Bibel intro:
- Finns det hopp för Sverige?
I ett föredrag så berättade en av författarna till boken Operation World
att Sverige är det land med näst snabbast avkristnande i världen.
- Det land med snabbast avkristnande var ett örike där dess invånare
tvingades att fly pga. av en naturkatastrof.
Här så hade det inte att göra med att antalet kristna minskade utan att
de var tvungna att fly för sina liv.
- Med andra ord om detta stämmer så har Sverige det snabbaste
avkristnandet i världen.
I en artikel i Världen Idag från 2011 så rapporterade man att Sveriges
frikyrkoförsamlingar minskat med 10% under de föregående 5åren.
- Finns det då hopp för Sverige?
Ja, det gör det! Idag så skall vi gå till Domarboken till en tid som
påminner mycket om vår egen. Frågan är om det inte var mycket värre
under denna tid.
- Israel var djupt försjunken i avgudadyrkan, omoral och förfall. Men
mitt i allt detta avfall så kommer en solstråle av hopp.
Idag så ska vi se hur Guds nåd uppenbaras i en tid av avfall.
- Om Gud kunde manifestera sin nåd under denna tid så kan han och
kommer också att visa sin nåd i vår tid.
[Bibelläsning, Dom 13:1-5, bön]
- Idag så har vi kommit fram till den sista av domarna i Domarboken:
nämligen Simson.

Vi har fått följa 6 av de 7 cyklerna som beskrivs mer ingående i
domarboken som består i:
- hur folket överger Gud och följer avgudar vilket leder till att Gud
blir vred och sänder fiender för att straffa folket.
Sen så ropar dom ut till Gud om räddning och han reser upp en domare
som räddar folket och så blir det fred tills domaren dör och sen så
repeterar sig cykeln på nytt.
- Vi har sett hur dessa cykler är en nedgående spiral som bara blir
värre och värre.
Idag så har vi nått slutet på denna nedgående spiral och i dom
nästkommande två predikningarna så kommer vi få se djupet av Israels
otrohet.
- Vi kommer nu att få möta Simson som är en personifiering på
Israel.
Att Gud valde att använda Simson trots hans synd och moraliska fördärv
är enbart ett utryck av Guds nåd.
- Om Gud kunde använda Simson då kan han använda vem som helst
inklusive dig och mig.
I dagens predikan så kommer tre platser att stå i centrum:
1. Sorga i kap 13 som var platsen för Simsons födelse
2. Timna i kap 14-15 där Simson gifte sig och händelserna som kom
att utspela sig här kom att leda till att Gud började använda Simson
för att rädda Israel och ta hämnd på Filistéerna.
3. Och sist men inte minst Gaza i kap 16 där Simson efter att han blivit
förled av Delila, och besegrad får sin sista hämnd på filisteerna.
I de händelser som kommer att utspela sig kring dessa platser så
kommer tre kvinnor att spela en central roll.

- I Sorga så är huvudrollsinnehavaren Simsons mamma, i Timna
spelar Simsons fru en viktig roll och i Gaza Delila.
Låt oss gå till vårt första stopp: Sorga som ligger drygt 2 mil väster om
Jerusalem. Men först låt oss se bakgrunden till problemet i Israel denna
gång.

- I Dom 10:7 så läste vi för två veckor sedan: Då upptändes HERRENS
vrede mot Israel, och han sålde dem i filisteernas och
ammoniternas hand.
I Kap 11-12 så fick vi följa Jefta och hur Herren räddade sitt folk ur
ammoniternas hand.
- Nu så är det dags att se hur han börjar rädda folket från filisteernas
hand.
I Dom 13:1 så ser vi på nytt problemet: ”Israels barn gjorde åter det som
var ont i HERRENS ögon, och HERREN gav dem i filisteernas hand i fyrtio
år.”
Folket gör det som är ont i Herrens ögon. Genom Domarboken så ser vi
att folket istället gjorde det som var rätt i deras egna ögon, precis som
folket i vår tid.
- Detta är någonting som Simson kommer att personifiera. Att han
likt Israel kommer att följa sina begär och göra det som är rätt i
hans egna ögon.
Fyrtio år är nästan hälften av medellivslängden i Sverige. Kan ni tänka er
att folket hade varit så länge under filisteernas förtryck.
- Dom hade blivit så vana vid att vara under förtryck att dom hade
lärt sig att leva med det.
Till skillnad från i de andra cyklerna så står det ingenstans här att Israel
ropade ut till Herren. Dom hade helt accepterat att fienderna fick råda
över dem.

