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: راحاب و ریسمان قرمز رهایی پادکستعنوان 

( 3 بخشراحاب و ریسمان قرمز رهایی )

شفاعت یک مادر و خواهر 

 ؟دانید که باورهای شما از اهمیت زیادی برخوردارندآیا می : نازی

باورهای شما در   .شما بر علیه گناه است  ۀطرز مقابل  ۀکنندتعیین    ، خدا باور دارید  ۀبار   آنچه که شما در  سابرینا:

آلود  های گناهو این فقط در رابطه با مقابله با وسوسه  . برای خدا خواهید ایستاد  کند تا چه حدّخدا تعیین می  ۀبار
اگر مخالف   حتی حاضرید از معیارهای او اطاعت کنیدکه چقدر خدا نشان خواهد داد  ۀبار باورهای شما در نیست.

 .فرهنگ رایج اطراف شما باشد 

در خدمت  با صدای سابرینا اصالن « نهایمان احیا کُدلای دیگر از پادکست »با برنامه ، دوستان عزیز  : نازی

 . شما شنوندگان گرامی هستیم

و    حابراسری برنامه تحت عنوان  در یک  اب  حما در حال بررسی زندگی زنی به نام را  ،دانیدهمانطور که می
 .هستیم ریسمان قرمز رهایی

اما او از ابتدا این    .پردازیممن عهد عتیق میؤم  زندگی یکی از زنانِ  ۀبار  مطالعه در  ۀ امروز هم به ادام  سابرینا:

اصلی    ۀ اما نکت  . د گناهکاروزنی باو    .تاریکی را تجربه کرده بودآلود و  گناه  ۀ گذشت  . اوروشنی نداشتسابقۀ  چنین  
تنها فیض    و  ایمشده  متولد گناهکار    : گناهکار ... ماای برخوردار هستیم ما از این چنین سابقه  ۀاین است که هم
 .من و پاک کندؤتواند ما را تبدیل به زنی مخداست که می

این    .فاحشه یاد شده است  حابِرا  از او به عنوانِ  ،تیق و عهد جدیددر عهد ع  ،مقدسب زنی بود که در کتابحارا
را    ما  قادر است که با فیض خود  ، خدا آلودی که ما در زندگی خود داشته باشیمگناه  ۀدهد که هر سابقنشان می
و او اشت  ایمان ک  رِذاو ب  قلبِ  ، درگمشده را یافت  در این مطالعه خواهیم دید که خدا چگونه این زنِ  .نجات دهد

  . به جمع ایمانداران پیوند دادرا 
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اگر به    . فصل دوم مراجعه کنیم  ، کتاب یوشع، لطفاً بیایید با هم به عهد عتیق  ،مقدس داشته باشیدپس اگر کتاب
که بر دیوارهای شهر اریحا بنا    راحاب،  ۀجاسوس از اسرائیل فرستاده شدند و آنها به خاندو نفر    ،یاد داشته باشید

آورانی  پادشاه پیام .نداهاسرائیلی وارد شهر شد  رسد که دو جاسوسِپادشاه می سپس خبر به گوشِ .رفتند ،شده بود
پادشاه را    نِو فرستادگازند  سر باز می  راحاباما دیدیم که    .آنها را تسلیم کند  راحابفرستد تا  می  راحاب  ۀبه خان
   .کندهای کتان مخفی میزیر ساقه ،بام دو جاسوس را در پشتِ ولی .وندفرستد تا بر می

بر بام آمد و    راحاب  ند،پیش از آنکه جاسوسان بخواب » :گویداین آیه اینطور می  رسیدیم.  ۸آیه  به  ما در برنامه قبل  

به شما داده ودانم که  می"  :یشان گفتدب را  این سرزمین  ما  ترسِ    خداوند  بر    ۀ و هم  است  مستولی شدهشما 
، آمدیدمییم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون  اهشنیدزیرا    .اندشما گداخته شده  این سرزمین از حضورِ   ساکنانِ

