
FAITH OF RAHAB (Joshua 2) 
Đức tin của RAHAB 

 
The story of Rahab is one that I often think can be termed, “A Most 
Unlikely Convert” She was a pagan living in spiritual darkness, she was a 
harlot living in sinful depravity, she was a Canaan, destined for sure 
destruction. 

Câu chuyện của Ra-háp là một trong những câu chuyện mà tôi thường 
nghĩ rằng có thể được gọi là, "Một sự cải đạo lạ thường nhất" Bà là một 
người ngoại đạo sống trong bóng tối tâm linh, là một kỵ nữ sống trong 
trụy lạc đầy tội lỗi, là người Ca-na-an, đã được định cho sự hủy hoại hoàn 
toàn. 

Hebrews 11 lists her as “Rahab the harlot” - Scripture is brutally honest. 
Choices have consequences. Yes, she became Rahab the believer, but the 
Scripture reminds us here of how God is able to take us from the 
“guttermost” and lift us to the “uttermost”! 

Hebrew 11 gọi bà là "kỵ nữ Ra-háp" - Thánh Kinh rất thẳng thắn. Sự 
chọn lựa nào cũng có hậu quả của nó. Vâng, bà đã trở thành Ra-háp-
người tín hữu, nhưng Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta ở đây cách mà Đức 
Chúa Trời có thể đưa chúng ta từ "chỗ thấp nhất" và nâng chúng ta đến 
"chổ cao nhất" là như thế nào! 

We can understand why Abraham, Moses, David or Gideon is mentioned 
in the Hall of Faith of Hebrews 11 BUT on the surface it seems highly 
unlikely that of the women in the Bible Rahab gets in! That just illustrates 
the amazing transformation that occurred in her life.  

Chúng ta có thể hiểu tại sao Áb-ra-ham, Môi-se, Đa-vít hoặc Ghi-đê-ôn 
được đề cập trong kho tàng anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 NHƯNG 
trên bề mặt nó có vẻ như rất vô lý, rằng trong những người phụ nữ trong 
Kinh Thánh, Ra-háp được đề cập! Đó là minh họa cho sự biến đổi tuyệt 
vời xảy ra trong cuộc sống của bà. 

BACKGROUND – Rahab grew up in Canaan in one of the most 
powerful cities of Jericho. She had likely never met a Jew or been to see 
the Tabernacle.  
 
Jericho likely had a few million residents. It was a wealthy, idolatrous, 
and grossly immoral place. Her family, friends, and neighbours would 
have had those values.  
 



At least Ruth was exposed to the Jewish faith through her in-laws but 
Rahab would not even have had that.  
 
BỐI CẢNH - Ra-háp lớn lên ở xứ Ca-na-an tại một trong những thành 
phố quyền lực nhất của Giê-ri-cô. Bà có thể chưa bao giờ gặp một người 
Do Thái hoặc được nhìn thấy Đền Tạm. 
 
Giê-ri-cô có thể có một vài triệu cư dân. Đó là một nơi giàu có, thờ thần 
tượng, và vô cùng vô đạo đức. Gia đình, bạn bè, và hàng xóm của bà có 
thể sở hữu những thứ giá trị đạo đức như thế. 
 
Ru-tơ ít nhiều cũng đã được tiếp xúc với đức tin người Do Thái thông 
qua mẹ chồng nhưng Ra-háp chưa bao giờ có được điều đó. 
 
 
To make matters worse, Rahab had sunk to the depths of depravity by 
making a living as a prostitute. Here was a woman at the bottom of the 
barrel! She definitely deserved the judgment of God. If you had looked at 
her outwardly you never would have guessed that she would be saved, 
join Israel, get married, be an ancestor of King David and the Messiah, 
and be placed in Hebrews 11.  
 
Most people would have said, “Oh, there is a wicked person, there’s a 
vile, lascivious person.”  

