




1 SAMUEL 18:3-51 SAMUEL 18:3-5

Bersulang
untuk saudaraku 
yang baru dan 

an�ota keluarga
keraj�n!

Yonatan ...

A�ah 
menyertaimu. 
Begitu juga 
aku, dengan 
segenap hati 
dan jiwaku.

Kamu bisa
membunuh raksasa, 

Daud. Tapi, bagaimana 
dengan mengatur 

pasukan?

Ke mana pun Daud pergi,
A�ah membuatnya berhasil.

Daud sangat berhasil sehin�a 
Raja Saul memberinya pangkat 
yang tin�i dan mengutusnya 

dalam misi-misi militer.
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1 SAMUEL 18:6-91 SAMUEL 18:6-9

Saul 
mengalahkan 

beribu-
ribu …

… tapi
Daud

puluhan
ribu!

Saul
mengalahkan 

beribu-
ribu ...

Sejak hari itu, Saul 
iri terhadap Daud.

… tapi
Daud 

puluhan
ribu!

Kepada Daud 
diperhitungkan
puluhan ribu,
sementara 

kepadaku hanya 
diperhitungkan

beribu-ribu.

Selanjutnya, 
dia pasti akan 

mengincar takhta 
keraj�n.
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1 SAMUEL 18:10-121 SAMUEL 18:10-12

Suatu ketika, tiba-tiba roh jahat menguasai
Raja Saul s
t sedang berbicara di hadapan
rakyat. Kata-katanya menjadi seperti ocehan

nabi-nabi palsu atau igauan orang yang
dihin�api roh jahat.

Tapi, perilaku 
raja menjadi 

semakin beringas.

Aku akan 
menancapkan 

Daud ke 
tembok.

S
t itu, Daud sedang
memainkan kecapi seperti biasanya

untuk menenangkan raja dan
orang-orang di sekitarnya.

Tapi, A�ah 
menyertai Daud ...

Saul menjadi 
takut terhadap 
Daud karena dia 
menyadari bahwa 
A�ah menyertai 

Daud ... tapi telah 
menin�alka�ya.

... sehin�a dia dapat
menghindar dari tombak

yang dihujamkan oleh 
seorang ahli perang

seperti Saul.
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1 SAMUEL 18:13-161 SAMUEL 18:13-16

Untuk menyingkirkan Daud
dari istananya, Saul mengangkat

Daud menjadi panglima yang
mengepalai 1.000 prajurit.

Dia ingin menyingkirkan Daud ... bahkan mungkin 
ingin membuatnya terbunuh di medan perang.

Tapi, Daud berhasil dalam segala sesuatu 
yang diperbuatnya, sebab A�ah menyertainya.

Ketika Saul melihat
bahwa Daud sangat
berhasil, ia menjadi

takut terhadap Daud.

Pertempuran demi pertempuran yang
dihadapi Daud semakin menunju�an kualitas
kepemimpinan, keberanian, dan karakternya.

Kemenangan-kemenanga�ya membuat
rakyat semakin mencintainya.

Saul tidak memandang Daud sebagai 
berkat bagi israel, tapi sebagai ancaman.

4



1 SAMUEL 18:17-181 SAMUEL 18:17-18

Karena mengan�ap Daud
sebagai ancaman terhadap
takhtanya, Saul merancang

siasat yang lain …

Ana�u, kamu
telah melayaniku 

dengan setia.
Sudah s�tnya kamu 

menjadi bagian
dari keluarga 

keraj�n.

ini Merab, 
putriku yang 

tertua.

Aku akan
memberika�ya sebagai

istrimu. Hanya, mengabdilah
kepadaku dengan gagah
berani dan majulah dalam
peperangan bagi Tuhan.

Dengan begitu 
aku tidak harus 

menyingkirka�ya 
sendiri. Biarlah 
orang-orang 
Filistin yang 

melakuka�ya!

Siapakah hamba? Siapakah sanak
saudara dan kaum keluarga

ayah hamba di hadapan bangsa
israel, sehina hambamu ini

dapat menjadi menantu
Tuanku Raja?

Daud, kamu adalah orang
yang dipakai A�ah secara luar

biasa. Keberanianmu telah sering
kudengar, dan aku membutuhkan

orang sepertimu dalam
pasukanku ... dan keluargaku.
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1 SAMUEL 18:19-211 SAMUEL 18:19-21

Tapi, ketika tiba s�tnya
Merab dinikahkan dengan Daud,

Raja Saul justru memberikan
putrinya itu kepada laki-laki lain.

