




Hakim-Hakim 2:16-17Hakim-Hakim 2:16-17

A�ah rindu untuk 
menjadi raja atas 

seluruh israel.

Yahweh ingin bangsa itu 
mengharapkan bimbingan dan 

perlindungan hanya kepada-Nya.

A�ah telah melakukan mukjizat 
yang besar dan ajaib untuk 

membawa mereka keluar dari 
Mesir menuju Tanah Perjanjian.

Setelah mereka tin�al di Tanah Perjanjian, A�ah 
membangkitkan para hakim untuk membebaskan 
umat israel dari tangan musuh-musuh mereka.

Hakim-Hakim 2:16-17 1



Namun, ketika para hakim itu mati, bangsa israel 
kembali kepada jalan mereka yang jahat, bahkan 

lebih jahat daripada nenek moyang mereka.

A�ah menyertai para hakim itu dan 
menyelamatkan israel dari musuh-musuh 
mereka sepanjang hidup hakim-hakim itu.

 Nabi Samuel
menyatakan

kedegilan hati
mereka itu dengan

terus terang ...

Jika dengan segenap hati
kamu berbalik kepada TUHAN,

maka jauhkanlah ilah-ilah asing
dan Asytoret dari tengah-

tengahmu. Teguhkanlah hatimu
kepada TUHAN dan berbaktilah

hanya kepada-Nya, maka ia
akan melepaskanmu dari 
tangan orang Filistin!

Akan tetapi, 
anak-anaknya ini 
jahat dan tidak 
mengikuti jejak 
ayah mereka.

Samuel menjadi hakim atas bangsa israel
selama puluhan tahun, tapi pada masa tuanya,

Samuel menunjuk anak-anaknya untuk
men�antikan dia sebagai hakim atas israel.

Hakim-Hakim 2:18; 1 SAMUEL 7:3; 8:1-3

Mereka mengambil laba dengan curang, 
menerima suap, dan memutarbali�an keadilan.

Hakim-Hakim 2:18; 1 SAMUEL 7:3; 8:1-32



1 SAMUEL 8:4-101 SAMUEL 8:4-10

Samuel, engkau 
sudah tua dan 
anak-anakmu 

tidak mengikuti 
jalanmu.

Kami membutuhkan 
seorang raja untuk 

memimpin kami ...

... seperti 
yang dimiliki 

bangsa-
bangsa lain.

Ya! Angkatlah 
seorang raja

bagi kami. Engkau
tidak akan berada

di sini untuk memimpin
kami lebih lama lagi!

Tan�apan bangsa israel sangat
mengesalkan hati Samuel, dan dia berdoa
kepada A�ah tentang permint�n mereka.

“Dengarkanlah
perkataan bangsa

itu. Bukan kamu yang
mereka tolak, tapi

mereka menolak-Ku
sebagai raja

mereka.”

“Semua perbuatan
yang mereka lakukan sejak
hari Aku menuntun mereka

dari Mesir sampai hari ini, yaitu
meninggalkan Aku dan beribadah

kepada ilah lain, demikian
juga mereka lakukan

kepadamu.”

“Dengarkanlah
permintaan mereka; Tapi,

peringatkan mereka dengan
sungguh-sungguh dan beritahukan

kepada mereka apa yang akan
diperbuat raja yang akan

memerintah atas
mereka.”
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1 SAMUEL 8:11-151 SAMUEL 8:11-15

Kalian tidak 
tahu apa yang 
kalian minta!

Dia akan
mengambil anak-
anak laki-lakimu 
dan menempatkan 

mereka pada kereta 
kuda dan pasukan 

berkudanya.
Jika kalian

tidak ingin A�ah 
memerintah kalian, 

melainkan 
seorang raja ...

... inilah
yang akan 

dilakukaya!

Anak-anak
perempuanmu

akan dijadikaya
juru campur rempah-
rempah, juru masak,

dan juru roti!

Dia akan mengambil 
sepersepuluh dari

seluruh benih gandum
dan an�urmu untuk

diserahkaya kepada 
pegawai dan hamba-

hambanya!

