DOMARBOKEN
Simson och Delila
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Video; Hanna-Barbera´s. ”Simson”
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 3)

A. Domarna
Dom kap. 3-16
B. Berättelsen om Simson
Dom 13:1-16:31

Tips
A.

Så länge Josua levde tjänade Israels folk Herren, Dom 2:7.
En ny generation växte upp som övergav Herren, Dom 2:10.
Israels folk har alltid varit och kommer alltid att vara beroende av Gud.
Resultatet av att de övergav Herren var krig och elände.
Gud sände räddare, domare, varje gång Israels folk ångrade sig och ropade till Gud
om hjälp. Dessa var fyllda av Guds Ande på ett speciellt sätt.
I Domarboken kan vi läsa om 13 domare som styrde landet. En av dem hette Simson.
Han var domare i 20 år.
Israeliterna hade varit under filistéernas betryck i 40 år, när Simson föddes.

B.

Berättelsen om Simson
Tips:
* Levande berättelser:

* Från video:

- hans föräldrar och änglauppenbarelsen
- hans möte med lejonet
- porten han slet loss

- Delila
- hans sista hämnd

Egna tips:
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Gamla Testamentet
DOMARBOKEN; Historia

Sång

//:Simson han var stark://
Varför var han stark?
//:Jo, därför att
han var en Guds nasir
och utvald av Herren
och aldrig klippte sitt hår://
//:Simson han blev svag://
Varför blev han svag?
//:Jo därför att
han lät sig luras
utav kvinnan Delila.
Hon klippte av hans hår!://
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Stark var jag, men svag på samma gång.
Jag föll för vin, kvinnor och sång.
Vem är jag?

Gamla Testamentet
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Stark var jag, men svag på samma gång.
Jag föll för vin, kvinnor och sång.
Vem är jag?
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Stark var jag, men svag på samma gång.
Jag föll för vin, kvinnor och sång.
Vem är jag?

Gamla Testamentet
DOMARBOKEN; Historia

B/C

Simson och Delila

Uppgift: Anders läser om Simson i
Domarboken 14:6. Vad läser han?
LEKTION:
Följ linjen och skriv ner dagens
Simson och Delila
minnesvers på raderna.

- Domarboken 13:1-16:31

Simson är bibelns starkaste
man. Han var en nasir, vilket
betyder att han redan i mammas
mage var utvald att bli en ledare
för Israel. Under Simsons tid
bestämde filistéerna mycket i
landet och Israels folk hade det
svårt. Simson kämpade ofta ensam mot filistéernas soldater och
besegrade
dem.

Minnesvers:

H______ ____ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _.
Men en dag lurade en kvinna som hette Delila honom
att avslöja hemligheten till sin stora styrka. Först
ville inte Simson säga det, men han gav efter då Delila
tjatade på honom.
- En Guds nasir får inte klippa håret! Gör jag det blir
jag som en vanlig människa, berättade Simson.
När Simson somnat klippte Delila av hans långa hår och
filistéerna kunde binda honom och göra honom till slav.
Efter en tid växte Simsons hår ut på nytt och då stötte han omkull palatset
där filistéerna hade en fest. Många dog när huset störtade omkull, också
Simson själv.
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//:Simson han var stark://
Varför var han stark?

//:Simson han blev svag://
Varför blev han svag?
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och aldrig klippte sitt hår://

//:Jo, därför att
han lät sig luras
utav kvinnan Delila.
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