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ها� همراه، بخش� از خدمات ب�ن الملل� د	تر برنامه  
ما'(ل 'وسف، 	ش�ش بن�ان گذار 	ل�سا� 

رسوالن در آتالنتا، ا'الت جورج�ا م� باشد.
مامور'ت و هدف خدمات همراه رسان�دن پ�ام انج�ل 

ع�سا� مس�ح به گمشدگان است. ا'ن خدمات تمام� اراد7 
خدا را تعل�م م� دهد و تالشش بر ا'ن است 	ه انسانها قدرت 

	الم خدا را در< نما'ند.
هر روزه برنامه ها� راد'و'� خدمات همراه به زبان 
انگل�س� در سراسرآمر'(ا� شمال�، استرال�ا، ن�وز'لند، 

و انگلستان پخش م� گردند. برنامه ها� دو زبانۀ راد'و همراه 
پ�ام انج�ل را جلمه به جلمه به زبانها� مختلف� از قب�ل عرب�، 
ماندار'ن ('(� از زبانها� رسم� 	شور چ�ن)، اندونز'ا'�، 

تر	�، پنجاب�، روس�، فارس�، فرانسو�، هند�، بنگال�، 
	ره ا�، اسپان�ول�، 	انتان�ز ('(� از زبانها� رسم� 	شور 

چ�ن)، تام�ل، و'تنام�، امهار� (زبان مردم ات�وپ�)، آلبان�ا'�، 
تا'لند�، 	رد� سوران�، و پرتقال� ترجمه و پخش م� 	نند

 برنامه ها� تلو'ز'ون� هستند 	ه از طر'ق ماهواره در ۱۹۱ 
	شور مختلف قابل دسترس� م� باشند.

ناشر د	تر ما'(ل 'وسف، ۲۰۰۵
حق چاپ محفوظ

هرنوع استفاد7 تجار� وبازگان� از ا'ن 	تاب بدون اجاز7 	تب� ناشر 
ممنوع و قابل تعق�ب قانون� است

جهت اطالع ب�شتر با نشان� ز'ر تماس بگ�ر'د:

For information contact:

Leading The Way with Dr. Michael Youssef

P.O. Box 20100

Atlanta, GA 30325

404-841-0100

www.leadingtheway.org

Leading The Way is the international media 
ministry of Dr. Michael Youssef, founding 

pastor of The Church of The Apostles in Atlanta, 
Georgia.

The mission of Leading The Way is to take the 
Gospel of Jesus Christ to the lost. The ministry 
teaches the whole counsel of the Word of God and 
seeks to help people understand the authority of 
Scripture.

A daily English-language radio program is 
aired throughout North America, Australia, New 
Zealand, and the United Kingdom. Dual-language 
messages are broadcast around the world using a 
unique format that translates the Gospel message 
phrase by phrase from English into a number of 
languages, including Arabic, Mandarin, Indonesian, 
Turkish, Punjabi, Russian, Farsi, French, Hindi, 
Bengali, Korean, Spanish, Cantonese, Tamil, 
Vietnamese, Amharic, Albanian, Thai, Sorani and 
Portuguese. Leading The Way also produces a weekly 
television program, which is seen in 191 countries.

Copyright ©2005 by Dr. Michael Youssef

ALL RIGHTS RESERVED

No portion of this book may be reproduced in any form

without written permission.

For information contact:

Leading The Way with Dr. Michael Youssef

P.O. Box 20100

Atlanta, GA 30325

404-841-0100

www.leadingtheway.org

Scripture taken from the New American Standard Bible

©THE LOCKMAN FOUNDATION

1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977

Used by permission. 



45

هفت گام در مسیر هیجان 
انگیز ایامنتان

مردم جشن و شادمان� را دوست ا	ثر 
دارند.  مردم، به مناسبتها� مختلف 

دوستان و اقوام و آشنا'ان را دور 
هم جمع م� 	نند و وقا'ع مهم زندگ� از جمله 

عروس�، تولد، سالگرد ازدواج، فارغ التحص�ل� 
از دانشگاه، نامزد�، بازنشستگ�، بازگشت از 

'` سفر مهم و غ�ره را جشن م�  گ�رند.  برا� 
بس�ار� از افراد جشن گرفتن ن�ازمند دل�ل خاص� 
ن�ست و آنها با 	وچ(تر'ن بهانه ا� بساط سرور و 

شادمان� را فراهم م�  	نند.
آ'ا م�  دانست�د زمان� 	ه گناه(ار� به سو� 
مس�ح ب�ا'د و ع�س� را به عنوان نجات دهند7 

خود بپذ'رد، جشن عظ�م� در آسمان برپا خواهد 
شد؟  ع�س� فرمود: «بدان�د 	ه به همان طر'ق 
برا� '` گناه(ار 	ه توبه م� 	ند در آسمان 

ب�شتر شاد� و سرور خواهد بود تا برا� نود و نه 
شخص پره�ز	ار 	ه ن�از� به توبه ندارند» (لوقا 

۱۵:۷).  و� همچن�ن فرمود: «به همان طر'ق 
بدان�د 	ه برا� '` گناه(ار 	ه توبه م� 	ند در 
م�ان فرشتگان خدا شاد� و سرور خواهد بود» 

(لوقا ۱۵:۱۰).  در آن زمان 	ه شما ع�س� مس�ح 
را به عنوان خداوند و نجات دهند7 خود پذ'رفت�د 

Seven Steps in Your 
Faith Adventure

M ost people love a party! They 
take great joy in ge�ing to-
gether with people they love 

to celebrate a milestone in their own 
or someone else’s life – a birthday or 
anniversary, a graduation day, an enga-
gement or wedding, the birth of a baby, 
a celebration related to a new job, or a 
promotion, a successful new venture, 
or retirement, a bon voyage party for a 
trip... most people don’t need much of a 
reason to celebrate! 

Are you aware that Heaven has a 
party when a lost sinner comes to know 
Christ Jesus as his or her Savior? Jesus 
said, «There will be more joy in heaven 
over one sinner who repents than over 
ninety – nine righteous persons who 
need no repentance» (Luke 15: 7). He 
also said, «There is joy in the presence 
of the angels of God over one sinner 
who repents» (Luke 15: 10). What a 
happy time it was in Heaven the mo-
ment you accepted Jesus as your Savior 
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و هد'ۀ ح�ات جاودان� و حضور زند7 روح القدس 
را در زندگ�تان 'افت�د، ، چه جشن و شاد� 

عظ�م� در آسمان رخ داد!
در خاورم�انه، و تقر'بًا همۀ مناطق جهان،  

جشن عروس� از اهم�ت ز'اد� برخوردار 
م� باشد.  ازدواج، بزرگتر'ن اتفاق زندگ� '` 

نفر محسوب م� شود و به هم�ن دل�ل جشن 
عروس� معموًال مفصل و مملو از موس�ق�، 

شاد�، غذاها� لذ'د، هدا'ا، رقص و پا'(وب� 
است.  آ'ا م� دانست�د 	ه خدا رابطۀ جد'د خود را 
با ما انسانها، با همان ه�جان� جشن م� گ�رد 	ه 

'` داماد در شب عروس� خود دارد؟  	الم خدا 
م� فرما'د: «چنان(ه داماد از عروس خود مبتهج 
م� گردد، همچنان خدا'ت از تو مسرور خواهد 

بود» (اشع�اء نب� ۶۲:۵).  دوستان عز'ز، خدا 
بخاطر رابطۀ شما با او ا'نچن�ن شاد� م� 	ند!

ب� ش`، شما ن�ز زمان� 	ه نجات 'افت�د و 
تولد تازه را پ�دا 	رد'د شاد� آسمانe و شاد� 

مس�ح�ان اطرافتان را تجربه نموده ا'د.  پطرس 
رسول دربار7 	سان� 	ه به مس�ح ا'مان م� آورند 

و هد'ۀ نجات و ح�ات جاودان� را در'افت 
م� 	نند چن�ن م� گو'د: «با شاد� عظ�م و 
پرش(وه 	ه غ�ر قابل توص�ف است شادمان 

هست�د و نت�جۀ نها'� ا'مان شما ا'ن خواهد بود 
	ه جانها� خود را نجات م� ده�د»  (اول پطرس 
۱: ۸ – ۹).  تمام� جوانب نجات ما، پر جالل و 

شاد� بخش است.

and received His free gi� of eternal 
salvation and the presence of the Holy 
Spirit into your life!

In the Middle East, weddings are 
a very big deal as they are in virtu-
ally every country. A wedding is the 
ultimate party, a time of music and 
singing, feasting, gi�-giving, and great 
celebrating. Are you aware that God 
rejoices over His new relationship with 
you like a bridegroom at his wedding? 
The Bible says, «As the bridegroom re-
joices over the bride, so shall your God 
rejoice over you» (Isaiah 62: 5). Now 
friend, that’s happiness! 

You no doubt felt that happiness 
of Heaven, as well as the happiness 
of fellow Christians you know, at the 
time you were born again. Peter said 
this about those who come to believe 
in Jesus Christ as their Savior, «...You 
greatly rejoice with joy inexpress-
ible and full of glory, obtaining as the 
outcome of your faith the salvation of 
your souls» (1 Peter 1: 8). Everything 
about our salvation is glorious and 
joyous.

But what about the day a�er you ac-
cept Christ? What then? 
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اما روز پس از در'افت ع�س� مس�ح چگونه 
روز� خواهد بود؟  پس از نجات چه خواهد 

شد؟  معموًال روز پس از جشن، روز استراحت و 
آرام� محسوب م� شود.  ه�اهو� جشن تمام شده 
است و تنها نظافت 	ردن و باز گرداندن اوضاع به 
روال سابق باق� م� ماند.  ول� در زندگ� مس�ح� 

ا'ن طور ن�ست.  روز بعد از در'افت نجات ع�س� 
مس�ح، روز شروع سفر ُپرماجرا و ه�جان انگ�ز 

ا'مانتان خواهد بود.  ا'ن` زندگ� شما وارد مرحلۀ 
جد'د� گرد'ده است و رشد روحان� شما در 

ع�س� مس�ح از امروز شروع م� شود.  با گذشت 
زمان و بلوغ در ا'مان مس�ح� تان، خواه�د د'د 	ه 
چگونه ا'مان تان رشد م� 	ند و شاد� و نشاطتان 

روز به روز ب�شتر و ب�شتر خواهد شد.
در ا'ن مس�ر رشد روحان� و به منظور ا'ن(ه 

زندگ� روحان� شما ثمربخش و سالم ادامه 'ابد،  
هفت ن(تۀ مهم وجود دارند 	ه توجه به ا'ن ن(ات 
را به همه شما عز'زان جلب م� 	نم.  برداشتن ا'ن 
هفت گام برا� رشد روحان� هر مس�ح� مهم و 

الزام� م� باشد.  توجه به ا'ن گام ها باعث م� شود 	ه 
زندگ� روحان� ما دارا� شالود7 محم(� گردد.

