
تکلیف: 
زندگیو "قلب" پولس را مورد برسیقرار دهید. 

اعمال رسوالن ۷: ۵۴- ۶۰ 
اعمال رسوالن ۹، ۱۱: ۱۹- ۳۰ 

اعمال رسوالن ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ 
اعمال رسوالن ۲۱، ۲۲، ۲۳ 

چه  	درسی  	از پولس میگیرید؟ 

چهار داستان نام برده شده را مطالعه کنید، پولس را قبل و بعد از 
 	آشنایی با خدا در راه دمشق توصیف کنید.  

هایش چه می  	آموزید؟ به برخورد او با مردم و  از پولس در حین موعظه 
مشکالت سر راهش توجه کنید. 


 چه درسی از زمانی که پولس به زندان می افتد می گیریم؟

درسی که اولین مسیحیان باید می آموختند چه بود؟ 

 از پولس چه درسی برای زندگی خود میگیرید؟

	خود پیاده کنید.   دستور العملهای عیسی را بخوانید  	و آنها را در زندگی 

اعمال رسوالن ۱۴: ۲۱، ۲۲، و دوم قرنتیان ۱: ۳- ۱۰ 

	از خودتان این چهار سوال را بپرسید:  
١۱.  آیا خدا از طریق این آیات پیغام شخصی برایم دارد؟ 

٢۲.  آیا پدر در این آیات وعده ای برای زندگیم دارد؟ 

٣۳.  آیا عیسی می خواهد که با توجه به این آیات کاری در زندگیم انجام بدهم؟ 

۴.  تصمیم بگیرید که دست به کار شوید و از عیسی بخواهید که در این راه کمکتان 
کند.

© www.sama-centrum.nl | Les 8 - Disciple | Pag. 265

درس ۸: آزار دیدن در راه پارسایی 
 ۶ شاگرد

ش
بخ

SERVE

با یکدیگر تأیین کنیدکه چه 

کسیمی  	تواند شما را در انجام 

دادن این درس همراهی کند. 

درمورد موقعیتهای صید مرد یا زن 

صلح گفتگو کنید. برای مثال بیان 

یک شهادت یا دیدن فیلم زندگی 



درس ۸ زیربنا  
در متی ۵: ١۱٠۰، ١۱١۱ عیسی بذر مهمی در فرهنگ پادشاهی خدا می کارد. او به 

	گوید که زمان آزار فرا خواهد رسید.   شاگردان خود می
این فرهنگی است که پادشاهی خدا در آن بارور می شود. 

منظور عیسی از” در راه پارسایی” چیست؟ 
اول قرنتیان ۴: ۱۱- ۱۵ 
اعمال رسوالن ۸: ۱- ۴ 

اولین کلیسا به نیکوکاری معروف است. از فقرا، زنان بیوه و کودکان یتیم مراقبت 
می کنند. همچنین در رساندن مژده انجیل فعال هستند. با این وجود در تمام نامه 

های رسوالن می خوانیم که آزار، فشار و سختیها در انتظارند. 

	برکت  
به عنوان پیروان مسیح ما نیز همچون ابراهیم شامل برکات خدا هستیم. با این 

وجود می  	خوانیم که رسوالن به مسیحیان می گویند که سختیها خواهند آمد. 

	یوحنا ۱۶: ۳۳                      عیسی  
	اول تسالونیکیان ۳: ۲-۴          پولس  
یعقوب ۱: ۲- ۴                    یعقوب 
	اول پطروس ۴: ۱۲- ۱۶          پطرس  

عیسی الگوی ما در آزار دیدن 
یوحنا ۱۵: ۱۸- ۲۱ 

عیسی شاگردان را از این مسئله آگاه میسازد که مردم دنیا از او متنفر خواهند 
بود. پس همچنین از پیام ررسانانن مسیح نیز  	متنفر خواهند بود. همان طور که او آزار 

دید، آنها نیز آزار خواهند دید. 

متضاد:  	وقتی آزار می بینید شاد باشد 
اول تسالونیکیان ۳: ۲- ۴ 

کلمٔه آزار -"تلیپسیس"  	به زبان یونانی، به معنی فشرده، لگد مال شده، کوفته شده و 
له شده است . این چیزی است که در انتظار مسیحیان خواهد بود. عجیب آنجاست، 
العمل مخالف نشان دهند؛  که پولس و دیگران، مسیحیان را تشویق می  	کنند تا عکس
ها را متحمل شده  یعنی نه تنها بر حق خود پافشاری نکن، بلکه صبورانه همٔه سختی

و آزارها را با  	شادی تجربه کنید. 
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ماموریت پولس بشارت دادن -

است. او این ماموریت را انجام 

می دهد ولی به همین دلیل ررنج 

زیادی می بیند و مجبور است 

که گرسنگی و فقر را تحمل کند. 
کلیسای مسیح مورد آزار قرار -

گیرد می



		آزار دیدن یک نتیجٔه مثبت به همراه دارد.    

