




Tapi aku ...
aku bisa mem-
beri suami kita
anak-anak
laki-laki dan
perempuan.

Ada seorang laki-laki bernama 
Elkana dari pegunungan Efraim 

yang mempunyai dua istri.

Yang pertama bernama Hana dan 
yang kedua bernama Penina.

Penina
melahiRkan anak

bagi Elkana, tetapi 
Hana mandul.

Setiap tahun, Elkana pergi ke kota 
Silo untuk mempersembahkan kurban.

Di sana, ada dua imam, yakni Hofni 
dan Pinehas, anak-anak imam Eli.

S�t mempersembahkan kurban, 
Elkana selalu memberikan bagian 

dari kurban itu kepada Penina 
dan anak-anaknya.

Namun, dia selalu memberikan 
bagian yang lebih besar
kepada Hana karena dia
mencintainya, dan karena

kasihan sebab Hana mandul.

Mungkin A
ah telah
melupakanmu sehin�a

kamu tidak dapat
melahirkan anak.

Kenapa kamu tidak 
mau makan dan terus

menangis?

Tida�ah
aku lebih ber-
harga bagimu 

daripada 10
anak laki-

laki?

1 SAMUEL 1:1-81 SAMUEL 1:1-8
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Hana menamainya Samuel, 
artinya “A�ah mendengar”.

1 SAMUEL 1:9-201 SAMUEL 1:9-20

Suatu kali, ketika mereka 
beribadah ke Silo, Hana pergi 
ke Kemah Suci untuk berdoa.

Ya TUHANku,
sekiranya Engkau

sun�uh-sun�uh melihat
sengsara hamba-Mu ini dan
memberikan anak laki-laki
kepadaku, aku akan mem-

berikan dia kepada-Mu
seumur hidupnya.

Mengapa kamu 
minum an�ur di 
dalam Kemah Suci 
TUHAN? Singkirkan 

an�urmu!

Bukan begitu
 tuanku! Hamba hanyalah 
seorang perempuan yang
bersusah hati dan sedang

berkeluh kesah kepada
TUHAN.

Hamba
tidak dursila,
hanya sedang
sangat sedih

dan pilu.

Pergilah dalam damai. 
Kiranya A�ah israel mem-
berikan apa yang kamu 

minta kepada-Nya.
Biarlah

hambamu mendapat
belas kasihan dalam

pandanganmu.

A�ah mendengar doa Hana sehin�a dia 
melahirkan seorang anak laki-laki bagi Elkana.
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Apa kamu tidak ingin ikut 
denganku mempersembaHkan 

kurban tahun ini?

Aku akan menun�u 
sampai anak ini disapih, 
lalu aku akan mengan-

tarnya menghadap 
hadirat TUHAN.

Dia akan
tin�al di

sana seumur
hidupnya.

Sesuai janjinya, Hana kembali 
dengan membawa kurban bagi 
TUHAN … dan yang paling utama, 

dengan anak lelakinya.

Hana memberikan
Samuel kepada TUHAN
untuk melayani Dia
seumur hidupnya.

Ya tuanku
yang hidup, akulah
perempuan yang
dulu menangis di

hadapanmu.

Untuk anak inilah aku 
berdoa, dan sekarang 
kuberikan dia kepada 

TUHAN.

Seumur hidupnya, 
dia dipersembahkan 

kepada TUHAN. Hatiku bergembira 
karena TUHAN. Tanduk 

kekuatanku ditin�ikan 
oleh TUHAN.

Tidak ada yang lain 
kecuali Engkau, dan 

tidak ada gunung batu 
seperti A�ah kita.

Dia
merendahkan, 

dan menin�ikan 
juga.

Lalu, pulanglah orang tuanya,
tetapi anak itu menjadi pelayan TUHAN

di bawah pengawasan imam Eli.

1 SAMUEL 1:21-2:111 SAMUEL 1:21-2:11 3



Dalam berbagai 
hal, mereka 

memandang rendah 
kurban bagi A�ah.

Dosa mereka 
sangat besar dalam 

pandangan A�ah.

ibu Samuel membuatkan dia jubah 
kecil, dan dia pun mengenakan 

baju efod dari kain linen seperti 
imam Eli yang dia layani.

imam Eli pun memberkati 
Elkana dan istrinya.