Dia akan
menunjuk panglima 
pasukan seribu dan
panglima pasukan 

lima puluh!

Sedang yang
laiya harus 

membajak
ladangnya dan
menuai hasil
paneya!
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1 SAMUEL 8:18-221 SAMUEL 8:18-22

Ketika hari
itu tiba, kalian
akan meratap

dengan nyaring
karena raja
yang kalian 
pilih itu ...

... dan s�t itu, 
Tuhan A�ah tidak 
akan menjawab 
seruan kalian.

Tidak! Kami 
menginginkan
seorang raja

 atas kami!

Dengan
begitu, kami akan

seperti bangsa-bangsa lain
yang memiliki seorang raja

untuk memimpin kami dan maju
bersama kami dalam

pertempuran!

Sekali lagi
Samuel berdoa

kepada A�ah, dia
mengulangi apa yang
diminta bangsa itu.

“Dengarkan 
permintaan mereka

dan berikan seorang
raja atas mereka.”
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1 SAMUEL 9:1-131 SAMUEL 9:1-13

Ada seorang terpandang 
dari suku Benyamin yang 

memiliki anak bernama Saul. Suatu hari, 
keledai milik 

ayah Saul 
hilang.

Saul adalah seorang yang tampan, perawaka�ya 
lebih tin�i dari orang-orang sebangsanya.

Tuan, di kota
ini ada seorang
abdi A�ah; Dia
seorang yang

amat dihormati,
dan semua yang 

dikataka�ya
pasti terjadi.

Apa yang bisa kita 
berikan kepadanya? 
Roti di tempat bekal 
kita sudah habis. Kita 
tidak punya hadiah 

untuk diberikan
kepada abdi

A�ah itu.

Lihat, hamba 
masih punya 
seperempat 
syikal perak.

Saul dan salah seorang hamba ayahnya 
mencari keledai itu ke desa-desa di 

perbukitan dan ke kota-kota terdekat.

Cepatlah! dia baru datang ke kota 
kami hari ini, sebab orang-orang 

akan mempersembahkan
kurban di bukit.

Apa sang 
pelihat ada 

di sini?

Ya, dia 
baru saja 

mendahuluimu.

Kalian akan
bertemu denga�ya
sebelum dia naik ke

bukit. Orang-orang tidak
akan makan sebelum dia

datang, karena dia harus
memberkati kurban itu.

Apa
yang kita 
punya?
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1 SAMUEL 9:14-191 SAMUEL 9:14-19

Namun, pada 
hari sebelumnya, 

Aah telah 
mempersiapkan 
Samuel untuk 
peristiwa ini ...

“Besok, pada
waktu seperti ini,

aku akan mengutus
seorang laki-laki dari

tanah Benyamin
kepadamu.”

“Aku
memperhatikan

umat-Ku sebab seruan
mereka telah sampai

kepada-Ku.”

“Inilah orang
yang Kusebutkan

kepadamu; Dialah yang
akan memerintah

atas umat-Ku.”

Permisi, di mana 
rumah sang 

pelihat?

Akulah 
pelihat 

itu.

“Urapi dia
menjadi pemimpin atas

umat-Ku, Israel. Dialah
yang akan membebaskan

umat-Ku dari tangan
orang Filistin.”
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1 SAMUEL 12:1-181 SAMUEL 12:1-18

Samuel men�ti perintah A�ah dan mengurapi 
Saul sebagai raja pertama atas israel.

Aku telah mendengarkan semua 
yang kalian katakan kepadaku 

dan telah mengangkat
seorang raja atas

kalian.

Kini, raja
ini adalah 
pemimpin 
kalian!

Jika kamu 
takut akan TUHAN, 

beribadah serta t�t 
kepada-Nya, dan tidak 

menentang perintah-Nya, 
dan jika kamu serta 

raja yang memerintah 
atasmu mengikuti 

Tuhan, A�ahmu, 
itu baik!

Tapi, jika
kamu tidak t�t 
kepada-Nya dan

menentang perintah 
TUHAN, tangan TUHAN akan

melawanmu seperti
terhadap nenek

moyangmu!

