




Musa, hamba A�ah yang 
memimpin bangsa israel

agar sepenuh hati mengikuti 
A�ah sudah tiada.

Setelah Musa, muncu�ah
hamba-Nya, Yosua. Namun, sekarang,

250 tahun sudah berlalu sejak
Yosua memimpin bangsa israel.

Pada setiap generasi, setiap kali orang 
israel berpaling dari A�ah, Dia menjadikan 
mereka tawanan bagi musuh-musuh mereka.

Tolong kami,
TUHAN!

Namun, setiap kali itu terjadi,
mereka akan berseru kepada
A�ah, dan Dia akan mengutus

seorang penolong ...
seorang hakim.
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Salah satu bangsa tetan�a mereka, 
bangsa Filistin, masih memiliki pertalian 

etnis dengan bangsa Mesir.

Tadinya mereka 
adalah bangsa yang 
hidup di laut, tetapi 

mereka lalu menetap
di lima kota Kan�n.

Mereka suka berperang 
dan dikenal ahli dalam 

hal tempa besi.

“Jika mereka menghadapi perang, 
mereka mungkin berubah pikiran 

dan kembali ke Mesir.”

S�t A�ah membawa 
bangsa israel keluar 

dari Mesir, Dia menjaga 
mereka supaya tidak 

melintasi wilayah Filistin, 
meskipun jala�ya lebih 
dekat menuju Kan�n.

Pada 1425 SM,
 bangsa Filistin 

menaklu�an bangsa 
israel dan berkuasa 
secara mutlak atas 
mereka selama 40 

tahun.

Pada masa itu, seorang 
laki-laki bernama Manoah 
dari suku Dan yang memiliki 
seorang istri yang mandul.

Keluaran 13:17, Hakim-Hakim 13:1-22



Astaga!

Pisau cukur
tidak boleh mengenai 

kepalanya karena anak 
ini akan menjadi nazir, 

yaitu dikhususkan
bagi A�ah sejak

lahir ...

“... dan dia akan 
mengawali pembebasan 

bangsa israel dari 
tangan bangsa Filistin.”

Hakim-Hakim 13:3-5

Kamu
mandul dan

tidak mempunyai
anak, tapi kamu
akan memiliki

anak laki-
laki.

Karena itu,
jangan minum anur

atau minuman keras. Sebab, 
kamu akan mengandung dan 

melahirkan anak laki-laki.
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Jika perkat�nmu
itu terjadi, apa yang 
harus dit�ti anak

itu dalam hidup 
dan pekerj�n-

nya?

istrinya menceritakan 
tentang perjump�n ilahi 

itu kepada suaminya.

Ya Tuhan, aku
mohon kepada-Mu,
kiranya abdi A�ah

yang telah Ka�tus itu
datang lagi dan meng-

ajar kami tentang 
cara membesarkan

anak yang akan
lahir ini.

A	ah mendengarkan 
Manoah, lalu malaikat 
A	ah pun datang lagi, 

tapi Manoah tidak 
sedang bersama 

istrinya.

Dia di
sini!

Laki-laki yang
menampa an diri
kepadaku tempo

hari itu!

Engkaukah yang 
dulu berbicara 
kepada istriku?

Benar.

Hakim-Hakim 13:6-124



istrimu harus
melakukan semua
yang Kukatakan 

kepadanya.

Dia tidak 
boleh makan apa pun 
yang berasal dari 

pohon an	ur, tidak 
minum air an	ur atau 
minuman keras lain, dan

tidak boleh makan 
sesuatu yang

najis.

Dia harus 
melakukan semua 
yang Aku perintah-

kan kepadanya.

Berkenanlah
tin	al sejenak 

sampai kami selesai 
mengolah s�kor 

anak kambing 
bagi-Mu.

Manoah tidak sadar bahwa
dia sedang berbicara

dengan malaikat.

Sekalipun
kamu menahanku,
aku tidak akan

makan hidangan-
mu.

Tapi, kalau kamu 
menyiapkan kurban 
bakaran, aku akan 
mempersembahkan-
nya kepada Tuhan.

Siapa namamu Supaya 
ketika perkat�nmu 
terjadi, kami dapat 

menghormatimu.

Mengapa
kamu menanya-
kan namaku?
itu terlalu

ajaib.

Manoah mengambil
 s�kor anak kambing

 dan kurban sajian, lalu
 mempersembahka�ya

 di atas batu.

S�t nyala api itu 
naik dari mazbah 

ke langit, malaikat 
Tuhan itu naik 

dalam nyala api 
mazbah.

Manoah dan istrinya pun 
sujud dengan muka ke tanah.

.. atau
memperlihatkan 

dan menceritakan 
semua ini kepada 

kita.

Seandainya
Tuhan bermaksud 
membunuh kita, Dia

tidak akan menerima
kurban bakaran

dan kurban sajian
dari tangan 

kita ... 

Kita
pasti akan

mati!

Kemudian, perkat�n 
malaikat itu pun terjadi, 

dan perempuan itu 
melahirkan anak laki-laki. 

Mereka menamainya 
Simson.

Kita sudah
melihat
A�ah!

Simson tumbuh besar dan Tuhan 
memberkatinya, dan Roh Tuhan 

mulai men�era�an dia.

Hakim-Hakim 13:13-25 5



Yakub, pernahkah 
kamu melihat gadis

secantik itu?

Sudah kuduga,
seharusnya aku
tidak mengajak-
mu membeli mata

bajak.

 Ayolah,
tidak ada hal

baik yang pernah
terjadi di kota-

kota Filistin.
Seperti 

kataku ... tidak 
ada hal baik 
yang pernah 

terjadi.

