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: راحاب و ریسمان قرمز رهایی پادکستعنوان 

( 8 بخشراحاب و ریسمان قرمز رهایی )

با صدای سابرینا   «هایمان احیا کُندل» دیگر از پادکست ایامروز هم با برنامه ،با سالم به شما عزیزان:  نازی

 .شنونده هستیم در خدمت شما عزیزان  اصالن 

اما متأسفانه زندگی غیر  دارم به مسیح ایمان و مسیحی هستم من امروزه بسیاری مدعی هستند کهسابرینا:  

و در نهایت این خودشان   ،گوینددروغ می ،کنندتقلب می ،کنندآنها به راحتی مستی می .دارند اخالقی و فاسدی

دارند کنترل  خود  زندگی  بر  که  را هستند  آن  می و  خود  که  طور  اداهر  میخواهند  تحت  .کنندره  آنها 

.اندزندگی خود را به دست مسیح نداده سُکان  ، به عبارت دیگر .کنندخداوندی مسیح زندگی نمی و رهبری

حرص  تکبر،  و  غرور  افرادی  چنین  این  زندگی  مقام پول در  هوس بلند ،و  و  هوا  باالخره  و  شهوت   پروازی  و 

به   واقع آنها در .کندحکمفرمایی می را  آنها هیچوقت   اند.روحانی سپُرده شهوات جسم و گناهان جسمی وخود 

این   شود.در واقع عالقه و تمایلی برای غلبه بر گناهان در آنها دیده نمی و .کنندپیروزی بر گناه را تجربه نمی

نوع تمایل و  در آنها هیچ  .قلبی برای امور روحانی ندارند هیچ اشتها و عالقۀ ولی پندارندافراد خود را مسیحی می

.زندگی بدون ثمری دارند و شودتشنگی برای کالم خدا دیده نمی

-ای تازه میاو به ما آینده !مان نجات دهد و بسما را از گناهان گذشته فقط اما کار خدا این نیست که:  نازی

برای شما این سؤال  اگر   .در عهد عتیق مشهود است است که در زندگی زنی به نام راحاب این پیغامی .بخشد

واقعاً آیا  که  است  علیخدا می مطرح  مرا  کار  آلودمگناه گذشتۀ رغم  تواند  دعوت می ،بََرد به  که  از شما  در کنیم 

.همراه شوید با ما و ریسمان قرمز رهایی راحاب هایبرنامه ادامۀ

هستند که از آنها حقایق روحانی پُر ارزشی   ایغنی منابع   راحاب مقدس از جملهزندگی اشخاص کتابسابرینا:  

حین  .آموخت میتوان در  که  است  این  من  رحم   راحاب،  زندگی مطالعۀ آرزوی  و  فیض  به  نسبت  تازه  نگرشی 

کنیم خدا ما و .پیدا  نجات  برای  او  که  کنیم  هالکت درک  چه مجبور از  کند قیمت شد  پرداخت  او   .عظیمی 

قیمت خدایی است  حاضر  که  بدهد پُر  است  بخشد. تا بهایی  نجات  و  بجوید  را  حقیقت   آیا گُمشده  این  از  شما 

؟خوشحال نیستید
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ما را تعریف   خود  سرگذشت برخی از ما ممکن است با شنیدن داستان زندگی راحاب احساس کنیم که یک نفر دارد

و   خودتان را درگیر اساراتهاهستید که  کسی شاید نباشید ولی فاحشه اصالً راحاب ممکن است شما مانند .کندمی

عادتهایی در زندگی شما   اخالق، و ،باشید که روحیات ممکن است کسی یا و .بینیدآلود دیگر میاعتیادهای گناه

سخت  هست را  شما  داشته که  نگاه  بند  من  اند.در  باشد،  که  صورتی  هر  می به  کنم  فکر 

