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: راحاب و ریسمان قرمز رهایی پادکستعنوان 

( 6 بخشراحاب و ریسمان قرمز رهایی )

ما امید   ۀ که به هم  راحاب داستانی استای به نام  ان زندگی فاحشهتسادر برنامه امروز خواهیم دید که د  : نازی

. دهدمی

ما    سابرینا: میامروزه،  زندگی  دنیایی  که  در  بر کنیم  زند  بسیاری  خدای  یعنی    ۀضد  مسیح  عیسحقیقی  ای 

سال پیش خدا به    اما دو هزار  .گوید که روزی این دنیا تحت داوری قرار خواهد گرفتکالم خدا می  اما  .نداهایستاد
درست مثل دو جاسوسی    .مالقات کند  کارگناه  ۀبا این دنیای سقوط کردتا  بر زمین ظاهر شد    عیسای مسیح صورت  

مهلک    به ما بگوید چگونه از این داوریِتا  او به دنبال ماست    .مالقات کردند  ،گناهکار  این زنِ  ،فاحشه  راحابِ  که با
  .یمپیدا کنو وحشتناک نجات 

با صدای سابرینا اصالن  «هایمان احیا کُندل» ای دیگر از پادکستامروز با برنامه ،شنوندگان عزیز  :  نازی

 .در خدمت شما هستیم

برنامه دانید،می همانطور که با سری  به حال  با شما   و ریسمان قرمز رهایی راحاب هایی تحت عنوانتا 

فرصت نجات و رهایی داد،   راحاب ای به اسمامروز خواهیم دید که اگر خدا به فاحشه در مطالعۀ .ایمهمراه بوده

از   ،ایدهای قبلی نشدهاگر تا به حال موفق به شنیدن برنامه کند. این هدیه را به من و شما نیز عطا خواهد  او می پس

می دعوت  تارنماهایشما  فارسی  بخش  به  که  کُندل»  کنیم  احیا  »هایمان  و  مراجعه   «راستی« 

اینترنتی مورد نیاز شما در انتهای درس در اختیار شما  های  های ما را در آنجا دنبال کنید. آدرسپادکست و کنید

.امروز توجه کنید کنیم که به برنامۀدر اینجا از شما دعوت میقرار خواهند گرفت. 

از دو جاسوسی    راحاب  ،اگر به یاد داشته باشید  .شویمامروز به انتهای فصل دوم کتاب یوشع نزدیک می  سابرینا:

کند و به آنها  شده بودند تقاضای رحم و شفقت می  اریحا وارد  حقیقی    ۀخدای زند  هنمایندگان یهو  به عنوانکه  
که خدا این شهر را مورد داوری    . ولی هنگامیاین سرزمین را به شما داده استدانم که خداوند  »می  :گویدمی

دهند که بله به تو قول  اسوسان پاسخ میج و    .«ام را نجات دهیدکنم که مرا و خانوادهالتماس می  ، از شما قرار دهد
از    اتخانهپنجرۀ    تو باید این طناب قرمز رنگ را بر اما،    .خوریم که تو را نجات خواهیم داددهیم و سوگند میمی

ُکـــن احیـــا هایمـــان
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  ۲۱تا    ۱  های هبه آی)  .ات را از مرگ و هالکت حتمی نجات دهیمتو و خانواده  ، ما با دیدن آنتا  بیرون آویزان کنی  
  (مراجعه کنید

یب کنندگان به  عقت  تا به کوهستان رفتند و سه روز در آنجا ماندند   هآنجا را ترک کرد  »آنان   :میگوید  ۲۲آیه    سپس
 .آنگاه آن دو مرد بازگشتند  ، اما چیزی نیافتند.تعقیب کنندگان تمامی طول راه را جستجو کردند  .اریحا بازگشتند

او را از هر آنچه برای آنها رخ داده    ،رسیده  پسر نون  شعنزد یو  ورود گذشتند    از معبِر  ،آنها از کوهستان فرود آمده
  (ترجمه هزاره نو) .«بود آگاه ساختند

در این شهر با زنی مالقات  که ما م در میان گذاشتند وق  ۀاین داستان را با یوشع و بقی ،آنها قطعاً در بازگشت خود 
  ۲۴  ند و در آیۀ گویداستان را می  ۀ آنها هم  .خدا در قلبش ایمان قرار داده بود  واقعدر    . دار بودکه ایمان  کردیم 

