Har du någon gång gjort något som du skäms över?
‐ När jag som pojk gick i skolan så satt vi på ett tåg och framför mig
så satt en kvinna vars hår kom ner från stolen framför mig.
Vad jag djupt ångrade då och nu vilket är så fel var att jag drog i ett av
hennes hårstrån. Kvinnan skrek i hela tågvagnen och skällde med rätta
ut mig inför alla.
‐ Då skämdes jag otroligt mycket. Vi går alla och bär på ett förflutet
och i bagaget så finns det ofta skamliga synder som om dom skulle
berättas offentligt vi bara skulle vilja fly bort.
Tänk för ett ögonblick på det mest skamliga som du har gjort. Kanske
ingen vet om det eller kanske det är något som många vet. Oavsett så är
ingenting dolt för Gud.
‐ Idag så ska vi få möta en kvinna som gjorde något oerhört
skamfyllt, inte bara i hemlighet, utan öppet.
Hon var prostituerad. Vi vet inte varför hon hamnat där, om hon blivit
påtvingad eller självmant valt detta yrke och denna livsstil.
‐ Hon var från ett folk och en stad som fyllt sina synders mått (1 Mos
15:16) och snart kommer att dömas av Gud.
Hon var en främling, en hedning som befinner sig längst ner i samhället.
‐ Även bland sitt eget folk så var hon som prostituerad isolerad,
utstött och föraktad och hon var långt ifrån Gud och stod utanför
hans folk.
Hon var den som nog aldrig skulle bli inbjuden på en bröllopsfest, den
som folk skulle vända ryggen till och som man skulle hålla barnen borta
från när hon kom gående på gatan.
‐ Hon var helt enkelt vad man skulle säga en skamfläck i samhället.

Kanske du just nu känner dig så här inombords. Du känner dig
misslyckad. Ditt förflutna gör att du går och bär på skuld och skam.
‐ Din synd gör att du känner dig långt borta från Gud och människor
och du tänker: ”Finns det hopp för mig?”
Ja, det gör det. Det finns överflödande nåd för just dig.
‐ Vänligen gå med mig till Jos 2:1‐24 som ni hittar på sidan 183 i dom
grön Biblarna. I dag så ska vi få möta Rahab i Jos 2 och 6 som är ett
underbart exempel på Guds överflödande nåd.
1 Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut två spejare från Shittim och
sade: ”Gå och undersök landet och särskilt Jeriko.” De gav sig i väg och
kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab och där
lade de sig att vila.
2 Men det berättades för kungen i Jeriko: ”I natt har några israelitiska
män kommit hit för att utforska landet.”
3 Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sade: ”Lämna ut männen
som kom till dig och tog in i ditt hus, de har kommit för att utforska hela
landet.”
4 Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sedan sade hon:
”Ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom.
5 Och när porten skulle stängas i skymningen gick männen ut, och jag
vet inte vart de tog vägen. Skynda er efter dem så får ni tag i dem.”
6 Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linstjälkar
som hon hade utbredda på taket.
7 Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och
så snart förföljarna hade gett sig av, stängdes stadsporten.
8 Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket
9 och sade: ”Jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits
av skräck för er, och landets alla invånare bävar för er.
10 Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför er
när ni drog ut ur Egypten, och vad ni gjorde med Sichon och Og,
amoreernas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni vigde dem åt
förintelse.
11 När vi hörde det försvann vårt mod och nu har ingen kraft att stå
emot er, för Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden.