   .حکوم به داوری و هالکت استم بینیم که خارج از مسیح،می  راحابی خودمان در ما همۀ

. بعد به انجیل  .را در کتاب یوشع مطالعه کنیم راحاب ما سعی کردیم که زندگی ،های گذشتهدر برنامه ،تا به حال

رسیدیم. اسم متی  که  دیدیم  آنجا  در  راحاب  در  شجره خانوادگی  ردّ فاحشه  و  مسیح  چشم   نامۀنیاکان  به  او 

   ای!حیرت انگیز و باورنکردنی مسیح! چه حقیقت  خانوادگی ردّزنی فاحشه در   .خوردمی

آنها راحاب اسم  که مراجعه کنیم جدید عهد  های دیگری ازامروز از شما دعوت میکنم که به متن ذکر شده   در 

دو  سیری به این   امروز در طول برنامۀ .عبرانیان فصل یازدهم و یعقوب فصل دوم عبارتند از این دو متناست.  

زنان و مردان   است عبرانیان فصل یازدهم فهرستی  ،دانیدکه خیلی از شما می همانطور .خواهیم داشت متن از 

قهرمانان ایمان   فصل  این فصل به  ،برای همین کردند.بزرگ  ایمان که همگی در دوران عهد عتیق زندگی می

یهود خوانده   که مادر  نژاد  ا زن ابراهیم استسار است: اولی در این فهرست از دو زن اسم بُرده شده .معروف است

ولی در کنار   دو زن از بعضی جهات کامالً به هم تشابه دارند. این راحاب! سارا و .است راحاب دومین زن .شودمی

   .و سارا قابل مشاهده است راحاب تضادهایی هم بین ،تشابهات

هر دوی   ،و در عین حال .توسط فیض خدا نجات داده شدند که آیندگُم شده و بدون خدا می زن از زمینۀ دو این

   .های ایمان هستندآنها نمونه

ایمان   »به :گویدمی ۲۹ آیه .هستند راحاب ای بر معرفیخوریم که زمینهآیاتی برمی عبرانیان فصل یازدهم به در

کار را انجام   همان کوشیدندچون مصریان   اما .قوم از میان دریای سرخ همچون زمین خشک گذشتند بود که

باره راحاب چیزی بود که همان این آیه .«غرق شدند ،دهند به  » :خوانیممی 30آیۀ   در سپس .شنیده بود اشدر 

صحبت    31در آیۀ   ریخت.« و بعد فرو ،آن گشتند ایمان بود که دیوارهای اریحا پس از اینکه قوم هفت روز دور

جاسوسان را به سالمت  زیرا کُشته نشد همراه با نامطیعان فاحشه  راحاب  بود که  ایمان به : »آیدراحاب پیش می

   !فاحشه مثل بقیه سزاوار هالکت بود اما کشته نشد راحاب  خواهد بگویدنویسنده می واقع در .«پذیرا گردید

می آیه  این  کنید.  ایمان،"گوید:  توجه  نشد راحاب  با  کشته  نامطیعان  با  همراه  چراول ".فاحشه  کشته   راحاب  ی 

کرد او چرا ؟نشد پیدا  ایمانش .ایمان با ؟نجات  و به خاطر  ایمان   فیض  با  را  آن  او  و  آمد  او  به سوی  خدا  رحم 

ابراز کرد .پذیرفت را  ایمان  این  از جاسوسان در خانه ؟او چگونه  انداخت و  به مخاطره  اش  هنگامی که خود را 

او   .نجات نیافت ،این جهت که به جاسوسان پناه داده بود او از اولیۀ ایمانش بود.اینها شواهد و آثار   .محافظت کرد

   .خود را نشان داد ،ایمان در پناه دادن جاسوسان و این نجات یافت چون به خدای آنان ایمان داشت
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عملی   ،بنابراین  .خود جای داد جاسوسان را در خانۀ فاحشه به خدا ایمان داشت، برای همین  راحاب  چون  واقع در