Daud tetap memercayai
rencana A�ah. Bahkan, setelah

Saul mengingkari janjinya, Daud tetap
mengabdi kepadanya dengan setia.

Tuanku
Raja, hamba 
mohon izin

untuk bicara.

Tuanku
masih memiliki 
kesempatan 

untuk mengawasi 
gerak-gerik

Daud.

Mikhal,
putri Tuanku, 

tampaknya jatuh 
cinta pada 

Daud.

H�m... Aku
akan memberikan

Mikhal sehin�a dia
menjadi jerat bagi Daud,

dan supaya orang-
orang Filistin dapat

menyingkirka ya
bagiku.
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1 SAMUEL 18:22-251 SAMUEL 18:22-25

Jangan
putus asa, 

Daud.

Kamu
akan memiliki 

kesempatan lain
untuk menjadi

menantuku.
Sampaikanlah 
kepada Daud

dengan diam-diam,
“Sesun�uhnya raja 
menyukaimu, seluruh 

pegawainya juga 
mengasihimu. Oleh 
sebab itu, jadilah 

menantu raja.”

Pegawai-pegawai Raja Saul pun
menyampaikan pesan itu kepada Daud ...

Namun, dia menan�apinya dengan rendah hati.

Tidak mudah 
untuk menjadi 
menantu raja.

Aku hanya 
seorang yang 

miskin dan 
rendah.

Katakan kepada Daud, “Paduka raja tidak 
menginginkan mas kawin apa pun selain

seratus kulit khatan orang Filistin
sebagai pembalasan dendamnya

kepada musuh-musuhnya.”*

Rencana Raja Saul adalah agar Daud
tewas di tangan orang Filistin sehin�a
dia bisa menyingkirka�ya ... sekaligus

ancaman terhadap  tahktanya.

 * Pada zaman dahulu, prajurit yang berperang
seringkali memutilasi mayat musuh untuk menghina
dan memprovokasi musuh-musuh mereka.
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1 SAMUEL 18:26-291 SAMUEL 18:26-29

Ayo kita
berangkat!

Tuanku meminta 
100, tetapi hamba 
membawa 200 … 
Demi kehormatan 

Tuanku Raja.

Kali ini Saul menepati janjinya.
Namun, ketika Saul menyadari bahwa

Tuhan menyertai Daud dan bahwa Mikhal
mencintai Daud, dia menjadi semakin cemas.

Saul menjadi semakin 
takut terhadap Daud, dan 

dia mengan�apnya sebagai 
musuh sampai akhir hidupnya.
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1 SAMUEL 18:301 SAMUEL 18:30

Pasukan Filistin terus menyerang israel, tapi Daud 
mengalahkan mereka lebih daripada panglima Saul 

yang lain. Hal itu membuat namanya semakin terkenal.
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Saul pun 
semakin iri … Bawa

Daud kemari 
sore ini, 

sendirian.

Aku telah 
memerintahkan 

pengawal-
pengawalku untuk 

membunuhnya. 
Dia telah menjadi 

ancaman bagi 
takhtaku.

Daud,
ayahku mencari 

kesempatan untuk 
membunuhmu. 

Berjaga-jagalah 
besok pagi, pergilah 

bersembunyi dan 
tetaplah di

sana

Aku akan
pergi dan 

bicara dengan
ayahku di padang 

tempat kau 
berada.

Aku akan
bicara tentangmu 

kepadanya dan akan 
memberitahumu apa
yang kudapatkan

darinya.

Mengapa
engkau hendak 
berbuat dosa 

terhadap orang
yang tidak

bersalah dan 
membunuhnya

tanpa alasan?

Demi
TUHAN yang
hidup, Daud
tidak akan

dibunuh.

Mendengar
itu, Yonatan
meman
il
Daud dan

memberitahukan
seluruh

percakapan itu.

1 SAMUEL 19:1-71 SAMUEL 19:1-7

Ayah, janganlah seorang
Raja israel berbuat dosa 
terhadap Daud, hambanya.
Dia tidak berbuat dosa 
terhadapmu. Bukankah

yang diperbuatnya 
sangat baik

bagimu?