Pada akhir salam perpisaha�ya, 
Samuel memuji A�ah, dan pada hari itu 

A�ah menurunkan hujan dan petir.

Demikianlah seluruh bangsa
itu memandang kepada A�ah dan
kepada Samuel dengan takjub.

Setelah Samuel mengurapi Saul, 
dia mengumpulkan umat israel untuk 

mengucapkan perpisahan kepada mereka.
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1 SAMUEL 10:8, 13:5-91 SAMUEL 10:8, 13:5-9

Saul pun menduduki
takhta keraj�n dan
mengemban tugasnya.

Paduka, laporan mata-mata kita benar!
Orang Filistin bersatu untuk menyerang
kita. Kami menghitung, ada 3.000 kereta

kuda dan pasukan pejalan kaki
sebanyak pasir di pantai.

Tapi, Samuel menyuruh kita 
menun�u sampai dia datang.
Kita harus mempersembahkan 
kurban sebelum berperang

melawan pasukan yang
besar itu.

Paduka, lakukan sesuatu!
Orang-orang kita mulai bersembunyi
ketakutan. Beberapa bahkan telah
menyeberangi Sungai Yordan untuk

mengungsi ke Gad dan Gilgal.

Tapi, Paduka ...
Samuel tidak ada 

di sini dan kita
harus segera

bertindak!

Kamu benar,
seorang raja

harus mengambil 
keputusan. Aku
akan pergi dan 

mempersembahkan 
kurban.

Tetapi Paduka
bukanlah imam A�ah! 

Lagipula, Samuel 
menyuruh kita untuk 
menun�u selama 

tujuh hari. Kadang, kita
harus memutuskan

segala sesuatu sendiri.

Raja Saul bertindak atas dasar 
rasa takut, bukan ket�tan.
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1 SAMUEL 13:10-141 SAMUEL 13:10-14

Apa yang
telah kamu 
lakukan?!

Ketika aku
melihat bangsa 

kita tercerai-berai
dan bahwa engkau
belum datang pada
s�t orang-orang

Filistin bersatu,
kupikir ...

... mereka akan
menyerangku sekarang
juga, padahal aku belum

memohon pertolongan Tuhan.

Jadi, aku 
terdorong untuk 
mempersembahkan 
kurban bakaran.

Kamu 
sudah 

bertindak 
bodoh!

Tapi
sekarang, 

keraj�nmu
tidak akan 
bertahan.

Kamu tidak
men�ti perintah

yang diberikan Tuhan
kepadamu! Seandainya
kamu men�ti Tuhan,

Dia akan menega�an
keraj�nmu atas israel
sampai selama-lamanya!

TUHAN
telah memilih

seseorang yang 
dikasihi-Nya dan

telah menjadikan
dia raja atas

umat-Nya, sebab 
kamu tidak
mengikuti

perintah TUHAN!
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1 SAMUEL 13:16-14:11 SAMUEL 13:16-14:1

Orang-orang Filistin terus-menerus menyerbu negeri israel 
dan tidak membiarkan orang ibrani mempunyai pandai besi 
karena takut mereka akan membuat pedang atau tombak.

Orang ibrani harus
pergi ke pandai besi

Filistin untuk mengasah mata 
bajak, beliung, sekop,

dan sabit mereka.

Ayo kita menyeberang ke
tempat penjag�n orang-orang
tak bersunat itu! Mungkin, A�ah 
akan bertindak bagi kita sebab 

tidak ada yang dapat menghalangi 
Tuhan untuk menolong, entah 

dengan banyak maupun 
sedikit orang.

Lakukanlah 
sesuai yang engkau 

kehendaki. Hamba 
mendukung tuanku 

sepenuhnya.

Hanya Saul dan 
Yonatan, anaknya yang 
masih memiliki pedang.

Namun, suatu hari, ketika Saul dan 
pasuka�ya membahas tentang 
situasi yang sulit itu, Yonatan 

memiliki rencana yang berbeda.
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1 SAMUEL 14:4-121 SAMUEL 14:4-12

Pos penjag�n orang
Filistin itu berada di puncak 

sebuah tebing, di atas
sebuah jalan kecil.