Tidak adakah 
perempuan di antara 

bangsa kita yang 
layak dinikahi?

Haruskah
kamu mencari istri
dari antara orang
Filistin yang tidak

bersunat itu?

Simson, 
masih ada 

banyak gadis 
israel yang 

cantik.

Ambi�ah 
dia untu�u.

Dialah
yang terbaik 

bagiku.

Namun, orang tuanya tidak tahu bahwa
hal ini berasal dari Tuhan, yang sedang

mencari kesempatan untuk melawan bangsa
Filistin. Sebab, pada waktu itu, mereka

menguasai bangsa israel.

Dia selalu 
saja keras 

kepala.

itulah
 masalahnya. Dia 

harus mengurangi
 keras kepalanya dan 

menjadi lebih
bijak.

Peras�nku 
tidak enak.

Hakim-Hakim 14:1-4

Aku yakin, aku 
sudah menemukan 
orang yang tepat 

untu�u.

Kau
sudah gila!

Yahweh tidak ingin
kita menikah dengan

para penyembah
berhala ini.

Orang tuamu 
tidak akan setuju!

... 20 tahun 
kemudian

... 20 tahun 
kemudian
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Suatu hari, dalam perjalana�ya 
mengunjungi bangsa Filistin …

... Dia 
diserang 

oleh singa.

Namun, dengan 
kekuata�ya 

yang besar …

… dia membunuh 
singa itu.

Simson kembali ke Timna untuk 
berbicara dengan perempuan

itu karena dia menyukainya.

Kami mengizin-
ka�ya untuk

menikah.

Tapi, harus
dilaksanakan di sini,

di antara bangsa kami.

Hakim-Hakim 14:5-7

Laki-laki seperti 
dirimulah yang 

kucari.
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Baiklah, kita 
akan menghadiri 
pernikaha�ya.

Kita seharusnya tidak
 boleh menikah dengan

 para penyembah berhala 
itu, tapi kami tahu kau 

sudah menetapkan
 pilihan.

Kau boleh
 pergi ke Timna 

untuk menyiapkan 
perjamuan nikah. 

Kami akan menyusul 
satu atau dua 

hari lagi.

… dia mendapati 
bahwa bangkai 
singa itu sudah 
menjadi sarang 
lebah dengan 

madu di dalamnya.

Jangan 
menyia-nyiakan 
makanan nikmat 

seperti ini.

*Saat Simson menyentuh 
bangkai singa itu, itu 

merupakan pelanggaran 
terhadap kenazirannya.

Hakim-Hakim 14:8-9

Ana�u, kau 
menemukan madu 

yang sangat 
manis.

H�m … 
enak.

Dalam perjalana�ya ke 
Timna di tanah Filistin …
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Sudah menjadi kebias�n 
pada s�t itu bagi mempelai 

pria untuk mengadakan 
perjamuan nikah [1].

[1] Dalam bahasa ibrani, disebut mishteh ...
pesta perjamuan yang menyajikan minuman
keras. ini pun sudah merupakan pelanggaran
terhadap sumpah kenaziran Simson.

Orang-orang Filistin menghadirkan 30 
orang laki-laki Filistin untuk peray�n itu.

Dari yang
makan, keluarlah

makanan. Dari yang
kuat, keluarlah

yang manis.

Aku punya
teka-teki!

Kalau kalian bisa menjawab 
dengan benar dalam tujuh hari 
perjamuan ini, aku akan mem-
berikan 30 pakaian linen dan 

30 pakaian kebesaran.

tapi kalau tidak,
kalianlah yang harus
memberiku 30 pakaian
linen dan 30 pakaian

kebesaran.

Katakan 
teka-tekimu.

Mari kita 
dengarkan.

… yang 
manis?

Orang 
ibrani ini 

mengakali 
kita.

Orang
ibrani itu datang
kemari dan mem-
buat kita tampak

bodoh.

Mungkin 
kita bisa mem-

bodohinya 
juga.

Hakim-Hakim 14:10-14

Selama empat hari, orang Filistin berpikir 
keras, tetapi tidak dapat menemukan 

jawaban yang tepat untuk teka-teki itu.
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Nona, para 
penguasa Filistin 

ingin bertemu 
denganmu.

Aku?!

Pilihlah: dia menjelaskan 
teka-tekinya kepadamu,
… atau kami akan mem-

bakarmu beserta
seluruh keluarga

ayahmu.

Hanya
itu pilihan-

mu!

Hik … 
hik

Kau membenciku! 
Kau tidak sun�uh 
mencintaiku. Kau 

memberi bangsaku 
sebuah teka-teki, 

tapi kau tidak 
memberi tahu aku 

jawaba�ya.

Kami tidak
 meminta ... kami

menyuruh-
mu!

Kami tidak
akan membiarkan

orang asing ini masuk
dan mempermain-

kan kita ...

… atau 
merampok 

kita.

Aku tidak
 bisa … dia 

tidak memberi 
tahu siapa pun, 

termasuk
aku.

Ayah dan
ibuku saja tidak

kuberi tahu. Mengapa
aku harus mem-

beritahumu?

Simson pun mengalah dan 
memberitahukan jawaban 
teka-teki itu kepadanya.

Hakim-Hakim 14:15-17

Rayulah
suami ibranimu

itu agar dia mem-
beritahu jawaban

dari teka-teki
bodohnya!
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Hari terakhir 
pesta pernikahan.

Apa
yang lebih
manis dari

madu? Apa
yang lebih
kuat dari

singa?