   .بود او ایمان  ابراز ،که راحاب انجام داد

حاال   بود. در کنار سارا قرار داده شده در عبرانیان راحاب .کنیم مراجعه حاال چند دقیقه به کتاب یعقوب فصل دوم 

کنار رهبران  یک فاحشه را در   کالم  خدا !چقدر کالم خدا زیباست . در کتاب یعقوب او در کنار ابراهیم قرار میگیرد

می قرار  داستان  .دهدروحانی  زندگی ،ایمان  چون  در  خدا  عظیم  و  عجیب  فیض  است.  داستان  متفاوت  های 

برای همین آنها کنار   .پس ابراهیم هم نیاز به فیض و رحم خدا دارد ،خدا داشت احتیاج به فیض و رحم راحاب  اگر 

   .اندهم قرار داده شده

هایی از اشخاصی که ایمان  و ابراهیم، هر دو در یعقوب فصل دوم به عنوان نمونه راحاب  شخصیت، یعنی  دو این

   .شوندمطرح می بخش داشتندو نجات ،واقعی ،خالص

اگر کسی ادعا کند ایمان دارد اما   سود چه  ،من برادران » .مراجعه کنیم 1۴ بیایید با هم به یعقوب فصل دوم آیه

اینچنین ایمانی   آیا سوال این است که واقع در ؟«تواند او را نجات بخشدچنین ایمانی می آیا ؟عمل نداشته باشد

گر  ا»...   :دهداینچنین ادامه می این آیه ؟بخش باشدو نجات ،خالص ،واقعی ایمان  تواندکه در آن عمل نیست، می

به  "  : و یکی از شما به ایشان بگوید بیایدباشد، نزد شما   ۀ خودروزان  که برهنه و محتاج غذای  برادری یا خواهری

را برآورید.    ها شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادّی آنچه چیزی عاید شما می ".گرم و سیر شوید، و  سالمت بروید

و من کارهای   تو ایمان داری" ممکن است کسی بگوید:  همینطور، ایمانی که با عمل همراه نباشد، مُرده است.

و من ایمان  خود را بوسیلۀ کارهای   ثابت کُن چطور میتوانی بدون کارهای نیک ایمان داشته باشینیکو. تو به من  

ثابت می تو  به  ایمان داری  "کنم.خویش  از ترس   دیوها هم !بسیار خوب .که خدا واحد است تو  ایمان دارند و 

   ترجمۀ مژده( ۲0- 15« )آیات ثمر است؟بی نیک بدون کاردانی که ایمان آیا نمی ، نادان مرد  لرزند. ایمی

ایمان   ،آورد تا با آن مثال نشان دهد که ایمانی که در آن عمل نیکو نیستیعقوب مثالی از ابراهیم می ،در ادامه

   .حقیقی و ناب نیست

نیک و   ،وقتی که فرزند خویش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد  در ما ابراهیم به خاطر کارهای خود پدر »

محسوب اومی .شد عادل  ایمان   چگونه  که  کامل   بینی  را  ایمانش  نیز  او  کارهای  و  بود  او  کارهای  محرک 

   .«گردانید

شواهد و آثار ظاهری   ، یعنی اطاعت در قربانی کردن اسحاق  ، ابراهیم به خدا ایمان داشت اما عملی که انجام داد

   .آنچه که او کرد ثابت شد خلوص و واقعی بودن ایمان او با ، بنابراین .ایمانش بود

ناب و واقعی   شود ایمان ایمانی که در آن عمل دیده نمی که خواهد بگویدیعقوب با آوردن نمونه از ابراهیم می

و اعمال   رفتار کند درایمانی که شما را تبدیل به شخصی پارسا و عادل می کندیعقوب به ما گوشزد می .نیست

شد خواهد  ظاهر  بالخره  زندگی .شما  در  ایمان  سریّت  شخصی این  و  خداوندی  به  را  خود  سپرده   مسیح که 
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در اینجاست   و .شما اولین نشانه از حقیقی بودن ایمان شماست اطاعت  ، در نهایت و .خود را نشان خواهد داد ،است