- Detta är en fara för oss idag att vi blir bekväma med den
gudsfientlighet som råder i vårt land så att vi slutar att söka Gud
och upphör med att vara salt i den tid som vi lever i.
Här i kap 13 så ser vi de första utrycket för Guds nåd. Hur fastän folket
inte söker honom hur Gud själv söker folket.
- Detta är precis så som frälsningen beskrivs i NT. Att vi inte söker
Gud utan att han söker oss.
Vi har inte utvalt oss själva utan Gud har utvalt oss. Detta är en bild på
Guds nåd i den frälsning som Jesus skulle vinna för sitt folk.
- I Sorga så levde en man som hette Manoa som var från Dans stam.
Hans fru var ofruktsam och hade inte fött något barn.
En Herrens ängel uppenbarar sig för Manoas fru och berättar att hon
som var ofruktsam skulle bli havande och föda en son.
- Detta påminner oss om andra kvinnor i Bibeln som var
ofruktsamma så som Sara, Hannah och Elisabeth vilka Gud
mirakulöst gjorde havande.
Dessa kvinnor kom att födda Isak, Samuel och Johannes döparen.
- Detta för våra tankarna till en annan kvinna som Gud mirakulöst
gjorde havande. Nämligen jungfru Maria.
Precis som till Manoas fru så uppenbarade sig en ängel till Maria att hon
skulle bli havande.
- Räddaren Simsons födelse är en skugga som pekar fram på den
verklige frälsaren som skulle komma och frälsa sitt folk från deras
synder.
I Dom 13:5 så läser vi om hur Simson skulle påbörja räddningen av Israel
ur filisteernas hand.

- Jesus däremot kom för att vinna en evig frälsning (Heb 5:9) för sitt
folk.
Herrens ängel berättade att det barn som Manoas fru skulle födda skulle
vara Nasir från födseln. Vad menas då med detta?
- I 4 Mos 6 så kan vi läsa om vad det innebär att vara en Nasir. Själva
ordet Nasir har att göra med att vara avskild till Gud.
En person som valde att avlägga ett Nasir löfte skulle följa tre regler tills
löftet var uppfyllt.
1. Dom fick inte dricka vin och starka drycker eller äta av något som
kommer av vinstocken.
2. De fick heller inte raka eller klippa sitt hår tills de hade uppfyllt sitt
Nasir löfte.
3. De fick inte komma nära en död kropp.
Det som var speciellt med Simson var att han skulle vara Nasir ända från
moderlivet till sin död.
- Därför så instruerade ängeln Simsons mamma att även hon inte
fick äta eller dricka något orent.
Precis som Simson så är vi på ett sätt Nasirer. De tre nasirreglerna gäller
inte oss. Men liksom Simson så har vi när vi blev kristna blivit avskilda till
Gud.
- Som troende genom Guds nåd så skall vi leva avskilda liv till Gud
där vi mer och mer reflekterar honom.
Det är detta som Bibeln beskriver som helgelse.
- Vi spolar fram lite: Efter att Herrens ängel på nytt uppenbarat sig
och man offrat ett offer som Herren accepterat så läser vi i v.24:

V.24 Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet
Simson. Pojken växte upp, och HERREN välsignade honom.
- Simsons födelse manifesterar Guds nåd. I slutet på den mörka tid
som Domarboken utgjorde så hade Gud förberett en frälsare redan
innan han var född. Vilken nådefull Gud vi har.
Om Gud lät Simson föddas och använde honom så finns det även hopp
för vår tid.
- Låt oss söka Gud och avskiljas till honom. Må vi på våra knän vädja
till Gud om en förändring i vårt land.
Simsons mamma gav sin son namnet Simson som betyder en liten sol.
- Här så hade en solstråle av hopp kommit till Israel. Men vänta lite
nu.
Var det så här Simsons mamma menade med hans namn? Troligen inte.
Låt oss ta en geografilektion.
- 2,5 km från Sorga så låg Beth Shemeshs, som enligt Daniel Block
var ett soldyrkarcentrum.
Skulle du ge ditt barn namnet den lilla solen om du bodde 2,5km från ett
soldyrkarcentrum. Nej, jag trodde väl inte det.
- Detta verkar peka på att Simsons föräldrar var synkretistiska, alltså
att dom blandade religioner.
Simson växte och Herren välsignade honom och Herrens Ande började
verka på honom.
- Om det inte vore för Gud så skulle Simson inte bli en räddare för
Israel.

