
Simson 

Idag ska vi få möta en extremt stark och extremt långhårig 

man som älskade vackra kvinnor. Lite som vår egen starke man 

i Sverige, Magnus Samuelsson, fast lite starkare och framför 

allt mycket långhårigare och inte har jag någon aning om 

Magnus förhållande till kvinnor heller. Hans namn är i alla fall 

Simson och vi möter honom i Domarboken kapitel 13-16 i 

Bibeln. Boken har fått sitt namn av att den sammanfattar den 

period i Israels historia efter Josuas död då landet styrdes av så 

kallade domare. Den siste domaren som nämns i boken är 

Simson. När vi hör ordet domare tänker vi nog ofta på 

tingsrätten eller på brittiska filmer med domare i fula peruker. 

Men här var domare mer en hövding, en ledare, och Simson är 

domare i 20 år under en 40 års period då det judiska folket är 

ockuperade av grannfolket filisteerna som levde utmed kusten 

ungefär i nuvarande Gaza.  

 I torsdags när vi som vanligt läste Bibeln, bad och fikade här i 

kyrkan på förmiddagen så läste vi texterna om Simson och en 

av de som var med sa att hur ska du kunna hitta något och 

predika om i den här berättelsen. Och det kan man fråga sig, 

för det är som så ofta i denna tid en berättelse med mycket 

våld, mycket svek och mycket död. Men vi gör ett försök.  

Vi läser Domarboken 13 (Folkbibeln) 

Simsons födelse 

13 1 Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon, 

och Herren gav dem i filisteernas hand i fyrtio år. 2  

I Sorga levde en man som hette Manoa, han var av daniternas 

släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några 

barn. 3 Men Herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och 

sade till henne: "Se, du är ofruktsam och har inte fött några 

barn, men du skall bli havande och föda en son. 4 Se nu till att 

du inte dricker vin eller starka drycker och inte äter något 

orent. 5 Ty se, du skall bli havande och föda en son, och på 

hans huvud skall ingen rakkniv komma, ty pojken skall vara en 

Guds nasir redan från moderlivet. Han skall påbörja 

räddningen av Israel ur filisteernas hand."  

Hon berättade allt för Manoa, som blev glad så klart, men 

gärna ville träffa Gudsmannen själv och höra hur de skulle 

uppfostra sin blivande pojk. Och Herrens ängel kom tillbaka 

och talade till dem igen. 

15 Manoa sade till Herrens ängel: "Låt oss få hålla dig kvar, så 

skall vi tillreda en killing åt dig." 16  

Men Herrens ängel svarade Manoa: "Om du än håller mig 

kvar, skall jag inte äta av din mat. Men om du vill tillreda ett 

brännoffer, så offra det åt Herren ." Manoa förstod nämligen 



inte att det var Herrens ängel. 17 Manoa sade till Herrens 

ängel: "Vad är ditt namn? Vi vill ära dig, när det som du har 

sagt går i uppfyllelse." 18 Herrens ängel sade till honom: 

"Varför frågar du efter mitt namn? Mitt namn är Underbar."  

____________ 

24 Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet 

Simson. Pojken växte upp, och Herren välsignade honom. 25 

Herrens Ande började verka på honom, medan han var i Dans 

läger mellan Sorga och Estaol. 

Simsons bröllop och hans gåta 

14 1 Simson gick ner till Timna, och där fick han se en kvinna, 

en av filisteernas döttrar. 2 När han kom tillbaka sade han till 

sin far och mor: "Jag har sett en kvinna i Timna, en av 

filisteernas döttrar. Hämta henne åt mig till hustru ."  

Berättelsen fortsätter med att Simson beger sig till Timna för 

att få sin fru. På vägen möter han ett lejon, och i det 

ögonblicket så faller Herrens Ande över honom och han sliter 

lejonet i stycken med sina händer. Inför bröllopet så ordnas 

det fram 30 unga män till bröllopsföljet, Simson slår vad med 

dem om 30 vackra klädnader och ger dem en gåta att lösa. De 

klarar inte att lösa den, men hotar hans blivande fru så hon 

lyckas få ur svaret och ger det till sina landsmän. Då dödar 

Simson 30 andra filisteer, tar deras kläder och ger dem åt 

bröllopsföljet. Men brudens farsa gifter bort tjejen med 

ledaren för bröllopsföljet. När Simson upptäcker det tjurar han 

till rejält, fångar 300 rävar, knyter ihop deras svansar två och 

två med en fackla i och skickar ut dem i filisteernas vetefält. 