آورد.  نمونه میشود از راحاب  اطاعت دیده می و در آن یعقوب بالفاصله برای نشان دادن ایمانی که واقعی استکه  

آیات او »همین ۲۶ تا ۲5 در  نیز  راحاب  طور میگوید:  نیک با فاحشه  قاصدان   ، خود کارهای  به  دادن  پناه  یعنی 

   .«روح مُرده استبی عمل مانند بدن  بی ایمان  .و عادل شمرده شد نیک ، کردن آنها از راه دیگر  اسرائیلی و روانه

هر دو به   راحاب ابراهیم و بینیم کهپارسایی، ما می یا  شمُردگی  عادل  بارۀ دربا در نظر گرفتن تعلیم کالم خدا   و

ای هستند که خدا آنها را به انسان  فیض و ایمان هر دو هدیه  .ایمان پارسا شمرده شدند به خاطر فیض و رحم خدا

به   8: ۲افسسیان  مطلب دراین  .صواب به دست آورد شود آن را با اعمال نیک وهیچ وجه نمی و به کندعطا می

می  دیده  ایمانوضوح  راه   از  و  فیض  به  »زیرا  یافته  شود:  این ایدنجات  عطای   و  بلکه  نیست  خودتان  از 

از   پس اعمال بوسیلۀ ما واقعی بودن ایمان  ،کنیمولی هنگامی که ما توسط فیض خدا نجات پیدا می .«خداست

   .شودثابت می ماننجات

ایمان آنها ایمانی بود   .ای با خدا قرار دارندیافته راست و صحت در رابطۀ که ابراهیم هر دو نشان دادندو   راحاب

ولی اطاعت و اعمال آنها واقعی   و باعث نجات آنها گردیده بود. آنها به ایمان پارسا شمرده شده بودند. بخشنجات

  .کرد بودن ایمانشان را ثابت می

ایم اما در زندگی ما شمرده شده پارسا یا ایم، ونجات یافته  ، گر ادعا کنیم که ایمان داریمهر یک از ما ا ، بنابراین

نشوند دیده  اطاعت  از  نجات ایمان  ،شواهدی  ایمانی  استما  نبوده  مسیح   .بخش  در  نجات  به  را  ما  ایمان  این 

  این ایمان ممکن است ست.ا را تبدیل به شخصی پارسا در نظر خدا نکرده شما رهنمون نکرده است. این ایمان

  .ایمانی عقالنی باشد

   .باشد ما بر حسب احساسات ایمانی

   .ایمانی بر اساس یکسری آداب و رسوم و اعمال مذهبی باشد

و در  .و شما را از هالکت ابدی نجات داده باشد نیست ایمان، ایمانی که زندگی شما را عوض کرده باشد ولی این

   .بخش نیستایمانی نجات ،نتیجه

حقیقی ایمان آورد و تغییراتی   او به خدای زندۀ .کننده به وجود آمد رو و تبدیلی زیر  راحاب بینیم که در زندگیما می

   .بخش بوده استحقیقی و نجات او ایمان که کردثابت می ،که در او به وجود آمده بود

ما به دو اصل بسیار   ،بررسی کردیم ۲ و یعقوب فصل 11 عبرانیان جدید یعنی در  آخری که در عهد در این دو متن

راحاب بارۀ  در  در :خوریمبرمی مهم  اینکه  نشد راحاب » :گویدمی 11 عبرانیان  اول  کشته  نامطیعان  او   .«با 

اهالی کنعان او را هم مستحق داوری و  مثل بقیۀ زندگی گناهکارانۀ او .گناهکاری بود که مستحق هالکت بود

این فقط فیض و رحم خدا بود که باعث   .هالک نشد نامطیعان با راحاب  گویداما کالم خدا می .کردهالکت می
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نامطیعان راحاب شد نشود با  هالک  عاصیان  بود .و  فاحشه  یک  بود .او  مرگ  مستحق  ممکن   .او  شما  گناه 

