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CERITA 56 

SIMSON 

HAK 13:1-16:31 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang 
gadis Filistin. 

+ 1 

  Simson pulang dan memberitahukan kepada ayahnya 
dan ibunya tentang gadis tersebut 

+ 
 

2a 

  Simson meminta kepada orang tuanya untuk 
mengambillkannya menjadi isterinya. 

-/+ 2b 

  Ayahnya dan ibunya berkata kepadanya untuk  
mengambil anak-anak perempuan sanak saudaranya 
atau di antara seluruh bangsa mereka yang bersunat 
(memiliki ikatan perjanjian dengan TUHAN).  

+ 3a 

  Simson menjawab kepada ayahnya supaya 
mengambilnya karena ia sangat menyukai gadis itu. 

- 3b 

  Ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari 
pada TUHAN asalnya. 

-/+ 4 

  Simson pergi  beserta ayahnya dan ibunya ke Timna.  
Ket: Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di 
Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson 
dengan mengaum. 

+ 5 

Roh TUHAN berkuasa atas simson pada 
waktu itu. 

6a Simson mencabik singa tersebut. 
Simson tidak meneritakan kepada ayahnya atau 
ibunya apa yang dilakukannya itu. 

+ 
 

6b 

  Simson pergi ke sana dan  bercakap-cakap dengan 
perempuan itu. 

+ 7 

  Simson kembali ke sana setelah beberapa waktu 
untuk kawin dengan perempuan itu;  

+/- 
 

8a 

  Simson melihat ada kawanan lebah pada kerangka 
singa dan juga madu ketika ia menyimpang dari jalan 
untuk melihat bangkai singa. 

+ 8b 

  Simson mengeruk madu itu ke dalam tangannya dan 
sambil berjalan terus.  

+ 
 

9a 

  Simson pergi kepada ayahnya dan ibunya, dan 
memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka 
memakannya. Simson tidak menceriterakannya 
kepada mereka, bahwa madu itu dikeruknya dari 
kerangka singa. 

+ 9b 

  Ayahnya pergi kepada perempuan itu. Simson 
mengadakan perjamuan kawin di sana. 

+ 10 

  Pemuda di sana memilihkan Simson tiga puluh orang 
kawan untuk menemani dia. 

+ 11 
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Simson mengajak kawan barunya untuk tebak  teka 
teki  berhadiah.  

+ 12 

  Mereka (Kawan barunya) ingin mendengar teka-teki 
Simon. 

+ 13 

  Simson mengatakan teka tekinya kepada mereka. + 14a 

  Mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. -/+ 14b 

  Mereka membujuk dan mengancam istri Simson 
supaya diberitahukannya kepada mereka jawaban 
teka-teki itu. 

- 15 

  Isteri Simson itu menangis sambil memeluk Simson, 
Ia merayu Simson untuk memberitahukan kepadanya 
jawab teka-teki itu.  

+ 16 

  Simson menyahut istrinya bahwa sedangkan ayah & 
ibuku tidak aku beritahukan, apalagi kepadamu. 

+  

  Isteri Simson menangis di sampingnya selama ketujuh 
hari mereka mengadakan perjamuan itu.  

- 17a 

  Pada hari yang ketujuh Simson memberitahukan 
Istrinya jawab teka-teki itu. Perempuan itu 
memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-
orang sebangsanya. 

- 17b 

  Orang-orang kota itu memberi jawab teka-teki itu 
kepada Simson. 

- 18a 

  Simson menyahut kepada mereka kalau mereka telah 
mengancam istrinya untuk memperoleh jawab teka-
teki tersebut. 

+ 18b 

Maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia. 19a Simson pergi ke Askelon dan dibunuhnya tiga puluh 
orang di sana. Simson mengambil pakaian mereka. 
Simson memberikanpakaian-pakaian kebesaran itu 
kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-
teki itu, tetapi amarahnya masih juga menyalah-
nyalah, lalu pulanglah ia kerumahnya. 

- 19b 

  Orang tua  perempuan itu memberikan anaknya (istri 
Simson) kepada kawan Simson untuk menggantikan 
simson sebagai suaminya. 

- 20 
 

HAKIM-HAKIM 15:1-20     

  Simson mengunjungi isterinya, dengan membawa 
seekor anak kambing. 