سرزمین را به دست ما داده  این  به راستی خداوند تمامی  »  : اعالم میکنند کهشع، با اطمینانِ خاطر  خطاب به یو
  اند.«هایشان به لرزه در آمدهو دل اندساکنان آن زمین از حضور ما گداخته شده ۀهم ،بعالوه .است

زده  و وحشت  انزمین از آنها ترسه همۀ ساکنان  دانستند کاز کجا میآنها    ؟دانستندآنها این حقایق را از کجا میولی  
 بود. به آنها گفته راحاب چون  ؟هستند

گوید که به  به ما نمی  کالم خدا دقیقاً   ؟کنددر آنجا االن چه کار می  راحاب  . حاال بیایید برگردیم دوباره به اریحا
  دانیم که او دو کار را حتماًمیولی قطعاً    !در اریحا مشغول انجام چه کاری بود  راحابمحض بازگشت دو جاسوس  

   .داد مجاان

وقتی که اسرائیلیان برای تصرف    مبینیمیچون بعدها    .گذاردخود همه چیز را در میان می  ۀاو با خانواداول از همه،  
  ، مادر  ، پدر  ۀبار  اً در حریصکالم خدا    .در خانه گرد آمده بودند  )راحاب(   او  ۀخانوادهمۀ    ،شونداریحا وارد آن می

ها و سایر  زاده  برادر   و  هازاده  دانیم آیا خواهرنمی  دقیقاً  . کندمتعلقات آنها صحبت می  ۀو هم  ، خواهران  ، برادران
   .ای در آن خانه جمع شده بودنددهد که عدهولی ظاهر قضیه نشان می !اند یا نهاقوام هم جزو آنها بوده

 انبه نزد آنها رفته و آن  او حتماً  .کردندمیناین افراد با او در زیر یک سقف زندگی    ۀهم  ،در حالت عمومیمسلماً  
خوش این است  و خبر الوقوع است  که داوری خدا قریب  به آنها گفته بود راحاب .را از همه جریان مطلع کرده بود

  ... ریسمانی  بسته شده بود یای که به آن ریسمان قرمزخانه  ،نجات خواهند یافت ، شوند ۀ اوکه اگر آنها وارد خان
   .قرمز رهایی استریسمانِ ایمان داشت  راحابکه 

دانیم که آنها در  نمی !خود با مشکلی برخورده است یا نه ۀاو در متقاعد کردن خانواد آیا اطالع نداریم که  ما دقیقاً 
با او بحث و مجادله    ؟نداهاو را مسخره کرد  ! آیااندنشان داده  العملی()عکس  باور کردن این موضوع چه واکنشی

ی موضوع را جدی بگیرند و با  بایستمی راحاببه هر حال موضوع اصلی این است که آنها نیز مثل ولی  ؟اندکرده
  .ای که ریسمان قرمز نجات و رهایی به آن بسته شده بودخانه ،ایمان و اعتماد به آن خانه وارد شوند

ـا ُکـــن
ن احیــ
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  .بندداو اول ریسمان قرمز را می  .که او منتظر مانده است  هقطعاً انجام داده است این بود  راحاب دومین کاری که  
   .ا از این موضوع مطلع کند و حاال طناب قرمز را بسته و در حال انتظار استاش رکند همه خانوادهبعد سعی می

داند که در آن  نمی  او اصالً  .ی خواهند آمداو خبر ندارد که اسرائیلیان کِ  .ی باید صبر کندداند که تا کِنمیاو دقیقاً  
است خبر  بودند چه  زده  اردو  اسرائیلیان  که  یعنی جایی  اردن  رود  می  راحاب   !طرف  همراه  فقط  به  او  که  داند 

گفته    ه آنهاجاسوس ب  چون دو  کنند که خانه را ترک کنندت نمیأآنها حتی جر   .با ایمان صبر کنند  باید  اشخانواده
  .« خواهیم بودو ما مُبّرا  خونش بر گردن خودش خواهد بود    ، رودات به کوچه بیرون  اگر کسی از در خانه »بودند که  

  !ی خواهند آمددانست که آنها کِنمیاگرچه  ،بودبایستی برای آمدن اسرائیلیان آماده میمی ببنابراین، راحا

