
 محکم نیدر زم ستادهیا

 ۹ـ  ۴،  ۱رنتیان اول ق

خاطر آن فیضی كه او در عیسی مسیح به همیشه خدا را به

کنم،زیرا در اتّحاد با مسیح شما عطا فرموده است شكر می

ز جمله در كمال سخنوری و معلومات غنی هر لحاظ ا  از

شهادت ما دربارٔه مسیح در بین شما به نتیجه رسیده .ایدشده

مسیح  ر ظهور خداوند ما عیسیکه انتظاو شما درحالی.است

نصیب القدس بییک از عطایای روحکشید، از هیچرا می

او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز .نیستید

 .ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شویدخداوند 

خدا شما را دعوت كرده است تا در حیات پسر او، خداوند 

ید و او همیشه به قول ما عیسی مسیح شریک و سهیم شو

 .خود وفادار است

 

 نیچون از آن زم .سازد یم نیزم یخود را بر رو ندهی. کشاورز تمام آمیا ستادهیکجا ا که میبدانانسانها مهم است  یبرا

 نیزم  که کندحاصل  نانیباشد  تا اطم نیمراقب زمباید  کشاورز  نیکاشت و برداشت برسد. بنابرابه خواهد   یم

دارد. چقدر بد است که  تیاهم گریدر مناطق د زیما ن یاپ ریز نیاوست. زم یاساس زندگ نینجا که ااز آ .استخوب 

, زده رد شدم خیبا دوچرخه از روی زمین ناگهان  یوقت  ه کردمبتجربار  کی ،بدهیداز دست  را تانیپاها ریز  نیزم

 ازیمن نان یبه زممان یزندگاز  نقطهنسانها  در هر ا ما احساس بد است.  کی نیا    از دست دادم. کامآل کنترل را 

حساس امنیت  ا یزندگآنها در  کند, رییتغ پدر و مادر آنها  دائما  ایو  نداشته باشند درپدر و مااگر کودکان  .میدار

در  دنیتوابد تا یرها کنشناخته شده را  یزهایچ ۀو هم دیرا ترک کنود خخانه  دیاگر شما مجبور شو   نخواهند داشت.

 .  شده است زلزلهار دچکه  نی. مثل زمدیهست دیناام ونظم  یحداقل در ابتدا ب د،یکن یزندگ  یکشور خارج کی

آورد.  مانیا حیو به مس دیرا شن لیانج انیقرنت یسایمهم است. کل اریبس اسیدر کل م،یا ستادهیا  روی آن بر خاک که  نیا

رشد كرد و  بهتر شد.  انیقرنت ۀند. جامعکار کرد سایخوب در کل هیم با هداز مرد یاریبود. بس دهیرس  حیدر مس مانیا

 که ییاتفاق ها  آورده است. نانیبود که آنها را به عدم اطم سایکل هیهد قایدق نیاکرد.   هاشارباید بزرگ هم خطربه اما 

  عیسر اریغلبه  کردند. بس گریکدی  بر  سایکل های تجمعی.  ستیمدرن ن یسایاز کل فاوتمت   افتاد, انیقرنت یسایکل در

هم  حسادت و نزاع  گذاشتند,   فرقکمتر خوب  انیحیخوب و مس انیحیمس نیآنها بآمد.  به وجود در جامعه یرتبه بند

امه ن سایپولس به کل ت،یوضع نی. در ای شد. به نابود دیجامعه تهد ،یکوتاه مدت زماندر . ودبه این کار اضافه شده ب

 . دستیند بااتو یم سایدر کجا کل امنیت مهم  و  ی که طبقه دیگو یم ه اوو ب سدینو یم

در  نگری بیشتری به دست می آوریم.  ما  ندهیآما  کالم خداوند نیاز ا ,میا ستادهیمهم است: کالم  خدا که در آن ا نیآ

 .میکن یم دایپ حیدر مسود را خهدف  نجایا

باور داشتند. اطاعت کردند و را  طانیش ,  کالم  خدا یبه جا  نینخستمردم . ستین دیانجام داد، جد انیچه که قرنت آن

 را که آنچهداشته باشیم و خودمان  نذه هاراد را  تحت زیچمایل داریم همه تما انسانها کرده است. هم تغیری نامروز 

. از آنجا میذهن انسان بخوان قطبکتاب مقدس را از  میتوان ی. اما ما نممیکن یبه سرعت رد م    نیست  ذهن ما  متناسب

 باورخدا را  یاگر واقعا صدا .سخن کی گوید. ما  باکتاب مقدس  قیخداوند از طرو است. که کتاب مقدس کالم خدا 

گفته  نیچن واقعا  خدا  ایو گفت:    "آ ستادیما و خدا ا نیب شهیهم نطای. اما شمیکتاب مقدس را درک کن میتوان یم  م،یکن

است که هنوز هم در قوی  یانسان یخطاها  از اریبسرابر در بپولس  یتفاوت دارد؟" سخنرانم یمعناین   ایآاست ...؟"

 یطوفان یایفانوس  در در کی. کالم خدا مانند بدهدما را نجات  نداتوی. کالم خداست که موجود داردامروز  یسایکل

 فانوس خ،یبار در تار نیاول یثال، در قرن نوزدهم، براوان مبه عن دهد. یم تیجهت و امن اماند و به م یم یباق

 ایدر در یباد یها نیساخت تورب یپس از آن هنوز هم برا نیشمال ساخته  شد. راز تکنس یایر وسط درد دریایی

