
Bön som gör skillnad – 2 Mos 
17:8-15 
 

Idag handlar det om bön verkligen kan göra skillnad och 

förändra situationer.  Och vi ska ta oss an en på ett sätt fin, 

men också på ett sätt märklig berättelse från 2 Mosebok.  

Bakgrunden är att Gud gett Mose uppdraget att befria det 

judiska folket som han själv var en del av från de tuffa 

förhållanden som de hade i Egypten och leda folket genom 

Sinaiöknen till löfteslandet som Gud långt tidigare lovat dem 

att bo i. De klarar sig mirakulöst genom Sävhavet från Faros 

militärtrupper och sjunger segersånger till Gud. De får en 

molnpelare på dagen och en eldpelare på natten att följa, men 

ganska snart så sprider sig missnöjt ändå, först för att massa 

människor är hungriga, de hittar inte tillräckligt med mat. Då 

ger Gud dem vaktlar och manna att käka. Sen blir de törstiga, 

då leder Gud Mose till en klippa vid berget Horeb som han ska 

slå på med sin stav – och då kommer det vatten, massor av 

vatten. Så trots att missnöjespartierna snabbt får mycket 

utrymme så får de gång på gång se att Gud verkligen är med 

dem. Men just när det är glada för allt vatten så kommer nästa 

prövning, amalekiterna.  

8Sedan kom amalekiterna och angrep israeliterna vid Refidim. 

9Då sade Mose till Josua: ”Välj ut krigare åt oss och dra ut och 

kämpa mot amalekiterna. I morgon skall jag ställa mig på 

krönet av kullen med Guds stav i min hand.” 10Josua gjorde 

som Mose hade sagt och stred mot amalekiterna, medan Mose 

och Aron och Hur gick upp på kullens krön. 11Så länge Mose 

höll upp sina händer hade israeliterna övertaget, men när han 

lät händerna sjunka fick amalekiterna övertag. 12När Moses 

händer blev tunga hämtade de en sten åt honom att sitta på. 

Aron och Hur stod på var sin sida och stödde hans armar, så 

att han kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. 13Josua 

nedkämpade amalekiternas här utan förskoning. 

14Herren sade till Mose: ”Skriv ner detta så att det blir 

ihågkommet, och läs det för Josua, ty jag skall utplåna minnet 

av amalekiterna från jorden.” 15Då byggde Mose ett altare, 

som han kallade ”Herren mitt fälttecken”. 16Han sade: 

”Handen på Herrens fälttecken! Herren skall föra krig mot 

amalekiterna från släkte till släkte!” 

Amalekiterna var ett folk i Negev och Sinaiöknen som 

härstammade från Amalek, Esaus sonson (1 Mos 36:12). 

Kanske är amalekiterna oroliga över att Israels folk är på väg 

att inta deras landområde och anfaller därför i förebyggande 

syfte. Helt utan egentlig anledning anfaller amalekiterna 

Israels folk. Israel hade levt som slavar 400 år i Egypten och 

hade naturligtvis inte tränats i krig av egyptierna. 



Amalekiterna vet förmodligen också att israeliterna är 

stridsovana och borde bli en lätt match. 

De använde dessutom en särskilt feg stridsmetod när de, 

istället för att möta Israel ansikte mot ansikte i en hedervärd 

strid, anföll eftertruppen bakifrån, dvs. de som hade hamnat 

sist i folkhopen och var svaga, trötta och utmattade. Det 

berättas om i 5Mos 25:17–19, alltså där barn, kvinnor, gamla 

och sjuka befann sig. Riktigt fegt. 

Jag ska försöka dra paralleller av denna berättelse in i våra liv 

idag. Och å ena sidan kan man tycka att det är ljusår från oss 

naturligtvis. Typ 3200 år sedan och brutalt krig. Å andra sidan 

kan vi faktiskt uppleva strid i livet också emellanåt. Inte så att 

vi blir nerslagna i stadsparken förhoppningsvis, men strid i 

livet. En församling kan uppleva strid, ett äktenskap kan 

uppleva strid, En vänskapsrelation kan uppleva strid. En 

förälder kan uppleva strid om sina barn. Ibland är det bara 

tufft, ibland kan det faktiskt vara så att ondskans andemakter 

strider mot oss. Och då är det alltid precis som för Israels folk 

när amalekiterna slog till mot de sista i folktåget, Ondskans 

andemakt går på vår svagaste punkt, vare sig det är i vårt eget 

liv eller i relationer. Anfallet kommer där vi är som svagast och 

inte är beredda.  

När Gud hade lett Israel ut ur Egypten så hade han krigat för 

Israel mot egyptierna, men denna gång skulle Gud låta Israel få 

slåss. Det finns tider då det är rätt av oss att vara passiva och 

låta Gud ta kampen mot våra fiender, men det finns också 

tider då Gud kallar oss att på olika sätt kämpa. Gud drar in oss 

för att förändra situationer. 