Till skillnad från de andra domarna som kom att leda en arme som
besegrade fienden så kom Simsons liv att kretsa kring honom själv.
- Gud kom att använda hans själviska motiv för att rädda Israel.
Detta för oss till nästa plats: Det filisteiska Timna som låg ca 8km från
Sorga i riktning mot Medelhavet.
- Simson begav sig till Timna där han fick se en kvinna av filistéernas
döttrar. Han går tillbaks till sin far och mor och befaller dem att ta
henne som hustru åt sig.
Tänk dig för ett ögonblick in i Simsons föräldrars situation. Herrens ängel
har kommit till dig och sagt att din son ska börja rädda Israel ur
filisteernas hand och så händer detta.
- Din son vill gifta sig med en kvinna från dom avgudadyrkande
fienderna, något som var en synd enligt Bibeln.
Simsons föräldrar försöker övertyga honom att istället gifta sig med
någon av Israels döttrar till viken Simson svarar: Ge mig henne för hon är
den rätta i mina ögon.
- Detta personifierar Israel. I Domarboken så betonas det hur Israel
gjorde det som var rätt i deras egna ögon när dom följde sina
avgudar och begick andligt äktenskapsbrott.
På samma sätt kom Simson att styras av sina lustar efter olika kvinnor
som vi ser här i Domarboken.
- Bibeln förbjöd Judarna att gifta sig med folken i och runt landet och
samma princip gäller för oss kristna idag i 2 Kor 6:14-16 att vi inte
som omaka par ska gå i ok med dem som inte tror.
Att gå i ok kan förmodligen betyda många olika relationer, men det
måste åtminstone syfta på äktenskapet.

- Ok, Simson har bestämt sig att gifta sig med kvinnan från Timna. I
allt detta så ser vi Guds hand i v.4:
V.4 Men hans far och mor visste inte att detta kom från HERREN, som
sökte en anledning till strid med filisteerna. På den tiden härskade
nämligen filisteerna över Israel.
- Så Herren låg bakom detta för att Israel inte skulle kunna leva i
fredlig samexistens med filisteerna.
Herren kom att använda denna omständighet för att skapa fiendskap
mellan filisteerna och Israel.
- Michael Wilcock i sin kommentar på Domarboken har sagt följande
om kyrkan och världen:
Det finns inte något såsom harmonisk samexistens mellan församlingen
och världen, för där det inte finns någon konflikt är därför att världen
har tagit över.
- Här så får vi som del av Guds församling i Sverige akta oss så att vi
inte sluter fred med världen och anpassar oss så att vi lever i fredlig
samexistens med världen.
Jak 4:4 säger att vänskap med världen är fiendskap med Gud.
Ett exempel på detta är här i Göteborg denna vecka där prideflaggorna
vajar runt om i stan.
- För två veckor sedan var jag och predikade i en kyrka i Jönköping
och upptäckte att grann kyrkan till den kyrka som jag var i även
dom hade hängt upp prideflaggor.
Vi får inte böja oss efter denna värld och ge efter på detta område.
Bibeln lär att leva ut homosexualitet är synd oavsett vad samhället
säger.

- Vi måste älska homosexuella mer än vad dom liberala kristna gör
genom att i kärlek predika evangelium för dom. Vi är inte bättre än
homosexuella, det är bara pga. Guds nåd som vi har blivit räddade.
Vi få akta oss för att göra kyrkan relevant för att världen ska gilla oss
samtligt som vi måste vara kärleksfulla och välkomnande.
- Låt oss inte ta bort det som är stötande i evangelium, utan
förkunna hela Bibelns budskap.
Att Gud kom att använda Simsons syndfulla avsikt för att påbörja
räddningen av Israel pekar på en annan syndfull handling som kom att
rädda Guds folk.
- Vi ser detta i Apg 2:23 där Gud genom hans fastställda plan och
beslut utlämnade Jesus till att korsfästas.
Här så uppenbaras hur Gud använde människors syndfulla handlingar för
att bringa räddning för Guds folk från deras synder.
- Låt oss då se hur Gud använder denna situation för att rädda Israels
folk:
Simson och hans föräldrar beger sig ner till Timna. När de kommer fram
till vingårdarna i Timna (man kan fråga sig vad Simson som nasir gjorde
där) så kommer ett rytande lejon fram mot Simson.
- Herrens Ande föll över honom och han sliter lejonet i stycken.
Simson berättar inte detta för sina föräldrar och efter att han
bekräftat att kvinnan från Timna är den rätta i hans ögon så
återvänder han och hans familj till Israel.
En tid senare beger sig Simson och hans föräldrar igen till Timna. Denna
gången för Simsons bröllop.
- När de kommer fram till vingårdarna så gör Simson en avstickare
för att kolla på lejonet som han har dödat.