و فرزندان اسرائیل در نظر    شعمعموالً همه چیز را از دید یو  ،پردازیمما وقتی به داستان اریحا و دیوارهای آن می
  .او نگاه کنیم دیدِ ۀرا از زاوی همه چیز و بگذاریم  راحاب امروز خود را جای  . اما بیاییدگیریممی

  .مراجعه کنید ۶فصل   شعکنم که به یومنظور از شما دعوت می به این 

   .«کردهیچکس به آن رفت و آمد نمی و بسته بود بنی اسرائیل کامالً »شهر اریحا به سبب :گویدآیه اول می

انگار که شهر    ...  اندشدهبسته    شهر اریحا کامالًهای  دروازه  ،ظاهراً با اینکه هنوز دشمن اصالً ظاهر نشده است
ولی اهالی اریحا در وحشت و ترس    ، چه دشمن هنوز حمله نکرده  دهد که اگراین نشان میمحاصره شده باشد.  

و دو دیوار بسیار ضخیم و مرتفع دور تا    بنا شده بود   شهری بود که بر روی تپه  . اریحاباش هستنددر حال آماده
این شهر    امنیتِ  .این شهر را نداشتحمله به  از لحاظ انسانی هیچ ارتشی قدرت    .صور کرده بوددور آن را مح

  .تضمین شده بود

دهد که بارها و  احتماالً یک شهر بسیار قدیمی بوده است که تاریخ نشان می  اریحا گویند که  باستان شناسان می
جدید   این دشمنِمقابل رفت که در این بار نیز انتظار میو   .بارها در مقابل حمالت دشمنان ایستادگی کرده است

هیچکس جرأت    و  اما این دفعه ترس و وحشت عظیمی بر آنها مستولی شده است  .خود مقاومت نشان دهداز  
بسته    های ورود و خروج به این شهر نیز کامالًراه  ۀهم ،ین حالعدر    .د کندکند که به داخل و خارج شهر تردّنمی
   اند.شده

حاصل  آنها پیروزی    اسرائیلیان بر که چگونه  توانند بفهمند  مینساکنان شهر اریحا در حساب و کتاب خودشان  
  ر کردههای آنها را از ترس و وحشت پُ دل  ،اندآنها شنیده  ۀبار  که در   ایهپیروزمندانهای  داستانی  لو  .خواهند کرد

  است.

  ! دانیمدقیقا نمی  ؟!یا دو هفته  ؟!یک هفته  ؟!شاید چند روز بعد از بازگشت جاسوسان  .رسدمی  اباالخره روز موعود فر
  ر نام داشت که وفاشاین شیپورها    .نواختن شیپورهاصدای    ،شنودصدایی می  راحابیک روز صبح زود  ولی باآلخره  

و ناهنجاری    صدای خشن که  ست  ا  شوفار سازی  .داشتنموسیقی دلنوازی  صدای    و  شداز شاخ قوچ ساخته می
خود    ۀخانواد  راحابتوان تصور کرد که  می. حال  عدد شوفار در حال نواختن هستند  ۷و حال تصور کنید که    .دارد

ـا ُکـــن
ن احیــ
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بر روی دیوار    راحاب   ۀخان   ،اگر به یاد داشته باشید  .د از پنجره بیرون را نگاه کنیدیبیای  …  دیزند که بیایرا صدا می
یی که شهر  هاهمان  ،دیداو اسرائیلیان را می  .شهر نگاه کندبه بیرون  توانست  اش میپنجرهدرون  بنا شده بود و از  

متر ارتفاع داشت و    ۱۴حدود  هک   شدند و به دور دیوار بیرونی شهرنزدیک می  دشتنآنها دا   . اریحا در انتظار آنها بود
چهارم یا پنجم    ۀطبق  ۀاین مثل این بود که از پنجر   .بودنددادن  شت در حال مانور  بر روی آن قرار دا  راحاب  ۀپنجر 

   .یک ساختمان به سربازانی که در پایین در حال رژه هستند نگاه کنی

آنها در   .اندپوشیده  ایلباس مشابههمگی  بیند که  سپس هفت مرد را می  .بینداو احتماالً ابتدا سربازان مسلح را می
کاهنان می  ی واقع  را  شیپورها  این  که  می  سِر  شتِپُ در    .نواختندبودند  به چشم  دیگر  مرد  که  خوردند  آنها چهار 
دانیم که این  ما می   .کردندهایی که در دو طرف آن وصل شده بود بر دوش خود حمل میبا چوبای را  صندوقچه

