
 

 

 

 

 

 

 

" کرد ترک را زیچ همه او " 

 

رفت  او دنبال به و برخاست کرد، رها را همه او و 5:28 لوقا . 

 

یمت ."ایب  من دنبال به" :گفت او به و دیرس راه از حی مس که بود نشسته خود زیم پشت او .بود ریباجگ  کی یمت  

رفت حیمس دنبال به و گذاشت سر پشت را زیچ همه بالفاصله . 

میآموز  یم رییتغ مورد در یادیز یزها یچ ،یمت با حیمس  مالقات از مختصر شرح نیا در . 

 

لحظه آن  

 

دیبا  ما که است لحظه آن .م ینی ب یم را لحظه آن تی اهم  او نبالد  به یمت سپس و حی مس عبور از فیتوص نیا در ما  

میده  پاسخ خداوند به یمت مانند . 

شد یاسکاتلند معروف واعظ  که است نورث براونلو نام به یمرد نید رییتغ لحظه تیاهم  از یا نمونه . 

زمان آن در .کند دعا او نجات یبرا خدا از دیبا که کرد احساس ناگهان نورث براونلو روز کی مبارزه، سالها از پس  

به شتریب  را آن اگر که کرد یم احساس شدت به او .شود  خارج اتاق از خدمتکار تا بود منتظر .بود اتاق در یخدمتکار  

داد خواهد دست از را فرصت اندازد،یب  ریتأخ . 

طرز به لحظه همان در او .دهد نجات را او که خواست خداوند از و افتاد زانو به بود، تاقا در هنوز زیکن که یحال در  

افت ی نجات یزیانگ شگفت . 

میبده  دست از را لحظه آن دینبا ما .کند  باور دیبا که دارد وجود یا لحظه یحیمس هر یزندگ در . 

 



رفتن یبرا  

 

را خود یویدن یزندگ وهیش و ثروت تمام یمت هک  است نیا انگریب «کرد رها را زیچ همه و» ساده کلمات  

شدن دور اما .میباش داشته یبهتر یاندازها چشم است ممکن م،یشو دور اگر .است گذاشته سر پشت  

نجات مهم حظهل نیا ما بی ترت نیا به دیشا .باشد خوب یسایکل کی گذاشتن سر پشت یمعنا به است ممکن  

زیچ  همه ترک نیا  .است  یاپرستیدن  به کردن پشت یمعنا به ترک نیا  حال همه در .میبده دست از را یواقع  

میکن یم توبه خود گناهان از که است قلب در کننده نییتع یا لحظه . 

 

دنبال  به رفتن  

 

نجات گناهانمان از را ما تا است حیمس  یسیع به مانیا نیا .شود یم آغاز حی مس به وستنیپ  با خدا دنبال به رفتن  

میکن  یم یرویپ  او از خود پروردگار عنوان به زین ما .دهد . 

 

 

 


