
  10تعلیم  46دوتا  
: یك شاگرد با اولویتهایی كه اختیار می كند نشان می دهد كه مسیح  خداوند  خداوندی 

اواست .  
 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه تعلیمی یاد خواهید گرفت كه شاگرد      

 عیسی مسیح بشوید . دو معلم با استفاده از كتابمقدس تعلیم خواهند داد كه شاگرد عیسی مسیح كیست . در حالیكه به این
 برنامه گوش می كنید یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید . تعلیم امروز این است : یك شاگرد با اولویتهایی كه

اختیار می كند نشان می دهد كه مسیح خداوند او است . 

 مسیحیان اغلب وقت زیادی را صرف مسائل فوری می كنند و به چیزهای واقعا? مهم زندگی وقت بسیار كمی می دهند .
 آنها نسبت به آنچه واقعا? باید بكنند غفلت می كنند و آنچه نباید بكنند انجام می دهند . ما ابتدا به مسائل مهم زندگی توجه

خواهیم كرد و سپس كشف می كنیم كه چه چیزهایی باید در زندگی اولویت داشته باشند . 

(S) ؟اولویت چیست و مسیحیان چه اولویتهایی باید داشته باشند .   1  نكته 
 عــــلقه یــا آن قسمت از زندگی است كه مدعی توجه نخست می باشد و با توجه به وقت ، ترتیب و اهمیت ، “ اولویت ”

 بالتر از سایر علیق قرار می گیرد. بسیاری از مسیحیان بر این باورند كه چندین اولویت وجود دارد ولی بین ترتیب آنها
 چهارم كار و توافق نظر ندارند . بعضی مسیحیان معتقدند كه اولویتها در وهله نخست خدا ،  دوم خانواده ، سوم خدمت ،

. سایر . این مسیحیان همیشه خانواده هایشان را بالتر از خدمت خدا در جهان قرار می دهند   پنجم رشد شخصی است 
. این  مسیحیان معتقدند كه اولویت ها نخست خدا ، دوم خدمت ،  سوم كار ، چهارم خانواده و پنجم رشد شخصی است 
 مسیحیان همیشه خدمت خدا را بالتر از سایر فعالیتهایشان قرار می دهند . مسیحیان در این مورد كه چه قمستهایی از
 زندگی اولویتهای نخست را دارند با یكدیگر اختلف ندارند . كتابمقدس صریح شرح می دهد كه چه قسمتهایی از زندگی
 بیشترین اهمیت را دارند .  اما كتابمقدس این را نیز تعلیم می دهد كه فقط خدا نخستین اولویت را دارد و اینكه خدا تعیین
 می كند در یك موقعیت خاص چه قمستی از زندگی را بایستی دراولویت قرار داد . در بعضی موقعیتهای خاص خدا تعیین
 می كند كه خانواده مهمتر از خدمت است و در وضعیتهای خاص دیگر خدا خدمت را مهمتر از خانواده می داند .

مسیحیان بایستی مطمئن شوند كه وقت و توجه درستی را به این پنج قسمت مهم زندگی خود اختصاص داده اند . 

(T) پنج قسمت مهم زندگی هر مسیحی .   2  نكته . 
 . ارتباط شما با كارتان . اولین قسمت مهم          

  فرزندان و خودتان را تأمین كار یا حرفه شما چقدر اهمیت دارد ؟ دوم تسالونیكیان می گوید بایستی كار كنید تا همسر ،
  تعلیم می دهد كه وقتی نیازهای ضروری زندگی خود یعنی خوراك و پوشاك را بدست8 : 6كنید . و اول تیموتائوس 

آوردید بایستی قانع باشید . 
 خدا برای كار كردن چارچوب یا محدوده ای قرار می دهد . خدا نمی خواهد گرچه كار یا حرفه شما دارای اهمیت است ، 

. قسمتهای دیگری نیز درزندگی هست كه بایستی  كه شما تمام وقت و انرژی تان را صرف كار و یا حرفه خود كنید 
. با این وجود خدا می خواهد شما در محدوده حرفه یا كارتان برای قسمتی از وقت و انرژی  خود را  صرف آنها كنید

موارد زیر اولویت بیشتری قائل شوید . 

