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Historien om Rahab – Et portrett om mot 
 
 

 
 

 
Det er mange kvinner i Bibelen som gjennom deres tro på Gud utrettet heltemodige prestasjoner. 
Rahab fra Jeriko er et perfekt eksempel på en kvinne i Bibelen med en sterk tro og styrke. Hun levde 
midt i en travel by som trosset Gud og der synden florerte. Rahab, ikke bare valgte hun å tro på Gud, 
men hun risikerte hennes eget liv, på grunn av hennes tro. Historien om henne finner vi i Josvas bok. 
 

Angrepet på Jeriko 
 
Josva, Nuns sønn, sendte i hemmelighet to spioner ut fra Sjittim. Han sa: «Gå og se nærmere på 
landet og Jeriko!» De gikk da av sted og tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der 
fikk de overnatte. Josva 2:1 
 
Herren hadde ført de tolv stammene av Israel ut av Egypt og ledet dem til Det Lovede Land, landet 
som Gud hadde utpekt for at Israel skulle danne sin egen nasjonalstat. Tiden var kommet for å innta 
Det Lovede Land, men Satan, som søkte å forpurre Guds plan, hadde sørget for at nasjoner som var 
fiender av Gud hadde etablert seg der tidligere. Kanaanittene som tilba falske guder (falne engler 
som utgav seg for å være guder), praktiserte barneofringer, og de var en del av nefilim-hybrid 
slekten, som var avkom fra falne englers seksuelle forhold med menneskekvinner. De hadde lagt 
beslag på Det Lovede Land som et forsøk på å ødelegge Guds plan for å redde menneskeheten. Gud 
instruerte Josva til å starte invasjonen og ta tilbake Det Lovede Land ved å først gå til angrep på 
Jeriko, som var berømt for sine høye forsvarsmurer som var ugjennomtrengelige for en invaderende 
hær. Krigen nærmet seg og Josva sendte ut to spioner for å utforske landet før angrepet.  
 
Speiderne ankom byen og tok inn i et hus der det foregikk prostitusjon og hvor Rahab ei prostituert 
kvinne bodde. Rahabs hjem var bygd inn i Jerikos bymur og tjente perfekt som en plass de to 
israelske speiderne kunne være og samle informasjon uten at de skulle tiltrekke seg oppmerksomhet. 
Men før speiderne ble klar over det, var deres tilstedeværelse avslørt: Kongen i Jeriko fikk melding 
om at det var kommet noen israelitter om natten for å utforske landet. Josva 2:2 
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Rahab redder dagen 
 
Da sendte han bud til Rahab og sa: «Før ut de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i 
huset ditt! For de er kommet for å utforske landet.» Josva 2:3 
 
Ved budskapet om at spioner fra fienden Israel var i byen sendte kongen straks ut bud til Rahab for å 
få henne til å overgi mennene til ham. Istedenfor å gi etter for kongens forespørsel, valgte Rahab å 
hjelpe de israelske speiderne: 
 
Kvinnen skjulte de to mennene og svarte: «Ja, mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de de 
var fra. Ved mørkets frembrudd, da byporten skulle stenges, gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de 
gikk. Skynd dere etter dem, så kan dere ta dem igjen.» Men hun hadde ført dem opp på taket og 
gjemt dem under linhalmen hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien 
mot Jordan, ned til vadestedene. Og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.  
Josva 2:4-7 

 
Ved å lyve til kongens menn, og ved å gjemme fiender av staten, satte Rahab sitt eget liv i en fryktelig 
fare for to menn hun ikke engang kjente. Hvorfor gjorde hun det? Hennes motiv var ganske 
avslørende: 
 
Før de hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem: «Jeg vet at Herren har gitt 
dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet, skjelver for dere. 
For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og 
hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere 
slo med bann og utslettet. Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på 
grunn av dere. For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Sverg 
nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et 
troskapstegn på at dere vil la min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus få leve, og 
berge livet vårt fra døden.» Josva 8-13 
 
