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: راحاب و ریسمان قرمز رهایی پادکستعنوان 

( 7 بخشراحاب و ریسمان قرمز رهایی )

همه نیازمند به رهایی هستند 

و  نیازمند    حاًچه من و شما ظاهری بسیار خوب داشته باشیم ولی رو  که اگر  امروز خواهیم دید  ۀدر برنام  :نازی

 .مهستگمشده 

زندگی او و به  دهد  فاحشه را از هالکت ابدی نجات می  بت پرستِ  ۀخدا یک زن غریببینیم  ما می  سابرینا:

جزو یکی از    ، بلکهپیونددهی میاال  ۀکند و به خانوادتنها نجات پیدا می   هن  او  .بخشدهدف می  ، و معنی  ،ارزش
او قرار داده    ۀناممسیح در شجره  ۀبه عنوان جدّ  ،در نهایت  . وشودیهود می  ملتِ  ۀهای برجسته و بلندمرتبخانواده

. گذاردا به این دنیا میپ ای است که مسیح از طریق آن شود و جزو خانوادهمی

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

 .خدمت شما هستیم

فاحشه   بر زندگی این زنِ عجیبی  دیدیم که خدا چه فیض و رحم راحاب زندگی مطالعۀدر طول جلسات پیش در 

وحشتناک است که   و این است که گناه من آنقدر بزرگ کنیمهایی که من و شما باور میکند. یکی از دروغمی

به راحتی باور   رابسیاری از ما آن   دروغ دیگری هم هست که ،ندارد خدا آن را ببخشد. اما از طرف دیگر امکان

.گناه من آنقدرها هم بد و وحشتناک نیست ایم. و آن اینکهکرده

زندگی و معتقدند که   گروهی از افراد است که معتقدند زندگی نسبتاً مقدسی دارندبه  درس امروز خطاب    سابرینا:

در    .نداهآنها مرتکب این چنین گناهان وحشتناکی نشد  . چرا که، نیست  راحاب قابل مقایسه با زنی مثل    آنها اصالً
متوجه شدم که خدا هویت   ، کردمفکر می راحاب زندگی  ۀاین روزها در حالی که به تبدیل عمیق و زیر و رو کنند

مُصمم    و  به خود مشغول کرد  فکرم را  «تغییر هویت»  موضوعِ  . به همین دلیل،این زن را به طور کامل تغییر داد
در همین حین بود که    . تحقیق کنم  )فضای مجازی(  در اینترنت  «تغییر هویت»این موضوع یعنی    ۀدربار  شدم تا

.دادهای موجود برای تغییر دادن هویت را نشان میوبسایتی برخوردم که راه هب

ُکـــن احیـــا هایمـــان
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شدن یا در رفتن از  ثر برای خالص  ؤ تنها راه م"  :گفتم که میکرد  جالب برخورد   ای در این وب سایت به جمله 
  . اسم جدید و هویت جدیدی برای خود بیافرینید  ،رسمی و قانونی  با استفاده از اسنادِ  این است که   گذشته  مشکالتِ

سایت    این وب  ".کنید  )فراموش(  مسائل و مشکالت تلخ گذشته را پاک  توانیدمی  که شما است تنها در آن صورت
   .شما تضمین خواهد کردبرای آزادی را  ۀآیند  ، گفت که تغییر هویتمی

قانونی مدارک رسمی مبنی بر یک   یبه صورت  تاد  یرجوع کن  هابه آن  کند کهرا تشویق میالبته این وب سایت شما  
  دهند صحیح و قانونی استها ارائه میدانم چقدر آنچه را که آننمی من دقیقاً  .هویت جدید برای خود تهیه کنند

دانم که اگر هر یک از ما بخواهیم که با مسائل  این را میولی    .کنم این کار را بکندهاد نمیپیشن  و به کسی هم
باید هویت جدیدی    ،بله  . ر آینده تمرکز کنیمب خود گذاشته و    شت سرِ باید آن را پُ  ،خود صحیح برخورد کنیم  ۀگذشت