Kiranya TUHAN 
memberikan keturunan 

kepadamu sebagai 
ganti anak yang sudah 

didoakan dan diserahkan 
kepada TUHAN.

A�ah pun memberi mereka tiga anak 
laki-laki dan dua anak perempuan lagi.

Namun, sang imam menegur anak-anaknya 
karena perilaku mereka yang jahat.

Kalau seseorang 
berdosa terhadap orang 

lain, A�ah akan menjadi penengah. 
Tapi, kalau seseorang berdosa 
terhadap TUHAN, siapa yang akan 

menjadi perantara bagi dia?

Namun, hati mereka sangat keras sehin�a 
mereka tidak menghiraukan ayah mereka.

Namun, anak-anak Eli adalah 
orang-orang yang jahat.

Jangan ambil 
bagian daging 

yang itu!

Sebagai 
imam, 

aku dapat 
mengambil 

bagian mana
pun yang aku 

mau!

Ayo, ikut 
aku!

Teganya
kau! ini tempat
kita beribadah
kepada A�ah!

1 SAMUEL 2:12-251 SAMUEL 2:12-254



Samuel semakin besar dan 
disukai, baik di hadapan TUHAN 
maupun di hadapan manusia.

Namun, A�ah mengutus 
abdi-Nya untuk membawa 

pesan kepada keluarga Eli.

Bukankah Aku 
telah menyatakan 

diri-Ku kepada nenek 
moyangmu s	t 
mereka masih 

di Mesir?

Aku 
memilih mereka 

dari seluruh suku 
israel untuk menjadi 
imam, untuk melayani 

mazbah-Ku dan 
membakar ukupan.

Mengapa kamu 
memandang rendah 

persembahan 
bagi-Ku?

Mengapa kamu 
menghormati 
anak-anakmu 
melebihi Aku?

Sebab itu, 
inilah firman 
TUHAN, A�ah 

israel!

Siapa yang menghormati 
Aku akan Kuhormati, tapi 
siapa yang menghina Aku 
akan dipandang rendah.

Tidak akan ada 
lagi orang yang 

tua dalam 
keluargamu atau 

keturunanmu.

Sebagai tanda 
bagimu, kedua 
anakmu akan 

mati pada hari 
yang sama.

Aku akan mengangkat 
imam yang setia, yang 
akan melakukan apa 
yang dikehendaki hati 

dan jiwa-Ku.

Aku akan 
membangun keluarga 
yang kukuh baginya. 

Dia akan selalu 
berjalan di hadapan 

orang yang 
K�rapi.

1 SAMUEL 2:26-361 SAMUEL 2:26-36 5



Pada masa itu, 
firman TUHAN 

sangat jarang.

Namun, pada
suatu malam, A�ah 

berfirman ...

Ya, 
bapa.

ini aku. 
Engkau 

meman�il 
aku?

Aku tidak 
meman�ilmu, Ana
u. 

Kembalilah tidur.

Setelah kali ketiga hal ini 
terjadi, Eli berkata, ...

Kalau kamu mendengar 
suara itu lagi, katakan, 

“Berbicaralah, TUHAN, sebab 
hamba-Mu ini mendengar.”

SAMUEL! 
SAMUEL!

Berbicaralah, 
sebab hamba-Mu 

mendengar.

Aku akan 
melakukan suatu 
perkara di Israel 
sehingga telinga 

semua orang yang 
mendengarnya 

akan bising.
Aku akan 

melakukan semua 
yang sudah Kukatakan 

kepada Eli.

Anak-anaknya 
telah menghujat 

Aku, tapi dia 
tidak memarahi 

mereka.

Dosa 
mereka tidak 

akan dihapuskan 
selamanya.

1 SAMUEL 3:1-141 SAMUEL 3:1-146



Samuel, 
ana�u, 

kemarilah.

Ya, 
bapa?

Apa yang 
disampaikan 

TUHAN kepadamu 
tadi malam?

Jangan 
menaha�ya 

dariku.

TUHAN
mengatakan 

kepadaku bahwa
Dia akan melakukan 
sesuatu yang baru 
di israel, dan banyak
orang akan menjadi

ketakutan.

Keluargamu 
akan dihancurkan, 

termasuk Hofni dan 
Pinehas, karena

 perlakuan mereka
terhadap TUHAN.

