از مردم با وجود داشتن عطاياي روحانی نجات را از دست داده هالک می

 دهد. به همین خاطر خداوند فرمود: رساند و نجات نمیعطایا آنها را یاری نمی

تو  نام و به نکردیم تو دیوها را اخراج اسم و به ننمودیم تو نبوّت نام خداوندا، آیا بهخداوندا، ": روز مرا خواهند گفت بسا در آن»
 «.!"دور شوید از من بدکاران ! ایهرگز شما را نشناختم" که گفت صریحاً خواهم ایشان به آنگاه "؟بسیار ظاهر نساختیم معجزات

 (7:22،23متی )

 نیست پاداشی آن برای پس شود،نمی داده خودتان لیاقتان با عطایا

کنید؟ آنها کسانی را که دنبال خودستایی و غرور دهند. چرا برای به دست آوردن آنها تقال میعطایای روحانی شما را نجات نمی

 ند.داشتند، همیشه از عطایا گریزان بودسازد، اما قدیسین بزرگ، که تواضع را دوست میخود هستند فریفته می

اگر خدا عطايی داد، از او درخواست کن که  همراه با آن، تواضع نیز به تو دهد، و در غیر »فرماید: پدران میاز یکی 

 «.اينصورت آن عطا را از تو برگیرد

اندازه این مکاشفات مغرورم نسازد، اما برای اینکه عظمت بی»پولس رسول که از خداوند عطایای بسیاری دریافت کرد، گفت: 
. این رسول بزرگ و پر (12:7دوم قرنتیان ) «خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد

ترسید، ، به خاطر عطایا در خطر بود! اگر پولس رسول از عطایای روحانی می (12:2دوم قرنتیان ) فیض که به آسمان سوم ربوده شد

کنند عطایا حقشان است و جوانان ضعیف امروز احتیاط کنند آنگاه که برای دریافت عطایا دعا کرده تصور می چقدر بیشتر باید

 کنند تا عطایا را دریافت کنند!شان، دست بر ایشان گذاشته دعا میسپس مشاوران روحانی

را دید که بر زمین برپا شده و تا به آسمان زادگی را گرفت، نردبانی یعقوب پاتریارک عطایای روحانی دریافت کرد. او برکت نخست

، و خود خدا را دید و با او صحبت کرد. او با خدا و آن  (28:12پیدایش ) کردندرسید و فرشتگان خداوند بر آن صعود و نزول میمی

قوب را از عطایا محفوظ اش فشرده شد تا یعخدا کف ران او را لمس کرد و کف ران (.32:28پیدایش ) مردان مجاهده کرد و غالب شد

 بدارد. خدا بدن یعقوب را سست کرد تا او را از غرور ناشی از عطایا حفظ کند.

به این معنا نیست که برای بدست آوردن آنها تقال کنیم، بلکه باید دلمان « بطلبید غیرت نعمتهاي بهتر را به»اما این فراز که 

نین عطایایی را دریافت کند. اما همه عطایا، معجزات و شفاها نیستند، بلکه حکمت، را با تقدس و تواضع آماده سازیم، تا بتواند چ

 (12:8،9اول قرنتیان ) علم و ایمان نیز جز عطایایند.

 کند: خواهی دعا کنی تا از خدا عطای افضل دریافت کنی، بنگر که خداوند بر باالی کوه چگونه دعا میاگر می

 (6:33متی ) «.شما مزید خواهد شد برای همه این او را بطلبید که عدالتخدا و  ملکوت اوّل لیکن»

کنیم که برای دریافت هیچ عطایی دعا نشده همچنین در دعای ربانی، که خداوند به عنوان نمونه به ما آموخت، مشاهده می



 است.

به تو »یا « بیا، من به تو عطایا خواهم داد»گوید: تر از عطایاست، این است که یکی به دیگری میآنچه که در این روزها خطرناک

ها القدس به او عطا شود یا از روح پر شود. حتی زنان نیز دستکند تا روحگذارد و دعا میها بر او می، و دست«دهمتجربه روحانی می

 بخشد.میالقدس عطا کنند، چراکه خدا گاهی به زنان عطای شفا را گذارند تا به آنها روحبر مردم می

ها انجام شد و سپس القدس برعهده کشیش است، که ابتدا توسط رسوالن با قرار دادن دستاما بخشیدن روح

 روحانیون طی راز تثبیت آن را ادامه دادند. 