Rahab hadde hørt om alle miraklene som Gud hadde utført i Egypt, og som ledet til jødenes 
utvandring fra Egypt og døden for farao og alle hans menn. Hun hadde også hørt om seirene som 
israelittene, under Moses’ ledelse, hadde vunnet over nasjoner ledet av mektige nefilim-kjemper. 
Som det står i Romerne 10:17: Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet 
kommer av Kristi (Guds) ord. Rahab hørte om Gud og kom til tro på ham. Hun fikk en så sterk tro at 
hun var villig til å trosse sin egen konge og risikere døden for å beskytte Guds menn. Legg merke til at 
Rahab visste at Jeriko ville bli beseiret. Til tross for sin vel kjente forsvarsmur visste hun at å innta 
denne byen var ingen sak for den ene og sanne Gud. 
 

 
Den røde snoren – et tegn på Guds nåde. 
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Som en bekjennelse av troen ba hun om nåde for seg selv og familien. Dette er et produkt av å ha tro 
på Gud – erkjennelsen av at du er avhengig av Guds nåde. Rahab hadde ingen tro på hennes egen 
evne, eller på den mektige byens mulighet for å redde seg selv. Hun la alt i Guds hender, og til tross 
for sitt syndige liv og tilhørighet til en falsk religion spurte hun om nåde. 
 
Da svarte mennene: «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper planene 
våre. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.» Så firte hun dem ned fra 
vinduet med et reip, for huset hennes gikk i ett med bymuren, og hun bodde i muren. Hun sa til 
dem: «Dra opp i fjellet så dere ikke møter forfølgerne deres. Hold dere skjult der i tre dager, til 
forfølgerne har vendt tilbake. Etterpå kan dere gå dit dere skal.» Mennene sa til henne: «På ett 
vilkår er vi forpliktet av den eden du lot oss sverge: Når vi går inn i landet, skal du binde denne røde 
snoren i vinduet som du firte oss ned fra, og så skal du samle din far og mor, dine brødre og hele 
familien din her i huset hos deg. Hvis noen går ut av døren i huset ditt, skal blodet hans komme 
over hans eget hode, og vi er skyldfri. Men blir det lagt hånd på noen som er med deg i huset, skal 
blodet hans komme over vårt hode. Og røper du planene våre, er vi løst fra den eden du lot oss 
sverge.» Hun svarte: «Det skal bli som dere sier.» Så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt 
den røde snoren i vinduet.  
 
På grunn av hennes tro ble speiderne fylt med medlidenhet for Rahab, og sverget ikke bare på å 
beskytte henne, men hele hennes familie også. Og på samme måte som israelittene smurte blod fra 
lammet på dørstolpene og bjelken over døra ved den siste plagen i Egypt der ødeleggeren gikk forbi 
de husene som var merket og sparte livet til den førstefødte, slik var det også med den røde snoren 
som Rahab brukte for å fire mennene ned fra vinduet med. Den skulle hun henge ut av vinduet for å 
markere at dette hjemmet skulle bli spart. 
 

Erobringen av Jeriko – Rahab blir vist nåde 
Etter alvorlige åndelige forberedelser og instruksjoner fra Gud, ledet Josva slaget mot Jeriko. Etter å 
ha marsjert rundt byen hver dag i sju dager, falt de mektige murene rundt den hedenske byen i grus. 
Dette medførte at fienden til Israel ble forsvarsløs. Mens den israelske hæren rykket inn for å ta livet 
av fienden, husket Josva på Rahab: 
 