Karena letaknya yang
menguntungkan, dibutuhkan
sepasukan tentara untuk

merebut pos penjag�n itu.

Tapi, Yonatan punya sudut 
pandang yang berbeda.

Kita akan menyeberang kepada mereka
dan membiarkan mereka melihat kita.
Jika mereka berkata, “Tun�u di situ
sampai kami datang kepadamu”, maka

kita akan tun�u di situ dan tidak
akan naik ke pos mereka.”

Tapi, jika 
mereka berkata, 
“Naiklah kemari!” 

kita akan naik, karena 
itulah tanda bahwa A�ah 

telah menyerahkan 
mereka ke dalam 

tangan kita.
Siap!

Hamba
mendukung 

dengan
sepenuh

hati.

Hei, lihat! Orang-
orang ibrani itu
akhirnya keluar

dari lubang 
persembunyian

mereka.

Hei! Naiklah 
kemari! Kami akan 
memberi kalian  

pelajaran!
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1 SAMUEL 14:12-141 SAMUEL 14:12-14

ikuti aku!
Tuhan telah

menyerahkan
mereka ke dalam

tangan orang
israel.

Dalam jarak setengah alur pembajakan 
ladang, Yonatan dan pembawa senjatanya 
menewaskan sekitar 20 prajurit Filistin.

Seperti 
yang kubilang, 
siap menerima 
pelajaran?!
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1 SAMUEL 14:15-241 SAMUEL 14:15-24

Lalu, kepanikan melanda seluruh pasukan Filistin, baik yang di perkemahan dan pos 
penjag�n, serta yang ada di medan perang. Kepanikan itu berasal dari A�ah.

Lihat, bumi 
berguncang! A�ah 

orang 
ibrani pasti 

sedang 
melawan 

kita!

Serb�!

Beri perintah kepada 
pasukan untuk tidak makan

apa pun sebelum kubalaskan
dendamku kepada musuh-musuhku.

Paduka, para 
pengintai melapor!

Pasukan Filistin tercerai
berai. Mereka kalang

kabut dan kami tidak tahu
apa yang sedang terjadi.

Kami telah menghitung
pasukan, tapi tidak dapat
menemukan Yonatan dan
pembawa senjatanya.

Tapi, Tuhan sudah
pergi dari tengah-

tengah mereka.

Orang-
orang Filistin

dikacau-balaukan
dengan hebat. Mereka

bahkan saling
membunuh dalam

kebingungan
itu!

Aku curiga, 
Yonatan ada 

kaita�ya dengan 
semua ini ...
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1 SAMUEL 14:25-451 SAMUEL 14:25-45

Madu itu 
kelihatan enak 

sekali.
Jangan 

menyentuhnya, 
bodoh!

H�m ... Madu ini
akan memberiku
kekuatan untuk
menghalau sisa-
sisa musuhku!

Setelah pertempuran usai, Yonatan
kedapatan memakan madu itu.

Haruskah
Yonatan yang 

membawa 
pembebasan
besar bagi

israel ini mati? 
Sekali-kali

tidak!

Demi TUHAN
yang hidup!

Sehelai rambut
pun tidak akan jatuh
dari kepalanya sebab

yang dilakuka�ya 
pada hari ini, ia
lakukan dengan

pertolongan 
A�ah.

Upaya para prajurit itu berhasil. Sang 
Raja mengampuni nyawa anak laki-lakinya.

Kamu bisa
dihukum mati

karena melan�ar 
perintah raja.

Saul bersiap-siap
mengeksekusi anak laki-
lakinya karena melan�ar
perintahnya, tapi para
prajurit dan panglima
melindunginya.
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1 SAMUEL 15:1-16:11 SAMUEL 15:1-16:1

Tak lama setelah itu, Samuel memberi Saul 
perintah yang jelas dari Tuhan untuk menumpas 

bangsa Amalek, sebab dulu bangsa itu menghadang 
bangsa israel s�t mereka keluar dari Mesir.