  !بلکه در فکر خود ،نه در مدارک... ولی  برای خود کسب کنیم 

تواند برای  امروز خواهیم دید که چگونه این موضوع می ۀدر مطالع  . اتفاق افتاد راحابزی بود که برای این آن چی 
  . عهد عتیق در کتاب یوشع مطالعه کردیم  بخشِ  را در   راحاب   زندگیِ  ، در جلسات گذشته  . ما هم عمالً انجام شود

جدید    عهدهای  در سه بخش از کتاب  راحاباز    پرداخت.  زن در عهد جدید خواهیماین  امروز به بررسی زندگی  
   .خواهیم پرداخت ، فصل اول  متی یعنی انجیل  سه بخش،یکی از این به  ه،برناماین در  .رده شده استنام بُ

ما    ،شودشروع می  متیانجیل   اولِ  ۀآی  ازدرست در اولین پاراگرافی که    ،مراجعه کنیدفصل یک   تیم  لاگر به انجی
   شویم.مواجه می ابحبا نام را 

  همیشه صرف   ،به دلیل اسامی زیادی که در آن هست  ، متی از خواندن این بخش  انجیلِ  شاید شما هنگام خواندنِ
  .تاریخچه هم ترجمه شده است  ها سی است که در بعضی ترجمهعی  ۀنامشجره  ۀاین بخش دربار   .یداهنظر کرد

ها صرف  نامهاما موضوع این است که اگر ما از خواندن شجره .رسدحتی تلفظ این اسامی خیلی دشوار به نظر می
   ؟چرا  ،ببینیمحاال   . ایمهای مهمی از کالم خدا را از دست دادهپیغام ،نظر کنیم

اول میدر   تاریخچ )نامه  کتاب شجره»   :خوانیمانجیل متی فصل  ابراهیم  ، وودپسر دا  ، ی مسیحا عیس  ۀ(یا    . پسر 
و به همین ترتیب از یهودا به بعد    .«برادرانش را  و  یهودا  ، و یعقوباسحاق یعقوب را آورد  ، ورداسحاق را آراهیم  اب

بید را  وع  وعز، و ببوعز را از راحاب آورد.    ،ن ون را آورد و سلموسلم  حشون، و ن»  :گویدکه می  ۴دهد تا آیه  ادامه می
 آورد، و عوبید، یسا را آورد و یسا، داوودِ پادشاه را.«   از روت

    ما را به خودِ اًنهایت اگر توجه کنید این ردّ .خانوادگی را از یهودا تا به داوود بررسی کنیم دّ خواهیم این رَو حاال می
فاحشه را    راحابِنام    ،کنیمخانوادگی را دنبال می  در حالی که ردّ  ،نامهولی در این شجره  .رساندمسیح می  عیسای

نامه یا  در شجرهبلکه  شود ولی نه در اریحا  ظاهر می  راحابدر این بخش از کالم خدا دوباره اسم    .بینیممی  هم
   ی.یسعدرخت خانوادگی 
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یک    ،که به این زن  فیض و رحمی  ...   های ماستخدا در زندگی  آمیزو این تصویری باورنکردنی از عمل فیض
 ایآزاد کرده بود و به او آزادی  شآورآلود و شرمگناه  تاریکِ  ۀاو را از گذشت  هکضی  فی  ...  جدید داد  کامالً  هویتِ

کند تغییر کامل  کاری که خدا می  بله،  .بدون ترس و واهمه روبرو شود  ،ای که در پیش رو داشتداده بود تا با آینده
جدید    الًاو را در موقعیتی کام  و  جدیدی بخشید  کامالً  ۀ شناسنام  راحاب،خدا به    ،از لحاظ روحانی  .هویت ماست

   .قرار داد

نجات پیدا    ،نابود شده بود  که کامالًاو از اریحایی    .هالکت رهایی یافته بود  واز نابودی    راحاب بینیم که  ما میبله،  
سُکنی داده شد. اما برای  اردوگاه  و خارج از  به اردوگاه اسرائیلیان منتقل شد    نکرد! او  اما او فقط نجات پیدا  .کرد

