
  
  
  

  

 
PPssaallmm  3366..55--1100  [Worship]   
55  YYoouurr  sstteeaaddffaasstt  lloovvee,,  OO  LLOORRDD,,  eexxtteennddss  ttoo  
tthhee  hheeaavveennss,,  yyoouurr  ffaaiitthhffuullnneessss  ttoo  tthhee  cclloouuddss..  66  
YYoouurr  rriigghhtteeoouussnneessss  iiss  lliikkee  tthhee  mmiigghhttyy  
mmoouunnttaaiinnss,,  yyoouurr  jjuuddggmmeennttss  aarree  lliikkee  tthhee  ggrreeaatt  
ddeeeepp;;  yyoouu  ssaavvee  hhuummaannss  aanndd  aanniimmaallss  aalliikkee,,  OO  
LLOORRDD..  77  HHooww  pprreecciioouuss  iiss  yyoouurr  sstteeaaddffaasstt  
lloovvee,,  OO  GGoodd!!  AAllll  ppeeooppllee  mmaayy  ttaakkee  rreeffuuggee  iinn  tthhee  
sshhaaddooww  ooff  yyoouurr  wwiinnggss..  88  TThheeyy  ffeeaasstt  oonn  tthhee  
aabbuunnddaannccee  ooff  yyoouurr  hhoouussee,,  aanndd  yyoouu  ggiivvee  tthheemm  
ddrriinnkk  ffrroomm  tthhee  rriivveerr  ooff  yyoouurr  ddeelliigghhttss..  99  FFoorr  wwiitthh  
yyoouu  iiss  tthhee  ffoouunnttaaiinn  ooff  lliiffee;;  iinn  yyoouurr  lliigghhtt  wwee  sseeee  
lliigghhtt..  1100  OO  ccoonnttiinnuuee  yyoouurr  sstteeaaddffaasstt  lloovvee  ttoo  
tthhoossee  wwhhoo  kknnooww  yyoouu,,  aanndd  yyoouurr  ssaallvvaattiioonn  ttoo  tthhee  
uupprriigghhtt  ooff  hheeaarrtt!!  
  

    

CCoonnssiiddeerr::      [Words]  
AAss  tthhee  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  ssttrruugggglleedd  ttoo  ddeeffiinnee  iittsseellff,,  
ccoouunnttlleessss  iissssuueess  aarroossee  tthhaatt  cchhaalllleennggeedd  iittss  iiddeennttiittyy  aatt  eevveerryy  ttuurrnn..  
TThhee  ccoommmmuunniittyy  hhaadd  ttoo  ddeecciiddee,,  oonnccee  aanndd  aaggaaiinn,,  wwhhaatt  iitt  mmeeaanntt  ttoo  
bbee  CChhrriissttiiaann,,  iinn  ffaaiitthh,,  aaccttiioonn,,  aanndd  ccrreeeedd..  AAss  PPaauull  ddeessccrriibbeess,,  mmaannyy  
ccoonncceerrnnss  aarroossee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  cchhaarriissmmaattiicc  ggiiffttss  ooff  tthhee  ssppiirriitt..  TThhee  
CCoorriinntthhiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  aappppaarreennttllyy  oovveerrwwhheellmmeedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  
ssppookkee  iinn  ttoonngguueess,,  wwaass  eexxcclluuddiinngg  ootthheerr  cchhaarriissmmss..  PPaauull  tthhuuss  hhaadd  ttoo  
rreeiinnffoorrccee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  eevveerryy  ggiifftt  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  
ccoommmmuunniittyy,,  ssaayyiinngg  tthhaatt  ""tthheerree  aarree  vvaarriieettiieess  ooff  aaccttiivviittiieess,,  bbuutt  iitt  iiss  
tthhee  ssaammee  GGoodd  wwhhoo  aaccttiivvaatteess  aallll  ooff  tthheemm  iinn  eevveerryyoonnee""  ((11  
CCoorriinntthhiiaannss  1122::66))..  SSiinnccee  tthhee  ssoouurrccee  ooff  eevveerryy  ggiifftt  iiss  GGoodd  aalloonnee,,  
eeaacchh  mmuusstt  bbee  rreessppeecctteedd,,  hhoonnoorreedd,,  aanndd  pprraaccttiicceedd  iinn  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  eeqquuaallllyy..  HHiiss  aaddvviiccee  aallssoo  ccaauuttiioonnss  tthhee  CCoorriinntthhiiaannss——
aanndd  uuss——aaggaaiinnsstt  mmaakkiinngg  oonnee  ggiifftt  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  oorr  ppoowweerrffuull  iinn  
tthhee  ccoommmmuunniittyy..  PPrreeaacchhiinngg  iiss  aass  iimmppoorrttaanntt  aass  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  

