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 مسیحیت پنطیکاستیشناسی  تأملی بر آخرالزمان
 1یاسر ابوزاده گتابی
 2سیدعلی حسنی

 چکیده
ک1990جنالالبش پنطیکاسالالتی در دهالاله  یالالد بالالر مسالال له آخرالزمالالان، نالالزول م و بالالا تأ

القدس و ظهور عطایا، به عنوان سند حقانیت و نشانه نزدیک شدن عصالر  روح
کرد. پنطیکاسالتی گذشالت هفالت  هالا معتقالد بودنالد مسیحایی، ظهور  کاله پالع از 
کلیسا عروسش  عصر ظهورسال رنج و محنت، آخرالزمان و  شروق خواهد شد و 

کالالالرد. از  عصالالالر ظهالالالوررو بالالا جالالالدیت بالالاله تبشالالیر  ایالالالن )مسالالیح( را مالقالالالات خواهالالد 
گذشت چند دهه از آغاز جنبش و نیامدن مسیح، موجی از  روی آوردند. پع از 

گرفالت. از در میالان پنطیکاسالتی  نومیدی کنتالرل اوضالاق،  ایالن هالا شالک   رو بالرای 
در همین راستا، با ات الات رویکردهالا و  ارائه دادند. عصر ظهورتفسیر جدیدی از 

هنگی، سیاسی و اقتصادی بر آن شالدند تالا بالا فالراهم عملکردهای اجتماعی، فر
کلیسالالای جالالامع مسالالیحی، بالاله بازگشالالت مجالالدد مسالالیح  آوردن مقالالدمات تشالالکی  
سرعت ب شند. این نوشتار درصدد است تا با روش توصیفی _ تحلیلالی پالع از 

شناسالالالی پنطیکاسالالالتی و ابعالالاد م تلالالال  آن، ادعالالالای تشالالالکی   معرفالالی آخرالزمان
 را به چالش بکشاند.  طیکاستیکلیسای جامع و رویکردهای پن

کلیدی  واژگان 
القالدس، تبشالیر،  شناسی)عصالر ظهالور(، روح مسیحیت پنطیکاسالتی، آخرالزمالان

 رویکرد.

                                                        
 .(y.a.g@chmail.ir)نویسنده مس ول( ) قم خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه شناسی دین ارشد کارشناس .1
گروه ادیان  .2  .قم آموزشی و پژوهشی امام خمینی مؤسسهدانشیار 
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 مقدمه
معمالالالولی قلمالالالداد ای  مریکالالالای شالالالمالی پدیالالالدهآمسالالالیحیت در ابتالالالدای قالالالرن بیسالالالتم در منطقالالاله 

هموالون چالارلز در ابتالدای قالرن بیسالتم، توسال  افالرادی جنبش پنطیکاسالتی ظهور  شد، لیکن می
کید آن کع پرهام و ویلیام سیمور، و تأ کاله همالان  فا ها بر سالومین ش صالیت مهالم آمالوزه تثلیاله، 

کع، 34 :1999)پورتر، باشد  القدس می روح کیوبالدا مجالدد و ادعالای ظهالور (، 128، 42: 1976؛ 
پالع از دوهالزار سالال، سالبب توجاله اتهالان باله ایالن شالک  خالاو از مسالیحیت شالد و بالالتبع،  عطایالا

علالت ایالن امالر نیالز (. 2009)ما، ای جذاف بالدل سالاخت  ای معمولی به پدیده را از پدیده مسیحیت
که پنطیکاستی کتالاف اعمالال رسالوالن  ها ادعا می این بود  که در فصال  دوم  کردند مشابه حوادحی 

کالرد، در  القالدس بالر حواریالون نالازل شالد و عطایالا را باله آن اتفاق افتاده است و طی آن روح هالا اعطالا 
 (172: 2006)برگع، بش پنطیکاستی نیز اتفاق افتاده است. ابتدای جن

گالالنع آزمالالن )1901در سالالی و یکالالم دسالالامبر سالالال  گردان پرهالالام بالاله نالالام ا  Agnesم یکالالی از شالالا

Ozmanگالالنع قالالرار دهالالد تالالا او عطیالاله القالالدس  ای از روح ( از او خواسالالت تالالا دسالالتش را بالالر روی سالالر ا
گنع شروق به ت کند. در نیمه شب اول ژانویه ا کلم به زبان چینی نمود و تا ساله روز قالادر دریافت 

(. پرهالالام ایالالن رویالالداد را بالاله  2014؛ بلیالالک، a2005بالاله تکلالالم بالاله زبالالان انگلیسالالی نبالالود )اندرسالالون، 
کالرده،  ریزی روح عنوان آخرین بیرون القدس پیش از آمدن مجدد مسیح، در ابتدای قرن تفسیر 

کتالالاف مقالالدس یالالاد مالالی و از آن بالالا عنالالوان تکمیالال  پیشالالگویی (. در 23: 2کالالرد )رک: یوئیالال   هالالای 
که بازگشت مجدد مسیح عن سال قریب خواهالد بالود، اعتقالادی  های ابتدایی جنبش این اعتقاد 

کاله مسالیح قالدرتش را باله جنالبش خیابالان آزوسالا، جنالبش  این پذیرفته شده بود. از رو معتقد بودند 
ی عصالر حضالور مسالیح هالا را بالرا القالدس تعمیالد دهالد و آن پنطیکاستی، فرستاد تا مؤمنان را بالا روح

که بیرون ای از روزهالای پایالانی اسالت و باله عبالارت دیگالر  القالدس نشالانه ریالزی روحآماده سازد. چرا
هالالالای اولیالالالاله، غالبالالالًا، خالالالالود را رسالالالولی و یالالالالا  رو پنطیکاسالالالالتی یالالالابی آخرالزمالالالالانی دارد. از ایالالالن جهالالالت

ی بالالر دهنالالده قالدرت و خاسالتگاه جنالالبش بالوده و هالالم سالند نامیدنالالد، تالا هالالم نشالان پنطیکاسالتی مالی
، 2013هالالالای مسالالالیحی باشد)اندرسالالالون،  حقانیالالالت و برتالالالری ایالالالن جنالالالبش نسالالالبت بالالاله سالالالایر فرقالالاله

ها در بیانیه  های پنطیکاستی نوشته توان در اولین دست ای از این رویکرد را می (. نمونه218و
کرد:   ایمان رسولی به وضوح مشاهده 

کسالالی در بالالاالی )رئالالیع( ایالالن جنالالبش نیسالالت. خداونالالد خالالودش در زمالالین  تکلالالم هالالیچ 
کنار بزر  می که جهان تابحالال دیالده اسالت. کند. ما در  اچوآ، )پال ترین معجزاتی هستیم 

2011 :80 ) 
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کالالار مالالدّون و دقیقالالی  کالاله در حالالوزه آخرالزمالالان بالالا توجالاله بالاله ایالالن شناسالالی مسالالیحیت پنطیکاسالالتی 
صورت نگرفته است، این نوشتار درصدد اسالت بالا بررسالی منالابع م تلال  پنطیکاسالتی باله معرفالی 

کاله از  هالا پرداختاله و وضالعیت آن شناسی خاو پنطیکاستی الزمانآموزه آخر را در طالول یالک قرنالی 
کند. کرده و از زوایای م تل  نقد  کندوکاو  گذشته است،   ظهور جنبش پنطیکاستی 

 آن های مؤلفهشناسى پنطیکاستى و  آخرالزمان
کاله یکالالی از راه هایش اشالاره می نوشالالته پال  تیلالیش در یکالی از دست کاله می کنالد  تالوان بالاله  هالایی 

های آخرالزمالالانی آن اسالالت )ل الالو،  مطالعالاله یالالک دیالالن پرداخالالت، ارزیالالابی آن دیالالن براسالالاس دیالالدگاه
شناسی پنطیکاستی نیز، مس له بازگشت مجدد مسیح  ترین مس له در آخرالزمان (. محوری2007

گونالاله مسالالیح حتمالالی اسالالت و در هالالر آن، امکالالان  هالالا معتقدنالالد بازگشالالت پادشالالاه اسالالت. پنطیکاسالالتی
رو باید برای آمالدن مجالدد او آمالادگی  (، ازاین125-124: 2006)هوس،  محتم  استبازگشت او 

پنطیکاسالالالتی، حتمالالالی بالالالودن  شناسالالالی رو، مالالالراد از آخرالزمان از ایالالالن (.150: کامالالال  داشالالالت )همالالالان
 بازگشت مجدد مسیح است.

 شناسی دو نوع آخرالزمان (الف
کتاف محققالالان پنطیکاسالالتی، بر گونالاله آخر اسالالاس مالالتن  شناسالالی تمالالایز  الزمانمقالالدس، بالالین دو 

شناسی وابسته به مکاشفه  شناسی مبتنی بر پیشگویی )رسولی( و آخرالزمان اند: آخرالزمان گزارده
سازی نقشاله و برناماله خداونالد   آشکار ،شناسی رسولی ای(. به طور ساده آخرالزمان یوحنا )مکاشفه

گونالاله ر مالالیاش را در تالاریخ زنالالدگی بشالر بالاله اجالرا د کالاله او چگوناله برنامالاله اسالت و این کالاله  آورد، باله  ای 
ای  شناسالی رسالولی، تنهالا مسال له مس له توبه و تغییر در آن نقش اساسی دارد. براسالاس آخرالزمان

گناهان و بدعهدی بندگان با خداوند اسالت. براین که مانع از عم  خدا در جهان می اسالاس  شود 
که بشر نیاز به تغییر دارد و ایالن به به نظر می ورزی، او را  هیزکالاری و عالدالتواسالطه توباله، پر رسد 

 (124 :2006گردد. )هوس،  می حاص 
کاله ایالن نظریاله سراسالالر خوش لالیکن باله نظالر می هالا بالر ایالالن  بیناناله اسالت. زیالرا پنطیکاسالالتی رسالالد 
کاله آخرالزمان هالا  ی انبیالای پیشالین و مربالوط باله زمالان حضالور آن شناسالی رسالولی مش صاله باورنالد 

گیالالرد. بالالوده اسالالت نالاله امالالروز. لالالذا تغییالالر حقیقالالی هرگالال ز حاصالال  نشالالده و بایالالد در آخرالزمالالان صالالورت 
 (124 :2006)هوس، 