اسرائیلیان محسوب شد و به    خودِاو یکی از    .دیامنبه حساب    2درجه    یک موجودِ   راحاب  .باقی نماندهمیشه آنجا  
   . خداوند او را دولتمندانه و سخاوتمندانه برکت داد . جمع آنان پیوند خورد

کند که بسیاری از مفسرین بر این عقیده هستند که یکی از آن  ازدواج می  ، نوشحیکی از پسران ن  ،نواو با سلم 
ون برادر زن  حشن  . یهودا بود  ۀ شود که او رئیس و رهبر قبیلاو گفته می  ۀ بار  در  ،در عهد عتیق  .دو جاسوس بود

پسری به نام    ، صاحبن بودوسلمکه    ،نوش نحدر ازدواج با پسر    راحاب  .بود  ،موسیبرادر    ،اعظم  کاهنِ  ،هارون
مادر بزرگ داوود    مادرِ  یعنی مادرِ  جدّه  راحاب  ،ین ترتیبو بد  .دوعز بومادر ب  (ابحیعنی را )و  اپس    . شودز میوعب

  !ر جاللیپایان پُچه   .بود ،ی مسیحا مادر عیس  ، شوهر مریم ،یوسف  پادشاه جدّو داودِ  .پادشاه بود

،  معنی  ،زندگی او ارزشو به  دهد  فاحشه را از هالکت ابدی نجات می  بت پرستِ  ۀخدا یک زن غریب بینیم  یما م
پیدا می   هن  او   .بخشدهدف می  و نجات  به خانوادتنها  بلکهپیونددهی میاال  ۀکند و  از خانواده  ،  های  جزو یکی 

شود و جزو  او قرار داده می  ۀناممسیح در شجره  ۀبه عنوان جدّ  ،در نهایت  . وشودیهود می  ملتِ  ۀبرجسته و بلندمرتب
نامه از  شجره  که در این   تنها کسی نیست  راحاب  .گذاردا به این دنیا می پ ای است که مسیح از طریق آن  خانواده
ولی    .ا دارندهر یک از آنها داستان خود رنامه، نام افراد بسیاری نیز آمده که  در این شجره  است.  رده شدهاو نام بُ

دهد و این نشان می  .نداهنامه قرار داده شدشجرهدر این  و  او اشخاصی مثل    که راحاب چقدر امیدوار کننده است  
در آن  که  الزم به ذکر است    .خود جای دهد  ۀن در خانواداآلودمگناه  ۀکه ما را با وجود گذشتندارد  ر  عاکه مسیح  
نه فقط به عنوان   راحاباین است که    . و عجیبشود مذکور اینامهیک زن در شجره نامِ معمول نبود زمان اصالً

که دهد  و این دوباره نشان می  .مذکور شده است  حمسی  ۀنامشجره  ، درفاحشه  یک زنِبلکه به عنوان    ،یک زن
ک زن باشیم و از سوابق  کند ولو آنکه یهی افتخار میاال  ۀوجود ما در خانواد  ، بلکه بهنداردعار  نه فقط از ما    حمسی

   .آلودی هم برخوردار باشیماخالقی گناه

اما در    .هی انتخاب کنداال   ۀرا برای تشکیل خانواد  هاترینو مقدس  هابهترینداشته باشیم که  انتظار  خدا    ازشاید  
زید تا حکیمان  برگُ  ،شمارندمعنی میآنچه را که جهانیان پوچ و بیعمداً  خدا  »بلکه    :خوانیماول قرنتیان اینطور می

خدا آنچه را که    .ن را شرمنده سازداپندارند انتخاب کرد تا نیرومندجهانیان ضعیف میکه  و آنچه را    .را خجل سازد
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حضور او دلیلی  در  تا هیچ انسانی    .ها را براندازدهستی  تا جهانِزید  برگُ  ،شماردخوار و خفیف و حتی نیستی می  ،دنیا
 ـ ترجمۀ مژده(  29-27: 1 اول قرنتیان) .«شدبرای فخر کردن نداشته با

