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القدس، مردم در برابر قدرت خدا تسليم شده، بر زمين  گويند كه با نزول روح ها مي كاريزماتيك
القدس محسوب شده،   روحامروزه اين افتادن بر زمين، نشانة راستين حضور قدرت. 1خواهند افتاد

، ريچارد 3، راد پارسلي2براي افرادي چون بِني هين. شود شناخته مي‘ مسح روح’دليل اثبات دريافت 
البته منظور . شود  و بسياري ديگر، اين پديده چون عالمت انحصاري جلسات آنان شناخته مي4رابرتز

هد، اما قبل از تأئيد و پذيرفتن هر پديدة العاده انجام د القدس نتواند كارهاي خارق اين نيست كه روح
شود و تكرار آن توصيه  مقدس تأئيد مي جديد، بهتر است تا مطمئن باشيد كه آيا اين از سوي كتاب

  مقدس چه نظري در مورد اين پديده دارد؟ پس بيائيد ببينيم كتاب. گردد يا خير مي
 

  
  1افتادن كنت كوپلند با لمس بني هين 

  
  "افتادن در روح"مقدس و  كتاب

يعني افتادن به پشت (اي به اين پديده  مقدس هيچ نوع اشاره توان گفت كه در كتاب با قاطعيت مي
هنگام تعميد . شود ديده نمي) و پر شدن از روح‘ مسح’سر بر اثر قدرت روح، بعنوان عالمت گرفتن 

القدس بر او، هيچگاه ذكر نشده كه مسيح از شدت قدرت روح به  ر گرفتن روحعيسي مسيح و قرا
ترين امراض را داشت و قادر  خداوند عيسي، قدرت شفاي مهلك! عقب و بداخل آب پرت شده باشد

اما او هيچگاه با لمس كردن افراد، آنان را بر زمين . بود تا نابينايان و افليجان را صحت ببخشد
پطرس و يوحنا نيز هنگام لمس و شفاي مردم هرگز آنها را به . ودبيخود نساختنينداخت و از خ
رسوالن هيچگاه به شاگردان ديگر نگفتند تا پشت سر افراد بايستند تا آنها را در . زمين نينداختند

 و پري روح را از مسحدر عهد جديد نوشته نشده كه افراد صف ببندند تا . هنگام افتادن بگيرند
توانيد تصور كنيد كه رسوالن، مانند بني هين با  آيا مي. نها و حتي خود رسوالن بگيرندطريق انسا

شان، آنان را نقش زمين كنند؟ و يا مي  شتاب بسوي مردم دويده باشند و با نواختن ضربه بر پيشاني
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 توانيد تصور كنيد كه آنها مردم را براي تجربة حالت ازخودبيخود شدن، به صف بسته باشند؟ در
زمان رسوالن مسيح، براي آماده ساختن جو و حالت روحي مناسب، هيچگونه موسيقي آرامي نواخته 

، جو و روحية مردم را براي ‘مانترا’شد تا بصورت نوعي  شد و بندگردانهاي مكرر خوانده نمي نمي
: كرد يدر آن زمان هيچكس عباراتي نظير اينها را فرياد نم. پذيرفتن روح و افتادن، آماده كند

پس همة اين اتفاقاتي را كه در كانالهاي تلويزيون مسيحيت . “!بيشتر. بيشتر”، “!لمس كن”، “!آتش”
  گيرند؟ بينيم از كجا سرچشمه مي نوين مي

  
القدس نسبت  كنند، بايد در مورد چيزهايي كه به روح كساني كه اين اعمال و تجارب را تبليغ مي

مقدسي براي آنچه كه امروزه  چون هيچ پشتوانة كتاب. هنددهند، يك تجديد نظر كلي انجام د مي
  .شود، وجود ندارد شناخته مي‘ افتادن در روح’بعنوان پديدة از خود بيخود شدن و 

  
تنها قدرت . كند عيسي مسيح تعميد دهندة راستين روح است و اوست كه با روح القدس مسح مي

كنند براستي چيست؟ آيا  ن جلسات دريافت مياما آنچه مردم در اي. آيد راستين از سوي مسيح مي
 چنين 42- 41 -: 10كننده براي حضور خدا باشند؟ در يوحنا  توانند دليلي قانع اين تجليات قدرت، مي

و بسياري نزد او آمده، گفتند كه يحيي هيچ معجزه ننمود و لكن هر چه يحيي دربارة “: خوانيم مي
دهنده، بدون نياز  يحيي تعميد”.جا به او ايمان آوردندپس بسياري در آن. اين شخص گفت راست است

اين كلمة حق بود كه باعث . به وجود معجزه توانست مردم را بسوي حقيقت و راستي هدايت كند
است كه ) كلمة خدا(شناختن حق . ساخت شد و از آنان پيروان راستين مي دگرگوني زندگي افراد مي

اين نياز ما نيست تا . هاي قدرت دهد و نه تجلي رانه سوق ميمردم را به سمت پيروي راستين و وفادا
القدس از طريق كالم زندة خدا، از درون، ما را مورد تفحص  به زمين بيفتيم، ولي نياز داريم تا روح

شود، پيامي كه  اين نياز حقيقي توسط پيام خدا برطرف مي ). 12:4 و عبر 63:6يوحنا . (قرار دهد
اما نياز كاذب، توسط ديدن تجارب و تجليات . خير و شرّ را نشان دهدتواند تفاوت ميان  مي

گردد، كالمي  نياز راستين، توسط شنيدن كالم خدا رفع مي. شود هاي مافوق طبيعي برطرف مي قدرت
اما نياز كاذب، توسط لمس و دستگذاري افراد و . سازد القدس ما را ملزم  كه قادر است بكمك روح

اما آن تجربة ديگر . مقدسي است موعظة كالم، عملي پسنديده و كتاب. شود انتقال قدرت رفع مي
  .مقدسي ندارد پشتوانة كتاب