In the natural world, the day a�er 
a big celebration can be a «downer,» 
a time of let-down. But that isn’t true 
for the new believer! The day a�er you 
accept Christ Jesus is a day for even 
greater joy as you step out in a new life. 
The day a�er you accept Christ Jesus 
is the day your adventure in faith truly 
begins. Now comes the time for you to 
grow in Christ – and with growth, you 
will find that your joy deepens, matures, 
and becomes greater than anything you 
ever imagined.

There are seven steps I encourage 
every new believer to take to make sure 
his life in Christ gets off to a good start. 
These same steps, by the way, are steps 
that every believer should continue to 
take every day of his life. They are the 
basics that form a firm foundation for a 
Christian’s faith adventure.
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قدم اول: 
هر روز کتاب مقدس 

را بخوانید

عنوان '` ا'مان دار، مهمتر'ن ن�از به 
شما دانستن اراد7 خدا برا� زندگ�تان 

م� باشد.  شن�دن موعظه ها� شبان 
	ل�سا'تان و 'ا گوش دادن به موعظه ها� 

راد'و'�، 	اف� ن�ست.  شما با'د اراد7 خدا را 
برا� زندگ�تان در< 	ن�د.  پ�غام خدا برا� 

شما، همان پ�غام 	تاب مقدس است.
	تاب مقدس، نامۀ عاشقانۀ خدا به شما است.  
در 	تاب مقدس، خدا به شما م� گو'د 	ه چقدر 
شما را دوست دارد و شما را از نقشۀ خود برا� 

زندگ�تان آگاه م� سازد.  	تاب مقدس به شما 
م� گو'د 	ه خدا چه چ�زها� ن�(و'� را برا� شما 
فراهم 	رده است.  	تاب مقدس نقشۀ خدا برا� 
محافظت تو، فرزند عز'زش، از شرارت و شر'ر 

را ب�ان م� نما'د.  فرمانها� خدا به ا'ن منظور داده 
نشده است تا زندگ� را برتو تلخ و ناگوار سازد، 

بل(ه ا'ن دستورات به جهت حفاظت فرزندان خدا از 
خطرات� داده شده اند 	ه قادر به آزار جان و روان و 

روح ا'شان م� باشند.  	تاب مقدس به ما 'اد م� دهد 
	ه خدا چگونه در گذشته، در زندگ� مردان و زنان 

Step 1: 
READ YOUR BIBLE 

EVERY DAY

O ne of the most important 
things for you to know as a 
believer is what God says 

to you. It’s not enough to know what 
your pastor says or a television evan-
gelist may say or other Christians say. 
You need to know what God says. His 
message to you is the message of the 
Bible.

The Bible is God’s love letter to 
you. In it, God tells you how much He 
cares for you and what He desires to 
provide for you. The Bible tells how 
God desires to protect you, as His be-
loved child, from evil – the command-
ments of God were not given to re-
strict God’s children from having fun, 
but rather, to protect God’s children 
from those things that cause physical, 
emotional, and spiritual harm. The 
Bible tells how God has worked in 
the lives of men and women through 
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بس�ار� 	ار 	رده است و او م� خواهد 	ه به همان 
گونه در زندگ� من و شما ن�ز عمل نما'د. 

تجربۀ بس�ار� از مردم بر ا'ن مطلب گواه� 
م� دهد 	ه پ�ش از آن(ه افراد به ع�س� مس�ح 

ا'مان ب�اورند و نجات پ�دا نما'ند، توانا'� در< 
	تاب مقدس را نداشتند.  ول� به مجرد ا'ن(ه 

به ع�س� ا'مان آوردند و او را به عنوان سرور و 
نجات دهند7 خود پذ'رفتند و نجات پ�دا 	ردند، 

آنگاه '(باره پرده ا� از جلو چشمانشان به 	نار 
رفته، قدرت در< انج�ل را پ�دا 	ردند.  مطمئن 
هستم 	ه ا'ن اتفاق برا� شما هم رخ خواهد داد.  

ز'را قدرت در< بخشها'� از 	تاب مقدس تنها به 
نجات 'افتگان عطا شده است. 

الزم است 	ه در صورت ام(ان از 
تفس�ر�  ترجمۀ  'ا  ترجمۀ جد'د  	تاب مقدس 
استفاده 	ن�د، ز'را 	ه ترجمه ها� قد'م� تر 

استفاده م� 	نند  از فارس� قد'م�  	تاب مقدس، 
	ه در	ش برا� اغلب مردم مش(ل است.  

سپس 	تاب مقدس را هر روزه قرائت 	ن�د.  
چرا قرائت روزانه مهم است؟  چون همانطور 

	ه جسم ما به خورا< روزانه ن�ازمند م� باشد، 
روح ما ن�ز به غذا� روحان� احت�اج دارد.  پس 

	الم خدا را به منظور تغذ'ۀ روحتان مطالعه 
	ن�د و با 	الم خدا روح گرسنۀ خود را 

خورا< ده�د. 
پ�ش از قرائت 	الم دعا 	ن�د 	ه خدا معن� 

	الم خود را برا� شما باز نما'د.  از خدا 

the ages, which is how God desires to 
work in your life today.

Many people have found that they 
had difficulty in understanding the Bible 
before they were saved – but a�er they 
were saved, it was as if someone had 
tampered with their Bible. Suddenly 
they could understand the meaning of 
what they were reading! I believe that 
same thing will happen for you. There 
are some things in the Bible that are only 
fully understood by those who have ac-
cepted Jesus Christ as their Savior.

It is very important that you read a 
Bible that is easy for you to read – in lan-
guage that is plain. There are many fine 
translations and versions of the Bible 
available. I suggest you go to a Christian 
bookstore and look at several versions. 
Spend a li�le time discovering which 
translation you enjoy reading the most. 
A good chapter to read in various ver-
sions is Luke 15.

Then, begin to read your Bible every 
day. Why daily? Just as your body needs 
good nutrition every day, your spirit 
needs good nutrition! Feed on God’s 
Word as if it is spiritual food for your 
soul – indeed, it is!
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بخواه�د 	ه به شما در در< 	الم 	م` 
نموده، شما را در جهت 'ادگ�ر� دستورات 

به هنگام مطالعۀ  	تاب مقدس راهنما'� 	ند.  
	تاب مقدس، از خود بپرس�د: «ا'ن قسمت 

برا� زندگ� من چه معنا'� دارد؟»  «از 
ا'ن قسمت 	الم خدا چه بهره ا� نص�ب من 

م� شود؟»  پس از خواندن 	الم، دعا 	ن�د و 
از خدا بخواه�د 	ه به شما 	م` 	ند تا آنچه 

	ه خوانده ا'د را در خاطرتان حفظ نما'د و شما 
را 'ار� 	ند تا 	الم خدا را در زندگ�تان به 

مرحلۀ اجرا درآور'د.  	الم خدا از ما م� خواهد 
	ه «	نندگان 	الم» باش�م نه «شنوندگان» آن 

('عقوب۲۲:۱). 
'(� از بهتر'ن راهها� مطالعۀ 	الم خدا ا'ن 

است 	ه آنرا با صدا� بلند قرائت 	ن�د.  ز'را 
خواندن با صدا� بلند شما را در به خاطر سپردن 

مطلب 'ار� خواهد نمود.  همچن�ن قرائت 
با صدا� بلند به شما 	م` خواهد 	رد 	ه 

تمر	زتان را بر رو� مطالب حفظ 	ن�د و آنچه را 
	ه م� خوان�د از 'اد نبر'د. 

در روزها� اول زندگ� مس�ح�تان الزم 
انج�ل مت�، مرقس،  انج�لها، 'عن�  است 	ه 

لوقا و 'وحنا، را مطالعه نما'�د.  در ح�ن مطالعه 
بر رو� اعمال، سخنان و شخص�ت ع�س� 

مس�ح توجه و دقت نما'�د.  سپس 	تاب اعمال 
رسوالن، رساله به روم�ان و رسالۀ اول 'وحنا را 

بخوان�د.

Before you read, pray and ask God 
to help you understand the meaning of 
what you are about to read including 
how to apply what you read to your 
life...right now. As you read, ask your-
self, «What does this mean for the situa-
tion and circumstance I am facing right 
now? How can I put this information 
to use?» A�er you end your reading for 
the day, pray and ask the Lord to help 
you remember what you have read and 
to do what you have felt God wants you 
to do. The Bible tells us that God wants 
us to be «doers» of the word, not only 
«hearers» of it (James 1: 22).

One of the best ways to read your 
Bible is to read it aloud. Reading aloud 
helps you remember what you read. 
It also helps you concentrate on your 
reading and to learn more from what 
you read.

In the beginning of your new life in 
Christ Jesus, you should concentrate 
on reading the Gospels, the first four 
books of the New Testament: Ma�hew, 
Mark, Luke, and John. Focus especial-
ly on what Jesus said and did. Then 
read the Acts of the Apostles, Romans, 
and 1 John.
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بخشها�  مطالعة  ا'مانتان،  در  ب�شتر  با رشد 
د'گر 	تاب مقدس را شروع 	ن�د.  سع� 	ن�د 

مطالعات روزانۀ خود، بخشها� مختلف  در 
	تاب مقدس را مورد مطالعه قرار ده�د.  '(� 

ا'ن است  از بهتر'ن ش�وه ها� مطالعه 	الم خدا 
	ه سع� شود '` 'ا دو فصل از عهد عت�ق و 
چند مزمور، '` 'ا دو فصل از امثال سل�مان 
و چند فصل از انج�لها (مت�، مرقس، لوقا و 

'وحنا) و بخشها� د'گر� از عهد جد'د را در 
ا'ن 	ار  برنامۀ مطالعۀ روزانۀ خود بگنجان�م.  

