Rahav și cei doi spioni
Iosua 2:1; Matei 1:5; Evrei 11:31; Iacov 2:25

INTRODUCERE
1. Iosua trimite doi spioni din Sitim să cerceteze țara Canaan și în mod special Ierihonul,
Iosua 2:1.
2. Cei doi ajung în casa unei prostituate care se numea Rahav.
3. Rahav îi ascunde pe cei doi spioni și spune trimișilor împăratului că aceștia au plecat din cetate
înainte de a se închide porțile acesteia, Iosua 2:2-7.
4. Cei doi spioni îi promit lui Rahav că-i va cruța viața atât ei cât și a celor din casa ei daca aceasta
nu-i va da în vileag, Iosua 2:12-20.
DISCUȚIE
I.
Rahav a trăit în mijlocul unei națiuni păgâne.
a. Se închina unui Dumnezeu fals.
b. Își vindea trupul ca să trăiască (nu avea principii morale).
c. Conștiința ei era pregătită doar să păcătuiască.
II.

III.

Cu toate acestea, Rahav a vrut să fie salvată.
a. Acest lucru era mai important decât loialitatea ei față de țară, idoli, tată sau mamă.
b. Dumnezeu și-a extins harul Său asupra ei.
c. Prin providența lui Dumnezeu, spionii au intrat în casa ei.
d. Spre deosebire de restul națiunii sale, ea a fost dispusă să se supună poruncilor
trimișilor lui Dumnezeu și astfel să trăiască. Oricine a fost în casa ei, a fost salvat.
Aplicații
1. O persoană cu un trecut sordid ca Rahav se poate schimba și poate face lucruri mari
pentru Domnul, Iosua 2:1.
 (1Cor. 6:9-11; 1Tim. 1:13-16).
2. Credința trebuie să-l facă pe om să se teamă de Dumnezeu , Iosua 2:8-11
 (2Cor. 7:1; Evr. 12:28-29).
3. Să mărturisim cu toții ca Rahav că Domnul este Dumnezeu în cer și pe pământ, Iosua 2:11
 (Psa. 83:16-18; Daniel 6:25-27; Efes. 4:6).
4. Domnul își păstrează promisiunile, Iosua 2:24; 6:22-23, 25.
 (Marcu 16:16; Tit 1:2; 1Pet. 1:3-5).

CONCLUZIE
1. Rahav este o încurajare pentru cei chemați, prin Evanghelia lui Hristos, să slujească acolo unde
predomină frivolitatea, mândria și amăgirea pacatului. Unde? În acestă lume!
2. Putem vedea în această istorie cum credința se dovedește a fi principiul unei vieți noi. Viața lui
Rahav fusese una neîngrădită și ea se afundat din ce în ce mai adânc în întunericul păcatului. Dar
acum, prin harul divin, ea se ridică mai presus decât toți cei din Ierihon, Evrei 11:31.
3. Credința care mântuiește este arătată prin fapte. O astfel de credință a fost cea a lui Rahav.
Credința a lucrat cu faptele ei și prin fapte, credința ei a fost făcută desăvârșită, Iacov 2:20, 24, 25.

