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: راحاب و ریسمان قرمز رهایی پادکستعنوان 

( 4 بخشراحاب و ریسمان قرمز رهایی )

ریسمان قرمز 

. گذاردمیان می ر اهمیتی را با ما درپ   ۀقدمی کوچک نکت  با برداشتنِ ،مقدسکتاب  این شخصیتِ  راحاب، : نازی

اطاعتِ  .او اطاعت بود  ۀ ایمانِو ثمر  راحاب ثمر داشت.  ایمانِ  .را واداشت تا اطاعت کنداو    ،او   ایمانِ  سابرینا:

بود راحاب   و دقیق  بی  ، حتیکامل  به ظاهر  ریسدر عملی  آویزان کردن یک  مثل  در    مانِاهمیت  بیرونِقرمز 
   ای کوچک!پنجره

با صدای سابرینا    نهایمان احیا کُدلدیگر از پادکست    ایامروز هم با برنامه  ،با سالم به شما عزیزان  :نازی

 .شنونده هستیم در خدمت شما عزیزانِ اصالن 

به این    حتما    ، اگر بله  ؟آیا تا به حال این فکر به ذهن شما خطور کرده که ممکن نیست خدا مرا دوست داشته باشد
، آلودمانگناه  ۀگذشت  ، علیرغمما  ۀ خواهیم دید که برای هم  راحاب زندگی    ۀ مطالع  ۀامروز در ادام  دهید.  برنامه گوش
 .امید هست

زیبایی از خدای رهایی    و تصویِرا  زندگی  . چونب داستانی عجیب و دوست داشتنی استحاداستان را  سابرینا:

 به وضوح قابل مشاهده   حمسی  بخشِنجات  کارِ  تصویِر  ،بحارا  داستانِدر    .کشدمی  دهنده را برای ما به تصویر 
ب خواهیم  حاداستان را   ۀ در مطالعامروز    ما  را   نکته  این   .که به زمین آمد تا گناهکاران را بیابد و نجات دهد  او  ؛ است
  .دید

فصل دوم مراجعه    شعکنم که به کتاب یو می  ، از شما دعوتهای خود را به همراه داشته باشیدمقدساگر کتاب
 کنید. 

به خدای   ایمانِ ولی بذرِ خوریم که زنی فاحشه بودب برمیحارابه داستان زنی به نام  شعدر این فصل از کتاب یو
او شنیده بود که   .شنیده بودیهوه خدای اسرائیلیان  عظمتِ ۀ بار چیزهایی در  . اوکاشته شده بود قلبِ او  حقیقی در
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های دهاما همان شنی  .بسیار کم و مختصر بود  شزنده و بسیار قدرتمند است ولی با این وجود اطالعات  ،این خدا 
   .یمانی حقیقی ایجاد کرده بودا  وامختصر در  

گوید که در مورد  می  و  کندخود را اعتراف می   جاسوسی که از سرزمین اسرائیل آمده بودند ایمانِ  به دو   ب حارا
ها در سرزمین  معتقد است که خدایانی را که سال  راحاب  .ام و ایمان دارم که خدای حقیقی استخدای شما شنیده

کنعانیان را به خاطر    خدا  دانستب در حالی که میحارا  ،بدین ترتیب  .ندهست  پرستیده است دروغینکنعان می
اش محافظت  که از او و خانوادهخواهد  میآن دو جاسوس    ، ازدادخواهد    ی قرارداور  ورشان موردآتهگناهان کرا

   .هالکت نجات دهند واز نابودی   و آنها را کنند

 : مراجعه کنیم ۱۳و   ۱۲ آیات حاال بیایید دوباره به

هم با فامیل من  شما  ،  مبا مهربانی رفتار کردکه من به شما    طور همان  تا ید  قسم بخورخداوند  نام  به    اکنونپس  »
ایشان را از بین نبرید    ۀو خانواد   ان منخواهر   ،برادران  ،مادر  ،پدر  ای به من دهید کهبه خوبی رفتار کنید و نشانه