Till sin förvåning så finner han en bisvärm och honung i lejonets kropp.
- Detta blir som ett test på Simsons karaktär. Tyvärr så ger han efter
för frestelsen och bryter mot den tredje nasirregeln att man inte
får komma i beröring med någon död kropp.
Han inte bara orenar sig själv genom att äta av honungen utan ger även
av den till sina föräldrar.
- Detta sätter Simson i kontrast till en annan Frälsare, nämligen Jesus
som inte gav efter för någon av djävulens frestelser som enl. Heb
4:15 var frestad i allt liksom vi, men utan synd.
Väl framme i Timna så anordnar Simson en bröllops fest och här med så
bryter han den första av Nasir reglerna.
- Det hebreiska ordet i v.10 för fest ()מ ְשׁ ֶ֔תּה
ִ har att göra med att
dricka alkohol. Så nu har han brutit 2 av de 3 nasirreglerna.
Men som vi såg i v.4 så kom Herren att använda hela denna situation till
att söka strid med filisteerna.
- Man hämtar 30 bröllopsvener eller bestmen till Simson till vilka han
ger en gåta utifrån händelsen med lejonet:
Om de lyckas ge honom lösningen inom de 7 dagarna som bröllopet
varar så ska han ge dem 30 fina linne skjortor och 30 högtidsdräkter. Om
de inte lyckas lista ut gåtan så får de istället ge honom belöningen.
- Gåtan lyder: Dom 14:14 Då sade han till dem: ”Från storätaren
utgick ätbart, från den starke kom sötma.”
Då dom inte lyckas lösa gåtan så hotar männen att bränna upp Simsons
hustru och hennes fars hus.
- Lägg noga märke till detta eftersom det senare ironiskt kommer att
ske.

Simsons fru pressar honom hårt tills han avslöjar gåtan för henne och
hon berättar den för männen.
- Dom väljer att själva svara precis innan solen går ner med en gåta:
”Vad är sötare än honung, och vad är starkare än ett lejon?”
Vad är det som är sötare en honung? Jo, kärlek. Vad är det som är
starkare än ett lejon? Jo, Simson.
- Ironiskt nog så visar sig kärleken starkare som smälter Simson så
som honung i hans frus hand.
Detta får kap 14:4 att börja gå i uppfyllese att Herren sökte en anledning
till strid mot filisteerna och vad som följer är en dominoeffekt där den
ena händelsen utlöser den andra.
- Herrens Ande kommer över Simson som gick ner till Askelon och
slog ner 30 män och tar deras kläder och överlämnar dem till
bröllopsvennerna.
Simson återvänder i stor vrede till sin fars hus och Simsons hustru ges till
den av hans bröllopsvener som hade varit hans marskalk.
- En tid senare återvänder Simson under skördetiden för att besöka
sin hustru och upptäcker att hon har blivit given till en annan.
Detta får dominoeffekten att fortsätta. Till skillnad från de andra
domarna som räddade Israel så är det som driver Simson hans
personliga hämnd.
- Han säger i Dom 15:3 ”Den här gången är jag utan skuld till
filisteerna, om jag gör dem något ont.”
Och så samlar han ihop 300 rävar eller sjakaler som detta hebreiska ord
också kan betyda. Förmodligen så talas här om rävar.