دیگری در حال گام برداشتن    محافظِ  سر آنها نیز سربازِ  شتِ. پُ حضور خدا بود  ۀپیمان بود که نشان  ۀصندوقچ  ،جعبه
  .بود

رژه این  آنها در  اسلح  ،اما  با  ندارند  ۀکاری  نمی  .خود  تنها  کردهسکوت    و کامالً  زنندهیچ حرفی  کاری که  اند. 
  .کنند نواختن این شیپورهاستمی

شاید حتی    ؟آورد  هر را به تصرف خود در خواهد این شاسرائیل چگونه میکه خدای  اند  و بقیه در تعجب  راحاب 

آنها با چشم خود    "؟!چگونه این شهر را تصاحب خواهیم کرد":  رفتند هم متحیر بودندافرادی که پایین رژه می

  چگونه از پسِما  "که  آمد  در ذهن آنها پیش می  جور سؤالهزار و یک    و  دیدندهای مرتفع سنگی را میآن دیوار
اش را نجات خواهد  خانواده  راحاب وچگونه  خدا    ؟چگونه از ما محافظت خواهد کردخدا    ؟اینها بر خواهیم آمد

   "؟داد

روز از خود واکنشی نشان نداده    ۶اهالی شهر اریحا در طول این  ولی    .روز به دور شهر رژه رفتند  ۶و اسرائیلیان  
از    ؟نیزه و سنگ پرتاب نکردند  یان شش روز از باال بر اسرائیل  چرا اهالی شهر اریحا تا به حال در طول این  .بودند

م خودش  قوآنچه بر ما روشن است این است که خدا از  ولی    .موضوع وجود ندارداین  جوابی برای    ،لحاظ انسانی
اریحا    .نشان دهنداز خود    )تهاجمی(  ای هیچ حرکت حمله اریحا  محافظت کرده بود و اجازه نداده بود که اهالی  

  بود.   نفر  ۱۲۰۰جمعیت آن چیزی حدود  ، و  کیلومتر مربع  ۵چیزی حدود  شاید  مساحت آن  همۀ    .بودنشهر بزرگی  
احتماالً هزار نفر هم به عنوان مسافر در آن    ، کردصل میون را به هم  نعااز آنجایی که این شهر شمال و جنوب ک

یک دور کامل به دور دیوار بیرونی تا  کشید  می  دقیقه طول  ۳۰شاید حدود    ،بر حسب مساحت شهر   .ساکن بودند
   طواف کنند.شهر 

افرادی که    ۀهمبه زودی    هکت  دانسمی  اواز یک طرف    ؟شدنوساناتی در احساساتش میچه    دچارراحاب  و حاال  
  رد آنها خواهند مُ  ۀهم  ستدانمیو  ا  . داوری خدا قرار خواهند گرفت  ، تحتِها با آنها بزرگ شده بوددر شهر سال

او را رد کرده    . ولیاین خدا شنیده بودند  عظمتِ  ۀبار  در  راحابآنها هم مثل    .حقیقی ایمان نداشتندبه خدای    چون
  ۀ به نجات خود اطمینان داشت و هم  وناً اش خیلی خوشحال بود و دربرای خود و خانواده  راحاباز طرفی    .بودند
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او هر    !افتددانست که چه اتفاقاتی دارد میاما االن در حال حاضر نمی  .بودانتهای او  و شادی بی  عفاینها باعث ش
بدون اینکه چیزی بگویند در سکوت یک دور به دور شهر   ،نوازندید که گروه رژه روندگان شیپورها را میدروز می

ها  متحیر بود که این  ،او ناامید و سرگردان  .دنگردخود باز می  و به اردوگاه  کنندو بعد آنجا را ترک می  ،گردندمی
هر صبح بیدار  او    ؟جنگی است  تاکتیکِ   دلِدیگر چه مُاین    ؟ها طول خواهد کشیدژه این رتا به کِی    !کنندچه می

به نظر    شت.و همینطور این بازی ادامه دا...  روز چهارم    ،روز سوم  ، و دوبارهشنیدصدای شیپورها را می   ،شدمی
دانیم  این را میولی    ؟!او شک کرد یا نهآیا دانیم که  نمیواقعاً    ؟و تردید به خود راه دهد  شک  نداشت  آیا حق  ،شما