 ( ترجمۀ م ژده) ".دهیدببلکه از مرگ نجات 

داند که شایستگی این درخواست را ندارد ولی  ب میحارا  .کندب از آنها التماس رحمت میحارا   ،براساس این آیات 
  .رحمت کند  ها التماسِدهد تا از آنبه خود جرأت می  ، برای او وجود ندارد  امید دیگری  داند هیچاز آنجایی که می

  . او هستند  ۀجاسوس نمایند  چون این دو مردِ  ؟چرا  .این درخواست را دارد  هاو در واقع از خدای اسرائیل یعنی یهو
و و شفقت برخورد کنند    تاش با رحمکه با او و خانوادهو قول بدهند  خواهد که سوگند بخورند  ب از آنها می حارا

 .محافظت کنند  اشاو و خانوادهدهند که از  خورند و قول میآنها سوگند می  ۱۴در آیه    .آنها محافظت کنند  از جانِ
  ،ما چیزی به کسی نگویی   ۀاز نقش  وت  . اگر شدخدا ما را بک   ،عمل نکنیمگوییم  به آنچه می»اگر    :گویداین آیه می 

برای اجرای    بعدا آنها    .«ا با لطف و مهربانی رفتار کنیمبا شم   ،وقتی خداوند این سرزمین را به ما داد دهیم  قول می
  .دهندقرار میشرط  این سوگند سه تا 

، این  شدیم شما  وقتی ما وارد سرزمین    . یم عمل خواهیم کرداهی که به تو داداوعدهگفتند ما به  »  :گویدمی  ۱۷  ۀآی
ادامه    ۱9-۱8آیات    شرط دوم در  سپس  «.فرستادی ببندای که ما را از آن به پایین  قرمز را به پنجره  ریسمانِ

جمع   ات پدرت را در خانه  ۀخواهران و تمام خانواد  ،برادران  ، مادر  ،تو باید پدر آنگاه  »دهد:  می

باشد و گناهِ ما نخواهد بود.  . هر کسی که از خانۀ تو خارج شده، به کوچه برود، خونش به گردن خودش میکنی

   « ای برسد، ما مسئول خواهیم بود.در خانۀ تو باشد، صدمهاما اگر به کسی که 

، آنگاه ما مجبور نخواهیم  اگر تو از نقشۀ ما به کسی اطالع بدهی»شود:  مطرح می  ۲0شرط سوم در آیۀ  و  

   « ایم، عمل کنیم.بود به وعدۀ خود که به تو داده
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دومین    .بستمی  شخود  ۀرمزی را به پنجر بایستی ریسمان ق پس این سه شرط به این ترتیب بودند که اول او می
این چیزها به    ۀو سومین شرط این بود که دربار  .آورداش گرد میخودش را در خانه  ۀخانواد  ۀشرط این بود که هم

 نگوید. هیچکس چیزی 

قبول  ب  حارا وید »مقدس میگدیگر کتاب  ۀترجم  : »... چنان باشد که گفتید ....«دهدب پاسخ میحارا   ۲۱در آیه  
   .گیرددهد از روی ایمان است و او سخنان آنها را جدی میکه می یپاسخ حتی  «.کرد

   «.ستبو ریسمان قرمز را به پنجره اوقتی آنها رفتند  .دنموو آنها را روانه » :دهداین آیه ادامه می

خیری از  أب هیچ تحارا. اولین شرط را بالفاصله انجام داد  ؟او چه کرد ، پس از آنکه جاسوسان خانه را ترک کردند
اضطراری بودن و    کامال  از  بحارا.  دهدانجام میبود  آنچه را که از او خواسته شده    او فورا   .دهدخود نشان نمی