- Simson band ihop rävarna två och två och satte en fackla mitt
emellan de två svansarna och skickar som hämnd in dom i
filisteernas sädesfält, vingårdar och olivplanteringar.
Vad som händer här näst kan vi alla räkna ut. Filisteerna blir lugnt sagt
inte glada. När dom får reda på att Simson har gjort detta bränner de
upp både hans svärfar och hans hustru.
- Vad hans hustru tidigare hade försökt förhindra genom att få
Simson att avslöja gåtan har nu hänt.
Pga detta så hämnas Simson på nytt på filisteerna. Det står i Dom 15:8
Och han angrep dem våldsamt, så att de led ett stort nederlag.
- Dominoeffekten fortsätter: Filisteerna drog upp och slog läger i
Juda och spred sig till Lehi som betyder käke.
Juda män frågar då varför filisteerna dragit upp mot dem till vilka de
förklarar att de kommit upp för att binda Simson och göra vad han har
gjort mot dem.
- 3000 män från Juda går då och hämtar Simson i Etam och efter att
Simson försäkrat sig att de inte ska döda honom så låter han sig
bindas och bli överlämnad till filisteerna.
Låt oss stanna upp för ett ögonblick. Juda män har blivit så bekväma att
leva under fiendens styre att dom inte är redo att stå bakom sin frälsare
Simson och gå ut i strid mot fienden.
- Frågan som vi behöver ställa oss: Är vi som Juda män som
överlämnade Simson: Har vi gett upp hoppet om Sverige.
Låt oss inte falla i detta dike, låt oss istället ta till våra knän och likt
Daniel i Dan 9 bekänna våra och vårt lands synder och vädja till Gud att
vara barmhärtig och förlåta vår synd.

- Må vi i vishet våga stå upp för sanningen även om vi får lida, blir
förföljda och hånade av den här världen. Människors evighet står
på spel.
Det är sant att Gud är suverän och allsmäktig, men samtidigt så har vi ett
ansvar.
- Så Juda män överlämnar Simson till Filisteerna i Lehi och när
filisteerna kommer skrikande fram emot honom så föll herrens
Ande över Simson och repen kring hans armar blev som lintrådar
när de antänds av eld, och banden liksom smälte bort från hans
händer.
Han får syn på ett friskt käkben av en åsna som han använder för att slå
ihjäl tusen män.
- Efter detta så kommer platsen att kallas Ramat-Lehi som betyder
något i still med käckhöjden som fått sitt namn efter det käkben
som Simson slått ihjäl filisteerna med.
Genom att använda käkbenet så har Simson på nytt brutit mot den
tredje nasirregeln att han inte får komma nära en död kropp.
- Frågan som vi nog alla ställer oss är: Hur kunde Gud använda
Simson?
Han förkroppsligar Israels behov av frälsning. Det är inte bara att han
bryter sitt nasirlöfte, gör det som är rätt i hans egna ögon och ont i Guds
ögon.
- Hans jakt efter filisteernas kvinnor och till och med en prostituerad
i kap 16 imiterar Israels andliga horeri efter kananeiska kvinnor och
avgudar.
Men hur kunde Gud då använda honom? Som representant för Israel så
blir följdfrågan hur kunde Gud använda Israel. Hur kom det säg att Gud
över huvudtaget ville rädda Israel?

- Ända förklaringen som jag kan komma på till dessa frågor är att
Gud är en nådefull Gud.
Han hade haft all rätt att utplåna Israel men ändå så är han barmhärtig.
- När vi ser på den mörka utvecklingen i vårt land så ger oss detta
hopp.
Efter att författaren till Klagovisan i 3 kapitel har klagat över Jerusalems
förstörese och ödelägelse så säger han i Klagovisan 3:22-23:
22

HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med
hans barmhärtighet. 23Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.
- Det hebreiska ordet här som översätts med nåd ( ) ֶחסֶדhar att göra
med Guds trofasta kärlek, hans förbundskärlek och nåd gentemot
hans folk.

Detta får mig att tänka på 2 Tim 2:13
ty han kan inte förneka sig själv.

13

Är vi trolösa – han förblir trofast,

- Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.
Här så är det ingen uppmaning att leva trolöst. Versen innan säger:
förnekar vi honom, skall han förneka oss.
- Men det vi ser här är Guds trofasthet. Även då det kan tyckas
mörkt, vi misslyckas och syndar så förblir Gud trofast mot hans folk.
Detta är vårt hopp i denna tid att Gud är en nådefull Gud. Även om
omständigheterna kan verka mörka så förmår Gud att verka i denna tid.
- Precis som Gud var nådefull mot hans folk under Simsons tid så är
han nådefull mot sitt folk församlingen i denna tid.
Därför så får vi inte ge upp hoppet om Sverige och varandra. Låt oss
imitera Gud och vara fulla av trofast kärlek mot varandra.