  
  "بر پشت" يا "بر رو"افتادن 

 هنگامي كه 18- 12: 15در پيدايش . افتادند  به زمين ميبر رودر عهد عتيق بسياري از مقدسين 
. اين احساس دلپذير و خوشايند نبود. فتابراهيم بخواب رفت، وحشت و ظلمتي عظيم بر او قرار گر

دهندة  اين واقعه، نشان. تواند باشد بنابراين خوشايند بودن يك تجربه، دليل بر الهي بودن آن نمي
عهدي بود كه خدا با ابراهيم بست، عهدي كه در طي آن خدا در مورد آيندة ذريت ابراهيم سخن 

دقت كنيد كه . هاي بعدي ابراهيم تكرار نگرديد سلاين اتفاق ديگر هيچگاه براي هيچيك از ن. گفت 
اين عمل خاضعانه، . افتد  ابراهيم بر رو به زمين مي3:17در پيدايش . اين يك تجربة دلپذير نبود

چنانكه بسياري از معلمان مسيحيت نوين در بارة اين (روح نبود ؛ ‘ مسح’حركتي غير ارادي بر اثر 



  

براهيم با ارادة خود و در عبادت و همراه با خوف و پرستش بسيار، ا). دهند اتفاق، اينچنين تعليم مي
آياتي كه از سوي . اين عمل كامالً برخاسته از پرستشي آگاهانه و عمدي بود. به رو به زمين افتاد

: 17، 15پيدايش : روند اينها هستند معلمان كاريزماتيك براي اثبات حقانيت پديدة افتادن بكار مي
؛ 17- 11:16، 11:7، 7:1؛ مكاشفه 6-17:5؛ متي 4:44، 5- 1: 43، 28:1؛ حزقيال 15- 13: 5؛ يوشع 3- 1

  .9اعمال 
اما اين نوع افتادن بر اثر بركت .  افتادن بسياري هستيمبر پشتمقدس شاهد  از سويي ديگر در كتاب

 ايلي هنگام شنيدن خبر كشته شدن پسران خود و همينطور به 18:4در اول سموئيل ! الهي نبود
 نبي خدا در مورد 13:28در اشعياء . سارت رفتن تابوت عهد، از صندلي خود به پشت افتاد و مردا

گويد كه اگر كسي خواهان شنيدن آن نباشد، اين كالم براي آنان بصورت  بخشي مي كالم تسلي
در تمام اين مثالها . ، منكسر خواهند گردندبه پشت افتادهحكمي جهت محكوميت خواهد بود و آنان 

در اول سموئيل . افتادن به پشت، نشانة محكوميت و داوري است و نه نشانة يافتن بركت از سوي خدا
گوئي مرگ  ، و پس از شنيدن پيش’عين دور’خوانيم كه شائول هنگام مشورت با ساحرة   مي20:28
  .شتالوقوع خود از زبان روح سموئيل، از ترس، به تمامي قامتش بر زمين افتاد، يعني از پ قريب

  
و كاهنان به سبب “: خوانيم كه جالل خدا هيكل تازه بنا شده را فرو گرفت ، مي5در دوم تواريخ فصل 

اي نيست  اين واقعه”.ابر نتوانستند براي خدمت بايستند زيرا كه جالل يهوه خانة خدا را پر كرده بود
اند تا آن را  ردهكه بصورت عادي و مكرر در كليساي امروز اتفاق افتد، هرچند بسياري سعي ك

جالل يهوه، خانة خدا را پر ساخته بود زيرا در اين واقعة مهم، ساخته شدن . اينگونه جلوه دهند
هيكل به پايان رسيده بود، تابوت عهد به داخل هيكل برده شده بود و سليمان و كاهنان در 

بر متراكم قابل در درون هيكل، جالل خدا آشكار و بصورت يك ا. االقداس گرد آمده بودند قدس
 و 2:7در دوم تواريخ . رؤيت شد و اين در حالي است كه بقية قوم، در محوطة بيروني ايستاده بودند

 كاهنان قادر نبودند تا داخل هيكل شده و وظائف كهانت را انجام دهند، زيرا 11:8اول پادشاهان 
بر اثر رويايي در حالت مبهوت، ، حزقيال نبي 1:2 و 28:1در حزقيال . هيكل، پر از جالل خدا شده بود

افراد مقدس بر اثر آگاهي و هشياري كامل، تسليم حضور . رو به زمين افتاد تا خدا را پرستش كند
دادند تا نسبت به  آنها هوش خود را از دست نمي. افتادند  به زمين ميبر روقدوس خدا شده و 

در . شوند ات، مردم از خودبيخود مياين درحالي است كه امروزه در جلس. وضعيت خود آگاه نباشند
بينيم كه اين دشمنان خدا بودند كه با روبرو شدن با قدرت راستين خدا به عقب  كالم خدا مي

كسي كه با هشياري و . گويد كه در برابر خدا هر زانويي خم خواهد شد  مي3فيليپيان . افتادند مي
و آگاهي كامل رو به جلو خم شده و سجده كند، با اراده  انتخاب خود بداند چه كسي را عبادت مي

اما كسي كه بدون دخالت ارادة خويش به عقب بيفتد، نشاني از تسليم و خضوع در حركت او . كند مي
  .شود، تا حدي كه بايد به عقب پرت شود نيست بلكه تنها عصيان و مقاومت در او ديده مي

  
و قوت در من باقي نماند و خرّمي ...“:  گفتقدرت روبرو شد و اي صاحب  با فرشته11-10:4دانيال در 

من به پژمردگي مبدل گرديد و ديگر هيچ طاقت نداشتم اما آواز سخنانش را شنيدم و چون آواز 
دانيال نبي در شرف دريافت . “ بيهوش گرديدمبه روي خود بر زمين افتادهكالم او را شنيدم، 



  

از آنجايي كه افرادي كه در عهد . شكيل دهدمقدس را ت بايست بخشي از كتاب مكاشفاتي بود كه مي
القدس بصورت دائم در آنان ساكن  اي بودند داراي تولد دوباره نبودند و روح عتيق داراي چنين تجربه