Dialah TUHAN. Biarlah
Dia melakukan apa
yang baik dalam 
pandangan-Nya.

TUHAN menyertai Samuel, dan 
seluruh israel mengetahui bahwa 
dia dipercaya sebagai nabi TUHAN.

TUHAN menyatakan
diri-Nya kepada Samuel
melalui firman-Nya, dan
semua orang sangat

menghargai perkat�n
Samuel.

1 SAMUEL 3:15-211 SAMUEL 3:15-21 7



Nubuatan A�ah digenapi s�t 
sejumlah besar orang Filistin 

menyerbu orang israel.

Pada hari pertama 
pertempuran itu, lebih 

dari 4.000 orang 
israel terbunuh.

Mengapa TUHAN 
melakukan ini?!

Mengapa kita 
dikalahkan?!

Kita harus 
membawa kembali 
Tabut Perjanjian 

dari Silo!

Hor�e!!!

Sekarang, 
kita tidak dapat 
dikalahkan! A�ah 

bersama kita 
karena Tabut-Nya 
ada di tengah-
tengah kita!

Tabut A�ah 
membuat kita tak 

terkalahkan!

Celakalah kita! 
A�ah mereka ada 

di perkemahan
itu!

A�ah itulah yang 
memukul pasukan 

Mesir dengan tulah 
di padang gurun!

Kuatkan hatimu 
dan bersikaplah 
seperti laki-laki 

supaya kita jangan 
menjadi budak 
orang-orang 

ibrani ini!

1 SAMUEL 4:1-91 SAMUEL 4:1-98



Pembantaian pada hari berikutnya jauh 
lebih besar, 30.000 orang israel 
tewas di tangan pasukan Filistin.

Selain itu, pasukan Filistin merampas 
milik mereka yang paling berharga, 

Tabut Perjanjian A�ah.

Nubuat A�ah pun digenapi. 
Kedua anak Eli yang jahat itu 

terbunuh pada hari yang sama.

1 SAMUEL 4:10-111 SAMUEL 4:10-11 9



Apa arti 
kegemparan ini? 
Di mana Tabut 

A�ah?!

Kita 
dikalahkan 
oleh orang 
Filistin dan 

ribuan orang 
gugur.

Kedua 
anakmu sudah 

mati …

… dan Tabut A�ah 
kini berada di tangan 
bangsa Filistin yang 
tidak bersunat itu!

S�t imam Eli 
mendengar kabar itu, 
dia jatuh telentang 
dan lehernya patah.

Pada s�t yang sama, menantu Eli, istri 
Pinehas, melahirkan seorang anak.

Persalina�ya berat, dan sambil terbaring 
sekarat, dia memberikan instruksi ini …

Namai dia 
“ikabod”, sebab 
kemuli�n TUHAN 
sudah lenyap 
dari israel.

1 SAMUEL 4:12-221 SAMUEL 4:12-2210



Pasukan Filistin yang penuh 
kemenangan itu membawa Tabut A
ah 

ke Asdod, kota besar mereka.

Di sana, mereka menaruh 
Tabut Perjanjian itu di kuil 
dewa mereka, di sebelah 

patung Dagon.

Esoknya …

Apa yang 
terjadi pada 

Dagon?

Dia jatuh 
meniarap! Apa 
sebabnya?!

Dagon 
harus duduk
 di tempatnya 
yang sah … … untuk 

mengawasi 
bangsa kita, 
di laut dan 
di darat.

… atau dalam 
pertempuran!

Esoknya lagi …

Dan kepalanya … 
semuanya terpelanting 

sampai di ambang 
pintu!

Kita telah 
membuat marah 

A�ah orang 
israel!

1 SAMUEL 5:1-5

Dagon! 
Ta--tanga�ya 
terpen�al!

1 SAMUEL 5:1-5 11



Singkirkan 
Tabut A�ah 

israel ini! Benda
 ini tidak boleh 

kita simpan!

Tangan-Nya 
menekan kita dan 
Dagon dengan 

keras.

Lain kali, 
bukan hanya 

kepala Dagon 
yang dipen�al 
… kepala kita 

juga!

Baiklah, kita 
akan bawa Tabut 
ini ke kota Gat!

Singkirkan Tabut 
ini! A�ah mereka 

menghukum
kita!