Saul menyerang dan mengalahkan 
bangsa Amalek, tapi membiarkan raja 

mereka beserta beberapa ternak yang 
terbaik tetap hidup. Dengan begitu,

dia tidak men�ti perintah Tuhan.

Samuel pulang ke rumahnya dan tidak pernah 
bertemu lagi dengan Saul meski dia meratapinya.

Sampai
berapa lama

kamu akan berdukacita
atas Saul karena Aku

telah menolaknya
sebagai raja atas

Israel?”

Isilah
tabung tandukmu

dengan minyak dan
pergilah.

Lalu, Samuel 
menegur Raja Saul
dan mengatakan 
kepadanya bahwa

A�ah telah menolak 
dia sebagai

raja atas israel 
karena dia

telah menolak 
perintah Tuhan.

Aku mengutusmu 
kepada Isai, orang 
Betlehem itu, sebab 
Aku telah memilih 

salah satu anaknya 
menjadi raja.

Urapilah
orang yang akan

Kunyatakan
kepadamu.
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1 SAMUEL 16:5-131 SAMUEL 16:5-13

Di kota Betlehem, Samuel
meminta isai membawa semua anak 

laki-lakinya ke hadapa�ya.

Apa ini
saja anak-
anakmu?

Pasti 
inilah orang
yang diurapi

A�ah.

Jangan
pandang wajah,

penampilan, atau
tubuhnya yang tinggi

karena Aku telah
menolak

dia.
TUHAN

tidak memandang
pada apa yang

dipandang oleh 
manusia.

Manusia
memandang

penampilan, tapi
Tuhan melihat

hati.

Bangkit
dan urapi dia,
sebab inilah
orangnya!

Masih 
ada yang 
bungsu ...

... tapi
sekarang 
dia sedang 

men�embalakan
 domba.

Jemput dia, kita
tidak akan mulai 

sebelum dia datang.

Samuel pun mengambil tabung
tanduk minyaknya dan mengurapi Daud

di hadapan saudara-saudaranya.
Sejak hari itu, berkuasalah Roh

TUHAN atas Daud dengan luar biasa.

Aku 
datang!
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1 SAMUEL 16:14-231 SAMUEL 16:14-23

Paduka raja, roh
jahat yang dari
A�ah sedang 

men�an�umu.

Perintahkanlah hamba-
hambamu ini untuk mencari 

seorang yang pandai
bermain kecapi.

Dia akan
bermain kecapi
s�t roh jahat

dari A�ah hin�ap 
atasmu, dan Paduka

akan merasa
nyaman.

Demikianlah Daud menginja�an kakinya 
pertama kali di istana raja sebagai pemusik 

untuk meredakan kemurungan Raja Saul.

Selain itu, 
Daud juga 

menjadi salah 
satu pembawa 
senjata raja.

Dan, TUHAN 
menyertainya.

Dia juga 
pandai bicara 
dan seorang 
pemuda yang 

tampan.

Hamba pernah melihat seorang
putra Betlehem yang pandai
bermain kecapi. Dia seorang

pemberani dan seorang 
prajurit.

Roh Tuhan sudah menin�alkan 
Saul, dan kini dia digan�u

oleh roh jahat yang dari Tuhan.
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1 SAMUEL 17:1-81 SAMUEL 17:1-8

Segera sesudah itu, pasukan Filistin berkumpul di 
sebuah kota israel bernama Sokho, sementara 
pasukan israel berkemah di Lembah Tarbantin.

Pasukan Filistin menguasai satu bukit, 
pasukan israel menguasai bukit lai�ya.

Seorang tentara
bernama Goliat dari
Gat, yang tin�inya 
sekitar 2,7 meter.

Namun, musuh israel itu membawa 
senjata rahasia mereka.

Zirah yang dikenaka�ya 
seberat 56 kilogram.

Gagang tombaknya seperti pesa 
tukang tenun, sedangkan mata 
tombaknya seberat 6 kilogram.