Tồi tệ hơn nữa, Ra-háp đã bị chìm đến độ sâu của đồi bại bằng cách kiếm 
sống bằng nghề kỵ nữ. Đây là một phụ nữ ở dưới đáy xã hội! Bà chắc 
chắn xứng đáng với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhìn vào bề 
ngoài của bà, bạn không bao giờ có thể tin rằng bà ấy sẽ nhận được sự 
cứu rỗi, gia nhập dân Y-sơ-ra-ên, lập gia đình, trở nên tổ tiên của vua Đa-
vít và Đấng Cứu Thế, và được đề cập đến trong Hebrew 11. 
 
Hầu hết mọi người sẽ nói: "Ồ, đó là một người xấu xa, một người thấp 
hèn, người dâm đãng." 
 
BUT you see no matter how low we go in sin, the grace of God can reach 
us. Somehow, somewhere, sometime, GOD sovereignly opened the heart 
of this woman. SHE IS EXHIBIT ONE in demonstrating God’s 
sovereign power in the gospel. She reminds you and I that no one is 
outside the scope of God’s great salvation.  
 
NHƯNG bạn sẽ thấy dù chúng ta có mắc lỗi lớn như thế nào, ân sủng của 
Đức Chúa Trời vẫn có thể đến với chúng ta. Bằng cách nào đó, một nơi 



nào đó, vào thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời đã mở trái tim của người 
phụ nữ này bằng thẩm quyền của Ngài. Bà là ví dụ điển hình nhất trong 
việc chứng minh thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong Phúc Âm. Bà 
nhắc nhở bạn và tôi là không có ai bên ngoài phạm vi cứu rỗi vĩ đại của 
Đức Chúa Trời. 
 
Jewish men would sanctimoniously pray, “Lord, I thank You that You 
didn’t make me a Gentile or a woman!” We can only imagine what they 
thought of a Gentile woman prostitute! She would be fit for the darkest 
part of hell.  
 
But God saw fit to save this Gentile prostitute woman. Indeed, its better 
to be Rahab the Gentile harlot today than Absalom the Jewish prince or 
Judas the Jewish disciple! 
 
Người đàn ông Do Thái thường cầu nguyện theo giáo điều một cách sai 
lầm rằng: "Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã không tạo dựng con là 
một người ngoại bang hay một người phụ nữ!" Chúng ta có thể tưởng 
tượng họ nghĩ gì về một người phụ nữ ngoại đạo làm điếm! Bà ấy chỉ 
thích hợp cho nơi tối tăm nhất của địa ngục. 
 
Nhưng Đức Chúa Trời thấy việc cứu cô gái điếm ngoại bang này là thích 
hợp. Thật vậy, việc làm Ra-háp ngoại đạo ngày hôm nay còn tốt hơn là 
hoàng tử Do Thái Áb-sa-lôm hay môn đồ Giu-đa người Do Thái! 
 
 

(1) SAVING FAITH OF RAHAB 
ĐỨC TIN CỨU RỖI CỦA RA-HÁB 

 
We find the detail of this story in Joshua 2 that is mentioned in Hebrews 
11:31.  
 
Câu chuyện được đề cập đến trong Hê-bơ-rơ 11:31 đã được miêu tả chi 
tiết trong Giô-suê 2. 
 
v1 - It was no coincidence that those spies reached Rahab’s home. God 
was at work leading them to her. These two spies did not go there to 
engage in the sinful activities there but “lodged there.” They were new to 
the city so would not be aware of the darker side to it. Likely they went 
there as it was open for lodging for strangers in the evening and was on 
the wall of the city. Such a place would welcome strangers without 
question. It probably had a double function – lodging place and a brothel.  
 



Câu 1 - Không phải ngẫu nhiên mà những thám tử kia đến nhà Ra-háp. 
Chúa đã dẫn họ đến đó. Hai người do thám kia đến đó không phải là để 
tham gia vào những hoạt động tội lỗi mà chỉ để “thâm nhập vào đó”. Họ 
mới đến thành phố này nên họ không nhận thức được mảng tối tăm của 
nó. Có khả năng họ đến đó chỉ vì nó được mở cửa cho người lạ vào ở 
buổi tối và ở cạnh tường thành. Những nơi như thế sẽ đón nhận người lạ 
mà không hỏi han gì và những nơi như vậy có lẽ có 2 tác dụng - là nhà ở 
hoặc là nhà chứa.  
 