+ 1a 

  Simson berkata akan ke kamar mendapatkan 
isterinya. Tetapi ayah perempuan itu tidak 
membiarkan dia masuk 

+ 1b 

  Ayah perempuan itu berkata bahwa Ia menyangka 
Simson membeci istrinya sehingga ia memberikannya 
kepada kawannya.  

 2a 

  Ayah perempuan itu menawarkan adik istrinya 
sebagai ganti istrinya. 

- 2b 

  Simson berkata kepadanya: "Sekali ini aku tidak 
bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku 
mendatangkan celaka kepada mereka." 

 3 

  Simson pergi menangkap tiga ratus anjing hutan.  4a 

  Simson mengambil obor, mengikat ekor dengan ekor 
dan menaruh  sebuah obor di antara tiap-tiap dua 
ekor. 

 4b 

  Simon menyalakan obor itu dan melepaskan anjing-
anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai 
kepunyaan orang Filistin. 

 5 

  Orang Filistin bertanya siapa yang melakukan ini.   6a 
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Orang menjawab bahwa Simson, menantu orang 
Timna itu. Orang Filistin  pergi ke sana dan membakar 
perempuan itu beserta ayahnya. 

 6b 

  Simson berkata kepada mereka bahwa  tidak akan 
berhenti membalas perbuatan mereka. 

 7 

  Simson meremukkan tulang-tulang mereka.  8a 

  Simson pergi dan tinggal dalam gua di bukit batu 
Etam. 

 8b 

  Orang Filistin maju dan berkemah di daerah Yehuda 
serta memencar ke Lehi. 

 9 

  Orang Yehuda bertanya mengapa Orang Filistin maju 
menyerang mereka. 

 10a 

  Orang Filistin menjawab bahwa mereka maju untuk 
mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia 
memperlakukan mereka. 

 10b 

  Tiga ribu orang dari suku Yehuda turun ke gua di 
gunung batu Etam. Orang Yehuda berkata kepada 
Simson bahwa orang Filistin berkuasa atas mereka. 

 11a 

  Orang Yehuda kuatir akan terjadi sesuatu terhadap 
orang Yehuda.  Simson menjawab akan 
memperlakukan  Orang Filistin, seperti mereka 
memperlakukan dirinya.  

 11b 

  Orang -orang Yehuda berkata kepadanya bahwa kami 
datang untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke 
dalam tangan orang Filistin. 

 12a 

  Simson menjawab /meminta mereka bersumpah tidak 
akan menyerangnya." 

 12b 

  Orang-orang Yehuda berkata mereka hanya mau 
mengikat dan menyerahkan Simson ke dalam tangan 
mereka 

 13a 

  Orang-orang Yehuda mengikat dia dengan dua tali 
baru dan membawa dia dari bukit batu itu. 

 13b 

  Ia sampai ke Lehi. orang-orang Filistin mendatangi dia 
dengan bersorak-sorak 

 14a 

Berkuasalah Roh TUHAN atas dia dan 
tali-tali pada tangannya menjadi seperti 
batang rami yang telah habis dimakan 
api dan segala pengikatnya hancur 
tanggal dari tangannya. 

14b    

  Simson menemui sebuah tulang rahang keledai yang 
masih baru,  

 15a 

  Simson mengulurkan tangannya, memungutnya dan 
memukul mati seribu orang dengan tulang itu. 

 15b 

  Simson berkata :  "Dengan rahang keledai bangsa 
keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai seribu 
orang kupukul." 

 16 

  Simson melempar tulang rahang itu dari tangannya.  
Simson menamai tempat itu Ramat Lehi. 

 17 

  Simson berseru kepada Tuhan ketika ia sangat 
kehausan. 

 18 

  Simon minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali.  
 

 19a 

Allah membelah liang batu yang di Lehi 
itu, dan keluarlah air dari situ. 

19b    

  Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam 
zaman orang Filistin, dua puluh tahun lamanya. 

 20 
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

HAKIM-HAKIM16:23-31     

  Raja-raja kota orang Filistin berkumpul untuk 
mengadakan perayaan kepada Dagon. (Dagon dikenal 
sebagai dewa, mereka menganggap bahwa 
kemenangan mereka atas Simson diperoleh karna 
kuasa Dewa Dagon tersebut.) 