12 Lova mig därför med ed vid Herren: Eftersom jag har visat
barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars
hus. Ge mig ett säkert tecken på det.
13 Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som
tillhör dem leva, och rädda våra liv från döden.”
14 Männen sade till henne: ”Med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni
inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och
trofasthet mot dig.”
15 Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var
en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren.
16 Och hon sade till dem: ”Gå upp i bergen så att era förföljare inte
träffar på er. Håll er gömda där i tre dagar tills era förföljare har kommit
tillbaka. Sedan kan ni fortsätta er färd.”
17 Och männen sade till henne: ”Vi är fria från eden du tog av oss
18 ifall du inte, när vi kommer in i landet, binder det här röda snöret i
fönstret där du släppte ner oss, och likaså ifall du inte har din far, din
mor, dina bröder och alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos
dig.
19 Om någon går ut genom dörren till ditt hus ska hans blod komma
över hans eget huvud, och vi är utan skuld. Men om någon bär hand på
en av dem som är med dig inne i huset, ska dennes blod komma över
vårt huvud.
20 Men om du förråder vårt ärende är vi fria från eden som du tog av
oss.”
21 Hon svarade: ”Som ni har sagt ska det bli.” Så sände hon i väg dem,
och de gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret.
22 De gav sig i väg och gick upp i bergen och stannade där i tre dagar tills
deras förföljare hade vänt tillbaka. De hade sökt efter dem överallt längs
vägen men inte funnit dem.
23 Sedan vände de båda männen tillbaka ner från bergen och gick över
floden och kom till Josua, Nuns son. De berättade för honom allt som
hade hänt dem.
24 Och de sade till Josua: ”Herren har gett hela landet i vår hand.
Landets alla invånare bävar för oss.”
Vi läser också från Jos 6:15‐27

15 Men på sjunde dagen steg de upp tidigt, i gryningen, och tågade
sedan runt staden sju gånger på samma sätt. Bara den dagen gick de sju
gånger runt staden.
16 Den sjunde gången, när prästerna blåste i basunerna, sade Josua till
folket: ”Höj ert härskri, för Herren har gett er staden!
17 Staden och allt som är i den ska vigas åt förintelse, det tillhör Herren.
Låt bara den prostituerade Rahab och alla som är med henne i huset få
leva, för hon gömde spejarna vi sände ut.
18 Ni ska hålla er borta från det som är vigt åt förintelse, så att ni inte
själva vigs åt förintelse. Om ni tar något av det vigda blir ni orsak till att
Israels läger vigs åt förintelse och ni drar olycka över det.
19 Men allt silver och guld och allt som är av koppar eller järn ska vara
helgat åt Herren och gå till Herrens skattkammare.”
20 Då höjde folket ett härskri, och man blåste i basunerna. När folket
hörde basunljudet höjde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna
samman och folket stormade in i staden, var och en rakt fram, och intog
staden.
21 Med svärd vigde de allt som fanns i staden åt förintelse, män och
kvinnor, unga och gamla, oxar, får och åsnor. 22Men till de båda
männen som hade spejat i landet sade Josua: ”Gå in i den prostituerades
hus och hämta ut kvinnan därifrån tillsammans med alla som tillhör
henne, så som ni har lovat henne med ed.”
23 Då gick de unga spejarna in och hämtade ut Rahab och hennes far
och mor, hennes bröder och alla som tillhörde henne. Hela hennes släkt
hämtade de ut och lät dem stanna utanför Israels läger.
24 Men staden och allt som fanns i den brände de, endast silvret och
guldet och det som var av koppar eller järn lade de till skatten
i Herrens hus.
25 Den prostituerade Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde
henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än i dag, därför att hon
gömde spejarna som Josua hade sänt för att speja vid Jeriko.
26 Vid den tiden svor Josua en ed. Han sade: ”Förbannad inför Herren är
den man som tar sig för att bygga upp denna stad, Jeriko, på nytt. När
han lägger dess grund ska det kosta honom hans förstfödde son, och när
han sätter upp dess portar ska det kosta honom hans yngste son.”
27 Och Herren var med Josua, och ryktet om honom spred sig över hela
landet.

[Bön]
‐ Denna advent så tar vi oss en titt på Jesu gamla farmödrar i Matt 1.
Det är Tamar som vi fick möta förra söndagen, Idag Rahab, nästa
gång Rut och den fjärde advent Batseba.
Alla dessa kvinnor pekar på Guds oerhörda nåd och är med i Guds
frälsningsplan att sända Messias, Frälsaren.
‐ Idag så befinner vi oss i Josua bok när Gud i sin överflödande nåd
och trofasthet håller på att uppfylla sitt förbund och löfte till
Abraham.
I 1 Mos 12 och 15 så hade Gud lovat Abraham framförallt tre saker.
‐ För det första att hans avkomma ska bli ett stort folk, vilket kom att
ske.
För det andra att Gud skulle ge Abrahams avkomma Kanaans land och
det är när detta precis börjar uppfyllas som vi får möta Rahab som
hamnar i händelsernas centrum.
‐ För det tredje så lovade Gud Abraham att genom honom så skulle
alla jordens släkten bli välsignade.
Och här så kom också Rahab att spela en roll i att detta kom att
uppfyllas.
Josua bok handlar just om Guds trofasthet hur Gud håller sitt löfte så att
folket får ta det utlovade landet i besittning, men i den
historiebeskrivning som här sker så händer något oväntat.
‐ Vi får Zooma in och möta en kananeisk prostituerad. Om en
historiker skulle återgivit detta historiska skeende så skulle aldrig
detta ha kommit med.