 . بایستی متقاعد شوید كه خدا محدودیتهایی برای كار شما قرار داده است . اول
 تعلیم می دهد كه با گذراندن تمام زندگیتان در راه كار و حرفه خود به جانتان ضرر نرسانید ! 36 : 8مرقس 
ل  : 23امثا . حكمت داشته باشید و وقت و5 – 4    توصیه می كند كه برای ثروتمند شدن خودتان را از پا درنیاورید 

 انرژی كه صرف كار می كنید محدود بسازید . مقداری از وقت و انرژی خود را برای سایر قسمتهای مهم زندگی ذخیره
كنید . بقیه قسمتهای مهم زندگی نباید آسیب ببینند . 

ارتباط شما با خدا در محدوده كارتان دارای اولویت است .  . دوم
 نشان می دهد كه قبل از شروع كار به مشاركت شخصی با عیسی مسیح وقت بدهید . 42 – 38 : 10لوقا 

  تعلیم می دهد كه حداقل یك روز در هفته را به استراحت و فراغت از4 : 3 و مرقس  3 : 23 ، لویان 12 : 23خروج 
 كار اختصاص دهید تا تجدید قوا كرده با سایر ایمانداران به حضور خدا بروید و كارهای خوبی كه خدا برای شما آماده

  تعلیم می دهد كه برای داشتن حكمت ، قوت ،  تاثیرگزاری و نتایج كارتان2 – 1 : 127كرده است انجام دهید . مزمور 
  تعلیم می دهد كه در محدوده كارتان باید بیشترین وفاداری را نسبت به خدا نشان دهید29 : 5به خدا توكل كنید . و اعمال 

حتی اگر مجبور شوید در مقابل خواسته های شریرانه رئیستان مقاومت كنید . 
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 . خدمت خدا در محدوده كارتان دارای اولویت است . سوم
  تعلیم می دهد كه در چارچوب كارتان هر خدمت شرافتمندانه  را طوری انجام دهید گویی آن را1 : 4 تا 22 : 3كولسیان 

  تعلیم می دهد كه7 : 3برای خداوند می كنید و به روابط اداری در چارچوب كارتان احترام قائل شوید . اول تیموتائوس 
 33 – 31 : 6كارتان را با كیفیت ارائه کنید و در محیط كارتان در نزد مردم برای خود اعتبار خوبی كسب كنید . متی 

تشویق می كند كه به وسیله كارتان و در محیط كار خود برای پیشبرد ملكوت ) پادشاهی ( و عدالت خدا جد وجهد كنید . 

(S)ارتباط شما با خانواده تان . . دومین قسمت مهم 
  تعلیم می دهد كه از قوانینی كه خدا به همه21 – 18 : 3كولسیان  خانواده شما ) همسر و فرزندان ( چقدر اهمیت دارند؟ 
 فرزندانتان مهم هستند اما خدا برای روابط خانوادگی محدودیت و خانواده ها بخشیده است اطاعت كنید . گرچه همسر و

 چارچوبهایی قرار می دهد . خدا نمی خواهد كه شما تمام وقت و انرژیتان را صرف روابط خانوادگی كنید . قسمتهای مهم
 دیگری نیز وجود دارد كه بایستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف آنها بكنید ! با این وجود خدا می خواهد كه شما

در محدوده روابط خانوادگی برای موارد زیر اولویت بیشتری قائل شوید  . 

خدمت یا تکلیف خاص شما نسبت به مسیح در چارچوب خانواده تان اولویت زیادی دارد .  . اول
  تعلیم می دهد كه كتابمقدس را در محدوده خانواده مورد مطالعه و گفتگو قرار دهید و حقایق آن را بكار7 – 5 : 6تثنیه 

ببرید . 
 تعلیم می دهد كه شما باید روابط زناشویی خود را رشد دهید و از آن یك نمونه بسازید  .33 – 22 : 5افسسیان  
  تعلیم می دهد كه شما باید فرزندان خود را طبق تعلیم و دستور خداوند ، یعنی در فهم و كاربرد حقایق4 : 6افسسیان 

 23 پیشنهاد می كند كه تمام قسمتهای مهم زندگی فرزندان خـود را رشد دهید و امثال 52 : 2كتابمقدس تربیت كنید . لوقا  
 تشویق می كند كه به فرزندان خود اطاعت ،  احترام ،  راستی ،  حكمت و عدالت را تعلیم دهید . 25 – 22: 

. خدمت یا وظیفه خاص شما نسبت به مسیح خارج از چارچوب خانواده اولویت زیادی دارد. دوم 
  تعلیم می دهد ،  هرجا كه عیسی مسیح شما را برای خدمت كوتاه یا طولنی مدت دعوت می كند ،30 – 29: 10مرقس 

  تعلیم می دهد كه مدیریت صحیح خانواده تان مهمتر از مدیریت یا12 ،  5 – 4 : 3از او اطاعت كنید . اما اول تیموتائوس 
رهبری مسئولیتی در كلیسا است . 