I am sure Rahab noticed there was something different about their 
character from the men who frequented it. We know they were men of 
faith (v14, 24). Rahab, as a prostitute, would have been an expert on 
reading human behavior – especially that of men.  
 
Tôi chắc là Ra-háp nhận ra 2 người này khác với những người thường 
xuyên đến đây. Chúng ta biết họ có đức tin (câu 14, 24). Ra-háp, một kỹ 
nữ, chắc sẽ là một chuyên gia phân tích hành vi của con người, đặc biệt là 
với đàn ông. 
 
Hebrews 11 says that Rahab “received” the two spies “with peace” - the 
Greek word has the sense of welcomed these men with hospitality. 
 
Hê-bơ-rơ 11 nói rằng Ra-háp “tiếp rước” 2 thám tử “với sự bình an” - từ 
này trong tiếng Hy Lạp có ý hoan nghênh với lòng hiếu khách. 
 
V9-11 - When the two spies reached her home, Rahab had a hunger for 
God. The Lord had opened her heart by the Word of God. Her words 
reveal that Rahab had been thinking much of the Person and Work of 
Jehovah before these men arrived. The fact that she could accurately 
rehearse the list of God’s acts for Israel shows that it had made a deep 
impression on her. She had been meditating on it repeatedly. 
 
Câu 9-11 - Khi 2 người do thám đến nhà bà, Ra-háp đã có một khao khát 
để biết về Đức Chúa Trời. Chúa đã mở lòng bà bằng những Lời của Đức 
Chúa Trời.  Những lời của bà tiết lộ rằng Ra-háp đã suy nghĩ nhiều về 
Con người và Công việc của Đức Giê-hô-va trước khi những người đàn 
ông đến. Việc mà bà có thể nói một cách chính xác các việc làm của Đức 
Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên cho thấy rằng nó đã để lại ấn tượng sâu 
đậm trong lòng bà. Bà đã suy niệm về nó thường xuyên. 
 
Despite growing up in a pagan home and in a pagan city many miles 
away from Egypt, Rahab truly believed in the Work and Person of the 
Lord. She had not seen the ten plagues of the manna, quails, and water 



from a rock in the wilderness. SHE WAS NO SCEPTIC OR CYNIC. Yet 
despite never going to Sunday School, Church, having a Bible, no priests 
or prophets to teach her, even meeting a believer, this woman was ready 
to believe in the God she had just barely heard about! 
 
Mặc dù lớn lên trong một gia đình ngoại giáo và trong một thành phố 
ngoại đạo cách xa Ai Cập, Ra-háp thực sự tin tưởng vào Việc làm và 
Nhân cách của Chúa. Bà đã không nhìn thấy mười tai vạ, ma-na, chim cút 
và nước từ một hòn đá ở nơi hoang dã. CÔ KHÔNG HOÀI NGHI HAY 
DỄU CỢT. Tuy nhiên, mặc dù chưa bao giờ đi học Trường Chúa Nhật, 
Nhà thờ, hay có một quyển Kinh Thánh, không có thầy tế lễ, nhà tiên tri 
để dạy bà, hay thậm chí gặp một người tin Chúa, người phụ nữ này đã sẵn 
sàng để tin Đức Chúa Trời mà gần như cô chỉ mới vừa nghe nói đến! 
 
It is interesting that she came to them. They didn’t try to evangelise her. 
When God touches a person’s heart this way they are like the Wise Men 
from the East – they come searching for someone to point them to Christ! 
I often wonder had she prayed that the Lord would send messengers to 
lead her to salvation.  
 
Điều thú vị là cô đã đến với họ. Họ không cố gắng để truyền đạo cho bà. 
Khi Đức Chúa Trời chạm đến trái tim của một người theo cách này họ 
giống như các người thông thái từ phương đông - họ đến tìm kiếm ai đó 
có thể chỉ cho họ đến với Chúa! Tôi thường tự hỏi liệu bà có cầu nguyện 
rằng Chúa sẽ gửi sứ giả đến để dẫn bà đến sự cứu rỗi không. 
  