  .گویندحقیقی سخن می  ۀخدای زنداز طرفِ    دانست این دو جاسوس به نمایندگیاو می  .فوریت قضیه آگاهی داشت
اش  گوید که باید این طناب قرمز را بر پنجرهگر این خدا میا   و  .کردندآنها در واقع کالم خدا را به او بازگو می

   .ر پنجره بستب قرمز را   طناب واطاعت کرد  ، او فورا  برای همین کند.  پس او باید اطاعت ببندد،

  ای او اول متوجه شد که در مخمصه   . افتادن بودرونده در حال اتفاق  پیش  سری رویدادهایِ  ب یک حارا در قلب  
ب متعلق به شهری بود که به زودی قرار  حارا   .خودش رو به رو شد  رمِ بم   ونیاز شدید  با  در واقع    . اوگرفتار شده

ی بودن این به جدّ  ال ما و حاال ک  .آنها داوری و هالکت بود  بود که حقِ   ییکی از گناهکاراناو    .بود نابود شود
  مید که کامال  فاقد قدرتِ فهب  حارا  ، دوم  ۀ در مرحل  .بیندخدا می  تنیازمند رحم  ا ر  خودو شدیدا   اقف است  موضوع و

کنم  ی میئکارها  من"  گویدمیبه آنها ندر صحبت با این مردان    . اونجات و رهایی خودش از این مخمصه است

نه!   "!دهمرا نجات می  امخودم و خانواده  ،در نهایت با تالش های خودم  ...   تا بتوانم از این وضعیت خالص شوم
دانست که هیچ راهی وجود  ب میحارا  .دانست که برای نجات از هالکت چقدر مستاصل و درمانده استاو می

  و آن این است  وجود دارد، دانست که راهی برای نجات اومی ، در عین حالولی  .خودش را نجات دهدتا نداشت 
هیچکس    که در   ی مسیح خداوند است اعیس  یعهد عتیق  یهوه صورتِ   . پناه ببرد  یعنی یهوهحقیقی    ۀکه به خدای زند

ب از این  حارا .«نجات نیست در هیچ کس به غیر از او»گوید س میطر پدر عهد جدید  .نجات نیست او زبه غیر ا
ه او امید ببندد و تواند بکه میاست  ای  تنها صخرهیهوه  دانست که  ب میحارا  .کندو شفقت می  ترحم  خدا طلبِ

   . پناه ببرددر او 

قرار داده    او سه شرط در مقابلِ  . ستا واقعی شدهد که ایمانب با اطاعت خودش نشان میحارا  ، سوم ۀدر مرحل و
کار ایمان خود را اعالم  او با این  اطاعت کرد.    اش بودقرمز به پنجره  طنابِ   بستنِ که  از شرط اول    . او فورا شده بود

  .نجات خواهد یافت  ،اش که بر روی دیوار شهر بود ببندداگر طناب قرمز را بر پنجره خانه  . او باور داشت کهکرد
توانست  سرخ رنگ را می  آن طنابِ  ،ورود به شهر   هر کس در بدوِ  ،او بر دیوار شهر بنا شده بود  ۀاز آنجا که خان

   .ببیند

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


                                                                                

 احیایمان نخواهی کرد دیگر بار آیا                                                                                                                                                                         

 ( 6:  85تا قومت در تو شادی کنند؟ )مزمور                                                                                                                  
  

 

www.reviveourhearts.com           www.factministries.org          www.راستی.com          www.احیا.com 

بود    یتقصیر   ۀاین طناب نشانه شرم و روحی  ،اول از همه   .قرمز سمبل چند چیز بود  طنابِ این    ؟قرمز   طنابِاما چرا  
  ، فصل اول مراجعه کنیماگر به اشعیا    .بوداو  آلوده  زندگی گناه  ۀطنابی که نشان  شت.که این زن از گذشته خود دا