Daud
mempertaruhkan 
nyawanya  s�t

mengalahkan orang
Filistin itu. TUHAN telah 

memberikan kemenangan 
yang besar kepada

seluruh israel. Engkau 
sudah melihatnya 
dan bersukacita.

Yonatan membawa Daud
kepada Saul, sehin
a Daud pun
bekerja padanya seperti dahulu.
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1 SAMUEL 19:81 SAMUEL 19:8

Tapi, pasukan Filistin 
belum juga menyerah.

Dalam peperangan itu, Daud
dan pasuka�ya terus-menerus
meraih kemenangan telak. Daud

sangat perkasa sehin�a musuh-
musuhnya melarikan diri darinya.

Ketika peperangan berkobar 
kembali, Saul mengutus Daud dan 

panglimanya yang lain untuk 
menghadapi pasukan Filistin.
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1 SAMUEL 19:9-101 SAMUEL 19:9-10

Setelah kemenangan itu, Daud kembali 
ke istana Saul seperti biasanya.

Sekali lagi, roh jahat membujuk 
Saul untuk membunuh Daud.

Namun, iri hati dan 
dengki tidak mudah 
dimatikan jika tidak 

ada pertobatan.

… atau
Saul tidak

akan berhenti
sampai aku

mati.

Mulai 
sekarang 
aku harus 
melarikan 

diri …
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1 SAMUEL 19:11-141 SAMUEL 19:11-14

Pergi!
Kepung tempat
tin�al Daud
dan putriku!

Besok
pagi, sergap 

dan bunuh
dia! Jika kamu 

tidak melarikan 
diri malam ini, 
besok kamu
akan dibunuh.

Aku akan 
menghubungimu jika 

memungkinkan.

Aku akan 
mengulur-
ulur waktu 
sebisaku.

K�sokan paginya.

Tun�u!
Dia sedang 

sakit!
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1 SAMUEL 19:15-171 SAMUEL 19:15-17

Aku tidak 
peduli kalau 

dia sakit!

Bawa
Daud kemari 
supaya aku 

membunuhnya!

Mikhal, 
putriku!

Mengapa kamu 
membohongiku 

seperti ini sehin�a 
musuhku dapat 
melarikan diri?!

Ayah ... dia
berkata kepadaku, 
“Biarkan aku pergi. 
Mengapa aku harus 

membunuhmu?”
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1 SAMUEL 19:18-191 SAMUEL 19:18-19

Dalam pelaria�ya, Daud pergi ke Rama, 
tempat tin�al Nabi Samuel. Di sana, Daud 

menceritakan segala sesuatu kepada sang 
nabi tentang apa yang sudah Saul lakukan.

Ketika kabar bahwa Daud melarikan diri didengar Saul, 
dia pun mengirim pasukan untuk menangkap Daud dan 
membawanya kembali supaya dia dapat membunuhnya.

Di kota tempat
Daud melarikan diri,
ada sekumpulan nabi
dan murid-murid yang 

belajar di bawah 
pimpinan Samuel.

Nabi-nabi ini menyatakan 
firman Tuhan, kemungkinan 

dengan diiringi musik.

S�t para
prajurit memasuki

kota untuk 
menangkap Daud, 

sesuatu yang tidak 
biasa terjadi …
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1 SAMUEL 19:20-241 SAMUEL 19:20-24

A�ah ingin
agar semua orang
merendahkan diri di

hadapan-Nya …

… dan me-
muliakan

Dia!

Roh A�ah bekerja secara luar biasa 
sehina para prajurit itu ikut bernubuat 
dan menceritakan segala keajaiban A�ah.

Roh A�ah menguasai 
dalam-dalam hati Saul.

Tuhan itu
adil! Dialah 

A�ah yang benar, 
Sang Pencipta 
umat manusia!

Dialah
satu-satunya 
yang layak 
menerima 

hormat dan 
pujian!

Apakah
Saul juga 
seorang 

nabi?

Raja Saul 
menanalkan 

jubah kebesaran 
dan zirahnya, lalu 

berbaring. Dia benar-
benar direndahkan
di hadapan Tuhan.

Setelah tiga kali kegagalan,
Saul pun pergi sendiri ke sana
untuk menangkap Daud, tapi dia

sendiri mengalami hal yang sama.
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Sementara Raja Saul
dan pasuka�ya berada di

Rama, Daud melarikan diri ke 
tempat tin	al Yonatan.

Apa yang telah
kulakukan? Apa
kejahatanku?

