
 دهد یرا حرکت م ا یخدا که تمام دن کی

 

   ۱۱ـ۴،   ۱۲   اول قرنتیان 

گونند، اّما همان  عملها گونا 6گونند، اّما خداوند همان است؛ خدمتها گونا 5گونند، اّما روْح همان است؛ باری، عطایا گونا 4

به یکی به  8 .شودمنفعِت همگان داده می ظهور روح، به هر کس برای 7 .آوردخداست که همه را در همه به عمل می

و به شخصی دیگر به وسیلۀ  9شود، به دیگری به واسطۀ همان روح، کالم معرفت، وسیلۀ روح، کالم حکمت داده می

به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده 10 .همان روح، ایمان و به دیگری باز توسط همان روح، عطایای شفا دادن

    ّوت، و به دیگری تشخیص ارواح. و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیرشود، به دیگری نبمی

آورد و آنها را به ارادۀ اّما همۀ اینها را همان یک روح به عمل می 11 .شود و به دیگری ترجمۀ زبانهای غیربخشیده می

 .بخشدخود تقسیم کرده، به هر کس می

       

     

این   میتوان  یكند. ما نم دیخودش را  در آنجا تول  خون انسان شود و  انی وارد جر   كوچک توانست یروز موجود کی
از   یاریکه بس یخود را در سراسر جهان گسترش داد ، به طور طنتیش نیوجود ، ا نی. با امینیبب موجود را با چشم 

خود پنهان   یاسر جهان مجبور شدند در خانه ها و مردم در سر شدمردم جان خود را از دست دادند ، اقتصاد فلج 
گسترش   میتوان ی. امروز ممینام یآغاز شد که امروز آن را کرونا م یموجود کوچک و نامرئ کیبا  زیشوند. همه چ 

  یکه موارد  به ما نشان داد روسیو . گسترش مینیآن را بب میاگر نتوان  ی، حت میموجود کوچک را بهتر درک کن یافتن
داشته   یتوانند عواقب گسترده ا ی، اما هنوز هم م میدرک کن ا ی  مینیآنها را بب میتوان یدر جهان وجود دارند که ما نم

کار   جی نتا  میتوان یاما ما م  . میو  درک کن مینیخدا را بب  میتوان یاست. ما نم اینباشند. داستان خدا با ما انسانها مشابه 
 . میشو  متعجب کار خدا  از و  می، احساس کن مینیبب قهیروز و هر دقاو را هر 

 
 

!  دشروع به حرکت  كردن گرگونهید  اتدموجوکرده است و  انیکالم ب کیکلمه شروع شد. خدا  کیبا  زیهمه چ 
 یکه از کالم خدا ناش یکرد. حرکت انیب را کالم کیخدا   رایحرکت کردند ز زیها ، همه چ  ی، ماه اهانی، گ واناتیح 
  خطابچه   ا ی  لیکل مردم اسرائب به ا طخ است. چه  مشاهدهخدا با ما انسانها قابل  خیشود بارها و بارها در کل تار یم
 دیآ یبه وجود م یکند ، زندگ یخدا صحبت م یشود.  وقتمی  یاز خدا ناش زیندارد. همه چ  یرقفبوده است  نیمقدس هب

در اتاق ساکت و  ا ی  ابانیدر ب شناسد که  یرا نم نیمقدستنها توانند ساکت شوند! بله ، کتاب مقدس  یهم نمها و انسان 
.  شدمردم  میحرکت عظ کیمنجر به  نیزم یرو یسیکه داستان ع ستیتعجب ن یجا  نیشوند. بنابرامی  نهانآرام پ

  نیرا به اشتراک بگذارند. درست مثل اول لینجا نیتا ا  فتندرو سپس به سراسر جهان  شدند  آشنا  یسیابتدا آنها با ع 
. دهد یم غییرتادامه دارد و مردم را   زیامروز ن تا بار آغاز شده و  کیاست که  میعظ یحرکت   یسی، داستان ع نشی آفر

  لی دل نیافتد. تمام حرکت به ا یاتفاق م یگونه اجبار و برنامه ا چیبدون ه لیو کامالً واضح است که حرکت از انج



کند،   یقلب مردم را لمس م   لیانج  یآورد! وقت یکند و آنها را به حرکت در م یاست که خداوند قلب مردم را لمس م
 یکند! مردم یتجربه م ی راا تازه لدتو یگریشود و د  یرها م طانیشخص از شر ش کی. مانندی حرکت نم یب ردمم