Men varför kommer det då under den helige Andes inspiration med i
Bibeln. Jo, det är för att visa på Guds överflödande nåd, till och med till
en hednisk prostituerad.
‐ Vad är det då som händer? Guds folk ska snart ta landet som Gud
har lovat dom i besittning och Josua skickar ut två spejare från
andra sidan Jordanfloden in i landet och speciellt till Jeriko.
Väl i Jeriko så kommer dom till Rahab en prostituerads hus ditt dom
förmodligen går för att undvika uppmärksamhet.
‐ Men kungen i Jeriko får reda på att dom kommit dit och skickar bud
för att Rahab ska utlämna männen.
Men istället så gömmer hon männen på taket och lurar kungen och
sändebuden så dom lämnar staden för att leta efter männen.
‐ Och nu kan man undra: Varför gjorde hon så? Hade dom kommit
på henne hade hon förmodligen blivit torterad och dödad.
Varför ta denna risk för två främlingar?
‐ Detta för oss till vår första punkt i denna predikan: Rahab tror på
Guds nåd.
Vi läser i Jos 2:9‐13 innan männen gick och la sig att hon gick upp till
dom och sa:
9 ”Jag vet att HERREN har gett er det här landet. Vi har gripits av
skräck för er, och landets alla invånare bävar för er.
10 Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför
er när ni drog ut ur Egypten, och vad ni gjorde med Sichon och Og,
amoreernas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni vigde dem
åt förintelse.
11 När vi hörde det försvann vårt mod och nu har ingen kraft att
stå emot er, för Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på
jorden.

12 Lova mig därför med ed vid Herren: Eftersom jag har visat
barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min
fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det.
13 Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som
tillhör dem leva, och rädda våra liv från döden.”
Sist jag predikade så gick vi igenom 2 Mos 14‐15 När Guds folk korsar
Röda havet och tillber och tackar honom för den seger som han har gett
dom.
‐ Där i 2 Mos 15:15 så står det i deras lovsång profeterat hur
Kanaans invånare ska smälta av ångest.
Och det är detta som Rahab här bekänner att deras hjärtan ordagrant
smälte av fruktan för Gud och hans folk.
‐ Rahab hade hört om Guds handlande med sitt folk och hon trodde
och visste att HERREN hade gett dom landet.
Hon visste också att hennes folk skulle straffas för deras synder.
‐ Och här kom kungens sändebud och ville få henne att utlämna
männen. Vem skulle hon lyda: Jerikos kung eller HERREN som är
Gud i himlen och nere på jorden?
Hon trodde på att HERREN är Gud och där igenom så var hon villig att
riskera sitt liv och även om texten inte tydligt säger det så trodde hon att
Gud kunde visa henne nåd så att hon kunde bli räddad undan Guds dom.
‐ Annars fanns det ingen mening med att ta den risk hon tog. Hon
inte bara riskerar sitt liv utan övergav sitt folk och identifierar sig
med Guds folk och därmed vädjar till spejarna att dom med ed
inför HERREN ska visa barmhärtighet mot henne precis som hon
visat dom barmhärtighet.
Här så används det hebreiska ordet  חָ ֑סֶ דsom betyder förbundskärlek och
nåd. Det är denna trofasta kärlek som har sin källa i Gud. Denna nåd och
kärlek som han har visat sitt folk.