Mengapa aku
dianap bersalah

oleh ayahmu sehina
dia berusaha mem-

bunuhku?!

Kamu
tidak akan 

mati!

Dengar,
ayahku tidak

akan melakukan 
apa pun, besar

atau kecil,
tanpa bicara 
denganku.

Mengapa
dia menutupi hal
ini dariku? Tidak

mungkin!

Apa pun
yang kamu
mau supaya 

kulakukan, akan 
kulakukan.

Ayahmu tentu berkata pada 
dirinya sendiri, “Yonatan
tidak boleh mengetahui

hal ini, atau dia akan
berdukacita.”

Tapi, demi
Tuhan yang hidup,

hanya tinal satu
langkah saja jarak

antara aku dan
kematian.

Besok adalah peray�n 
bulan baru, seharusnya

aku duduk dalam perjamuan 
dengan raja. Tapi, biarkan 
aku pergi supaya dapat 
bersembunyi di padang.

Jika ayahmu
bertanya, katakan,

“Daud memintaku dengan 
sunuh-sunuh agar
dia dapat merayakan
persembahan tahunan
ini di Betlehem, karena

peray�n ini juga
diadakan di sana bagi 

seluruh kaumnya.”

Jika ayahmu 
marah, kamu bisa
yakin bahwa dia

benar-benar ingin 
mencelakaiku.
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1 SAMUEL 20:8-151 SAMUEL 20:8-15

Dan, kumohon
kepadamu, tunju�anlah 

kemurahan kepada
hambamu ini karena 

kita berjanji di
hadapan A�ah.

Jika aku
bersalah, bunuhlah

aku dengan tanganmu 
sendiri! Mengapa

harus menyerahkanku 
kepada ayahmu?

Tidak! Jika
aku memiliki 

petunjuk sekecil
apa pun bahwa ayahku

akan membunuhmu,
aku pasti akan
mengataka�ya 

kepadamu.

Siapa yang akan 
memberitahuku jika 
ayahmu berusaha 

untuk membunuhku? Ayo, mari 
kita pergi ke 

padang.

Aku bersumpah demi Tuhan,
A�ah israel! Lusa, pada
waktu seperti ini, aku

sudah mengetahui
niat ayahku!

Kalau
dia melunak

terhadapmu, aku
akan mengirim

pesan dan 
memberitahumu.

Tapi, jika dia
 berniat mencelakaimu, 

Tuhan sendiri yang 
menghukumku dengan 
keras jika aku tidak 
memberitahumu dan 
melepasmu dalam 

damai.

Tapi, tunju�anlah kemurahanmu
kepadaku selama aku hidup agar aku

tidak dibunuh, atau kepada keluargaku,
setelah Tuhan menghancurkan

musuh-musuhmu.

Kiranya A�ah
menyertaimu, 
seperti Dia 
menyertaiku 

ayahku.
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1 SAMUEL 20:18-341 SAMUEL 20:18-34

Besok kamu
akan dicari

karena tempat
dudukmu 
kosong.

Pergilah ke
bukit batu Ezel.

Aku akan memberimu
tanda dengan

menemba an anak-
anak panah ke dekat 

bukit batu itu dan 
menyuruh seorang
anak kecil untuk 
mengambilnya.

Jika
aku berkata,

“Anak-anak panah 
itu di dekat sini,”

artinya kamu
aman.

Tapi, jika aku 
berkata, “Anak-

anak panah itu di 
sebelah sana,”
artinya kamu 
harus pergi.

Raja Saul tidak berbicara apa-apa tentang Daud pada 
hari pertama peray�n itu, tetapi pada hari kedua …

Mengapa 
kemarin atau 
hari ini Daud 

belum datang 
ke perjamuan 

makan?

Dasar anak 
perempuan 

sundal!

Bawa
Daud kemari!

Dia harus
mati!

Kamu pikir
aku tidak tahu

bahwa kamu memihak 
kepadanya?! Kamu 
membuat aib bagi 

dirimu sendiri
dan ibumu!

Dia minta izin 
kepadaku untuk

pulang dan 
mempersembahkan

kurban dengan
keluarganya.
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1 SAMUEL 20:35-421 SAMUEL 20:35-42

Bukankah 
anak-anak 

panah itu jauh 
ke sebelah 

sana?

Bawa
senjataku 
kembali ke
kota. Aku

akan kembali
nanti.