توان بعنوان رفتاري عادي و متعارف براي كليساي امروز محسوب  نبود، بنابراين اين تجربه را نمي
، وضعيت خود را )17:1مكا(ه، عيسي را جالل يافته ديد هنگامي كه يوحنا در كتاب مكاشف. نمود

و چون او را ديدم، مثل مرده پيش پايهايش افتادم و دست راست خود را بر من ”: چنين تشريح كرد
يوحنا بسيار ترسيده بود و عيسايي را كه ” ‘!من هستم اول و آخر و زنده! ترسان مباش’: نهاده گفت

  .شناخت بجا نياورد قبالً مي
  
مبلغين افتادن در روح، از جريان مالقات خدا ). 9اعمال (ر راه دمشق چه اتفاقي براي سولس افتاد؟ د

. برند مقدسي براي تأئيد تجربة خويش نام مي ، بعنوان يكي از داليل كتاب)4- 3: 9اعمال (با سولس 
او . بودسولس فردي بود غيرمسيحي كه در راه مأموريت پاكسازي مذهب يهود از وجود مسيحيان 

هنگام افتادن سولس، كسي او . اي يافت توسط نوري بر زمين افكنده شد و سپس از مسيح مكاشفه
دهد،  مقدس در مورد نحوة افتادن او توضيح زيادي نمي كتاب. را لمس نكرد و هيچكس او را نگرفت

 عيسي پولس را بر ظاهراً. اما با توجه به متن يوناني، واضح است كه او به ارادة خويش بر زمين افتاد
عالوه بر اين، عيسي اجازه نداد تا پولس مدت زيادي بر زمين بيفتد، بلكه به او گفت . زمين نينداخت

بياد داشته باشيد كه در آن زمان، پولس هنوز نجات نيافته بود، بنابراين . “برخاسته به شهر برو”كه 
 پولس 14:36در اعمال . مان حاضر باشدتواند الگويي براي پيروي ايمانداران ز اين افتادن او نمي

اما تنها پولس بود . هنگام يادآوري اين واقعه گفت كه همة همراهانش نور را ديدند و بر زمين افتادند
 همان پولسي –اين واقعة عظيم تنها به منظور جلب نظر پولس بود ). 9:22اعمال (كه صدا را شنيد 

همراهان پولس كه مانند او بر زمين . سوي دمشق بودكه به نيت كشتن مسيحيان، در راه سفر به 
تواند  بنابراين افتادن سولس، نمي. ايماني سابق باقي ماندند افتادند، غيرايماندار بودند و در همان بي

  .محسوب شود‘ افتادن در روح’اي براي نشان دادن پر بركت بودن پديدة  پشتوانه
  

، خداوند عيسي، اقتدار الهي )6- 18:4يوحنا (ند هنگامي كه سربازان براي دستگيري عيسي آمد
برگشته، بر ”او خود را به سربازان معرفي كرد و سربازان . خود را به طريقي منحصر بفرد نشان داد

، معرفي نمود و در “من هستم”عيسي در ابتدا خود را با عنوان الهي خويش يعني . “زمين افتادند
در پي سخنان عيسي، سربازان خود را . آنان بدنبالش بودندضمن نشان داد كه او همان كسي بود كه 

خدا، از پشت بر زمين  اين گناهكاران بي. در برابر خدا محكوم ديدند و همين آنها را به زمين انداخت
برخاستند و . توبه هم نكردند. در اين حالت آنها هيچ مكاشفه و مسحي دريافت نكردند. افتادند

هيچ تغيير روحاني در آنها بوجود نيامد و همچنان بعنوان . كردندبالفاصله عيسي را دستگير 
در ضمن، هنگام دستگيري عيسي هيچكدام از پيروان او به زمين . دشمنان عيسي باقي ماندند

اي كه مراسم  آن عده. اي براي كليسا باشد واضح است كه اين اتفاقات قرار نبود تا نمونه. نيفتادند
مقدسي را انكار كرده، يا عمداً ناديده  كنند، اين حقايق كتاب  را اجرا مي‘حافتادن در رو’هنرمندانة 

  .اي در كل عهد جديد ندارد اي بچسبند كه هيچ پشتوانه گيرند تا به تجربه مي
  



  

- 1: 18 نيز نوشته شده كه در يوحنا “5هاي پنطيكاستي و كاريزماتيك فرهنگ جنبش”حتي در كتاب 
القدس، قوات و   نشده است و يوحنا در اينجا ارتباطي مابين روحالقدس اي به روح  هيچ اشاره6

ماند، زيرا يوحنا در مورد علت اين  البته اين متن غيرقابل تفسير باقي مي. كند عيسي ايجاد نمي
  .گويد اتفاق توضيح كافي نداده است و در مورد نتيجة آن نيز چيزي نمي

  
بردند، از پشت بر زمين  طاعتي از خدا بسر ميمقدس، بطور كلي آن افرادي كه در ناا در كتاب

تواند بعنوان يك نشانه و عالمت نااطاعتي و نه دريافت بركت باشد؛  حتي امروز نيز اين مي. افتند مي
دهندة وضعيت  بنابراين، اين عالمت نشان. عالمتي مبني بر اينكه اين افراد تسليم كالم خدا نيستند

 است، اما اين كاري جديدگويند خدا در حال انجام  نوين ميمبلغين مسيحيت . محكوم آنان است
آنان براي توجيه و دفاع از اين عمل به متون عهد عتيق . مقدسي ندارد ادعا هيچ پشتوانة كتاب

همچنين . كنند زمينة كلي آن تفسير مي كنند و آيات كالم خدا را خارج از محتوا و پيش مراجعه مي
تواند تكرار اين عمل را در كليسا  اكنده در كتاب اعمال رسوالن نيز نمينمونه آوردن از چند اتفاق پر