Kalau kalian tidak 
membajak dengan sapi 
betinaku, kalian tidak 
dapat memecahkan 

teka-tekiku.

Meski
begitu, kalian

tetap akan MEN-
dapatkan 30
pakaian linen

itu.

Setelah itu, sepanjang hari sampai malam, Simson 
pergi melintasi wilayah Filistin, memukuli dan 

merampok orang Filistin serta mengambil pakaian 
indah mereka sampai dia memperoleh 30 buah.

A�rg�!

A��h!

Monster!!

a--Apa?!

Utangku 
sudah 
lunas!!

Dalam kemaraha�ya,
Simson mengamuk dan

pulang ke rumah
ayahnya.

Hakim-Hakim 14:18-19 11



Aku datang 
untuk menemui 

istriku.
A--aku kira kau 

sudah benci sekali 
kepadanya. Karena itu, 
aku memberikan dia 

kepada temanmu.

Bukankah
 adiknya lebih 

menarik? Ambi�ah
 dia sebagai

 gantinya.

Kali ini, aku 
berhak membuat

perhitungan dengan
orang Filistin. Aku

benar-benar
akan menyakiti

mereka!

Simson menangkap 300 anjing hutan, lalu mengikat 
ekor mereka sepasang-sepasang dan menaruh obor 

di antara setiap dua ekor itu. Dengan cara itu, dia 
merusak hasil panen orang Filistin …

… membalas mereka 
dengan setimpal, 
seperti yang dia 

katakan.

Hakim-Hakim 14:20-15:512



Siapa yang 
melakukan 

ini??!!!

ini ulah
Simson, orang

israel yang dulu
menikahi putri
orang Timna

itu!

Dia 
melakuka�ya 

karena istri yang 
sudah dijanjikan 
kepadanya itu di-
berikan kepada 

tema�ya.

Pemuda ini melihat-
nya menin�alkan

kota. Dia berjalan ke
daerah perbukitan, ke
tempat anjing hutan

bersarang.

Biarkan 
kami keluar!
 Biarkan kami

keluar!!

Auh�k!!

Tolong kami!
Ampun!

Sekarang,
mari kita lihat
apa yang akan 
dikatakan oleh 

Simson.

Api
dibalas 
dengan

api!

Simson menyerang 
mereka secara keji dengan 

serangan tiba-tiba. 
Banyak yang dia bantai.

Eah!

Setelah membalas dendam
atas pembunuhan keluarga

calon istrinya. Dia pergi dan
tin�al di sebuah gua di

Bukit Batu Etam.

Hakim-Hakim 15:6-8 13



Karena tidak mau mengambil
risiko, para pemimpin Filistin
mengirim sepasukan tentara
untuk menjemput Simson dan
membawanya kembali untuk

diadili.

Mengapa engkau 
membawa tentara 
yang begitu banyak

untuk melawan
kami?

Perselisihan kami
bukan denganmu.

Kami datang untuk
menangkap

Simson.

Kami
akan membalas
dia seperti yang

sudah dia lakukan
kepada kami.

Tida�ah kau
 tahu orang Filistin 

berkuasa atas 
kita?

Apa
yang sudah

kau lakukan 
kepada 
kami? Mereka sudah 

mengambil senjata 
kami. Mereka akan 

membunuh kami! Aku hanya
membalaskan kepada

mereka setimpal dengan
perbuatan mereka

terhadapku!

Orang israel tidak sadar, 
bahwa meski orang Filistin sudah

mengambil pedang dan tombak mereka,
A�ah telah memberi mereka senjata

terkuat dalam diri Simson.

Hakim-Hakim 15:9-11

Kami akan 
melakukan sebisa 

kami untuk me-
nyerahkaya 

kepadamu.

Bagus. itu 
yang kami mau … 

untuk s�t ini.
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M�fkan
kami, tapi kami
tetap harus 

mengikatmu dan 
menyerahkanmu 
kepada orang 

Filistin.

Kami tidak punya 
pilihan. Kami harus 
melakuka�ya demi 
bangsa kami, dan 
demi melindungi 
keluarga kami.

orang
Filistin akan

membunuh kami
semua, kecuali
jika mereka

menemu-
kanmu.

Lalu, mereka 
mengikatnya dengan 

dua tali baru …

Yih�a!

Bunuh 
dia!

Tidak,
bawa dia 

hidup-hidup!

Ya, supaya 
kita bisa 

membunuhnya 
pelan-pelan!

Hakim-Hakim 15:12-14

… dan men	iringnya 
dari bukit batu.

Tapi, bersumpahlah 
kepadaku bahwa kalian 

sendiri tidak akan 
membunuhku.

Kami hanya
akan mengikat dan 

menyerahkanmu kepada
mereka. Kami tidak
 akan membunuhmu.

Setuju.
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Roh Tuhan 
berkuasa atas 

Simson.

Tali-tali yang mengikat tanga	ya 
menjadi seperti batang rami yang 

hangus, dan ikatan-ikata	ya 
jatuh dari tanga	ya.

Hakim-Hakim 15:14-15Hakim-Hakim 15:14-15
16



Roh Tuhan 
berkuasa atas 

Simson.

Tali-tali yang mengikat tanga	ya 
menjadi seperti batang rami yang 

hangus, dan ikatan-ikata	ya 
jatuh dari tanga	ya.

Hakim-Hakim 15:14-15Hakim-Hakim 15:14-15
17



Tempat itu dinamai 
Ramat Lehi, artinya 

tulang rahang 
pembunuh. Dia bukan 

manusia! Dia 
itu iblis!

Dia mem-
bunuh 3-4 orang 

sekali pukul.

Kita tidak
bisa menyentuhnya. 