Pergilah dalam damai ... Tuhanlah 
yang menjadi saksi di antara 

keluarga kita untuk 
selama-lamanya.

Daud pun bersujud di
hadapan Yonatan. Dia bersyukur 

karena sahabatnya itu telah 
menyelamatkan nyawanya.
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1 SAMUEL 21:1-91 SAMUEL 21:1-9

Daud melarikan diri dari Saul ke 
Nob, sebuah kota para imam. Di sana, 

Daud bertemu dengan Abimelekh.
Mengapa

kamu sendirian? 
Mengapa tidak

ada orang yang 
bersamamu?

Raja memberiku 
misi khusus, dia

tidak ingin ada orang 
yang mengetahuinya. 

Orang-orangku
akan menemuiku.

Namun, kebohongan 
Daud ini akan segera
membawa konsekuensi

yang tragis ...

Tubuh 
orang-orangku 
kudus, bahkan 

dalam misi yang 
tidak kudus.

Adakah tombak 
atau pedang di sini? 

Aku tidak sempat 
membawa senjata 
apa pun karena
misi Paduka Raja 

sangat mendadak.

Adakah 
makanan 
untu�u?

Aku tidak punya 
makanan biasa, hanya 
roti yang dikuduskan. 
Kamu bisa memaka�ya 

jika tubuhmu tahir.

Di sini hanya
ada pedang milik 
Goliat yang kamu 
bunuh di lembah 

Elah itu.

Tidak ada
senjata lain yang
setara dengan

pedang itu.

Berikan
pedang itu
kepadaku.
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1 SAMUEL 21:10-151 SAMUEL 21:10-15

Hari itu, Daud melarikan diri dan pergi 
menghadap Raja Kota Akish, salah satu 

kota Filistin, untuk bersembunyi dari Saul.

Tuanku,
jangan biarkan
orang ini tin�al

di antara kita ... Dia 
layaknya seorang

raja di antara
orang ibrani. inilah lagu

yang mereka
nyanyikan tentang dia: 

“Saul mengalahkan 
beribu-ribu, tapi Daud 

mengalahkan
puluhan ribu!”

Bawa dia 
kepadaku, aku 
yang akan me-
mutuska�ya.

Tapi, Daud tahu bahwa dia berada di 
tempat asal Goliat, dan dian�ap sebagai 

musuh. Jadi, dia merencanakan siasat ...

Mengapa
kamu

membawanya 
kepadaku?!
Orang ini

gila!

Apakah kotaku 
kekurangan orang 
gila sehin�a kamu 

membawanya ke 
hadapanku?!

Haruskah 
orang ini
masuk ke
rumahku?!
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1 SAMUEL 22:1-51 SAMUEL 22:1-5

Daud pun menin�alkan tempat
itu dan melarikan diri ke Gua Adulam,

yang hanya berjarak sekitar 19
kilometer dari Betlehem. Di sana, sanak 

keluarganya datang menjenguknya.

Daud juga keturunan Moab dari nenek 
moyangnya, Rut, sehin�a dia pun pergi 
menghadap raja Moab untuk memohon 

perlindungan bagi orang tuanya.

Tapi, tak lama
kemudian, ada orang-
orang tertindas, tidak

puas, atau yang terjerat
utang datang ke gua itu.
Dengan cepat, Daud kini

memiliki pasukan
berjumlah 400 orang.

Sebagaimana Samuel menolong dan memberi 
petunjuk kepada Saul, A ah pun mengutus Nabi 

Gad untuk memberi petunjuk kepada Daud.

Jangan
tinal di
benteng ini,
pergilah ke

tanah
Yehuda.

Aku akan
pergi dan 

bersembunyi 
di hutan
Keret.
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1 SAMUEL 22:6-161 SAMUEL 22:6-16

Hai orang-orang 
Benyamin! Akankah

anak isai itu memberimu 
ladang, kebun an�ur,

dan mengangkatmu 
menjadi komandan 

pasukan?! Tidak seorang pun 
dari kalian yang peduli 
kepadaku atau bahkan 

memberitahuku apa yang 
direncanakan anau 

sendiri terhadap
aku!

Hamba pernah melihatnya!
Daud pernah datang menemui
Abimelekh di kota para imam,

dan Mereka memberinya
perbekalan serta pedang

milik Goliat.

Mengapa kalian 
bersekongkol 

melawanku dengan 
menolong anak

isai itu?!