حدودًا ۱۵ تا ۲۰ دق�قه به طول خواهد انجام�د.  
ما معموًال هم�ن مقدار وقت را صرف غذا 

م� 	ن�م.  خوردن 
هر چه ب�شتر 	تاب مقدس را مطالعه 	ن�د 

ب�شتر تازگ� ذهن را تجربه خواه�د نمود 
(روم�ان ۲:۱۲ را مشاهده 	ن�د).  روشها� 

سابق، دوستان پ�ش�ن، باورها� گذشته، عادات 
ف(ر� قد'م� دچار تغ��ر خواهند گرد'د.  روش 

برخورد شما با زندگ� دچار تبد'ل خواهد 
گرد'د و تجربۀ تازه و وا 	نش جد'د� نسبت به 

زندگ� و مسائل آن پ�دا خواه�د نمود.  به عبارت 
د'گر، رفته رفته روش برخورد شما با مسائل 
«خداگونه» خواهد شد.  برخورد خداگونه با 

زندگ� و مسائل دن�ا، 'عن� ا'ن(ه شما به تدر'ج 
همه چ�ز را از زاو'ۀ د'د ع�س� مس�ح تجربه 

خواه�د نمود.  آنگونه م� ب�ن�د 	ه ع�س� د'د، 
آنگونه 	ه ع�س� م� شنود خواه�د شن�د و نسبت 

As you grow in Christ, branch out and 
read from all parts of the Bible. I person-
ally use The Daily Bible in Chronological 
Order for my daily Bible reading. * There 
are other versions of the Bible that are 
broken down into daily readings so that 
over the course of a year, you have read 
the entire Bible. Whatever format you 
choose, make sure you read all parts of 
the Bible. A good daily reading should 
include several passages from different 
parts of the Bible. Some people read a 
couple of chapters of the Old Testament, 
one or two chapters of Psalms, a chapter 
of Proverbs, a couple of chapters from 
the Gospels (Ma�hew, Mark, Luke, and 
John), and a couple of chapters from the 
other books of the New Testament. That 
is a very good balanced reading and it 
will only take 15 or 20 minutes for the 
average reader – about the same length of 
time as a meal.

The more you read your Bible, the 
more you are going to experience a re-
newal of your mind (see Romans 12: 2). 
Old a�itudes, old beliefs, and old «men-
tal habits» are going to be changed. 
You are going to experience a new 
way of thinking and responding to the 
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به مسائل به ش(ل ع�س� مس�ح وا	نش نشان 
خواه�د داد.  ع�س� مس�ح 	امًال ب�گناه و 

مقدس بود و زندگ� اش مملو از هدف و شاد� 
و بر	ت بود؟ آ'ا زندگ� بهتر از زندگ� زم�ن� 

ع�س� مس�ح سراغ دار'د؟
اگر م� خواه�د بدان�د 	ه  مطالعۀ 	تاب مقدس 

چقدر در نظر خدا اهم�ت دارد 	اف� است 	ه 
مزمور ۱۱۹ را بخوان�د.  مزمور ۱۱۹ بر اهم�ت 

و فوا'د قرائت، 'ادگ�ر� و 	سب دانش از 	الم 
خدا و لزوم بهره گ�ر� از آن تا	�د م� 	ند.

world – and in two words, you are going 
to start thinking and responding «God’s 
way.» To think and respond to life God’s 
way is to see as Jesus saw, hear as Jesus 
heard, and to act as Jesus acted. Jesus’ 
life was a life without sin and with ex-
ceedingly great joy, purpose, and bless-
ing! Can there be any be�er way to live 
than to live as Jesus lived?

To discover more about the impor-
tance God places upon Bible reading, 
read Psalm 119. This long psalm is 
almost entirely devoted to the benefits 
of reading, studying, and knowing 
God’s Word.
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قدم دوم:
بطور مرتب دعا کنید

صرفًا ا'ن ن�ست 	ه ن�ازها� مسائل دعا 
خودمان را به خدا ابراز 	ن�م. 

	تاب مقدس از ما دعوت م� 	ند 
	ه با پرستش و ش(رگزار� به حضور خدا برو'م 
(مزمور ۰۰۱:۴). از خدا به خاطر همۀ  	ارها'� 

	ه برا� شما انجام داده است مخصوصًا نجاتتان، 
تش(ر 	ن�د. خدا را به خاطر رابطۀ جد'د� 	ه با 
شما دارد بپرست�د. ع�س� به شاگردانش تعل�م داد 

	ه دعا 	رده بگو'ند: «ا� پدر ما 	ه در آسمان�، 
نام تو مقدس باد» (مت� ۶:۹ را مشاهده 	ن�د).  

زمان� 	ه م� گو'�م «نام تو مقدس باد» با'د به 
'اد ب�اور'م 	ه چگونه خدا� مهربان با هر موجود 
د'گر� در ا'ن جهان فرق دارد.  او مقدس است، 

او بزرگ و قدرتمند و ح(�م و پر از محبت است.  
او در همه جا حضور دارد و بر همه چ�ز عالم 

م� باشد.  او مهربان� و محبت مطلق است.  زمان� 
	ه م� گو'�م «نام تو مقدس باد» در واقع از خدا به 
خاطر حفاظت او، فراهم آور ساختن ن�ازها� ما، 

آرمش بخش� او، نعمتها� ب� شمار او راهنما'� ها� 
او تش(ر م� 	ن�م.  خدا را به خاطر دوست� اش با ما 

برا� دست رها'� دهنده اش ش(ر م� گو'�م.  هر چه 
ب�شتر خدا را حمد و سپاس بگو'�د و پرستش 	ن�د، 

Step 2: 
PRAY OFTEN

P rayer is not only making re-
quests to God. In fact, the Bible 
calls us to enter God’s presence 

with praise and thanksgiving (see Psalm 
100: 4). Thank God for all that He has 
done for you, including your salvation. 
Praise God for all that He is to you. 
Jesus taught His disciples to begin their 
prayers by praying, «Our Father in 
heaven, Hallowed be Your name» (see 
Ma�hew 6: 9). To «hallow» the name 
of the Lord is to make it holy – to recall 
the many ways in which the Lord is 
all – powerful, all wise, ever present, and 
all loving. It is to praise God for being 
your protector, provider, comforter, 
counselor, healer, deliverer, and friend. 
You will find that the more you praise 
and thank the Lord, the greater the Lord 
looms in your heart and mind, and the 
more your problems diminish in compa-
rison to Him. 

In your prayer time every day; con-
fess to the Lord that you have sinned. 



2223

متوجه خواه�د شد 	ه خدا در ذهن و زندگ�تان 
بزرگتر و بلندتر خواهد گرد'د و در مقا'سه با قدرت 
و محبت و ح(مت خدا، مسائل زندگ� تان روز به 

روز 	وچ(تر و 	م اهم�ت تر به نظر خواهد رس�د.
در وقت دعا، هر روز گناهان خود را به خدا 

اعتراف 	ن�د.  مسئول�ت 	ارها� خطا و خالفتان 
عهده بگ�ر'د.  از خدا برا� همۀ 	ارها� خوب� 

	ه ن(رده ا'د و بد� ها'� 	ه مرت(ب شده ا'د، و آن 
خطاها'� 	ه نادانسته انجام داده ا'د طلب بخشش 

نما'�د.  	تاب مقدس به ما اطم�نان م� دهد 	ه: «اگر 
به گناهان خود اعتراف 	نم او ام�ن و عادل است 
تا گناهان ما را ب�امرزد و ما را از هر ناراست� پا< 

سازد» (اول 'وحنا ۹:۱).  به همان اندازه 	ه بدن ما 
به حمام و شستشو ن�ازمند است، به همان اندازه ن�ز 
به پا	ساز� روح خود از طر'ق اعتراف به گناهان و 

در'افت بخشش از سو� خدا محتاج م� باش�م. 
پس از آن(ه مدت� را به ش(رگزار� و پرستش 

و حمد خدا اختصاص داد'د و به گناهان خود نزد 
خدا� نهان ب�ن اعتراف نمود'د و از خدا به خاطر 

بخشا'ش گناهانتان تش(ر 	رد'د، با شجاعت 
ن�ازها� خود و عز'زانتان را به سو� خدا ابراز 	ن�د.  

زمان� 	ه به سو� خدا دعا م� 	ن�د، در حق�قت 
از او م� خواه�د 	ه برا'تان 	ار� را انجام دهد 	ه 
شما خود قادر به انجامش نم� باش�د.  خوب است 
	ه برا� نجات افراد� 	ه هنوز ع�س� را به عنوان 

خداوند و نجات دهند7 خود نم� شناسند دعا 	ن�د.  
همچن�ن پ�شنهاد م� 	نم 	ه دعا� پولس رسول در 

Own up to the ways in which you have 
failed to do what you knew to do or in 
which you rebelled and did what you 
knew not to do. The Bible promises us, 
«If we confess our sins, He is faithful 
and just to forgive us our sins and to 
cleanse us from all unrighteousness» 
(1 John 1: 9). Just as we need to bathe 
daily, we need to cleanse our souls 
daily by confessing our sin and receiv-
ing God’s forgiveness.

A�er you have enjoyed a time of praise 
before the Lord, and have confessed your 
sins and received the Lord’s forgiveness, 
be bold in bringing your needs – and the 
needs of your loved ones – to the Lord. To 
pray is to «petition» the Lord, to ask God 
to act on your behalf or someone else’s 
behalf in a way that is for your eternal 
benefit. It is always good to pray for a lost 
person to come to know Christ Jesus as 
his or her Savior. If you wonder what else 
to pray for another person, I recommend 
that you read the prayer of Paul the apos-
tle in Colossians 1: 9 – 12. That is a won-
derful prayer that is right for everybody. 
Pray it for yourself as well!

The Lord answers our prayers, but 
not always as we anticipate or would 
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	ولس�ان ۱۲ – ۹:۱ را بخوان�د و با آن 	لمات دعا 
	ن�د.  ا'ن دعا برا� شما و د'گران بس�ار مف�د است.
خدا هم�شه  جواب دعاها� ما را م� دهد، ول� 

جواب خدا هم�شه مطابق م�ل و 'ا گمان و توقع 
ما نم� باشد.  جوابها� خدا به دعاها� ما «بل�» 'ا 
«خ�ر»، 'ا «حاال نه» و 'ا «اگر . . . آنگاه . . .»  

است.  ن(تۀ مهم ا'ن است 	ه به خدا اعتماد 	ن�د.  
او جواب 	امل و خوب و مف�د را به شما خواهد 

داد.  او هم�شه بهتر'ن ها را به ما و اطراف�انمان هد'ه 
خواهد نمود.  نه تنها جواب او برا� زمان حال خوب 

است، بل(ه جوابها� او برا� ما فا'د7 ابد� دارند.
از روح القدس بخواه�د 	ه هر روزه شما را 

از وسوسه و خطرات� 	ه مم(ن است به گناه 
منجر شوند رها'� دهد.  از او بخواه�د 	ه شما 

را از شر'ر محافظت 	ند.  از خدا بخواه�د 	ه نه 
تنها احت�اجات جسمان� شما را برا'تان برآورده 

سازد بل(ه ن�ازها� روحان�، ن�ازها� روح� و 
عاطف� شما را ن�ز فراهم 	ند.  از خدا بخواه�د 	ه 

شخص�ت شما را شب�ه ع�س� مس�ح 	ند.
البته عال� است 	ه انسان به تنها'� با خدا 

وقت بگذراند و با خدا درد دل 	ند ول� در ع�ن 
حال خوب است 	ه با افراد مس�ح� د'گر ن�ز دعا 

	ن�م.  سع� 	ن�د گروه� را پ�دا 	ن�د 	ه با هم 
دعا 	ن�د و به طور مرتب در جلسات دعا شر	ت 
	ن�د.  شر	ت در ا'نگونه جلسات و دعا 	ردن به 
جهت احت�اجات د'گران و پرستش دسته جمع�، 

برا� شما بس�ار مف�د است.

like. His answers to us are «yes,» «no,» 
«not now,» and «if...then....» Trust God 
to give you the answer that will be the 
very best for you and for all others 
around you, not only in the immediate 
moment, but for all eternity. 