نباشدفاحشه است باشد و گری  داشته  دیگری  گناه .عنوان  و   اما  قیافه  هر  را   ،باشد )داشته( کهعنوانیبا  انسان 

   .کندمستحق مرگ و داوری خدا می

اعمال نیک   نه با .طریق فیض خدا از هالکت نجات پیدا کرد با ایمان و از او ؟چرا .فاحشه هالک نشد  ولی راحاب  

   !فقط ایمان آورد  او .و یا صواب

پارسا   راحاب آیا» گویدبینیم این است که یعقوب فصل دوم میمیدر این آیات   راحاب مورد دومی که دربارۀ و حاال 

نشد راحاب  ؟«شمرده  نشد بله،  هالک  ... فاحشه  شد راحاب  و  شمرده  پارسا  سکه   .فاحشه  این  روی  دو  هر  و 

ای راست با  اعالم شد که او در رابطه او این حقیقت بر  نه تنها از داوری خدا نجات یافت، بلکه راحاب .زیباست

دهد  این خبر خوش انجیل است که خدا ما را از داوری نجات می و پارسا شمُرده شده است. و است خدا قرار گرفته

   .آوردبه حساب می ،خود یکی از افراد خانوادۀ ،فرزند خود ما را  . شماردو ما را پارسا می

واقعی بودن ایمانش   انجام داد نشانۀبینیم که عملی که او  می ۲ یعقوب  و 11 عینی عبرانیان متن ما در هر دو

منجر به یک زندگی تبدیل یافته   ایمان  واقعی راحاب .نشان داده شد اعمالش بوسیلۀ او ناب و خالص ایمان  .بود

اگر ایمان   .ای مستقیم وجود داردبین ایمان و عملکردهای ما رابطه همواره که او شد. و نکتۀ اصلی این است در

   و کردار ما آن ایمان را به نمایش خواهد گذارد.  ،عمل ،گیزند ،ما واقعی باشد

کنیم و اعمال  دیگر هیچوقت گناه نمی ، کنیمآوریم و نجات پیدا میمی ایمان آیا این بدان معناست که وقتی ما

گاهی اوقات مرتکب   یافته،نجاتعنوان ایمانداران   به ما نیز،  .قطعاً اینطور نیست ؟زندآلود دیگر از ما سر نمیگناه

می م و . شویمگناه  که  زمانی  تا  که  است  این  میـ واقعیت  زندگی  دنیا  این  در  حضور  ، کنیما  آزاد   کامل  از  گناه 

بدنهای و .ایمنشده این  در  این  آلودگناه هنوز  زندگی می و  پرگناه  قرار  دنیای  وسوسه  تحت  هم  هنوز  ما  کنیم. 

   گیریم.می

ایماندار که ایمان حقیقی دارد اما نکتۀ  دیگر گناه )کردن( نیست.   ، مهم این است که تمایل قلبی یک شخص 

یک تمایل خداست قلبی  کردن  خشنود  حقیقی  بُت .ایماندار  از  کشیده   هاراحاب  دست  کنعانی  خدایان  و 

گناه هابُت به او .بود به کرده پُشت و  آورده و  روی  حقیقی  ای نیز  پولس  بود. خدای  تسالونیکی  به  مانداران شهر 

   (۹:  1. )حقیقی را خدمت کنند اند تا خدای زندۀبه سوی خدا بازگشته ،ها دست کشیدهنویسد که چگونه از بُتمی

تقدیس یکی از عملکردهای ایمان   .کندمان پاک میحقیقی همیشه ما را از گناهان گذشته و بخشنجات ایمان 

   .حقیقی است

شما تبدیل به یک شخص کامل و بدون نقص و  یک شبه یعنی .گیردصورت نمی تقدیس یک شبه  اما این عمل 