   «".نیدارخ را پیش روی شما خشکدریای س   آبِ خداوند

و اینها را  ااما  .  افتاده بودسال پیش    40این اتفاقات    چون  در آن زمان تنها یک دختر بچه بود  راحابو احتماال  
  .شنیده بود

  خدایِ   . زیرا یهوهی برای مقابله با شما در کسی باقی نمانداوحیه های ما گداخته شد و دیگر ربا شنیدن اینها دل»
 .« خداست  ،زمینپایین بر هم   وهم باال در آسمان  ،شما

او این حقیقت را باور    .زمین خدای حقیقی است   هم باال در آسمان و هم پایین بر   هیمان آورده بود که یهو ا راحاب
  ۀبار  در   ... شنیدن  شنیدن  از   ؟مان از کجا آمداین ای  اما   . ایمان بر زبان خودش آورد  اعترافِ  ا به عنوانِ ر  آن و  داشت  

   .خدا

دریای  ایم که چگونه خداوند آب  شنیده»  :گویدبار می  یک  .کنداستفاده میشنیدن    ۀ دو بار از کلمتوجه کنید او  
با  »دهد که  و سپس ادامه می  .« ن را شکست دادرد نید و پادشاهان آن طرف رود ا ا سرخ را پیش روی شما خشک 

   .«ی برای مقابله با شما نمانداوحیهشنیدن اینها دیگر ر

به این    آنچه که تابه  ولی    .دانماین خدا نمی  ۀدربارشاید زیاد    . ایمان دارم  حاال  شنیدم وگوید: من  او در واقع می
   .ایمان دارم که حقیقی است ،میدانم حدّ

من به شما محبت  همانگونه که  حال برایم به خداوند سوگند یاد کنید که    : »پسدهداین چنین ادامه می  ۱۲آیه  
پنهان کردن آنها و تسلیم  قطعاً    ؟آنها انجام داده بود  محبتی در حقِولی او چه    .«شما مرا محبت کنید  ، کردم

   .به جاسوسان نشان داده بود راحاببزرگ بود که   یفرستادگان پادشاه لطف و محبتدستِ کردن آنها به ن

  . پس محبت روا خواهی داشت  مشما نیز بر خاندان  ،همانگونه که من شما را محبت کردم: »دهدمی  هدامااین آیه  
برادران و    ،مادرم که پدر و  به من بدهید  ژده[ ... امانت ]ترجمۀ قدیمی[(  )مهربانی ]ترجمۀ م ت  نیّ  ای از حسنِ نشانه

 ۱3-۱۲: ۲یوشع  .«ما را از مرگ خواهید رهانید زنده خواهید گذاشت و جانِ ندخواهرانم و هرچه را دار
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خداوند هنگامی که    ،ما چیزی نگویی  این کارِ   ۀبار  اگر در  !جان شما  ما ضمانتِ  جانِ»   :گفتند  راحاب آن مردان به  
ایشان را با طنابی از پنجره    ،ن زنآ  پس  . رفتار خواهیم کرد  امانتمحبت و  به  با شما    ما بدهد،  این سرزمین را به

 (۱5-۱4 هایه.« )آی کرداو در دیوار شهر بود و او در دیوار زندگی می ۀ پایین فرستاد زیرا خان

اریحا صحت داشته    جریانِ  ودند که هیچگونه شواهدی مبنی بر اینکه اصالًمقدس مدعی بها منتقدین کتابسال
شواهدی از اینکه  که هیچگونه  کردند این بود  یکی از دالیلی که این منتقدین مطرح می  .در دست نیست  ،باشد
   .اتفاقی افتاد  ۱907تا این که در سال   .داردنوجود  اصالً ،باشدشده هایی بر دیوار این شهر بنا خانه