دارد،  به این مسح اشاره 2:20،27مقدس در اول یوحنا کنیم. کتابالقدس را در راز تثبیت، پس از راز تعمید دریافت میما روح

 کند. اشاره می 17-8:14و در مورد دستگذاری توسط رسوالن در اعمال رسوالن 

ها را، که تنها خاص رسوالن و جانشینان ایشان بود، القدس و عطای زبانامروزه جوانان مدعی هستند که اختیار بخشیدن روح

 دارند.

 .St)کند آن را پنهان دارد، همانند اسقف قدیس صرابامون کند، سعی میدر الهیات ارتدکسی ما، هر کس عطایی را دریافت می

Sarabamon ) .که عطای شفا داشت، و سایر قدیسین 

 

 باید طلبید؟ یا شودمی داده عطایا آیا

لوقا )«. آیدنمی خدا با مراقبت ملکوت»کند، چراکه: میخدا به هر کس و هر عطایی که بخواهد مطابق حکمت الهی خویش عطا 

 است فرموده قسمت هر کس خدا به که ایمان بهره آن اندازهه ب»وزد، عطایا همچون بادی هستند که هر کجا بخواهد می( 17:20

 هاست؟زبانشود؟ و چرا عطایا اختصاصاً سخن گفتن به . پس چرا برای عطایا دعا می(12:3رومیان )

 القدس است. شود. بخشیدن عطایا، عمل روحشود بلکه توسط اراده خدا داده میعطایا از طریق یک شخص به دیگری سپرده نمی

شود، ممکن است باعث غرور مغروران شود. اینگونه عطایا برای انسان کهنه جذاب است نه برای وقتی برای عطای زبانها دعا می

ای کنند، گویی خود در مرتبهاین زمانی است که چنین کسانی به آنانکه این عطا را ندارند با تحقیر نگاه می بدتر ازانسان روحانی. 

 (14اول قرنتیان )گوید که عطای زبانها برای همگان نیست. مقدس میباالتر هستند، اگرچه کتاب

 شک کنیم؟ آیا با وجود این غرور، ما نباید به کسانی که مدعی داشتن این عطیه هستند

من شایسته این عطایا نیستم. دل من »به او بگویید: « بیا من به تو این تجربه را خواهد داد»اگر شخصی نزد شما آمده بگوید: 

به اندازه کافی فروتن نیست که بتواند این عطایا را تحمل کند. اگر خدا بخواهد به من عطایی ببخشد، خودش آن را عطا خواهد 

ن درخواست کنم. آنگاه من از او خواهم خواست به من تواضع بخشد و از غرور محفوظم نماید. اگر خدا به من کرد، بدون اینکه م

 «.کنم، مبادا فراتر از توانم وارد نبرد روحانی شومکنم و آن را به مردم اظهار نمیعطایی دهد، درباره آن صحبت نمی

ا نیست که عطایا را بطلبیم، بلکه دل خود را با پاکدامنی و فروتنی آماده به این معن« بطلبید غیرت نعمتهای بهتر را به»فراز 

سازیم تا عطایا را دریافت کنیم، و عطایا فقط قدرت معجزات نیستند، بلکه شامل حکمت، علم و ایمان نیز هستند، چنانکه پولس 

بید، خداوند خواهد آموخت که چه بخواهید! او در طل. اگر شما از خدا عطای نیکویی می(12:8،9اول قرنتیان ) رسول به ما آموخت

 (6:33متی ) «.شما مزید خواهد شد برای همه این او را بطلبید که خدا و عدالت ملکوت اوّل»فرماید: موعظه باالی کوه می



 کنیم.توجه کنید که در دعای ربانی، که مسیح به عنوان نمونه به ما آموخت، برای هیچ عطایی دعا نمی

 زبانها به گفتن سخن عطاي و پنطیکاستی نهضت

القدس اعتقاد دارند )جدای از تعمید آب و روح(. این مشخصه برجسته نهضت پنطیکاستی این است که آنان به تعمید روح

 نویسند. ها، که دنبال کننده آنان هستند، در کتابهای خود میها و کاریزماتیکست که پنطیکاستیچیزی

کنند که های کاریزماتیک تصور میها و گروهنامند. پنطیکاستیمی« القدسپري روح»یا « تعمید روح»را  ایشان این امر

