
 !گناهکاران بدترين شده، داده نجات
9-ACTS CH9:1 

 
 مقدمه
 که کشف برای راه ترین ساده از  یکی موضوع اساس بر  QS جهانی دانشگاه بندی رتبه تفاوت، بی موضوع 51 شامل

 :را خود  شده انتخاب موضوع برای بهترین جهان دیگر  نقاط و شما کشور  در  ها دانشگاه
 

 مالی  امور  و حسابداری – 10
 طراحی  و هنر  – 9
 معماری – 8
 ساخت  و آئنورات مکانیک، مهندسی – 7
 قانون – 6
 اقتصادسنجی و اقتصاد - 5
 پزشکی  – 4
 کار و کسب مدیریت مطالعات -- 3
 تکنولوژی و مهندسی – 2
  کامپیوتر  علوم – 1

 
 و هستند ترين قوی بخشند می اول که کسانی هستند، ترين شجاع کنند می عذرخواهی اول که کسانی  کجاست؟ مسيحيت

 !هستند شادترين کنند می  فراموش اول که کسانی
 

 V1-2!  ميکشه نفس هنوز پل
 در  اول, دارد وجود اعمال در  پل تبدیل از  حساب سه.  است Ch13:9 از ( او جنتیل نام) پل ،(او یهودی نام) ساول این

 چیزی نظر  در  او که زمانی تنها چنین تکرار  استخدام لوک, Ch26:12-18 در  سوم و  Ch22:1-16 در  دوم اینجا

 Cor; دشو می يافت Ch9:27 اعمال در  است افتاده اتفاق آنچه از   بیشتر  جزئیات با همراه!  مهم العاده فوق
st1  

16-Timothy Ch1:15 
st

16; 1-10; Gal Ch1:15-Ch9:1, Ch15:8.   عیسی  او  گوید می پل آیات این   در 

 او و کرد، جدا هم از  تولدش از  قبل را  او عیسی که باشد، مسیح عیسی برای رسول  یک که شد  داده سفارش است،  دیده را

 !کرد دریافت حمتر  گناهکاران همه از  بدترین یا رئیس عنوان به عیسی از 
 

 این.  بود لبنان ضد کوه رشته پای در پررونق و بزرگ تجاری شهر  یک که رفت می دمشق به اورشلیم مایلی ۱۵۰ در  او

 نام به ترنسجوردون  و سوریه شرق شهر  ده از  یکی عنوان به رم  سوی از  و بود سوریه رومی استان از بخشی شهر 

 .داشت زیادی یهودی جمعیت  همچنین (.Ch7:31 ؛۵:۲۷چ مارک) کرد دریافت خاصی مدنی حقوق دکاپولیس
 

 نتیجه این به و دهد می پیوند بود رفته Ch7:58، Ch8:1 + Ch8:3 از این از  پیش که روایتی به(    هنوز ) "اتی"

 نفس قتل و تهدید» هنوز  پل سامره، و یهودیه به مسیحیان شدن  پراکنده آن از  پس و استفان شدن کشته وجود با که رسد  می

 حوزه از  خارج که هایی مکان در  مسیحیان اذیت و آزار  ادامه که دید می پل .     است« پروردگار  شاگردان هعلی کشیدن

 !است ضروری اند، مانده باقی سنهدرين قضایی
 

 کالوین،) کشد می تصویر  به« وحشی  و وحشی  جانور  یک» عنوان به را او کند می ثبت پل توصیف برای لوک که زبانی

I, pg256( as the verb "lymainomai" whose only New Testament occurrence is in  

Ch8:3 "ravaging the Church", is used in Psalm 80:13 of wild boars devastating a  

vineyard, "The boar from the forest ravages it, and all that move in the field  

feed on it ". 
 
 

 ۶-۳وی!  فتها مي زمين به داره پل
 !بیند می و شنود می  برخاسته مسیح عیسی  از  پل

V3  سابق – نور Ch19:16; 2  سام Ch22:13-15 ;6-144:5; 97:4; 78:14; 77:18; 27:1 مزوم ;Isa  

Ch9:2 – بزرگ نور ;Ch42:16; 60:1; Ch60:20 –  هميشه نور. 
 