Ask the Holy Spirit every day to 
lead and guide you away from all 
temptations to sin. Ask Him to protect 
you from evil. Ask the Lord to provide 
for you the things you need daily, not 
only the material things but the emo-
tional and spiritual things you need. 
Ask Him to create in you the character 
of Christ Jesus.

It is wonderful to spend time alone 
with the Lord – but it is also wonderful 
to pray with others. Find a prayer meet-
ing or a prayer group in which you can 
be involved on a regular basis. There 
is great benefit for you in praising and 
praying with others. 

Ask other believers in Christ Jesus to 
join you in praying about specific needs 
in your life. Jesus said, «If two of you 
agree on earth concerning anything that 
they ask, it will be done for them by 
My Father in heaven. For where two or 
three are gathered together in My name, 
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از ا'مان داران د'گر بخواه�د 	ه با شما برا� 
مسائل مختلف دعا 	نند.  ع�س� فرمود: «هرگاه 

دو نفر از شما در زم�ن دربار7 هر چه 	ه بخواهند 
متفق شوند، هر آ'نه از جانب پدر من 	ه در 

آسمانست برا� ا'شان 	رده خواهد شد.  ز'را 
جائ�(ه دو 'ا سه نفر به اسم من جمع شوند آنجا 

در م�ان ا'شان حاضرم» (مت� ۲۰ – ۱۹:۱۸).  از 
دعا 	ردن دست ن(ش�د.  	تاب مقدس م� گو'د: 

«دعا� مرد عادل ، در عمل قوت بس�ار دارد» 
('عقوب ۱۶:۵). 

شما به ا'ن نت�جه خواه�د رس�د 	ه هر چه 
ب�شتر دعا 	ن�د، خود را به خدا نزد'(تر احساس 

خواه�د نمود و آرامش و اطم�نان ب�شتر� احساس 
خواه�د 	رد و حضور زند7 خدا شما را در مس�ر 

زندگ�تان 'ار� و هدا'ت خواهد 	رد.  پولس 
رسول به ف�لپ�ان نوشت: «برا� ه�چ چ�ز اند'شه 

م(ن�د بل(ه در هر چ�ز با صلوت و دعا و با 
ش(رگزار� مسئوالت خود را به خدا عرض 	ن�د 

و سالمت� خدا 	ه فوق از تمام� عقل است دلها 
و ذهنها� شما را در مس�ح ع�س� نگاه خواهد 

داشت» (ف�لپ�ان ۴:۷و۶).  بگذار'د 	ه خدا 
شما را در مس�ر دعا راهنما'� 	ند و آن شاد� 
عظ�م� را 	ه در انتظار شما م� باشد را تجربه 

	ن�د.  (برا� 	شف و در< عم�قتر دعا و مفهوم 
آن مت� ۱۳ – ۵:۶ و مزمور ۳:۵، اول تسالون�(�ان 

۱۸ – ۱۶:۵، و 	ولس�ان ۱۲ – ۹:۱ را بخوان�د).

I am there in the midst of them» (Mat-
thew 18: 19 – 20).

Don’t give up in your prayers. The 
Bible says, «The effective, fervent prayer 
of a righteous man avails much» (James 
5: 16 NKJV).

You will find that the more time you 
spend in prayer, the closer you will feel to 
the Lord, the more peace and confidence 
you will feel, and the more you will feel 
His presence leading and guiding you 
day by day. Paul wrote to the Philippians, 
«Be anxious for nothing, but in every-
thing by prayer and supplication, with 
thanksgiving, let your requests be made 
known to God; and the peace of God, 
which surpasses all comprehension, will 
guard your hearts and minds through 
Christ Jesus» (Philippians 4: 6 – 7). What 
joy lies ahead for you as you walk in the 
paths that He has for you to walk!

To discover more about prayer, read 
Ma�hew 6: 5 – 13,

Psalm 5: 3, 1 Thessalonians 5: 16 – 18, 
and Colossians 1: 9 – 12. I also invite you 
to order a copy of my new book, The 
Prayer That God Answers. It is a very 
practical workbook on prayer that is 
based upon the Lord’s Prayer. 
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قدم سوم: 
ایامنتان را با دیگران 

در میان بگذارید

شما واقعۀ بزرگ� است و نجات 
ا'ن امر مهم تر از آن است 

	ه پ�ش خودتان نگاهش 
دار'د!  سع� 	ن�د در هر فرصت مناسب� از ع�س� 

مس�ح و 	ار� 	ه برا� شما انجام داده است 
تعر'ف 	ن�د.  بعض� اوقات مم(ن است به شن�دن 

'` خبر خوش، خدا را ش(ر 	ن�د و دربار7 
خوب� خدا و رحمت او صحبت نما'�د.  مم(ن 
است 	ه خدا شخص� زخم خورده و 'ا غمگ�ن 

را در مس�ر زندگ� شما قرار دهد.  سع� 	ن�د 	ه 
دربارة محبت خدا با آن شخص صحبت 	ن�د و 
به او اطم�نان ده�د 	ه خدا او را دوست دارد و 

خدا م� خواهد 	ه او را 	م` 	ند و رها'� دهد.  
	ارها� ساده ا� از ا'ن قب�ل اغلب راه را برا� 

م(المات بعد� باز م�(ند و شما را قادر خواهد 
ساخت 	ه در فرصت مناسب با آن شخص در 

بارة نجات و محبت ع�س� مس�ح گفتگو 	ن�د.  
با شجاعت به د'گران مژده ده�د 	ه ع�س� آنها را 

دوست دارد و به خاطر آنها بر رو� صل�ب جان 
داد تا بها� گناهانشان را پرداخت 	ند و حاضر 

است 	ه گناهانشان را ب�امرزد.  	تاب مقدس 

Step 3:
SHARE YOUR FAITH 

WITH OTHERS

Y our salvation is good 
news – and it’s too good to 
keep to yourself! Look for 

opportunities every day in which you 
can bring up the name of the Lord in 
conversation. At times, you may find 
yourself saying, «Praise the Lord» when 
something good comes your way or you 
hear good news. Sometimes, you may 
find yourself drawn to someone who is 
hurting. Let that person know that God 
loves him and that God wants to help 
him. Simple acts such as these o�en 
open the way to telling a person how 
he can receive Christ in his life or how 
he can receive God’s help in a crisis. Be 
bold in telling others that Jesus wants 
to forgive their sins and that He died on 
the cross to make it possible for them 
to receive forgiveness and eternal life. 
The Bible tells us, «He who wins souls is 
wise» (Proverbs 11: 30). 
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م� گو'د: «	س� 	ه جانها را ص�د 	ند ح(�م 
است»  (امثال ۳۰:۱۱). 

ع�س� فرمود: «هر 	ه مرا پ�ش مردم اقرار 
	ند من ن�ز در حضور پدرخود 	ه در آسمانست 

او را اقرار خواهم 	رد» (مت� ۳۲:۱۰).  تصور 
	ن�د، هرگاه 	ه با شخص� دربار7 ع�س� مس�ح 
صحبت نما'�د، ع�س� ن�ز با پدر آسمان� دربار7 

شما سخن خواهد گفت.  آ'ا دانستن ا'ن 	ه امروز 
ع�س� مس�ح و پدر آسمان� دربار7 شما گفتگو 

م� 	نند ز'با و ه�جان انگ�ز ن�ست؟
شهادت دادن راجع به ع�س� مس�ح، تنها به 
وس�لۀ 	الم ن�ست، بل(ه شامل تمام� جوانب 

زندگ� شما از جمله محبت نمودن به د'گران و 
خدمت سخاوتمندانۀ شما به اطراف�ان م�شود.  تا 

سرحد توانا'� خود به ن�ازمندان 	م` 	ن�د.  
خواه�د د'د 	ه هر چه به د'گران ب�شتر لبخند 

بزن�د، با خوشرو'� متقابل مردم روبرو خواه�د 
شد.  هر چه ب�شتر به مردم لطف 	ن�د، لطفشان 
ب�شتر شامل حالتان خواهد شد.  هر چقدر مردم 

را خدمت 	ن�د، خوش� عم�قتر� را در زندگ�تان 
تجربه خواه�د نمود.

مردم صرفًا به سخنان مس�ح� شما گوش 
نم� دهند، بل(ه آنها ب�شتر رو'ۀ زندگ� شما را 
ز'ر نظر م� گ�رند.  ع�س� مس�ح فرمود: «شما 
نور عالم�د شهر� 	ه بر 	وه� بنا شود نتوان 

پنهان 	رد و چراغ را نم� افروزند تا آنرا ز'ر پ�مانه 
نهند بل(ه تا بر چراغدان گذارند آنگاه به همۀ 

Jesus said, «Whoever confesses Me 
before men, him I will also confess 
before My Father who is in heaven» 
(Ma�hew 10: 32). Just think! When you 
speak up about the Lord Jesus to an-
other person, Jesus speaks up about you 
to our heavenly Father. Isn’t it wonder-
ful to think that Jesus and the Father are 
talking about you today?

Your witness for Christ Jesus on this 
earth is not limited to what you say about 
the Lord. It includes all your acts of loving, 
generous service to others. Choose to turn 
yourself «inside out» in giving to those 
who are in need. You will find that the 
more you smile at others, the more they 
will smile at you. The more kindness you 
show to others, the more kindness you 
will receive. The more you make yourself 
available to those in need, the more joy 
you will feel in your own life, and the 
greater your sense of purpose and fulfill-
ment in life will be. 