Både skörd, vingårdar och olivlundar brinner upp. Filisteerna 

blir galna så klart, skickar trupper, hotar judeerna, som letar 

upp Simson, tar honom till fånga och ska utlämnar honom till 

filisteerna. Hans egna tröttnade på honom. Men Simson fylls 

av Guds Ande igen, repen och bojorna som binder honom 

faller av, han får tag på en åsnekäke som han lyckas döda 1000 

man med. Nästa gång han är på väg och åka fast är just i Gaza 

när han är hos en hora, en prostituerad, men då lyckas han fly 

genom att slita loss hela stadsporten och kuta iväg med den på 

ryggen. Sen blir han förälskad i en kvinna som hette Delila. 

Filisteernas hövdingar lovar henne sjukt mycket pengar om 

hon tar reda på hur han kan vara så stark. Så hon tjatar och 

tjatar, och Simson drar story på story och Delila prövar genom 

att väcka honom och skrika Filisteerna tar dig Simson. Till slut 

så berättar Simson att styrkan sitter i hans hår. Då klipper en 

man av det medan Simson somnat i Delilas knä, han blir 

gripen, hans ögon sticks ut och han får arbeta i fängelse. Men 

storyn är inte slut än för en tid senare så samlades filisteernas 

hövdingar för att fira en religiös fest till sin gud Dagon. Ju mer 



packade de blev desto mer ville de förödmjuka Simson så de 

hämtar honom från fängelset. Väl i palatset så ber Simson att 

få stötta sig med några av de pelare som bar upp hela palatset, 

ber om styrka från Gud en sista gång och trycker till så hela 

huset störtade samman och 3000 män och kvinnor dag 

tillsammans med Simson själv.  

Första 

Första tanken denna predikan är att Gud så ofta väljer att 

använda den som ingen tror på, det som verkar dött ger han 

liv, den ofruktsamma gör han gravid.  Guds ängel som heter 

Underbar kommer och säger ”Du ska bli havande och föda en 

son” till Simsons mamma. Orden känner vi igen från ängelns 

budskap till Jesus mamma Maria, och namnet känner vi igen 

från Jesus själv, Jesaja skriver ju att han ska heta Underbar i 

råd.  

Just nu är det garanterat några av er här som har kämpat med 

att kunna få barn, och en del som aldrig kunnat få fast ni 

längtat sjukt mycket. Jag säger inte att det är något fel på er i 

Guds ögon för att ni haft svårt eller inte kunnat få egna barn. 

Absolut inte. Det enda jag säger är att ibland verkar det som 

att Gud har en förkärlek att utvälja föräldrar som har svårt att 

få barn i Bibeln bara för att visa hur stor han är och att Gud 

alltid kan skapa liv ur ingenting.  

Finns det något i ditt liv som du trott varit dött, som du gett 

upp om, det ofruksamma som aldrig blev något av – är det så 

att Gud vill blåsa liv i det, ska du bli havande? 

Jag vet att den norske pastorn Egil Svartdahl sa på 

Torpkonferensen för några år sedan att han fått en särskild 

gåva att be för par som haft svårt att kunna bli gravida och att 

de efteråt faktiskt blivit gravida och kunnat få barn. Jag har 

ingen sån gåva alls vad jag vet, men trots det så tror jag att vi 

idag ska be särskilt för dig både som lever med en sorg och ett 

tomrum eftersom du aldrig kunde få barn som du längtat 

efter. Gud kan skapa liv ur den saknaden och tomheten, inte 

så du blir gravid, men Gud kan skapa liv och mening i ditt liv 

som fyller det tomma utrymmet. Men vi ska också be för er 

som just nu längtar efter att få bli gravida. Guds hjärta verkar 

slå särskilt för de ofruktsamma! ”Du kommer att bli havande” 