ما   ،پس از مرگ اتفاق زمانی خواهد افتاد که و این  .اندنرسیده حدّ بالغ نیز به آن حتی ایمانداران  .نخواهید شد گناه

   .قدیس و پاک خواهیم شدآزاد شده و کامالً ت جسم  در آن زمان از .مالقات کنیم رو در رو با مسیح
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هستند   امروزه افراد زیادی معترف چون "؟!کنیمچرا اینقدر بر این موضوع وقت صرف می" :بگویید ممکن است

به عیسای که و  دارند مسیح مسیحی هستند  بسیاری  که مدعی هستند هابله، خیلی .ایمان  اما  مسیحی هستند 

ندارند پاکی  اخالقی  زندگی  اسارتهایو   اوقات  هستند مختلف  درگیر  پول،   ، مستی در .رفتاری  طمع   و  حرص 

و  در نهایت خود را تسلیم خداوندی و باآلخره، .درگیر هستند و تمایالت بلندپروازانه ،تکبر ،شهوت  ،جنسی گناهان 

کند،  کنترل میاو نیست که زندگی آنها را   مسیح و استانداردهای واقع، در .اندنکرده در زندگیشان مسیح سّریت

آنها هیچگاه   .زندگیشان را به دست گرفته است کنترل و سُکان  که های خودشان استاین خودشان و خواسته بلکه

گناه بر  توبه پیروزی  نمی و  تجربه  را  آن  واقع، .کننداز  در  ندارند و  گناه  بر  پیروزی  برای  از   .تمایلی  آنها  د ل 

را امور  خدا  که  چیزهایی  و  خدامی  خشنود االهی  کالم  برای  اشتهایی  هیچ  و  است  دور  به  در    .ندارند کند  و 

   .ثمر استزندگی این افراد برای ملکوت خدا کامالً بی ،نهایت

مسیحی هستند.   یا پسرم، بله گویند که دخترممی ،نشینمها میوقتی پای صحبت بسیاری از مادران و مادربزرگ

آنها   من میدانم که .کنندنمی زندگی اما حاال دیگر برای مسیح  .دادند مسیحدر زمان کودکی قلب خود را به  آنها  

شود. او دیگر تشنۀ مسیح  پسرم دیگر دیده نمی یا  بودن در زندگی دختر  مسیحی هستند اما متأسفانه آثار مسیحی

ز خدا فرار  او زندگی عصیانگر و نامطیعی نسبت به مسیح دارد و سالهاست که ا  دیگری است. نیست و قلبش جای 

   .کندمی

به دست   آیا واقعاً ایماندار هستند و اینکه .در قلب انسانها چه میگذرد دانیم که واقعاًالبته ما انسانها هیچ وقت نمی 

که   ممکن است ،ولی از طرفی .ایمان دیگران نظر بدهیم بر  صد در صد توانیمنمی من و شما است. داده نشده ما

   .ایماندار  حقیقی نباشندواقعاً  آنها

  آنها

   .اعتراف کرده باشند مسیح به است که زمانی در بچگی به ایمان خود ممکن

   اعتراف کرده باشند. ممکن است در کلیسا جلو آمده و

   اعتراف به ایمان به مسیح کرده باشند. کتبی جایی به صورت در  است که حتی ممکن

   .باشند های جوانان و نوجوانان شرکت کردهزمانی در گروه و حتی باشندممکن است عضو کلیسا شده 

و به همین دلیل هیچ پایه و   شودکار دیگر در آنها دیده نمیتوبه حقیقی و قلب  ایمان  اما به مرور زمان شواهد 

   وجود ندارد. آنها اطمینان از نجات   برای  اساسی

باشد که  امروز الزم  به صورتیه برای بچه ما شاید  مرا   ،خداوند ای " .کنیم دعا تر متفاوت ای خود  یا پسر  دختر 

بخش  است عطا کن. به آنها ایمان  نجات نجات ابدی ایمانی حقیقی، ایمانی که واقعاً منتهی به آنها به .نجات بده