  . توجيه كند
  

حركت بر زمين بمانند  خواهد كه مردم بي القدس نه فقط نمي بينيم كه قدرت روح در كتاب مقدس مي
طال و مرا “: پطرس بر دروازة جميل، خطاب به مرد نابينا گفت. كند بلكه آنان را از روي زمين بلند مي
دست راستش .... به نام عيسي مسيح ناصري برخيز و بخرام. دهم نقره نيست، اما آنچه دارم به تو مي

نكتة جالب اينجاست كه بسياري از اين افراد به اصطالح ). 7-3:5اعمال (”...را گرفته، او را برخيزانيد
قدرت خدا مردم ! هستندار كنند، اتفاقاً صاحب طال و نقرة بسي مسح شده، كه از خود قوات صادر مي

اي كه به زمين كوبيده شده و لرزش و رعشه بر وجودشان آمد، پر از روح  آن عده. خيزاند را بر مي
  .خدا نبودند، بلكه ديوزدگاني بودند كه نياز داشتند از آن وضعيت خارج شوند

  

  
 1يكي از جلسات بني هين 
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 يابد؟  چه كسي جالل مي"تادناف"از 
در . كنند هاي طوالني طي مي بسياري براي گرفتن اين مسح، براي شركت در جلسات خاص، مسافت

 بار تكرار 8شوند و اين عمل چندين بار، تا حتي  افتند، بلند مي اين جلسات افرادي بر زمين مي
اي گرفتن مسح كافي نبود؟ واقعاً منظور از تكرار اين عمل چيست؟ آيا همان يكبار اول بر. شود مي

كند؟ مسيح يا  كند و جالل پيدا مي ها را بسوي خود جلب مي اين چه كسي است كه بيشتر توجه
اما ارادة خدا . كنند دهندة مسح؟ هيچ شكي نيست كه واعظان جالل بيشتري پيدا مي واعظ انتقال

يدا كند كه از طريق ظرف يا هر ابزار اين نيست كه ظرف جالل پيدا كند، بلكه آن خدايي بايد جالل پ
آيا همان يك بار افتادن براي گرفتن مسح كافي نبود؟ يا شايد همة اينها . تواند عمل كند ديگر مي

اندازند  تر جلوه دادن يك نمايش است؟ اين معلمان گاهي نيز مردم را بصورت گروهي مي براي جالب
سپس مردم . اندازند يگري همديگر را ميهاي دومينو يكي پس از د و آنها هم بصورت مهره

شان انسان را ياد بازيگران  هاي در هم كوفته شوند و ظاهر و چهره تلوتلوخوران از زمين بلند مي
استادان . شود هيچكدام از اين اعمال باعث جالل خدا نمي. اندازد سياهي لشكر فيلمهاي جنگي مي

جادوگران، با لمس مردم واقعاً مي توانند آنها را بر و همينطور ) اساتيد هندو(هنرهاي رزمي، گوروها 
معلمان . اهميت تلقي نكنيد ها به راحتي عبور نكنيد و آن را بي از اين شباهت. زمين بكوبند

مسيحيت نوين نيز مانند معلمان مذاهب ديگر با تكان دادن دست و بازو در هوا و اشارة انگشتان و يا 
  .، مردم را به زمين بيندازند‘مسح’ازل كردن توانند با ن مي”!لمس كن”فرمان 

  
اندازند، اما عيسي خداوند  مبشرين تلويزيوني، با فوت كردن بسمت جمعيت آنان را به زمين مي

عيسي هنگام لمس مردم آنان را بر زمين . هنگام دميدن بر شاگردان چنين كاري با آنان نكرد
در . بخشد از خادمين راستين خود نميخدا امروز چنين قدرتي را به هيچيك . انداخت نمي
القدس  روح. رفت شد كه كمتر انتظارش مي القدس در جايي ظاهر مي بينيم كه روح مقدس مي كتاب
عيسي قبل از ترك اين جهان گفت كه شخص . اي چون عيسي دهنده دهند ناميده شده، ياري تسلي

ا ساكن شدن در تمام ايمانداران، نقش او اين بود كه ب. فرستد ديگري چون خودش را برايمان مي
سؤالي كه الزم است از . جايگزين حضور فيزيكي عيسي باشد و بين آنان و خدا ارتباط ايجاد كند

زد يا  آميز مي خود بپرسيم اينست كه آيا خودِ عيسي نيز دست به چنين اعمال و نمايشهاي اغراق
 عيسي را جالل دهد، بنابراين چه دليلي القدس كرد و اگر قرار است روح خير؟ اگر او اينچنين نمي

اي دست بزند؟ آيا اين ذات الهي عيسي است و يا وجود  سابقه القدس به چنين كار بي دارد كه روح
زند؟ چگونه است كه آن واعظي كه چنين  ديگري است كه در اين ميان دست به چنين اعمالي مي

ماند و حضور روح كمترين  پا باقي ميكند، در تمام مدت نمايش، خودش سر هايي صادر مي قدرت
اثري بر خود او ندارد؟ چطور در حين اين اعمال، افراد ديگري از قبيل متصديان گرفتن مردم، با 

افتند، پس از پايان  افتند؟ چرا آن افرادي كه بر زمين مي شدگان بر زمين نمي لمس اين مسح
دهند، ديگر اتفاقي برايشان  دت ميرضايتبخش نمايش، و هنگامي كه در آغوش اين واعظان شها

افتد؟ در واقع آن چه كسي است كه كنترل همة اين اتفاقات را در دست خود دارد و به اشارة  نمي
القدس يا واعظ؟ چرا اين اتفاقات در جلسات  تواند اعمال مردم را كنترل كند؟ روح دست و كالم، مي

  افتد؟ هاي عادي كسي نمي ي و در حين مالقاتافتد و در مكانهاي معمول عظيم و پرجمعيت اتفاق مي



  

... ”: ، يكي از معلمان بزرگ الهيات مسيحي، در خصوص اين تجارب چنين نظري داشت6چارلز هاج
اي بعنوان پشتوانه وجود ندارد تا بتواند تأثرات فيزيكي را بعنوان  مقدس، هيچ اشاره در كل كتاب