او  به  افتاد که    ی او اتفاق  در زندگیِ   .ها را با شایستگی و لیاقت خود به دست نیاوردهیچیک از این  راحاب قطعا  
توانیم در مقابل خدا به افتخارات  هیچیک از ما نمی  داد.  مسیح جای  ۀنامدر شجرهاو را    وجدید بخشید    هویتی کامالً

  ، کنددر روح را انتخاب می  مسکینِ  وخفیف    ، خوار وافراد ضعیف   ، او در واقعچون    .یمفخر کنخود  های  تهو داش
   . یمردکهیچوقت آنها را انتخاب نمی ، دوافرادی که اگر دست من و شما ب

 هامروز  .بوداو    هویتِ   کاملِ  تغییرِ   ،و این   .یهودی شد  ۀشاهزاد   راحاب، به    تبدیل   ۀ کنعانی،این فاحش  راحاب،   ، بنابراین
تابعیت    ،روحانی   ۀاما در حیط  .دنتوانند تابعیت دو کشور را داشته باشمی  . یعنیخیلی افراد تابعیت دوگانه دارند

جدیدش    با ایمانِ  راحاب  را.  پادشاهی آسمان  و یا تبعیت  تبعیت پادشاهی این دنیا را داریم  ای  ما  .دوگانه معنی ندارد
. و از او فرزندانی پدید آمدند که از نسلِ آنها مسیح، قدم به این  او بود جدیدِ این هویتِ .خدا ملحق شد ۀبه خانواد

 جهان گذاشت.  

.  ازدواج و اختالط با کنعانیان را ممنوع کرده بود  ، برای یهودیانکه خدا  آید این است  الی که پیش میؤولی حاال س 
اسرائیلی ازدواج  یک  اسرائیلیان ملحق شود و با  به    راحابچگونه ممکن بود که    ،بنابراین  .یک کنعانی بود  و راحاب

  ؟کند

او دیگر    .و بعد به آنان ملحق شده بود  .او با ایمان یک اسرائیلی شده بود  .کنعانی نبوددیگر  جواب این است که او  
پس  » :گویدافتیم که میمی ۵در دوم قرنتیان فصل  17در اینجا به یاد آیه  .او دیگر کنعانی نبود .پرست نبود بُت
  .«همه چیز تازه شده است ، اینکچیزهای کهنه در گذشت .است ایخلقت تازه  ،کسی در مسیح باشداگر 

حاال یک خلقت    .بودید نیستید  دیگر آن کسی که قبالً  اید،تولد تازه یافتهو در او  اگر شما واقعاً در مسیح هستید  
  شما را خدا کنار گذاشته ۀگذشت !آینده جدید !هویت جدید !آدم جدید !شخص جدید  ... جدید هستید ۀآفرید ،جدید

  ه است.ای جدید به شما امیدی جدید بخشیدبرای آینده و

و این پیغامی است    .نتواند او را ببخشدکه خدا  هیچ گناهکاری وجود ندارد    .و این مفهوم و معنی فیض خداست
بُ  ۀآن تاریخچ  ۀهمبا  را    راحاباگر خدا کسی مثل    .دهدبه ما می  راحابکه زندگی   ت پرستانه  غیر اخالقی و 

   .آغوش او به سوی هر گناهکار دیگری هم باز است تا ببخشد و نجات دهد پس نجات داد،  بخشید و

ا و لزبین در دفاع از حقوق این چنین افراد بسیار  گر خواندم که به عنوان یک زن همجنسزنی می  ۀبار  اخیراً در
اما حاال به مسیح ایمان آورده بود و    . گرایان بودگذار انتشارات مربوط به نشریات همجنسبنیان  اً او سابق .فعال بود