ی رسیدند که  یهاهای شهر اریحا به یافتهشناس آلمانی در حال حفاری بخشی از خرابهدو باستان  ۱907در سال  
از استحکامات قوی و  این شهر  دهد که این بقایا نشان می .کردمقدس را تایید میثبت شده در کتاب  این داستانِ

  .بزرگ بنا شده بود ۀبر روی یک تپو است  هار بودحصار محکمی برخورد

  دیوار  یک  روی  بر  استحکامات  این  بود.  شده  بنا  مستحکم  بازوی  و  برج  با  و  تند  شیب  با  ایتپه  باالی  بر   اریحا  شهر 
  متر  ۲  که  داشت  وجود  آج ری   دیوار  یک  سنگی،  دیوار  این  باالیِ  بر   بود.  شده  بنا  متر   5/4  تا  5/3  ارتفاع  به  سنگیِ

 داشت. ارتفاع متر ۸ تا 6 و ضخامت

  دیوار   پایۀ  از  باالتر   متر   ۱4  آن  پایۀ  ارتفاع  که  داشت  وجود   نیز   دیگری  خشتیِ  دیوار  سنگی،  دیوار  این  باالی  بر 
 نتوانند  مهاجمان  تا  شدمی  محافظت  دیوار،  دو  با  دارِشیب  تپۀ  یک  باالی  بر   اریحا  شهر   پس  بود.  پیرامونی  سنگی

 کنند.  رخنه آن درونِ به

  از   کوچکی  بخش  نیز   و  دیوارها   این  بقایای   ،۱900  دهۀ  اوایل   در  آلمانی  شناسانِباستان  این  های حفاری  پی  در
  ارتفاع  به   کوچکی   بخش  اما   بود،   ریخته   فرو  دیگر  دیوارهای  تمام   یافتند.  بود   سالم  هنوز   که   را   شهر  زیرین  دیوار 

 بود. مانده باقی  پابرجا  هنوز که داشت وجود  شهر  شمالی قسمت در متر  5/۲

  بیرونی  حصار  با  مشترکی  دیوار  که  بود  شده  ساخته  الوار   روی  بر   هایی   خانه  دیوار،  دو  بین  فاصله  در  همچنین
  این   از  یکی  رودمی  تصور  اند.شده  یافت  سالم  شناسی  باستان  اکتشافات  همین  در  ها  خانه  این  از  برخی  داشتند.
 .است هبود راحاب سکونت محل هاخانه

در آنجا سه روز خود    .دی قیب کنندگان برخور عبه تمبادا  به کوهستان بروید  »  : گویدمی  6۱در آیه    کنید راحاب جه  وت
ایمان آورده   چه تازهبینیم که اگر زنی را میدر اینجا ما  .«آنگاه به راه خود بروید ،را پنهان کنید تا ایشان بازگردند

ایمانی داشت    . او  ستدی امی  دنفتربرخالف مسیری که همه می، اما با شجاعت  است و در ایمانش بسیار جوان است
  فرهنِگ زنی است که بر ضدِ . اوکردحرکت می ،که در فرهنگ اطرافش رایج بود ایعمومی خالف جریانِ که بر 

کنیم ایماندار را تشویق می  هر زنِ،  نیز ما  نیمان احیا کُهادلدر خدمت  .  داردقدم برمی  فرماحکم  ت پرستِب 

اند و از معیارهای  که همه در آن افتاده ایهایی برخالف مسیر رودخانهقدم ...  هایی برداردقدمکه شجاعانه چنین 
  .کنندمقدس پیروی میکتاب دِض ۀپرستانتب 
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جاسوسانی را پنهان کرده بود که متعلق به قومی بودند    واقع او در    .از خود نشان داد  ای بسیار شجاعانه  عملِ   راحاب
  .رفت که به زودی به طرف اریحا حرکت کنند و آن را با پیروزی به تصرف خودشان درآورندآن می که انتظارِ 

او به   . جاسوس مشهود استم را بردارد در سخنانش به آن دو قدبا شجاعت این   راحابتنها عاملی که باعث شد 