ای، بسالیار بدبیناناله اسالت. در ایالن دیالدگاه تغییالر و توبالاله  شناسالی مکاشالفه در مقابال ، آخرالزمان
گنالاه و شالر آلالوده شالده  ای برای بشر ندارد. زیرا از آن فایده که وجود بشر و تالاریخ بشالریت بالا  جایی 
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کننالالد. راه ها بالاله تنهالالایی نمی ناسالالت، بالاله هالالیچ طریقالالی انسالالا کالاله  تواننالالد آن را رفالالع  حالال  ایالالن اسالالت 
کمان فاجر را شکست دهد و تنها  خداوند در آخرالزمان امآراتوری شر را ویران سازد، ظالمان و حا

که مردم میدر این صورت  کنند. از این است  رو  توانند با آزادی تمام و به عنوان بنده خدا زندگی 
 (125: 2006)هوس، الوقوق است.  الهی حتمی و قریب در آخرالزمان قضاوت

 ها؛ برخالالالالی معتقالالالالد بالالالاله عالالالالدم ب شالالالالودگی قبالالالال  از ظهالالالالور  اسالالالالاس در میالالالالان پنطیکاسالالالالتی  این بر
گروه مکاشفه ( 125: 2006هوس، )، اند( ای حانویه مسیح و معتقد به رنج قب  از آن هستند )این 

کالالاله معتقالالالد بالالاله ب شیده  اند  ها قبالالال  از آمالالالدن مسالالالیح  انشالالالدن انسالالال در مقابالالال  دیگرانالالالی هسالالالتند 
کالالر،  ای و هالالم رسالالولی هالالا در واقالالع هالالم مکاشالالفه انالالد )این ولکالالن مسالال له رنالالج را انکالالار نکرده اند(. )وا

2009: 251-265) 
 پنطیکاستی شناسی های آخرالزمان مؤلفهب( 

گالالالرا بالالالودن، االهیالالالات محالالالور بالالالودن، تبشالالالیر  پیشالالالاهزاره شناسالالالی، هالالالای اصالالاللی آخرالزمان مؤلفالالاله
که در ابازگشت مسیح کننده بودن  داجمحوری و   .گیرد دامه مورد بررسی قرار میاست 

سالالالالالت. ا گالالالالالرا بالالالالالودن آن پنطیکاسالالالالالتی پیشالالالالالاهزاره شناسالالالالالی تالالالالالرین ویژگالالالالالی آخرالزمان . مهالالالالالم1
کالاله در هفالالت سالالال منتهالالی بالاله ظهالالور مجالالدد مسالالیح، دجالالال بالالر زمالالین  پنطیکاسالالتی هالالا معتقدنالالد 

کرد. دوره کاله از آن بالا عنالوان دوره محنالت بالزر  ای از محنت و س تی فالرا حکمرانی خواهد  وان 
(great tribulationیالاد مالی )  گرفالت و در پایالان ایالن دوره مسالیح، در جنگالی کننالد، شالک  خواهالد 

کشالالیدن  گالالدون دجالالال را شکسالالت خواهالالد داد، پالالع از آن و بالالا بالاله بنالالد  بالالزر  بالاله نالالام جنالالگ آرما
کلیسا هموون ب کرد و  کاله شیطان، مدت هزار سال در زمین حکمرانی خواهد  هشالتی خواهالد بالود 

کرده است. در پایان هزار سال شیطان رها شده و در نهایت در جنگی مغلوف  عروسش را مالقات 
خواهد شد. در نهایت مؤمنان حقیقی از غیر مؤمنان در قضاوتی بزر  از یکدیگر جدا خواهند شد 

گالالرا  پیشالالاهزاره شناسالالی پنطیکاسالالتی، هالالای آخرالزمالالان رو یکالالی از مؤلفالاله (. از ایالالن20)رک: مکاشالالفه 
 (601: 2002؛ برگع، 173: 2006؛ برگع، 218: 2013بودن آن است. )اندرسون، 

شناسی پنطیکاستی، تأحیر آن بالر االهیالات پنطیکاسالتی اسالت. ایالن  . دومین مؤلفه آخرالزمان2
کاله همالان آمالوزه روح ترین آموزه االهیالاتی پنطیکاسالتی توان در مهم تأحیر را می القالدس اسالت،  هالا، 

که از نگاه پنطیکاستیمشاهد ای بااهمیت از پایالان  القدس نشانه ریزی روح ها بیرون ه نمود. چرا
ای بالالر صالالحت ظهالالور مجالالدد مسالالیح  القدسالالی نشالالانه شالالود و ظهالالور عطایالالای روح تالالاریخ قلمالالداد مالالی

طبیعالی قالدرت خداونالد در قالالب عطایالایی  رو هرگونه آشکارسازی مافوق این گردد. از محسوف می
ای از اسالالتیالی  توانالالد بالاله عنالالوان نشالالانه هالالا مالالی اب شالالی و تکلالالم بالاله زبالالانهموالالون معجالالزات، شف



 

 

 237 
 
 

مان
خرال(

ی بر آ
تأمل

 
سی 
شنا

تی
کاس
نطی
  پ
حی
مسی

     
 

             

کنون شروق شده و در آینده که ا ای نزدیک به  حکومت و پادشاهی مسیح قلمداد شود، حکومتی 
کام  خواهد رسید.   ( 42 :2008؛ اسمیت، 604، 601: 2002)برگع، تحقه 

ای بالالر  طایالالا، بالاله عنالالوان نشالالانهالقالالدس و ظهالالور مجالالدد ع ریالالزی روح . تبشالالیری بالالودن. بیالالرون3
کالاله بالالیم آن مالالی رفالالت تالالا  صالالحت بازگشالالت مجالالدد مسالالیح، درکنالالار وحشالالت و اضالالطراف از مجالالازاتی 

هالای اولیالاله باله تبشالالیر و تبلیالالغ  گریبالان غیرمؤمنالالان را بگیالرد، انگیالالزه و محرکالی بالالود تالا پنطیکاسالالتی
 ری بالودن آنسالتشناسالی، تبشالی رو سالومین مؤلفاله آخرالزمالان آورنالد. ازایالن ایمان پنطیکاستی روی

 (.604: 2002)برگع، 

که انتظار پنطیکاستی الوقوق  های اولیه از بازگشالت قریالب تقریبًا همه نویسندگان توافه دارند 
که پنطیکاستی فشانی مسیح با جان گمالان می های میسیونری بسیاری همراه شد. چرا کردنالد  ها 
(. بالر ایالن اسالاس 2009د )مالا، سالاز ها ب شی از مقدمات بازگشالت مسالیح را فالراهم می که تبشیر آن
هالای  ها به علت تعهالد شالدید باله تبشالیر، اقالدام باله برگالزاری تورهالای تبلیغالی در فصال  پنطیکاستی

گالالرم سالالال )همالالان(، تأسالالیع مالالدارس االهیالالاتی جهالالت آمالالوزش تبشالالیر و تولیالالد نشالالریات تبشالالیری 
تبشالیر )مالا، هالای  ( و تالأمین هزیناله2007)همان(، اعزام میسیونرها به منالاطه م تلال  دنیالا )مالا، 

 ( نمودند.2009

کالالالافران و  از نگالالالاه پنطیکاسالالالتی کثری  هالالالا در تبشالالالیر آخرالزمالالالانی، هالالالدف از تبشالالالیر جالالالذف حالالالدا
گشالت  غیرمؤمنان اسالت زیالرا بسالیاری از پنطیکاسالتی هالای اولیاله معتقالد بودنالد مسالیح بازن واهالد 

مالام نقالاط مگر آنکه پیام ظهور مجدد مسیح و ظهور عالئم آخرالزمانی هموون ظهور عطایا، به ت
کالالرده و بالاله جالالذف 172: 2006زمالالین ابالالالغ شالالود )بالالرگع،  (. درنتیجالاله بالاله اقصالالی نقالالاط عالالالم سالالفر 

گون، رنگین گونا پوستان، اقشار م تل  جوامع اعم از زن و مرد، و  پوستان و سفید پیروان ادیان 
گماشتند. .بزرگسال و خردسال، غنی و فقیر، سالم و معلول، و  .. همت 

کالالالالاله در  هالالالالالا، اصالالالالال  بازگشالالالالالت مسالالالالالیح در آخرالزمالالالالالان، همان . از نظالالالالالر پنطیکاسالالالالالتی4  گونالالالالاله 
کتاف کالوس،  مقدس به آن اشاره شده است، به نوبه خود رویدادی جدا فقراتی از  کننده اسالت )ال

2009 :144 :) 
کالرده او شما را با روح گنالدم جالدا  کاه را از  آن را  ،القدس و آتش الهی تعمید خواهد داد. او 

گنالدم را در انبالار جمالع خواهالد نمالود.در آتشی خاموش نشدنی خوا )متالی  هد سالوزاند؛ امالا 
3 :12) 

های روی زمین در مقاب  من خواهند ایستاد و من ایشالان را از هالم جالدا  سآع تمام قوم
کرد، همان که یک چوپان خواهم  گوسالفندها را  گوسفندان را از بزهالا جالدا می ،طور  کنالد؛ 
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 ( 33-32: 25متی )آم. دهم و بزها را در طرف چ در طرف راستم قرار می

ویکرد و نگاهى نو به آ  شناسى خرالزمانتغییر ر
گذشالالت بالالیش از پالالنج دهالاله از آغالالاز جنالالبش پنطیکاسالالتی، و بالالا 1960بالالا نزدیالالک شالالدن دهالاله  م و 

ها بالاله منالالاطه م تلالال  دنیالالا و اسالالتقبال مالالردم از پیالالام پنطیکاسالالتی،  توجالاله بالاله ورود پنطیکاسالالتی
کلیسالاها و دغدغاله کم هالایی هموالون؛  ای اجتمالاعی پررنالگ شالد. دغدغالهه کم مس له رهبالری در 

های زندگی، فقر و بی عدالتی، مدرن شدن  های اجتماعی، ساختارهای فشارآور و س تی ناآرامی
های مالرز حیالات برسالند.  جوامع و مسائلی از این قبی  باعه شده بود تا جوامع انسانی به حداق 

یی جا آن مسیح تحقه نیافته بود، از گذشت و ظهور از طرفی دیگر، چند دهه از شروق جنبش می
کالاله تالالالداوم ایالالالن شالالرائ  بالالاله مالالالوجی از نا میالالدی  کالاله احتمالالالال می ها و بعضالالالًا خالالالروج از ایمالالالان  رفالالالت 

شناسالانه خالود  ها در رویکالرد آخرالزمالان رو پنطیکاستی (، از این2009پنطیکاستی، منجر شود )ما، 
کردنالد. از ایالنمط شناسی تفسیر جدیدی از آخرالزمان تغییراتی صورت داده و رو معتقالد شالدند  رح 

که مربوط به زمان بازگشالت مسالیح اسالت و بعالدی  شناسی که آخرالزمان الاق  دو بعد دارد: بعدی 
کلیسا و زندگی مسیحی است )ما،   (.2009که مربوط به ماهیت 

کسالالالی نمالالالی گرچالالاله هالالالیچ  گشالالالت، لالالالیکن  از طرفالالالی؛  کالالاله چالالاله زمالالالانی، مسالالالیح بازخواهالالالد   دانالالالد 
گالر بازگشالت او در نسال  حاضالر اتفالاق نیفتالد، نبایالد  ایالن اسالت. از بازگشت مجدد او حتمی رو حتالی ا

ضالالرورت آخرالزمالالانی را نادیالالده انگاشالالت و از تبشالالیر آخرالزمالالانی و مسالالیحی سالالازی جهالالان، قبالال  از 
کالاله مالالی بازگشالالت مجالالدد مسالالیح، دسالالت برداشالالت. از ایالالن تالالوان بالالا انالالدکی تغییالالر در  رو معتقالالد بودنالالد 

سالازی جهالان و درنتیجاله بازگشالت مجالدد مسالیح را تسالریع  حیرویکردهای تبشیری، فرآینالد مسالی
 ب شید )همان(. 