Dari perawaka�ya,
Goliat tampak seperti

tak terkalahkan.
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1 SAMUEL 17:8-101 SAMUEL 17:8-10

Setiap hari, Goliat
keluar dari perkemahan

Filistin dan mengejek
pasukan israel.

Kenapa
kalian keluar
dan mengatur

barisan 
perang?!

Bukankah
aku ini seorang 

Filistin dan kalian 
adalah hamba-
hamba Saul?!

Pilihlah
seorang dari
kalian untuk 
melawanku!

Jika dia
san�up bertarung
dan membunuhku, kami
akan menjadi hamba-

hambamu. Tapi, jika aku
yang menaklukan dan

membunuhnya, kalianlah
yang akan menjadi
budak dan pelayan

kami!
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1 SAMUEL 17:17-301 SAMUEL 17:17-30

isai, ayah Daud, menyuruh Daud
mengantar makanan bagi kakak-kakaknya

dan komandan mereka, sekaligus untuk
mengetahui kead
n mereka.

Siapa orang Filistin tak bersunat
ini sehin�a dia berani menghina

barisan milik A�ah
yang hidup?

Kenapa
kamu kemari?! 
Kepada siapa
kamu titipkan

kawanan domba
kita di padang
belantara?!

Tidak 
bolehkah aku 

bicara?

Apa hadiah bagi
orang israel yang
dapat membunuh
orang Filistin itu

dan menghapus aib 
dari israel?

Raja Saul 
sendiri berjanji

untuk memberikan 
kekay�n yang
besar dan anak 
perempua�ya
untuk dinikahi.

Aku tahu keangkuhan
dan kejahatan hatimu,
sebab kamu datang
hanya untuk melihat

pertempuran!

Tapi, Eliab, kakak Daud, marah s
t 
mendengarnya mengatakan hal itu.

Hari
ini aku

menantang
barisan
israel!

Beri aku
lawan untuk
bertarung!
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1 SAMUEL 17:31-351 SAMUEL 17:31-35

Ketika laporan itu sampai kepada 
raja, Daud dibawa menghadap Saul.

Kiranya Tuanku
jangan tawar hati

tentang orang Filistin
itu, hambamu ini akan
pergi dan bertarung 

melawa ya.

Kamu tidak
mungkin melawan
orang Filistin ini.

Kamu hanya seorang
bocah, sementara
dia sudah menjadi

prajurit sejak 
masa mudanya. 

“Kemudian,
apabila hewan
itu menyerang, 

hambamu ini
akan menangkap 
jan�utnya lalu 
menghajar dan 
membunuhnya.”

“S�t singa
atau beruang

datang menerkam
s�kor domba
dari kawanan

hamba, hamba akan 
mengejarnya, 
menghajarnya, 

lalu melepaskan 
domba itu dari 

mulutnya.”

Hambamu ini
telah sering 

menjaga kawanan
domba milik

ayahnya.
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1 SAMUEL 17:36-401 SAMUEL 17:36-40

Hambamu ini telah membunuh singa dan beruang. 
Orang Filistin yang tidak bersunat itu akan 

bernasib sama seperti mereka karena
telah menghina barisan milik

A�ah yang hidup!

Kemudian, 
Saul memberi Daud 
baju zirah untuk 
dikenaka�ya.

Hamba tidak
bisa bergerak 
karena tidak 

terbiasa memakai
baju zirah.

TUHAN yang telah
melepaskan hamba dari

cakar singa dan beruang
akan melepaskan hamba dari 

tangan orang Filistin itu.
Pergilah, TUHAN 
menyertaimu!

Dia tidak 
membawa 
senjata 

apa pun?! D...dia mau
menghadapi 

raksasa 
haus darah 

itu?

Bocah
ini sudah 
sinting!

Atau … 
Mungkin Dia 

memiliki A�ah 
yang sangat 

perkasa.

Sebaliknya, Daud pergi ke
sungai dan memungut lima buah 

batu licin untuk menghadapi Goliat.
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1 SAMUEL 17:42-451 SAMUEL 17:42-45

Ketika Goliat melihat 
Daud, dia pun menghinanya.