ppuubblliicc  rreepprreesseennttaattiioonn  iiss  aass  iimmppoorrttaanntt  aass  ccoouunnsseell..  EEaacchh  ggiifftt  
sshhoouulldd  bbee  vvaalluueedd  aanndd  rreepprreesseenntteedd  eeqquuaallllyy  iinn  oouurr  ccoommmmuunniittiieess..  
JJoohhnn,,  ttoooo,,  ttrreeaattss  tthhee  iissssuuee  ooff  ssiiggnnss  aass  aa  mmeeaannss  ooff  rreevveeaalliinngg  tthhee  
pprreesseennccee  ooff  GGoodd..  FFoorr  JJoohhnn,,  iitt  iiss  ccrruucciiaall  tthhaatt  JJeessuuss  ppeerrffoorrmm  aa  
ssiiggnn  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  hhiiss  mmiinniissttrryy  ttoo  ccoonnffiirrmm——ffoorr  tthhee  ddiisscciipplleess  
aanndd  ffoorr  uuss——tthhaatt  JJeessuuss  iiss  iinnddeeeedd  tthhee  MMeessssiiaahh..  JJeessuuss  iiss  tthhee  oonnee  
ccaappaabbllee  ooff  bbrriinnggiinngg  GGoodd''ss  lliivviinngg  SSppiirriitt  ddiirreeccttllyy  iinnttoo  hhuummaann  hhiissttoorryy  
aanndd  iinnttoo  oouurr  lliivveess..  HHiiss  ffiirrsstt  ssiiggnn,,  tthhee  cchhaannggiinngg  ooff  wwaatteerr  iinnttoo  wwiinnee,,  
iiss  aallssoo  hhiiss  ffiirrsstt  aaccttiioonn  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ccaalllliinngg  ooff  tthhee  ddiisscciipplleess,,  aanndd  
wwiitthh  iitt  JJoohhnn  ccoonnvveeyyss  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  ppoowweerr  ooff  GGoodd..  
JJeessuuss''  aaccttiioonnss  aallssoo  ccoonnffiirrmm  tthhee  wwoorrddss  ooff  tthhee  ppssaallmmiisstt,,  wwhhoo  
ddeessccrriibbeess  GGoodd''ss  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkk  aass  eennddlleessss,,  aass  tthhee  vveerryy  ssoouurrccee  
ooff  lliiffee  aanndd  lliigghhtt::  ""TThheeyy  ffeeaasstt  oonn  tthhee  aabbuunnddaannccee  ooff  yyoouurr  hhoouussee,,  
aanndd  yyoouu  ggiivvee  tthheemm  ddrriinnkk  ffrroomm  tthhee  rriivveerr  ooff  yyoouurr  ddeelliigghhttss..  FFoorr  wwiitthh  
yyoouu  iiss  tthhee  ffoouunnttaaiinn  ooff  lliiffee;;  iinn  yyoouurr  lliigghhtt  wwee  sseeee  lliigghhtt""  ((PPssaallmm  3366::88--
99))..  TThhee  oonnee  wwhhoo  mmaakkeess  wwaatteerr  iinnttoo  wwiinnee  aallssoo  mmaakkeess  hhuummaann  fflleesshh  
iinnttoo  ssaaccrraammeenntt,,  iiff  wwee,,  lliikkee  tthhee  ddiisscciipplleess,,  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  lleeaavvee  
eevveerryytthhiinngg  aanndd  ffoollllooww  JJeessuuss..    MMiicchhaaeellaa  BBrruuzzzzeessee  
  