سالالازی منالالابع طبیعالالی توسالال  نیروهالالای  هالالای جهالالانی، فقالالر، تهالالی از طالالرف دیگالالر؛ وقالالوق جنالالگ
اسالالالتعماری در منالالالاطه م تلالالال  جهالالالان، مشالالالکالت سیاسالالالی، اقتصالالالادی، اجتمالالالاعی و فرهنگالالالی 

بینی شد. در چنین  ندگی غیرقاب  پیشوجود آورد و ز ای برای مردم اقصی نقاط جهان به عدیده
کنون" و "خبرهالای خالوش بالرای 1960اوضاعی، در دهه  کاریزماتیک با پیام "اینجا و ا م، جنبش 

کاریزماتیک کرد.  که عالوه بر تعله  ها مسیحیانی از فرقه انسان مدرن" ظهور  های م تل  بودند 
کالالرد ه و در آروزی تعمیالالد توسالال  خالالاطر بالاله فرقالاله اصالاللی خالالود، در مجالالامع پنطیکاسالالتی حضالالور پیالالدا 

گرچه پنطیکاستی روح کاریزماتیک القدس بودند.  راندند، لیکن  ها را از خود می ها، در وهله اول، 
کنار یکدیگر، بر توجه مستقیم بالر زنالدگی مسالیحیان و در واقالع  بعدها حضور آن ها را پذیرفته و در 

کردنالالد. در واقالالع بالاله یالالک معنالالا ضالالرورت  کیالالد  آخرالزمالالانی جالالای خالالود را بالاله رویکالالرد ایالالن جهالالانی تأ
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هالالا ایالالن ضالالرورت عمالال  در  ضالالرورت عمالال  خالالدا در زنالالدگی روزانالاله تغییالالر داد )همالالان(. پنطیکاسالالتی
گون به ظهور رساندند.های  م تل  در عرصههای  زندگی روزانه را به صورت  گونا

در ادامه به رویکردهای عمده و عملکردهای آخرالزمانی مسیحیت پنطیکاستی، پع از دهاله 
 پردازیم.  م، می1960
 ها  رهنگی پنطیکاستیفرویکرد  .1

کلیساسالازی بالاله عنالوان یکالی از شاخصاله سالازی ایالالن  های اصالاللی تبشالیری و بالومی توجاله باله امالر 
گرایالی فرهنگالی، تالأحیر بسالزایی در رشالد چشالمگیر کلیساها در قالب آموزش رهبرانی بالومی و سالیاق

کشورهای جهان سو  م، داشته است. جنبش در تمام جوامع جهان، باالخن در 

کلیسا الف(  ساخت و احداث 
 ها بالالالالرای تبلیالالالالغ مسالالالالیحیت و رسالالالالاندن پیالالالالام  هالالالالای پنطیکاسالالالالتی تالالالالرین رویکرد یکالالالالی از مهم

کلیسالالالالا بالالالالوده اسالالالالت )اندرسالالالالون،   (. از 2004نجالالالالات مسالالالالیح بالالالاله سراسالالالالر دنیالالالالا، ایجالالالالاد و احالالالالداث 
کلیسا باید اصلی دیدگاه پنطیکاستی یری باشالد. و بایالد های تبش ترین نکته در فعالیت ها احداث 

کالرد تالا در  کلیسالاها، تمالام جهالان را مسالیحی  گام برداشت تا با احداث هرچه بیشالتر  به این سمت 
گالالالردد )بالالالرگع،  کلیسالالالای جهالالالانی مسالالالیح احالالالداث  از دیالالالدگاه ویلیالالالام آر ریالالالد  (.13: 2006نهایالالالت 

(William R. Readپنطیکاستی ) کلیساسالازی سالفارش می نالد و کرد ها تقریبًا در هر جایی به امر 
(. دلیال  152: 1986کالنالگ،  نمودند )مک های خود را برگزار می جلسات و جماعت ،در آن مکان

که پنطیکاستیا این نکته نیز آن کلیسا نشان از قدرت روح ست  القدس است  ها معتقدند احداث 
کیالد بالر مسالائ  ایالن  _ شناسالی پنطیکاسالتی ( و میالراث دنیالوی آخرالزمان1986گالی،  )مک یعنالی تأ

گردیالالالد  منجالالر بالاله تمرکالالالز آن_  جهالالانی کلیسالالا  هالالا در مقولالاله تبشالالالیر، بالالر تبلیالالغ مسالالالیحیت و احالالداث 
 (. 233: 2013وود،  )ویلد
کلیسالاهای متعالدد در نقالاط م تلال  دنیالا،  رو پنطیکاسالتی این از  کاله احالداث  هالا بالر ایالن باورنالد 

کالاله روح القالالدس در ایالالن جنالالبش حضالالور دارد و بالاله صالالورت فعالالال در امالالر  نشالالان دهنالالده ایالالن اسالالت 
کلیسای جهالانی جهالت تسالریع در  کلیساسازی و به تبع آن در مقوله تبشیر و درنهایت آماده سازی 

 کند.  بازگشت مجدد مسیح، مشارکت می

کلیساها ب( بومی  سازی 
کاله موجالب رشالد سالریع پنطیکاسالتی بومی ها شالده اسالت. منظالور از  گرایالی یکالی از اصالولی اسالت 
کلیسالا در گرایالی یعنالالی بالومی بالومی کمالک مالالردم همالان منطقالاله،  هالر منطقالاله سالازی و سالالاخت  ای بالا 
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کمکالالی از سالالوی افالالراد و یالالا نهادهالالای خالالارج از منطقالاله )اندرسالالون،  گونالاله  ؛ همالالو، 2004بالالدون هالالیچ 
کلیساهای بومی توس  اعضای ایالن فرقاله نشالانه  (. پنطیکاستی209 :2013 ها معتقدند تأسیع 

ایالن نکتالاله باله ایالن آیالاله از  ( و در توجیاله299: 2005القالدس باله ایالالن فرقاله اسالت )میلالالر،  عنایالت روح
کاله " کتالاف کالاله منتظالالر باشالند تالالا بالمقالالدس  گفتالاله اسالت  گردانش  القالالدس  وسالالیله روحه مسالالیح بالاله شالا
گردند و پع از آن آنقدرت گواهان او باشند در اورشلیم، و در تمام یهودیه و سامره،  مند  ها باید 

 کنند.  (، استناد می8: 1و در تمام دنیا" )اعمال رسوالن، 
کلیساها دو نکته را مد نظر قرار می و پنطیکاستیر این از   دادند: ها در فرآیند بومی سازی 

کلیسالالالاها و در واقالالالع بالالالومی کلیسالالالاها   اواًل بالالاله تربیالالالت افالالالراد بالالالومی جهالالالت اداره  سالالالازی رهبالالالری 
 جالالالا آن ، مالالالدت زیالالالادی در پرداختنالالالد. میسالالالیونرهای پنطیکاسالالالتی پالالالع از ورود بالالاله یالالالک منطقالالاله

کالرده و مسال ولیت احالالداث ماندنالد و پالع از تعلالیم چ نمی نالد تالن از افالراد بالومی، آن منطقاله را تالرک 
(. ایالالن 14: 2004گزاردنالالد )بالالرگع،  کلیسالالا و تبشالالیر در میالالان بومیالالان را بالالر عهالالده خالالود بومیالالان می

گالالالالاه  رهبالالالالران بالالالالومی غالبالالالالًا از میالالالالان مردمالالالالی انت الالالالاف می کالالالاله از شالالالالرائ  جامعالالالاله خالالالالود آ شالالالالدند 
 الل داشالالالته و نیالالالاز بالالاله حمایالالالت مالالالالی نداشالالالتند( و از لحالالالا  مالالالالی اسالالالتق2000بوده)اندرسالالالون، 

 (.  2004)اندرسون، 
گرفت توجه ویژه پنطیکاستی رو می این  از ها در  ها به بومیان و مشارکت دادن آن توان نتیجه 

کلیساها، به مرور زمان سبب شد تا میزان حضور مردم بومی در این جنبش بیشتر شده و  رهبری 
 قاب  توجهی داشته باشد.در پیشرفت جنبش پنطیکاستی نمود 

کاله در آن وارد می حانیًا میسیونرهای پنطیکاستی باله فرهنالگ عمالومی جامعاله شالدند توجاله  ای 
کالالاله بالالاله  القالالالدس" هنگامی ها بالالالا توجالالاله بالالاله اصالالال  "آزادی در روح ای داشالالالتند. پنطیکاسالالالتی ویالالالژه
کاله در  شدند، باله ادیالان بالومی آن منطقاله و فرهنگ  ای وارد می منطقه دیناله شالده نها جالا آن هالایی 

کاله پیالام مسالیحیت بالرای 2000کردند. )اندرسون،  سزایی می بود، توجه به که معتقالد بودنالد  ( چرا
القالالدس بالالا یکالالدیگر برابالالر هسالالتند. از نظالالر  ها در دریافالالت روح اسالالت و همالاله انسالالانهالالا  همالاله فرهنگ
کالاله شالباهت پنطیکاسالتی های هالالر چنالد م تصالالری بالا ادیالالان بالومی، در منالالاطه تحالالت  ها هالالر دینالی 