People are not only listening to what 
you say as a Christian, they are watch-
ing what you do. Jesus said, «You are the 
light of the world. A city that is set on a 
hill cannot be hidden. Nor do they light 
a lamp and put it under a basket, but on 
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	سان� 	ه در خانه باشند روشنا'� م� بخشد.  
همچن�ن بگذار'د 	ه نور شما بر مردم بتابد 
تا اعمال ن�(و� شما را د'ده، پدر شما را 

	ه در آسمان است را تمج�د نما'ند» (مت� 
۱۶ – ۱۴:۵).  در ا'ن جهان تار'`، انسانها 

ن�ازمند د'دن نور ع�س� مس�ح هستند.
به منظور در< بهتر از چگونگ� در م�ان 

نهادن ا'مانتان با د'گران، اشع�ا� نب� ۳ – ۱:۶۱ را 
بخوان�د.  ا'ن 	لمات اشع�ا� نب� 	ه در زندگ� 

ع�س� مس�ح تحقق 'افت، راه(ار� برا� شهادت 
ا'مان ما م� باشد.  ما ن�ز با'د گمشدگان را پ�دا 

	ن�م و 'خبر خوش' محبت، رحمت و نعمت خدا 
را به ا'شان برسان�م.

a lampstand, and it gives light to all who 
are in the house. Let your light so shine 
before men, that they may see your good 
works and glorify your Father in heaven» 
(Ma�hew 5: 14 – 16). Believe me – in this 
dark world, everybody needs to see a per-
son who is a genuine light for the Lord!

To discover more about sharing your 
faith, read Isaiah 61: 1 – 3. These words 
of the prophet that were fulfilled by 
Jesus outline our challenge as believers 
today to reach lost and hurting people 
with the «good news» of God’s love, 
mercy, presence, and provision.
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قدم چهارم:
با مسیحیان دیگر 

ارتباط نزدیک 
و ثابت برقرار کنید

در 	ارها و خدمات 	ل�سا داخل شو'د در 
و سع� 	ن�د 	ه در زندگ� و خدمت 

	ل�سا نقش فعال� داشته باش�د.  شر	ت 
مرتب در مراسم 	ل�سا'� تنها شروع 	ار است.  

با'د جز'� از 	ل�سا بشو'د.  ا'ن نه تنها به شما 
	م` خواهد 	رد 	ه دوستان مس�ح� خوب� پ�دا 
	ن�د بل(ه شما را در پرستش و دعا، با ا'مان داران 
د'گر متحد م� سازد و شما را در شن�دن و هضم 

	الم خدا 'ار� م� بخشد.  	الم خدا به ما 
م� گو'د 	ه: «لهذا ا'مان از شن�دن است و شن�دن 

از 	الم خدا» (روم�ان ۱۷:۱۰).  موعظۀ 	الم 
خدا و شهادت ا'مان داران طر'قها'� است 	ه خدا 

خبر خوش نجاتش را در جهان  منتشر م� سازد.
عضو'ت در 	ل�سا 'عن� شر	ت فعال داشتن 

در گروهها� 	وچ` خانگ� و جلسات مطالعۀ 
	تاب مقدس و شر	ت در 	ارها� بشارت� و 
خدمات� 	ل�سا'� تان.  '(� از فوا'د گروه ها� 

خانگ� مطالعۀ 	تاب مقدس 'ا گروه خانگ� 
دعا ا'ن است 	ه به شما فرصت م� دهد 	ه به 

Step 4:
ENJOY CONSISTENT 
FELLOWSHIP WITH 

OTHER CHRISTIANS

G et involved in the church you 
a�end. Regular church a�en-
dance is only the beginning. 

You need to be in church, not only for 
the friendship that others Christians 
can give to you, but to unite with other 
Christians in praise and prayer and to 
hear the Word of God preached with 
power and conviction. The Bible tells us, 
«Faith comes by hearing, and hearing by 
the word of God» (Romans 10: 17). The 
preached Word of God and the testi-
monies of other Christians are methods 
God uses to build your faith.

To be involved in a church means 
ge�ing involved in a small group 
to study the Bible, pray, or to par-
ticipate in some form of outreach 
ministry to others. A small group of 
believers becomes an accountability 
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ا'مان داران د'گر نزد'` شو'د و از آنها 	م` 
بگ�ر'د.  معموًال '(� از 	ارها� گروه ها� 
خانگ�، حما'ت روحان� و روح� از افراد 

م� باشد و شخِص ا'مان دار در رابطه با رشد 
روحان� و 	ارها'ش نسبت به گروه جوابگو 

خواهد بود.  هر ا'مان دار�، صرف نظر ازا'ن(ه 
چقدر در ا'مانش سابقه داشته باشد، ن�ازمند 

جوابگو'� به '` گروه مس�ح� م� باشد.  
گروهها� خانگ� و 'ا گروهها� 	وچ` 

مس�ح� شما را در مس�ر رشد روحان�تان و در 
زمان سخت� و ناراحت�  	م` و حما'ت و 

تشو'ق خواهند 	رد.  ا'ن گروهها به شما در 'افتن 
پاسخ به جهت سوالها'تان 	م` خواهند نمود و 

شما را در هنگام 'أس و نوم�د� تشو'ق و تقو'ت 
م� 	نند.  در چهارچوب گروهها� خانگ�، شما 
فرصت خواه�د 'افت 	ه به اعضا� گروه محبت 
	ن�د و تنها در'افت 	نند7 محبت نباش�د.  من به 

شما اصرار م� 	نم 	ه حتمًا در گروهها� خانگ� 
	ل�سا'تان شر	ت نما'�د.  شر	ت مرتب و مستمر 

در جلسات خانگ�، در رشد روحان� و سفر 
ا'مان�تان، نقش� 	ل�د� دارد.  با خواندن آ'ات 

ز'ر، اهم�ت ا'ن حق�قت مهم روحان� را 	شف 
خواه�د 	رد.  پس ا'ن قسمتها را حتمًا بخوان�د: 

عبران�ان ۲۵ – ۲۴:۱۰، 	ولس�ان ۱۷ – ۱۵:۳، اول 
پطرس ۹ – ۸:۳ و اول پطرس ۱۰ – ۹:۴.

group for you regarding your faith 
walk and your growth in Christ Je-
sus. Every Christian – no ma�er how 
new or mature – needs to be account-
able to the Body of Christ as a whole. 
A small group provides a means of 
support to help you through difficult 
times. It provides a means of gain-
ing answers when you have questions 
or encouragement when you have 
doubts. It provides you an opportunity 
to give to others, not only receive. I 
cannot encourage you enough to be-
come involved in your church at the 
small – group level. It is a key to your 
continuing steadfast in your Christian 
walk and to your experiencing the 
greatest amount of joy possible in your 
faith!

To discover more about the impor-
tance God places on having fellowship 
with other believers, read Hebrews 
10: 24 – 25, Colossians 3: 15 – 17, 1 Peter 
3: 8 – 9, and 1 Peter 4:  9 – 10.
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قدم پنجم: 
شخصی دهنده شوید

اساس تعل�م 	تاب مقدس، ا'مان داران بر 
موظف  هستند 	هِ ده در صد (ُعشر) در 

آمد خود را به خدا تقد'م 	نند.  اجازه ده�د 
راز� در ارتباط با ده '` دادن را با شما در م�ان 
بگذارم.  در 	تاب مقدس، عدد ۱۰ عدد افزا'ش 

است.  'عن� ا'ن(ه ما با'د از افزا'ش و ز'ادت� و بر	ت� 
	ه در زندگ� خود به دست م� آور'م، به خدا تقد'م 

	ن�م.  و خداوند در جواب، از آنچه به او تقد'م 
	رده ا'م برا� افزا'ش و بر	ت ما استفاده خواهد 

	رد.  شما هرگز نم� توان�د ب�شتر از خدا سخاوت 
نشان بده�د.  هر چه ب�شتر به خدا بده�د او ب�شتر به 
شما بر	ت خواهد داد.  شاد� بزرگ� در ا'ن مطلب 
وجود دارد.  آنچه 	ه به خدا تقد'م م� دار'د چند برابر 
خواهد شد و به صورت رفع احت�اج واقع� تان به شما 

باز خواهد گشت.  ع�س� مس�ح فرمود: «بده�د 
تا به شما داده شود.  ز'را پ�مانۀ ن�(و� افشرده و 

جنبان�ده و لبر'ز شده را در دامن شما خواهند گذارد.  
ز'را 	ه به همان پ�مانه ا� 	ه م� پ�ما'�د برا� شما 

پ�موده خواهد شد»  (لوقا ۳۸:۶).
هر چه با سخاوت ب�شتر� به خدا بده�د بر	ت 
فراوان تر� از خدا در'افت خواه�د نمود.  و ع�س� 

آمد تا به ما ح�ات وافر بدهد، ح�ات� 	ه سرشار 

Step 5:
BECOME A GIVER

T he Bible teaches a standard 
for financial giving – the tithe, 
or ten percent. Let me share 

a secret with you about the tithe. The 
number ten in the Bible is the number 
used for «increase.» We are to give to 
the Lord from the increase we expe-
rience in our lives; the Lord, in turn, 
uses our giving to «increase» us! You 
cannot outgive God. And friend, the-
re’s great joy in that. What you give 
is multiplied by God and given back 
to you in the very form you need it 
the most. Jesus taught, «Give, and it 
will be given to you: good measure, 
pressed down, shaken together, and 
running over. For by your standard of 
measure it will be measured to you in 
return» (Luke 6: 38). 

The more generously you give, the 
more abundantly you will receive. 
And Jesus came to give us an abun-
dant life – one that is overflowing in 
the full richness of heaven’s bounty 



4041

از بر	ت و نعمت آسمان� است ('وحنا ۱۰:۱۰ 
را مشاهده 	ن�د).  	تاب مقدس به ما م� گو'د: 

ِ̀ درآمد خود را  ا'مان داران� 	ه به طور منظم ده '
به خدا تقد'م م� 	نند گشا'ش دروازه ها� بر	ت 

آسمان� را تجربه خواهند نمود تا حد� 	ه در 
انبارها'شان جا'� برا� نگاه دار� بر	ات آسمان� 
خدا باق� نخواهد ماند.  حت� ب�شتر از ا'ن، خدا 

م� فرما'د: «خورنده را به جهت شما منع خواهم 
نمود تا ثمرات زم�ن شما را ضا'ع نسازد و مِو 

شما در صحرا ب� بار نشود» (مال	� ۱۱ – ۱۰:۳ 
را مشاهده 	ن�د).  خدا از 	سان� 	ه به خزانه ها� 

او با سخاوت هد'ه م� دهند، در مقابل دشمن 
جان ما – 	ه م� آ'د تا ب(شد، بدزدد و نابود 

	ند – محافظت خواهد نمود.
سخاوت و دهندگ� شما 	ل�د در'افت نمودن 

از خداست.  با شاد� و سرور به خداوند هد'ه 
بده�د.  با خنده و خوش� هدا'ا� خود را به خدا 
تقد'م 	ن�د و آنگاه از محصول� 	ه خدا به شما 

م� بخشد با ش(رگزار� لذت خواه�د برد.  سپس 
از محصول� 	ه خدا به شما بخش�ده است با 

شاد� و نشاط و سرور به خدا تقد'م نما'�د و 
ب�شتر و ب�شتر به خدا هد'ه ده�د.  با ا'ن ترت�ب 

نعمت ب�شتر� در'افت خواه�د و چرخۀ روحان� 
گرفتن از خدا و دادن به او به مرور بزرگتر و بهتر 

خواهد شد (دوم قرنت�ان ۷:۹ را مشاهده 	ن�د).
اجازه بده�د 	ه با شما ُر< و پوست 	نده 

دربار7 اهم�ت� 	ه خدا برا� نّ�ت و انگ�ز7 ما قائل 

(see John 10: 10). The Bible tells 
us that those who are regular tith-
ers will experience the windows of 
heaven opened to them to the extent 
that «there will not be room enough 
to receive» the blessings God pours 
out. Not only that, but the Lord will 
«rebuke the devourer» – the enemy of 
our souls who seeks to steal, kill, and 
destroy – on behalf of those who give 
faithfully to the Lord’s storehouse (see 
Malachi 3: 10 – 11).