   .کندر میهای ایمانداران خود را از فیض و اطمینان پُسرگردانی خدا دلاوقاتِ بُهت و  که در اینچنین  

آنها    .د که دو جاسوس به او گفته بودندهایی بوقول  ، سخنان وتوانست بر آن تکیه کندمی  راحابتنها چیزی که  
اش را  قول داده بودند که او و خانوادهآنها  .«خدا این زمین را به ما داده و ما دوباره برخواهیم گشت» گفته بودند:

 نجات خواهند داد.  

  اما   .نداهایستادای مسیح  عیس حقیقی یعنی    ۀضد خدای زند  کنیم که بسیاری بردر دنیایی زندگی میامروزه، ما  
عیسای  سال پیش خدا به صورت    اما دو هزار   .گوید که روزی این دنیا تحت داوری قرار خواهد گرفتکالم خدا می

  راحابِ   درست مثل دو جاسوسی که با  .مالقات کند  کارگناه   ۀبا این دنیای سقوط کردتا  بر زمین ظاهر شد    مسیح
مهلک و وحشتناک    به ما بگوید چگونه از این داوریِتا  به دنبال ماست  او    .مالقات کردند  ، گناهکار  این زنِ  ،فاحشه
و خون او ریخته    کرد  خود را بر صلیب قربانی  جانِ   . اوما را بر خودش گرفت  داوریِ  زاتِ امجاو    .یمپیدا کننجات  

  .دهدبرا نجات ا م  راحاب طناب قرمِز تا مثلِ شد

آینده که در حال    یِو از داورمسیح بر روی صلیب برای این بود که فرصتی به ما داده شود تا در او پناه ببریم    کارِ
را ترک    راحاب دو جاسوسی که  آن    دمانناو نیز  ی  ول  . مسیح سپس به آسمان رفت  .آمدن است رهایی پیدا کنیم

باز خواهند   چه زمانی  گفتند که ن  راحاب  هن باسوسجا  .باز خواهد گشتکه روزی  به ما قول داده است    ،کردند
   .باز خواهد آمد  ه است که قول داد ا م بهاما او   .گرددهم به ما نگفته است که چه زمانی برمی حمسی. گشت

. گاهی  کندنمیو خدا هیچ کاری  افتد  هیچ اتفاقی نمی  بینیم، ولی میمنتظریم  راحابانند  م  گاهی اوقات ما هم
کنند  همه ما را مسخره می  .آیدخیلی طوالنی به نظر می  ؟!مسیح خواهد آمد  کنیم که آیا واقعاً شک می  اوقات حتی

  ند.کن فکر می  ماکمی مثلِو عدۀ 

قبل    حمسی.  آنچه به ما قول داده شده است بنا کنیم  بر   راحابخود را مثل    ایمانِ  ،مهم آن است که ما ولی نکتۀ  
 گفت: »خواهم آمد.«   شاز بازگشت

این    ،سپیده دم برخاسته   ، روز هفتم»  : خوانیمبه بعد می  ۱۵آیه    ، از دوباره مراجعه کنیم  شع فصل ششم یواگر به   
به مردم    عوشی  ،هفتم وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا در آوردند  ۀدر مرحل اما    .بار هفت بار شهر را دور زدند

به عنوان    ، و همه چیزهایی را که در آن است  . شهر ه استزیرا خداوند این شهر را به ما داد  !فریاد کنید  :گفت
ی نرسانید.« آسیب ، ما پناه داد او که به جاسوسانِ ۀفاحشه و خانواد . اما به راحابِ از بین ببرید ،قربانی برای خداوند
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ادشان بلند  صدای فری   . همین که مردم فریاد برآوردند ۀهم  ،وقتی شیپورها را نواختند  د: » دهادامه می  ۲۰و در آیۀ  
راست به داخل شهر رفتند و آن را تسخیر   یان اسرائیل همگی یکهپاس  . آنگاهدیوارهای شهر فرو ریختند  ،شد

   .«کردند

 ؟ دیوارها چگونه فرو ریختند  . ولی این این دنیای گناهکار است  هی که در انتظارِ ای است از داوری االاین تنها سایه 
آنچه که توجه مرا   . امافرو ریختن دیوارها از یک طرف بسیار حیرت انگیز است ی نبود. دیگر  چیز   زهجعجز مُاین  