اگر گناهان شما چون    ...   ت آوریم جّیکدیگر ح گوید بیایید تا در برابر می  : »خداوندگویدبینیم که میمی  ۱8در آیه  
ولی    .«شم خواهد شدمانند پسرخ باشد    ، اگرچه همچون قرمز   و  چون برف سفید خواهد شدهم  ،باشد  رخ ارغوان س 

مملو از  که دستان شما دهد  مان باب خداوند ادامه میه در ؟کندچرا خدا گناه را به چیزی قرمز یا سرخ تشبیه می
 ش دستان  و  ل کرده باشدت که ق  است  ه شدهیتشب  یک شخص مجرم  بهع یک شخص گناهکار  در واق  .خون است

ست از گناهانی  ا ایرنگ قرمز نشانه .زند که تقصیرکار استاش فریاد میشخصی که زندگی .به خون باشد آلوده
 ها به آنها آغشته است.  که دستهای انسان

ها بعد متوجه این  سال  .خود را سقط کرده بود  ۀسالگی بچ  ۱9کردم که در سن  پیش با زنی صحبت می  مدتی
ها  کرد که سالمی  او اعتراف  .خود را کشته و یا یک قاتل است  ۀبود که او با این عمل در واقع بچشده  واقعیت  
و نجات    مرا پاک کند  ،رحمت و فیض خدا توانست این گناه را ببخشدتنها    .های من به خون آغشته بوددست
   .دادهای او به آن آغشته بود او را آزار میخونی که دست مانند گناه و احساس تقصیر و شرم .دهد

خدا  ولی کالم    .ماهسقط نکرد  خودم را  ۀبچ  . من هیچگاهماهمن مرتکب این چنین گناهانی نشد  :دیبگوی  اید شماش
یکی از حاکمینی بود    . پنطیوس پیالطسما آغشته به خون است  ۀ دستهای هم  .ما گناهکاریم  ۀگوید که هممی

 و مستحق مصلوب شدن   مرتکب گناهی نشده است   حاو معتقد بود که مسی  که عیسای مسیح را محاکمه کرد.
های  دست: »مصلوبش ک ن، مصلوبش ک ن« پیالطس در ظرف آبی  زدندمی فریادمردم  در حالی که  اما    .نیست

مردم مقابل  در  را  و گفت  ش   خود  از خونِ»ست  بَ  من  مرد  دانید  .ی هستمّراین  پاسخ  و    .«خود  در  مردم همه 
های همه به دست  .«نداههمه گناه کرد»  :گویدخدا می  کالمِ  .«ما و فرزندان ما باد  او بر گردنِ  خونِ»  :گویندمی

   .مثل خون قرمز استو ها مثل ارغوان سرخ انسان ۀزندگی هم  .خون آغشته است

 آلودِاعالم کرد که گناهکار است و زندگی گناه  ،ستباش  بود از اینکه وقتی طناب قرمز را بر پنجره  اینمونه  بحارا
او   برای  بود  شرم و او  به جا گذاشته  را اعالم می  .احساس تقصیر  این حقیقت  بستن طناب قرمز  با  ه  کرد ک او 

   احساس تقصیر. و  مر از شرپ  گناهکاری است 

  ۀ پنجر که طنابی قرمز بر    کردنداشاره می  و به خانۀ او   شدندمی  اش ردّد که مردم از کنار خانهبگیری  حاال در نظر
او با بستن طناب قرمز نشان    ند.دیجنبانخود را می  کردند و برخی سِرشاید بسیاری او را مسخره می  . خود بسته بود

 که نیاز به نجات دارد.  دهد که گناهکاری استمی

رسد که خود تشخیص  می ای، به مرحلهشدچ گناهکار محبت و قدرت نجات دهندگی خدا را می که یک  یمگاهن
داند که چیزی  او می  .او پی ببرند  دیگران به گناهِ  دیگر ترسی ندارد که  . و در آنجاست که دهد که گناهکار استمی