Kamu datang
melawanku dengan

pedang, tombak, dan
lembing. Tapi, aku datang

melawanmu dengan
nama Tuhan Semesta
Alam, A�ah barisan
israel yang kamu

tantang itu!

anjingkah
aku sehin�a kamu

mendatangiku dengan
tongkat?!

Terkutuklah 
dewa ibranimu!

Kemarilah!
akan kujadikan 

dagingmu makanan
untuk burung-

burung di udara
dan binatang-
binatang liar
di padang!
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1 SAMUEL 17:46-481 SAMUEL 17:46-48

Pada hari ini juga, Tuhan menyerahkanmu ke 
dalam tanganku. Aku akan mengalahkanmu

dan memen�al kepalamu!
Hari ini, akan 

kuberikan mayat 
tentara Filistin kepada 
burung-burung di udara
dan binatang-binatang
liar di hutan sehin�a 

seluruh bumi tahu
bahwa ada A�ah 

di israel!

Semua orang 
yang berkumpul di

sini akan tahu bahwa
Tuhan menyelamatkan
bukan dengan pedang
atau tombak. Sebab,

Tuhanlah yang berperang
dan menyerahkanmu
ke dalam tangan

kami!

Lalu, majulah Goliat 
ke arah Daud. Tapi, Daud 

justru berlari ke arahnya.
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1 SAMUEL 17:481 SAMUEL 17:4826



1 SAMUEL 17:481 SAMUEL 17:48 27



1 SAMUEL 17:491 SAMUEL 17:4928



1 SAMUEL 17:50-511 SAMUEL 17:50-51

HOR�E!!!

Daud
berhasil!!

Dia melakukan 
hal yang mustahil!

Dia membunuh
raksasa itu!
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1 SAMUEL 17:52-531 SAMUEL 17:52-53

Ketika pasukan Filistin 
melihat bahwa pahlawan 

mereka telah tewas, 
mereka pun melarikan diri. 
S	t itulah pasukan israel 
maju menyerang dengan 

pekik perang dan mengejar 
orang-orang Filistin 
sampai ke pintu masuk 

kota-kota mereka.

Kemudian,
pasukan israel

menjarah
perkemahan 

orang Filistin.

Namun, Daud menyimpan pedang 
Goliat di tendanya dan membawa 
kepala raksasa itu ke Yerusalem.
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1 SAMUEL 17:57-581 SAMUEL 17:57-58

Hidup 
Daud!

Raja
ingin bicara
denganmu, 
anak muda.

Kamu
telah menarik

perhatian semua 
orang dengan 

membunuh
Goliat.

Bolehkah
aku tahu,

siapakah dirimu,
bocah pembunuh 

raksasa?

Hamba adalah
anak hambamu,

isai dari
Betlehem.

Daud, sang 
pembunuh 
Raksasa!

Ya!
Daud yang 

agung!

Seorang 
pahlawan telah 
bangkit dari 
antara kita!

A�ah 
benar-benar 

menyertai 
kita!

Mulai 
sekarang 
kita dapat 

memenangkan 
seluruh 

pertempuran 
kita!

31



1 SAMUEL 18:21 SAMUEL 18:2

Kamu
sudah dengar?
Seorang bocah
membunuh Goliat

si raksasa!

Benarkah?
Dia bahkan

masih remaja! Siapa 
namanya?

Namanya
Daud. Daud dari

Betlehem!

Kisah kepahlawanan Daud dan kemenanga�ya
yang menakjubkan atas raksasa itu menyebar

ke seluruh desa dan kota di israel.

Daud menjadi 
sangat terkenal.

Dia
sangat 
tampan!

Hei! itu
si pembunuh 
raksasa!

Dia diberkati 
dan dilindungi 
Yahweh. A�ah 
menyertainya!

Dia juga 
kuat dan 
berani!

Kamu
mendapat

kamar khusus
di istana

raja.

Raja Saul membawa Daud ke 
istananya dan tidak mengizinka�ya 

pulang kepada keluarganya.
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