Siapakah yang
lebih setia kepada

Tuanku selain Daud? 
Janganlah Tuanku

menuduh hambamu ini 
melakukan kesalahan … 

kami sama sekali
tidak tahu apa yang

Tuanku katakan.

Bunuh imam-imam ini!
Bunuh mereka dan
seluruh keluarga

mereka!

Mereka tahu
bahwa Daud telah 
melarikan diri, tapi

tidak mau mem-
beritahuku.

Mengapa kalian
berniat jahat

terhadapku dan tidak 
memberitahuku tempat 

persembunyia�ya?
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1 SAMUEL 22:17-231 SAMUEL 22:17-23

Kataku …
BUNUH imam-
imam ini dan 
keluarga 
mereka!

T—tapi 
Tuan, 

mereka ini 
pelayan 
A�ah!

Hari itu, Doeg membunuh
85 orang imam, setiap laki-

laki, perempuan, serta
anak-anak di kota itu.

Kabar itu sampai
ke telinga Daud.

Doeg 
membunuh 

semua imam di 
Nob, kecuali 

Abyatar, yang 
sekarang 

mendatangi 
kita.

Aku tahu
ketika Doeg
ada di sana
pada hari itu,

dia akan 
melaporka�ya 
kepada Saul.

Bawa 
Abyatar 
kemari.

Kamu!
Bunuh semua 

imam ini!
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KELUARAN 28KELUARAN 28

Abyatar membawa bersamanya batu Umim dan Tumim. 
Batu-batu itu dibawanya di dalam baju efod dan 
digunakan untuk mencari tahu kehendak A�ah.

Tidak diketahui apakah batu-batu mulia itu atau 
batu-batu yang berwarna hitam dan putih di kedua 

sisinya ini yang akan memberi jawaban “ya” atau 
“tidak” terhadap pertany�n yang spesifik …

Terlepas dari itu semua,
A�ah memberikan batu-batu ini

agar para pemimpin israel dapat 
menemukan kehendak A�ah.

… atau mungkin batu-batu 
dengan huruf-huruf ibrani
ini yang akan memunculkan 
kata-kata yang bisa dibaca 
para imam sebagai jawaban.

Kitab Keluaran mencatat
bahwa Tuhan berfirman

kepada Musa Tentang Umim
dan Tumim ...

Batu undi
Umim dan Tumim

ini adalah satu-
satunya cara 

pengundian yang
A�ah izinkan
pada zaman 

Perjanjian Lama.

“Buatlah UMim dan
Tumim di dalam tutup dada.

Letakkanlah itu di atas jantung
Harun ketika ia menghadap TUHAN. Dengan

demikian, Harun akan selalu membawa
penghakiman atas Bangsa Israel di

hatinya ke hadapan TUHAN.”
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1 SAMUEL 23:1-121 SAMUEL 23:1-12

S�t berada di benteng Moab, Daud
menerima kabar bahwa orang-orang Filistin 
menyerang kota orang Yahudi di dekat situ. 

Daud dan
pasuka�ya 

menyelamatkan
kota kaum
israel itu.

Kita akan
berangkat ke
Kehila. A�ah

telah berfirman
bahwa Dia akan
menyerahka�ya 

ke dalam
tanganku.

Namun, kabar tentang keberad�n 
Daud itu sampai kepada Saul ...

Jadi,
sekarang A�ah

telah menyerahkan 
Daud ke dalam

tanganku. Dia telah
masuk ke dalam 

perangkap di Kehila.
Kota itu hanya

memiliki satu jalan
masuk dan jalan

keluar.

ini akan 
menjadi 
terlalu 
mudah.

Saul telah mengerahkan 
seluruh pasuka�ya 
untuk memburumu!

Pan�il 
imam Abyatar 

kemari! Aku harus
bertanya kepada

Tuhan apakah orang-
orang Kehila ini akan 

menyerahkanku 
kepada Raja 

Saul.

Orang-orang Kehila 
tidak akan mengingat 

pertolonganmu.

Mereka akan 
menyerahkanmu 

kepada Raja 
Saul.

Kita 
berangkat 
sekarang!

Setelah bertanya kepada Umim dan 
Tumim, dia pun memberi perintah ...
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1 SAMUEL 23:13-181 SAMUEL 23:13-18

Daud dan pasuka�ya berpindah-pindah
tempat di padang gurun dan perbukitan

untuk bersembunyi dari Raja Saul.