نیست که معتقد باشد    ای مذهبی  ب آدمِحارا  .داردنپوشاندن و یا وانمود کردن    درسعی    ،ندارد پنهان کند و دیگر
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داند که چون می  قرمز را بالفاصله آویزان کند  طنابِکه  حتیاج ندارم. نه! او حاضر است  ابه نجات مسیح    من اصال 
 اش است.از پنجره  آویزان کردن این ریسمان سرخ  ،رهایی او تنها راهِ

دانست که برای  ولی حاال میم و تقصیِر حاصل از آن بود.  در عین حال شرو  گناهان او    لِقرمز سمب   این طنابِ
خوبی برخوردار    که از وضعیتخود را بپوشاند و وانمود کند    تقصیرِ   و  خدا الزم نیست که گناه و شرم   تِ حمدریافت ر

  و   ر از شرمپ اری است  ککه گناه کرد  و در واقع با آویزان کردن این طناب به دیگران و به خدا اعالم میا  .است
  را کار و گناهکند ست که گناه را مجازات میا خدایی   وهیه  دانستب در عین حالی که میحارا. تقصیر و پشیمانی

او  تنها    ، خاطر   . و به همینخدای رحمت و فیض استاو  دانست که  این را هم می  ، دهدخود قرار می  مورد داوریِ
رغم  که علی  انستدمیو  ابپوشاند و محو کند.  او را    از گناهِو شرم و تقصیر حاصل    ب حارا توانست گناهان  می

  .نجات هست امیدِ  او برای هدر یهو اش، گذشته آلودِزندگی گناه

توانستیم تو را نجات دهیم ولی این در صورتی ممکن بود که تو حداقل  گویند که خوب ما میمیبه او نجاسوسان  
نبودی فاحشه  در  نه!    . یک  زندگیِنشانه   واقعطناب قرمز  از  ری ا  . بود  او  آلود گناه  ای  نشانه  سمانِین  از  قرمز  ای 

 به خونِ او بود.  های آغشته دست

با آویزان کردن این    ، اوبر عکس  .نکرداعالم  مبری    ار  خود  ،های خودشبا شستن دست  ، وسطب مثل پیالحارا
   .ی کندبر تواند او را مهایش به خون آغشته است و هیچ آبی نمیب اعالم کرد که گناهکاری است که دستناط

، بینیدخود می  ۀگذشت  تقصیر گناهانِ  و  شرم  اگر شما خود را غرقِولی    ؟تصویری از زندگی من و شما نیستاین  آیا  
این    .غیر قابل پوشش نیست  و تقصیرِ ی از گناه و شرم  اهنشانتنها  قرمز    رنگِ   دهد که اینکالم خدا نشان می
   .ای از یک واقعیت مهم و حیاتی دیگر هم بودب نشانهحارنگ قرمز برای را 

و   خدا باید همه درون خانه جمع شده باشند  داوریِ  آمدنِ  که در هنگامِ  داش گفتنخانواده  وب  حاجاسوسان به را
سال پیش برای خود  ی که چهل  اهاین موضوع چقدر به واقع   .دنقرمز را از بیرون پنجره آویزان کرده باش  طنابِ
ای که در شبی فراموش نشدنی به  واقعه  !مهم در تاریخ اسرائیلیان  ای واقعه  ! اتفاق افتاد شباهت دارد  ان اسرائیلی

این داستان را    ند ولی قطعا سال پیش در آن شب هنوز به دنیا نیامده بود  ۴0  شایداین دو جاسوس    .وقوع پیوست
   ودند.شنیده ب بارها و بارها از والدین خود 

  از بردگیِ   که قوم خودش را  خواستدر آن شب می  است. خدا  این واقعه در کتاب خروج فصل دوازدهم نوشته شده
  ک و بی لای بی  هدهد که هر خانواده بّرنها دستور میخدا به آ  .دهدبن و مصریان رهایی  عوفر   وحشتناکِ  اسارتِ
مقداری از خون آن را    و  قربانی کنند  ، آن را در وقت عصر   ه،چهاردهمین روز ما  و در  برای خود تهیه کنند  عیب