‐ Och nu så visar hon spejarna denna förbundskärlek och ber dom
att visa henne den tillbaka. Vilket underbart utryck av tro.
Hon hade ingen meritlista som hon kunde visa upp för att förtjäna att bli
räddad, men hon agerar i tro för att rädda spejarna och visar dom nåd
och efter att hon har gjort det så ber hon dom att visa henne nåd.
‐ I detta så blir hon ett underbart exempel för oss på tro och NT
beskriver henne som en av troshjältarna.
I Heb 11:31 så skriver Hebreerbrevets författare hur genom tron den
prostituerade Rahab undgick att gå under tillsammans med dom som
inte trodde. Detta eftersom hon i frid tagit emot spejarna.
‐ Jakob 2:25 går ett steg längre när Jakob talar om att tron utan
gärningar är död. Här så bekräftas Rahabs tro med hennes
gärningar och hon blev erkänd som rättfärdig när hon sände iväg
spejarna en annan väg.
Hon struntade i sitt förflutna, hon var villig att ta risken att bli dödad och
hon gensvarade i tro på det hon sett Gud göra.
‐ Kungens män stod vid dörren och frågan är vem skulle vara hennes
kung. Gud eller Jerikos kung?
Även för oss så knackar världen på dörren. Inom oss i våra tankar så hör
vi hur världen lockar på oss: Förena dig med oss, se på allt skamligt du
har gjort. Du passar inte in bland Guds folk.
‐ Men det finns en annan kung, Jesus som Matt 1:21 talar om kom
för att frälsa sitt folk från deras synder.
Precis som Rahab hade hört om Gud nåd, hans förbundskärlek som han
visade sitt folk när han räddade dom ut ur Egypten så har också vi hört
om Gud Faderns mäktiga handlande för att rädda sitt folk.

‐ Han har i sin nåd sänt Jesus som blev människa, och levde ett liv
utan synd, skam och skuld och genomled den grymmaste död då
han blev straffad för syndare som oss’ synd, skuld och skam.
Men som vi hörde när Jonathan predikade för två söndagarsedan det
verkliga tecknet på att Jesus är den han är, det är att han uppstod från
dom döda.
‐ Han lever och han manar gått för oss. Se dig omkring. Titta på
människorna runt omkring dig.
Vi alla som har lärt känna Jesus har alla begått skamliga synder, men vi
har kommit till tro på Jesus. Han har räddat oss precis som han räddade
folket ut från Egypten. Han har tvättat oss rena, vi är nu förlåtna och har
fått ett nytt liv i honom.
‐ Sändebuden för världens kung knackar på din dörr, men Jesus är
den verkliga kungen. Tro på honom, tro likt Rahab på att han ger
nåd. Han är den ende som kan rädda dig från den kommande
domen.
Ge upp ditt liv och förtrösta på honom som din ende räddare.
‐ I vår första del så får vi möta Rahab tror på Guds nåd. I nästa del av
vår text så får vi se hur Rahab får nåd.
Tänk dig än en gång in i hennes situation. Hon är del av det folk som är
Guds fiender som snart ska straffas för sin ondska. Vi vet från historien
att dom offrade sina barn till avgudar, hade tidelag och äktenskapsbrott
ingick i deras avgudariter.
‐ Vi läste i 1 Mos 15 hur Gud låtit 400år gå tills deras synders mått
hade fyllts upp, men dom omvände sig inte och nu så var dom
tvungna att straffas för deras synder och för att Guds folk inte
skulle influeras av deras avgudadyrkan.
Rahab är prostituerad, marginaliserad, föraktad och del av detta folk och
Guds dom kommer närmare.

‐ Finns det nåd för henne? Ja, överflödande nåd. Hon vädjar till
männen att visa henne barmhärtighet.
Här så har vi som vi nämnde tidigare ordet  ָ ֑חסֶ דsom betyder
förbundskärlek och nåd.
‐ Och vi får det underbara svaret från männen i vers 14 där männen
svarar henne: ”Med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte
förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och
trofasthet mot dig.”
Dom lovar att dom ska visa nåd ()חסֶ ד
֑ ָ och trofasthet mot henne. Detta
blir en reflektion på Gud och hans handlande med sitt folk.
‐ I 2 Mos 34:6 så används just dessa ord som här översätts med nåd
och trofasthet när Gud uppenbarar sig för Mose på Sinai berg.
Ordagrant så står det: ”HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig,
sen till vrede och stor i förbundskärlek och trofasthet.
Gud har bevisat sin förbundskärlek och trofasthet mot sitt folk och
nu så blir dessa två män en uträckt hand från Gud där denna
förbundskärlek och trofasthet ges till en prostituerad fiende som
omvänder sig till Gud.
Det spelade ingen roll vad hon var, vad hon hade gjort. Hon fick
överflödande nåd.
‐ Hon hjälpte spejarna att fly ut med ett rep genom fönstret i muren
där hon bodde.
Och som ett tecken på sin tro på Israels Gud och överlåtelse till Guds
folk så skulle hon knyta ett rött snöre som hängde ner från fönstret.
‐ Detta påminner oss om hur Israels folk skulle stryka lammets blod
på dörrposterna på sina hus i Egypten för att undvika Guds dom
och på samma sätt fungerade detta röda snöre.