Your giving is the key to your re-
ceiving. Give joyfully and cheerfully...
literally give to the point of «hilar-
ity.» And then, enjoy the harvest God 
provides for you and be grateful for 
it. Use that harvest, in turn, to give 
again and to give even more. In this 
way, you establish an ever – enlarging, 
upward spiral of giving and receiving! 
(See 2 Corinthians 9: 7.)

Let me be very frank with you about 
the importance God places on your 
motivation in giving. Our motivation is 
not to be the motivation that we will get 
something back from our giving – such 
a motivation can easily lead to greedy 
grasping and a ge�ing-something-great-
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م�  شود صحبت 	نم.  انگ�ز7 ما در دادن به خدا 
نبا'د 	سب سود و در'افت نعمت متقابل از خدا 

باشد.  ز'را 	ه ا'ن انگ�ز7 نادرست� است و به 
زود� به حرص و طمع و معامله 	ردن با خدا و 

حس زرنگ� نسبت به خدا تبد'ل خواهد شد.  ا'ن 
ف(ر 	ه «من اند	� به خدا بدهم تا او به من ب�شتر 
بدهد»، نوع� تقلب نسبت خدا است و خدا'� 	ه 
از تمام� نّ�ات ما آگاه است را دل آزرده م� سازد.  

برع(س انگ�ز7 ما برا� بخشش به خدا با'د از 
ش(رگزار� نسبت به آنچه 	ه به داده است، ر'شه 

بگ�رد.  قصد ما از دادن به خدا با'د از سرچشمۀ 
محبت مان به خدا منشاء گرفته باشد.  با'د برا� ا'ن 
به خدا بده�م تا 	ار او به پ�ش رفته، خال'ق عالم 
خبر انج�ل نجات بخش ع�س� مس�ح را بشنوند.

گذشته از ا'ن، محر< ما برا� بخشش به 	ار 
خدا با'د شناخت ا'ن حق�قت باشد 	ه خدا به 

هر '` از ما منابع وبر	ات خاص� عطا فرموده 
است، قابل�تها و استعدادها'� 	ه شا'د هم ا	نون 

قادر به تشخ�ص آنها ن�ست�م و از ما م� خواهد 
	ه به طور شا'سته بر آن نعمتها و قابل�تها نظارت 
	ن�م. خدا م� خواهد 	ه از آنچه 	ه او به ما داده 

است، برا� 	ارش استفاده 	ن�م و در نقشۀ 
نجات او برا� بشر'ت، با او هم(ار� 	ن�م.

پس با'د با قلب� ش(رگزار به خدا هد'ه ده�م.  
الزم است 	ه نّ�ت مان اطاعت از خدا باشد و به 
جهت برآورده ساختن ن�ازها� روزانۀ خود به او 
اطم�نان داشته باش�م.  به ا'ن انگ�زه به خدا بده�م 

for-giving-something-li�le mentality. 
Our motivation for giving must be root-
ed in thanksgiving for all God has given 
to us. Our motivation must flow out of 
our love for God and our desire to see 
God’s work flourish so that others might 
hear the Gospel and come to know Jesus 
as their Savior. 

Furthermore, we must be motivated 
by the fact that God has given each of 
us significant resources – ones we may 
not even presently recognize – and 
He expects us to be good stewards of 
those resources. God commands us to 
give to His work some of what He has 
given us to set in motion the things 
that God wants to accomplish on this 
earth. 

We are to give, then, from a thank-
ful heart, with a desire to obey God 
and a willingness to trust God to meet 
our needs. We are to give as part of our 
responsibility of being one of God’s 
«trustees.» It is a pure motivation for 
giving that God honors with great 
rewards, because God knows that a 
person who gives with such motives 
will be a person who can be trusted 
with material blessings.
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	ه گو'� خدا ما را ناظر سرما'ه ها� خود قرار داده 
است و از ما حساب پس خواهد گرفت.  با چن�ن 

انگ�ز7 پا	� است 	ه خدا هدا'ا� ما را در'افت 
خواهد 	رد و به ما صد چندان بر	ت خواهد داد.  
ز'را خدا م� داند 	ه شخص� 	ه با انگ�ز7 سالم و 
پا< به 	ار خدا 	م` 	ند، در ح�طۀ بر	ات 

ماد� فرد� قابل اطم�نان است.
به منظور در< بهتر تعال�م 	تاب مقدس در 

پ�رامون هد'ه دادن و در'افت 	ردن، مال	� نب� 
۱۱ – ۸:۳ و مت� ۲۳ – ۱۸:۱۳ را بخوان�د.

To discover more about what the Bi-
ble says about giving and receiving, read 
Malachi 3: 8 – 11 and Ma�hew 13: 18 – 23.
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قدم ششم:
هر روزه زندگی خود را به 

کنید تسلیم  خدا 

ا'نجا مم(ن است شما با خود ف(ر در 
	ن�د: « آقا� ما'(ل لطفًا 	م� صبر 
	ن�د!  ا'نها 	ه خ�ل� ز'اد شد و من 

برا� ا'ن همه وقت ندارم!».  اجازه بده�د 	ه به 
شما اطم�نان بدهم 	ه شما وقت 	اف� خواه�د 
داشت.  ما شما را تشو'ق م� 	ن�م 	ه اولو'تها� 

زندگ� جد'دتان را تغ��ر ده�د و زندگ� جد'دتان 
در ع�س� مس�ح را بر پا'ۀ  اولو'تها� تازه و مناسب 

زندگ� روحان� مس�ح�، بنا نما'�د.  برا� مثال 
اگر روز '(شنبه تا ظهر در رختخواب استراحت 

م� 	رد'د، ا	نون سع� 	ن�د برا� پرستش و جمع 
شدن با ا'مان داران د'گر، ب�شتر از خواب روز 

تعط�ل  ارزش قائل شو'د.  اگر تا د'روز روز� دو 
'ا سه ساعت تلو'ز'ون تماشا م� 	رد'د، ا'ن` سع� 
	ن�د روز� ن�م ساعت 	تاب مقدس بخوان�د و با 

خدا راز و ن�از 	ن�د.  اگر تا د'روز قسمت عمده ا� 
از درآمدتان را برا� تفر'ح و لباس و خوشگذران� 

مصرف م� 	رد'د، امروز الزم است برنامه ها� خود 
را طور� تغ��ر ده�د 	ه بتوان�د به 	ار خدا و پ�شبرد 

انج�ل 	م` مال� نما'�د تا ا'ن(ه خدا به زندگ� 
شما توازن و بر	ت و فراوان� خود را عطا نما'د.

Step 6:
DAILY SURRENDER 

YOUR LIFE TO THE LORD

A t this point, you may be thin-
king, «Wow, Michael. There 
certainly is a lot that you say 

I should DO. I’m not sure I have the 
time.» 

Let me quickly assure you that you 
do have the time – what I am challeng-
ing you to do is to set new priorities in 
your life. If you have been sleeping in 
on Sunday mornings, now is the time 
to make a change and get involved in 
a church. If you have been watching 
hours of television every day, now is 
the time to set aside a half-hour a day 
to read your Bible and talk to God. 
If you have been overspending your 
monthly budget at the mall or in a 
hobby or recreational pursuit, now is 
the time to rearrange your financial 
priorities and to give to the Lord so He 
can help you find a new balance and 
level of prosperity in your life. 
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آ'ا با ا'ن ترت�ب قدرت انجام همۀ 	ارها را 
خواه�د داشت؟  بل�!  آ'ا از پس تمام مخارج 

زندگ� بر خواه�د آمد؟  مطمئن باش�د!  خدا از 
شما م� خواهد 	ه هر روزه او و 	ار او را در 
وهلۀ اول زندگ�تان قرار ده�د.  ع�س� مس�ح 
چن�ن تعل�م داد: «اول مل(وت خدا و عدالت 

او را بطلب�د 	ه ا'ن همه برا� شما مز'د خواهد 
شد» (مت� ۳۳:۶). 

مم(ن است شما بگو'�د: «ول� من قدرت 
ا'ن 	ارها را ندارم».  حق�قت ا'ن است 	ه نه 
تنها شما، بل(ه ه�چ 	س د'گر�، با ت(�ه به 

ن�رو� انسان� خود، قدرت انجام ا'ن 	ارها را 
ندارد.  به هم�ن خاطر است 	ه خدا به من و شما 

روح القدس را عطا م� 	ند.  زمان� 	ه ع�س� 
مس�ح را به عنوان سرور و خداوند و نجات دهند7 

خود قبول 	ن�د، او روح القدس را به زندگ� تان 
وارد م� سازد تا به شما ن�رو ببخشد.  اراد7 شما 
به عالو7 قوت روح القدس، به اراده ا� قدرتمند 

تبد'ل خواهد گرد'د.
هر روز صبح از روح القدس بخواه�د 	ه به 
زندگ� شما وارد شود و در شما زندگ� 	ند 
و به وس�لۀ شما 	ار 	رده، شما را در زندگ� 

مقدستان 'ار� داده، در تصم�م گ�ر� ها'تان شما 
را 'ار� و امداد فرما'د.  از روح القدس بخواه�د 

	ه شما را در روابط خانوادگ�، اجتماع�، 
	ار� تان، در طرز برخوردتان با غر'ب و آشنا 
'ار� 	ند.  از او بخواه�د تا شما را نسبت به 

Can you still get everything else 
done? Yes. Can you still pay all your 
other bills? Absolutely. It is a ma�er of 
what you put first in your life, and the 
Lord calls you to put Him first every 
day. Jesus taught, «Seek first the king-
dom of God and His righteousness, and 
all these things shall be added to you» 
(Ma�hew 6: 33).