NB – Many people in Jericho heard about the Lord. Many even trembled 
over the thought of His judgment BUT only one woman properly 
responded to that. In doing so, she saved her soul and her family.  
 
Nhiều người dân ở Giê-ri-cô nghe nói về Chúa. Nhiều người thậm chí run 
lên khi nghĩ đến những phán xét của Ngài NHƯNG chỉ có một người phụ 
nữ trả lời nó một cách đúng đắn. Khi làm như vậy, bà đã cứu linh hồn của 
bà và gia đình bà. 
 
What made the difference here? Rahab was not more moral than those 
in Jericho or more knowledgeable – she certainly wasn’t! The critical 
difference was her faith! That’s why Hebrews focuses in on this, “By 
faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she 
had received the spies with peace.” (Heb. 11:31) 
 
Điều gì tạo nên sự khác biệt ở đây? Ra-háp không đạo đức hơn những 
người ở Giê-ri-cô hoặc am hiểu nhiều hơn họ - chắc chắn là không! Sự 



khác biệt quan trọng là ở đức tin của bà! Đó là lý do tại sao sách Hê-bơ-
rơ tập trung vào điều này, "Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ 
chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám." (Hê-bơ-rơ 
11:31) 
 
TWO SPIES – These two spies were God’s instruments of evangelism. 
They were in right place at the right time. God has no problem getting a 
believer to share the gospel with a heart that is ready to hear the gospel. 
We read that they were men of faith in the Lord (v14 and v24) – Jewish 
tradition is that they were Phinehas the priest and Caleb. Jericho was 
considered an impregnable city with its high walls but their faith never 
wavered.  
 
Hai thám tử - Những thám từ này là công cụ truyền giáo của Đức Chúa 
Trời. Họ đang ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Đức Chúa Trời không khó 
để tìm một tín hữu để chia sẻ phúc âm cho một trái tim đã sẵn sàng để 
nghe phúc âm. Chúng ta đọc thấy rằng họ là người có đức tin trong Chúa 
(câu 14 và 24) - Truyền thống Do Thái thì cho đó là thầy tế lễ Phi-nê-ha 
và Ca-lép. Giê-ri-cô được coi là một thành phố bất khả xâm phạm với 
những bức tường cao của nó, nhưng đức tin của họ không bao giờ dao 
động với những bức tường thành này. 
 
Rahab had more faith than the other 10 spies and majority of Israel. She 
declared in total confidence in the Lord, “I know that the Lord hath given 
you the land.” (v9a) They had seen miracles in Egypt, had crossed the 
Red Sea, and witnessed 40 years of miracles in Wilderness yet didn’t 
believe.  
 
Ra-háp đã có đức tin nhiều hơn 10 thám tử còn lại và phần lớn những 
người Y-sơ-ra-ên. Bà tuyên bố trong niềm tin tuyệt đối vào Chúa, "Tôi 
biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này." (V9a) Họ đã nhìn 
thấy những phép lạ ở Ai Cập, đã vượt qua Biển Đỏ, và đã chứng kiến 40 
năm của những phép lạ ở nơi đồng vắng nhưng vẫn không tin vào Chúa. 
 
But her trust in God and willingness to identify with His people despite 
the lack of physical evidence, and the price to pay in doing so, is worthy 
of praise. She renounced her home and her nationality to identify with 
God and His people.  
 
Nhưng bà vẫn tin vào Đức Chúa Trời và sẵn lòng để xác định mình là 
người thuộc về Ngài mặc dù không có bằng chứng vậy lý, hay phải trả 
tiền để được địa vị này, đó là điều thật đáng ngợi khen. Bà từ bỏ gia đình 



của mình và quốc tịch của mình để xác định với Đức Chúa Trời và dân sự 
của Ngài. 
 
 
 
 
 

(2) EVIDENCE OF SAVING FAITH 
BẰNG CHỨNG VỀ ĐỨC TIN CỨU RỔI 

 
This woman not only placed her faith in the Lord for salvation but she 
produced works as evidence of a changed life – there always is! James 
2:25 lists Rahab next to Abraham as one who was justified by works. 
James is not denying justification by faith alone, but rather is making the 
point that genuine faith always results in good works (cf. Jas 2:17).  
 