  

[Scripture]  11  CCoorriinntthhiiaannss  1122..11--1111  
11  NNooww  ccoonncceerrnniinngg  ssppiirriittuuaall  ggiiffttss,,  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss,,  II  

ddoo  nnoott  wwaanntt  yyoouu  ttoo  bbee  uunniinnffoorrmmeedd..  22  YYoouu  kknnooww  tthhaatt  
wwhheenn  yyoouu  wweerree  ppaaggaannss,,  yyoouu  wweerree  eennttiicceedd  aanndd  lleedd  aassttrraayy  

ttoo  iiddoollss  tthhaatt  ccoouulldd  nnoott  ssppeeaakk..  33  TThheerreeffoorree  II  wwaanntt  yyoouu  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  nnoo  oonnee  ssppeeaakkiinngg  bbyy  tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd  
eevveerr  ssaayyss  ""LLeett  JJeessuuss  bbee  ccuurrsseedd!!""  aanndd  nnoo  oonnee  ccaann  ssaayy  
""JJeessuuss  iiss  LLoorrdd""  eexxcceepptt  bbyy  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..  44  NNooww  tthheerree  

aarree  vvaarriieettiieess  ooff  ggiiffttss,,  bbuutt  tthhee  ssaammee  SSppiirriitt;;  55  aanndd  tthheerree  aarree  
vvaarriieettiieess  ooff  sseerrvviicceess,,  bbuutt  tthhee  ssaammee  LLoorrdd;;  66  aanndd  tthheerree  aarree  

vvaarriieettiieess  ooff  aaccttiivviittiieess,,  bbuutt  iitt  iiss  tthhee  ssaammee  GGoodd  wwhhoo  
aaccttiivvaatteess  aallll  ooff  tthheemm  iinn  eevveerryyoonnee..  77  TToo  eeaacchh  iiss  ggiivveenn  tthhee  

mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  tthhee  SSppiirriitt  ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  ggoooodd..  88  TToo  
oonnee  iiss  ggiivveenn  tthhrroouugghh  tthhee  SSppiirriitt  tthhee  uutttteerraannccee  ooff  wwiissddoomm,,  
aanndd  ttoo  aannootthheerr  tthhee  uutttteerraannccee  ooff  kknnoowwlleeddggee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhee  ssaammee  SSppiirriitt,,  99  ttoo  aannootthheerr  ffaaiitthh  bbyy  tthhee  ssaammee  SSppiirriitt,,  ttoo  
aannootthheerr  ggiiffttss  ooff  hheeaalliinngg  bbyy  tthhee  oonnee  SSppiirriitt,,  1100  ttoo  aannootthheerr  

tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  mmiirraacclleess,,  ttoo  aannootthheerr  pprroopphheeccyy,,  ttoo  aannootthheerr  
tthhee  ddiisscceerrnnmmeenntt  ooff  ssppiirriittss,,  ttoo  aannootthheerr  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  

ttoonngguueess,,  ttoo  aannootthheerr  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ttoonngguueess..  1111  AAllll  
tthheessee  aarree  aaccttiivvaatteedd  bbyy  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  SSppiirriitt,,  wwhhoo  

aalllloottss  ttoo  eeaacchh  oonnee  iinnddiivviidduuaallllyy  jjuusstt  aass  tthhee  SSppiirriitt  cchhoooosseess..  