این است که دیواری که خانه    ،کند و برای من بیشتر از فرو ریختن دیوارها حیرت انگیز است به خود جلب می
  .افتدهر یک از ما اتفاق مینجاتِ  ست که در  ا  ایمعجزهو این    بود.  باقی مانده  پا بر جابر آن بنا شده بود    راحاب

  نجاتِ   ،یندآ   ادر است آنانی را که از طریق وی نزد خدا»او ق  :خوانیممی   ۲۵فصل هفتم آیه    عبرانیاندر کتاب  
   .«بخشدببینهایت 

آنگاه هر آنچه را در شهر بود از زن و مرد    : »گویدبینیم که میمی  ،مراجعه کنیمفصل ششم    شعاگر دوباره به یو
به دو مردی که  وشع  اما ی   .شمشیر به نابودی کامل سپردند  همه را به دمِ  ، و پیر و جوان تا گاو و گوسفند و االغ

او را با همه    ،سوگندی که برایش خوردید  طبقِ  و  آن روسپی برویدبه خانۀ    :زمین را جاسوسی کرده بودند گفت
و برادران و خواهران   ،مادر ،را با پدر راحاب ،جاسوس داخل شده آن دو جوانِ . پسا بیرون آوریدبستگانش از آنج

   (۲۳-۲۱ هایه.« )آیاو را بیرون از اردوگاه اسرائیل جای دادند  خویشانِ ۀبیرون آوردند و هم ،و هرچه داشت

منتقل میبه  باید موقتاً  اش میو خانواده  راحاب اردوگاه  از  از لحاظ شریعتِخارج  ناپاک    شدند چرا که  اسرائیل 
او باید مراسم تطهیر و پاک شدن   .آمدای بود که از فرهنگ ناپاک بت پرستی میغریبه  راحاب  ند.شدمحسوب می
  وادۀ خداجزئی از خان  لکهزیر خواهیم دید که او همیشه بیرون از اردوگاه باقی نماند ب  . اما در آیاتدادرا انجام می

   .به آنها پیوست و شد

همۀ متعلقانش   و خانواده و روسپی  راحابِ   شع،یو  ...  شهر را با هر آنچه در آن بود سوزاندند»آنگاه    :گویدمی  ۲۴آیه  
  اریحا برای جاسوسی به    شعمورانی را که یوأساکن است زیرا م  ئیلاو تا به امروز در میان اسرا  و  زنده نگاه داشت  را

   .«پنهان ساخت ، فرستاده بود

باید    ؟شهر را اینچنین به نابودی کامل سپرد  ۀآید این است که چرا خدا بقیولی حاال سوال دیگری که پیش می
شنیده   ،خدای حقیقی شنیده بود  ۀدربار  راحاب هایی را که  همگی همان داستان  اریحا به یاد داشته باشیم که مردم  

که خدا    را  فرصتی  و  اش تاریکی را بر نور ترجیح دادندو خانواده  بجز راحاباشخاص آن شهر    ۀاما هم  .بودند
  راحاب گناهان    .کردند  آنها بخشیده بود تا با توبه و ایمان به سوی خدای حقیقی بازگشت کنند ردّ   ه های سال بسال

   داد.و خدا او را نجات  ایمان آورد  . اما اواهالی شهر اریحا نبود ۀبقی]گناهان[ تر از کمتر یا کمرنگ 

فرصت   وکند  ست که خیلی صبر میی ادر واقع خدایاو    .شودخوشحال نمی  شریر شخصِ  خدا از داوری و مجازاتِ
ولی او منتظر    .دارد که شریران را مورد داوری و مجازات ابدی قرار دهدخداست که او را وا می  این عدالتِ  .دهدمی

  .نشان دهد، رحم و شفقت  کنندمی و توبه  گردندیکه با ایمان به سوی او باز مکه بر گناهکارانی  است 
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، رحمتِ خود را به آنها  خود قرار دهد ن را مورد داوری هولناککنعا  و  را نابود کند  اریحاخدا قبل از اینکه    ، بنابراین
الیق    خود را به زنی گناهکار که اصالً  او رحم و شفقتِ  . هی بودای از این رحمت االنمونه  راحاب  نشان داده بود. 