القدس، سخن گفتن به زبانهاست. در نظر ایشان سخن گفتن به زبانها اولین القدس و پری روحمشخصه متمایز کننده تعمید در روح

کنند شود، او را وادار میکه کسی به گروه آنها ملحق میهمین دلیل، هنگامی القدس پر شده است. بهنشانه شخصی است که از روح

به زبانها سخن بگوید تا شبیه رسوالن در روز پنطیکاست شود. آنها با پیروی از تعالیم پیشینیان خود، توجه زیادی به عطای سخن 

خواه نامفهوم. در اکثر موارد، زبانها تنها اصوات نامهفوم  کنند، گویی که آن، همه چیز است، خواه قابل فهم باشدگفتن به زبانها می

 هستند.

 مقدس در رابطه با عطای سخن گفتن به زبانها چیست؟اما تعلیم کتاب

 زبانها به گفتن سخن

بنامیم،  باب عطاي زبانهاتوانیم آن را مقدس و باالخص باب چهارده از رساله اول پولس رسول به قرنتیان، که میبا مطالعه کتاب

 رسیم:به نکات ذیل می

 عطایاست سایر میان در آخرین زبانها به گفتن سخن

کند، سخن گفتن به زبانها و ترجمه زبانها را در مرتبه وقتی پولس رسول در رساله اول خود به قرنتیان به عطایای روحانی اشاره می

 گوید: دهد. او میآخر قرار می

 را در همه خدا همه همان لکن است و عملها انواع. اما خداوند همان است و خدمتها انواع. همان ولی روح است و نعمتها انواع»
می شود و دیگری  داده حکمت ، کالمروح زیرا یکی را بوساطت. عطا می شود منفعت بجهت را ظهور روح لی هرکس. ومی کند عمل

 معجزات و یکی را قوت. روح همـان به و دیگری را نعمتهای شفا دادن روح همان به را ایمان و یکی. روح همان ، بحسبعلم را کالم
 فاعل روح یک اینها همان در جمیع لکن. زبانها زبانهـا و دیگری را ترجمه و دیگری را اقسـام و یکی را تمییز ارواح و دیگری را نبوت

 (12اول قرنتیان ) «.می کند خود تقسیم اراده را فرداً بحسب هرکس که است

دهد. عطایای حکمت، بنابراین پولس رسول عطای سخن گفتن به زبانها و ترجمه آنها را در نوبت آخر پس از سایر عطایا قرار می

  ترند.معرفت، ایمان، شفا دادن، قدرت معجزات، نبوت و تشخیص ارواح، بر عطای زبانها و ترجمه زبانها مقدم

نعمتهای  ، پس، بعد قواتمعلمان انبیا، سوم ، دومرسوالن و خدا قرارداد بعضی را در کلیسا: اول»گوید: پولس رسول همچنین می 
در ترتیب آخر قرار  . پس در اینجا هم پولس رسول عطای زبانها را (12:28اول قرنتیان ) «زبانها و تدابیر و اقسام و اعانات شفا دادن

 دهد.می

اول قرنتیان ) «می دهم شما نشان را نیز به افضل بطلبید و طریق غیرت نعمتهای بهتر را به لکن»گوید: وقتی پولس رسول می

تر از هر نبوت، دهد که چگونه محبت بزرگتر و مهمدهد که این طریق افضل، محبت است. او توضیح می، در ادامه شرح می(12:31



دهد که محبت . وی شرح می(13اول قرنتیان ) جا کند، هر نیکویی و هر ریاضت استها را جابهایمانی که بتواند کوههر معرفت، هر 

آدمیان و حتی فرشتگان زبانهای  اگر به»گوید: تر از سخن گفتن به زبانهای مردم، و نه فقط مردم بلکه فرشتگان نیز است.  او میمهم
 (13:1اول قرنتیان ) «ام که صدا کند یا سنجی که بانگ برآوردندارم، چون مفرغی شدهسخن بگویم، اما اگر محبت 

 نیست همه برای زبانها به گفتن سخن

 چون پس»؛ (12:11اول قرنتیان ) «می کند خود تقسیم اراده را فرداً بحسب هرکس»در بیانات فوق مشاهده کردیم که خدا عطایای 
 فرموده قسمت هر کس خدا به که ایمان بهره آن اندازه به»و  (12:6رومیان ) «شد ما داده به که فیضی بحسب داریم مختلف نعمتهای