کسالی باله آن دیالن جدیالد روی خالوش نشالان ن واهالد  تبشیر، نداشته باشد، جذاف ن واهالد بالود و 
که ضرورت اقتضا می رو پنطیکاستی این (. از164: 2014داد )ما،  کرد تالا باله مقتضالای  ها در هر جا 

گردنالالد، از انجالالام آن تغییالالرات ابالالایی نداشالالتند. بالالرای  شالالرائ  جامعالاله هالالدف، تغییراتالالی را متحمالال  
هالالایی بالالرای ایالالن  ح  هالالا بالالرای سالالازگاری بالالا اعمالالال ادیالالان قالالدیمی و یالالافتن راه م الالال پنطیکاسالالتی

کتالالاف  کتالالاف مقالالدس و یالالا بالاله تعبیالالری تفسالالیر مطالالابه بالالا شالالرائ   مسالال له، در صالالورت لالالزوم از تغییالالر 
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یازیدنالالد. علالالت اصالاللی ایالالن نکتالاله نیالالز از دیالالدگاه آنالالان همالالان مسالال له آزادی در   مقالالدس دسالالت می
 (.2000القدس است )اندرسون،  روح

کلیسای جامع و مسیحی نمودن مردم اقصالی نقالاط جهالان  که با هدف تشکی   این رویکرد با 
داران پنطیکاستی مؤحر بوده و هم شرائ  را برای ظهور  شود، هم در ازدیاد تعداد ایمان انجام می

 کند.  مجدد مسیح تسهی  می
 ها  اجتماعی پنطیکاستی رویکرد. 2

بالالاله مسالالالائ  اجتمالالالاعی روی خالالالوش نشالالالان ها  اسالالالتیگرچالالاله در ابتالالالدای جنالالالبش، غالبالالالًا، پنطیک
نظمالالی  های هالرج و مالالرج و بی های اولیالاله ایالن جنالالبش از ایالالن لحالا ، بالاله سالالال دادنالد، و سالالال نمی

گذشت،  (، لیکن هرچه بیشتر از عمر جنبش می214: 2013؛ همو، 2000مشهور است )اندرسون، 
شالد. ایالن مسال له منجالر  تر  ها پررنالگ های اجتماعی، در نالزد پنطیکاسالتی اهمیت توجه به دغدغه

هالالا باله جنالبش پنطیکاسالتی و درنهایالالت مسالیحی شالدن تمالالام  آوردن آن باله امیالدواری مالردم و روی
ی اجتمالالالاعی  عمالالالده رویکردهالالالا اسالالالاس، عالالالالم و تسالالالریع در بازگشالالالت مسالالالیح خواهالالالد شالالالد. براین

کلی دسته ها را می پنطیکاستی که به تفصی  تی  بیان می توان در چهار دسته  کرد،   شود: بندی 
 توجه به اقشار ضعیف جامعه الف( 

کالاله امکالالان دریافالالت  هالالا بالالا توجالاله بالاله شالالعار "آزادی در روح پنطیکاسالالتی القالالدس"، بالالر ایالالن باورنالالد 
رو در  ایالالن ای وجالالود دارد. از القالالدس از سالالوی همالاله افالالراد، از هالالر جالالنع و سالالن و رنالالگ و طبقالاله روح

گمالراه  فعالیت و بیگاناله" از مسالیح رفتاله تالا پیالام های تبشیری خود بیشتر به سراغ افراد "گمشالده، 
کشالالورهای جهالالان  آزادی در روح گالالوش آنالالان برسالالانند. بالالرهمین اسالالاس عالالوام مالالردم از  القالالع را بالاله 
و افالرادی  ها، معتادین به مواد م الدر و مشالروبات الکلالی، خانمان پوستان، فقرا، بی سوم، رنگین

مسیونرهای پنطیکاستی که دچار مشکالت عاطفی هستند، بیشترین سهم را در میان م اطبان 
 (.231: 2009؛ واریش اوبال، 207: 2013؛ اندرسون، 231: 2013اند )رک: ویلدوود،  داشته

 به جوانان توجهب( 
کارهالای اصاللی تبشالیر پنطیکاسالتی توجاله باله قشالر جالوان اسالت. شالاید یکالی از  امروزه یکی از راه

کلیسالاها باشالد. مهم کلیسالاهای جدیالد بالا  از ایالن ترین دالئ  این مس له، باالرفتن سالن رهبالران  رو 
کسب مهارت است دام جوانان و فراهم آوردن دوره های الزم بالرای رهبالری  هایی برای آموزش و 

(. از سالالوی دیگالر بالا توجاله باله طبالع لطیالال  2000پردازنالد )اندرسالون،  هالا می کلیسالاها، باله تربیالت آن
گرو هالالا بالاله موسالالیقی، پنطیکاسالالتی نسالال  جالالوان و عالقالاله آن کالالر هها، بالالا دعالالوت از  زبردسالالت و  هالالای 
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کلیسالالالاها، سالالالبب جالالالذف افالالالراد  ای و آوردن آن های حرفالالاله ها و نوازنالالالده اسالالالتفاده از خواننالالالد هالالالا بالالاله 
 (.234: 2009اند )واریش اوبال،  زیادی، به خصوو از نس  جوان، شده

 های مناطق شهری توجه به شهرها و استفاده از ظرفیتج( 
گمالراه و دور و بیگاناله" در ابتدای جنبش پنطیکاستی با توجه باله شالعار " گمشالده،  یالافتن افالراد 

رو حضالالور در منالالاطه روسالالتایی و  پرداختنالالد. از ایالالن یافتنالالد و بالاله تبلیالالغ می در هالالر مکالالانی حضالالور می
کوچ مردم از روستاها به  حاشیه شهرها امری بدیهی بود. لیکن در قرن بیستم با توسعه شهرها و 

کالوچ آن  شهرها، میسیونرهای پنطیکاستی نیز به شهرها روی هالا از منالاطه روسالتایی باله  آوردنالد. 
گونالاله شالالهری، امتیالالازاتی بالالرای آنالالان بالاله کالاله رشالالد پنطیکاسالالتی همراه داشالالت بالاله  ها در منالالاطه  ای 

رو میسالیونرهای  ایالن (. از1988کالنالگ،  شهری بسیار بیشتر از مناطه روستایی بالوده اسالت )مالک
های رقالن،  ها، سالالن ، فروشالگاهآهالن، میالادین مرکالزی های راه پنطیکاستی با حضور در ایستگاه

گالالاهی پ الالش غالالذا میالالان آن خانمان هالالا، جلسالالات تالالرک اعتیالالاد، همنشالالینی بالالا بی زنالالدان هالالا و  هالالا و 
گناه، توبه، نجات و زندگی ابدی آن هالا را  اهدای نشریات و بروشورهایی در موضوعاتی هموون 

کلیسایی دعوت می  (.231-232و 229 :2009کردند )واریش اوبال،  به حضور در جلسات 
 المنفعه و انجام خدمات د( مشارکت در امور عام
کثری، سبب  عالقه وافر پنطیکاستی شد تا خود در امور عالام المنفعاله و انجالام  ها به جذف حدا

االیتام و خوابگاه )میلر،   شمار دار ها در تأسیع بی پنطیکاستی رو قدم باشند. از این خدمات پیش
کالالالی،71، 70، 68 :2007 کالالالی  کارگالالالاه راه (،2009؛  هالالالای آموزشالالالی و مالالالدارس  انالالالدازی مؤسسالالالات و 

کر،  صنعتی کالز درمالانی و ارائاله خالدمات متنالوق پزشالکی)زندت،  (،118: 2010)وا ؛ 2011احالداث مرا
کنفرانع)ویلالد (، ساخت سالینماها و سالالن2010؛ پارسیتا، 97، 71: 2007میلر،  ، 2013وود،  هالای 
زنالان و مشالارکت دادن آنالان در مناصالب  (، اعطای فرصت یالادگیری باله2000؛ اندرسون، 222و

کر،  کلیسایی )رک: تا (، همکالاری بالا 1204: 2002؛ برگع، 142: 2006؛ برگع، 40: 2011م تل  
؛ دریالالک ماشالالا، 2010المللالالی هماننالالد یونیسالال  و صالاللیب سالالرخ جهالالانی )پارسالالیتا،  های بین سالالازمان
کمک.( و2009؛ دیگلالالالالر، 2013 و معنالالالالوی دریالالالالغ  هالالالالای مالالالالالی .. حضالالالالور فعالالالالال داشالالالالته و از بالالالالذل 
 کردند. نمی

ها در رویکردهای اجتماعی خود با توجه ویژه باله اقشالار ضالعی  جامعاله و  رو پنطیکاستی ازاین
تالالالش در جهالالت برطالالرف نمالالودن مشالالکالت آنالالان، مالالد نظالالر قالالراردادن جوانالالان و انجالالام خالالدمات 

کنار استفاده از ظرفیت عام خود پرداخته تا  داران شهرها، به افزایش تعداد ایمانهای  المنفعه در 
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گردد. موانع بازگشت مجدد مسیح سریع  تر برطرف 

 ها پنطیکاستی رویکرد مذهبی .3
سالازی جهالان بالرای ظهالور مجالدد مسالیح  که تبشیر ایمالان پنطیکاسالتی در آمالاده با توجه به این

هالالا درصالالدد برآمدنالالد تالالا مالالژده آزادی در روح را بالاله پیالالروان سالالایر  بسالالیار مهالالم اسالالت، پنطیکاسالالتی
کاتولیک، پروتسالتان، ارتالدکع و همونالین مالؤمنین باله سالایر ادیالان کلیساهای  _ مسیحی اعم از 

رو به سیاست تعاملی و یا ت اصالمی در  این برسانند. از _ ترجیحًا ادیان ابراهیمِی یهودیت و اسالم
که در این ب ش در پی بررسی آن هستیم.   مواجهه با سایر ادیان روی آوردند 

کاتولیک گرایی با تعامل و همالف(   کلیسای 
گفت کالاله میالالان پنطیکاسالالتی یکالالی از نکالالات جالالالب در قالالرن بیسالالتم،  ها و  وگوهالالای رسالالمی اسالالت 