Namun, suatu hari, Daud 
mendapat kunjungan kejutan 

di perkemaha�ya ...

ini anak
Saul! Kami

telah melucuti 
senjatanya.

Daud, ayahnya pasti 
mengutus dia untuk 

menyergapmu.

Aku harus menyampaikan
pesan kepadamu ...

secara pribadi.

Tidak! Yonatan
pernah menyelamatkan

nyawaku. Dia datang
dengan maksud baik.

Jangan khawatir. 
Ayahku, tidak akan 

mencelakaimu.

Kata-katamu
sun�uh 

menguatkanku ... 
Seperti pesan

dari A�ah
sendiri.

Kamu akan menjadi raja 
atas israel, dan aku

akan menjadi 
bawahanmu.

Kiranya itu 
terjadi.
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1 SAMUEL 23:19-251 SAMUEL 23:19-25

Namun, ada kelompok lain yang tidak 
peduli dengan keselamatan Daud ...

Apa
yang kalian 
inginkan?

Sama 
dengan 
Tuanku, 

kedamaian 
di israel.

Paduka Raja, 
penduduk setempat, 
orang-orang Zif, 

mohon izin bertemu 
dengan Tuanku.

Bawa 
mereka 
kemari.

itulah 
sebabnya kami 
datang kemari 
menemui, Tuan.

Daud
bersembunyi

di wilayah kami,
di Benteng
Koresa.

Siapkan pasukan! 
Besok kita berangkat 
ke padang belantara 
Maon. Akhirnya, Tuhan 
menyerahkan Daud ke 

dalam tanganku!

Kiranya Tuhan
memberkatimu!

Tunju�an 
kepadaku tempat 
persembunyia�ya. 
Dia sangat cerdik, 
jadi beritahu aku 

semua tempat 
perlindunga�ya!

Tidak akan
ada kedamaian
di israel sampai

semua pemberontak
yang melawan raja 

ditumpas habis!
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1 SAMUEL 24:1-71 SAMUEL 24:1-7

Saul tidak membuang-buang waktu.
Dengan 3.000 orang prajuritnya,

dia segera memburu Daud. Kita berhenti 
sebentar di sini. 
Aku akan masuk 
ke gua itu untuk 

buang air.

Hari ini tentulah hari yang dimaksud
Tuhan ketika Dia berfirman, “Aku
akan menyerahkan musuhmu ke
dalam tanganmu. Perbuatlah 

apa yang baik dalam
pandanganmu."

Ug�...! Panas 
sekali gurun 

Yehuda ini!

Diam-diam,
Daud memotong
ujung jubah Saul.

Kita dapat 
membunuhnya 
dengan sekali 

tebas ...
Tidak! 

Sebenarnya,
aku bahkan tidak 
boleh merusak 

jubahnya.

Kau membiarkan 
musuhmu pergi begitu 

saja? Dia mencoba 
membunuhmu!

Dia adalah
orang yang 

diurapi Tuhan. 
Aku tidak boleh 
mencelakainya!
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1 SAMUEL 24:8-221 SAMUEL 24:8-22

Tuanku 
raja!

Mengapa Tuanku 
mendengarkan 

orang-orang yang 
berkata bahwa 

hamba berusaha 
mencelakaimu?

Tuanku, 
lihatlah! 
ini ujung 
jubahmu!

Mengapa Paduka 
mengejarku? Hamba 

hanyalah s�kor 
anjing mati ... atau 

s�kor kutu!

Daud, 
ana�u!

Kamu lebih benar 
dariku. Pada hari ini, 
kamu menunju�an 
kebaikan kepadaku, 

meski aku telah 
memperlakukanmu 

dengan jahat.

Hari ini, kamu bisa
saja mengambil nyawaku ... 
Kiranya Tuhan membalas 

kebaikan yang telah kamu
tunju�an kepadaku hari ini!

Aku tahu 
pasti bahwa 
kamu akan 

menjadi Raja 
israel!

Sekarang, 
bersumpahlah

dengan nama A�ah
bahwa kamu tidak

akan membinasakan 
keturunanku dan

menghapus namaku
dari kaum keluarga

ayahku!

Orang-orangku 
mendesa�u untuk 
membunuhmu, tapi
aku tidak akan 

mencelakai orang 
yang diurapi

Tuhan!

Ya, raja
yang agung!

Aku bersumpah 
demi nama

A�ah!
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