 . كار شما به منظور تأمین خانواده اولویت زیادی دارد.      سوم
  تعلیم می دهند كه به تمام نیازهای واقعی خانواده تان توجه داشته باشید.8 ، 4 : 5 و اول تیموتائوس 14 : 12دوم قرنتیان 

اما این را تعلیم نمی دهد كه همه نوع تجملت را برای آنها تدارك ببینید . 
ت . رابطه شخص شما با خدا در چارچوب خانواده تان دارای اولویت اس . چهارم

  تعلیم می دهد كه شما در محدوده خانواده تان بایستی بیشترین وفاداری را نسبت به خدا نشان دهید حتی بیش37 : 10متی 
 از عزیزترین اعضای خانواده تان . آنها هرگز نباید از شما چیزی انتظار داشته باشید كه خلف اراده آشكار عیسی مسیح

است . 

(T)ارتباط شما با خدمتتان . سومین قسمت مهم . 
  تعلیم می دهد كه مفهوم واقعی زندگی در خدمت كردن45 : 10از نظر خداوند خدمت شما چقدر اهمیت دارد ؟ مرقس 

مردم به خاطر عیسی مسیح است . 
 گرچه خدمت مسیحی شما مهم است اما خدا برای آن محدودیت و چارچوبهایی قرار داده است . خدا نمی خواهد كه شما
 تمام وقت و انرژیتان را صرف فعالیتهای خاص یا خدمت مسیح در كلیسای محلی یا خارج از آن بكنید  قسمتهای مهم
! با این وجود خدا  دیگری نیز در زندگی وجود دارند كه بایستی قسمتی از وقت و انرژی خود را صرف آنها كنید 

می خواهد كه شما در محدوده خدمت مسیحی تان برای موارد زیر اولویت بیشتری قائل باشید . 
خدمت یا وظایف خاص شما نسبت به خدا در كلیسا اولویت زیادی دارد .  . اول

  تعلیم می دهد كه15 –   14 :13 تعلیم می دهد شما بایستی خدا را در روح و راستی بپرستید . یوحنا 24 – 23 : 4یوحنا 
 شما بایستی خدا را با خدمت كردن مردم خدمت كنید ، بخصوص در انجام كارهایی كه هیچكس مشتاق یا قادر به انجام

  تعلیم می دهد كه بهبود روابط مهمتر از اجرای فعالیتها و برنامه های كلیسایی است . و35 – 34 : 13یوحنا  آن نیست . 
  تعلیم می دهد كه دو خدمت در كلیسا ضروری می باشند . بایستی به تمام مسیحیان گروه خود كمك16 – 12 : 4افسسیان 

 كنید تا شاگرد عیسی مسیح شوند و بایستی به آنها كمك كنید تا برای انواع مختلف خدماتی كه بدن مسیح را بنا می كند
تجهیز شوند . 

خدمت یا وظایف خاص شما نسبت به خدا درخارج از كلیسا دارای اولویت است . . دوم
  تعلیم می دهد كه شما بایستی شخصی باشید كه دائما? بر انسانهای اطراف خود3 – 2 : 3 و 16 – 14 : 2دوم قرنتیان 

: 10متی  تأثیر مثبت می گذارد .   تشویق می كند كه شما بایستی برای دیگران حداقل شاهد مسیح باشد .33 – 32 
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  :2  و27 : 1 تعلیم می دهد كه شما بایستی در تعلیم راستی كتابمقدس به دیگران شركت كنید و یعقوب 16 : 3كولسیان 
مظلومین دنیا شركت كنید .   فرمان می دهد كه شما بایستی در خدمت بخشش به نیازمندان و17 – 15

 خدمت و ارتباط شخصی شما با عیسی مسیح دارای اولویت زیادی است . . سوم
ا  : 15یوحن . اهمیت این ارتباط بیش از5    تعلیم می دهد كه شما بایستی ارتباط شخصی خود را با مسیح بیشتر كنید 

فعالیتهای خدماتی شما است چون بدون داشتن ارتباط شخصی با مسیح ، آوردن میوه واقعی و ماندنی غیرممكن است . 