گرچالالاله در ابتالالالدای جنالالالبش پنطیکاسالالالتی،  کاتولیالالالک رومالالالی بالالاله وقالالالوق پیوسالالالته اسالالالت.  کلیسالالالای 
کره،  ها پیروان این فرقه را به رسمیت نشناخته کاتولیک  اند، لیکن پع از برگزاری پالنج دوره مالذا
کاتولیالک، پنطیکاسالالتی1970ین دوره آن در دهالاله کاله اولالال کلیسالالای  ها را بالاله رسالالمیت  م شالروق شالالد، 

کیالالد واقالالع شالالد،  کلیسالالای عالالام مسالالیحی مالالورد تأ شالالناخت، اهتمالالام بالاله تبلیالالغ مسالالیحیت و احالالداث 
های م تلالال  پنطیکاسالالتی برقالالرار  ای متعالالددی بالالین رهبالالران فرقالاله وگوهالالای محلالالی و منطقالاله گفت

)بالرگع، های مسالیحی صالورت پالذیرفت.  فرقه  رای اتحاد میانگردید و درنهایت تمرینی واقعی ب
کارکاینن، 129-133: 2006  (.2016؛ جامبرک، 2009؛ وارینگتون، 2001؛ رک: 

کاتولیکی تعامل و همب(  کلیساهای غیر   گرایی با 
کلیساهای پروتسالتانی، در سالطح بسالیار  در ابتدای قرن بیستم، تعام  پنطیکاستی ها با دیگر 

گوناله رابطاله م بتالی بالا  م _ هیچ1940ها _ تقریبالًا تالا دهاله  است و در واقالع پنطیکاسالتیپایینی بوده 
کلیسالالاها نداشالتند. علالالت ایالن مسالال له نیالز برمی های  رویکالالرد تهالاجمی پنطیکاسالالتیگالالردد باله  دیگالر 

کاله  ها، زیرا پنطیکاستی های مسیحی و نقد و ت ریب آن در قبال سایر فرقهاولیه  ها ادعا داشتند 
کلیسای آن القدس _ مدت روحتعمید توس   گرفتاله،  ها و پع از عصر رسوالن _ تنها در  ها صورت 

کالرده و دیگالران را نادیالده بگیرنالد  و این نکته سبب می شد تا فقال  خالود را مسالیحی حقیقالی تلقالی 
ویژه پع  بهشد _ و  تر می . لیکن هر چه به پایان قرن بیستم نزدیک(330-329 :2006)برگع، 

گیری جنبش  کلیسالاها ترغیالب ها باله برقالرار پنطیکاسالتی _ کاریزماتیکاز شک   ی رابطاله بالا سالایر 
کلیساها، دردهه  اولین جرقهشدند.   که چند نفر از 1940های ارتباط با سایر  م اتفاق افتاد. زمانی 

هالالالا  های پنطیکاسالالالتی دعالالالوت شالالالدند تالالالا در سالالالازمانی جدیالالالد بالالاله نالالالام انجمالالالن ملالالالی انجیلی فرقالالاله
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(National Association of Evangelicalsگردنالالالد. حضالالور پنطیکاسالالتی ها در ایالالالن  ( عضالالو 
ها بالالا  امالالروزه پنطیکاسالالتی (.331: 2006)بالالرگع، انجمالالن بالاله معنالالای شالالروق احتالالرام متقابالال  بالالود 

هماننالالد؛ شالالورای های م تلفالالی  های متعالالددی در ارتبالالاط هسالالتند و در سالالازمان ها و سالالازمان فرقالاله
کلیساها و ده کلیساها، شورای ملی  کالدام الاقال  چنالد فرقاله ها انجم جهانی  که در هالر  ن و سازمان 

گفالالت2009در سالالال حضالالور دارنالالد.در آن عضالالو اسالالت،   پنطیکاسالالتی کلیسالالای لالالوتری بالاله  گالالو  م بالالا  و 
گفالت ها، برناماله نشستند. از اهداف آینده پنطیکاسالتی وگو بالا  ریزی بالرای برقالراری رابطاله و ایجالاد 

 (.2010)راش، کلیسای ارتدکع است 
 با غیر مسیحیتگرایی  تعامل و همج( 

کنون درمیالان ها و ادیالان غیالر ابراهیمالی که درخصوو ارتبالاط پنطیکاسالتی با توجه به این ، تالا
ها در  ایالن رو فقالال  بالاله نالوق رویکالالرد پنطیکاسالالتی  مطلبالی مشالالاهده نشالالد، از منالابع عالالام پنطیکاسالالتی

 د.شو قبال یهودیان پرداخته می

اوتی بالا یهودیالان و ملالت اسالرائی  های مسیحی رویکرد متفال ها برخالف سایر فرقه پنطیکاستی
کالاله پنطیکاسالالتی کتالالاف مقالالدس دارنالالد. از  دارنالالد. ایالالن نکتالاله بالاله خالالاطر توجالاله خاصالالی اسالالت  ها بالاله 

کالاله تقریبالالًا همالاله نویسالالندگان عهالالد جدیالالد یهالالودی بودنالالد و عیسالالی در حقیقالالت ماشالالیح  جالالایی آن
عمالالی است، بنابراین فهم عیسی به معنای فهالم متالون مقالدس یهالودی و فهالم ا  یهودیان بوده

که توسال  یهودیالان بالرای روز پنطیکاسالت قالرار داده شالده اسالت. از ایالن رو از نگالاه یهودیالان  است 
که به کسی است  واسطه قدرت وافالرش، بنالی اسالرائی  را از بردگالی در مصالر رهالایی  خداوند همان 

کاله به ب شید. پنطیکاستی کسالی اسالت  کاله خداونالد همالان  واسالطه خالون پسالرش  ها نیز معتقدنالد 
گناه به مردم را از  (.271: 2006القدس نجات ب شید )برگع،  واسطه روح بردگی 

جا، یکی از پیشالگوهایی اسالت  بازگشت یهودیان به اسرائی  و تشکی  حکومت یهودی در آن
کتاف مقدس درباره روزهای آخر _ قب  از بازگشت مسیح _ آمالده اسالت. پنطیکاسالتی ها نیالز  که در 

گوش به زنگ بودند، با توجه به ایالن رویالداد و مسالائ   های آخرالزمانی که برای تش ین نشانه
کتالالاف مقالالدس آمالالده اسالالت، بازگشالالت قریالالب الوقالالوق مسالالیح را انتظالالار  کالاله در  دیگالالری از ایالالن قبیالال  

)بالرگع،  ها به اسرائی  و بودن بالا یهودیالان افالزوده اسالت کشند. این نکات بر شدت توجه آن می
کنفالالالرانع ها از طالالالرق متعالالالد رو پنطیکاسالالالتی ایالالالن از (.272: 2006 دی هماننالالالد برگالالالزاری ششالالالمین 

م در شالالهر اورشالالاللیم، برگالالزاری بیسالالالت و پنجمالالین نشسالالالت 1961ها در سالالالال  جهالالانی پنطیکاسالالتی
های  های برپاشده توسال  یهودیالان، در ایالام جشالن م، در خیمه2004ساالنه پنطیکاستی در سال 
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دنالالد تالالا اتحالالاد و المللالالی مسالالیحیان در اورشالاللیم، درصالالدد برآم خانه بین یهودیالالان و ایجالالاد سالالفارت
 (.273: 2006شان با یهودیان را نشان دهند )برگع،  پیوستگی بهم 

گفت: همگرایی پنطیکاستی در نتیجه می کلیسالاهای مسالیحی و توجاله ویالژه  توان  ها بالا سالایر 
کشور اسرائی ، همه و همه از سیاست کاله بالا  های آخرالزمانی پنطیکاسالتی به یهودیان و  هالا اسالت 

 کنند.  جدیت آنرا پیگیری می

 ها پنطیکاستی اقتصادی . رویکرد4
که نسبت به آمدن آخرالزمالان و  بینی ی خوش واسطه به  در ابتدای جنبش پنطیکاستی هایی 

های اولیالالاله  بازگشالالت مجالالالدد مسالالیح وجالالالود داشالالالت، شالالور و شالالالوق عجیبالالالی در میالالان پنطیکاسالالالتی
گونه به که به جنبش می وجود آمد، به  که بسیاری از مردمی  رچه در توان داشالتند پیوستند ه ای 

رو رهبالران  تر جنالبش یالاری رسالانند. از ایالن گزاردند تالا باله انتشالار هرچاله سالریع در اختیار جنبش می
(. از طالالالالرف دیگالالالالر، 2010اولیالالالاله جنالالالالبش منالالالالابع مالالالالالی سرشالالالالاری در اختیالالالالار داشالالالالتند )کوالسالالالالکی، 

که به مناطه م تل  می کل میسیونرهایی  یسالا انت الاف رفتند، افرادی را به عنوان رهبران آینده 
کالاله هالالم از لحالالا  مالالالی اسالالتطاعت داشالالته و هالالم پالالع از آن می هالالا توانالالایی اداره و رهبالالری  کردنالالد 

کالالافی را دارا باشالالد )اندرسالالون،  کلیسالالای بالالومی را دارا بالالوده و هالالم در انتشالالار پیالالام جنالالبش توانالالایی 
نحالالو کردنالالد تالالا بالاله هالالر  مالالی (. رهبالالران بالالومی نیالالز مؤمنالالان پنطیکاسالالتی را تشالالویه2004؛ همالالو، 2000

کردنالالد  ممکالالن در امالالر تبلیالالغ و تبشالالیر مشالالارکت ورزنالالد، در نتیجالاله مالالردم نیالالز از بالالذل مالالال دریالالغ نمی
کالاله جنالالبش پنطیکاسالالتی شالالک  منسالالجم202: 2013)اندرسالالون،  گرفالالت،  (. بعالالدها  تری بالاله خالالود 

کمک دار جمالالع هالالای خاصالالی عهالالده ها و نهاد سالالازمان هالالای مردمالالی شالالدند و رویالاله اقتصالالادی  آوری 
گرفالت. حمایالت از میسالیونرها در منالاطه م تلال  دنیالا، تأسالیع تالر ها شالک  منظم آن ی باله خالود 

کلیسالاها، مالدارس، یتیم کتاف مقدسی، مشارکت در سالاخت  .. .ها و ها، بیمارسالتان خاناله مدارس 
کمک این  _ غالباً  _ که امروزه های انسالجام مالالی و اقتصالادی  گیرد، از نمونه ها صورت می نهاد با 

