
 بده  نجات رو خودشون نميتونست که کسي بده نجات رو اونا تا ميکنه کار مسيح عيسي طريق از داره خدا ولي
10-CH3:1 

 
 تصوير

 به کوهی جانور  باشد، روشن آسمان اگر  و بنشینید هواپیما راست  سمت در  اگر  و کنید ترک کاتماندو فرودگاه از را نپال اگر 

 یک نام به که است متر  ۸۸۴۸ آن ارتفاع  بزرگه؟ چقدر !  است زمین روی کوه بلندترین که بینید می  را اورست کوه نام

 !کند رکا را آن ارتفاع توانست که است  شده نامگذاری اورست  جورج  نام به ولزی مرد
 

 دانید می آیا نامید، می" SAGARMATHA" را آن شما نه، نامید، نمی اورست را آن شما هستید، نپال از  شما اگر  اما،

 زمین تمام از  بیش برج" طبیعت همه مادر " عنوان به را آن آنها  میذاري؟ رو اسمش چرا ،"مقدس مادر "  چه؟ یعنی این

 !بینند می
 

 کوه بلندترین که کنند می غرور  احساس ها ولزی!  بینید  می متفاوتی چیزهای باشد، تفاوتم شما دیدگاه اگر  بینید، می

 برج چیز  همه بر  که بینند می کوهی را« طبیعت همه مادر » ها نپالی اما!  است شده نامگذاری ولزمن یک نام به جهان،

 !کند می
 

 V1-2!  معبد به منتهی راه دو
 حال در  همچنین!  3120 تا حاضر  حال  در ،Ch2:41 اعداد  در  رشد حال در  لیساک که کند می ثبت ما برای لوک دکتر 

-Ch2:42 یکدیگر  از مراقبت و مالقات، منظم طور  به خدا مردم عنوان به( مسیح برای زندگی قداست) تحریم در  رشد

 نگاهي یه بیا  ان؟فرم Ch1:8 عیسی عنوان به شاهد به شروع آنها چرا  اما، !  اعداد در  رشد حال در  هم هنوز  و ،47

 .بندازیم
 

 ظهر از  بعد آن که کند می ثبت لوک  است؟ اورست دیدن نحوه  به شبیه چگونه که بینید می آیا  میبیني؟ معبد به جاده تا چند

 «.بود لنگ تولد از  که مردی» برای جاده و جان و پیتر  جاده داشت، وجود« جاده» دو
 

 قربانی از  قبل درست  رسیدن برای ظهر، از  بعد در  3:00 حدود در اندازی راه و دعا،  به معبد به رفتن حال در  جان و پیتر 

 آن دلیل به ،(v2 + v10" )زیبا" عنوان به شده شناخته دروازه طریق از  را معبد به رفتن  ،(Ch9:20-21 دانیل) شب

 طریق از  نیز  ، (Ch4:22 ساله 40 حاضر  حال در  و تولد زمان از  لنگ" )لنگ مرد.  "است ظریف زیبایی و طبیعت

 (.v2 + v3) التماس به بلکه معبد، دادگاه داخل در  دعا به لزوما نه اما رفت، می معبد به دروازه همان
 

 در  خوبی به شد، می حمل(  v2) دیگران توسط باید است، بوده تولد از  بود، معلول او مسائل، از  تعدادی دارای" لنگ مرد"

 (.v2) ماندن زنده برای گدایی به مجبور  و بود، هشد شناخته(  v9 + 10) پایتخت شهر  داخل
 

 به فقط اما نیست، همه در  او دنبال به واقعا که کسانی و او ویل دنبال به واقعا که کسانی  مسیح، عیسی به مختلف" جاده" دو

 .کنند می صحبت به بنابراین" است شده برخورد آنها که است دست" با زندگی این ماندن زنده دنبال
 

 ۴-۳وی!  معبد از خارج خواستدر دو
 کنون تا من همه این ،NIV ترجمه عاشق من اوال،.  کنم مطرح  NIV در متن مورد در  چیزی خواهم می من ادامه، از  قبل