تازه بنیانانتشارات  دامِای  در  که  را  نشریات خودش کسانی  و  با کتب  که  کرده  زندگی سَ  گذاری  روش  و  بک 
  .ندبرس ،شود یافت می حکه در مسی ایکند تا به آزادی افتند کمک میگرایان میهمجنس
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اما بعضی زنان ایماندار ایمان    . بود که هیچ امیدی برای نجات او نبود  غرق شده  زندگی  آنقدر در این سبکِ  اًسابقاو  
و    گذارندپیغام انجیل را با او در میان می  . پسداشتند که خدا قادر است که این زن را با فیض خود نجات دهد

   اُفتاد. اتفاق  راحاب این همان چیزی است که برای   .دلش نهاد ایمان در  ،خدا در واقع .آوردایمان میاین زن 

های  او یکی از مشاورین یکی از رئیس جمهور  .شنیده باشید  ونسول ک  لزارچ  ۀبار  ربسیاری از شما ممکن است د 
 .بود  عروفم  (یا آدمکش کاخ سفید)او در کاخ سفید به ساطور کاخ سفید    .بود  ،رزیدنت ریچارد نیکسونپ   ،آمریکا 

   .به توطئه زیرکانه و تبانی سرقت واترگیت متهم شد 197۴ن در سال وسولک

او هفت ماه را    .تولد تازه یافت  حو در مسی  ،ن آوردامای   ،را شنید  حمسی  لِانجی  ،افتادنبه زندان  قبل از    رستاما د
 ، یابدتولد تازه می  حهر کس که در مسی  ،گفتیم  همانطور که قبالً  .حاال تولد تازه یافته بودولی    .در زندان سپری کرد

  جدید با هویت روحانیِ   . شخصیجدیدی شده بودن شخص  وسلکو  . چارلز شودقت جدیدی آفریده میخل  او  در
  جدید!

بوستون گلوب    ۀروزنام  .اخبار و مطبوعات آن زمان بالفاصله منتشر شد  کولسون از طریق  شدن چارلز  یخبر مسیح 

پس برای    ،اینچنین تبدیل پیدا کردهاش  و زندگین از گناهانش بازگشته  وسلشخصی مانند کو»اگر    :گزارش داد

   .ون هم با این موضوع کامالً موافق بودکولس  و خود .«هستهمه امید 

رسانی و  گذاری کرد که امروزه بزرگترین سازمان خدمتخدمت مشارکت زندان را بنیان  ،او پس از آزادی از زندان
هایی  چه خدای ر  . هایشان نیز فعالیت داردآزاد شده و خانواده  در میان زندانیانِ  که   بشارت مسیحی به زندانیان است

  !بخشی

و ما را برای مقاصد   ،هویت ما را تغییر میدهد  ،سازداز ما شخصیت دیگری می  ،دهدخدایی که از هالکت نجات می
   .گیردخود به کار می  گسترده و عجیبِ

  فکر بود بود که ما ممکن  نفری  شاید آخرین   راحاب  .دارد های ما را از میان برمیبهانه  ۀدر واقع هم  راحابداستان  
ما    ۀهم  . ما  تر از و نه بهدر نظر خدا وضعیت او نه بدتر از ماست    ،اما راستش را بخواهید .کنیم خدا به او توجه دارد

ما در گناه و سرکشی نسبت به خدا    ۀهم  .هستیم  راحابما در نظر او یک    ۀهم  .را داریم  راحابدر نظر خدا شرایط  
ایم  ما قانون خدا را شکسته  ۀهم  .های خود مشغول باشیمکه به راهداریم  ا از بدو تولد تمایل  م  ۀ هم  .ایمبه دنیا آمده

افرادی باشند    ،ممکن است در این میان جزو شنوندگان این برنامه  .زیادی داریم  ۀو پاکی او فاصلو از قدوسیت  
ولی در برخی    باشند.  الکل  و د به مواد مخدر  اعتیا  درگیرِ یا اسیر گناهانِ جنسیِ دیگر، و یا    و   که واقعاً فاحشه هستند