کر ها محسوف می آن  (. 1993یر،  می ؛ وست102: 2006؛ برگع، 80: 2010، شود )وا
هالا در جهالت تسالریع در امالر بازگشالت مجالدد  رو عمده رویکردهالای اقتصالادی پنطیکاسالتی این از

کالافی بالالرای پیشالبرد اهالالداف  کاله اسالتطاعت مالالالی  مسالیح عبارتسالت از؛ جالالذف تالوانگران و افالالرادی 
هالا و نهادهالای حمالایتی _  ایجالاد سالازمان جنبش را دارا هستند، استفاده از رهبران بالومِی تالوانگر و

 مالی. 
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رسى آخرالزمان   شناسى پنطیکاستى نقد و بر
هالالای آن و رویکردهالالا و  مؤلفالاله شناسالالی پنطیکاسالالتی، در ایالالن قسالالمت پالالع از بررسالالی آخرالزمالالان

 پردازیم. شناسی به تحلی  و نقد آن می ها در قبال مس له آخرالزمان عملکردهای پنطیکاستی
کتاب   شناسی پنطیکاستی است؟  مقدس مؤید آخرالزمانالف( آیا 

 ای از نزدیالالالالک  هالالالالا را نشالالالانه ها ظهالالالور دوبالالالالاره عطایالالالا و بالالالالاالخن تکلالالالم بالالاله زبان پنطیکاسالالالتی
 کننالالد. همالالین امالالر را بالاله عنالالوان سالالند حقانیالالت  شالالدن آخرالزمالالان و عصالالر مسالالیحایی توصالالی  می

کتالالاف مقالال جنالالبش پنطیکاسالالتی معرفالالی می  آمالالالدن   دس دربالالارهکننالالد. لالالیکن در مقابالال ، نالاله تنهالالا 
جنبشی جدید از عطایای معجزه آسا در آخرالزمان، س نی نگفته است، بلکاله دقیقالًا بالالعکع، از 

گفته اسالت  کلالود، ارتدادی س ن  سالوی  روز بیشالتر شالده و افالراد را به باله    کاله روز( 62: 1998)دبلیالو 
 :کند خود جذف می

، بسالیاری را فریالب خواهنالد داد به روز بدتر شالده اما افراد نادرست و علمای دروغین، روز
 (13: 3و خود نیز فریب شیطان را خواهند خورد. )دوم تیموتائوس 

کتاف کالاله در آخرالزمالالالان می ها و شالالالگفتی مقالالالدس نشالالانه همونالالین  دهنالالالده  آینالالد را فریب هایی 
 توصی  نموده است:

ها و پیغمبالالران دروغالالین زیالالاد خواهنالالد آمالالد و حتالالی معجالالزات حیالالرت  چالالون از ایالالن مسالالیح
کالرد، بالانگی گمالراه  هز نیز خواهند  گالر ممکالن بالود حتالی برگزیالدگان خالدا را هالم  کاله ا طالوری 
 (24:24کردند. )متی  می

که آن شورش و اما خرابکاری گر جهنمی به هنگام ظهالورش انجالام خواهالد داد، از  هایی 
کاله مالالانع  هم کسالی  کاله آن  کنالون آغالاز شالده اسالت؛ ولالی خالود او زمالالانی ظالاهر خواهالد شالد  ا

کرد. اما خداوند ما عیسی  کنار برود. آن اوست، از سر راه گاه آن مرد خبیه ظهور خواهد 
کالرده، بالا حضالور خالود نالابود  به هنگام بازگشت خود، او را با نفالع دهالان خالویش هالالک 
کالرد و آلالت دسالت او  خواهد ساخت. این مرد خبیه بوسیله قدرت شیطان ظهور خواهد 

کارهای عجیب و حیرت انگیز خود  همه را فریب داده، معجزات بزر  خواهد بود؛ او با 
 (9-7: 2)دوم تسالونیکیان انجام خواهد داد. 

  زمالین  باله  آتالش  زد و از آسالمان مالی  باور نکردنالی  معجزات  به  دست  همه  چشمان  او پیش
،  داده  را انجالام  عجیالب  کارهالای  تالا ایالن  یافالت می  قالدرت  آورد  او در حضور جانور اول می

  بسازند، همان  از جانور اول  بزرگی  را وادار سازد مجسمه  دهد و ایشان  یبدنیا را فر  مردم
 (14-13: 13)مکاشفه بود.   بدر برده  سالم  شمشیر جان  از زخم  که  جانوری
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گفت؛ سوای بحه ظهور مجالدد مسالیح در آخرالزمالان، تفسالیر پنطیکاسالتی در ها از  نتیجه باید 
که در قبال آن کرده این مس له و رویکردی  کتاف مقدسی تطابه ندارد. ات ات   اند با حقائه 

کتاب مقدس نیست (ب کلیسای جامع مورد تأیید   ادعای تشکیل 
کتالالاف مقالالدس همالاله را بالاله اتحالالاد در ایمالالان، بالاله معنالالای اتحالالاد در حقیقالالت، دعالالوت  در حالی کاله 

که ایمان حقیقی  کند، اما رهبران پنطیکاستی افراد را به اتحادی فرا می می کلمه خدا خوانند  به 
کاریزماتیک رو پنطیکاسالتی ایالن  گیالرد. از را نادیده می ها دعالوت  هالا از هماله افالراد از هماله فرقاله ها و 

القالالدس بالاله ایالالن جلسالالات بیاینالالد. در واقالالع تجربالاله  کننالالد تالالا بالالرای تجربالاله عطایالالای معنالالوی روح می
کلالود،  دانند محوری را عام  وحدت و اتحاد می دقیقالًا عالدم  (. ولالی ایالن امالرa2012: 123)دبلیالو 

کلیسالالای دروغالالین در آخرالزمالالان داده اسالالت )فالالی،  کالاله مسالالیح دربالالاره  توجالاله بالاله هشالالدارهایی اسالالت 
کنالار نهالاده و در 100: 1998 گرایشی بسیار خطرناک است. زیالرا باله خالاطر اتحالاد حقیقالت را  (. این 

کنالالار خالالواهیم نهالالاد. مسالالیح بیالالرون از جنالالبش قالالرار خواهالالد  کالاله حقیقالالت اسالالت بالاله  کسالالی را  نهایالالت 
که در مکاشفه گرفت  پیشگویی شده است: 20: 3. این همان چیزی است 

کنالون کاله کالالوبم ، در را می در ایسالتاده  در مقابال   ا مالرا بشالنود و در را بگشالالاید،   صالالدای  . هالر 
 .  کرد، و او نیز با من  برقرار خواهم  دائمی  ، با او دوستی شده  داخ 

کلیسا در روزهای وا  در این که مسیح  کند. می پسین مطرح میآیه تصویری از وضعیت  بینیم 
کلیسا ایستاده، در را می اتالاقی بالرای او  جا آن کند داخ  شود. لیکن در کوبد و تالش می در مقاب  

گرفته اند. تجرباله ضالابطه و معیالار عضالوگیری شالده  ن واهد بود. آموزه و حقیقت مورد غفلت قرار 
کتالالاف مقالالدس و مسالالیح مالالالک مسالالیحی بالالودن ن واهالالد بالالود  ،اسالالت، و درنتیجالاله دیگالالر ایمالالان بالاله 

کلود،   (. 90 :2001؛ اچ پ ، 21 :2013)دبلیو 
کاتولیک هم از ناحیه پروتستانی ،البته این امر های اصی  رد شده  های اصی  و هم از ناحیه 

کتالالالالالالاف مقالالالالالالدس محورنالالالالالالد، از اسالالالالالالت. زیالالالالالالرا پروتسالالالالالالتان کاریزماتیک ایالالالالالالن  ها اصالالالالالالالتًا  هالالالالالالا و  رو 
کالاله تجربالاله را مه پنطیکاسالالتی کتالالاف مقالالدس می مهایی  کلالالود،  داننالالد طالالرد می تالالر از  کننالالد )دبلیالالو 

b2012: 102کاتولیک کلیسا، مریم مقدس، سنت  ( و  کتاف مقدس،  که به اصولی هموون  هایی 
 (.92:پذیرند )همان گرایی به این معنا را نمی و مسیح پایبندند، تجربه

 ها پنطیکاستی ینقدی بر رویکردها (ج
که احداث هر چاله1 کلیسالا، باله افالزایش ایمالان . درست است  داران منتهالی خواهالد شالد،  بیشالتر 

کلیساها و رشد قارچ لیکن این مدل شک  ای و تنها بر محالور  ها بدون هیچ ضابطه گونه آن گیری 
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کنتالالرل بالالودن  کالاله تشالالتت دیالالدگاه القدسالالی عالالالوه بالالر آن القالالدس و عطایالالای روح روح هالالا و غیالالر قابالال  
کلیسالاها مالی2010 کلیساها را به دنبال خواهد داشت )راسالچ، شالود. زیالرا  (، موجالب اعتالرار سالایر 

کاتولیک هالالا بالاله منظالالور تبشالیر ایمالالان پنطیکاسالالتی بالاله سالراغ آن پنطیکاسالتی کالاله بالاله  دسالالته از  هالالایی 
کلیسالالالالایی مشالالالالارکت  یالالالالک از فعالیت ظالالالاهر مسالالالالیحی و تعمیدیافتالالالاله بالالالالوده ولالالالالیکن در هیچ هالالالالای 

کاتولیک مالالی هالالا بالالرای حضالالور در جلسالالات خالالود دعالالوت کردنالالد، رفتالاله و از آن نمی هالالا چنالالین  کردنالالد. 
کردنالد. زیالرا ایالن نالوق تبلیالغ سالبب شالد تالا در منطقاله آمریکالای  کارهایی را غیر منصفانه قلمداد می

کاتولیک 75التین حدود  ها پیوستند. روزانه حدود هشت الی ده هزار  ها به پنطیکاستی درصد از 
کاتولیک کلیسای پنطیکاسال ،نفر  کرده و به  شالدند )اسالمیت،  تی ملحاله میکلیساهای خود را رها 

1998 :2.)  
کاله جنالبش پنطیکاسالتی باله اسالتفاده از رهبالران بالومی روی آورده اسالت، لالیکن  . علیرغم ایالن2