   "بده!
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   :ولی حاال اجازه بدهید این سوال را از شما بکنم

   ؟بخش استو نجات ،خالص ،واقعی (شما  )ایمان  خود  آیا ایمان شما

   ؟ایدآیا شواهدی در زندگی شما وجود دارند که نشان دهند که شما واقعاً تبدیل پیدا کرده

  آثاری که نشان دهند:

   ؟هستید که شما واقعاً شخص جدیدی

  عوض شده است؟ هویّتتان واقعاً که شما

   ؟های جدید داریدخواستهجدید و  جدید، تمایالت  اشتهای  که شما

   ؟اندزندگی شما تغییر پیدا کرده اهداف  مسیر و اصالً که

و   امروز خودتان را تفتیش کنید .من از شما بخواهم ،طلبداجازه بدهید آنچه را که کالم خدا از شما می ،اگر نه

   ؟واقعاً در ایمان هستید خدا بخواهید که به شما نشان دهد که آیا شما  از

   .ای در شما بیافریندزندگی تبدیل یافته و شما را نجات دهد تا از مسیح همین امروز بطلبید اگر نیستید، و

   : سؤال دیگری را مطرح کنم و حاال اجازه بدهید

و انگار شناسنامۀ جدیدی   خدا واقعاً هویت او را عوض کرده بود  اگر  ، داشت ایواقعاً زندگی تبدیل یافته  اگر راحاب

شخص جدیدی شده  واقعاً  او اگر ؟!کندفاحشه یاد می از او به عنوان چرا در کالم خدا دوباره ،ت کرده بود دریاف

آیا بهتر نبود که این عنوان فاحشه از اسم او حذف   ؟!کندچرا دوباره کالم خدا او را با این لقب خطاب می ،بود

   ؟شدمی

دقیقاً را  موضوع  این  دلیل  ما   کالم خدا  نمیبرای  فکر می .دهدتوضیح  من  میاما  اینطور  که  نتیجه  کنم  توان 

نکرد که خدا او را در چه وضعیتی   فراموش هرگز فراموش نکرد که خدا با او در کجا مالقات کرد. او راحاب  :گرفت

   .آمدای میچه زمینه او از کندبه همه یادآوری می و این لقب به او .نجات بخشید

نبای و نیز  با ما مالقات کرد  در چه وضعیتی د فراموش کنیم که من و شما  بر  ... خدا  در   ... رحم کرد ما چگونه 

   .و بازیافت کرد ، نجات داد ،را پیدا کرد وضعیتی ما چه

و   که فیض دهداین داستان به دیگران نشان می .بخشی از پیغام زندگی او بود راحاب گذشتۀ ، اما بیشتر از آن

عمقی   هر  به  خدا  است کهرحم  قادر  و  دارد  دسترسی  باشیم  کرده  گیر  آن  در  ما  را که  نجات   ما  آن عمق  از 

پُر   آغوش  که دهداند نیز نشان میگیر کرده آلودیگناه اینچنین گذشتۀ در این لقب به سایر افرادی که ،پس .دهد

   .است وحشتناکشان قابل دسترسی گذشتۀ علیرغم فیض خدا برای آنها نیز 
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آمده! ای میکردیم که او از چه زمینهد ما فراموش میـ شای  ،شد و بسراحاب می عهد جدید فقط صحبت ازاگر در  

میـ شای فکر  کهد  و واقعاً او کردیم  فیض  داشت رحم لیاقت  را  شای..  خدا  می  دـ .  شخص   که مـ کردی فکر  او 

   .کردصوابش او را مستحق نجات از داوری می بود که کارهای نیک و ایمذهبی

   !نه ،اما

دهد. داستان راحاب  فیض و رحم باورنکردنی و بی حد و حصر خدا خبر می شما، از داستان راحاب، با من و ،تا اینجا 

فاحشه   کند که اگر راحاب  یادآوری می ای، گناهکاری مثل من و گناهکاری مثل شما،با هر زمینه به هر گناهکاری