ند  از مرگ آزاد شده ا آنها و مثل خدا زنده هستند.  می شناسند  را زنده  ی،  خدا رها شده اند طانیش یرها ی که  از زنج 
بلکه روح  ستیاراده شخص ن ا یشود روح  یمردم م کی. آنچه باعث تحر  یدیناام یرها یحال از زنج نیو در ع

، آن را تحت   میقرار ده ری تحت تأث یقیاست که روح خدا را به هر طر رممکنی ما انسانها غ یبرا نیخداست. بنابرا
که از    ی، زندگ میکن یم کار را  نی. هر بار که ما انسانها امیکن لیتبد یانسان  یآن را به برنامه   ا ی میفشار قرار ده

را امتحان کرده   یکار نی چن قاً یکه دق میشو یروبرو م  یدر متن خطبه امروز با افراد  شود. یمتوقف م در یافتیمخدا 
زبان را شکست تا  یمرزها  ی، خداوند به سادگ کاستی. در پنطده بودش خوب شروع  یلی خ  زیحال همه چ  نی اند. با ا

   سا یدر کل فرشتگان یزبانها   ویمعن هیخود درک کنند. از آن زمان ، هد یرا به زبانها  نمردم بتوانند گفتار رسوآل
نامفهوم بود   یدعا به زبان نیاوقت ا ی. گاهندقابل درک نبود کاستیبه اندازه روز پنط شهیزبانها هم نی. اشتوجود دا

  گریخالصه کرد: آنچه انسان د ریتوان به صورت ز ی نوع زبان  را م نیتوانست آن را درک کند. ا یکس نم چیکه ه
  فرشتگانزبان  نی کنم ا یانجام داد. من تصور م  فرشتگان زبان   قیطر توانست با ذهن ابراز کند ، آن را از  ینم
  ضعیف  اریبس میابراز کن میخواه  یآنچه م انیب یخدا ، کلمات   ما اغلب برا شیاست: در دعا و ستا   ریبه ز هیشب یزیچ 

  یوجود داشت که مردم را به خدا متصل م فرشتگانزبان  نیا لیدل نیرسند. و به هم یبه نظر م   ناقصاز حد  شیو ب
با   یخاص اریقرابت بس لیدل نیذهن رها شده باشد و به هم یها  تیاز محدود یکس که بود  نیدعا  مثل ا  یکرد. برا

   ازبرا نگوناگوهای  روشتوان آنها را با   یما وجود دارند که م یسا یدر کل  یادی. امروزه موارد زدکن یخدا احساس م
انجام   فرشتگانبا  زبان  سا یکل نیدهد که اول یرا انجام م یارهمان ک قاً یکه اهنگها را بخواند دق یکرد. هرکس سهیمقا 

نه   نی. بنابرا می، ما مجاز به آواز خواندن هست ستندین یخدا کاف  شیستا  یبرا گریدمعقول که کلمات  یی. در جا بودندداده 
و  فیتعر  نندتوا یم نیاز افراد همچن یاست.   برخ   لیبلکه کل فرد در آواز دخ ،  می کندتنها ذهن شروع به حرکت 

 کنند.  انی خود را با رقص ب دیتمج 
است که    یهمان کار قاً یدق  نی.  امیانجام دهی اجباردهد به صورت  یرا که خدا به ما م هیهد نیهمه ا دیاما ما نبا

  لیسنت   تبد کیبه    فرشتگان یبا زبانها  افراد ، صحبت کردن نیا  یانجام دادند. برا طیانندر قر هیاول انیح یمس
بودند و  شده خدا مغرور  هیهد لیمردم به دل از آنبدتر  ه بلک بودشده    لیخدا به سنت تبد هی. متاسفانه نه فقط هده بودشد

انجام دادند که کتاب مقدس با آن   یاشتباه اساس کی لهیوس نی بد قرنتیانبودند. .  یعاد  حانیبهتر از مسها به نظر آنها، آن
 یخواهد برا یشود و م یم یاست که عشق خدا از کالم او ناش مخالف است. از چند صفحه اول کتاب مقدس مشخص