کالاله از فسالالاد _ اعالالم از فسالالاد اقتصالالادی، جنسالالی و اخالقالالی _ برخالالی از رهبالالران پرطرفالالدار  اخبالالاری 
کلیسالالا را بالالا چالالالش مواجالاله سالالاخته اسالالت  کلالالود، پنطیکاسالالتی منتشالالر شالالده اسالالت، ایالالن  )رک: دبلیالالو 

b2012 :86کلیسالاها نیالالز یافالت مالی (. البتاله ایالن شالود، لالالیکن بالا توجاله بالاله  گوناله از فسالالادها در سالایر 
کلیسالالالای پنطیکاسالالالتی، مالالالردم بالالالرای رهبرانشالالالان بالالاله علالالالت توانالالالایی ایالالالن کاریزمالالالای  کالالاله در  هالالالا و 

گز _ ها، احترام زیادی قائلند آن  ش صیتی که از فسادهای رهبران پنطیکاستی  ارش شده آماری 
 (16: 2011شاسر،  است، وحشتناک است. )رک: ابرت

کلیسایی ها برای آن . پنطیکاستی3 کننالد تالا از  تر به نظر آید، سعی می شان جذاف که جلسات 
کنسالالرت فضاسالالازی کالالاله در  کآی های موسالالالیقی اسالالالتفاده می های متالالالداولی  کننالالالد.  شالالود،  بالالالرداری 

کالالرده، نورافکن رو، بالاله هنگالالام اجالالرای زنالالده موسالالیقی، فضالالا را ایالالن  از کالالرده، و  تاریالالک  هالالا را روشالالن 
کالاله لباس کلالالود،  اند شالالروق بالاله خوانالالدن می انگیز پوشالالیده هالالای شالالهوت خواننالالدگانی  کننالالد )دبلیالالو 

a2012 :147کنسالالرت کلیسالالا ایالالن (. تنهالالا فالالرق ایالالن جلسالالات بالالا  کالاله در ایالالن ا های خالالارج از  سالالت 
که خوانده می کلماتی نیز نسبت ب جلسات در البالی اشعاری  گفته میشود،  شود،  ه خدا و مسیح 

کلالالود،  و بالالرای م الالال تکالالر هللویالالاه تکالالرار می آور  (. در چنالالین فضالالایی تعجالالب18: 2014شالالود )دبلیالالو 
گوناله کنالد. باله  که مسائ  فسالاد برانگیالز و شالهوانی رخناله  کاله امالروزه غالالب مراسالم نیست  های  ای 

گالردد.  نی برگالزار میها دچار فساد اخالقی شده و در فضایی احساسی و شالهوا عبادی پنطیکاستی
های امروزی، بالاالخن موسالیقی راک، پالاو، هیال   آور باشد. زیرا موسیقی این نکته نباید تعجب

ه ، غالبالًا بالا مسالائ  جنسالی همالراه شالده اسالت. زیالرا خالود موسالیقی و سالبک آن شالهوانی اسالت و 
کلالالود،  : 2014حرکالالات شالالهوانی نوازنالالدگان و خواننالالدگان موسالالیقی راک امالالر مرسالالومی اسالالت )دبلیالالو 
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رو، جالذف جوانالان در چنالین  ایالن  از (.28: 2011؛ همو، 5: 2016؛ همو، 199: 2015؛ همو، 25-25
 فضاهایی دور از انتظار نیست.

کاله بالر پنطیکاسالتی4 کاله م اطبالان آنالان  ها وارد می . یکی از نقالدهای جالدی  شالود، ایالن اسالت 
کش بهپذیر و محروم جوامع _  عمومًا از اقشار آسیب که در  ورهای جهالان سالوم زنالدگی ویژه افرادی 

گالالاه حاضالالر نشالالدند تالالا بالاله سالالراغ متالالدینان راسالالخ و  ها هیچ رو پنطیکاسالالتی ایالالن  هسالالتند. از _ کننالد می
(. علالالت ایالالن 84: 2007هالالا را بالاله آیالالین پنطیکاسالالتی بکشالالانند )میلالالر،  ن بگالالان جوامالالع برونالالد و آن

هالالا و تعالالالیم  تیهالالای پنطیکاسالال تالالوان در جهالالالت ایالالن دسالالته از افالالراد نسالالبت بالاله آمالالوزه نکتالاله را مالالی
کرد. زیرا اقشار آسیب کتاف ای اعالم از مشالک   پذیر جامعه غالبًا با مشکالت عدیده مقدس عنوان 

کاله پنطیکاسالتی تالش  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و روحی و روانی مواجه هستند و هالا  هالایی 
ننالد یالک هالا هما اند، سبب شده تا پنطیکاستی در جهت برطرف نمودن این مشکالت انجام داده

کنند و بالتبع پذیرش ایمان پنطیکاستی آسان )رک: دبلیو  تر خواهد بود منجی در نظر آنان جلوه 
 (.a2012 :181کلود، 
کالالالاله پیالالالالام نجالالالالات مسالالالالیح و آزادی در روح شالالالالام  همالالالاله ملتجالالالالا آن . از5 گالالالالردد،  هالالالالا می یی 

گالالوش ها بالاله منالالاطه دوردسالالت سالالفر می پنطیکاسالالتی جهانیالالان  کننالالد تالالا مالالژده آزادی در روح را بالاله 
کاله مؤمنالان باله دیالن خاصالی در ها پع از ورود به منطقاله رو پنطیکاستی این  برسانند. از  جالا آن ای 
گر نتوانند با روش گرد آمده هالای خالاو  و یالا روش _ هماننالد محبالت_  های معمول مسالیحی اند، ا

کالیش خالود بکشالانند، بالا ت ریالب  آن _ کالارگیری عطایالاه هماننالد بال _ هالا پنطیکاستی دیالن هالا را باله 
که این دین نقاط ضع  فراوانی دارد، به جذف نیروهای بالومی  بومی مردم منطقه و ادعای این

کالاله میالالزان تدّین پردازنالالد. البتالاله بیشالالتر افالالرادی جالالذف ایالالن جنالالبش می آن منطقالاله می شالالان  شالالوند 
ها سبب شد تا  گونه اقدامات پنطیکاستی شان وجود دارد. این اندک است و هر آن احتمال لغزش

کالاله  عتالالرار پالالاو ژان پالال  دوم بلنالالد شالالود و از اقالالدام پنطیکاسالالتیصالالدای ا ها در جالالذف افالالرادی 
که جهالت  کنند. امروزه نیز، با وجود چندین نشستی  کم است ابراز انزجار  تقّیدشان به امور دینی 

کاتولیک هالا  ها برگالزار شالده اسالت و مفالاد یکالی از آن هالا و پنطیکاسالتی تعام  و نزدیکی افکار میالان 
کالاله بالاله  ای اسالت، لالالیکن هنالالوز برخالی فرقالاله تبلیالالغ فرقالالهجلالوگیری از  های پنطیکاسالالتی وجالود دارنالالد 
هالالا را بالاله جنالالبش پنطیکاسالالتی بکشالالانند  رونالالد تالالا آن ها می داران مسالالیحِی سالالایر فرقالاله سالالراغ ایمالالان
ها   (. ایالن اقالدامات نسالنجیده و بالدون همالاهنگی پنطیکاسالتی2014؛ پلع، 941: 2006)برگع، 

م صوصًا در منطقه خاورمیانه  _ طیکاستی در مناطه م تل  دنیاسبب شده تا میسیونرهای پن
کشورهای مسلمان و به ها نیالز از ایالن  دستگیر شده و به زنالدان بیفتنالد. پنطیکاسالتی _ نشین ویژه 
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کرده و با مظلوم نمایی، سعی در احبات حقانیت خود داشته و همین امر منجر به  فرصت استفاده 
ویالژه در  (. در برخی موارد و باله101و  12: 2006)برگع،  ه استجذف برخی از افراد به جنبش شد
  ها، پا را فراتر نهاده و به ت ریب و نقالد اسالالم، م الدوش نشالان برخورد با مسلمانان، پنطیکاستی

وغ بستن به آیالات قالرآن، ایجالاد ردادن چهره مسلمانان به عنوان ب شی از امآراتوری شیطان، د
روی آورده و تنهالا  و ائماله ه اسالالم، ش صالیت پیالامبرشبهه در اتهان م اطبان نسبت ب

کننالالد )لیوینگسالالتون،  هالالا معرفالالی مالالی هالالا و شالالگفتی راه نفالالوت در دنیالالای اسالالالم را اسالالتفاده از نشالالانه
1993 :26.) 

 گیری نتیجه
ای از فرارسالیدن  القدس در ابتدای قرن بیستم، نشالانه ریزی روح ها بیرون به باور پنطیکاستی
کلیسا بعد از تحم  چند سال رنج و محنت، مسالیح را مالقالات خواهالد آخرالزمان مسیحی ا ست و 

هالالای اولیالاله بالالا هالالدف تسالالریع در بازگشالالت مجالالدد مسالالیح، بالاله جالالذف  رو پنطیکاسالالتی ایالالن نمالالود. از
گرهماله دنیالا مسالیحی  کاله ا کافران و غیرمتدینان جوامع روی آرودند، زیرا معتقد بودند  کثری  حدا

کلیسالای جالامع مسالی حی تأسالیع شالود، پروساله بازگشالت مجالدد مسالیح تسالالریع شالوند و در نتیجاله 
گذشالت چنالد دهاله از شالروق جنالبش پنطیکاسالتی و عالدم ظهالور مجالدد  خواهد یافت. لیکن پع از 

رو  شناسی مبالادرت نمودنالد. ازایالن مسیح، رهبران پنطیکاستی به نوسازی رویکردهای آخرالزمان
کاله  شناسالی دو بعالد اساسالی بالرای آخرالزمان کردنالد؛ بعالالدی  مربالوط باله عصالر حضالور مسالالیح معرفالی 

کاله مربالوط باله  های تبشیری پرداخت و بعدی است و برای رسیدن به آن باید به ادامه استراتژی
امور دنیایی است و باید با ات ات رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی، اقالدامات 

 عملی الزم را جهت تسریع بازگشت مجدد مسیح صورت داد. 
کلیساهای معتدد و بومیرو؛ در  این از  ها، به افزایش تعداد  سازی آن جنبه فرهنگی با تأسیع 
داران پنطیکاستی مبادرت نمودند. در بعد اجتماعی با توجه ویالژه باله هماله اقشالار م تلال   ایمان

گون خدماتی _ رفاهی برای م اطبان خالود، سالعی در ایجالاد جاتباله و  گونا جوامع و ارائه امکانات 
ک کیالد بالر مشالترکات االهیالاتی و ایجالالاد در نهایالت جالذف حالدا ثری هسالتند. در بعالد مالذهبی نیالالز بالا تأ