«But, you may be saying, I’m not sure 
I have the power to do this.» The fact is, 
you don’t have the ability to do this – not 
in your own strength and human ability. 
That is why the Lord has given you the 
Holy Spirit. When you accepted Jesus 
Christ in your life, Jesus sent you the 
Holy Spirit to live in you to help you. 
Your will plus the Holy Spirit’s power is 
true willpower.

Every morning, ask the Holy Spirit to 
live in you and to work through you...to 
help you with every decision and choice 
you make...to help you in every encoun-
ter you have with strangers, co-workers, 
and family members...to make you sen-
sitive to what the Lord desires for you 
to say and do in any given situation...
to renew your mind so that you will 
think and respond as Jesus would think 
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ن�ازها� مردم و اراد7 خدا حساس گرداند.  و به 
شما قدرت تشخ�ص دهد تا بدان�د 	ه در شرا'ط 
و م(انها� مختلف چه بگو'�د و چه ب(ن�د.  هر 

روزه از خدا بخواه�د 	ه ذهن و دل شما را تازه 
	ند تا ا'ن(ه شما مانند ع�س� تف(ر و تعقل 	ن�د.  

هر روز از خدا بخواه�د تا شما را از وسوسه ها 
و اف(ار و شرا'ط ناجور محافظت 	ند.  هر روز 
اراده و م�ل خود را به ع�س� تسل�م 	ن�د و از او 

بخواه�د 	ه اراد7 خود را در زندگ� شما به انجام 
برساند (مت� ۳۹:۲۶).

در سا'ۀ ا'ن تسل�م 	ردن هر روز7 خود به 
خداوند ع�س�، رفتارها، اولو'تها، د'دگاهها، 

ع(س العمل ها، و نحو7 نگرشتان به زندگ� دچار 
تغ��ر و تبد'ل خواهد شد.  به ب�ان� د'گر، شما 

شناخت خدا را در صدر دستور 	ار هر روزتان 
قرار خواه�د داد.  شناخت خدا چ�ز� به جز پ�رو� 

از او ن�ست.  و پ�رو� از خدا 'عن� اطاعت از 
اح(ام خدا و سر سپار� به هدا'تها� او م� باشد.
به 'اد داشته باش�د 	ه پ�رو� از خدا مستلزم 

داشتن ا'مان به او و شهامت م� باشد.  گام برداشتن 
در پ� ع�س� امر ساده ا� ن�ست.  برع(س پ�رو� 

از ع�س� 	ار� بس�ار ه�جان انگ�ز و ُپرماجرا 
است.  چه بسا 	ه در ا'ن مس�ر مش(الت، 

خطرها، و سخت� ها� فراوان� را ن�ز تجربه 	ن�د. 
«نه» گفتن به وسوسه ها و سخت� ها شهامت 
و ا'مان ز'اد� الزم دارد.  در ا'ن مس�ر گه گاه 

خدا ما را آزما'ش م� 	ند و مح` م� زند تا 

and respond if He were living your life 
today...and to protect you from all evil 
influences, people, and experiences. Sur-
render your will to His will. Make Jesus’ 
prayer your prayer, «Not as I will, but as 
You will» (see Ma�hew 26: 39).

A daily surrendering of your life to 
the Lord is a change in your a�itude, 
your perspective, your focus in life. It 
is pu�ing God first. It is establishing 
«knowing the Lord» as your top prior-
ity. To know the Lord is to follow the 
Lord, and to follow the Lord is to go 
wherever He leads and to do whatever 
He directs you to do.

Never discount or take lightly the fact 
that it takes faith and courage to follow 
the Lord wherever He leads. Following 
Christ is not a walk in the park – it is a 
faith adventure, and as is true for all 
adventures, you are going to experience 
times that are difficult, and perhaps 
even painful. 

It takes faith and courage to say «no» 
to the temptation to sin. It also takes 
faith and courage to recognize that from 
time to time, the Lord is going to «test» 
you in order to teach you, train you, and 
to bring about the changes He desires 
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به ما درس� جد'د 'اد بدهد و 'ا تغ��ر مثبت و 
الزم� در زندگ�مان ا'جاد نما'د.  خدا 	سان� را 
	ه دوست دارد را تاد'ب م� 	ند تا ا'ن(ه آنها را 
	امل تر و پا< تر ساخته عادات و اخالق زشت 
و ناپسند را از زندگ� ا'شان دور 	ند تا ا'ن(ه 
زندگ�شان هر چه بهتر نور مس�ح را به جهان 

تابان نما'د.
به شما اطم�نان م� دهم 	ه اگر اح�انًا در 

سفر ا'مانتان دچار وسوسه و مش(الت شد'د 
و 'ا حت� اگر وسوسه بر شما پ�روز شد و تسل�م 

قدرت گناه شد'د، نجات خود را از دست 
نخواه�د داد.  ع�س� مس�ح به روشن� ا'ن حق�قت 

را ب�ان فرمود: «گوسفندان من آواز مرا م� شنوند 
و من آنها را م� شناسم و مرا متابعت م� 	نند.  
و من به آنها ح�ات جاودان� م� دهم و تا به ابد 

هال< نخواهند شد و ه�چ 	س آنها را از دست 
من نخواهد گرفت.  پدر� 	ه به من داد از همه 
بزرگتر است و 	س� نم� تواند از دست پدر من 

بگ�رد» ('وحنا ۲۹ – ۲۷:۱۰).  خدا ه�چگاه 
دست از محبت به ما بر نخواهد داشت.  او هرگز 

ما را در وضع�ت پ�ش�نمان 	ه ما را در آن 'افته 
بود و از آن نجات داده بود، رها نخواهد نمود.  
خدا 	ار� را 	ه در زندگ� ما شروع 	رد، تا به 

	مال نها'� به پ�ش خواهد برد.
خدا از ما م� خواهد از طر'ق ش�و7 زندگ� 

و 	ارها'مان نام او را جالل ده�م.  علت اصل� 
مش(الت و وسوسه ها� زندگ� ما ا'ن است 	ه 'ا 

to see in your life. The Lord chastises 
those He loves in order to bring them to 
greater perfection – to remove certain be-
haviors and a�itudes from their lives so 
they will more clearly reflect the charac-
ter of Christ Jesus.

Let me quickly reassure you that if you 
experience hard times in your Christian 
walk, or even if you falter and give in to 
sin’s temptation, you are not in danger 
of losing your salvation. Jesus said very 
clearly, «My sheep hear My voice, and 
I know them, and they follow Me. And 
I give them eternal life, and they shall 
never perish; and no one will snatch them 
out of My hand. My Father, who has 
given them to Me, is greater than all; and 
no one is able to snatch them out of My 
Father’s hand. I and My Father are one» 
(John 10: 27 – 29). God never stops loving
us, even as He never leaves us in the 
condition in which He finds us or from 
which He saves us. His loving work in 
our life is a perfecting work that brings us 
closer and closer to genuine wholeness.

The Lord calls us to be and to do 
those things that will bring glory to 
Him, not ourselves. It takes faith and 
courage to push Satan or our own «self» 
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ش�طان بر تخت قدرت نشسته است 'ا خودخواه�  
ما، و 	وتاه 	ردن دست ا'ن دو از 	نترل زندگ� 

و سپردن تخت سلطنت به خدا مستلزم ا'مان و 
شهامت بس�ار� است.  واگذار� اخت�ار و س(ان 

	شت� زندگ� خود به خدا ن�ازمند شهامت و 
ا'مان است.  سرسپار� و تسل�م به خدا و تحت 
امر او قرار گرفتن 	ار ساده ا� ن�ست.  زندگ� 

مس�ح� آسان ن�ست، ول� اجازه م� خواهم 
	ه بگو'م 	ه ه�چ چ�ز جا� زندگ� مس�ح� 
را نم� گ�رد.  ه�چ زندگ� ا� به انداز7 زندگ� 

مس�ح� مملو از ه�جان و سرور واقع� ن�ست.  
به منظور مطالعۀ ب�شتر در پ�رامون اهم�ت تسل�م 

به خدا ارم�اء ۲۳:۷، مت� ۴۲:۲۶، و روم�ان  
۳۰ – ۲۸:۸ را مطالعه نما'�د.

off the throne of our lives and allow 
the Lord to reign as sovereign King. It 
takes faith and courage to turn over the 
controls of our life to the One who truly 
knows where we should be headed and 
how best to get there! 

The Christian life is not easy 
street – but let me quickly assure you of 
this, there is no be�er way, no greater 
adventure, and no more fulfilling life 
on this earth!

To discover more about the impor-
tance of surrendering your life to Christ 
daily, read Jeremiah 7: 23, Ma�hew 
26: 42, and Romans 8: 28 – 30.
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قدم هفتم:
دیگران را رسیعًا ببخشید

چه ب�شتر ببخش�د، شاد� درون� شما از هر 
هد'ۀ بخشش خدا به شما ب�شتر خواهد 
شد.  ع�س� مس�ح فرمود: «عفو 	ن�د تا 
آمرز'ده شو'د» (لوقا ۳۷:۶).  و� همچن�ن فرمود: 

«ز'را هرگاه تقص�رات مردم را بد'شان ب�امرز'د، 
پدر آسمان� شما، شما را ن�ز خواهد آمرز'د.  اما اگر 
تقص�رها� مردم را ن�امرز'د، پدر شما هم تقص�رات 

شما را نخواهد آمرز'د» (مت� ۱۵ – ۱۴:۶).
نگاه داشتن و ذخ�ره 	ردن احساسات خشم و 
غضب و 	�نه و تلخ� و نفرت، بس�ار خطرنا< 
است.  ا'ن احساسات شما را از درون م� خورند 

و شاد� و ثمرده� شما را 	اهش خواهند داد.  با 
گذشت زمان، ا'ن احساسات نه تنها روح و جان 

انسان را 	در و تار'` م� گرداند بل(ه جسم، 
وا	نشها، نقطه نظرها، روابط و اخالق انسان را ن�ز از 
درون متالش� م� نما'ند.  عصبان�ت، خشم، تلخ�، 

و نفرت و 	�نه، ن�رو� روح� و روحان� انسان را 
م(�ده، مانع دست�اب� 	امل شخص به بر	ات اله� 

م� گردد.  اگر واقعًا م� خواه�د 	ه زندگ� روحان�تان 
سالم و پرنشاط باشد و آزادانه از محبت خدا سرشار 

شده، آرامش واقع� رابطه با خدا را در زندگ�تان 
تجربه 	ن�د، تصم�م بگ�ر'د د'گران را ببخش�د.