Alla som befann sig i hennes hus skulle då bli räddade när Gud dömde
staden lät sitt folk inta den.
‐ Så kom då domens dag som vi kan läsa om i Jos 6. När Israels folk
efter att ha tågat sju gånger runt staden blåste i basunerna så
störtade murarna samman överallt utom på en plats där Rahab och
hennes familj befann sig.
Spejarna kom in och hämtade henne och hennes släkt. Trots att dom till
hörde fiendens folk trotts att dom i sig själva inte förtjänade det så hade
dom fått överflödande, oförtjänt nåd och var räddade!
‐ Det är precis som Ef 2:8‐9 säger Av nåden är ni frälsta genom tron,
inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för
att ingen ska berömma sig.
Kära vänner vi befinner oss också i en stad och ett land som väntar på
att straffas av Guds dom.
‐ Även i vårt samhälle så har vi byggt upp murar för att hålla Gud
borta. För oss så är det inte fysiska murar, utan tankebyggnader.
Men verkligenheten är den antingen vi vill medge det eller ej att för
varje andetag vi tar så kommer domens dag närmare.
‐ Och likt Rahab oavsett om du är prostituerad eller ej så är alla
människor i sig själva långt borta ifrån Guds nåd.
Ef 2 beskriver oss som hedningar i oss själva precis som Rahab långt,
långt bort från Gud, utestängda från medborgarskapet i Guds folk och
utan del i förbundet med dess löften.
‐ Likt folket i Jeriko så kommer domen närmare för var dag. I oss
själva så är vi utan räddning.
Men, men, men det var därför Jesus kom, inte bara för att rädda judar,
utan människor från alla folk.

‐ Ordet som Joh 1:14 säger, alltså Jesus, Gud själv blev människa och
tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet
som den enfödde har av Fadern och lyssna noga: Han var full av
nåd och sanning.
Dessa ord pekar tillbaks på dom hebreiska orden för nåd eller
förbundskärlek och trofasthet.
‐ Jesus han kom för att ge oss sin förbundskärlek, sin överflödande
nåd och han är trofast mot alla som kommer till honom i tro.
Det spelar ingen roll hur skamlig synd du än har begått. Det spelar ingen
roll om du levt ett sexuellt lössläppt liv eller kollat på pornografi på
internet.
‐ Det spelar ingen roll om du missbrukat droger, det spelar ingen roll
om du tjuvat, det spelar ingen roll vilken synd du än har gjort.
Det finns nåd för dig. Bara vänd dig bort från din synd och kom till Jesus i
tro.
‐ Han är nådefull och trofast. Han är mäktig att förlåta och han
förmår att rädda dig. Ta i tro emot hans överflödande nåd och
förlåtelse.
Se dig omkring i detta rum. Jag lovar dig att bland oss kristna här så har
vi begått alla dom skamliga synder som jag nämnt och många, många
fler.
‐ Men skillnaden är att vi har fått möta Guds överflödande nåd i
Jesus. Han har förlåtit oss, han har förvandlat våra liv så att vi inte
längre är dom vi än gång var.
Den stora skillnaden mot tidigare är Jesus som Ef 2:13 säger: Men nu har
vi, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära
genom Kristi blod.