- 23a 

  Raja-raja kota orang Filistin mengatakan allah mereka 
telah menyerahkan Simson ke tangan mereka. 

- 23b 

  Orang banyak memuji allah mereka ketika melihat 
Simson. 

- 24a 

  Orang banyak berseru bahwa allah mereka telah 
menyerahkan musuh mereka ke dalam tangan 
mereka. 

- 24b 

  Orang banyak memanggil Simson ketika hati mereka 
senang. Simson dipanggil dari penjara. Simson 
melawak di depan mereka, 

- 25a 

  Orang banyak menyuruh Simson berdiri di antara 
tiang-tiang. 

- 25b 

  Simson berkata kepada anak yang menuntun dia 
untuk melepaskan dan membiarkannya meraba-raba 
tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya ia dapat 
bersandar. 

+ 26 

   Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan 
perempuan; segala raja kota orang Filistin ada di 
sana, dan di atas sotoh ada kira-kira tiga ribu orang 
laki-laki dan perempuan, yang menonton lawak 
Simson itu. 

 27 

  Simson berseru kepada TUHAN meminta TUHAN 
mengingatnya dan memberinya kekuatan untuk 
membalas perbuatan orang Filistin kepadanya 

+ 28 

  Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, 
penyangga rumah itu. 

+ 29a 

  Simson bertopang kepada tiang yang satu dengan 
tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan 
tangan kirinya. 

+ 29b 

  Simson berkata Ia rela mati bersama-sama orang 
Filistin. 

+ 30a 

  Simson membungkuk sekuat-kuatnya. + 30b 

  Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu 
dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. 
Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih 
banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu 
hidupnya. 

 30b 

  Saudara-saudaran Simson dan seluruh keluarganya 
datang ke sana. Mereka mengangkat Simson dan 
membawanya dari sana. Mereka lalu 
menguburkannya di antara Zora dan Esytaol di dalam 
kubur Manoah, ayahnya. 

+ 31a 

   Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua 
puluh tahun lamanya. 

 31b 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 13:1-24 Simson dipersembahkan untuk melayani Tuhan B 

II 14-16:22 Simson menyenangkan hati Delilah dari pada Tuhan  

III 14:23-31 Simson menderita ; Tuhan mengampuninya C 
 

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan memberikan kekuatan kepada simson 
(Hak 13:5) 

 
Tuhan kembali memberikan kekuatan kepada 

Simson setelah kekuatanya hilang 
(Hak 16:28) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Anak tahu bahwa kekuatan yang diberikan 
Tuhan digunakan untuk melakukan peritah 

Tuhan,jika kekuatan yang Tuhan berikan 
digunakan salah Tuhan akan mengambilnya 

kembali. 

 Anak tahu Tuhan akan memberikan kembali 
kekuatan kepada kita jika kita memohon 

dengan penuh pengampunan,Anak 
mempertahankan kekuatan Tuhan dalam diri 

mereka untuk memuji Tuhan. 

   

PENERAPAN KELAS BALITA  PENERAPAN KELAS KECIL 

Tuhan memilih bapak  Simson untuk 
menyelamatkan Israel dari kejahatan orang 
Filistin. 
Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk 
digunakan melakukan perintah Tuhan.Tuhan 
akan memberikan kepadanya kekuatan karna 
itu rambutnya tidak boleh dicukur seumur 
hidupnya bapak Simson sungguh diberkati 
oleh Tuhan, ia memiliki kekuatan yang luar 
biasa. 

 Tuhan telah mengambil kembali kekuatannya 
sebab bapak Simson tidak menggunakanya  
untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi bapak 
simson mengakui kesalahanya kepada Tuhan 
dan memohon pengampunan kepada Tuhan. 
Bapak Simson dalam doanya meminta kekuatan 
sekali lagi kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan 
permintaan bapak Simson, Tuhan tetap sayang 
kepada bapak simson sehingga Tuhan 
mengabulkan doa bapak Simson. 