عظة مسيح و يا موعظة رسوالن، هيچ مورد مشابهي را هنگام مو. ثمرة دينداري راستين معرفي نمايد
اي به فريادها، غش  هاي مسيح و رسوالن هيچ اشاره مقدس و در موعظه در كتاب. توان يافت نمي

ها با اصول كالم  هاي بلند و رعشه واضح است كه جيغ. ها وجود ندارد ها و يا جيغ ها، رعشه كردن
توانند از سوي خدا باشند چرا كه خدا، خداي  اينها نمي. د و بنابراين بايد منع شودهمخواني ندار

   7“.تشويش نيست بلكه خداي سالمتي است
  

  القدس همخواني دارد؟ آيا با ثمرات روح
مردم هنگام مشاهدة اين تجارب جديد، بايد . يكي از ثمرات روح، پرهيزكاري و خويشتنداري است

كند كه در طي آن الزم باشد يكي از  اي را تأئيد  تواند تجربه آيا خدا مي”: از خود سؤال كنند
القدس پايمال شود؟ آيا خدا مرا وادار خواهد كرد تا نه در شباهت با او، بلكه در جهت  ويژگيهاي روح

از روح پر شويد و با يكديگر به مزامير ... ”: گويد  مي19-18: 5افسسيان ”خالق طبيعت او عمل كنم؟
اين ”.سبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو كنيد و در دلهاي خود به خداوند بسراييد و ترنم نماييدو ت

اما آيا . به ما گفته شده است كه بطور مرتب از روح پر شويم. فرمان همچنان به قوت خود باقي است
 كه از گويد وقتي پولس مي. سازد؟ خير اين پر شدن ممتد، خود را بصورت فيزيكي، قابل رؤيت مي
تجربة پر شدن از روح كه برخالف . روح پر شويد، يعني ترنم و شادي به همراه خويشتنداري

مقدس باشد، اينست كه خويشتنداري و كنترل نفس را از كف بدهيد تا حدي كه بر زمين  كتاب
ل گويد كه تسليم كنتر مقدس مي كتاب. القدس در تناقض است با ثمرة روح‘ افتادن در روح’. بيفتيد
اي نقش بر زمين  و نقطة مقابل اين تسليم آنست كه مانند يك عروسك پارچه. القدس باشيم روح

گويد كه پر شدن از روح به انسان  پولس مي. شويم، مست باشيم و قدرت حركت از ما سلب شود
پر شدن، يعني اينكه تسليم خدا شويم و كنترل زندگي خود را به خدا . بخشد خويشتنداري مي

خواهد كه در امور او فعال باشيم و نه اينكه منفعل و منگ بوده و قدرت تكلم از ما  خدا مي. مبسپاري
پر شدن از روح نتايجي مشابه مستي بر اثر مصرف مشروبات الكلي بهمراه ندارد، بلكه . گرفته شود

وي گويند كه اين شادي از س بسياري مي. آورد نقطة مقابل آن است و هشياري و خويشتنداري مي
حركت  خدا است، اما شادي الهي بايد باعث قوت ما باشد و نه ضعف، و نبايد باعث گردد تا بر زمين بي

  .بمانيم
  

  "افتادن"هاي  انگيزه
قبل از هر چيز انتظار رواني براي تجربة اين اتفاق . ساز افتادن مردم است هاي زيادي زمينه انگيزه

افتند زيرا  بسياري بر زمين مي. الوقوع بة اين اتفاق قريباست، يعني تلقين به نفس و انتظار براي تجر
بنابراين .  بر زمين افتادبايدپذيرند كه با آمدن روح،  دانند و مي از قبل اين تجربه را از طرف خدا مي

مسئلة ديگر فشار رواني و ترغيب شدن از سوي . شوند اي، تسليم مي با كوچكترين لمس و اشاره
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العمل الزم  اتفاق جمعي است، همرنگ شدن با جماعت و نشان دادن عكسجمع براي پذيرفتن يك 
در اينجا فرد به تنهايي از خود تصميمي ندارد . كه در يكي شدن با جمع بايستي از خود نشان دهند

افتند و خود  ممكن است فرد از اينكه ببيند ديگران مي. سازد و اراده خود را تسليم ارادة جمع مي
 كند، چرا كه ممكن است ديگران فكر كنند كه او به اندازة كافي روحاني نيست و نيفتد احساس شرم

افتادن درست در لحظة مقرر، گويا حركت و رفتاري . چيزي مشكوك در موردش وجود دارد
بسياري از همين افراد بعدها اقرار كردند كه خود را انداختند تا . اي و از پيش آموخته است كليشه

اي ديگر نيز ممكن است بيفتند تا بتوانند در پيش آوردن  عده. ا برنجانندمبادا شخص واعظ ر
  .گويند كه تسليم نيرويي مرموز شده بودند اي نيز مي عده. اي جديد نقش داشته باشند تجربه

  
   در مذاهب هندويي"افتادن"

اهد شد كه الزم است تا يك امكان ديگر را نيز از نظر بگذرانيم، كه در صورت صحت آن، معلوم خو
اي كه نيروهاي شيطاني و ديوها در بوجود  اي بسيار خطرناك است؛ تجربه تجربه‘ افتادن در روح’

اند كه   در مذاهب دروغين، دريافته8بسياري از پژوهشگران در امور جادويي. آوردن آن نقش دارند
همسر . ندو وجود دارداين نيرو در آيين ه. اي نيست  پديدة جديد و ناشناخته‘افتادن در روح’پديدة 

كننده و بصورت يك  شود، خداي منهدم اي است بنام كالي كه شاكتي هم ناميده مي خداي شيوا، الهه
هنگامي كه يك گوروي هندو، پيشاني مريدان را لمس كند، آنان بر زمين افتاده، . انرژي و نيرو است

كنند كه در  ز نور و نيروانا را تجربه ميلرزد و يا روياهايي ا شوند، بدنشان مي يا دچار حمالت خنده مي
، از سوي گوروهاي هندو 9 پات–مناسك مذهبي چون شاكتي . حكم مكاشفه اي از عالم ديگر است