  ESV به انتقال مشکل من!  داد خواهد شهادت آن به من اصلی مقدس  کتاب دارم، دوست را آن  من!  است شده شناخته واقعا

 اشاره هیچ آیه، ۱۰ این در   ،NIV در .  است ساده تصویر  یک فقط من دهید اجازه ،  بنابراین ،( انگلیسی استاندارد نسخه)

 زمینه در) - معنی به" Alms.  "است شده یاد« آلم» از  ۱۰ و ۳ و ۲ آیات در  ESV در  اما.  است نشده" ALMS" به ای

 باشه؟ میتونه چطور  این !  فقیر مردم به  شده داده غذایی مواد یا پول( تاریخی های

 
  NIV از  انتقال ما که دانم می ایان دهید اجازه لطفا" nudged" حال در  همچنین که کسانی تشویق دوباره ما ، بنابراین

 ! ESV عشق در  رشد حال در  به محبوب

 
 درخواست که است« لنگ مرد » از  درخواست یک!  دارد وجود v4 در  یکی و v3 در  یکی  میبیني؟ درخواست تا چند

 پیتر  که چرا مرد، توجه که است این پیتر  از  v4 در  دوم  درخواست!  بماند زنده که  کرد می التماس چون کند، می پول

 !ارائه برای چیزی
 
 

 ۱۰-۵وی!  معبد داخل و راه در خپاس دو نه سه،



 
 گذاشته کنار  معبد از  اش ناتوانی خاطر به لنگ مرد!  است شده ذکر ( v1، 2x2، 3، 8 + 10) آیه 10 در  بار  6" معبد"

 !کند گدایی و بنشیند بیرون تواند می فقط شود، می

 . v8 + v9 رفتن راه و v6 + v8 رفتن راه" به توصيف کلمات ذکر لوک بار چهار

 
 دریافت مردم و توضیح رویداد، " از  فرمول این عنوان به لوک.  شود می بخشیده نیز  او بلکه بیند می شفا تنها نه دمر 

 !ابدی زندگی

 
 !  او فرمان به پاسخ طریق از  آید می  مسیح عیسی به ایمان
 !  زده شگفت جمعیت و شیطانی روح از  را مسیح عیسی  – Ch4:36 لوقا

 
 !بود مانده باقی زده شگفت همراهان و ، ماهی گرفتن پیتر  سیمون --  Ch5:9 لوک

 
   خدا ستایش زده شگفت مانده باقی جمعیت و فلج  مرد و بخشد  می  شفا مسیح عیسی --  Ch5:26 لوقا

 
 ستایش آنها" است شده ظاهر  ما  میان در  بزرگ پیامبر " اعالم جمعیت و, مرده پسر  بیوه بزرگ عیسی  – Ch7:16 لوقا

 ".خود مردم به کمک برای است آمده خدا :" گفت و خدا
 

 !جهش شادی برای لنگ – ch35:16 است
 

!!!!  دهد می  پاسخ که  است عیسی  این  دیگر؟؟ کسی چه  اما ، v9+10 جمعیت  ،v7 مرد  ببینیشون؟ میتوني!  پاسخ 3

 کامل و ناگهانی قدرتمند، معجزه !  است تجربه با کاملا  ترميم و شود می داده آن بر باور چالش که است مبنايی شفا وعده

 می که دهد می  نشان معجزه این و گردد، برمی مسیح عیسی که زمانی روز، یک جهانی مرمت داشت  خواهد وجود !  است

 !!باشد Ch3:21 حاضر  حال در  تواند

 
 برنامه
 !خوب  خبر  است،  بهترین گناهان، بخشش از  مسیح،  عیسی پیشنهاد
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 !خوب  خبر  است،  بهترین گناهان، بخشش از  مسیح،  عیسی پیشنهاد

 


	چهار بار لوک ذکر کلمات توصیف به "راه رفتن v6 + v8 و راه رفتن v8 + v9.