Mayat-mayat menjadi 
dinding penghalang di 

sekelilingnya. Tombak kami
hanya akan mengenai
orang-orang kita

sendiri.

buru singa 
pemberontak ini 
dan bunuh dia!

Tuanku,
lupakan saja dia, 

jangan mengutuki tanah
kita lagi. Jangan biarkan

orang Filistin dikurbankan
kepada A�ah orang ibrani
yang melindungi Simson.

Demikianlah A�ah sekali 
lagi membebaskan bangsa 
israel dari bangsa Filistin.

Dengan rahang 
keledai, aku sudah 
membunuh seribu 

orang.

Dengan
rahang keledai,
kuhajar bangsa

keledai itu.

Hakim-Hakim 15:16-17Hakim-Hakim 15:16-1918



Setelah kemenangan besarnya
melawan bangsa Filistin, Simson

menjadi pemimpin atas
bangsa israel.

Namun, nafsu berahinya belum
terpuaskan. dalam ketidakt�tan
kepada A�ah, dia pergi ke Gaza di

wilayah bangsa Filistin untuk
berbuat dosa.

Dia memimpin mereka 
selama 20 tahun.

Firman A�ah jelas
menyatakan “Jangan 

biarkan hatimu menyimpang 
ke jalan-jalan perempuan 

itu; jangan tersesat di 
jalan-jala�ya.”

“Sebab, banyak korban
 telah dijatuhka�ya, dan banyak 

orang telah dibunuhnya.”

Hakim-Hakim 15:20; Amsal 7:25-27

“Rumahnya adalah jalan menuju 
dunia orang mati, yang membawa 
turun ke ruang-ruang kematian.”
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Yerub, 
si tukang

daging, me-
lihat dia
masuk ke

rumah
pelacur ...

... di dekat
pasar tukang

tenun.

Simson ada 
di sini, di 
kota kita!

Kita akan 
menun�u sampai 

fajar, lalu kita akan 
menyergap dia s�t 

dia keluar dari 
rumah itu.

Dia memegang kuat pintu gerbang
kota itu beserta kedua tiangnya,

lalu mencabutnya dengan
palang-palangnya.

Dia mengangkatnya 
di atas bahu, lalu 

membawanya …

… ke puncak gunung 
yang menghadap 

kota itu.

Dia bukan 
manusia!

atau
mungkin A�ahnya

memang A�ah yang 
mahakuat dan 

mahakuasa.

Apa pun dia,
manusia atau 

dewa ... dia harus 
dihentikan!!!

Bagus! Kita
tidak perlu mencari
dia. Dewa kita sudah 
membawa dia kemari.

Hakim-Hakim 16:1-3Hakim-Hakim 16:1-320



kamu 
benar.

Tidak ada 
perempuan-
perempuan 
seperti ini
di desa.

Mari
kita dekati 

mereka.

Wah, lihat 
siapa yang 

datang.

Bocah-bocah 
desa, mereka 
bukan berasal 

dari sini.

Kamu perlu 
berkedip … mereka 
itu tampan, apalagi 

yang di tengah.

Kami baru
saja menjual

gandum dan melihat
keramaian. Kami ingin
bertemu penduduk 

setempat.

Jadi, apa orang 
Filistin memberikan 
harga yang pantas 

untuk gandum-
mu?

Tidak, tapi kami pun
 tidak memberi mereka 
timbangan yang benar. 
Kami tahu pembeli dari 
Filistin selalu mencoba 

membeli dengan
 harga rendah.

Sebut saja 
itu saling 
memahami.

Kau 
pintar.

Sebut
saja itu peng-

alaman.

Dan, sepertinya 
ini tempat yang 
bagus untuk 

memulai.

Ada yang 
bisa kami 
bantu?
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Maukah kau 
jalan-jalan 
sebentar?

Mereka
sendiri yang cari 

gara-gara.

Kata penguasa 
kami, kau memiliki 
kekuatan para 

dewa.

Sepertinya 
bahaya kalau 
aku berjalan 

bersama-
mu.

Bukan 
bahaya, tapi 

seru.

Hakim-Hakim 16:4Hakim-Hakim 16:4

Bersama 
orang yang 
tidak kutahu 

namanya?

Aku Simson. 
Sekarang, kau 
tahu namaku.

Simson? Orang
yang menghancurkan 

setengah tentara 
Filistin?
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Shagol dan 
beberapa pemimpin 
lain ingin berbicara 

denganmu.

Tapi,
kami di sini

bukan untuk memuji
kecantikanmu, tapi

menyewanya.

Kau dapat melakukan
hal yang tidak dapat di-
perbuat 1.000 prajurit

terbaik kami ... men-
jina�an Simson!

Kami tahu dia 
menginap di 

rumahmu beberapa 
hari yang lalu.

Simson tidak lebih
jinak dari singa

yang berkeliaran di
gunung-gunung me-
mecah kesunyian 

lembah kita.

Tapi, paling tidak, 
dia sudah turun dari 

gunung sehin�a 
kita bisa menang-

kapnya.

Kami akan 
membayarmu

 untuk menjinak-
ka�ya.

Menjina�an binatang liar 
itu sangat berbahaya. 
Pelatihnya pun kadang 

terbunuh.

Kami
bersedia 
membayar 
sebanding 

dengan 
risiko-

nya.

Risiko apa?
 Laki-laki mana yang 
tidak mau jatuh ke 

pelukan Delila?

Berapa 
upahnya?

Kalau kau bisa 
menaklu�an Simson 
dan menyerahkan dia 

kepada kami, kau akan 
menerima 1.100 uang 

perak …

… dari
masing-masing

kami.