خدای آسمانها و زمین    او  .حقیقی استخدای  خدای شما    ، خداست ...من ایمان دارم که خدای شما"  :گویدآنها می

اش  باره  خدایی که حتی هنوز خیلی کم در  شناختِ  .این باعث شد که او زندگی خود را به مخاطره بیاندازد  ".است
خدا دریافت    ۀبار  اطالعاتی که در. چون واقعاً به آن یک ذره  آفریده بوداو  ه در  قوی و شجاعان  ایانگیزهدانست،  می

   .باور داشت ، کرده بود

معلوماتی که    است.  در آن ثبت شدهخدا  ها و اعمال  ها و روشراه  که   مقدس را در اختیار داریم کتابهمۀ امروز ما  
   .خبر بود آنها با درصدِ فقط از چند صدمِ  راحاب

قدم   ،کنندهایی پیش خواهد آمد که باید بر خالف مسیری که همه در آن شنا میم باالخره موقعیتبرای ما ه
ه  ای که بهپرستانتباورهای ب بر خالفِ    ...  کنیمدنیایی که در آن زندگی می  حاضِر  خالف فرهنِگ  بر   ...  برداریم

  .کندرا تایید نمی هامقدس آنهای زندگی که خدای کتاببر خالف راه و روش ی حقیقی است.دور از شناخت خدا
  ردِ پیشب   ح وهای سخت را بخاطر مسیهای دشوار و انتخابهایی پیش خواهد آمد که باید شجاعانه راهموقعیتبله،  

   .اختیار کنیم  او ملکوت

   داشت.خدای حقیقی داشت ریشه  ه از ک  یدر شناختاو  شهامتِ  ؟گرفتاز کجا سرچشمه می راحاب شجاعتِولی 

  که همۀ  خداست ۀدربار  باورهای ما ،در واقع .کندما از خدا همه چیز را تعیین می شناختِ ونگرش  !دوستان عزیز 
  .کندهای زندگی ما را تعیین میقدم

ای شما  هراوب  .رسید یا نهپیروزی میبه  با گناه  کند که آیا در جنگ  خدا باور دارید تعیین می  ۀشما دربارآنچه را که  
ب  ها ووسوسهدر مقابل    ایستادگی  و این فقط  . ایستد یا نهآیا برای خدا میکه  کند  خدا تعیین می  ۀبار  در  ا نبرد 

محیطی که در آن زندگی  فرهنگ و  بلکه ایستادگی در شرایطی است که باید زندگی خود را در    .گناهان نیست
  .زیدکنید به مخاطره بیاندامی

  . داده بود  یاندانست که خدا این سرزمین را به اسرائیلاو می  . مطلق است  خدای حاکمِ  ، دانست که خدامی  راحاب
او در    .ف نابودی استر  دیگری در اریحا در ش    هر شخصِ  و مثلِ  مرگ است  محکومیتِ  زیرِ دانست که او  می  او

   .«است شما دادهدانم که خدا این سرزمین را به  می» :گویدهایش میحرف

  شود دانست که شهر اریحا به زودی نابود میاو می  .خدا قرار خواهد گرفت  دانست که به زودی تحت داوریِاو می
داوری خدا و نابودی    ۀبه خاطر گناهانشان شایست دانست که آنها  او می  . دشَکَنابودی انتظار او را هم می  و این
)یا  گناه   زدِ زیرا م »  : شویمروبرو می  ۸آیه    5د جدید در کتاب رومیان فصل  و امروز ما با این حقیقت در عه  .هستند
خدا برای همین    کالمِ   او مرگ بود.آلودِگناه  زندگیِ  ۀ نتیج  زدِ ودانست که م می  راحاب  .«استمرگ    (گناه  ۀنتیج
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  فاحشه  شود: راحابِ میظ بارها و بارها تکرار  فاین ل  .گوید که فاحشه بودمی   ،شودمی  راحابهر وقت صحبت از  
مرگ و    که سزاوارِ  زنی گناهکار بود  راحابخواهد ما به یاد داشته باشیم که  خدا می  ؟ چونچرا  !فاحشه  ... راحابِ 