 

V4 زمین به سقوط – Ch8:17Ez Ch1:28; Dan ;  برگرد Ch1:17 .  



 
V4 گرفته اشتباه صدا هویت به ابتدا در  پل و بار  دو را  او مسیح عیسی  – صدا یک! 

 
V5 دوم، بار  برای" اذیت و آزار" کلمه از  استفاده با و دهد، می  نشان پل به را خود مسیح عیسی  - هستم مسیح عیسی من 

 می مردمش با همیشه مسیح عیسی!  دبو مسیح عیسی اذیت و آزار  واقع در  او کلیسا، اذیت و آزار بود پل که زمانی برای

 !شناسايی ما رنج در ما با مسيح عيسی و مسيح، عيسی عنوان به برند می رنج متحد مسيح با ايمان با که  ما!  ایستد
 

V6 از پر  دمشق،  به سفر  حال در  او ابتدا در.  مسیح عیسی توسط بکنید باید چه  شود می گفته پل  – آیند می وجود به 

 به نیاز  و است کور او حاضر، حال در  اما است،  مسیحی استرداد دنبال به (v1) پروردگار  شاگردان به نسبت نفرت

 !  کرد خواهد چه شود می گفته او به زودی به که جایی دست،  توسط رهبری
  

 ۹-۷وی!  روز سه برای کور پل
 از  و شنوند نمی و بینند نمی را عیسی اما ،(Ch22:9) ببينند را نور  بشنوند، را  v7 صدای پل، نشان و نام بی همراهان

 !  ماندند باقی کور  معنوی نظر 
 

 نماد است، شده کور پولس و است عیسی آسمانی شکوه از  ای جلوه رسد می نظر به است، شده ذکر  v3 در  که نوری

 نکرد، کشف پرستش برای را جدیدی خدای پل !  احیا مسیح زنده زنده توسط به را خود بینایی به نیاز  و خود معنوی کوری

 خدای علیه خدا،  بسیار مردم اذیت و آزار  با و خدا پسر  عنوان به عیسی پرستش و اذعان از  امتناع با که کرد کشف او اما

 !بود شده مواجه خدا یافته افزایش پسر  عیسی با واقع در  پل!  است کرده شورش یعقوب و قاسحا ابراهیم،
 

 !تحویل را خود معنوی و فیزیکی تاریکی دو هر  از را او مسیح  عیسی به نیاز  او که است تحقق است،  فروتن پل
 

 – است شده داده نشان واقعی توبه زمان یک عنوان به اغلب که  است مقدس  کتاب در  روزه و روزه روز سه صرف پولس

Nehemiah Ch1:4 ;ارميا Ch14:12 ;جونا Ch3:7-8  دریافت برای شدن آماده برای راه یک همچنین اما 

 .۳-۹:۱چ دانيل; Ch34:28; Deuteronomy Ch9:9 خروج – پروردگار از  بیشتر  وحی
 

 !دعا+  روزه  – V9 +11  کند؟ می چه روز سه اين طول در پل  شود می گفته ما به
 

 برنامه
 کفرگو و imposter یک عنوان به را او بار  اولین برای او زیرا نیست مسیح عیسی دنبال به شود، می گفته ما به پل،

Ch6:13-14+Ch9:1 ديد. 
 

 .کرد مقاومت Ch7:51 القدس  روح برابر  در  و شد  سفت گردن اولا  پل
 

 .است  Ch9:9" مبدل" بزرگ مسیح، عیسی دلیل به مسیحیت، اما
 

 خواهد می مسيح  عيسی و خواست می خود پادشاهی در را شما مسيح عيسی خود، پادشاهی در پل خواست می عيسی

 !را خود پادشاهی در نخوانده نجات مردم حاضر حال در بيشتر
 