هایی که قرار بود آن شب آن  همان خانه  ،هایشان بزننددر خانه  بردارند و بر تیرهای عمودی دو طرف در و سر 
 (.   ۷ )آیۀ گوشت این قربانی را برای شام صرف کنند]در آن شب[ خانواده 
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انسان و  چه  ی  صر های مزادهنخستو تمام  نم  کیدر آن شب من از مصر عبور م»دهد که  میاطالع    خدا به آنها 
  . خونی که بر دو طرفکرد   ممن خداوند هستم و بر تمام خدایان مصر داوری خواه  م.شک چه حیوان همه را می
آن  چون    .کنیدآنجا زندگی میکه شما در  از این  ست  ا   ای نشانه  پاشیده شده است،  شما  ۀ خانچهارچوب و بر سر در  

  «.به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید ،کنمرا هالک می صریان کنم و وقتی که ماز آنجا عبور می ،نشانه را ببینم

شما  وقتی ما وارد سرزمین  »ب گفتند  حاجاسوسان هم به را  !بحاچه شباهت عظیمی بین این داستان و داستان را
  ادران، بر   ، مادر  ،آنگاه تو باید پدر  .ی ببنددرستاف ای که ما را از آن به پایین  رهاین ریسمان قرمز را به پنج  ،شدیم

خونش به    برود،   تو خارج شده به کوچه   ۀ که از خان  ی هر کس  . ات را در خانه جمع کنیخواهران و تمام خانواده
، او نجات  خانه  آن  طناب قرمز بر   بخاطر وجودِ آن  ،ولی هر کس که در خانه مانده باشد   .باشدگردن خودش می
  .اجرا نخواهد شد آن  خدا بر  داوریِ و ما از کنار آن خانه عبور خواهیم کردپیدا خواهد کرد و 

  اتر بودند که خددس از مصریان مق  زدند،  هایشانخانه  را بر سر درِ که خونِ بّره  آیا به نظر شما افراد قوم اسرائیل  
بر سر در    قرمز  این بود که این خونِ  د،زادگان مصریان هالک شدن  ست اینکه نخ  دلیلِ؟ نه!  دادنآنها را نجات  

  ! هیهمگی گناهکار بودند و همگی مستحق مجازات و داوری االو مصریان  اسرائیلیان    .هایشان وجود نداشتخانه
بین   بّر  وجودِ  ، وجود داشت  یاناسرائیل  و یان  مصرتنها فرقی که  بر خون  بود. وگرنه، هایخانه  ه  آنها همگی    شان 

 .محکوم به مرگ و هالکت و داوری خدا بودند

در این قسمت خاطرنشان  رسول  س  لپو  .این مطلب برمیخوریم  هب  ۲۳:    6در رومیان    ، اگر به عهد جدید مراجعه کنیم
آنها چه اسرائیلیان    ۀچون همفت  گر صورت می  ی ها باید مرگخانهبنابراین، در همۀ    .«است  وتم »م زدِ گناه  کند  می

گناه تا م جازاتِ  شد  می  لماعای اِزادگان هر خانواده  ت سخبر ن  یبایستمی  گاین مر   .و چه مصریان گناهکار بودند
بّرهاجرا شود به اسرائیلیان گفت که اگر  ک بی  ای. خدا  قربانی(  آن  ،شته شودعیب  آن    ۀزادنخستبه جای    )برۀ 

ردند ولی  شان م  های مصری نخست زادگانبنابراین در خانواده  . . م زدِ گناه موت استخانواده محسوب خواهد شد
  بر سربّره را  ن  آ  این افراد برای نشان دادن این موضوع باید خون  .ردعیب م ه بیم خدا یک بّروهای ق در خانواده
   .یافتندمی زدند و به این صورت از مرگ نجات یشان مهایدر خانه