 
 
 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 ½ MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 6 MENIT) 

B      C 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Hak 13:1-24 Hak 14-16:22 Hak 14:23-31  Hak 13:1-24 Hak  14-16:22 Hak 14:23-31 

2 menit  1 menit 1 ½   menit   2 menit 1 ½  menit 2 ½  menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR/ADEGAN 

 Setelah sekian lama dalam damai dan beribadah kepada Allah, orang Israel kembali lagi 
melakukan perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. 
Kali ini, Tuhan menghukum orang Israel dengan membiarkan orang Filistin menindas 
mereka selama empat puluh tahun lamanya. 
Tetapi Tuhan penuh kasih dan Ia berencana hendak menyelamatkan bangsa itu. 
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya yang saat itu sudah tua 
tetapi belum mempunyai anak.  
Malaikat menyampaikan kabar gembira dari Tuhan bahwa mereka akan segera memiliki 
anak laki-laki. 
“Anak laki-laki ini akan menyelamatkan Israel dari penindasan orang Filistin. 
Ia akan lahir untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan karena 
itu rambutnya tidak boleh dicukur seumur hidupnya.”  
Akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan terjadi pada istri Manoah. Perempuan itu 
melahirkan seorang anak yang diberi nama Simson.  

 

Simson sungguh diberkati oleh Tuhan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. 
Singa yang kuat dan besar dapat dicabik-cabiknya.  

 

Ketika istrinya diberikan kepada orang lain, ia sangat marah. Ia pun pergi menangkap 
tiga ratus serigala. Buntut serigala-serigala itu diikatnya berdua-dua. Pada simpul 
ikatan itu, ia menaruh sebuah obor. 
Setelah itu ia menyalakan obor-obor itu lalu melepaskan serigala-serigala itu ke 
dalam ladang-ladang orang Filistin. Terbakarlah semua gandum yang telah dituai di 
sana. Bahkan tanaman gandum dan kebun-kebun anggur pun ikut terbakar juga.  
Orang-orang Filistin marah kepada Simson, dan melawannya,  tetapi Simson dapat 
mengalahkan mereka. 

 

Pasukan Filistin ingin sekali menangkap Simson. Mereka mendatangi orang Israel. Orang 
Israel menjadi sangat ketakutan. “Wah, Simson sudah membuat orang Filistin marah, 
bisa-bisa kita yang akan diserang habis oleh pasukan Filistin. Supaya kita aman, kita 
tangkap saja Simson dan membawanya kepada mereka.” 
Orang Israel pun mendatangi Simson, memintanya untuk mengikat dan menyerahkannya 
kepada orang Filistin. 
Simson meminta mereka untuk  berjanjilah  bahwa mereka sendiri  tidak akan 
membunuhnya." Mereka pun berjanji. 
Lalu mereka mengikat dia dengan dua buah tali yang masih baru, dan membawa dia pergi 
dari gua tempat Simson tinggal. 
Ketika Simson dibawa sampai ke Lehi, orang-orang Filistin berlari mendatangi dia sambil 
menyorakinya. Tiba-tiba ia menjadi kuat oleh kuasa TUHAN. Tali-tali yang mengikat 
tangannya itu diputuskannya begitu saja seolah-olah tali itu tali yang hangus. 

 

Kemudian ia menemukan sebuah tulang rahang yang masih baru dari seekor keledai. Ia 
memungut tulang itu, lalu memakainya untuk memukul 1.000 orang sampai mati. 
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Suatu hari Simson melihat seorang perempuan cantik. Ia sangat menyukainya. Delila 
namanya. Ia pun menjadikan Delila sebagai  istrinya. Sayangnya Delila adalah perempuan 
yang tidak mengenal Tuhan, ia mau melakukan perbuatan jahat kepada Simson suaminya. 
Ketika orang Filistin memberinya uang untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson, 
Delila langsung setuju. 
Tiga kali Delila merayu Simson supaya mengatakan rahasia kekuatannya, tetapi Delila 
tidak mendapat jawaban yang benar. Hingga akhirnya kali keempat, Delila berhasil 
merayu Simson.  
Simson telah melupakan Tuhan. Ia lebih memilih untuk menyenangkan hati Delilah dari pada 
hati Tuhan. Ia pun memberitahukan rahasianya kepada Delilah.  Simson 
mengaku,”Kekuatan saya ada di rambut. Jika rambut saya dipotong, kekuatan saya hilang 
dan saya sama dengan lelaki lainnya.”  
Ia menyerahkan kekuatannya kepada Delila. 
Apa akibatnya Simson melupakan Tuhan dan lebih memilih menyenangkan Delilah?  
Delila segera memberitahukan rahasia kekuatan Simson ini kepada orang Filistin. 
Ketika Simson sedang tertidur, mereka masuk ke tendanya dan memotong rambutnya.  
Simson sudah dicukur dan kehilangan kekuatannya. Ketika terbangun, ia dikepung oleh 
pasukan Filistin. Simson ditagkap oleh mereka dengan mudah. 
Simson dibutakan matanya, kaki dan tangannya pun dirantai.  Ia dimasukkan ke dalam 
penjara.  
Simson menjadi sangat menderita. 