Người phụ nữ này không chỉ đặt niềm tin vào Chúa để được cứu rỗi mà 
còn hành động để chứng tỏ cuộc sống của bà đã thay đổi.  Gia-cơ 2:25 
liệt kê Ra-háp ngay sau Áb-ra-ham là một trong những người đã được 
xưng nghĩa bằng các việc làm của mình. Gia-cơ không phủ nhận là sự 
công nghĩa chỉ đến từ đức tin, ông chỉ muốn nói rằng đức tin thật sẽ mang 
dẫn đến những việc làm tốt (Gia-cơ 2:17). 
 
We are saved by faith alone but the faith that saves us is never alone! 
 
Chúng ta được cứu duy chỉ bởi đức tin nhưng đức tin cứu chúng thì 
không chấm dứt tại đó! 
 
Faith is always tested by God, and true faith always stands the test. Rahab 
was immediately tested by the risk of losing her life. This was no 
lightweight test. Would she identify with God’s people by hiding the 
spies? 
 
Đức tin luôn luôn được kiểm tra bởi Đức Chúa Trời, và đức tin xác thật 
luôn đứng vững trước mọi bài kiểm tra. Ra-háp đã ngay lập tức được thử 
tra bởi nguy cơ mất đi tính mạng chính mình. Đây không phải là bài kiểm 
tra đơn giản. Cô ấy sẽ xác định rằng mình là người của Đức Chúa Trời 
bằng việc giấu đi những người do thám hay không? 
 
She passed the test by not only welcoming the two spies but hid them 
from their enemies. She further trusted their word by following their 
explicit instructions by putting the scarlet thread or rope in her window 
and gathering her whole family in the home. The people of Jericho may 



have scoffed at the Israelites walking 13 times round their city for 6 days 
but she didn’t.  
 
Cô đã vượt qua sự thử nghiệm bằng cách không chỉ chào đón hai do thám 
mà còn giấu họ khỏi những kẻ thù của họ. Cô tiếp tục tin cậy lời của họ 
bằng cách làm theo các hướng dẫn rõ ràng của họ là đặt các sợi chỉ hoặc 
sợi dây thừng trên cửa sổ nhà và tụ tập cả gia đình ở trong nhà. Những 
người dân của Giê-ri-cô có thể đã chế giễu dân Y-sơ-ra-ên khi họ đi bộ 
quanh thành phố của họ 13 lần trong 6 ngày nhưng bà thì không. 
 
V12 - Another proof of her genuine faith was her concern for the 
salvation of her family - Any Christian who has been converted and has 
no concern for his own family, does not bring them before the Lord in 
prayer, does not seek opportunity to say something to them concerning 
the Lord Jesus Christ, his faith is a very doubtful kind of faith. The very 
first thing that she’s concerned about is her family. 
 
Câu 12 - Một bằng chứng khác của đức tin chân chính của bà là mối quan 
tâm của bà cho sự cứu rỗi của gia đình mình - Bất kỳ Cơ Đốc Nhân nào 
đã được trở lại với Chúa mà không có mối quan tâm cho gia đình mình, 
không đem họ đến trước Chúa trong giờ cầu nguyện của mình, không tìm 
kiếm cơ hội để nói với họ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đức tin của người đó 
rất đáng nghi ngờ. Điều đầu tiên mà cô ấy quan tâm là gia đình cô. 
 
LIE – Rahab’s faith was not mature and not perfect. The first evidence of 
the battle with the flesh was not long in coming with the temptation to lie 
in v4-5. Sanctification works in making us more like Christ over time – 
we are not perfect representations of Him when we are saved. In the crisis 
of this incident this new believer immersed in the lifestyle of a fallen 
woman who lied as a matter of conversation and practice fell easily back 
into the old way.  
 