I berättelsen är det fyra personer som nämns vid namn Josua 

är den son får ta täten för själva striden. Detta är första 

gången som Josua nämns i Bibeln. Josua blir ju sen Mose 

efterträdare som ledare för folket och Mose är hans mentor 

fram till sin död. Josuas namn betyder ”YHWH frälser” eller 

”Gud Frälsaren”. Den grekiska varianten av det hebreiska 

namnet Josua är ”Jesus” och på många olika sätt är Josua en 

förebild på Messias. 

Medan Josua leder folket in i striden så går Mose, hans bror 

Aron och Hur upp på berget för att få en överblick över striden 

och för att be.  

Väl uppe sträcker Mose ut händerna och ber. Att stå med 

upplyfta händer var den vanliga böneställningen på Bibelns tid 

(2 Krön 6:12–13, Ps 63:5, 1 Tim 2:8). Mose beger sig inte upp 

på berget för att undvika striden, utan för att backa upp Guds 

folk genom bön. Så länge som Mose höll upp sina händer och 

bad hade Israel övertaget i striden, men när han inte orkade så 

fick Amalek övertaget. 

Det kanske är dags för mig och dig att gå upp på kullen, att gå 

in i ett böneansvar. När vi förstår att nu är det en strid på gång 

i någons liv, i någons relationer, i församlingens relationer. Att 



ställa sig på kullen och sträcka ut armarna är jobbigt, pröva får 

ni se någon gång att be en längre tid med armarna utsträckta 

eller uppsträckta.  

Några funderingar… 

- Mose, Aron och Hur gick upp på krönet på klippan. Jag 

älskar när jag är i nya städer eller nya platser att få 

komma upp i ett torn, en hög byggnad eller upp på ett 

berg för att få överblick, för att kunna orientera mig, för 

att se kartan som är platt på papper eller i telefonen 

levande. Oavsett om striden handlar om våra egna liv 

och livssituationer och relationer eller om vi vill gå in i 

förbön för andra så kan det va en bra idé att dra sig ur 

stridens hetta för att få överblick, för att se klarare.  

- Guds folks framtid var vid detta tillfälle helt beroende 

av Moses böner. När Mose inte pallade längre att ha 

armarna utsträckta i förbön så gick det sämre för Guds 

folk, sen när han fick upp armarna igen så lutade det 

istället mot seger. Jag ska ärligt säga att jag egentligen 

inte fattar logiken i detta. Att Gud skulle vara beroende 

av oss för att vinna seger, men ändå är det så denna 

berättelse kan tolkas och som människor efter 

människor berättat om i den kristna kyrkans historia. 

Det har betydelse om det finns människor som ställer 

sig längst ut på klippan och ber. Även vi idag bör 

påminna oss om att församlingens liv, framgång och 

hälsa är beroende av Guds folks böner. Relationer vi 

finns i är beroende av att vi ber. Våra äktenskap är 

beroende av att det finns människor som är med och 

ber för oss.  

- När Mose inte pallar längre så kliver Aron och Hur in 

med att rullar fram en sten åt Mose också ställer de sig 

på var sin sida och stöttar upp. Ganska ofta har vi ju 

tron att vi ska fixa allt själva, ensam är strak och vi 

behöver inte andra. Tänk om Josua hade sagt till Mose: 

Nä, bry dig inte om att knata upp på kullen du som är så 

gammal, ta och vila lite i bakgrunden. Eller här har vi 

inte råd med några gubbar som står bredvid och ber, nu 

ska ni med i striden. Eller bara sagt att han klara sig 

själv nu. Det hade varit kört, amalekiterna hade krossat 

dem. Aron och Hur är sjukt viktiga i den här berättelsen. 

De som går in och stöttar i bönen. Vill vi se att bön 

verkligen gör skillnad så behövs det ibland människor 

som känner Guds kallelse att ställa sig på krönet på 

klippan och be, men det behövs också Josuor som är 

mitt i striden, och det behövs Aronar och Hurar som 

finns där och stöttar upp. Vem kan du stötta upp i 

bönen? 

Sen får vi inte glömma det som händer i sista versen jag läste. 

Även om Mose fatta att Israel vann striden tack vare hans 

böner, så gav han ändå äran åt Gud. När bön förändrar 

situationer och vinner strider så är det viktigt att vi alltid 



kommer ihåg att framgången inte berodde på vår egen 

briljans, utan på Gud. 

Det var Mose som slog på klippan, men det var Gud som lät 

vattnet flöda fram. Det var Josua som stred mot amalekiterna, 

Mose som bad och Aron & Hur som stöttade upp, men det var 

Gud som gav segern. I varje strid som vinns genom bön är det 

alltid Gud som är den som ger seger.  

 

 


