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RACHAV – EN BERÄTTELSE OM EN GUD SOM ÖVERRASKAR 

Berätta berättelsen – Jos 2 och 6 

 

Josua skickar två spejare: Titta närmare på Jeriko 

Spejarna tar in hos en prostituerad kvinna, stannar över natten. 

Jerikos kung får veta, skickar män till Rachav: Skicka ut männen! De är här för 

att utforska Jeriko! 

Rachav: Visst kom de hit, men jag har ingen aning varifrån. De har gått, men jag 

vet inte vart. Fort efter dem, så kanske ni hinner ifatt dem! 

 

Men Rachav hade gömt dem under linen på taket. 

Rachav till männen: Jag vet att Heren har gett landet åt er! Vi är alla rädda för 

er. Vi har hört om hur Herren hjälpt er! Herren er Gud är Gud uppe i himlen och 

nere på jorden. 

Nu har jag visat godhet mot er. Nu får ni lova att visa godhet mot mej och min 

familj! Låt oss slippa dö.  

Männen: Vi lovar. Men förråd oss inte. När Herren ger oss landet ska vi visa dej 

och din familj godhet. 

 

Hon firade ner männen från fönstret med ett rött rep, hon bodde i muren. Göm er 

i bergen tills förföljarna tröttnat att leta! 

Männen: När vi kommer in i landet ska du fästa det här röda repet i fönstret, och 

samla din familj hos dej i ditt hus, så ska ni bli bevarade. De gick, och hon fäste 

det röda repet i fönstret. 

 

Nästa dag gick hela folket över Jordan – torrskodda – 40 000 stridsmän. De 

byggde en minnesplats av 12 stenar, mitt i Jordan, alla omskars, och sedan 

firade de påsk – 40 år efter uttåget. De åt osyrat bröd och rostat korn, och 

mannat upphörde. 

 

Så kom de fram till Jeriko, vars portar var stängda. Alla gick runt staden ett 

varv. Prästerna blåste i sina horn. I sex dagar gjorde de likadant. Den sjunde 

dagen tågade de sju varv! På sjunde varvet sa Josua åt alla att ropa. Och murarna 

störtade samman. Men de två spionerna gick in och hämtade Rachav och hennes 

familj. Hon fick slå sej ner bland israeliterna. 

 



ÖVERRASKNING: JOSUA ÄR INGEN MILITÄRISK STRATEG – MEN 

HAN HÅLLER SIG TILL GUD OCH GUD HJÄLPER FOLKET 

Josua bok 

Josua bok – den första av de historiska böckerna.  

Josua betyder – Gud räddar. Hans ursprunglia namn var Hosea – som betyder 

räddar.  

Boken är troligtvis skriven av Josua, och Rahab levde fortfarande medan boken 

skrevs.  

Josua var tillsammans med Kaleb de två spejare som Moses sände in i landet 

tillsammans med ytterligare tio spejare, 40 år tidigare, men det var bara Josua 

och Kaleb som trodde att Gud skulle kunna hjälpa dem att erövra landet.  

Det tog sju år att erövra landet.  

Israeliterna erövrar det utlovade landet – handlar mer om tro än om strategi. 

Josua var egentligen ingen naturlig ledare, men han höll sej till Gud.  

 

ÖVERRASKNING: GUDS FOLK TAR SEJ TORRSKODDA FRAM 

I påskens tid 

När Israels folk hade slagit läger utanför Jeriko firade de påsk. Det var nu 40 år 

sedan de hade lämnat Egypten. Några dagar innan har de tagit sej torrskodda 

genom Jordan. I början av uttåget går de torra genom Röda havet, i slutet av 

uttåget går de torra genom Jordan. De reser minnesstenar för att minnas, omskär 

alla som fötts under de 40 åren i öknen – sluter ett nytt förbund med Gud, och 

firar påsk! ”Dagen efter påskhögtiden åt de osyrat bröd och rostade ax av landets 

säd, just på den dagen. Och mannat upphörde dagen därefter, då de nu åt av 

landets säd.” 

 

ÖVERRASKNING: GUDS FOLKS SPIONER GÅR TILL EN 

PROSTITUERAD 

Varför gick de till en prostituerad?  
En prostituerad har koll på allt och alla, men ställer inga frågor. Hon är den enda 

kvinna som två främmande män kan söka kontakt med.  

 

 

ÖVERRASKNING: GUD VÄLJER EN PROSTITUERAD ATT BLI EN 

DEL AV HANS BERÄTTELSE 

Rachav – vem var hon? 

