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Domarboken 7 

(Vers 1-8) – Gideons armé är för stor 
1 Tidigt följande morgon drog Jerubbaal, det vill säga Gideon, i väg med allt folket som följde 

honom, och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, på 

slätten mot Morehöjden.  

2 HERREN sade till Gideon: ”Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i 

deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig. 
3 Meddela nu folket: Den som är förskräckt och rädd, må vända om och skynda sig från Gileads 

berg.” Då vände 22 000 man av folket tillbaka, och bara 10 000 stannade kvar.  

4 Men HERREN sade till Gideon: ”Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet, så skall jag 

där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig: ’Denne skall gå med dig’, så skall han gå 

med dig. När jag säger till dig: ’Denne skall inte gå med dig’, så skall han inte gå med.” 5 Så förde 

han folket ner till vattnet. Och HERREN sade till Gideon: ”Alla som läppjar av vattnet som hunden 

gör, dem skall du skilja ut från dem som faller ner på knä för att dricka.” 6 Då visade det sig att 

antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var 

trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. 7 HERREN sade då till 

Gideon: ”Med de trehundra män som har läppjat av vattnet skall jag rädda er och ge midjaniterna i 

din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt.” 8 Då tog hans folk till sig de övrigas 

matförråd och deras horn, och därefter lät han de övriga israeliterna gå hem, var och en till sitt 

tält. Han behöll endast de trehundra männen. Och midjaniternas läger hade han nedanför sig på 

slätten.  

1. HERREN sade till Gideon: ”Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge 

midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen 

hand har räddat mig. 

a. Gideons armé på 32.000 pers var betydligt mindre än midjaniternas armé på 135.000 

(Dom 8:10), men även om den var liten så var den ändå för stor för Gud.  

i. Om Gideon hade haft en större armé än midjaniterna och sen vunnit segern 

så hade han kunnat ta åt sig äran för segern.  

ii. Om Gideon hade besegrat midjaniterna med en armé på 32.000 så kunde 

folk hävda att Gideon var ett militär-strategiskt geni. Det har hänt förr att en 

liten armé vunnit över en stor armé tack vare en bra general.  

iii. Men Gud vill inte att det ska råda några som helst tvivel om att segern beror 

på Israels Gud, och inte på Gideons många soldater. Genom att förminska 

Gideons armé till löjeväckande proportioner bevisar Gud att det är Han som 

vinner segern åt Israel.  

b. Det finns många Bibelord på detta tema:   

i. ”En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin 

stora kraft.” (Ps 33:16) 
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ii. ”Då sade han till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom 

styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” (Sak 

4:6) 

iii. ”Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av HERRENS, 

vår Guds, namn.” (Ps 20:8) 

 

2. Men HERREN sade till Gideon: ”Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet, så 

skall jag där göra ett urval bland dem åt dig. 

a. Trots att Gideons armé just minskat från 32.000 till 10.000 så är de fortfarande för 

många! Nu vill Gud förminska armén ytterligare så att de bara blir ynka 300 

personer.  

b. Ibland kan storleken och antalet vara ett hinder för Gud. Är vi tillräckligt många kan 

vi göra ett fantastiskt kyrkligt arbete o samhället, men ju duktigare vi själva blir, 

desto svårare är det att till fullo låta Gud arbeta.  

 

3. Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen 

föra det till munnen var trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka 

vatten. 

a. Kanske var det så att de som hade druckit vatten från handen var bättre soldater än 

de som fallit ner på knä eftersom de fortfarande hade uppsikt när de drack vatten.  

i. Gud lät alltså först de rädda israelerna bege sig hem och därefter lät Gud de 

orutinerade soldaterna bege sig hem.  

ii. På samma sätt kan vi idag lära oss att om vi vill aktivt tjäna Gud ska vi inte 

vara rädda för fienden utan istället fokusera på uppgiften.  

b. När Israels armé till slut bara var 300 personer, så var den plötsligt nere på bara 1% 

av vad den ursprungligen var.  

i. Detta innebär att varje israel personligen behöver klara av drygt 400 

midjaniter för att vinna striden.  

ii. Nu var Gideon och hans pyttelilla armé så illa tvungna att förtrösta på Gud.  

(Vers 9-15) – Midjanitens dröm 
9 Den natten sade HERREN till Gideon: ”Stå upp och gå ner mot lägret, ty jag har givit det i din hand. 
10 Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura 11 och hör vad man 

säger där. Då skall du få mod att dra ner mot lägret.” Han gick då med sin tjänare Pura ner till 

förposterna i lägret. 12 Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, 

talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand.  

13 När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sade: ”Jag hade 

en dröm, och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom 

fram till tältet och slog emot det, så att det föll och vändes upp och ner, och tältet blev liggande.” 
14 Då svarade den andre: ”Detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joas sons, 

svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand.”  