‐ Vi förtjänade att förgås, men han, han, han har is in överflödande
nåd och förbundskärlek gjort så vi nu är del i Guds folk med det nya
förbundet och alla löftena.
När jag bara tänker på dom synder som jag har begått hur kan jag då
annat än att brista ut i tillbedjan över hans otroliga nåd.
‐ Tänk att jag, tänk att vi trotts vad vi har gjort att vi nu får stå här
som förlåtna. Är det inte fantastiskt.
Ingen synd är för stor. Det spelar ingen roll vad du har gjort det finns nåd
för dig. Kom till Jesus och hans underbara kärlek!
‐ När Rahab och hennes familj räddades ut ur Jeriko så står det att
man i kap 6:23 lät dom stanna utanför Israels läger.
Varför det? Jo, enligt lagen så behövde dom renas. Men utifrån Matt 1
så är jag övertygad om att Rahab fick komma in i lägret, att hon blev del i
Guds folk.
‐ Där så läser vi i Matt 1:5 Salmon blev far till Boas genom Rahab
Rahab fick överväldigande nåd från Gud och spejarna reflekterade
denna nåd till Rahab, men även Salmon gjorde det som gifte sig med
främlingen, den prostituerade Rahab.
‐ Hon hade varit långt borta och hade nu kommit nära, hon hade fått
del av löftena, var fullt ut förlåten och fullt ut del i Guds folk.
När jag bodde i Ungern så blev jag vid ett tillfälle tillfrågad om jag kunde
spela gitarr på ett bröllop.
‐ Ursprungligen så hade bruden inte velat ha på sig en vit
brudklänning eftersom hon innan hon kom till tro levt ett
utsvävande liv.

Men vigselförrättaren övertygade henne att hon nu var helt förlåten och
helt ren inför Gud och därmed så hade hon på sig en vit vacker
brudklänning.
‐ Så var det för Rahab och så är det för dig om du i omvändelse
kommit till Jesus för att bli räddad från din synd.
Då är du skinande ren och förlåten. Vi har nu sett för det första på
Rahabs tro på Guds nåd, för det andra hur hon får nåd och låt oss nu för
det tredje och sista se på hur hon får vara med och förmedla nåd.
‐ Redan i början på kap 2 pga. hennes tro på Guds nåd så ger hon
spejarna nåd och sen så ser vi hur hon förmedlar nåd till sin släkt
som när domen kommer finner räddning i hennes hem.
Men även om hon själv inte planerat det så får hon vara med och bli del
av Guds nåd att uppfylla löftet till Abraham att alla släkten på jorden ska
bli välsignade.
‐ Genom hennes äktenskap med Salmon så får dom Boas som son.
Honom kommer vi få möta nästa vecka.
Och genom Salmon och Rahabs fostran i HERREN så leder det till att
Boas förmedlar nåd till en annan främling nämligen ingen annan än Rut.
Denna sanna berättelse är ett underbart utryck för Guds nåd.
‐ Jag skulle vilja uppmuntra er alla att bjuda in era vänner och
bekanta att få komma och höra om denna underbara historia nästa
vecka när vi har internationellt julknytkalas.
Boas och Rut blir gamla farfar och gamla farmor till kung David och från
Davids släkt, från Rahabs avkomma så kom Messias, Jesus, Frälsaren.
‐ Det är han som är uppfyllelsen av löftet till Abraham att människor
från alla släkter genom honom ska få del av överflödande nåd.
Genom hans liv, hans död och hans uppståndelse så vann Jesus evig
frälsning för och ger nåd till alla som kommer till honom genom tro.

‐ Rahab, främlingen, den prostituerade, den utstötta, den föraktade,
samhällets skamfläck får vara med i Guds plan att ge nåd till hela
världen och så kan även du och jag få göra.
Låt oss denna jul ta detta budskap om överflödande nåd till dom som
ännu inte känner Jesus.
‐ Om vi har fått ta emot nåd, vad blir väl då mer naturligt än att få ge
vidare denna överflödande nåd till andra.
Inse vilket bra tillfälle du har att göra det denna jul. Vem kan du passa på
och bjuda hem till dig i jul? Kanske en ensam granne, en jobbarkompis
eller någon utstött eller marginaliserad för att peka på Guds
överflödande nåd i Jesus?
‐ Låt oss nu tillbe Gud för den nåd som vi har fått.
[Bön]
Fråga för reflektion om Salmon: Hur han visade Rahab nåd.