خودشان   یو آن را برا کرده  ریبود. آنها عشق خدا را تسخ آن بر عکس  قاً یدق ندانجام داد انیکه قرنت یباشد. کار ردمم
خود  کار را از سر  نیلذت بردن   خودشان! اگر ا ی! و فقط برا یاستفاده شخص ی... فقط برا بودندکرده  یبسته بند
شوند بلکه به   ینم لیتبد یبه نعمت گری و د   شده عکس  بر اخد یها  هیهد نیکه  بهتر تس ا، ممکن  میانجام ده خواهی 
. خود جماعت آمد به وجود  یاختالفات سا یافتاد. در آن کل  انی بود که در   قرنت یهمان اتفاق قاً یدق نیشوند. ا یم لیلعنت تبد

   سا یکل نیتوانستند با آنها صخبت کنند. بنابرا  یبه هر حال آنها نم رای نبود ، ز انی ح یمس ریغن دکر عقانقادر به  گرید زین
 یاری. بس  ؟ مهستیهمان اشتباه  امروز   در معرض خطر تکرار  ا ای: زی. جماعت عزبوداز دست داده را  خدا   هیهد

و واعظان   انی از ترانه سرا  یاریبس نیوجود دارند که خداوند به ما عطا کرده است. ما همچن با یز یمعنو یها  هیاز هد
 عجیبپس  ،لذت بردن  خود مان  باشند یفقط برا نها ی. اما اگر همه امیکرده ا افتیدر هیرا به عنوان هد یح یمبارک مس

.  میشو دهزبزرگ خدا  شگفت  یاز کارها  میتوان ینم  گریشوند. و ما خودمان د مسدود      ها   هیآن هد  اکه  ستین
  لیتبد  یبلوک بتون کیکند ، به  یآورد و ما را به آواز و رقص وادار م یکه قلب ها را به حرکت در م یزنده ا مانیا
ها    آزاد   ریج زن  نیرا از هم انیخواهد قرنت یپولس رسول م  تواند از آن خوشحال شود! یکس نم چیشود که ه یم

 اجیاحت زی چ  کیفقط به  مردمآن کار  یزندان رها کند. و برا نی خواهد امروز ما را از ا یم زیکند. پولس رسول ن
خلق کرده   ا. کالم خدا ، که جهان راوردیآباد به ارمغان برا از ناکجا  یتواند زندگ یکالم زنده خداست که م نید.  اندار

 اطفوع وادیخودشان را در      انی، نجات دهد.   قرنت  یبتون یوارها یتواند ما را از شر و از د یم یاست ، به تنها 
به  خود نگاه کند و  نکهیا یه جا نمانده بود. پولس ب یکالم خدا باق یبرا ییجا   گرید نیاز دست داده بودند. و بنابرا

  بهکه  ی. و کسانندستیکالم خدا با  ریکند که ز یم بیرا ترغ   مردمکند ،  دایقلب خود پ زرا ا   یو بهتر شتریب یزها یچ 
که به قلب   یباشند. نه ، کلمه ا ید فقط به خوشبخت شدن خودشان راضنتوان یشود نم یخدا آزاد م به دست قی طر نیا

که  یشخص ا یکه آ  ستین همکامالً م نیبرود. و ا یگرید سوی به  دخواه ی. مدیا ی ب رونیخواهد ب یکند م یما برخورد م
و عشق محض که  یکند تا از شاد ی. کالم خدا مرا آزاد مریخ   ا یفرهنگ من را دارد   میگو یکالم خدا را به او م

توانم طرف مقابل را   یرا به روش خود مالقات کنم. از جانب خدا م یگریخداوند در قلب من قرار داده است ، د
کند ،   یاز من کار م یمتفاوت اریبس یا یبا هدا یگرید یح یکه مس نمیب یم یوقتهمانطور که هست درک و قبول کنم. و  

، با آواز ، با   یباد یتوانم خدا را با ارگ ، با سازها  یمن م . او خوشحالمبرای  کنم. من ینم  حسودی   به او 
کامالً متفاوت انجام دهم.  یکار را نه تنها به زبان خودم ، بلکه به زبان نی توانم ا یکنم. من م انی و با رقص ب میپانتوم

کار   نیکنم و عشق او را ابراز کنم ، پس ا  شیوجود داشته باشد که بتوانم با آنها خدا را ستا  یگرید یزها یبله ، و اگر چ 
 ن یدهم. آم یباز و سبک انجام م یو قلب یرا با خوشحال 

 



       