 (12:3رومیان ) «.است

 ا همه، یمعلمان انبیا، یا همه هستند، یا همه رسول آیا همه»گوید: درباره عطای سخن گفتن به زبانها، پولس رسول واضحاً می
. از این عبارت (12:29،30اول قرنتیان ) «کنند؟می ترجمه هستند، یا همه زبانها متکلم به نعمتهای شفا دارند، یا همه یا همه ؟قوات

مشخص است که عطای زبانها مخصوص همه نیست. پس حتی در زمان رسوالن الزامی نبود که همه ایمانداران عطای سخن گفتن 

القدس بر شخصی، او به زبانها سخن گوید. ممکن دریافت کنند و بنابراین، ضرورتی نداشت برای اطمینان از نزول روح به زبانها را

 است کسی حتی قدیس باشد اما به زبانها سخن نگوید.

را به خاطر تقویت داند که کِی و به چه علتی عطایا را بدهد. او در زمان رسوالن، یعنی در آغاز بشارت کالم، عطای زبانها خدا می

و اگر زبانها، انتها »گوید: مقدس میرسوالن و بنا به نیازشان به وفور عطا فرمود. عطای زبانها در همه اعصار ضروری نیست. کتاب
 . حتی در عصر رسوالن، شرایطی برای سخن گفتن به زبانها وجود داشت. ما برخی از این شرایط را(13:8اول قرنتیان ) «خواهدپذیرفت

 خوانیم:در باب چهارده از رساله اول پولس به قرنتیان می

 رود بکار کلیسا بنای برای باید زبانها به گفتن سخن

 باید همه»گوید: کند. او میاست. پولس رسول بارها از این واژه استفاده می« بنا کردن»ترین واژه در باب چهارده، واژه مهم
برای بنای کلیسا افزوده  غیور عطایای روحانی هستید، بطلبید اینکه شما نیز چونکه همچنن»و  (14:26اول قرنتیان ) «بنا بشود بجهت
 (14:12اول قرنتیان ) «. شوید

. (14:5اول قرنتیان ) «زند زبانها حرف به از کسی که کند بهتر است نبوت کسی که»گوید: پولس رسول به خاطر بنای کلیسا می

. واژه نبوت در (14:4اول قرنتیان ) «می نماید، کلیسا را بنا می کند نبوت زبانی می گوید، خود را بنا می کند، اما آنکه به هرکه»زیرا: 

را برای بنا و  می کند، مردم نبوت آنکه»دهد زیرا: همچنین به معنای تعلیم دادن بود. پولس رسول نبوت را ترجیح میآن زمآن
 (14:3اول قرنتیان ) «.و تسلی می گوید نصیحت

 شود ترجمه باید زبانها

اگر »کند: ، و اضافه می(14:13اول قرنتیان ) «نماید می گوید، دعا بکند تا ترجمه زبانی سخن به کسی که»گوید: پولس رسول می
پولس رسول مشخص است: بنای . دلیل (14:28اول قرنتیان ) «گوید باشد و با خود و با خدا سخن مترجمی نباشد، در کلیسا خاموش

 کلیسا.

خاموش ». اگر کلیسا بنا نشود، باید ساکت بماند، و فراز (14:5اول قرنتیان ) «کند تا کلیسا بنا شود ترجمه مگر آنکه»... گوید: او می
 گوید، یا باید برای بنای کلیسا سخن گوید و یا اینکه خاموش بماند. که به زبانها سخن مییک دستور رسولی است. پس کسی« بماند



شود. شود مفهوم دارد. پس عطای زبانها به دو نفر توأماً داده میحضور مترجم شهادتی است بر اینکه آنچه به زبانها سخن گفته می 

شاهد،  گواهی دو سهبه»پیوندد که: مقدس نیز به وقوع میکند. در نتیجه، این آیه کتابترجمه می گوید و دیگرییکی سخن می
ای دارد؟ چه سودی دارد اگر حضار . اگر سخن گفتن به زبانی ترجمه نشود، چه فایده(13:1دوم قرنتیان ) «خواهد شدثابت هر سخن

 آن را نفهمند؟

 چیست؟ «کندمی بنا را خود» معنای

القدس قرار گرفتن، بطوری که برای بنای خود شخص مفید باشد. خود را بنا کردن یعنی در یک موقعیت روحانی از نزول روح

 کند که عبارتند از:پولس رسول در این مورد به دو نکته اشاره می

در کلیسا ... »گوید: خاموش باش، به همان صورت که در حاالت خاص روحانی بین خود و خدا هستی. پولس رسول می)الف(  
تر است که در نهان خود، . این یک امر بین خود و خداست و مناسب(14:28اول قرنتیان ) «گوید باشد و با خود و با خدا سخن خاموش

 حال:. با اینتواند نوعی دعا باشدپس سخن گفتن به زبانها می و نه در کلیسا نزد سایر مردم، باشد.