  ۀروحی  ...   شودواب ابراز میصغرور و تکبر مذهبی و اتکا بر کارهای خیر و  بصورتِ    ،گر عصیان  ۀاز ما این روحی
قوانین  که خودشان را بخاطر اجرای    ح زمان مسی  مثل فریسیانِ  و   کندم میلَعصیانگری که در مقابل خدا قد عَ

ولی حقیقت این است که برای هیچ یک از ما جدا از    دهد.خودش را نشان میشمردند  پارسا و پاک می  یمذهب

کارهایی را که    مسلماً  من  .نبوده  راحابزندگی من هیچوقت مثل  "  :شما ممکن است بگویید  .مسیح امیدی نیست
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ملعون باد هر که در به جا  »  :گویدبه ما می  10:  3غالطیان      ".فاحشه نیستم  من  ، ماهانجام نداد  ،او مرتکب شده
نماند  ثابت  شده  نوشته  شریعت  کتاب  در  آنچه  تمام  حتماً  ،بنابراین   .«آوردن  که  نیست  مثل  ما    الزم  گناهانی 

  ون کنندلعما را م  ، الزم نیست این چنین گناهان  . داوری خدا قرار گیریم  ا تحتگری مرتکب شده باشیم تفاحشه
تحت داوری و   و همچنان اما ممکن است که هر یکشنبه در ردیف اول کلیسا نشسته باشیم !به جهنم بفرستند و

ایم تمام زیر و بم مذهب خود را  باشیم که همواره سعی کرده  ایممکن است شخص مذهبی  ا باشیم.غضب خد
بوده  واب  صمرمان در حال انجام کارهای خیر و  ممکن است کسی باشیم که در تمام طول ایام ع  .حفظ کنیم

شما ممکن  ، ملعون هستیم.  یمنمانشته شده ثابت  نو  شریعتِ  اگر در به جا آوردن تمامِ   که   گویدباشیم اما این آیه می
  تواند تمام شریعتِکس نمیچون هیچ  است که بگویید که خوب در این صورت هیچ امیدی برای هیچ کس نیست

  انسان خارج از فیض و رحمِ برای    !صحیح است  کامالًحرفِ شما    .شما حق دارید  . بله، ام بدهدرا انج  شده  نوشته
ه  ایم تمام شریعت را نگقادر نیست خدا شریعت خود را داد تا ما به این نتیجه برسیم که    . خدا هیچ امیدی نیست

   .داریم و برای همین به فیض و رحمت خدا نیازمند هستیم

  ح خون مسی  :کندوسط مداخله میکه در این  آن رحم و شفقتی است  عیسای مسیح،  ون  قرمز یعنی خ   آن طنابِ 
   .که برای پرداخت مجازات گناهان ما ریخته شد

اوو    ،وا  آورِتهراک  هانِگنا  ،بسته به شخصیت او  راحاب نجات    به همین دلیل، او در    نبود.  حتی کارهای خوب 
سبک و روش زندگی او کامالً گناه آلود و    .شدندآور میکراهت  گناهانِ   کرد که همه مرتکبِ شهری زندگی می

فیض و رحم خدا نسبت به    ۀفقط به خاطر آن ریسمان قرمزی که نشان  ؟چرا  .اما او نجات یافت  .آور بودکراهت
   !ناشایست بود یک انسانِ 

گناهکار باشیم اما فیض و رحم   دهد که هر چقدر هم که یعنی خبر خوشی که به ما نشان می  ،و این یعنی انجیل
   .ما عمل کند خدا قادر است که بزرگتر از گناهِ

به  ترینِ قدیسان  و قدیسگناهکاران    گناهکارترینِمسیح به  ":  گویدهایش می هعظسپرجن در یکی از مواچارلز  

   ". به مسیح نیاز داریمدر نهایت ما   ۀ چون هم .گویدآمد میکند و خوشیم یک اندازه رحم

او قبل از ایمان آوردن به  انگیز است.  به معنیِ فیض شگفت  یسِرگ یزینگ  مِمعروف سرود اَ  ۀنویسند  ،جان نیوتن
جان نیوتون یکی از    .گی بی بند و بار و فاسداالخالق و کامالً عصیانگری داشتزند  1700  های مسیح در سال