ریسمان    ای که ؟ خانهکدام خانه   . هر یک از افراد خانواده که داخل آن خانه بود نجات یافت  ،ب حادر رابطه با را
که خدا برای نجات    عهد و قولیاز    ،شدندخانه خارج می  . اگر آنها از آنآویزان شده بود  ۀ آنقرمز بر بیرون پنجر 

  ند.ماندنصیب میآنها داده بود بی

خود را در عمل با آویزان کردن آن ریسمان قرمز    ایمانِ ولی اگر    . ب به جاسوسان اعتراف ایمان کرده بودحارا
   .نجات و رهایی او بسته به آن ریسمان قرمز بود و بس ماند.می نصیبخدا بی  از نجاتِ ،دادمیننشان 

در مقابل    هکردن آن در واقع به معنی اعتراف ایمان به یهوو آویزان مشاهده بود    این ریسمان قرمز از بیرون قابل
  .ب به وجود آمده بودحابود که در درون قلب را جدیدی یت ایمان  ؤریسمان قرمز از شواهد قابل ر . این عموم بود
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کامل و     او اطاعتِ  .اطاعت او بود   او،ایمانِ   شت و ثمرۀاد  مرث  او   ایمانِ  .اطاعت کند  را واداشت تا   و ا  ،ب حاایمان را
دلیل    واقعدر    !اهمیت مثل آویزان کردن یک ریسمان قرمز در خارج از پنجرهظاهر بی  ، حتی در عملی بهدقیق بود

   .خالص و ناب بود ، یعاقو او یمانِکه ا اینکه این چنین اطاعت کرد این بود 

یک ریسمان قرمز ساده    شود که چطور می  شودمی  حاین سؤال مطر  ، کنیماین داستان رجوع می  اصلِوقتی که به  
برای شخص تضمین کند را  این چنین نجات و رهایی عظیمی  بلند و ضخیم وقتی فرو   ؟بتواند  آن دیوارهای 

سقوطِ  ،افتادندمی می  وحشتناکِ  با  لورده  و  له  خود  زیر  در  را  همه کس  و  چیز  همه  نابودی  خود  به  و  کردند 
ولی    ؟نحیف بعضی را رهایی دهد  یک ریسمان قرمزِ   ، کن بود که در این گیر و دارچطور ممحاال    ند.کشاندمی

   .اش را از آن هالکت هولناک رهایی دادو خانواده بحاقرمز را  همین ریسمان

شما از هالکت  و  نجات من    خاطِربکه بر صلیب جلجتا  خداست    ۀباور نکردنی خون بّر  وبی نظیر    قدرتِو این  
   .شدجاری 

یعنی    ،اما خدا قرار داد تا همین خون  .آیدب با منطق انسانی جور در نمیحاداستانی که مثل آن ریسمان قرمز را 
  .ضامن نجات من و شما از هالکت ابدی باشد عیسای مسیح خون

برای    ریخت،  تا برای نجات ماجبر روی جل  حخونی که مسی  وصلیب مسیح  »ذکر  گوید  س میلبرای همین پو
  افتادن   ب شاهد اتفاقحااین چیزی بود که را  .«ت خداستوناجیان هستیم ق  ه ک  هالکان حماقت است ولی برای ما

از گناهانمان نجات پیدا    حاصلِ  خواهیم از هالکت ابدیِاگر ما می  که  قول خداست شد. بله، این  اشآن در زندگی
   .برای من و شما جاری شداست که بر جلجتا  مسیحخون  ردن به ریسمان قرمِزپناه ب  ، تنها راه ،کنیم

این ریسمان قرمز رهایی    ی ...در زندگیت بزن  ها را بر سر ب  ر خون پ  کنیم که این  دعوت میامروز    ، خواهر عزیز   از تو،
  تدنیای اطراف  ۀتا وقتی که حتی هم  یببر ، عیسای مسیح، پناه  خدا  ۀبّر  به خونِ  ی ...زندگیت آویزان کن   ۀرا بر پنجر 