دعا می  من ، روحزبانی دعا کنم زیرا اگر به»گوید: ماند و تنها روح عمل خواهد کرد. پولس رسول می ثمر خواهدعقل بی)ب(  
گیرد که در این حالت به فهم کالم نیاز است، تا شخص . رسول نتیجه می(14:14اول قرنتیان ) «شودبرخوردار نمی من عقل کند لکن

 ؛ نه فقط با روح سرود بخواند بلکه با عقل نیز. نه فقط با روح، بلکه با عقل نیز دعا کند

کند و کند، و علیرغم آن مالحظاتی که راجع به این میرا با احتیاط بیان می« کندخود را بنا می»با اینکه پولس رسول فراز 

خدا را شکر می »گوید: دهد که اگر چنین نکنند ثمره کارشان به کمال نخواهد رسید، باز هم در مورد همین بنا کردن مینشان می
را نیز  تا دیگران خود گویم عقل به کلمه پنج که پسندمدر کلیسا بیشتر می لکن. می زنم زبانها حرف شما به زیادتر از همه که کنم

 (14:18،19اول قرنتیان ) «.بگویم زبان به کلمه هزاران از آنکه دهم تعلیم

 ها سخن گویند و تصور کنند که این یک موفقیت بزرگ است.با تمام توان تالش کنند تا به زبان پس لزومی نیست که مردم

گوید ها سخن میکنند به زبانالقدس است، در مورد آنان که وانمود میو اگر اینچنین سخن گفتن به زبانها حقیقتاً عطای روح

 چه باید گفت؟ 

 است ایمانانسخن گفتن به زبانها نشانی برای بی

برای  بلکه نیست ایمانبرای بی ؛ اما نبوتایمانانبرای بی بلکه دارانبرای ایمان نه زبانها نشانی است پس»گوید: پولس رسول می
امتها و . این بدین معناست که خدا این عطا را در ابتدای عصر رسوالن داد تا آنان در نزد دیگر (14:22اول قرنتیان ) «است ایمانداران

 همه»فهمیدند، کالم را موعظه کنند تا ایشان ایمان آورند، چنانکه در روز پنطیکاست اتفاق افتاد: کسانی که زبان رسوالن را نمی
 (6و2:7اعمال ) «.شنید خود را از ایشان لغت زیرا هر کس»« ... ندشد و متعجب مبهوت

فهمند، بایستد و با زبانهای دیگر سخن بگوید؟ در میان کسانی که زبانش را میاما چه معنایی خواهد داشت اگر کسی در کلیسا و 

باشد  اگر مترجمی نباشد، در کلیسا خاموش»گوید در چنین زمانی، مترجم نیز باید باشد و به همین دلیل است که پولس رسول می
 (14:28اول قرنتیان ) «. گوید و با خود و با خدا سخن



 زبانها به گفتن سخن مورد در اشتباه تعالیم برابر در رسول مجادله

 داند، اگر براي بناي کلیسا نباشد. پولس رسول، زبانها را همچون هیاهو می

اگر همه اعضاي کلیسا گرد هم آيند و همه به زبانهاي غیرسخن گويند، و در اين حین اشخاص ناآگاه »گويد: او می
 ، سخن مفهومزبان شما نیز اگر به. »(14:23اول قرنتیان ) «ايد؟ند گفت که شما ديوانهايمان به مجلس درآيند، آيا نخواهيا بی

 قوت هرگاه. »(14:9اول قرنتیان ) «؟خواهید گفت هوا سخن به شد زيرا که گفته چیزي که شود آنمی معلوم نگويید، چگونه
. تمام باب (14:11اول قرنتیان ) «باشدبربري می گويد نزد من سخن آنکهو  باشمبربري می ، نزد متکلمدانمرا نمی زبان

 رساند.چهارده همین مفاهیم را می
 