 

Orang-orang Filistin sangat senang karena telah berhasil menangkap musuh mereka. 
Mereka pun mengadakan pesta perayaan kemenangan dan ingin Simson tampil di depan 
agar bisa mereka jadikan bahan ejekan. 
Simson pun tampil ke depan sambil dituntun. Ia  meminta kepada anak yang 
menuntunnya, membawanya  di antara tiang penyangga rumah tempat pesta itu 
berlangsung. Ia mau menjadikannya tempat bersandar dan gampang untuk mengulurkan 
tangan memegangnya. 
Sesampai di sana Simson berseru kepada Tuhan,”Tuhan, berikanlah aku kekuatan sekali lagi, 
sehingga aku bisa mati bersama-sama dengan musuh umat-Mu!” 
Tuhan mengabulkan doa Simson. Tuhan memberinya lagi kekuatan. Dan Simson 
menggunakannya untuk Tuhan. 
Dengan tenaganya yang terakhir Simson mendorong tiang penyangga tersebut sehingga 
rubulah gedung pesta tersebut 
dan menimpa kelima penguasa Filistin bersama semua orang lainnya yang berada di 
situ. Simson meninggal juga. Tetapi, pada waktu kematiannya itu ia telah membunuh 
musuh lebih banyak daripada ketika masa hidupnya. 
Kemudian datanglah sanak saudaranya dan semua kaum keluarganya untuk 
mengambil jenazahnya. Mereka membawa jenazahnya itu pulang, dan 
memakamkannya di dalam kuburan Manoah, ayahnya.  

 

 
 
 

ULELEAN BASA TORAYA 

Iatonna male lako tondok Kanaan tu to Israel, buda kamasussan urrampoi. Totemo natammui to Arad na 
sirari. “Ondo’ e ditalo dikka’ tu to Israel, na buda ditingkan annamale dibaa”. Malakumi to Israel lako 
Puang, nakua ”O Puang, ia amMi elorankan patalo, la kituru’ tu mintu’ parenta-Mi!” Narangi Puang tu 
passambayangna, Napopataloi Puang tu to Israel. Mangkato, umpatarru’mi lalanna. Apa den misa’ tu tang 
nakilalai. Apara to? 
 
Tae’ ia pole’ nakilalai makurre sumanga’ lako Puang. Bo’yo’ liumo belanna mambela tu lalan mangka 
naolai, naurungnganni tangnakilalaimo kumua Puang tu tontong untundui lang kalingkanna. Randukmi 
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ma’paropo’ lako Musa nakua, “matumbari kitassu’ra lanmai tondok Mesir, kima’lingka lan padang 
pangallaran?”. Dikuaraka angki mate inde te?,  “mata’ka’mokan, sidi’liuri tu kande sia tae’duka sakke (uai). 
“Manna  (susi roti manipi’ na matanik) tarru’ bang mibenkan, na tangmammi’mo kikande!” 
(nakedomokan). . . . Wa’aa... tae’mo naakui kumua Puangmo tu umpadenanni kande sia pangiru’.  
Ma’posanga-sanga sia mangea sola nasangi lako Puang Matua. Napatumbari Puang Matua tu taunNa ke 
pabali-bali sia tang ma’perangi? 
 
Saemi tu to Israel sitammu Musa. Namangaku kumua madosamo lako Puang, nakua, “inang 
kasalanmokan!, mangkamokan ma’kada unnea Puang”. “Passambayangankan langan Puang, 
napamambelai te ula’ diomai kaleki.”  
Napassambayanganmi Musa tu to Israel lako Puang. Nakuami Puang lako Musa: “garagako ula’ keipo 
diomai tambaga, mupatoppo’i dao kayu sangbatang, ia tu to mangka natotok ula’, ke natiroi tu ula’ 
tambaga iato manassa latuo!” 
Napogau’mi Musa susito. Mintu’ to Israel tu mangka natotok ula’ mengkatoba’ lako Puang, na metiroi 
langan ula’ tambaga, tontong tuo. 
 