Step 7:
BE QUICK TO FORGIVE

T he more you forgive, the more 
you will enter into the joy of 
your own forgiveness from 

God. Jesus taught, «Forgive, and you 
will be forgiven» (Luke 6: 37 NK). 
Jesus also said, «If you forgive others 
for their transgression, your heavenly 
Father will also forgive you. But if you 
do not forgive others, then your Father 
will not forgive your transgressions» 
(Ma�hew 6: 14 – 15).

There is great danger in holding on 
to resentment, anger, hatred, and bi�er-
ness. These things eat away at the soul 
of the person and rob a person not only 
of their joy, but of their effectiveness. 
Eventually, they can do great harm to a 
person’s body, emotions, and relation-
ships. Anger, hatred, bi�erness, and re-
sentment also sap a person’s energy and 
keep a person from fully experiencing 
God’s blessings. If you truly want to be a 
healthy person and to walk freely in the 
Lord’s love, choose to forgive.
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ز'را مادام� 	ه افراد� 	ه به شما بد� 	رده اند 
و 'ا باعث رنجش  و آزارتان شده اند را نبخش�د، 

از لحاظ روح� به آنها متصل خواه�د ماند.  
رها'شان 	ن�د!  آنها را به خدا واگذار 	ن�د و 

اجازه ده�د 	ه خدا در زندگ� آنها 	ار تبد'ل و 
'ا داور� را به انجام رساند.   تنها در ا'ن صورت 

است 	ه شفا� اله� را در زندگ� خود تجربه 
خواه�د 	رد.

«بخشش» '` عمل اراد� است و با'د به 
منظور عمل� 	ردنش تصم�م جد�  گرفت.  از 
خدا بخواه�د شما را در ا'ن تصم�م گ�ر� و در 

جهت عمل 	ردن به آن 'ار� بخشد.  خدا، تصم�م 
و اراد7 شما به بخش�دن را با ن�رو� روحان� خود 

آم�خته خواهد ساخت و با 	م` او موفق خواه�د 
شد 	ه د'گران را از صم�م قلب ببخش�د.

به طور خالصه بخشش، رها 	ردن گذشته 
م� باشد.  در سا'ۀ بخشش، ن�رو� حر	ت 	ردن 
به جلو و آ'نده و حر	ت به سمت رها ساختن هر 
آنچه شما را در گذشتۀ غم انگ�ز و سخت و تلخ 
نگاه م� داشت را پ�دا خواه�د نمود.  با بخش�دن 

	سان� 	ه به شما بد� 	رده اند، قادر خواه�د 
بود 	ه به سو� بر	ات و نعمت ها� روحان� خدا 
پ�ش برو'د.  پولس رسول نوشت: «نه ا'ن(ه تا به 
حال به چنگ آورده 'ا تا به حال 	امل شده باشم 
ول� در پ� آن م� 	وشم بل(ه شا'د آن را به دست 
آورم 	ه برا� آن مس�ح ن�ز مرا به دست آورد.  ا� 
برادران، گمان نم� برم 	ه من به دست آورده ام، 

As long as you are holding on to 
unforgiveness toward a person who 
has hurt you, rejected you, or caused 
you emotional pain and sorrow, the 
more you will remain focused on and 
«tied» to that person. Let go! That’s the 
only way truly to let God deal with 
that person, to heal you, and to help 
you move forward in your life with 
courage, peace of heart, and a renewed 
sense of purpose.

Forgiveness is an act of your will. 
Ask the Lord to help you forgive. Your 
will to forgive, coupled with the Lord’s 
power, results in true forgiveness.

Ultimately, forgiveness is a le�ing go 
of the past – it is turning away from all 
that held you in sin and bondage, and 
turning toward all that produces life 
and blessing. The apostle Paul wrote, 
«I press on so that I may lay hold of 
that for which also I was laid hold of by 
Christ Jesus. Brethren, I do not regard 
myself as having laid hold of it yet; 
but one thing I do, forge�ing what lies 
behind and reaching forward to what 
lies ahead, I press on toward the goal for 
the prize of the upward call of God in 
Christ Jesus» (Philippians 3: 12 – 14).
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ل�(ن '` چ�ز م� 	نم 	ه آنچه در عقب است 
فراموش 	رده و به سو� آنچه در پ�ش است، 

خو'شتن را 	ش�ده، در پ� مقصد م� 	وشم به 
جهت انعام دعوت بلند خدا 	ه در مس�ح ع�س� 

است» (ف�لپ�ان ۱۴ – ۱۲:۳).
دوستان عز'ز، آ'ا شما در راه به دست آوردن 
انعام دعوت بلند خدا م� 	وش�د؟  بخشش تنها 

راه رها'� از دردها و تلخ� ها� گذشته و رس�دن 
به شاد�، سالمت� روح�، و محبت واقع� در 

گرِو بخشش م� باشد.  به منظور در< بهتر مفهوم 
و بخشش در 	تاب مقدس، افسس�ان ۳۲ – ۳۱:۴ 

و 	ولس�ان ۱۴ – ۱۲:۳ را مطالعه 	ن�د.

Friend, are you pressing onward and 
upward today for the prize that God has 
for you? Forgiveness is the key to le�ing 
go of all past hurts and sorrows so you 
can move into the fullness of God’s joy, 
peace, and love.

To discover more about forgiveness, 
read Ephesians 4: 31 – 32 and Colossians 
3: 12 – 14.
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چه آینده ای!

اجازه بده�د 	ه '` بار د'گر اجازه 
ا'ن هفت قدم را برا'تان ت(رار و 
خالصه 	نم.  پس از برداشتن 
هر گام، دربار7 منافع آن گام تف(ر و مطالعه 	ن�د.

۱. 	تاب مقدس خود را هر روز بخوان�د.  ا'ن 
	ل�د اصل� شما جهت در'افت بر	ات 

روحان�، تازه شدن روح تان، و تنها راه 
به دست آوردن د'دگاه و نگرش مس�ح� 

نسبت به زندگ� م� باشد.
۲. به طور مرتب دعا 	ن�د.  دعا راه دست�اب� 

به خوش� و سالمت� واقع� و باطن� و 'گانه 
راه داشتن ارتباط سالم و تنگاتنگ با خدا، 

و همچن�ن تنها راه برآورده ساختن ن�ازها� 
جسم� و روح� ما م� باشد.

۳. ا'مان مس�ح� تان را با د'گران در م�ان 
بگذار'د.  ا'ن مطمئن تر'ن راه برا� به چنگ 
آوردن پاداش جاودان� و 	ل�د دست 'افتن 
به حس اقناع درون� است و به زندگ� و 

فعال�ت مس�ح� تان هدف و جهت م� بخشد.
۴. با  ا'مان داران د'گر در مشار	ت دائم و 

نزد'` به سر ببر'د.  ا'ن 	ل�د رشد روحان� 
شما و 'افتن دوست� حق�ق� و روحان� 

م� باشد.

WHAT A FUTURE!

L et me quickly review for you the 
seven steps I have given you in 
this booklet. A�er every step, 

read the benefit of taking that step!

1. Read your Bible every day. That’s 
your key to experiencing a renewal 
of your mind and to responding to 
life as Jesus would respond.

2. Pray o�en. That’s your key to 
releasing joy and peace in your 
heart, to developing intimacy 
with the Lord, and to seeing your 
needs met.

3. Share your faith with others. That’s 
your key to great rewards in eter-
nity, and to experiencing a deep 
feeling of satisfaction and purpose 
in life.

4. Enjoy consistent fellowship with 
other Christians. That’s your key to 
growing in faith and to developing 
genuine friendships.

5. Become a giver. That’s your key 
to receiving the fullness of God’s 
blessings into your life.
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6. Daily surrender your life to the 
Lord. That’s your key to making 
the decisions and choices that will 
bring the greatest benefit to your 
life, now and in the future.

7. Be quick to forgive. That’s your key 
to experiencing genuine freedom 
and to moving forward and up-
ward in your life. 

The prophet Jeremiah spoke, «I know 
the plans that I have for you, declares 
the LORD, plans for welfare and not 
calamity to give you a future and a 
hope» (Jeremiah 29: 11).  As you take 
these seven steps of faith, you truly will 
be walking into a great future and a 
hope! Not only today and tomorrow...
but forever.

* The Daily Bible in Chronological Order is 
edited by F. LeGard Smith, published by Harvest 
House.

۵. '` شخص بخشنده بشو'د.  ا'ن 	ل�د 
دست�اب� به تمام� بر	ات روحان� خدا در 

زندگ�تان است.
۶. هر روزه زندگ� خود را به خدا تسل�م 	ن�د.  
ا'ن 	ل�د در< راهها� خدا برا� زندگ�تان 
است.  با تقد'م 	ردن هر روز7 خود به خدا 
قادر خواه�د بود 	ه تصم�م ها� صح�ح را 

برا� زندگ� و آ'نده تان اتخاذ نما'�د.
۷. د'گران را به زود� و به راحت� عفو نما'�د.  
ا'ن 	ل�د تجربۀ آزاد� حق�ق� و راهگشا� 

مس�ر پ�شرفت روحان� شما خواهد بود.
	الم خدا را در 	تاب ارم�ا� نب� م� خوان�م 

	ه فرمود: «ف(رها'� را 	ه برا� شما دارم 
م� دانم. 	ه ف(رها� سالمت� باشد و نه بد� تا 

شما را در آخرت ام�د بخشم» (ارم�ا ۱۱:۲۹)  با 
برداشتن ا'ن هفت گام ا'مان، به سو� آ'نده  ا� 

ه�جان انگ�ز و مملو از ام�د قدم برخواه�د داشت.
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Seven Steps 
in Your Faith Adventure

I n this book, Dr. Michael Youssef shares 
seven steps he encourages every new 

believer to take to ensure that his or her walk 
with the Lord gets off to a good start. From 
Bible study to prayer to being quick to forgive, 
all are steps every believer should practice 
every day while living a life for Christ. They’re 
the basics that form a firm foundation for a 
Christian’s faith adventure.

هفت گام در مسیر 
هیجان انگیز ایامنتان

ا'ن 	تاب، آقا� د	تر ما'(ل 'وسف در بار7 هفت در 
گام مهم سخن م� گو'ند.  ا'مان داران تازه ا'مان، با 
در نظر گرفتن و اجرا 	ردن روزانۀ هفت گام� 	ه در ا'ن 
	تابچه عنوان شده است، رشد و بلوغ روحان� در ع�س� 

مس�ح و زندگ� مس�ح� خو'ش را تجربه خواند 	رد.  ا'ن 
گامها، پا'ۀ مح(م و استوار� جهت '` زندگ� پربار 

م� باشند. روحان� 