   . داوری خدا بود

فرقی   باشید یا نباشید،شما واقعاً یک فاحشه  اینکه  هخواهد به ما بیاموزد این است ک که کالم خدا میاما حقیقتی 
تواند از  میرا    ولی اگر خدا زنی مثل راحاب   . یمرداوری خدا قرار دا  تِحت  و  یماهما گناهکار متولد شدۀ  هم  .کندنمی

  ، نداریم   ه راتواند من و شما را هم که عنوان فاحش قطعاً می  ، او را بازخرید کند  دهد و  ابدی نجات   هالکتِ   وداوری  
برای    ، ر ارزش راپ   ۀیعنی این هدی  ، خود  تا فیضِکند  استفاده می  راحاب خدا از داستان    .دهد  ت جانهالکت    از عمقِ

   .گیرنده اصالً سزاوار دریافت آن نیست العاده با ارزش که شخصِای فوقیعنی هدیهو فیض   .ما ترسیم کند

همانگونه که من به شما محبت    که   خداوند سوگند یاد کنیدبرایم به  »پس حال    :گویدمی  ۱۲برای همین در آیه  
داند که او هم  او می  .شودا به زودی نابود میاریح داند که  او می  .« محبت روا داریدمن    نِاشما نیز بر خاند  ، کردم
   .کندرحمت می التماسِ اما از آنها   دم ر بقیه خواهد  مثلِ

زد گناهم هست را به من ندهید بلکه بر من  کنم آنچه که لیاقت و م التماس می" :گویددر واقع به آنها می راحاب
عالمتی بدهید که من و پدر و مادر و برادران و خواهرانم را از  یا  کنم به من قول بدهید  التماس می   .رحم کنید

   ".مرگ نجات دهید

این خواهش را از آن دو جاسوس که    . و اوبیابد  جاتخدا ن  و داوریِ  غضبکند که از  در واقع التماس می  راحاب 
پیدا کردن نجات و رهایی و در نهایت پیوستن به    در پیِ  . اوکندمی  دحقیقی بودن  ۀخدای زند  هیهو  ۀدر واقع نمایند

  . ابدی بسته است  یآنها عهد اخدا بقومی که   ... م خداستقو

  .باشدش میساله و اصلیت و هویت  دانست که این خواهش به معنی ترک قومیت و محل زندگی چهل و چند او می
با  او در این بود که    دلِ  ،ولی حاال  .ها در بین آنها زندگی کرده بودجدا شدن از مردمی بود که سال  او در حالِ

غرق    دید که در حالِ خودش را مثل شخصی می  او  .بپیونددیهوه و به قوم خدا  جدیدی که یافته بود به  ایمانِ  
او را نجات دهدشدن است و احتیاج به دست نجات در دست این دو    این طنابِ   ، و حاال به نظر او  . ی دارد که 

رهایی    امیدِ  ، دیگر دانست که اگر این فرصت را از دست بدهدمی  راحاب  .بودند  هجاسوس بود که نمایندگان یهو
  اش خواهد که به او و خانوادهمی  . او از آنهاکندبرای همین از آنها التماس رحمت و شفقت می  .برای او وجود ندارد

  .محبت و مهربانی نشان دهند

دو یا سه دفعه در این متن به کار    بیان شده(  احسان  ۀها با کلمدر بعضی ترجمه)که  کلمه محبت و یا مهربانی  

این    .آن به فارسی غیر ممکن است  ۀترجم  ای کهکلمه  !دِسهِ  بریِع  ۀشود به واژاین واژه مربوط می  .رفته است