Memang benar, 
Lembah Sorek 

memiliki beberapa 
buah tercantik di 

negeri Filistin.

Juga 
sedap.

Hakim-Hakim 16:5Hakim-Hakim 16:5 23



Simson,
betapa kuat dan
besarnya otot-

mu.

Pasti ini
membuat banyak

orang iri.

Pastilah itu lebih dari 
hanya bertani. Ada banyak 
anak petani di sekitar sini, 
tapi tidak satu pun dapat 
mencabut pintu gerbang 

dari engselnya.
Tali 

busur … 
yang masih 

baru. 

Simson, 
orang Filistin 
menyerang-

mu!

Membuka
lahan dan bertani
membuatmu lebih

kuat.

Hakim-Hakim 16:6-9Hakim-Hakim 16:6-9

Kalau 
aku diikat 

dengan itu, aku 
akan menjadi 
lemah seperti 

manusia
lain.

24



Mengapa kamu 
marah? Akulah 

orang yang ber-
usaha diserang 
orang Filistin.

Simson, perempuan ingin bisa 
mesra. Kami ingin kekasih kami 
berbagi rahasianya, berbagi 

hatinya dengan kami.

Bagaimana
kita bisa dekat
kalau kau tidak
jujur tentang
bagaimana kau

bisa diikat?

Kalau kita
ingin lebih dekat, kita
harus saling berbagi

segala sesuatu.

Sekarang, 
kau memiliki 

hatiku …

Mari pergi 
menikmati cinta 

kita, aku sun�uh 
merasa dekat 

denganmu.

Aku cukup tahu 
untuk melindungi 
supaya kepalaku 
tidak lepas dari 

punda�u.

Akan
kuceritakan 

kepadamu rahasia 
kekuatanku yang 

besar.

Kalau aku diikat 
kencang dengan tali 

baru yang belum pernah
digunakan sebelumnya,
aku akan menjadi lemah

seperti manusia
lai�ya.

Namun, Simson 
memutuskan tali-tali 
itu seperti benang.

Pagi harinya …

Simson, 
orang Filistin 
menyerang

mu!

Ah, kau 
tahu apa?

Hakim-Hakim 16:10-12Hakim-Hakim 16:10-12 25



Kau kenapa? 
Kau belum makan

apa pun.

Apa
kau ingin yang 

lain? Apa pun yang 
kau inginkan, Simson 
akan mencarika�ya 

untukmu.

Yang
 kuinginkan

tidak engkau
berikan ke- 

padaku.

Aku tidak memberitahumu
karena aku pun belum
pernah memberi tahu

siapa pun.

Kalau kau
menjalin ketujuh

kepangan rambutku
dengan lungsin dan
mengencangka�ya
 dengan patok, aku
akan menjadi lemah

seperti manusia
lai�ya.

Simson, 
orang Filistin 
menyerang

mu!

Hakim-Hakim 16:13-14Hakim-Hakim 16:13-14

Namun, seperti sebelumnya, 
Simson mengalahkan 

orang-orang Filistin itu.

Kau mem-
permainkan 
hubungan

kita! Aku sudah 
memutuskan untuk 
berhenti menemuimu 

dan menikahi seseorang 
dari antara bangsaku, 

orang Filistin.

Aku bodoh
karena menjalin
hubungan dengan
orang sepertimu.

Aku sudah
 berbagi ranjang 
denganmu, tapi kau
tidak mau menceri-
takan rahasiamu.

Ah, Simson.
Sekarang aku betul-
betul merasa dekat

denganmu karena kita
benar-benar saling

mengenal.

Mari kita
menikmati 
kemesr�n

ini.

Sepasang kekasih 
seharusnya lebih intim 
dan saling berbagi 

segala hal.

 Rahasia-
ku adalah 
rambut-

ku.
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Jangan
menangis,

sayang. Dengar!
Aku belum pernah

memberi tahu
siapa pun.

Aku
memang 

bukan siapa-
siapa untuk-

mu!
Kalau kau 

benar-benar 
mencintaiku, tidak 
akan ada rahasia 

di antara
kita!

Delila merengek
 dan mendesak
simson setiap

hari …

… sampai dia merasa 
seperti mau mati saja.

Setelah mengetahui rahasia Simson,
Delila dengan licik memberitahukan
hal ini kepada para pemimpin Filistin.

Sebaiknya 
ini benar.

Kalau
kepalaku dicukur,

kekuatanku akan hilang,
dan aku akan menjadi
lemah seperti halnya

manusia lai�ya.

Hakim-Hakim 16:15-18Hakim-Hakim 16:15-18

Kembalilah
 sekali lagi. Dia 
sudah mencerita-

kan semuanya
kepadaku.

Pisau cukur tidak pernah
mengenai kepalaku, sebab
aku ini seorang nazir bagi 

A�ah sejak lahir.
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ini hari
yang melelahkan, 
mengapa kau tidak

tidur di pangkuanku, 
sayangku?

Tidak, aku
harus …

… pergi.

Pergi, pergi, 
lalu menghilang 
… semoga untuk 

selamanya.

Sang singa perkasa 
telah menjadi anak 
domba yang lemah.

Namun, Simson tidak tahu bahwa 
Tuhan sudah menin�alkan dia 

karena ketidakt�ta�ya.

Orang Filistin 
menyerangmu!

Aku akan
 keluar seperti 
sebelumnya dan
 membebaskan 

diriku.

Rambutnya, lambang kekuatan
A�ah yang besar dalam diri

Simson, menin�alka�ya
s�t Delila mencukurnya.