هی و  غضب اال  ای، از داده  شستشو   ح در خون مسی  ا ر   خودتویی که    ، سقوط کند و به هالکت ابدی ملحق شود
   .هالکت در امان بمانی

گناه و تقصیر    که در زیر بارِ تویی    ،بری تقصیر و شرم گناهت هنوز به سر می  برای تو خواهر عزیزی که در قرمزیِ
  ، مسیحستتو  گناه  هب  ه های آغشتدستگر  بیانفقط    ت ریسمان قرمز برای  ه کتویی    ، شویداری خورد میو شرم  

قرمزی که  .... ریسمانِ  آویزان کن    اتآن را بر پنجره زندگی  ...   است  سمان قرمز رهایی را برای تو مهیا کرده ری
   .است ح خون مسی ۀنشان

  است که برای تو خون پر بهایی   ۀبلکه یاد آورندکند،  صحبت می ۀ تو  ریسمان قرمزی که نه فقط از گناهان گذشت
  .گناه و هالکت ابدی رهایی دهداز اسارت ریخته شد تا تو را برای همیشه و شخص تو 

ریسمان قرمز    این   نجات یابم؟ چگونه به   چگونه  ؟چگونه رهایی پیدا کنم  بگویی: »ولیو خواهر عزیز ممکن است  ت
 : پناه ببر و با ایمان دعا کن و به او بگو حمسی به م؟«شداشته با یابیرهایی دست
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های تالش دانم  می  .نجات بخشیتا مرا  آمدی    ،خدا  ۀبّر  ،آورم که تو مسیحایمان می  .آورمایمان می»خداوندا، من  
قادری که مرا  ای خداوند عیس تنها تو  بلکه تو و مرا از هالکت ابدی نجات دهند ندتوانمینانسانی و اعمال خوبم 

م آویزان  ازندگی  ۀقرمز را بر پنجر   و این ریسمان  .میزنم  امزندگی  ر بها را بر سر درِپس این خون پ    .رهایی بدهی
تقصیر و شرم گناهانم را    قرمزیِ   ، قرمز خود ی که با خونِیتو   ...  م اهردبه همه اعالم کنم که به تو پناه ب  تا  کنم  می

مسیح    خونِ   که به خاطرِ   کنم شکر می  را  تو،  پدر  ای.کردهسفیدتر  مرا از برف    ،وز به خاطر خون تور مو ابرداشتی  
. در نام  خودت کردی  بدیِ ا  مرا قرین بخشش گناهان و نجات  ، عبور کردی و به جای هالکت  ام از روی زندگی
 «مسیح، آمین.

 

ز هالکت هولناک  ا  کند وپاک میدهد،  پ ر بهای بّرۀ خدا. خونی که ما را نجات می  برای خون خدا رو شکر    : نازی

   .دهدابدی رهایی می

   .با ما دوباره همراه شوید و ریسمان قرمز رهایی باحراهای آتی کنیم که در برنامهدعوت میاز شما 

که گناه آنها آنقدر   چون معتقدند  برندمینخدا لذت    از بخششِ  ،ایمان آوردن به مسیح  با وجودِ   ، بسیاری از زنان
  .را ببخشدآن که ممکن نیست خدا است بزرگ 

با آن خواهیم پرداختآینده به این موضوع و راه حل  ۀدر برنام ارتباط  آینده شما را به   ۀبرنامتا    .های الزم در 
 . سپاریمهای خدای رهایی دهنده میدست

 

شود، تعالیم نانسی دیماس و لگِموت، با صدای فارسی  خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میها  آنچه در این برنامه
می شما  سمع  به  که  است  اصالن  برنامهسابرینا  این  تهیۀ  و  ترجمه  همرسد.  حاصل  مؤسس ــ ها  دو  ۀ  ــ کاری 

 باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
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