- Vi är alla syndare som funnit räddning i Gud. Låt oss hjälpa och vara
nådefulla mot varandra.
Ibland så stapplar vi och faller. Må vi likt Heb 12:12-14 12Styrka kraftlösa
händer och svaga knän. 13Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot
som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. 14Sträva efter frid med
alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.
- En annan sak som vi kan lära oss av Simson är att Herren låter sin
Ande komma över sina tjänare trots deras svarta fläckar.
Låt oss inte ta detta som en ursäkt att leva i synd. Men Gud kan
skickliggöra sina tjänare oavsett deras tillkortakommanden.
- Detta gäller även dig och mig. Gud kan använda just dig. Till skillnad
från Juda män som inte ville ställa sig i Guds tjänst så gjorde Simson
det.
Gud letar inte efter perfekta människor utan efter villiga hjärtan som vill
följa och tjäna honom. Är du villig? Då kan Gud i din svaghet ge dig kraft
att följa och bli använd av honom.
- Ok, vi har besökt Sorga där Simson föddes, Timna där han gifte sig.
Vårt sista stopp blir ännu längre västerut ända fram till Medelhavet
och platsen Gaza där Simson kom att dö.
Efter att i början på kapitel 16 besökt en prostituerad i Gaza och när
staden blev omringad fört dess stadsport till Hebron såsom ett tecken
för Juda män att filisteerna kan bli besegrade så blir Simson kär i en
kvinna i Sorekdalen vid namn Delila.
- Detta namn får oss att tänka på det hebreiska ordet laila som
betyder natt.
Den lilla solen har mött natten. På nytt så bli han förförd av en kvinna.

- Filisteernas furstar kommer upp till Delila och erbjuder henne var
och än 1100 siklar silver om hon kan avslöja var han får sin styrka
ifrån.
Precis som hans fru fick honom att avslöja gåtan med lejonet så kommer
nu Delila att bli hans fall.
- I Dom 16:6-9 så läser vi: ”Säg mig var du får din styrka ifrån, och
hur man kan binda dig så att du kuvas?” 7Simson svarade henne:
”Om man binder mig med sju friska sensträngar som inte har
hunnit torka, så blir jag svag som en vanlig människa.” 8Filisteernas
furstar bar till henne sju friska sensträngar som inte hade hunnit
torka, och hon band honom med dem. 9Hon hade lagt folk i bakhåll
i den inre kammaren. Så ropade hon till honom: ”Filisteerna är över
dig, Simson!” Då slet han av sensträngarna så lätt som en snodd av
grovt lingarn slits sönder när den kommer nära elden. Och
hemligheten till hans styrka blev inte röjd.
Hon frågar honom 2ggr till vad som är nyckeln till hans kraft men han
avslöjar inte sin styrka.
- Efter att hon fjärde gången har vädjat till honom så står det i v.1617 17Och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sade: ”Ingen
rakkniv har kommit på mitt huvud, för jag är en Guds nasir sedan
jag var i moderlivet. Om man rakar av mig håret, viker min styrka
ifrån mig, och jag blir svag som alla andra människor.”
Vad som sen följer är att Delila kallar till sig Filisterenas furstar, får
Simson att somna i sitt knä och sen så skär man av honom hans sju
flätor. Därmed hade han brutit mot alla tre nasirreglerna.
- Sen så står det i v. 19 Då började hon få makt över honom, och
hans styrka vek ifrån honom.
Denna gång när hon ropade filisteerna är över dig så kunde han inte slita
sig loss. Herren hade enlig v.20 lämnat honom.

- Filisteerna stack ut Simsons ögon och förde honom som fånge till
Gaza för att mala i fängelset.
Här så kan vi alla lära oss en läxa att inte förtrösta på vår egen styrka.
- Det är otroligt viktigt att vi håller oss beroende av Gud. Annars så
kommer vi att falla.
Sommaren är här och jag skulle vilja ge ett varningens ord till alla män.
- Med sommaren så kommer också frestelserna med lätt klädda
kvinnor.
Var försiktiga så att ni inte kommer på fall. Anden är villig men köttet är
svagt som Jesus sa.
- Var försiktiga i vilka situationer ni än sätter er, döda köttets begär.
Till skillnad från Simson som fick sina ögon utslitna så sa Jesus i Matt
5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det
ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att
hela din kropp kastas i Gehenna.
- Här så använder Jesus givitvis ett bildspråk. Inte att vi ska
bokstavligen slita ut våra ögon.
Låt oss som både män och kvinnor så långt det går undvika de
situationer som kan bli oss till fall.
- Om en man ser en kvinna som är klädd omoraliskt så kan han inte
undvika att se henne men kan välja att titta bort.
Hannahs bror talade om att ha en studsbolls blick där man kan titta på
allt runtomkring sig men inte fastnar med blicken vid det som frestar.
- Låt oss som män hålla varandra ansvariga och söka Herren i bön
och memorera Bibelverser som hjälper oss att strida mot
frestelsen.