  .یز امید هستبرای من و تو ن نجات پیدا کرد، پس

Iris Blue  خودش در پشت تریبون صحبت   گذشتۀ زندگی  بی بند و بار  بارۀ ها درمن در کنفرانس دوستان  یکی از

و اینکه   .زندان بوده است و و باالخره حبس ،زندگی ناشایست اخالقی ، الکل مُخدر،  مواد بند  چقدر در که کندمی

اتمام   دهد، پس ازشهادت می که او وقت آیا میدانید که هر  .آزاد کرده است ایزندگیخدا چگونه او را از اینچنین  

کنند کسانی صف می چه شهادتش او صحبت  با  تا  الکل  ؟کشند  مخدر،  مواد  بند  در  که  اخالقی   ،زنانی  زندگی 

خود   شرم و حس تقصیر، زندان زنانی که در   ،آلود و پُر از شرم اسیر هستندو هزار و یک جور اسارتهای گناه ،فاسد

   .اندکرده را حبس

در بند  ،اندقُل و زنجیری که آنها در آن گیر کرده زمانی در او هم .کندچون آیریس از دل آنها صحبت می ؟چرا

بلکه با چشم خود   ،او شباهت به وضعیت کنونی آنها دارد بینند که چقدر گذشتۀو حاال آنها نه فقط می .بوده است

... و چطور هویتی   او را آزاد کرده ... چطور چطور او را تبدیل داده ... بینند که خدا چطور او را عوض کردهمی

   .امید هست برای آنها هم در مسیح پس، .به او بخشیده است جدید

   .بخشدبه ما امید می راحاب  داستان زندگی بله،

هر آنچه تا به حال   ،کس که هستی هر  ،شنونده ای عزیز   .یردخواهد داستان زندگی شما را نیز به کار گاما خدا می

خدا با   که ایتاریک و شرم آلودی داشته گذشتۀ اگر  ای ...ای، در هر اسارتی که بودهآنچه که کرده  هر ،ایبوده

بخشیده، تاریک تو را آزاد کرده و بر آن پیروزی   از آن گذشتۀ و فیض پر جالل خودش تو را نجات داده است

   .فیض و امید را با دیگران در میان بگذاری خواهد که این داستانامروز خدا می

داستان فیض و رحمت خدا را با دیگران در میان   گذشتۀ خود استفاده کنید تا راحاب از آیا شما حاضرید که مثل

   ؟بگذارید

 

های  در سری درس .زنان دیگر امید و فیض ببخشد تا به خدا قادر است از داستان زندگی شما استفاده کند:  نازی

با ایمان به پنجرۀ  راحاب ریسمان قرمزی که چگونه خدا به وسیلۀ دیدیم که  راحاب و ریسمان قرمز رهایی
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های  که سایه مسیح پاک کنندۀ خون  قرمز   ریسمان  : زیبای انجیل است داستان   و این .نجات یافت اش بستخانه

   .یافت توانمی مقدسصفحات کتابدر تمام  را آن

خدا امروز   با فیض و رحمی که تا شوداز شما دعوت می و ریسمان قرمز رهایی راحاب های برنامه در سری

هدیه می از گذشتۀبه شما  آزاد شوید کند  آلود خود  و شرم  برنامه پس .تاریک  این  به  به حال  تا  ها گوش  اگر 

در سری   راحاب زندگی به مراجعه کنید و «احیا کُن هایماندل» پادکست  به کنیممیاز شما دعوت   ،ایدنداده

  .گوش دهید و ریسمان قرمز رهایی راحاب برنامه های

 

شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگ موت، با صدای فارسی  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه
به   که  است  اصالن  میسابرینا  شما  برنامــهسمع  این  تهیۀ  و  ترجمه  مؤسسۀ  رسد.  دو  همــکاری  حاصل  ها 

 باشد. « میراستی« و » هایمان احیا کُندل»

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 
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