Hakim-Hakim 16:19-20Hakim-Hakim 16:19-2028



Ap�a …?!

Seret dia 
ke tiang 

ini!

Baiklah, anjing 
ibrani! Kami sudah 

melihat perbuatanmu 
kepada bangsa kami. 
Sekarang, kau tidak 

akan melihat
lagi!!

Nikmati 
upahmu, Delila.

Upahku adalah 
melihat keledai 

ibrani ini tidak lagi 
menjadi momok
bagi bangsa

kita.

Sekarang,
satu-satunya momok

yang akan dikenal oleh
Simson hanyalah cambuk

Tuan kita. Di sana, dia
akan menjadi keledai
yang memutar batu

kilangan.

Hakim-Hakim 16:21Hakim-Hakim 16:21 29



Ya a�ahku,
apa yang sudah 

kuperbuat?

… dan tidak 
melakukan apa 
yang Engkau 
perintahkan.

Ya, A�ah,
aku sudah menyia-

nyiakan karunia yang
Engkau berikan

kepadaku.

Ya, A�ah … 
ampunilah 

aku.

Hakim-Hakim 16:21Hakim-Hakim 16:21

ah�!!

Dorong
terus, keledai 

ibrani!!

Ya A�ah, tolong
ampuni aku karena

telah melupa-
kan-Mu ...
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Namun, dalam kebut��ya,
Simson justru mulai benar-

benar melihat untuk
pertama kalinya.

Yahweh,
Engkau sudah

memberiku karunia,
tapi aku menyia-

nyiaka	ya.

Ampunilah
diriku.

namun, yang lebih penting, 
ket�ta�ya dan semangatnya

juga kembali.

Tolong,
Beri aku satu
lagi kesem-

patan …

… untuk
melakukan ke-

hendak-Mu.

Dengarkan 
doaku, ya A�ah. 

Pakailah aku 
lagi.

Aku telah 
jatuh … 

angkatlah 
aku.

Buat aku 
menjadi 

kuat lagi … 
bagi-Mu.

Hakim-Hakim 16:22Hakim-Hakim 16:22

Rambut Simson 
pun mulai tumbuh 

kembali.
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Bangun,
anjing
ibrani!

Sekarang, 
kau akan 

benar-benar 
berguna.

Kami
 merayakan 

pesta Dagon 
hari ini ...

... dan Kaulah 
hibura�ya!

Lihat! Dia 
tampak seperti 

tikus buta!

Ya, ya, benar!
S�kor tikus

ibrani.

Hakim-Hakim 16:22-25Hakim-Hakim 16:22-25

O�.
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Yeahhh!!

Dagon sudah 
menaklu�an 
musuh-musuh 

kita!

Buat dia
membayar atas
perbuata�ya 

terhadap
kita!

Ya!
Bunuh anjing

ibrani ini!
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Hakim-Hakim 16:22-25Hakim-Hakim 16:22-25

ini hari
sukaria.

Suruh Simson
menari bagi 

kita.

Baik, Yang
Mulia.

Sun�uh sang
perkasa telah

jatuh! Mana 
kekuatanmu 
sekarang, 

Simson?

Benar, inilah 
alasan kita 

datang!

Hahaha! 

ini baru
hiburan yang

sesun�uhnya!
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Dewa sudah
menyerahkan musuh kita

ke dalam tangan kita. Dialah
yang sudah mengotori negeri

kita dan membantai banyak
dari bangsa kita.

Bawa 
Simson ke 

tepi.

Setelah babak
 ini selesai, kita akan 
membawanya keluar 

lagi untuk bertanding.

Ya Tuhanku
yang berdaulat,

ingatlah aku. Ya A�ah, tolong 
kuatkan aku sekali ini 
saja, dan biarkan aku 
dengan sekali usaha 
membalaskan dendam 
kepada orang Filistin 

atas kedua
mataku.

Biarkan aku 
mati bersama 
orang Filistin.

Tolong kabulkan 
permint�nku.

Apa itu?

Bawa aku ke
tiang-tiang yang

 menopang kuil ini 
supaya aku dapat 

bersandar 
di antaranya.

Hakim-Hakim 16:29-30

Mana 
A�ahmu, 
Simson?!

Kau
benar-benar 

menyedihkan. Kukira
kau akan memberi
pertunjukan yang

menarik!
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E�a�h!!

Lariii!!!

Tolon�g!!

Tidak…!

Hakim-Hakim 16:3036



E�a�h!!

Lariii!!!

Tolon�g!!

Tidak…!

Hakim-Hakim 16:30
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Sekitar 3.000 laki-laki 
dan perempuan mati dalam 

malapetaka ns itu.

Simson membunuh lebih 
banyak orang pada st 

kematia�ya daripada 
st dia hidup.

Hakim-Hakim 16:3038



Lalu, saudara-saudaranya 
serta seluruh keluarga ayahnya

 datang untuk mengambil mayatnya.

“Jangan tertipu. A�ah 
tidak bisa dipermainkan.”

“Orang akan menuai 
apa yang dia tabur.”

Hakim-Hakim 16:31

Mereka
 menguburka�ya
di makan ayahnya, 

Manoah.
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Simson memimpin 
israel selama 

20 tahun.

“… Dengan banyak bujukan, 
dia merayunya … tanpa 

menyadari bahwa itu akan 
mengancam nyawanya.”

Hakim-Hakim 16:31; Amsal 7:21-2340



Bahkan, mereka menciptakan 
sesembahan mereka sendiri.

Seseorang bernama Mikha mengambil 
uang perak yang diberikan oleh ibunya 

dan membuat patung bagi dirinya sendiri.