تفاوت تنها در اين است كه اعمال .  ندارند‘افتادن در روح’شوند كه هيچ تفاوتي با تجربة  اجرا مي
. بل از ظهور پنطيكاستيها وجود داشته استگوروها از قدمت زماني بيشتري برخوردار است و ق

بروس آر . برند  نام مينيروالقدس بعنوان يك  هاي دروغين منشعب از مسيحت نيز از روح فرقه
روحِ ساطع شده از شخص خدا ”: ها نوشت  و مقامات عالي فرقة مورمونرسوالن يكي از 10كانكي مك

   11“.توان به جريان الكتريسيته تشبيه كرد را مي
  

  شنويد؟ ا همين تعليم را در طي جلسات، از مبلغين آيات و معجزات نميآي
  

  !القدس تحت اختيار واعظ ؟ روح
ترين مسح ممكن را داشت با  عيسي قوي. آزمودن تعاليم تنها راه شناخت راستي از ناراستي است

تن مسح، بر زمين خود عيسي نيز در هنگام تعميد و ياف. افتادند اينحال مردم با دعاي او بر زمين نمي
اما از نظر تعاليم . القدس بر او بصورت يك كبوتر نازل شد، يك يار آرام و مهربان روح. نيفتاد
القدس را  توان روح آيا واقعاً مي. هاي نوظهور، اعمالي غريب و ناآشنا هستند مقدس، اين پديده كتاب

ه اشارة دست و فرمان رئيس  تنها بروحبه اين سمت و آن سمت پرتاب كرد؟ اين  نيروهمچون يك 
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كند و اين ما هستيم كه  مقدس موضوع فرق مي اما از نظر كتاب. كند جلسه است كه آغاز به كار مي
، روح ديگربينيم شخصيت و عمل اين  مي. القدس باشيم و از او هدايت بگيريم بايد تسليم روح
كه روح هر جا خود بخواهد القدس گفت  عيسي مسيح در مورد روح. القدس ندارد شباهتي با روح

كند كه چگونه و از چه طريق در قلب و زندگي يك ايماندار ظاهر  القدس خود انتخاب مي روح. رود مي
القدس تكليف معين كند و به او بگويد  هيچ بشري قادر نيست تا براي روح. شده، و خود را بشناساند

وزد و صداي  خواهد مي باد هر جا كه مي“خوانيم   مي8:3در يوحنا . كه چه وقت و در كجا ظاهر شود
همچنين است هر كه از روح مولود . رود آيد و به كجا مي داني از كجا مي ليكن نمي. شنوي آن را مي

اما آن . القدس به باد تشبيه شده روح. رود داند روح از كجا آمده و به كجا مي هيچكس نمي”.گردد
مسح به ديگران منتقل كنند، ظاهراً به روح دستور توانند از خود  كنند مي افرادي كه ادعا مي

ضمير اشاره براي اشياء و (‘ آن’گويند كه بعداً كجا بايد برود و به  دهند تا به كجا برود و به او مي مي
آيند؟  اين تجارب از كجا مي! دوست من، بيائيد كمي فكر كنيد. گويند كه چكار كند مي) امور بيجان

بنابراين اين چه چيزي است كه در اينجا عمل ! زهايي را تجربه نكردندحتي رسوالن نيز چنين چي
القدس خودش  كند؟ سرچشمه و منبع اين اتفاقات و نيروها در كجاست؟ از ياد نبريم كه روح مي

در عهد عتيق . كشانند را به اينسو و آنسو و هرجا كه دلشان خواست مي‘ روح’خداست، اما اينها اين 
اما اكنون . توانستند فروتن نشوند شدند و نمي ، همه از حضور خدا متأثر ميهرجا حضور خدا بود

اما . ايستند كنندگان اين قدرتها بدون آنكه خود تحت تأثير قرار بگيرند، محكم و راست مي صادر
آيا آنها نسبت به تأثيرات اين روح مصون هستند؟ اين ديگر چه . شود حاضرين پايهايشان سست مي

  ؟ نوع روحي است
  

اطفال و . آزمايند مسيحيان بالغ روحها را مي.  كه اين روح را بيازمائيمدهد فرمان ميكالم خدا به ما 
اين ). 14-13: 5عبرانيان (كنند  همچنين ايمانداران ضعيف و جسماني از آزمودن روحها خودداري مي

 را بشناسند تا مبادا شايد بر اثر سادگي و خام بودن باشد و شايد هم آنها عمداً نخواهند حقيقت
اما نتيجة نهايي براي همة كساني كه حافظ جان خود . شان از بين برود آرامش و احساس امنيت

مقدسي كه به حيات روحاني و  نباشند يكي است؛ يعني درگير شدن در اعمال مهلك و غيركتاب
، مالك اثبات اين تجربة جديد، همچون صحبت به زبانها. شهادت ايشان صدمه وارد خواهد ساخت

مقدسي تجاوز  القدس قلمداد شده و مروجين اين اعمال، از حد و مرز اصول و تعاليم كتاب حضور روح
  .كنند مي

  
  هيپنوتيزم و جادوگري: هاي اين نهضت ريشه

ها و  مقدسي به جهان مدرن، نه از ميان شمن كتاب يكي از اولين موارد معرفي اين تجارب غير
، )1924-1844 (12اِتر- ن مسيحيان ظاهر شد، و آن بتوسط خانم ماريا وودزورثجادوگران، بلكه از ميا

او با نبوتي در مورد تخريب كامل شهر . 1880در خالل سالهاي،  13‘جنبش تقدس’واعظي برخاسته از 
اما پس از .  اتفاق افتد، شهرتي به هم زد1890اي كه قرار بود در سال  فرانسيسكو بر اثر زلزله سان

                                           
12 Maria Woodsworth-Etter  
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او منشاء قدرت خود را از طريق يك رويا . ان موعود، نادرست بودن اين نبوت معلوم شدرسيدن زم
او مزرعة . ها بردند ها، جنگلها و رودخانه ها به اتاق او آمدند و او را به بر فراز تپه فرشته. معرفي كرد