Till er kvinnor så kan ni också tänka på hur ni klär er så att ni inte är
någon man till falls.
- Tillbaks till Simson: Det var inte Simsons hår i sig som var en magisk
kraft, utan hans kraft kom ifrån Herren.
För att fira att deras fiende hade tillfångatagits så anordnade filisteerna
en offer fest åt sin Gud Dagon.
- Dom sa: Vår gud har gett vår fiende Simson i vår hand.
Dom hämtade Simson och ställde honom mellan pelarna i templet för
att han skulle roa dem. Vi läser i v.27-30:
V.27-30 27Huset var fullt med män och kvinnor, och alla filisteernas
furstar var där. På taket fanns omkring tretusen män och kvinnor, som
såg på medan Simson roade dem. 28Men Simson ropade till HERREN:
”Herre, HERRE, tänk på mig och styrk mig bara denna gång, o Gud, så att
jag får hämnas på filisteerna för ett av mina båda ögon.” 29Därefter
fattade Simson i de båda mittpelarna som huset vilade på och tryckte sig
mot dem, med högra handen mot den ena pelaren och med vänstra
handen mot den andra. 30Och Simson sade: ”Låt mig dö med filisteerna!”
Sedan böjde han sig framåt med sådan kraft att huset föll omkull över
furstarna och allt folket som fanns där. De som han dödade vid sin död
var fler än de som han hade dödat medan han levde.
- I sin död så kom Simson att delvis rädda Israel ur filisteernas hand.
Det viktigaste tillfället i hans liv var hans död.
Detta påminner oss om en annan person som kom att rädda sitt folk
genom hans död: nämligen Jesus Kristus.
- I en jämförelse mellan Simsons och Jesu död så säger Tim Keller att
de skiljer sig i två viktiga avseenden:
För det första så befinner sig Simson i Dagons tempel pga. hans egen
oförmåga att leva efter Guds styre och för hans ära.

- Herren Jesus levde alltid för sin Faders ära och dog pga. av andras,
vår olydnad.
För det andra så åstadkom Simsons död bara början på Israels räddning.
Jesu död däremot åstadkom frälsning en gång för alla, genom en
slutgiltig räddning.
- Simsons död är på många sätt en skugga som pekar fram på Jesu
död.
Både Simson och Jesus blev förråda av en nära vän, båda blev
överlämnade i hedningarnas händer, båda blev fastkedjade och
torterade.
- Både Jesus och Simson användes för att roa dom som höll dem
fångna, båda dog med utsträckta händer, båda blev slagna av deras
fiender men i deras död så besegrade de fienden: Simson
filistéerna och deras gud Dagon, medans Jesus besegrade Satan
och syndens makt.
I Kol 2:15 så säger Paulus att Jesus har klätt av väldena och makterna
och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
- Vad innebar det då för oss att Jesus besegrade Satan på korset?
Jo, att Jesus blidkade Guds vrede då han tog på sig straffet för sitt folks
synd.
- För var och än som omvänder sig och tror på Jesus så blir vi nu
motagare av Guds nåd och hans död gäller oss.
Vi blir förlåtna från vår synd och blir Guds söner och döttrar.
- Efter att vi har blivit hans så kan Satan inte längre föra fram en
anklagelse mot oss enligt Rom 8:33.

Så finns det då hopp för Sverige. Kan Sverige bli räddat från det mörker
vi befinner oss i?
- Dagens EU val kan inte rädda oss. Men vi tror på en nådefull Gud
som kan.
Simson kunde inte fullt ut rädda sitt folk, men det finns Frälsare som är
mycket mäktigare en Simson som kan rädda oss.
- Svaret på Sveriges problem är inte en militär eller en politiker utan
Guds nåd genom Jesus Kristus.
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen
något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta
(Apg 4:12).