Dengan ban�a, dia meleta�a�ya 
di kuil di dalam rumahnya.

Dia bahkan menahbiskan anak laki-lakinya sebagai 
imam. Padahal, A�ah sudah memberikan perintah 

yang jelas tentang peraturan menjadi imam.

Segera sesudah itu,
Mikha dikunjungi seorang

Lewi dari Betlehem.

Suku Lewi merupakan 
suku yang dikatakan

oleh Musa boleh
menjadi imam.

Hakim-Hakim 17:1-9Hakim-Hakim 17:1-9

Setelah kematian Simson, bangsa 
israel mulai melakukan “apa yang 

benar menurut pandangan mereka”.
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Namun, orang Lewi ini tidak men�ti 
A�ah dengan menin
alkan kota-kota

 yang diperuntu�an bagi para imam.

Ditambah lagi, dia menjadi 
imam karena alasan yang keliru.

kumohon,
jadilah imam

bagiku.

Aku akan memberimu 
uang perak, pakaian, 

dan makanan.
Maka, keluarga Mikha, seperti banyak 

keluarga lai�ya, beribadah dengan cara
 yang mereka inginkan daripada mengikuti

 yang diperintahkan oleh Musa.

Siapa yang 
membawamu kemari 
dan apa yang kau 
lakukan di sini?

Orang ini, Mikha, 
mengupahku dan 

aku menjadi 
imamnya.

Hakim-Hakim 17:10-18:4Hakim-Hakim 17:10-18:4

Namun, Mikha segera mendapat 
persaingan penyembahan berhala.
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Kalau kau memang 
seorang imam, beri tahu 
kami, apakah perjalanan 
kami akan berhasil atau 

tidak?

Pergilah 
dengan damai. 
Perjalananmu 

sudah 
diperkenan 

Tuhan.

Mereka itu adalah mata-mata 
yang sedang mencari tanah 

untuk didiami.

Mereka berasal dari suku Dan dari 
israel. Lalu, s�t mereka menemukan 

kota Lais, mereka merasa sudah 
menemukan apa yang mereka cari.

Kita harus 
menyerang Lais. 
Orang-orangnya 
tidak mencurigai 

kita.

Tanahnya 
baik dan 

tidak 
kekurangan 

apa pun.

Kami juga 
menemukan 

sesuatu yang 
lain …

Hakim-Hakim 18:5-10Hakim-Hakim 18:5-10

Baiklah, mari 
kita lihat apa 
yang sudah 

kau temukan.
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Di rumah itu
ada efod, terafim,

patung pahatan, dan
patung tuangan.

Apa lagi 
yang kau 
tun	u?

a--Apa
yang kau 
lakukan?!

Jangan banyak 
bicara. ikut kami, dan 

jadilah imam kami.

Berhenti!

Orang Lewi yang sudah menjual imaya untuk menjadi imam bagi 
Mikha, menjualnya lagi untuk menjadi imam bagi tentara suku Dan.

Hakim-Hakim 18:14–22Hakim-Hakim 18:14–22

Bukankah lebih baik 
melayani satu suku 
dan kaum daripada 
hanya satu orang?
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Mengapa
kamu keluar

dengan pasukan
bersenjata?

Bisa-
bisanya kau
bertanya?

Kalian mengambil 
dewa-dewaku

dan imamku. Apa
lagi yang aku

punya?
Jangan

berdebat dengan
kami atau salah se-

orang dari kami akan 
menyerangmu, dan 

seluruh keluargamu 
akan kehilangan 

nyawa!

Melihat jumlah mereka lebih besar,
Mikha pun pulang sementara pasukan

dari suku Dan itu melanjutkan perjalanan
dengan membawa imam baru mereka.

Hakim-Hakim 18:23-26Hakim-Hakim 18:23-26 45



Seperti yang sudah direncanakan, orang-orang 
Dan menyerang dan membinasakan kota yang 

tidak menaruh curiga itu.

Suku Dan mendiami kota itu 
dan menamainya kota Dan, 

sesuai nama leluhur mereka.

S�t itu merupakan 
zaman tanpa hukum dan 

penuh kemurtadan rohani.

Hakim-Hakim 18:27-31Hakim-Hakim 18:27-31

Bahkan, cucu Musa 
melayani sebagai imam 
bagi suku Dan serta 

memimpin mereka dalam 
penyembahan berhala.

Tidak adanya ket�tan kepada firman 
A�ah juga mengakibatkan kekejaman 

dan dosa besar di seluruh negeri.
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Para imam, yang 
seharusnya memimpin 

umat, justru tidak 
men�ti hukum A
ah.

Adapun seorang Lewi yang 
mengambil gundik yang 

kemudian berzina terhadap 
dia. Perempuan itu pulang 

ke rumah ayahnya.

Orang Lewi ini pergi ke rumah mertuanya itu 
untuk meminta perempuan itu kembali kepadanya.

Dia berhasil membujuknya 
untuk kembali bersamanya.

Jangan! Kita, orang 
israel, tidak menguasai 

kota ini sepenuhnya.

Matahari
hampir terbenam.
Mari kita sin�ah

di Yerusalem
malam ini.

Hakim-Hakim 19:1-14Hakim-Hakim 19:1-14

Kita akan sin�ah
di Gibea, daerah suku

Benyamin. Mungkin sese-
orang akan berbaik

hati menawarkan
penginapan.
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Ke mana
engkau pergi
dan dari mana

asalmu? Tin�aah di 
rumahku. Janganlah 
bermalam di tanah 

lapang.

