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Capitulat și grațiat 
Textul de bază: Iosua 2: 1 - 15 

 

Întroducere: 
 
Multe exprimări biblice nu mai au valoarea lor destinată 

• Chiar și expresiile biblice fundamentale au primit un colorit după felul 
nostru de interpretare 

• Presa locală și jurnaliștii dictează înțelesul cuvintelor după părerea și 
interpretarea lor 

• Multe adevăruri biblice nu mai au loc în jargonul nostru 
• Multe expresii din vocabularul nostru uzual nu mai corăspund și nici nu 

sunt admise după înțelesul biblic 
 

Dar toate adevăruri biblice și-au menținut valoarea 
• Și dacă nu ne convine, și dacă ne deranjează în felul nostru de trai 
• Dacă credem, că deciziile lui Dumnezeu de atunci nu mai corespund 

secolului nostru 
• Și dacă ne vine greu să ne ținem de aceste adevăruri 
• Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă clar 

Matei 24: 35 

„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.“ 

 

• Pe această bază vom trata și următoarea temă biblică: 
 

Iosua e chemat să ducă poporul ales de Dumnezeu într-o țară nouă 
• Multe minuni au putut vedea până în prezent 
• Dumnezeul viu era cu ei 
• Cu picioarele uscate au trecut prin apă 
• Zidurile din Jeriho au fost dărâmate 
• Lucruri, care cu înțelepciunea omenească nu au putut fi explicate 

 

Capitulat înaintea lui Dumnezeu 
 

În textul citit e vorba de o curvă 
• Biblia nu înfrumusețează realitatea, întrebuințând expresii mai moderate 
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sau mai ocolitoare 
• Biblia nu vorbește de o femeie căruia i-au plăcut bărbații 
• Sau care era nestatornică în dragoste 
• Sau care nu s-a putut feri de bărbați din cauza frumuseții ei 
• Sau care n-a luat-o prea serios cu sinceritatea 
• Nu! Biblia pronunță păcatul acestei femei cu toată severitatea 
• Dar nu numai atât. Biblia o menționează în aceeași frază cu părintele 

Avraam! Dar se poate așa ceva, vom zice noi? 
Evrei 11: 31 

"Prin credință n-a perit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți  . . . " 
 

Iacov 2: 21 și 25 

" Avraam, părintele nostru , n-a fost el socotit  neprihănit prin fapte când 

a adus pe fiul său Isaac  jertfă pe altar?" 

" Tot așa curva Rahav: n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când 

a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale?" 

 

Ce sa întâmplat? 
• Iosua primește ordin din partea lui Dumnezeu să conducă poporul Lui 

într-o țară până atunci încă necunoscută 
• Dar această țată era ocupată de un alt popor 
• Pentru aceasta Iosua trimete două iscoade, spioni militari, să cerceteze 

posibilitățiile de atac și a unui succes militar 
• Ca loc ascuns, întrebuințează o casă în care un bărbat străin nu poate fi 

văzut, în casa curvei Rahav 
• În Ierihon se știa că armata Israelită e staționată dincolo de Iordan 
• Dar totuși bărbații au fost recunoscuți și din această cauză în primejdia de 

a fi descoperiți 
 

Prezența celor doi străini schimbă tema de conversație în această casă 
• Aici, unde până în prezent se vorbea și se practica păcatul, se vorbește de 

Dumnezeul cel Viu al poporului Israel 
• Se vorbește de victoriile asupra Amoriților și împăraților Sihon și Og, un 

lucru, care s-a întămplat înainte cu 40 de ani 
• De victoriile asupra celor, care sau opus poporului Israel 

Și de odată cade un cuvânt care probabil încă nu a căzut în această casa 
păcătoasă 

Iosua 2: 11 
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„Domnul, Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe 

pământ.“ 

 

• De odată își reamintesc cei prezenți de cele auzite depre acest Dumnezeu 
• De odată se acceptă puterea dumnezeească a acestui Dumnezeu 
• De odată și Rahav recunoaște că fără acest Dumnezeu e pierdută 
• Ea recunoaște că acest Dumnezeu va învinge 

Josua 2. 9 

„Știu că Domnul v-a dat țara aceasta.“ 

 

Curva Rahav trage consecințele 
 

Ea și-a dat seama că fără acest Dumnezeu e pierdută 
• Ea pune și viața ei și viața întregii familii în mânile celor doi străini 
• Ea crede în sinceritatea și promisiuniile lor și riscă viitorul ei 
• Ea știe că de acum înainte numai cu ajutorul acestui Dumnezeu poate să 

fie salvată 
  

Dunmezeu se ține de promisiuniile Lui 
 

Josua 6: 22 - 23 și 25a 

" Iosua a zis celor doi bărbați cari iscodiseră țara: "Intrați în casa 

curvei, și scoateți din ea pe familia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat." 

Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav , pe tatăl ei, pe mama ei, 

pe frații ei și pe toți ai ei; au scos afară pe toți din familia ei, și i-au 

așezat afară din tabăra lui Israel. Iosua a lăsat la viață pe curva Rahav, 

casa tatălui ei, și pe toți ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel până în 

ziua de azi.  

• Pentru Rahav și pentru familia ei a început o nouă viață 
• Dar de data aceasta în mijlocul poporului lui Dumnezeu 
• Și această binecuvântare se ajunge până în Noul Testament  

Matei 1: 6  

„Salomon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; 

Obed a născut pe Iese;“ 

 

• În cartea neamului lui Isus Cristos, se menționează Boaz 
• Dar mama lui Boaz era Rahav  

 



4 

a4ro09c1                                                                                                                       © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

O astfel de ofertă este și astăzi actuală 
 

Dumnezeu nu te judecă după situația ta în societate 
• Poți să fi cel mai mare din sat sau din oraș 
• Poți să fi cel mai iubit și apreciat în societatea ta 
• Poți să fi cel mai căzut și cel mai păcătos 
• Poți să fi cel mai căutat hoț sau ucigaș 
• Dumnezeu te întreabă, dacă vrei să fi al Lui? 
• Dacă ești pregătit, ca curva Rahav, să-ți încredințezi viitorul tău în 

mâinile Lui? 
• Dacă ești de acord să începi o viață nouă, dar de data aceasta în mijlocul 

poporului lui Dumnezeu? 
 

Nu ajunge să cunoști pe Dumnezeu 
• Poți să fi membru în cea mai renumită biserică! 
• Poți să recunoști că există un Dumnezeu!  
• Poți să plătești regulat al zeciuiala la biserica ta! 
• Dar dacă nu trăiești după voia Lui, nu este de ajuns! 

  

Prin Isus Cristos putem începe o viață nouă 
 

Și astăzi mai este timp de har 
• Isus te cheamă, El cheamă pe fiecare în parte 
• Isus te cheamă, El nu cheamă un popor, un sat sau o familie  
• Isus te cheamă, vrea să facă din tine o ființă nouă 
• Isus te cheamă, vrea să te salveze din acest neam păcătos 
• Isus te cheamă, pentru-că Te iubește 
• Isus te cheamă, vrea ca să devi copilul Lui 
• Isus te cheamă, pentrucă de azi înainte poți fi copilul Lui! 
• Isus te cheamă, pentrucă vrea ca să zidești împreună cu frați și surori 

Biserica celor care–L laudă și-L proslăvesc. 
Fapele Apostolilor 2: 46 

" Toți împreună erau nelipsiți dela Templu în fiecare zi, frângeau pâinea 

acasă, și luau hrana  cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe 

Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga 

în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți." 

A m i n 