 .هی نبود نشان داده بودرحم اال

ولی    .آنها تحت داوری او قرار دارند  ۀگفته بود که همخدا    .زنده ماندن نبود  حقمست  یانکنعان  ۀهم مثل بقی  راحاب
الیق داوری    ، دیک انسان گناهکار بو  اینکه  خاطر ب  . اوفقط به خاطر اینکه کنعانی بود مستحق مرگ نبود  راحاب

این فقط مربوط  و    .«گناه مرگ است  دِز : »مُخوانیممی  ۲۳  آیۀ  ۳  همانطور که در کتاب رومیان فصل  .مرگ بود  و
   .زدش مرگ استمُ ، دلی که ظاهر شودگناه به هر مُنیست. به گناه فاحشگی 

هایمان رسیده ما که پیغام انجیل و خبر خوش نجات به گوش  ، کنیممیزندگی  د جدید  هحاال ما که در زمان عو  
با کار مسیح بر روی صلیب    ،توسط این کالم  ،است و امروزه کالم خدا به صورت مکتوب در دست ماست ما 

کرد  او به آینده نگاه می  .یک از این امتیازات را نداشتهیچ راحاب  ایم.نیدهشح مسی  خونِ  ۀ ما دربار . آشنایی داریم
صلیب که قرار   ۀعهد عتیق به واقع رانِاایماند .صلیب که هنوز اتفاق نیفتاده بود امید بسته بود ۀو با ایمان به واقع 

ای که دو هزار سال  عهد جدید به واقعه  . و ایماندارانِافتندیند و نجات میدآورایمان می  ،بود در آینده اتفاق افتاد
   .یابندآورند و نجات میتاد ایمان میافاتفاق پیش 

خود را    ، زندگیِایماما هیچگاه توبه نکرده  ،یمشابپیغام انجیل را بارها و بارها شنیده  برخی از ما ممکن است که  
   .ایمهنوز ایمان نیاورده ، وایم نکرده حمسی تسلیمِ

  .داوری خدا در انتظار ماست ، نداشته باشیمرا  حمسی خودِ  ، ولی اگر ما .آدم بسیار مذهبی باشیم ممکن است که ما
   . هالک خواهیم شد  ،به مسیح ایمان نداشته باشیم  ،ما گر ا  . وخدا بسیار نزدیک است گوید که داوریِکالم خدا می

به طور نمونه در  که  داریم    رسخدا را در دست   المِک،  ما   .نبود  راحاب برخوردار ما از امتیازاتی برخوردار هستیم که  
خدا نگاه داشته    همان کالمِ  ۀو زمینی که اکنون می بینید به وسیل»این آسمان    :گویدمی  مو س  فصلرس  طدوم پ

  .«نابود شودبا آتش    ،به کیفر خود یعنی هالکت خواهند رسیدو  شد  خواهند  روزی که بدکاران داوری  تا  شود  می
 اندداشته شده  گاهها نآن  .د شدنآسمان مثل اریحا در آتش نابود خواه  که زمین و  گویددر واقع این آیه می  ( ۷  )آیۀ

 تا روز داوری و نابودی بدکاران.

؟ چه  آمدن او  ۀشد وعد  ه پس چ»  :گویندکنان میتمسخُر دهد که بسیاری  کالم خدا ادامه می  ، در همین فصل
   ؟«شودپس چرا هیچ وقت این داوری ظاهر نمی ای؟داوری

ای  اما پطرس  خداوند یک روز    که نزدِ  باشیدماز این نکته غافل    ،عزیزان »ای    :دهدال را اینطور میؤن سپاسخ 
خیر تأاش  وعده  انجامِ  وند درخدا  ،برخالف گمان برخی  .هزار سال همچون یک روزو  همچون هزار سال است  

اما  .  یندگراخواهد همگان به توبه  میبلکه  شود    هالکخواهد کسی  میبلکه با شما بُردبار است، چون نورزد  نمی
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و    از میان خواهد رفتغریوی مهیب    ها باآسمان  ، که در آنخواهد آمد  زدچون د  (یعنی روز داوری)روز خداوند  
   هزارۀ نو(   ۱۰-8های  هآی )  .« یان خواهد شدع  شکارهای  ۀ زمین و هم  ،آسمانی سوخته شده فرو خواهد پاشید  اجرامِ 