Hakim-Hakim 19:15-21

Aku tin�al di 
Betlehem. Sekarang, 
aku sedang menuju 

ke rumah Tuhan.

Kami memiliki
 jerami untuk keledai 
kami, tapi tidak ada 
seorang pun yang 
mengajak kami ke 

rumahnya.

Keledaimu akan
baik-baik saja di
sini dan kau akan
aman di dalam

rumahku.

48



Bawa
keluar orang yang

kau undang ke dalam
rumahmu supaya kami

dapat bersetubuh
denga
ya!

Daripada melindungi seluruh isi 
rumahnya, orang itu menawarkan 
untuk menyerahkan anaknya dan 

gundik orang Lewi itu.

Tidak, kami
ingin laki-laki itu.
Bawa dia keluar 
kepada kami atau 
kami akan masuk 

dan menyeret-
nya.

Hakim-Hakim 19:22-25Hakim-Hakim 19:22-25

Saudara-
saudara�u, 
janganlah
berbuat 

keji.

Dia
tamuku.

Janganlah
berbuat
hal yang 
tercela.

ini! Kalian
boleh membawa

anak perempuanku
dan gundik
orang itu.

TOK!
TOK!
TOKK!

TOK!
TOK!
TOKK!

TOK!
TOK!
TOKK!
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ini!
Bawa saja

dia.

Orang-orang dursila di kota itu menyiksa 
perempuan itu dengan kejam sepanjang malam.

S	t fajar, 
perempuan itu 

jatuh terkapar di 
ambang pintu.

Bangun, 
mari kita 
pergi!

“Nai�an dia ke 
atas keledai. Mari 

kita pergi”.

Setibanya di rumahnya, dia memotong-motong tubuh 
gundiknya itu menjadi dua belas potongan, lalu 
mengirimkan utusan ke dua belas suku israel.

Hal
semacam ini belum

pernah terjadi sejak
kita keluar dari Mesir.

Apa tan�apan
kalian?

Hakim-Hakim 19:26-3050



Ceritakan,
bagaimana hal

yang mengerikan
ini terjadi.

Hai, seluruh israel,
katakan pendapatmu 

dan berikan ke-
putusanmu!

Tidak
seorang
pun dari

kami akan
pulang!

Gibea akan 
mendapatkan 

pembalasan yang 
setimpal atas 

kekejian di 
israel ini!!

Serahkan
orang-orang yang

melakukan hal ini supaya
kami dapat menghukum mati

mereka dan menghapus
kejahatan dari

israel!!

Tidak! Mereka 
adalah saudara 
kami dari suku 

Benyamin.

Orang Benyamin membariskan pasukan 
mereka, termasuk 700 orang kidal yang 

mampu mengumban batu secara mematikan.

Para pemimpin telah berdoa, dan A�ah 
mengarahkan mereka untuk mengirimkan 

suku Yehuda terlebih dahulu ke dalam 
peperangan.

Namun, peperangan tidak berjalan baik, dan 
tentara Yehuda pulang dengan dikalahkan dan 

banyak korban jiwa.

Orang-orang
Gibea mengejarku,
lalu menganiaya
gundi�u sampai

mati.

Hakim-Hakim 20:1-21Hakim-Hakim 20:1-21 51



Setelah dua hari kalah perang, bangsa israel 
merendahkan diri dalam doa dan puasa. Lalu, 
A�ah memberikan jawaban kepada mereka.

Majulah,
sebab besok

akan Kuserahkan
mereka ke dalam

tanganmu.

Esoknya, bangsa israel
mengatur penyergapan dan berhasil 

membunuh tentara Benyamin.

Bangsa israel membakar kota
Gibea dan membinasakan kota-
kota lain milik suku Benyamin.

Umat itu benar-benar berkabung karena 
kehilangan begitu banyak saudara mereka.

Mengapa ini
harus terjadi, dan
satu suku hilang

Dari israel?

Mereka
akan membayar

dengan nyawa mereka,
dan gadis-gadis dari

Yabesh-Gilead akan menjadi
istri bagi orang-orang

Benyamin yang
selamat.

S�t kami menghitung 
tentara kita, kami me-

lihat tidak ada satu pun
orang Yabesh-Gilead 
hadir seperti yang 

diperintahkan.

Hakim-Hakim 20:28-21:13Hakim-Hakim 20:28-21:13

“Kirimkan tawaran perdamaian kepada 
600 orang dari suku Benyamin yang 
bersembunyi di Bukit Batu Rimon. Kita 
tidak akan membiarkan suku Benyamin 

kehilangan keturunan.”
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Umat israel berkabung karena salah satu dari suku israel 
hampir saja punah. Namun, mereka pun sudah bersumpah.

Kita sudah memberikan 
400 gadis kepada orang

Benyamin, tapi masih
ada 200 orang 

tanpa istri.

Terkutuklah
siapa pun yang 

memberikan seorang
istri kepada suku

Benyamin.

“ini adalah waktunya 
peray�n tahunan di Silo.”

“S�t para gadis keluar untuk menari-nari, setiap 
orang Benyamin dapat menangkap seorang istri 

bagi dirinya sendiri, lalu pulang ke tanahnya.”

Kalau ayah atau saudaranya 
mengeluh kepada kita, kita akan 
berkata, “Lakukanlah kebaikan 
bagi kami dengan menolong 

mereka.” Kamu tidak bersalah jika 
tidak menyerahkan anak-anakmu 

kepada mereka.

Pada zaman itu, israel 
belum memiliki raja …

… dan setiap orang berbuat apa yang 
benar menurut pandangan mereka.

Hakim-Hakim 21Hakim-Hakim 21 53
