Andra 

Andra tanken är att vi lever alla med svaga sidor, just de sidor 

som vi blir som mest frestade och prövade på. För Simson 

verkar det ha varit vackra kvinnor och sex som var hans svaga 

sida. Två gånger blir han lurad av kvinnornas list och skönhet, 

och sista gången kostar det honom hans styrka, hans ögon, 

och till slut hans liv. Amerikanske författaren och teologen 

Richard Foster skrev 1985 en bok som heter ”Pengar, sex och 



makt”. Han menar att det är de tre stora frestelserna för 

kristna ledare, men jag tror att det går att applicera på de 

flesta av oss. För visst är det så att om du är ärlig och funderar 

utifrån ditt eget liv så finns frestelserna där. Attraktionen i mer 

pengar, mer ägodelar, dyrare resor. Eller i spänningen i 

otroheten eller i porrtittandet. Eller i att få känna berusningen 

av att få utöva makt och kontroll över andra. Det är ju också 

dessa tre områden som den kristna klosterrörelsen drar till sin 

spets i att möta, att leva i fattigdom, kyskhet & lydnad. Vilka är 

dina svaga sidor? Vad kan du göra för att hålla dem i schack 

och inte låta den Onde få skjuta in sina brinnanden pilar just 

där, för att inte falla, för att inte bli bunden i beroende …. Det 

lättaste svaret tror jag är att leva i transparens, både gentemot 

Gud så klart, men också genstemot någon eller några 

människor som du delar din brottningskamp med. Simson 

verkar ha varit en man som gick sin egen väg, utan nära 

vänner, han hade behövt någon att dela frestelserna med, då 

kanske han aldrig hade varit hos horan i Gaza eller i Delilas 

knä. Är det så att du idag behöver ta ett steg i tranparens? 

Tredje 

Tredje tanken är att vi behöver alla styrkan i livet från Guds 

Ande. I Gamla Testamentet så kommer Guds Ande vid vissa 

utvalda tillfällen, till vissa utvalda personer, med vissa utvalda 

egenskaper. Som styrkan till Simson eller konstnärligheten till 

Besalel. Sen har jag grymt svårt att koppla detta med Anden 

som fyller och ger Simson styrka till det våld han utövar. Men 

jag tänker nog för egen del att det är bara att ge upp inför 

faktumet att detta är en helt annan tid och helt annan kultur. 

Gud handlar genom ett utvalt folk som ska skyddas och 

bevaras. I Nya Testamentet möter vi samma Gud men med ett 

annat sätt att handla, Guds folk vidgas till att innefatta även 

sån som dig och mig och den helige Ande är inte begränsad till 

enstaka personer längre.  

Apg 2:32 Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi 

kan alla vittna om det. 33Gud har upphöjt honom med sin 

högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga 

anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och 

hör. 

Sedan säger Petrus: ”Detta är för er.” Detta löfte är alltså inte 

längre begränsat till särskilda människor, för särskilda uppdrag 

eller för särskilda tider. Det är inte bara till för apostlarna, inte 

bara för de 120 eller de 3000 som kom till tro på Jesus på 

pingstdagen. Det är för alla som vill överlåta sig till Gud, i alla 

tider. Anden vill vara din och min hjälpare och ge oss styrka 

mitt i vår vardag.   



Anden kom över Simson och gav honom fysisk styrka till att 

bryta sig loss från sina fysiska, verkliga bojor. Många av oss 

människor idag är bundna, inte fysiskt kanske men av t.ex. 

rädsla, missbruk, droger, sex, alkohol, häftigt temperament, 

spel, avundsjuka osv. När Anden kommer in i en man eller en 

kvinna så kan den personen få kraften, styrkan att sig loss från 

bundenheten.  

Eller så kan Guds Ande komma med styrkan till att våga vara 

den Gud skapat oss till och kallar oss till. Att inte anpassa oss 

till denna världen, att inte skämmas för dina jobbarkompisar, 

att våga dela din tro på familjemiddagen.  

På vilket sätt behöver du den Helige Andes styrka i ditt liv? 

Anden vill fylla dig idag med styrka. Kom Helige Ande, kom 

med din vind och blås in styrka i våra liv.  

 