15 När Gideon hörde denna dröm och uttydningen av den föll han ner och tillbad. Därefter vände 

han tillbaka till Israels läger och sade: ”Stå upp, HERREN har gett midjaniternas läger i er hand.”  
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4. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad 

man säger där. Då skall du få mod att dra ner mot lägret.” 

a. I Dom 6:14–16 så sände inte bara Gud Gideon utan han lovade också att vara med 

Gideon. Här ser vi detta i praktiken.  

b. När Gud kallar till ett livsfarligt uppdrag så lämnar han oss inte ensamma utan han 

fortsätter att vägleda oss.  

 

5. När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sade: ”Jag 

hade en dröm, och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas 

läger. Den kom fram till tältet och slog emot det, så att det föll och vändes upp och ner, och 

tältet blev liggande.” 

a. Korn var fattiga människors mat och kornbrödkakan symboliserade det förtryckta 

och fattiga Israel.  

b. Tidigare har Gideon varit osäker på sin kallelse och därför bett om bekräftelse, men 

denna gång är det inte Gideon som ber om detta utan Gud som i sin barmhärtighet 

ger honom detta.  

i. Totalt bekräftar Gud Gideons kallelse så mycket som fyra gånger! 

ii. Förmodligen var Gideon en väldigt osäker person som behövde denna extra 

trygghet. 

c. När man går ut i strid är det säkert lätt att inbilla sig att den fiende man möter är 

mycket modigare och starkare än man själv är, men ofta är detta en inbillning. 

Midjaniterna var även de rädda och osäkra.  

(Vers 16-25) – Israel besegrar midjaniterna 
16 Han delade sina trehundra män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma 

krukor med facklor inne i krukorna. 17 Han sade till dem: ”Se på mig och gör som jag! Så snart jag 

har kommit till utkanten av lägret, skall ni göra som jag. 18 När jag och alla som jag har med mig 

blåser i hornen, skall ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa: För HERREN och för 

Gideon!”  

19 Så kom Gideon och de hundra män han hade med sig till utkanten av lägret, när den mellersta 

nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna. Då blåste de i hornen och krossade 

krukorna som de hade i händerna. 20 Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. 

De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen, och blåste i dem och 

ropade: ”HERRENS och Gideons svärd!” 21 Men de stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring 

lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. 22 När de trehundra 

hornen ljöd, vände HERREN den enes svärd mot den andre i hela lägret. De som var i lägret flydde 

ända till Bet-Hasitta, åt Serera till, ända till utkanten av Abel-Mehola, förbi Tabbat.  

23 Då samlades israeliterna från Naftali och Aser och från hela Manasse och förföljde midjaniterna. 
24 Gideon sände budbärare över hela Efraims bergsbygd och sade: ”Drag ner mot midjaniterna och 

spärra all tillgång till vatten i deras väg ända till Bet-Bara och Jordan.” Så uppbådades alla Efraims 

män och spärrade all tillgång till vatten ända till Bet-Bara och Jordan. 25 De tog till fånga två 

midjanitiska furstar, Oreb och Seeb. De dödade Oreb vid Orebsklippan, och Seeb dödade de vid 
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Seebspressen. Sedan förföljde de midjaniterna och förde Orebs och Seebs huvuden till Gideon på 

andra sidan Jordan.  

6. När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen, skall ni också blåsa i hornen runt 

omkring hela lägret och ropa: För HERREN och för Gideon!”  

a. Det finns ingenting i texten som antyder att Gud skulle ha befallt Gideon att göra på 

detta viset, men eftersom Gideon har blivit fylld med den helige Ande (Dom 6:34), så 

blir han på ett naturligt sätt vägledd av Guds Ande.  

 

7. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra 

handen i facklorna och med högra handen i hornen, och blåste i dem och ropade: ”HERRENS 

och Gideons svärd!” 

a. De allra flesta i det midjanitiska lägret låg och sov men vaknade hastigt av ett skrik 

och kaos som ledde till förvirring.  

b. Eftersom Gideon fått reda på att midjaniterna redan var rädda för Gideons svärd 

(Dom 7:14) så använder Israel detta för att ytterligare skrämma slag på midjaniterna.  

 

8. När de trehundra hornen ljöd, vände HERREN den enes svärd mot den andre i hela lägret. 

a. Precis som under Exodus, när Gud befriade Israel från Egypten, så stred Herren själv 

för sitt folk. Gideon behövde bara titta på när midjaniterna besegrades.  

i. ”HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” (2 Mose 14:14) 

 

9. Då samlades israeliterna från Naftali och Aser och från hela Manasse och förföljde 

midjaniterna. 

a. När Gud visat för Gideon och för Israel att det var Han och inte Gideon som 

besegrade midjaniterna, då tilläts fler israeler vara med i striden.  

b. På samma sätt kan Gud idag använda ett fåtal utvalda för att utföra mirakulösa 

stordåd, men när arbetet väl är påbörjat och alla ger äran åt Gud, då kallas många 

fler människor in i Guds verk. Resultatet av detta är att Gud får äran samtidigt som 

många människor får möjlighet att tjäna Gud.  
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