Mintu’ taunna Puang umparallui To Ma’pasalama’. Iamoto nasae tu Puang Yesu umpasalama’ to lino. Yesu 
nnangkaranni tu mintu’ dosana to lino, diukung na di a’ta’, lendu’ magasanna tu ukungan ia to, mandu 
mapa’di’ na pa’totokna ula’. Mintu’ tu to mentiro lako Yesu Karistu’, nama’patongan lako kalena, manassa 
la tuo sae lakona. Patonganni.                                                            
 
 
 

LAGU PENDUKUNG 
 

NJNE 69 “Tuhan Engkau Pelindungku” 
 

 
 
 

AKTIVITAS 
 

SUSUN GAMBAR 
1.  Print keenam gambar yang ada pada seluk-beluk gambar 
2.  Siapkan karton untuk memasukkan gambar-gambar yang telah diprint 
3.  Acak gambar secara menyeluruh 
4. Ajak anak-anak untuk datang mengambil gambar tersebut 
5.  Mulai aktifitas dengan menyusun gambar sesuai jalan ceritra. 
 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Ams 28:18a    Hak16:28 

Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan  
  Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan 

buatlah aku kuat 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Bacalah keseluruhan kitab Hakim-hakim 13-16 untuk memahami jalan ceritra. 
2. Mulailah menghafal jalan ceritra dalam setiap adegan. 
3. Kenali siapa tokoh-tokohnya dan apa peranya 
4. Bandingkan hasil perenungan anda dengan tulisan dalam pedoman(situasikan dengan konteks 

bahasa anda) 
5. Apa berkat Tuhan bagiku dalam  ceritera ini 

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Cerita dapat mulai dengan: 
-  Pendahuluan, misalnya: 
 Tanyakan kepada anak,”Kalau Tuhan membuat tubuh kalian kuat sekali, apa yang akan kalian 

perbuat dengan tubuh yang kuat itu?”  

-  Cerita dapat dimulai langsung dengan ayat I pada adegan I: Setelah sekian lama dalam damai dan 
beribadah kepada Allah, orang Israel kembali lagi melakukan perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. 
Mereka melupakan Tuhan. Kali ini, Tuhan menghukum orang Israel dengan membiarkan orang Filistin 
menindas mereka selama empat puluh tahun lamanya. Dst. 

2. Adegan I : Imajinasikan Malaikat Tuhan memberkati Manoah dan istrinya dengan memberikan mereka 
putra yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Puncak cerita anak balita ada pada adegan I ini :  
Imajinasikan Tuhan  telah memberikan kekuatan kepadanya sehingga rambutnya tidak boleh 
dipotong. Perlihatkan perjalanan Simson muda menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya. 

3. Adegan II Imajinasikan Simson yang melupakan Tuhan dan tergoda oleh Delila. Delila pun yang 
menghianati nya. Perlihatkan akibat dari melupakan Tuhan, imajinasikan penderitaan Simson yang 
buta, dirantai dan disuruh menggiling dengan batu besar karena telah meninggalkan Tuhan. 

4. Adegan III. Puncak Cerita untuk anak besar ada pada adegan III ini : Imajinasikan  Simson memohon 
kekuatan sekali lagi kepada Tuhan untuk menghancurkan gedung tempat pesta orang Filistin. 
Perlihatkan kemurahan Tuhan kepada Simson. Tuhan mengembalikan kekuatannya dan Simson 
menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. 

5. Akhiri dengan mengatakan bahwa Tuhan mengampuninya Simson. Tuhan pasti mengampuni anak-Nya 
yang memohon kepada-Nya.    

6. Pelihatkan Alkitab dan katakan untuk anak balita bahwa cerita ini ada di dalamnya.  Untuk anak kecil, 
minta mereka membuka Alkitab : Hakim-Hakim 16:28  (minta guru pendamping dan orang tua 
menolong mereka membukanya). Anak-anak yang sudah bisa membaca, berdiri dan membaca 
bersama-sama. Guru menyiapkan tulisan bahan Alkitab cerita ini Hakim-Hakim 13:1-16:31, minta anak 
untuk memohon kepada orang tua kembali menceritakannya (membacakannya). 

 