 دتوان یم زین ایدر در یمتصل شود، و سپس حت نیمحکم به زم دیبا ییایفانوس در شود. به عبارت ساده یاستفاده م

. کند یما م یاست که کالم خدا برای همان کار آقیدق نیتواند طوفان را تحمل کند. ا یباشد.  پس از آن او م ادهستیا

 نیدر بدتر یحت میتوان یما م  ترتیب نی. و به ادیآن را تکان ده دیتوان یست. شما نممحکم در خود خدا آلکالم خدا  کام

دای خا ن .میتاف یم نانیبه عدم اطم م،یكن یكالم خدا را از خدا جدا م كه نیا ض. اما به محمیزنده بمانطوفان ها 

کردند. او توانست  یقدردان   Roter Sand ییایفانوس دراز داشتند، تردد شمال  یایدر درکه در آن زمان  ،هییکشت



 نیبه مقصد برسند. به هموانستند ت رفتند تا ییایبه طرف فانوس در ها یکشتیان انا خداز آنها را نجات دهد.  یاریبس

در  یکشت ما نزدیک سایدر کلما انسان ها کند.  یخداوند هماهنگ م رهدف دکالم خداوند هدف ما را با  ب،یترت

 یسه هاوجود دارد. جهان با وسو یادیز یدیخشن است. در اطراف ما ناام ای. در اطراف ما درهستیم آزاد یاهایدر

آزار و  د،یردک و تامواج ش نید. بنابراندان ینموند از هدف ما در خدا  زیچ چیآنها هاست.  یطوفان یایمانند در اریبس

ما اغلب  .مستیمثل خدا ن سایدر کل انیحیما مسود دارد.  وج شود،  یم دهینام سایکه کل یکوچک یدر برابر کشت تیاذ

 یگاه ,میندار مانیاوقات ما به حرف خدا ا یگاه متقاعد می شویم.   هستندا ر اطراف مکه د نیخشمگ  توسط امواج 

اوقات ما  ی. گاه.  کندبه پیش می حسادت   ما را  و . حرص و طمع،میریگ یجهان قرار م نیقوانثیر اتقات ما تحت او

همتند  ماندر اطرافکه مبارزه با امواج   یبراخودمان ما با تمام توان هم ات اوق ی. گاهمیکن یمبارزه م گریکدیبا 

مان اطراف  های بدیبلکه به  م،یکن یگاه نمن ییایبه فانوس در گریافتد، ما د یاتفاق م نیا هک ی. هنگاممیکن یم تالش

در ی  سایدر کل ها اتفاق نیا ۀ. همگم می کنیمرا  ریمس ما شود و یخارج م کنترلاز  زی. سپس همه چمیکن ینگاه م

ی داند و می تواند آن  م در مورد  چه اطمینانی زده می شوید که با  و پولس از خدا می گوید و شگفت  افتاد  انیقرنت

د را در دل خود به خو مانیپولس ا ظ خواهد کرد.را در قرنتیان نیز حفینآ کلیسا صحبت کند که خدا مطمآن  د در مور

 ., این همان چیزی است که پولس در خود خدا  پیدا می کند. خدا خودش کلیسا را تاسیس کردنماای آورد. یارمغان م

به   ای که از آن می آید, خدا خود را از طریق عیسی قدرتمند کرد. جمعه را به یاد می آورد, جادر آن زمان پولس 

کار است. به  مشغولهنوز  سایکل نی. خداوند در ادرسیدنای اولین بار به این ایمان همین دلیل جماعت قرنتیان بر

پاسگزار باشد. چشمان او بر خداست. خدا وفادار است س  انیناگوار در قرنت طیدر شرا یتواند حت یپولس م ن،یبنابرا

بهم م تو احساسجهان  کند.  یم داریما را ب نیز  ههمین گون ,بلند کردمردگان میان را از  حیمس یسیکه او عهمانطور 

  کرده است. نییعما ت یما را برا یاو زندگ  . نیستند بلکه آخرین کالم با خداست. ما  یحرف در مورد زندگ نیما آخر

 یزهایچ سای. در حال حاضر در کلدید انیقرنت جماعتخداوند را در بزرگ است که پولس کار  یچه تسل ،انزیعز

 یمعن نیبه ا نیهستند. ا سایاز مردم در کل یکه تعداد کمتر میما نگران هست دی. شاوجود دارد از کار انسان بزرگتر

 یی؟ جاانجام دهندتواند کار  یتا آنها نم ؟کشد یطول م درچق نیا   جام دهند. ان  شتریب کار دیبا یاست که افراد کمتر

است که ما هنوز به  نیا م. اما  خطر بزرگیندار   زیهمه چ یبراچیزی کافی داشت، ما   یفراوان انیمعه قرنتکه ج

 را محکم نیزمکردم و  یدوچرخه سوار  که  زمانیاست. آفریده که ما را  یو نه به کس میکن یها نگاه م ینگران

می توانیم   ,میکن دایکالم خدا را پ  ما ه زمانی کاست که   کاری نی. ابکشمس نفتوانستم  یاحساس کردم، دوباره م

 اید  خوب است بدانید که برای چه چیزی ایستاده  ی کنم.گداستیا کالم خدا  نیا یخواهم رو یمن ماحساس کنیم. 

 .نیآم بت می کنند و خدا وفادار است و دروغ نمی گوید. حدرست در زمانی که عدۀ زیادی علیه ما ص