   :گویدبه مسیح این سرود را نوشت که در آن میاو پس از ایمان   .آن زمان بود رده فروشیِبَ  تاجران بزرگ بازارِ

 ....  شیرین و دلپذیر  ح .... چهفیض عظیم و عجیب مسی

 ...فیض مسیح ... به  ثل مرا نجات دادوری مفست و منپَ ۀبیچار

 بینم میاما اکنون او را  .... سرگردان و کوری بودم 
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هیچگاه فیض عجیب و عظیم و رحمت    ،کور ندانیم  سرگردانِور و یک  فای پست و منتا زمانی که ما خود را بیچاره
از خدا بر ما روشن    و جداییِ ما  ما  گناهکار بودنِ  تا حقیقتِ  ،چرا که  .و شفقت خدا را مورد تقدیر قرار نخواهیم داد

   .فیض و رحمت خدا چقدر عظیم و عجیب استکه ما درک نخواهیم کرد  ،قلب ما سنگینی نکند  و بر  شودن

همواره دو حقیقت اما  من خیلی کاهش پیدا کرده    ۀحافظ  قدرتِ  :گویدسالگی می  ۸2ر اواخر عمر خود در  نیوتن د
مطلبی   ۀو این در واقع چکید  .من گناهکار بزرگی هستم و مسیح نجات دهنده بزرگی استآورم که  را به یاد می

من   :اهمیتی نگذشتتفاوتی و بینیوتن هیچوقت از کنار این دو حقیقت با بی  .ما نیاز داریم بدانیم  ۀهمکه  است  
  .بزرگی است ۀدهندگناهکار بزرگی هستم ولی مسیح نیز نجات

ما هم با  .دریافت این فیض و رحمت عظیم نیستیم ۀشایست  راحاباز نیوتن و  بیشترمن و شما  ،عزیزان شنونده

 .نیستیم آنهابهتر از ای که داریم هر زمینه

ای رد تا ببیند که آیا شخص فهمیدهنگمیروی زمین    از آسمان بر مردمِ  »خداوند  :گویدبه ما می  3-2:  1۴مزمور  
نیکوکار هم در بین آنها    حتی یک نفِر  .انداما همه گمراه و به یکسان فاسد شده  .وجود دارد که طالب خدا باشد 

   (ترجمه مژده) .«نیست

و  منفور    فروشِ  برده  تاجِر  ،تننیوبهتر از جان    ،فاحشه نیستیم  راحابِ ن در نظر خدا بهتر از  شما و نه منه    ،بله
بهتر از آن زن لزبین و    ، نیستیم  ،کش کاخ سفیدو آدم  شورکط سا،  نوسولاز جان ک بهتر    ،خالق نیستیمالافاسد

و داوری خدا قرار    بضغ تحت    خدا،رحم و فیض    ۀبدون مداخل  ، همۀ ماهمه،  همه  ،ماهمۀ    ...  گرا نیستیمهمجنس
   .داریم

بدبختی و فساد تبدیل به فرزندان خدا    ، تعفُن، ستی، از پاین فیض و رحم خداست که ما را از سرگردانی و کوری 
  .کندنور منتقل می ظلمت به پادشاهیِ از پادشاهیِفیضی که ما را  .کندمی

فقط  نه    راحابزندگی    .نیاز به این فیض عجیب و عظیم داریم  یم،باش  هر کسی که  ،دهد که مام خدا نشان میکال
عوض    را کامالً  مانویتتواند ما را نجات دهد و ه می  تاریکمان   ۀبخشد که خدا علیرغم گذشتامید میبه خودِ ما  

مان هستیم که در  همکار و همسایگان  ، وبرادر و خواهر  ،فرزندانخانواده،    ، آشنایان  ، بلکه اگر به فکر دوستان  ،کند
  ، این امکان گناه و اسارتی که گیر کرده باشند  توانیم امیدوار باشیم که در هر عمقِمی  ،اندم شدهان خود گُگناه