  واردآنها    ؟ردندجا پناه بُاش به کُ و خانواده  ا نوحام  ،زمین و ساکنان آن نابود شدند  ۀآمد و همدر زمان نوح نیز سیل  
از  جایی که پناهگاه امنی    پناه بُردند ...  ندوآن وارد ش  به آنها به جایی که خدا به آنها گفته بود  بله،    .کشتی شدند

   هالکتِ حتمی نجات داد.... جایی که آنها را از  هالک کننده بودو آن طوفان سهمگین 

اما    . کرد  هالک  دری بودنص مهای  که در خانهمصری را    ۀنخست زاد  پسرانِ   ۀمرگ هم  ۀ فرشت  ، نیز   ح در اولین فص
خون    مرگ با دیدنِ  ۀفرشت  .خود زده بودند  ه را بر سر درِبّر  خونِ  هایی کهخانه  ،های خود شدنداسرائیلیان وارد خانه

خون  به آن  . چرا کهاز هالکت و داوری نجات پیدا کردند  ،به خاطر آن خون . آنهاهای ایشان گذشتاز کنار خانه
  .ردندپناه بُ

  ؟ردندجا پناه بُاش به کُخانواده   و  . اما راحابتصویری از هالکت و داوری بود  . ایندیوارهای اریحا همه فرو ریختند
  ، ال مهمی که امروز برای من و شما مطرح استؤسو    .ن بسته شده بودآ  قرمز رهایی بر ریسمانِ  که    ایخانهبه  

 ؟  ردکُجا پناه خواهیم بُمن و شما به  ؟ردکُجا پناه خواهیم بُبه آن روز در این است که 

  ؟ی خواهد ماندمحکم و استوار باق  خدا، های حاصل از داوریِ در میان خرابه راحاب، ۀ مثل خان ، شما دلِ ۀآیا خان

برای سایر    عیوشهمان  اما  .  اش را نجات دادو خانواده  که راحاب  داشت  را  اینقش نجات دهنده  راحاببرای    عوشی
این همان نقشی است که مسیح  صادر کرد.   کرد که فرمان داوری و هالکت راداوری را ایفا مینقشِ اهالی شهر 

   .های ما دارددر زندگی

بلکه هالک نخواهد شد   ،ایمان بیاورد ، رهاییِ قرمِز این ریسمانِ یح،این است که هر که به مسخبر خوش انجیل 
   .خواهد یافتنجات 

کارهای    به کلیسا و حضور مرتب در آن؟ به   ؟ایدخود دل بسته  مذهبِآیا شما به    ؟ پناهگاه شما چیستعزیزان،  
   ؟تانمذهبیزمینۀ  به ؟اخالق خوب خودتان ؟ به شخصیت وواب خودصنیکو و خیر و 

کاری   او وبه  مطمئنی نیست. بسوی مسیح بدوید.  خدا این است که هیچیک از اینها ملجا و پناهگاه  پیغام کالم  
   .پناه ببرید ،برای شما انجام داد  صلیببر روی او که 

این برنامه را شنیدند از سوی تو به بسیاری از شنوندگانی که امروز  هدیۀ نجات  امروز    شد کهبا  ،خداوندا"دعا:  

 "آمین. ، ای مسیح. بریممیپناه  تو به  .متشکریم برای قدرت خون مسیحعطا شود. 

 

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
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در سری   است. ممکن است شما رهایی و آمرزش االهی داستانِ ،انجیل راحاب به راستی داستانِ داستانِ :  نازی

رهایی و راحاب  هایبرنامه قرمز  بگویید  ریسمان  خودتان  بدیِ »گناهانِ :به  به  نیست.   راحاب  گناهِ من 

   .«فاحشه نیستم من

خدا   فیض و رحمِ چقدر همۀ ما به تا ببینیم که با ما همراه شوید آینده نیز  برنامۀ در  کنیم کهاز شما دعوت می

   .نیازمند هستیم

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  شنوندگان گرامی ارائه میها خدمت شما  آنچه در این برنامه
می شما  سمع  به  که  است  اصالن  برنامسابرینا  این  تهیۀ  و  ترجمه  همهــ رسد.  حاصل  مؤسسۀ  ــ ها  دو  کاری 

 باشد. « میراستی« و » هایمان احیا کندل»
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