(S)ارتباط شما با خودتان . چهارمین قسمت مهم . 
  تعلیم می دهد كه خودتان را آنطور دوست بدارید كه عیسی مسیح31 : 12رشد شخصی شما چقدر مهم است ؟ مرقس 

شما را دوست دارد . 
 گرچه رشد شخصی شما مهم است اما خدا برای آن محدودیت و چارچوبهایی قرار داده است . خدا نمی خواهدكه شما تمام
 وقت و انرژیتان را صرف رشد شخصی خود كنید . قسمتهای مهم دیگری نیز در زندگی وجود دارد كه بایستی قسمتی از
 وقت وانرژی خود را صرف آنها كنید . با این وجود خدا می خواهد كه شما در محدوده رشد شخصی خود برای موارد

زیر اولویت بیشتری قائل شوید . 
 كه شما بایستی مواظب سلمتی روحانی خود باشید . آرزومند چیزی نباشید  تعلیم می دهد25 : 73 و 2 : 16مزمور 

. افسسیان    تعلیم می دهد كه شما بایستی مواظب سلمت روانی خود باشید و در محبت سلوك كنید .2  :5مگر خدا 
  تعلیم می دهد كه شما بایستی مواظب سلمت عقلنی خود باشید ، آنچه خداوند را خشنود می سازد17 ، 10 : 5افسسیان 

  تعلیم می دهد كه شما بایستی20 – 19 : 6تشخیص دهید و بایستی به آنچه اراده خداوند است پی ببرید . اول قرنتیان 
 مواظب سلمت جسمانی خود باشید . بایستی با جسم خود یعنی سلمتی ، تناسب و ظاهرتان خدا را جلل دهید . اول

  تعلیم می دهد كه شما بایستی مواظب سلمت اجتماعی خود باشید بایستی از مشاركت بد اجتناب كنید33 : 15قرنتیان 
. اول پطرس  : 2چون شخصیت خوب شما را فاسد می كند    تعلیم می دهد كه شما بایستی از سلمت اخلقی خود11 

  شما را تشویق می كند18 : 34مواظبت كنید . از خواهشهای گناه آلود اجتناب كنید چون با نفس شما در جنگند . مزمور 
 ضعف ها ، شكستها و فقدانهای زندگی شما را درمان كه به خدا اجازه دهید دلشكستگی های شما یعنی جراحتهای روانی ، 

  تعلیم می دهد كه شما باید توانایی های خدادادی خود را شكوفا كنید . استعدادهای خود را رشد5 – 3 : 31كند . خروج 
 كه شما بایستی از فرصتهای خدادادی به خوبی استفاده كنید . و  تعلیم می دهد16 – 15 : 5دهید و خلق باشید . افسسیان 

 تعلیم می دهد كه شما بایستی مردم را تشویق كنید و تشویق آنها را بپذیرید . 11 : 5اول تسالونیكیان 

(T)ارتباط شما با خدا . پنجمین قسمت مهم . 
 كه شما بایستی در مسیح ، در كلم مسیح  تعلیم می دهد8 – 5 : 15ارتباط شخصی شما با خدا چقدر اهمیت دارد ؟ یوحنا 

محبت مسیح بمانید . بدون عیسی مسیح قادر به انجام كاری كه دارای ارزش جاودانی باشد نیستید !  و در
 خدا برای ارتباط شخصی شما با خودش هیچ حد و حدودی قائل نیست . اما خدا نمی خواهد كه شما تمام وقت و انرژیتان
 را صرف رشد ارتباط شخصیتان با او كنید . قسمتهای مهم دیگری نیز در زندگی وجود دارد كه بایستی قسمتی از وقت
 و انرژی  خود را صرف آنها كنید ! با این وجود خدا می خواهد كه شما در ارتباط شخصی خود با او برای موارد زیر

  :2اولویت بیشتری قائل شوید . درمحدوده ارتباط شخصیتان با خدا تکالیف زیر دارای اهمیت زیادی می باشند . مكاشفه 
  تعلیم می دهد كه عیسی مسیح را در جای نخست قرار دهید . هیچگاه محبت نخستین خود نسبت به عیسی مسیح را5 – 4

  تعلیم می دهد كه بایستی مثل یك مسیحی زندگی و رشد كنید یعنی كامل?� در مسیح ریشه7 – 6 : 2ترك نكنید . كولسیان 
  تعلیم می دهد كه شما بایستی اجازه16 : 3و در زندگی مسیح خود پیشرفت قابل ملحظه ای داشته باشید . كولسیان  دهید