یعقوب ۱: ۲- ۴ 
دوم قرنتیان ۱: ۸- ۱۰  

که ما فرهنگ پادشاهی را می  	آموزیم، می  	بینیم که اتفاقا،فشار و سختی  زمانی
بهترین جنبه شخصیت را در شاگردان نمایان می کند، یعنی یک شخصیت وابسته 

به خدا. آنجاست که زندگی شاگردان بیش از اینکه بر قدرت و توانائی خودشان 
متمرکز باشد، بر خدا متمرکز است. گاهی این به این معنیبوده که معجزاتی رخ 

داده اند، به طور مثال زمانیکه پطرس به وسیلٔه یک فرشته از زندان رهایی پیدا کرد، 
پولس که از ، کشتی شکسته ای نجات یافت،  	طبیتا که از مرگ بر می خیزد. 

گاهیاوقات کامالً اشتباه پیش می  	رود. کلیسای اورشلیم شدیداّ آزار می بیند ،  ولی
استیفان سنگسار میشود، بسیاری پا به فرار می  	گذارند. فقر و قحطی عظیمی رخ 

	می  	دهد.  

	شادی، صلح؟  
شادی به معنای نبودن مشکالت و سختی نیست، بلکه بودن عیسی در مشکالت و 

سختیها  	است. او کسی  	است که به ما قدرت، صلح و شادی میبخشد. 
برخورد شاگردان نسبت به اطرافیانشان بسیار متفاوت است، به جای گالیه و 

شکایت، از خدا تقاضای کمک می  	کنند. 

اعمال رسوالن ۱۶: ۱۹- ۳۵ 
در این آیات میخوانیم که پولس زندانی می  	شود. به جای اینکه بخاطر بی گناه 

بودنش نزد خدا شکایت کند، شروع به سرود خواندن و ستایش خدا می کند. نتیجٔه 
این کار یک زمین لرزه است، که نتیجه آن آزادی او و ایمان آوردن یک خانواده به 

مسیح است. 

اما همیشه هم اینطور نمیشود.
اعمال رسوالن ۱۷: ۱- ۹ 
عبرانیان  ۱۱: ۳۲- ۳۶   

   
		مجازاتی در کار نیست    

واکنش بسیاری از انسانها در برابر مشکالت درست نیست. آنها بالفاصله فکر
 می  	کنند که خدا دارد جریمه شان می کند یا اینکه دیگر دوستشان ندارد. یک 

واکنش دیگر این است که از خدا عصبانی می شوند و از او دوری می کنند. پیامد 
	این رفتار می  	تواند ترحم برای خود و افسردگی باشد.  
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صبر و یک شخصیت خالص -
بر توانائی خود متّکی نباشیم -

بلکه بر خدا 

پولس باید از دست شهروندان -

حسود بگریزد 
آزار -



پس یک رابطه خوب چیست؟ 
اول پطرس ۴: ۱۲- ۱۴ 

این یک ّسر در پادشاهی  	است. با توجه به تمام درد و رنجها و در شرایط سخت باز 
هم در خدا شاد باشید. آن زمان است که خدا شکوه و عظمت خود را نشان خواهد 

داد. به گفته پطرس در این شرایط روح خدا بر شما آرام می گیرد. 

مریم 
چنین در رنج و سختی دیده ام. شوهرش در زندان به سر  به ندرت کسی را این 

میبرد و میبایست چند سالی را آنجا میماند. به تنهایی باید از سه فرزند خود 
نگهداری می  	کرد. حد اقل درآمد را داشت. چندین بار به اجبار نقل مکان کرد. حتی 

دو مرتبه مجبور به ترک کشور شد. اینها فقط چند نمونه از سختیهایی هستند که 
باید تحمل می کرد. با این حال این زن الگوی امیدواری در خدا بود. از هر 

جالیی در صورتش دیده می  	شد. اغلب  آزمایشی قویتر از پیش بیرون آمد. گاهی 
اوقات شرایطش بدتر می شد، ولی مریم اطمینانش به خدا را دائما اعالم می کرد. 

تکلیف 

	وقتی سختیها سر راهت قرار می گیرند چه واکنشی از خود نشان می دهی؟  
آیا به خدا اجازه میدهی تا کمکت کند؟ یا اینکه شروع به گالیه و شکایت و 

غر زدن می کنی؟

در شرایط دشوار از خدا بخواه تا کمکت کند و به جای غمگینی منتظر 
دریافت شادی خدا باش. 

واکنشت رادر سختیها به سرگروهت بگو و با هم دعا کنید که شخصیت قوی 
در سختیها داشته باشی و حتی بتوانی پشتوانه ای برای دیگران باشی. 
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شاد باش و منتظر عیسی بمان 