Enligt den judiska Midrash var Rachav en av de fyra vackraste kvinnorna som 

världen någonsin sett – de andra är Sara, Avigail och Esther. Hon beskrivs som 

vacker, vis och modig. Och det ser vi i berättelsen: hon är försigkommen, 

utnyttjar situationen för att rädda sej och sin familj. Hennes namn betyder 

”modig och stark, som en stormvind”. 

 



Troligtvis blev hon prostituerad när hon var ungefär 10 år. Kanske var hon runt 

50 när spejarna kom. Hon var nog en etablerad prostituerad kvinna som också 

drev ett härbärge. Hon var också producent av lin – hon gömde spejarna under 

lin – och kanske också färgade lin – eftersom bandet var rött.  

 

”Rachav är en prostituerade kvinna som Gud använder i en patriarkal berättelse 

om maskulinitet och krig. Rachav lyckas genom sitt agerande nå sina egna mål i 

den framtid som Gud planerat.” Uppsats av Johanna Lundin, Lunds universitet. 

 

ÖVERRASKNING : RACHAV HANDLAR I TRO OCH BLIR RÄDDAD 

Rachav – en kvinna av tro – som ledde till handling 

Hebr 11:30-31: Genom tron föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt dem i 

sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem 

som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner.  

 

Och hennes tro ledde till handling: 

Jak 2:25: Har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, 

så ska jag be mina gärningar visa dig min tro. …. Människan blir rättfärdig 

genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte så med skökan Rachav? 

Blev hon inte rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot budbärarna i sitt hus 

och släppte ut dem en annan väg. Liksom en kropp utan livsande är död, så är 

tron utan gärningar död.  

 

Rachav – vad visste hon innan? 

Redan innan spejarna kommer, har hon hört om folket och deras Gud. Kanske är 

det just för att hon är prostituerad som hon fått tillgång till dessa berättelser, 

viskade till henne under mörka nätter. Hon förstår vad som är på gång. Hon är 

den som förstår före någon annan! Hon anar att Gud är en gud som också vill 

hjälpa henne! 

Hon såg att Gud höll på att göra något! 

 

ÖVERRASKNING: GUD VÄLJER EN PROSTITUERAD ATT BLI 

GAMMEL, GAMMEL, GAMMELFARMOR ÅT JESUS! 

Tidslinje 

Vi går lite baklänges nu: 

Davids pappa hette Isai.  

Isais pappa hette Obed.  

Obeds pappa hette Boas och  

Boas mamma hette Rachav. 

 Rachav var alltså gammelfarmor till David – farfars farmor.  

(Mamma till Boas (Matt 1: 5), som gifte sej med Rut.) 

 

1 Krön 2:10-12 



Salma och Rachav – 1400 f Kr 

Boas och Rut – 1200 f kr 

Obed -  

Isai och ? 

David och Avigail  (2a fru) – 1000 f  kr 

Och 27 generationer senare föddes Jesus! 

 

 

ÖVERRASKNINGARNAS GUD 

Egentligen är hela Bibeln full av överraskande berättelser! Guds ”story” är helt 

enkelt överraskningar från början till slut. Gud gör inte som vi människor tänker 

eller förväntar oss. Han gör helt klart på sitt eget sätt. Och väldigt ofta tvärtemot 

vad vi skulle ha gjort.  

 

En GUD-ÖVERRASKNING ÄR 

- oväntad 

- oförklarlig 

- stör status quo 

- vänder det vardagliga till något fantastiskt 

- visar att Gud är mycket större än vi kan föreställa oss 

- förändrar våra förväntningar 

- får oss att förstå: Gud är Gud 

 

Det enda i livet som inte borde överraska oss är att Gud vill överraska oss. Han 

älskar att överraska oss! 

 

BUDSKAP 

- Gud använder de som ingen tror på. 

Gud använder sej ofta av de minsta, de utstötta, de som ingen annan ser till.  

Gud visar igen i den här berättelsen att han använder den brustna, den 

förbrukade, den som ingen annan förväntar sej. 

Rachav levde i ett utanförskap, och därför blev hon också den som kunde hjälpa 

Guds folk, och som vågade ta steget att lita på dom och lita på en Gud hon ännu 

inte kände. Hon hade inget att förlora. 

 

- Ibland behöver vi vara olydiga. Tro kräver modig handling. 

Rachav ljög för kungens folk. ”Dom är inte här, dom sprang iväg.” 