  تعلیم می دهد كه شما بایستی به تعالیم27 – 24 : 7دهید كلم عیسی مسیح كامل? در قلب و زندگی شما ساكن شود .متی 
 كه هیچگاه دعا كردن را كنار  تعلیم می دهد8 – 7 : 7عیسی مسیح عمل كنید و به سایر مردم آنها را منتقل كنید . متی 

 – 24: 10نـــگذارید . در ارتباط با دعا از انجام هیچ اقدامی كوتاهی نكنید  از استقامت در دعا دست نكشید . عبرانیان 
  تشویق می كند كه مرتبا? با سایر مسیحیان برای داشتن مشاركت و یادگیری ملقات كنید . همدیگر را به داشتن محبت25

  تعلیم می دهد كه عیسی مسیح شما را16 : 15در روابط و انجام كارهای خوب در خدمت ترغیب كنید . بالخره یوحنا 
دعوت كرده تا قدم اول را برداشته و در زندگی دیگران ثمر آورید . 

(S) خدا در تمام قسمتهای زندگی مسیحی اولین اولویت را دارد .    3  نكته . 
  عیسی می گوید ، “ خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت كن ”  . تمام قسمتهایی از كتابمقدس10 : 4در متی 

 كه در بال به آنها اشاره شد نشان می دهند كه خدا می خواهد شما او را در مركز تمام جوانب زندگی خود قرار دهید ! خدا
 در همه قسمتهای زندگی شما تنها اولویت ثابت است ! فقط خداست كه در هر موقعیت خاص تعیین می كند كه شما چگونه

زندگی ، وقت و انرژیتان را اختصاص دهید . 
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(T) برای هرچیز وقتی است     4  نكته . 
شما چگونه بین این پنج اولویت و سایر چیزهای فوری زندگی خود تعادل برقرار می كنید ؟ 

  تعلیم می دهد كه برای هرچیز وقتی و برای هركاری و زیر آسمان8– 1 : 3 . جامعه برای هركاری وقتی است . اول
  دل مرد حكیم وقت و قانون را می داند زیرا كه برای هر مطلب وقتی و  می گوید ، “6 – 5 : 8فصلی است . جامعه 

 قانونی است ” . پس بایستی بررسی كنید و از این مطمئن شوید كه به تمام جنبه های مهم زندگیتان وقت و توجه صحیح
اختصاص داده اید . 

   پولس می گوید كاری كه خداوند عیسی7 : 4در دوم تیموتائوس  . كاری كه خدا به شما محول كرده است كامل كنید .دوم
  تعلیم می دهند كه خدا به هر مسیحی تکلیفی17 : 4 و كولسیان 34 : 13به او سپرده است به كمال رسانده است . مرقس 

. او به مسیحیان در هر روز    ساعت وقت داده تا تکلیف خدادادی خود را به انجام رسانند این24محول كرده است 
  نشان می دهند كه گرچه عیسی همه بیماران را شفا نداد و انجیل4 : 17 و یوحنا 35 : 1چگونه انجام می شود ؟ مرقس 

. عیسی اینكار را چگونه انجام داد ؟  را به تمام دنیا موعظه نكرد اما كاری كه خدا به او سپرده بود به كمال رسانید 
 عیسی برای انجام تمام كارهای روزانه اش فهرستی نداشت . مانند همیشه ، عیسی دعا می كرد و منتظر دستور خدا و
 قدرت انجام آن دستورات می ماند . در مشاركت روزانه اش با خدا ، عیسی یاد گرفت كه اراده خدا را تشخیص دهد و
 همینطور بین موضوعاتی كه به عنوان مسائل فوری به او تحمیل می شد و موضوعاتی كه واقعا? مهم بودند تمییز قائل

می شد . پس او از فوریتها اجتناب و موضوعات مهم را انجام می داد . 

(S)د  تكلیف برای هفته بع
. به رشد ارتباط شخصی خود و اعضایاول . هر روز صبح با دعا فعالیتهای آن روز را با خدا برنامه ریزی كنید    

. دقت كنید كه چگونه می توانید از طریق كار  در محل كار در خانواده و در بین همسایگان ،  خانواده تان وقت بدهید 
امروز ملكوت خدا را به پیش ببرد . یاد بگیرید به فوریتها نه بگویید .  

ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net.  كتابهای دستور عمل 
مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....

 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .سوم .
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