اين منظره او با ديدن . ها شد هاي گندم بادي شديد باعث حركت مواج خوشه.رنگي وسيعي ديد طالئي
سپس عيسي به او . ها بر زمين افتادند هاي گندم چون بافه شروع به موعظه كرد و ديد كه خوشه

 .“همچنان كه ديدي گندمها افتادند، مردم نيز با شنيدن موعظة تو خواهند افتاد": گفت

 
  

 

 
ين زن شد اي كه موجب شهرت ا  انگلستان، در مورد پديدهDiakrisis الن موريسون از انتشارات 

اي  هايش، به ترويج تجربه در دهة هشتاد قرن نوزدهم، او در طي جلسات موعظه“: نويسد چنين مي
شد و شايد  او در طي اين جلسات دچار خلسه مي. ناميد مي‘ قوات’مذهبي پرداخت كه خود آن را 



  

به . ايستاد حركت و با دستهاي برافراشته، در حالت خلسة كامل مي براي بيش از يكساعت بصورت بي
. ناميدند  نيز ميكاهنة جادوي سياهداده شده بود و حتي او را ‘ مبشرِ در خلسه’او عنوان مستعار 

خوريم كه شايد  اي برمي در اينجا به نكته. كند ساختند كه مردم را هيپنوتيزم مي اغلب او را متهم مي
ن و مرموزي را كه ماريا كشف موريسون اين قدرت پنها. باشد‘ روحافتادن از ’دليل اساسي پديدة 
- 1734( قرن پيشتر  داند جز همان هنر قديمي هيپنوتيزم، كه حــدود يك كرده بود چيزي نمي

جيمز وِب، پژوهشگر در امور .  تجربه شده بود14با همان نتايج مشابه، بدست آنتون مِزمِر) 1815
 برخاسته از نيروهاي هيپنوتيزم اي دهد كه آنچه را كه امروزه بعنوان پديده جادويي نيز توضيح مي

   15.شناسيم، ناشي از اعمال شفابخش شخص مزمر در طي قرون هجدهم و نوزدهم بود مي
  

تنها فرق او با مبلغين مسيحي ديگر . ناميد‘ افتادن در روح ’توان پدر پديدة مِزمِر را براستي مي
كرد كه مانيِتيزم  مزمر ادعا مي. اينست كه او مسيحي نبود بلكه درگير امور جادوگري و ماورايي بود

مند بود و موضوع رسالة دكترايش،  او به حس ششم عالقه. حيواني را كشف كرده است) قوة جاذبه(
هاي ارتباط با ارواح و  او تالش كرد تا نسبت به پديده. شناسي بود بيني بر اساس ستاره طالع

آنچه كه او .  توجيهاتي علمي ارائه دهد)مايع سيال كيهاني(هاي ناشي از مانيِتيزم حيواني  خلسه
كشف كرد، نحوة فعال نمودن نيروهاي مرموز و ناشناخته در انسان بود كه به اين ترتيب به او ياد 

تر داشته باشد، حقايقي كيهاني كه بنظر مزمر، از ديد  داد تا نسبت به حقايق كيهاني ديدي روشن مي
  .ل انساني پنهان مانده بودپردة ناداني و جه اكثريت انسانها، در پشت

 
توان اعمال  هاي ديگر خود سعي كرد نشان دهد كه مي مِزمِر در رسالة خويش و همچنين در نوشته

گويي وقايع از طريق  شناسي، كيمياگري، پيش بيني بر اساس ستاره ناپسند جادويي همچون طالع
شان حقيقتي نهفته  بنظر بيايد در همهبيني را، از لحاظ عملي چنان توجيه كرد كه  تعبير خواب، و فال

                                           
14 Anton Mesmer 
15(James Webb, the Occult Establishment Open Count 1976. p.352).  



  

از افراد ديگري . مزمر سعي كرد نحوة عملكرد اينها را از طريق مانيتيزم حيواني توضيح دهد. است
اي از طبابت در مكتب  شيوه(، باني هوميوپاتي 16توان از سموئل هانمان كه متأثر از مزمر بودند مي

 نام برد، كه خود يك 18بي كوئيمبي  فينحاستوان از همچنين مي. نام برد) 17نهضت عصر نوين
داد اما بعدها آن را به  او اين انرژي ناشناخته را به قدرت ارواح نسبت مي. كننده بود هيپنوتيزم

اين خانم .  را شفا داد19كوئيمبي، از طريق همين نيرو، مري بيكر اِدي. عملكرد ذهن مربوط دانست
  .انون توجشهان بر چگونگي كاركرد ذهن بودگرديد كه ك 20بعدها باني فرقة علوم مسيحي

 مؤسس و بنيانگزار تعاليم مكتب عرفاني تئوسوفي، كه خود واسط احضار ارواح نيز 21هلنا بالواتسكي
بود، آثار مزمر را مورد مطالعه قرار داده بود و همين تعاليم پايه و اساس كار او را در عرفان و علوم 

 تغيير پيدا هيپنوتيزميرو، نام آن از نوعي قدرت ماورايي به واژة با تكامل اين ن. رمزي تشكيل دادند
در واقع هيچ پديدة ماورايي در ”: گويد  مي22جان ولدون. البته اين دو هيچ تفاوتي با هم ندارند. كرد

ظاهراً از لحاظ ماهوي، هيپنوتيزم مدرن چيزي ”.هاي هيپنوتيزم نيست عالم مزمريزم عاري از نشانه
اندركاران نسبتاً مشهور امور ماورايي و  ، يكي از دست23مارتين اِبن.  مزمريزمنيست جز همان

اي مزمري يا هيپنوتيك وجه تشابه زيادي با  خلسه”: داند جادويي، حتي اين دو را به هم مربوط مي
هاي  هايي را كه مزمر انجام داد، به سختي بتوان از فعاليت فعاليت. “خلسة جلسات احظار ارواح دارد