Lời nói dối - đức tin của Ra-háp chưa trưởng thành và không hoàn hảo. 
Bằng chứng đầu tiên của trận chiến với xác thịt đã đến rất nhanh khi bà bị 
cám dỗ để nói dối trong câu 4-5. Sự thánh hóa khiến chúng ta dần dần trở 
nên giống Chúa - chúng tôi không phải là đại diện hoàn hảo của Ngài khi 
chúng ta vừa được cứu. Khi gặp tình huống gây cấn này, người tân tín 
hữu này dễ dàng bị đắm chìm vào trong lối sống cũ là lối sống của một 
người phụ nữ sa ngã, người xem việc nói dối như là một cuộc trò chuyện 
và hành xử bình thường. 
 
I am sure she was a well practiced deceiver and liar to men as a 
prostitute.  



 
Tôi chắc rằng bà rất giỏi trong việc đánh lừa đàn ông vì bà là một kỹ nữ. 
 
This does not excuse the lie. Every lie is a sin as it’s an attack on the 
character of God who is Truth. It undermines the Person of Christ in us 
who said “I am the way, the truth, and the life.” Lying is always a sin, 
even when it is for a good cause. She should have told the truth. God 
has a million ways of handling the situation if she had told the truth.  
 
 
 
 
Điều này không thể biện minh cho việc nói dối. Mỗi lời nói dối là một tội 
lỗi vì nó đối nghịch với phẩm cách của Đức Chúa Trời, là Đấng Chân 
Thật. Nó làm xói mòn Nhân tánh của Chúa trong chúng ta vì Chúa đã nói 
rằng “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống”.  Nói dối luôn luôn là một tội 
lỗi, ngay cả khi nó có một lý do chính đáng. bà ấy nên nói sự thật. Đức 
Chúa Trời chắc chắn có rất nhiều cách giải quyết tình huống kể cả khi cô 
nói sự thật. 
 
However, God was gracious to take Rahab’s obedient faith as seen in her 
welcoming the spies, and not reject her just because she lied. If God only 
kept those believers who live perfect lives there would be no one in 
heaven! 
 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khoan dung chấp nhận đức tin vâng phục 
của bà khi chào đón những người do thám mà không xua đuổi bà chỉ vì 
bà đã nói dối. Nếu Đức Chúa Trời chỉ chọn lấy những tín hữu nào sống 
một cuộc sống hoàn hảo thì chắc sẽ không có ai ở trên thiên đường! 
 
Another proof of her changed life was – she separating willingly from the 
people of Jericho and embracing the Israelites as her people. Like Ruth, 
their God was her God. She married an Israelite man and lived the life of 
a Christian wife. She married Salmon and became the mother of Boaz, 
and thus the great-grandmother of David.  
 
Một bằng chứng khác về cuộc sống đã thay đổi của bà - bà đã tự nguyện 
rời bỏ người Giê-ri-cô và chấp nhận Do Thái là dân tộc của mình. Giống 
như Ru-tơ, Đức Chúa của họ là Đức Chúa của bà. Bà kết hôn với một 
người đàn ông Do Thái và sống cuộc đời của một người vợ Cơ Đốc 
Nhân. Bà kết hôn với Sam-môn và trở thành mẹ của Bô-ô, và do đó là bà 
cố của Đa-vít. 
 



Rahab actually became more Jewish than many of the Jews by birth, in 
that she believed God, whereas they did not. 
 
Ra-háp đã giống người Do Thái hơn cả những người Do Thái chính thống 
khi mà bà đã tin vào Đức Chúa Trời trong khi họ thì không. 
 

(3) SAVING FAITH REWARDED 
ĐỨC TIN CỨU RỖI ĐƯỢC BAN THƯỞNG 

 
Although she did not understand much theology, she had enough faith in 
the one true God to save her. YOU DON’T NEED GREAT 
KNOWLEDGE OF GOD TO GET TO HEAVEN Rahab was not saved 
because of the amount of faith that she exhibited. It’s about the object of 
faith. 
Mặc dù bà không hiểu nhiều về thần học, bà đã có đủ đức tin để tin rằng 
Đức Chúa Trời chân thật cứu bà. BẠN KHÔNG CẦN TỚI KHO KIẾN 
THỨC ĐỒ SỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ LÊN ĐƯỢC THIÊN 
ĐÀNG. Ra-háp không phải được cứu vì bà đã thể hiện nhiều đức tin. Mà 
bà được cứu rỗi là vì đối tượng của đức tin. 
 