Rachav var inte rädd för vad andra skulle tänka, eller bestämde sej i alla fall för 

att det inte skulle få stoppa henne. Hon handlade. Hon trodde. 

 

- Gud vill rädda oss, han tar emot alla som vill tro på honom. 

Hon kände till Gud sedan tidigare, men hon kände honom inte. 

Hon lät inte sitt förflutna stoppa henne från att bli använd av Gud. 



Hon lät Gud rädda henne! 

När ska vi sluta titta bakåt på våra egna misstag, och låta Gud rädda oss!? 

 

- När hon själv blev räddad var hon snabb att se till att hennes familj blev 

räddad tillsammans med henne. 

 

RACHAV: 

Vad vill Rachav dela med sej av till oss utifrån sin berättelse? 

- Gud inbjuder dej att vara en del av hans berättelse. När du vänder dej till 

Gud, som jag gjorde, har du ingen aning om vad som kommer att hända! 

Jag kunde aldrig drömma om att jag skulle få bli en del av hans 

fantastiska berättelse – men det fick jag! 

- Gud vill överraska dej med sin kärlek – ta emot honom! Jag kunde aldrig 

tro att Gud skulle älska mej! Men jag har upptäckt att han gör det, mej 

och hela min livsberättelse. Jag kan inte få honom att sluta älska mej. Jag 

kan inte få honom att älska mej mer. Han älskar mej just som jag är. Och 

han älskar dej just som du är. 

- Gud vill att du överraskar andra med dina handlingar – lyd honom! Jag 

handlade, därför att jag trodde. Jag anade att det här är en stor Gud. Jag 

handlade för att rädda spionerna – och så räddade Gud mej!! Vad vill Gud 

att DU ska göra för någon annan? Lyd honom! Det viktigaste är inte vad 

du gör, utan vad GUD gör genom dej! 

- Gud vill göra under i ditt liv – fira honom! Gud såg på mitt brustna liv, 

och gjorde ett konstverk av det! Ibland får vi SE under. Ibland får vi 

VARA under. Gud gjorde under i mitt liv, han förvandlade det till ett 

konstverk som bär hans signatur. Vad gör Gud i ditt liv? Hur håller han på 

att göra ett konstverk av ditt liv? Hur skriver han sin signatur över ditt liv? 

Tacka honom! Fira honom! 

 

Våra livsberättelser är inte färdiga. Det finns fortfarande fullt av utrymme för 

Guds överraskningar! Han håller på att forma de vackraste konstverk! Är du 

beredd att låta Gud överraska dej? 

 

FASTAN – EN INBJUDAN TILL ÖKNEN 

I onsdag började fastan, och vi närmar oss nu påsken. Vi gör inga 40 år i öknen, 

men vi har möjlighet att fasta 40 dagar. Gud lät folket vara 40 år i öknen för han 

ville att de skulle lära känna honom – vara beroende av honom, få budorden, få 

en mellantid att rannsaka sig själva mellan uttgået och intåget. Vad vill Gud visa 

dej under den här fastan? Hur kan du bli mer beroende av honom? Vad är det för 

ord han vill ge till dej? Det finns en bibelläsningsplan! 

 

DITT LIV – EN BERÄTTELSE MED GUD 

Frågor: 



Har du någon gång tänkt på ditt liv som en berättelse? Hur ser den berättelsen 

ut? 

En berättelse har en början, en mitt och ett slut. Var i berättelsen befinner du 

dej? 

 

ÄR DU BEREDD ATT LÅTA GUD ÖVERRASKA DIG? 

Vad gör Gud i ditt liv just nu? 

Tror du att Gud gör under? Kan han göra under i ditt liv? 

Vad skulle det innebära för dej att bli en del av Guds berättelse på ett tydligare 

sätt än innan? 

Vilka steg i tro vill Gud att du tar? Är du beredd att ta det steget? 

 

GUD HAR RÄDDAT OSS 

Vi är alla brustna. Men det hindrar inte Gud från att älska oss! Han har aldrig 

frågat efter den perfekte. Han frågar efter den som tror, som vill tro, som liksom 

Rachav anar: Det här är en stor Gud. Jag vill lära känna honom mer! Ta 

chansen! Släng ut ditt röda rep! Under förbönsstunden säg till Gud: Jag vill lära 

känna dej mer! Jag älskar dej! Låt någon be för dej. Och Gud tar emot dej när du 

slänger dej ner från muren! 

 

 

 

 

 