نوعی از    ،این محبت  ه شده است.ردمقدس به کار ب در کتابکه به کراّت  هایی است  ترین واژهکلمه یکی از غنی
  .و یا پیمان بنا شده است ،وعده ،محبت است که بر اساس یک قول 
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  خصوصیاتِ  دائمی و بدون شرطی است که خدا بدون در نظر گرفتنِ   ، تغییرناپذیر   ، وفادارانه  در واقع محبتِ  هِسِد
که خدا در آن با اشخاص عهد و پیمان  کند  می  این واژه در واقع اشاره به محبتی  .کنداز خود ابراز می  ، مقابل  طرفِ
عشق و محبتی   ...  کندآنها حفظ می در هر شرایطی این عشق و محبت را با امانت و وفاداری نسبت به  و  بندد  می

پیمانی که از قبل بسته است در هر    وقول    بخاطِربلکه  کند  که هیچگاه به طرف مقابل و کمبودهای او نگاه نمی
ادامه می  ، شرایطی بدون اینکه عهد خود را بشکند قعر  که وقتی من و شما در    یمحبت...    دهدبه محبت خود 

ایمانداران    ، و ما را به جمعِکندما را به قیمتی گزاف بازخرید می  ،شتابدمی  ما  به نجاتِهستیم  گناهان خود غرق  
   .کندو هرگز تحت هیچ شرایطی ما را ترک نمی... هرگز  ...  دهد و هرگز پیوند می

که خارج  داند کند. او میمیاز آنها التماس اینگونه محبتی را  "مرا محبت کنید"گوید می  که راحابوقتی  و حاال 
که شما را تسلیم  ام شما عهد بستهو با ام من قول داده که  گویدمی واقعاو در  .خدا برای او امیدی نیست  هِسِدِاز 

دهید تا من   به من نشان ، استوار استکه بر عهد ابدی  که شما هم اینگونه محبتی   م کنتماس می. و حاال النکنم
   . ام هالک نشویمو خانواده

و   .او بود  او پیوستن به خدا و مردمِ  تنها امیدِ  . پسخدا در حال آمدن است  و داوریِ  ضبدانست که غمی  راحاب
خواست از این داوری هولناک  می  واقعاً او    . خود بود  جانِ  نجاتِ   به فکِر  او واقعاً   .کندبرای همین از آنها التماس می

برگرداند و از    یهوهبا شهامت و دلیری روی خود را به سوی    اً ایمانی به او داده بود تا قلب  اً خدا واقع  .یدا کندرهایی پ
   .هالکت نجات یابد

نکت که    ۀاما  است  این  توجه  میاو  قابل  اندازه که  همان  نخودش  خواهد  به  خدا  داوری  فکِر  ،بیابد  جاتاز    به 
خواهد  او می   .باشند  داشته  عظیم سهم  تانج  در این  اش هموادهخواهد که خانواقعاً میاو    .اش هم هستخانواده

  .این خبر را با آنان نیز در میان بگذارد

خودش را پیدا کند و    ۀخانواد اعضای  بایست  او می  ،کنندرا ترک میاو  برای همین پس از اینکه آن دو جاسوس  
اش بیایند  کرد که به خانهآنها التماس می  بهاو باید    .آن چیزهایی را که اتفاق افتاده بود با آنها در میان بگذارد  ۀهم
آنها در خطر است و داوری و هالکت آنها را تهدید  که زندگی  کامالً واقف بود    راحاب  .دناز هالکت در امان بمانتا  
  .کندمی

خیلی    ،حقیقی این است که شخص نسبت به نجات دیگران از هالکت و داوری  ایمانِ  های واقعیِیکی از نشانه
  .کند که آنها نیز به مسیح ایمان بیاورنداز ته دل آرزو می . اوتفاوت باشدتواند بیاهمیت قائل است و نمی

پس از آنکه  "  :گویدمی  ، های روحانی در آمریکا بودکه یکی از رهبران معروف در یکی از بیداری  د، جورج ویتفیل
مسیح آورد  به  می  م، ایمان  اطرافیان  دلم  همه  که  راخواست  افرادی  می  و  مسی  ،شناختمکه  کنم  حبه    . هدایت 