That faith was honored when the walls of the city collapsed and all within 
were killed except Rahab and her family.  
 
Đức tin đó được vinh danh khi các tường thành sụp đổ và tất cả mọi 
người bên trong đã bị giết trừ Ra-háp và gia đình bà. 
 
The story didn’t end there – it never does. Grace saves us and keeps us 
and uses us. She went on to marry a Jewish man, had a son called Boaz, 
and thus the great-grandmother of David. 
 
Câu chuyện không kết thúc ở đó - nó không bao giờ chấm dứt. Ân điển 
cứu chúng ta và bảo tồn chúng ta và sử dụng chúng ta. Cô đã kết hôn với 
một người đàn ông Do Thái, đã có một con trai tên là Bô-ô, và do đó cô 
chính là bà cố của Đa-vít. 
 
But another greater reward followed hundreds of years after she had died. 
Her name shows up on the first page of the New Testament as one of the 
ancestors of the Lord Jesus Christ. He wasn’t ashamed to be identified 
with her.  
 
Tuy nhiên, có một phần thưởng lớn hơn hàng trăm năm sau khi bà mất. 
Tên của bà xuất hiện trên trang đầu tiên của Tân Ước như là một trong 



những tổ tiên của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài không hổ thẹn khi là 
dòng dõi của bà. 
 
That’s why she was handpicked and named of only two women named in 
Hebrews 11. She stands as one of the great women of faith in the Bible. 
 
Đó là lý do tại sao bà được lựa chọn cẩn thận và được nhắc đến như một 
trong hai cái tên phụ nữ duy nhất được liệt kê trong Hê-bơ-rơ 11. Bà 
xứng đáng là một trong những người phụ nữ có đức tin vĩ đại trong Kinh 
Thánh. 
 
There is no one here this afternoon who is outside the power of the 
Gospel. The Blood of Christ really can wash every sin of yours! BUT you 
must come the way that Rahab came – by the way of the Blood of Christ! 
No one is too sinful to be saved! Remember - Only unworthy people go to 
heaven. If you’re a big sinner, then you are a perfect candidate for 
salvation! 
 
Không một ai có mặt trong phòng nhóm chiều nay ở bên ngoài quyền 
năng của Phú Âm. Huyết của Chúa Giê-xu thực sự có thể rửa sạch mọi 
tội lỗi của bạn! NHƯNG bạn phải tìm đến đó theo cách mà Ra-háp tìm 
đến đó – chính là qua dòng Huyết của Chúa Giê-xu! Không ai là quá tội 
lỗi để được cứu! Hãy nhớ rằng - Chỉ có những người không xứng đáng 
mới được lên thiên đàng. Nếu bạn là một tội nhân nhiều tôi, vậy thì bạn là 
một ứng viên hoàn hảo cho sự cứu rỗi! 
 
Who would have thought that Rahab, Ruth, Namaan, Nebuchadnezzar 
would be saved? Who would have thought that Saul of Tarsus would 
have been saved? BUT they were! The ground is truly level at the foot of 
the Cross. Right now Rahab is rejoicing in eternal glory at the right hand 
of God! If God can save her, He can certainly save you. 
 
Ai có thể nghĩ rằng Ra-háp, Ru-tơ, Na-a-man, Nê-bu-cát-nết-sa (vua của 
Ba-by-lon) sẽ được cứu? Ai có thể nghĩ rằng Sau-lơ người Tạt-sơ sẽ được 
cứu? NHƯNG điều đó đã xảy ra! Mặt đất là thực sự dưới chân Thánh 
Giá. Ngay bây giờ Ra-háp được vui mừng trong sự vinh hiển đời đời bên 
Đức Chúa Trời! Nếu Chúa có thể cứu cô ấy, Ngài chắc chắn có thể cứu 
bạn. 