Alt som var i byen, både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler, slo de med bann 
og hogg ned med sverd. Til de to mennene som hadde spionert i landet, sa Josva: «Gå inn i huset til 
den prostituerte kvinnen. Før henne ut sammen med alle som hører henne til, slik dere har lovet 
henne med ed.» Da gikk de unge spionene og førte ut Rahab og hennes far og mor og brødre og 
alle som hørte henne til. Alle slektningene hennes førte de ut og lot dem få slå seg ned utenfor 
Israels leir. Men byen og alt som var i den, brente de opp. Bare sølvet og gullet og gjenstandene av 
kobber og jern la de i skattkammeret i Herrens hus. Den prostituerte Rahab, hennes familie og alle 
som hørte henne til, lot Josva leve. Hennes familie bor blant israelittene den dag i dag fordi hun 
skjulte mennene som Josva hadde sendt for å spionere i Jeriko. Josva 6:21-25 
 
På grunn av hennes tillit til Gud, istedenfor tillit til hennes folks falske og onde religion, ble Rahab og 
hennes familie spart under ødeleggelsen av Jeriko. Og det er mye sprengkraft i denne historien: 
 
Gud ønsker vår tillit og tro 
Det var tro som reddet Rahab. Ved å ha hørt om alt det mektige Gud hadde utført for israelittene, 
kom Rahab til tro. Det ble referert til hennes tro århundrer senere da Hebreerbrevet i Det Nye 
Testamentet ble skrevet: I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen 
med de ulydige; for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet.  
(Hebreerne 11:31) Og ikke bare trodde Rahab, hun viste også sin tro i handling da hun beskyttet de 
israelske speiderne: Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

4 
 

rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. 
For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. (Jakob 2:25-26) 
 
Din fortid er ikke viktig når du kommer til tro på Gud 
Rahab levde som en prostituert. Dette hadde ingen betydning for hennes frelse. Alle har med seg 
synd fra fortiden og i nåtiden. Guds plan for oss alle er at vi skal bli tilgitt når vi legger alt i hans 
hender og viser tillit og tro på ham. I Rahabs situasjon, der hun unnslapp død og ødeleggelse, kan vi 
se et bilde av hvordan tro kan redde hvem som helst fra den endelige dommen i fortapelsen. Og i 
hennes modige tro og vilje til å følge Gud, kan vi se hvordan en troende med en syndig fortid kan 
vende om fra det gamle livet. Vi må også legge merke til at Rahab løy for å beskytte speiderne. Dette 
var ikke en godkjent eller tillatt handling. Men den viser oss at som alle troende, nye og gamle, begår 
kristne fortsatt synd. Ingen kristne er perfekte. Hennes løgn ble ikke forsvart eller unnskyldt, men det 
forandret ikke det fakta at hun hadde en genuin tro på Gud. På samme måte vil sanne kristne kunne 
falle i synd, men det fratar dem ikke deres evige liv. 
 
Et framtidsbilde av henrykkelsen 
Henrykkelsen, som er en overnaturlig bortrykkelse av alle troende, før starten på endetidens store 
trengselstid, har en «førpremiere» i beretningen om Jeriko og Rahab. Josva som er et framtidsbilde 
på Jesus Kristus, flyttet den trofaste Rahab og hennes familie før dommen og vreden kom over Jeriko. 
På samme måten vil alle troende som er i live like ved starten på den store trengselstiden, som vi 
leser om i Johannes’ Åpenbaring, bli tatt bort fra jorden. 
 
Guds kjærlighet er for alle mennesker 
Rahab var ikke en jøde. Hun var del av en nasjon som hatet Gud og hans folk. Det forhindret henne 
ikke fra å motta Guds nåde og gå i Herrens tjeneste. Slik er det for oss i dag. Det er ikke en utvalgt 
nasjon, kjønn eller rase som mottar evig liv i Jesus Kristus. Alle kan motta Guds nåde. La denne flotte 
gudfryktige kvinnen være et eksempel for den samme nåden og belønningen vi kan motta fra Herren. 
Det kreves bare tro, og som Rahab, ha mot til leve et liv som viser at du virkelig tror på Gud og hans 
Ord. 
 
 
  
 
   