   ند.فیض مسیح نجات پیدا کنکه با  هست هم برای آنها 

  نجاتِ   ،ر اریحا گزارشی تهیه کنندشه   ۀبار  به نظر من هدف خدا از فرستادن آن دو جاسوس بیش از آنکه آنها در
طرح   از قبل،خدا  .دشهر اریحا را فتح کنقادر بود هم ها  خدا واقعاً بدون آن گزارش  . اش بودو خانواده راحاب جانِ

به   .نداشت خدا جنگی  ۀ آن دو جاسوس نقشی در تعیین نقش گزارشِکه خاصی برای تصرف اریحا داشت  ۀو نقش
داد که این زن  و این نشان می  .فاحشه بود راحاب  نجاتِبه اریحا،  دن آن دو جاسوس  هدف خدا از فرستا  ،نظر من

   .برای خدا ارزش داشت
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جایی که    ،مسیح مصمم بود که به شهر سامره برود  .ست در عهد جدیداشبیه واقعه دیگری  چقدر  این داستان  
زنی بود که  چون در آنجا نیز    ؟مصمم بود  هبرای رفتن به سامر   حچرا مسی  .هیچکس دوست نداشت به آنجا برود

کرد  در حال حاضر با مردی زندگی می  و   دفعه ازدواج کرده بود  ۵او زنی بود که    .خواست او را نجات دهدمی  سیحم
زن سامری را به سوی ایمانی  تا آن  فرستد  د را به آنجا میپسر خو  ، خود  هیِدر تدارک االخدا،    . شوهر او نبودکه  

  .بخش ببخشدزندگی آبِتا به آن زن مسیح به آنجا رفت  .بخش هدایت کندنجات

،  بجوید و نجات بخشد  را   ،گمشده  این گوسفندِ  راحاب،به نظر من تا اینکه    ؟چرا واقعا خدا آن دو جاسوس را فرستاد
پُر از رحمت    رهایی دهنده و  ستاخدایی    ، رفیضخدای پُ  ،خدای حقیقیدهد. بله،  از داوری مهلک رهایی    تا او را

کند و حتی جان خود را بدهد تا من و شما را نجات    خت پردا  ی را قیمت  ، هرکه حاضر است هر مسافتی را طی کند
  .بخشد

بسیار مذهبی  شما    راحاب،  شاید درست برعکسِا  و ی  ؟گناه  تقصیِرو  ر از شرم  پُ  ؟است  راحابآیا زندگی شما شبیه  
  تبدیلِ  ۀهدیبه شما  خدا    ،ای که هستیداز هر زمینه  ،به هر حال   د؟با مذهب کاری نداری  شاید هم اصالً  د؟هستی
 .ددهت میهویّ

  شند.بچ  ار  حمسیدر  نجات    طعم  ز تا آنها نی  ایدهاز خدا درخواست کردو  ید  اهها برای اطرافیان خود دعا کردشاید سال
قادر    ،دیبه این دنیا بیا  ح مسی   اولِ نساز  تا  م خودش کرد  وای در ق تبدیل به شاهزاده  ا فاحشه ر  راحابِ خدایی که  

  .ر فیض و رحیمبرای این خدای پُ   . شکرشما هم بکند ۀرا برای شما و خانواد هجز عاین م است

 

این پیغام، بخشی   .جلب کرد ،حیرت انگیز خوشِ خبِراین   ،پیغامی که امروز شنیدیم توجه ما را به انجیل:  نازی

   .بود  و ریسمان قرمز رهایی راحاب هایاز سری برنامه

   بخشِ به مسیح وجود دارد؟آیا در زندگی شما آثار و شواهدی از ایمان نجات ؟به مسیح ایمان دارید آیا شما 

  .شواهد خواهیم پرداخت بعدی به خصوصیات این  در برنامۀ

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه 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 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