Arg�h!! 
Borok-borok 

ini sangat 
menyakitkan! ini pasti perbuatan 

A�ah orang ibrani itu! 
Kita sudah dengar apa 

yang dilakukan-Nya 
terhadap orang-

orang Mesir!
Yii��!

Bawa benda 
terkutuk ini 
ke Ekron!

Bawa itu pergi!
Kalian tidak di-
izinkan masuk 

ke kota ini!

Kami tidak
mau terkena

kutukan A�ah
israel!

Para pemimpin orang Filistin 
pun bertanya kepada imam-imam 

mereka tentang apa yang 
harus dilakukan …

Kembalikan 
Tabut ini 

kepada orang 
israel, dan 
kalian akan 

disembuhkan.

“Buatlah patung-
patung emas menyerupai 
borok dan tikus yang 

menghancurkan negeri kita.”

“Kirim Tabut 
itu dengan 

kereta yang 
ditarik dua 

ekor sapi yang 
belum pernah 
dipasangi kuk.”

“Jika sapi itu berjalan 
ke israel, ini adalah 

perbuatan A�ah israel.”

“Jika tidak, semuanya ini 
hanyalah kebetulan.”

1 SAMUEL 5:6-6:121 SAMUEL 5:6-6:1212



Lihat! 
itu Tabut 

Perjanjian 
A�ah!

Aku tak percaya 
… A�ah telah 

mengembalika�ya 
kepada umat-Nya.

Lihat ini, 
patung-patung 

borok dan tikus
 dari emas.

Ya, masing-
masing ada lima … 
sebagai kurban 

penebus dosa bagi 
kelima kota orang 

Filistin.

E����!

Namun, 70 orang di kota itu tewas 
karena mereka berani melihat ke 

dalam Tabut Perjanjian A�ah.

Penduduk Kiryat-Yearim datang dan mengambil 
Tabut A�ah itu. Lalu, Eleazar ditahbiskan sebagai 

imam yang bertugas untuk menjaga Tabut itu.

1 SAMUEL 6:13-7:11 SAMUEL 6:13-7:1

ini perbuatan 
A�ah. Kita harus 

memuliakan
Dia!!

bongkar
kereta ini. Kita
akan memakai

kayu-kayunya untuk
mempersembahkan

sapi-sapi ini sebagai 
kurban kepada

A�ah.
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Tabut A�ah disimpan di Kiryat-Yearim 
selama 25 tahun, dan bangsa israel 

mulai benar-benar mencari TUHAN.

Kita telah menderita 
di bawah penindasan 

musuh-musuh kita.

A
ah 
menin	alkan 

kita karena kita 
menin	alkan 

Dia.

Kalau kamu semua 
benar-benar berbalik 
kepada TUHAN, singkir-

kan ilah-ilah asing dari 
tengah-tengahmu dan 
berbaktilah kepada 

TUHAN!

Ya! Kami hanya 
akan beribadah 
kepada Yahweh!

Kalau begitu, 
temui aku di 

Mizpa!

Bangsa israel pun 
berpuasa dan mengakui 

dosa-dosa mereka 
di hadapan TUHAN.

Mereka mulai menyembah 
A�ah seperti yang telah Dia 
perintahkan kepada mereka.

Orang-orang 
Filistin mengatur 

barisan. Biarkan 
mereka 
datang.

1 SAMUEL 7:2-91 SAMUEL 7:2-914



Apa 
itu?!

itu pasti 
perbuatan 

tangan A�ah 
israel lagi! 

Lari!

A�ah                  
menyertai 

kita! Lihat bagaimana 
orang-orang Filistin 

itu melarikan 
diri dari hadapan 

kita!

Kejar 
mereka! 

A�ah telah 
menyerahkan 
mereka ke 

tangan kita!

ingatlah 
hari ini, hai 

orang 
israel!

Tugu batu ini 
adalah peringatan 
bahwa “sejauh ini, 
TUHAN menolong 

kita.”

Sejauh 
ini, TUHAN 

menolong 
kita.

Sepanjang hidup Samuel, 
tangan A�ah melawan 
orang-orang Filistin.

Samuel pun 
berkeliling ke 

seluruh wilayah 
israel, memerintah 
sebagai hakim atas 

orang israel.

1 SAMUEL 7:10-171 SAMUEL 7:10-17

Sejauh ini, TUHAN 
menolong kita!
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