  .اريزماتيك كليساي مسيحيت نوين بازشناختك
  

داشت و دستهاي خود را بر فراز بدن   مي مزمر با ردايي برنگ بنفش روشن، بطرزي شاهانه قدم بر
بعضي . نتيجه هميشه يكسان نبود. كرد اي آهنين و دراز آنان را لمس مي داد يا ميله بيماران قرار مي

كردند كه حشراتي بر سطح تنشان راه  ي ديگر، احساس ميكردند اما بعض از بيماران چيزي حس نمي
ها  بعضي. شدند ها و يا حمالت سكسكه مي برخي ديگر از بيماران دچار حمالت خنده، رعشه. روند مي

شدند كه طرفداران مزمريزم، اين حالت اخير را دورة بحران  گويي شديدي مي دچار هذيان
  . 24 پي داردناميدند و عقيده داشتند كه بهبودي در مي

  
. شدند ها، دچار احساس سرخوشي، سرحالي و رهايي مي چنانكه وصف شد، انسانها پس از اين تجربه

تنها . در كليساهاي مسيحيت نوين ناميد‘ افتادن در روح’توان مزمر را پدر تجربة مدرن  به جرأت مي
ال و نتايج مشابه در بين بله، وجود همين اعم. نكته در اينجاست كه او يك جادوگر بود و نه مسيحي

  غيرمسيحيان چه توضيحي مي تواند داشته باشد؟ آيا مسيح هم مشابه اين اعمال را انجام داد؟
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ها از  شَمن”: گويد ، استاد فيزيك دانشگاه بركلي و مبلغ نهضت عصر نوين، مي25دكتر فريتيوف كاپرا
حليل خواب، تلقين به نفس، تكنيهاي درماني از قبيل شركت گروهي در نمايشهاي جادويي، ت

اين روشها قرنها قبل ازاينكه توسط . كردند هيپنوتيزم، تجسم خالق و روانشناسي استفاده مي
  . 26شدند اي خاص بكار گرفته مي روانشناسان عصر حاضركشف شوند، توسط عده

  
  ! مدرن"رسوالن"بني هين و ساير 

دنبال بدست آوردن قدرت ماورايي هستند و انبياء و رسوالن دروغين، در عصر حاضر به هر قيمت، ب
اين تجارب كتاب . شتابند با اين كار حقيقت و راستي را ترك كرده، بدنبال تجارب ماواي طبيعي مي

 .مقدسي نبوده، بلكه جنبة جادويي و ماورايي دارند

  
اما اين . دانند كه فكر و ذكرش دائماً متوجه حضور ارواح است اي آقاي بني هين را شخصي مي عده

گري در كليسا بود، اعتقاد داشت كه  مارتين لوتر كه آغازگر نهضت اصالح. چيزي جديد نيست
 نيز هشدار 27كالون. القدس اشتباه كرده بودند گروهي از واعظان معاصرش، تجلي روح خود را با روح

 نهد، تمام مقدس را به بهانة وجود مكاشفات تازه كنار آن روح تعصبي كه بخواهد كتاب”: داد مي
آميز خود از اعمال  سازد، زيرا اين عده در سخنان اغراق اصول مسيحيت را دستخوش تحريف مي

القدس، در واقع براي فراهم نمودن جاي خالي براي مطالب كذب و دروغ خويش، دارند كالم خدا  روح
  “.را از بين ببرند

  
آنان . اند  بازي و نمايش شيطاني تن دادهترين بينيم كه به اين كهن مردم ناآگاه قرن حاضر را نيز مي

اند، بدون  ، راستي را ترك كرده، تجربة ماوراي طبيعي را جايگزينش ساخته‘معجزات’بدنبال يافتن 
در كجاي . مقدسي دارند يا خير اينها منشاء و پشتوانة كتاب اينكه حتي يكبار بيازمايند كه آيا همة 

ريافت مسح و قوت از رسوالن، در كليساها صف ببندند ؟ ايد كه مردم براي د مقدس خوانده كتاب
اي  القدس بوده، به هيچ مجرا و واسطه عيسي هميشه و همه وقت خود به تنهايي تعميددهندة روح

اي  در ضمن عيسي نمونه. ما به هيچ واسط ديگري نياز نداريم. براي انتقال قدرت خويش نياز ندارد
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القدس بصورت يك كبوتر بر او قرار  عميد مسح يافت، روحهنگامي كه عيسي مسيح ت. براي ماست
  .گرفت و نه چون يك حيواني وحشي غرّان

  
  !هشدار

كنند، بايد تشخيص بدهند كه آيا آنچه  افرادي كه در اين نوع جلسات ريخته شدن مسح شركت مي
ن جلسات آيد؟ اعمالي كه در اي القدس مي دهند، واقعاً از سوي روح القدس نسبت مي كه به روح
مقدسي ندارند و بنابراين الزم است تا سرچشمة  وجه نمونه و پشتوانة كتاب گيرند به هيچ صورت مي

تواند با حضور خود جايي را  منظور ما اين نيست كه بگوئيم خدا نمي. اين فعاليت را بدرستي شناخت
 اتفاقات و گذاشتن فرو بگيرد؛ اما آنچه كه الزم است نسبت به آن شك كرد، عادي جلوه دادن اين

  .القدس است آنها به حساب كار روح
  

قوم من از عدم معرفت هالك ”: براستي كلمات هوشع نبي امروزه نيز چون گذشته مصداق دارد
  ).4:6هوشع (”.اند شده

  
مقدسي شود، معيار خدا نيز ترك كرده  هنگامي كه تجربة شخصي، جايگزين شناخت و معرفت كتاب

مقدسي هنگام تنبيه و اصالح ما ممكن است دردناك باشد، اما پيروي  ت كتابهر چند معرف. شود مي
هايي كه ممكن است براي  يعني طريق. تري را بدنبال خواهد داشت از طريق دروغين، بهاي سنگين
  .آورتر جلوه كند تر و شادي قبول اند، قابل افرادي كه راستي را ترك نموده