با هم قماربازی می زمانی  م رتکبِکردیمدوستانی داشتم که  با هم  زندگی  زشت می   گناهانِ   ،  شدیم و همگی 
منازل آنها رفتم  این بود که به    ،کردم  یحاز ایمان آوردن به مساولین چیزی که پس    .کردیمآلودی را دنبال میگناه
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بسیاری از آنها    . تا زمانی کهتا هر طور شده آنها را برای شنیدن خبر خوش انجیل و نجات در مسیح باخبر کنم

   ".راحت و قرار نداشتمنیاورده بودند، ایمان 

نجات خانواده    ، بلکه اران نه فقط به فکر نجات خود هستنداینگونه ایماند  .حقیقی است  دارِیک ایمان  بارزِ   ۀ این نشان
توانسته بود آنها را به    . گویا اواش هستیمبر خانواده  راحاب  . ما شاهد تأثیر و اطرافیان برایشان اهمیت بسزایی دارد

از نابودی رهایی پیدا    ، بیایند  راحاب   ۀ اگر به خان  که   آورندایمان میز  آنها نیطوری که  متقاعد کند    شایمان جدید
  .دنکنمی

اگر ما افرادی هستیم که برایمان اهمیت ندارد که آنچه را که خود  "  :گویدمی  ،واعظ بسیار معروف  جن، سپراچارلز  
اگر نسبت به این موضوع    ...   دیگران نیز دریافت کنند  ایم هکه خود یافت  و نجاتی راشند  چیم دیگران نیز باچشیده

وحشتناک هستیم که فقط    یریاکارانو یا  رده  انسانیت نب   حبت وی هستیم که بویی از میا هیوالی  ،تفاوت هستیمبی

   .کندبیشتر صدق می سفانه مورد آخر معموالًأدهد که متاو ادامه می ،بعدو  ". کنیم که ایمانداریموانمود می

با    ،را چشیدیم  هِسِدرحمت و فیض خدا یعنی    شیرینِ  ۀکه ما امتیازات و مز   هنگامی وقتی درک کردیم که او 
بدی ما را  ااز هالکت و داوری    و  را محبت کردها  م   نگاهدارندۀ خودش پیمانِ)بر اساسِ(  بدون شرط و    محبتِ

واهند و به زودی داوری خهی هستند اال گرانی که در زیر غضبِ که دی اهمیت ندارد  ا برای م آیا واقعاً  ، نجات داده
   ؟خدا بی بهره بمانند از این محبت و رحمِ شد،

و محبت خودش از  و او را با فیض  اش کارهای عظیمی کرده بودزنی را دیدم که خدا در زندگیچند هفته پیش، 
کند و هر روز  می شدر در حال حاضر در ایمان خودش . اوآلود و قدرتمند آزاد کرده بودهای گناهسری اسارت یک
 ، است  ایمذهبی  ر شخصگفت که چقداش میهمسایه   ۀبار  در  . این زنکندخدا را تجربه می  دِسِهِ  حبتِآن م

  ۀ چشم  اینیعنی  ،  مسیح  مراسم مذهبی است ولی خودِو  فرامین    به جا آوردنِ  ششخصی که تمام سعی و تالش
سنگینی بر قلبش    عاً بارِ خودش واق   ۀ این دوست برای همسای  . استمسیح را نچشیده    دسِهِ  و محبتِ   را ندارد   حیات

توانم با این  چگونه میکه  کنم تا خداوند به من نشان دهد  هر روز دعا می"  :گفتاو به من می  .کرداحساس می
اومسی  ۀزن دربار او در میان    کالمِ  ۀکنند  آزاد   توانم حقایقِچطور می  کنم.  حبتص  ح و محبتِ هِسِدِ  با  را  خدا 