هالالا بالاله تبلیالالغ در میالالان غیرمسالالیحیان  هالالای مسالالیحی، دوشالالادوش آن رابطالاله دوسالالتی بالالا سالالایر فرقالاله
هالالا در عهالالد عتیالاله،  پردازنالالد. همونالالین بالالا توجالاله بالاله اعتقالالاد مشالالترک یهودیالالان و پنطیکاسالالتی مالالی

که از نگاه آنها بازگشت مجدد  لت یهود ابراز میحمایت همه جانبه خود را از دولت و م دارند. چرا
 یهودیان به ارر موعود و تشکی  دولت یهودی یکی از مقدمات ظهور مجدد مسیح است. 
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کرد: عالوه بر آن در نقد آخرالزمان کتاف مقدس به فریبنده  شناسی پنطیکاستی باید اشاره  که 
کالاله در آخرالزمالالان شالالک  بالودن ظهالالور عطایالالا در آخرالزمالان هشالالدار داده،  گسالالترده ارتالدادی  از مالالوج 

کاله بالر مبنالای  ایالن گیرد برحذر داشته است. از می کتالاف مقالدس اسالاس جنالبش پنطیکاسالتی را  رو 
هالا در  القدس و عطایای او بالوده اسالت، زیالر سالوال بالرده و از عالدم تطالابه رویکالرد پنطیکاسالتی روح

. همونالالین رد ادعالالای تشالالکی  مسال له ظهالالور مجالالدد مسالالیح بالالا مالالتن مقالالدس، پالالرده برداشالالته اسالالت
کتالالاف مقالالدس، اعتالالرار بالاله رشالالد قالالارچ ضالالابطه  گونالاله و بالالی کلیسالالای جالالامع در آخرالزمالالان از سالالوی 

کالاله از فسالالادهای برخالالالی از  کلیسالالاهای مسالالیحی، آمالالاری  کلیسالالاهای پنطیکاسالالتی از سالالوی سالالایر 
گالالزارش مالالی هالالا بالالا  پنطیکاسالالتی  شالالود، همالالراه شالالدن جلسالالات عبالالادی رهبالران معالالروف پنطیکاسالالتی 

گون، جذف مستضعان جوامع و ناله ن بگالان و متالدینین باله سالایر ادیالان، از دیگالر فسا گونا دهای 
 شود. شناسی پنطیکاستی محسوف می نقدهای جدی بر رویکردهای آخرالزمان



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

252 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
 کتاف مقدس _

_ Anderson, Allan, "Structures and Patterns in Pentecostal Mission." 
Missionalia: Southern African Journal of Mission Studies 32, No. 2 (2004): 
233-249. 

_ Anderson, Allan, "Towards a Pentecostal Missiology for the Majority World." 
Asian Journal of Pentecostal Studies 8, No. 1 (2005b): 29-47. 

_ Anderson, Allan, An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic 
Christianity. Cambridge University Press, 2013. 

_ Anderson, Allan, Evangelism and the Growth of Pentecostalism in Africa, 
Centre for Missiology and World Christianity, University of Birmingham 
(2000). 

_ Anderson, Allan, The Origins of Pentecostalism and Its Global Spread in the 
Early Twentieth Century, Transformation (2005a): 175-85. 

_ Blake, Jonathan S. "Stability in Sacred Competition? Pentecostals in the 
Global Religious Marketplace." 2014. 

_ Burgess, Stanley M. Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic 
Christianity. Routledge, 2006. 

_ Burgess, Stanley M., ed. The new international dictionary of Pentecostal and 
charismatic movements. Zondervan Publishing House, 2002. 

_ Derrick Mashau, T. "Ministering Effectively in the Context of Pentecostalism 
in Africa: A Reformed Missional Reflection." In die Skriflig 47, no. 1 (2013): 
10-17. 

_ Dilger, Hansjörg. "Doing Better? Religion, the Virtue-Ethics of Development, 
and the Fragmentation of Health Politics in Tanzania." Africa Today 56, no. 1 
(2009): 89-110. 

_ Fahy, Paul, Origins of Pentecostalism and the Charismatic Movement, 
Understanding Ministries, 1998. 

_ H. Pohl, Alfred, 2001, 17 Reasons Why I Left the Tongues Movement, 
Canada: Bethel Baptist Print Ministry. 

_ House, Sean David. Pentecostal Contributions to Contemporary Christological 
Thought: A Synthesis with Ecumenical Views. 2006. 

_ Jambrek, Stanko. "The Great Commission in the Context of the Evangelical 
Churches of Croatia in the Second Part of the Twentieth Century." Kairos: 
Evangelical Journal of Theology 2, No. 2 (2016): 153-79. 

_ K Kay, William, Changing Paradigms in Pentecostal Education, Wales: 
Glopent, 2009 

_ Kärkkäinen, Veli-Matti. "Evangelization, Proselytism, and Common Witness: 
Roman Catholic—Pentecostal Dialogue on Mission, 1990–1997." 
International Bulletin of Missionary Research 25, no. 1 (2001): 16-22. 

_ Kowalski, Rosemarie Daher. "The Missions Theology of Early Pentecost: 
Call, Challenge, and Opportunity." Journal of Pentecostal Theology 19, no. 2 
(2010): 265-91. 

_ Leoh, Vincent, Eschatology and Pneumatic Preaching with a Case of David 
Yonggi Cho, AJPS 10:1 (2007): 101-115 



 

 

 253 
 
 

مان
خرال(

ی بر آ
تأمل

 
سی 
شنا

تی
کاس
نطی
  پ
حی
مسی

     
 

             

_ Livingstone, Greg. Planting Churches in Muslim Cities: A Team Approach. 
Baker Academic, 1993. 

_ Lukose, Wessly. "A Contextual Missiology of the Spirit: A Study of 
Pentecostalism in Rajasthan, India." University of Birmingham, 2009. 

_ Ma, Wonsuk, Veli Matti Karkkainen, and J Kwabena Asamoah-Gyadu. 
Pentecostal Mission and Global Christianity. Vol. 20: Wipf and Stock 
Publishers, 2014. 

_ Ma, Wonsuk. "Pentecostal Eschatology: What Happened When the Wave Hit 
the West End of the Ocean." The Azusa Street Revival and Its Legacy. 
Cleveland, TN: Pathway (2009): 227-42. 

_ Ma, Wonsuk. "'When the Poor Are Fired Up': The Role of Pneumatology in 
Pentecostal-Charismatic Mission." Transformation 24, no. 1 (2007): 28-34. 

_ McClung, L Grant. "Theology and Strategy of Pentecostal Missions." 
International Bulletin of Missionary Research 12, no. 1 (1988): 2-6. 

_ McClung, L Grant. Azusa Street and Beyond: Pentecostal Missions and 
Church Growth in the Twentieth Century. Bridge Logos Pub, 1986. 

_ McGee, Gary B. "Assemblies of God Mission Theology: A Historical 
Perspective." International Bulletin of Missionary Research 10, no. 4 (1986): 
166. 

_ Miller, Denzil R. Empowered for Global Mission: A Missionary Look at the 
Book of Acts. Life Publishers International USA, 2005. 

_ Miller, Donald E, and Tetsunao Yamamori. Global Pentecostalism: The New 
Face of Christian Social Engagement. Univ of California Press, 2007. 

_ Pachuau, Lalsangkima, and Knud Jorgensen. Witnessing to Christ in a 
Pluralistic World: Christian Mission among Other Faiths. Vol. 7: Wipf and 
Stock Publishers, 2011. 

_ Parsitau, Damaris Seleina, and Philomena Njeri Mwaura. "God in the City: 
Pentecostalism as an Urban Phenomenon in Kenya." (2010). 

_ Plüss, Jean-Daniel, 2014, Pentecostalism and Ecumenism of the Spirit, 48th 
International Ecumenical Seminar, Strasbourg, France: July 2-9. 

_ Porter, David K. Shaping the Missionary Identity of the Pentecostal 
Assemblies of Canada: Spirit Baptism and Exchatology in the Writings of 
George A. Chambers and Robert E. Mcalister. Wycliffe College, 1999. 

_ Quebedeaux, Richard. The New Charismatics: The Origins, Development, and 
Significance of Neo-Pentecostalism. Doubleday Books, 1976. 

_ Rausch, Thomas P. "Catholics and Pentecostals: Troubled History, New 
Initiatives." Theological Studies 71, no. 4 (2010): 926-50. 

_ Smith, Brian H. Religious Politics in Latin America, Pentecostal Vs. Catholic. 
Notre Dame UP, 1998. 

_ Smith, James KA. "Thinking in tongues." First Things 182 (2008): 27. 

_ Tucker, Stacey U. "Unto the Least of These: The Pentecostal Church and 
Social Ministry." (2011). 

_ W. Cloud, David, 2012a, Charismatic Confusion, Canada: Bethel Baptist Print 
Ministry. 

_ ________, World Council of Churches, ________, 2013.  
_ ________, Is Healing in the Atonement, ________, 1998. 

_ ________, the Transformational Power of Contemporary Praise Music, 



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

254 
 
 
 
 
 
 
 
 

________2011. 

_ ________, Tongues Speaking, ________, 2012b. 

_ ________, End-Time Confusion: The International House of Prayer________, 
2014. 

_ ________, Directory of Contemporary Worship Musicians, ________, 2015. 

_ ________, What Every Christian Should Know about Rock Music, ________, 
2016. 

_ Wacker, Grant, Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture. 
Harvard University Press, 2009. 

_ Währisch-Oblau, Claudia. The Missionary Self-Perception of 
Pentecostal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe: 
Bringing Back the Gospel. Brill, 2009. 

_ Walker, Daniel Okyere. "The Pentecost Fire Is Burning: Models of Mission 
Activities in the Church of Pentecost." University of Birmingham, 2010. 

_ Warrington, Keith. "Cracked or Broken: Pentecostal Unity." Paper presented 
at the EPCRA conference, 2009. 

_ Westmeier, Karl-Wilhelm. "Themes of Pentecostal Expansion in Latin 
America." International Bulletin of Missionary Research 17, no. 2 (1993): 72-
78. 

_ Wild-Wood, Emma, and Peniel Rajkumar. Foundations for Mission. Vol. 13: 
Wipf and Stock Publishers, 2013. 

_ Zandt, Maria, The Situation Of Christians In Sub-Saharan Africa, KAS 
International Reports, 6/ 2011. 