و حاال آرزویش این    ...  خودش ایمان آورده و نجات پیدا کرده  .را دارد  راحاب که قلب  است  زنی  این زن،    "؟بگذارم
این در  هم  او  اطرافیان  که  باش  تِ جان  است  سهیم  نجات  و    .دنعظیم  برای  که  هستند  دیگری  زنان  بسا  چه 

ایمانداری است که نه فقط خودش    این قلبِ   .دارند  و دوستانشان بار   و باالخره همسایه   ، والدینشان  ، فرزندانشان
اگر شما هم اینچنین باری در خودتان    ند.آن را بچشهم  دیگران    خواهد ، بلکه میدریافت کرده   عظیم را نجاتِاین  

  .از اینکه شما فرزند خدا هستیداست ای نشانه این  ،برای دیگران دارید

شما  قطعاً    ؟کنیدرحمت می  تان از خدا التماسِانی و نجات جان و روح اعضای خانوادهآیا شما هم برای زندگی روح 
توانید مثل راحاب  . اما میکنیدبه مسیح  ایمان آوردن    توانید آنها را وادار به . شما نمیتوانید آنها را نجات بدهیدنمی
   .دعا کنید تا خدا آنها را هم نجات دهد ، از آن دو جاسوس درخواست کرد که
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دوستان   ؟اعضای خانواده  ؟را ندارد  حدر مسی  شما نجاتِ  فِ لمعاراهامروز سوال این است که چه کسی در دایر و  
  اید؟شده  آیا از دعا کردن برای آنها خسته  ؟نیاز دارد  حای مسییعنی عیسدهنده    تجا ن  کسی به اینچه    ؟نزدیک

تا  به دعا کردن و درخواست کردن از خدا ادامه دهید    ! نا امید نشوید.نه  د؟ایفه شده الک  آیا از درخواست کردن 
   .بدی نجات پیدا کنندا هولناکِ هالکتِو از را بچشند  خدا هِسِدِروزی آنها نیز محبت عظیم و باآلخره 

 

دوستان و    ، هایمانروزانه برای خانواده  م و خدا مجهز شوی  قدرتِ   د عا با در نبردِ تا  خدا ما را خوانده است    : نازی

 . عا کنیمآینده د  نسلِ)برای(  مان و مخصوصاً اطرافیان

 

دانیم که  و می  مسیناشبرای افرادی که آنها را میو  آییم  آلود به حضور تو میاشک  با چشمانِ   ،خداوندا"  سابرینا:

.  ابدی هستی  آنها از هالکتِ  نجاتِ  تو تنها امیدِ  ،ای خداوند  .کنیماند دعا مینچشیده و را هنوز  ت  هِسِدِآنها محبت  
  ، من  ۀمع  ، من  ۀخال  ،من  خواهرِ مادرِ من،  باشد که روزی شهادت دهند که روزی    .نجات بیابند  بر آنها رحم ک ن تا 

برای    ،متشکریم خداوند  .ماهدامروز ایمان آورو من  برای من دعا کرد  مثلِ راحاب  من    و دوستِ  ،من  در بزرگِما
تو که    را از محبتِا  تواند مای و هیچ چیز نمیمحبتی که در آن تا به آخر ایستاده  ...  تودِ  سِباورنکردنی هِ  محبتِ
 قدرتمندِ   نامِ در    آشکار ک ن. به عزیزان ما هم  را  محبت    . این شکار کردی جدا کندآ خداوند آن را به ما    حِدر مسی

 ". آمین!طلبیممیای مسیح عیس

 

شود، تعالیم نانسی دیماس و لگِموت، با صدای  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه  : نازی

ها حاصل همکاری دو مؤسسۀ  رسد. ترجمه و تهیۀ این برنامهفارسی سابرینا اصالن است که به سمع شما می

 باشد. « میراستی« و » هایمان احیا کُندل»

 

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org
http://www.%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C.com
http://www.%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7.com



