




Tuanku, mengapa 
engkau bersikap 

seperti ini?

Ketika anak 
itu masih hidup, 

tuanku berpuasa 
dan menangis …

Sekarang, 
anak itu sudah 

mati, dan tuanku 
malah bangkit 

dan makan!

S�t anak itu 
hidup, aku berpuasa 
dan menangis, sebab 

pikirku, siapa tahu TUHAN 
mengasihani aku dan 

mengizinkan anak 
itu hidup.

Tapi, 
sekarang 
dia sudah 

mati, mengapa 
aku harus 
berpuasa?

Aku 
akan pergi 
kepadanya, 

tapi dia tidak 
akan kembali 

kepadaku.
Lalu, Daud menghibur istrinya. 

Perempuan itu nantinya 
memberinya seorang putra 

yang dinamai Salomo.

Setelah mendengar kabar dari 
Yoab, Daud berangkat bersama 

pasuka�ya untuk menyerbu 
Raba, kota orang Amon.

Daud mengambil mahkota 
dari raja kota itu dan memaksa 
seluruh penduduk di kota-kota 

orang Amon menjadi pekerja rodi.
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Sesudah itu ...
Amnon, apa kau 
tertarik pada 

Tamar, saudara 
tirimu itu?

Ah, Yonadab, 
bukan hanya tertarik. 

Aku tidak dapat 
mengalihkan pandangan 

darinya. Aku selalu 
memikirkan dia.

Mengapa kau 
demikian merana, 

Amnon? Kau 
tampak kacau.

Aku 
jatuh cinta 

kepada Tamar, adik 
perempuan Absalom, 
saudaraku itu ... Tapi, 
mustahil bagiku untuk 

mendekatinya atau 
bersamanya 

sendirian saja.

itu 
perkara 

yang 
gampang.

Berbaringlah di tempat 
tidur sambil berpura-pura 
sakit. Mintalah kepada raja 
agar Tamar meman�ang 

roti khusus untukmu.

Pelayan, 
tin�alkan 
ruangan 

ini!

Marilah 
tidur denganku, 

adi�u!

Tidak!
Jangan melakukan

tindakan jahat seperti
ini. Hal seperti ini tidak

boleh dilakukan di
israel!
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Pergi!
Keluar dari
kamarku!

Tidak!
Mengusirku

justru lebih kejam 
daripada apa 

yang kau lakukan 
padaku tadi!

Tamar langsung mengadu 
kepada Absalom, kakaknya.

Apa yang terjadi, 
adi�u? Mengapa 

pakaianmu terkoyak 
seperti ini?

Saudara tiri 
kita, Amnon telah 
memerkosa aku!

Ketika Raja Daud mendengar kabar itu, 
dia sangat marah … tapi tidak menghukum 

Amnon atas kejahata�ya itu.

Namun, Absalom mempunyai 
rencana yang lain ...

Jangan 
khawatir, adi�u. 
Mulai sekarang, 

kamu dalam 
perlindunganku.

Setelah membunuh Amnon, 
Absalom melarikan diri ke Gesur 

dan tin�al di sana selama 3 tahun.

Dua tahun kemudian, ketika anak-anak
 Daud berkumpul untuk menikmati perjamuan 
makan, Absalom membalaskan dendamnya.

Dengan ini, 
dendam Absalom 

terpuaskan …

… begitu pula 
dendam Tamar, 

adiknya.

2 SAMUEL 13:15-38

Pelayan! 
Bawa 

perempuan 
ini keluar, 
sekarang!
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Yoab, panglima raja, tahu bahwa sebenarnya 
hati Raja Daud merindukan Absalom.

Jadi, dia meman�il seorang perempuan 
bijaksana untuk pura-pura mengadu 

kepada Raja Daud tentang dua anaknya.

Katakan ini, 
maka kamu 

akan menarik 
perhatian 
sang raja.

Dengan 
begitu, raja akan 

mengizinkan putranya, 
Absalom, kembali 

ke Yerusalem.

Absalom pun kembali ke israel, meski 
dia telah membunuh saudaranya sendiri. 
Absalom dipuji banyak orang di israel 

karena parasnya yang tampan.

Apa Yoab yang menyuruhmu 
menceritakan hal ini untuk 
mengubah situasi tentang 

ana�u Absalom?

Sun�uh, tidak 
ada yang terluput dari 
pandangan tuanku raja. 

Hikmat Paduka benar-benar 
berasal dari A�ah.

Kamu boleh membawa
Absalom kembali, tapi
dia harus tin�al di

rumahnya sendiri.

Hamba telah 
menerima kemurahan 

raja, sebab 
permohonan hamba 
telah dikabulkan.

Ya. Tapi dia 
tidak boleh 

melihat 
wajahku.

2 SAMUEL 13:39-14:25

Baiklah, 
pan�il Yoab 

kemari.
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Raja Daud memperhatikan 
perkat�n panglimanya 

dan mengizinkan Absalom 
kembali ke Yerusalem.

Setelah dua tahun tidak bertemu 
ayahnya, dan ditolak oleh Yoab 
untuk mengadakan pertemuan, 

Absalom membuat rencana untuk 
menarik perhatian Yoab.

Tuan muda! 
Mengapa engkau 

membakar ladang 
hamba yang berada 

dekat ladang 
tuanku?

Aku hanya 
memberi 

pesan supaya 
kamu datang 
menemuiku!

Sudah dua tahun aku 
berada di sini. Aku ingin 

bertemu ayahku, dan jika 
aku bersalah, biarlah dia 

menjatuhkan hukuman 
mati padaku!

Baiklah.
Hamba akan 
bicara pada 
paduka raja.

Namun, keputusan itu 
justru membuka jalan bagi 

persekongkolan jahat.

Kalau aku 
diangkat menjadi 
hakim atas Israel, 

aku dapat memastikan 
bahwa semua orang 

akan mendapat 
keadilan.

Ketika ada orang yang datang untuk menghadap 
Raja Daud, Absalom mencegat mereka di pintu 

gerbang dan mengatakan bahwa tidak akan ada 
orang di istana yang bersedia mendengar keluhan 

mereka. Melalui fitnah dan kata-kata yang manis,
Absalom mencuri hati banyak orang.

Untuk menunju an kekuas�ya, Absalom naik 
kereta yang ditarik oleh beberapa kuda dengan 50 orang 

yang berlari di hadapaya mengelilingi Yerusalem.

Absalom juga mengalihkan kepadanya cinta 
rakyat israel dari Daud, dan mengirim kabar 

bahwa dia telah diangkat menjadi raja.
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Ketika Daud mendengar kabar persekongkolan 
dan pemberontakan itu, dia dan para pegawainya 

segera melarikan diri dari Yerusalem.

Hamba-hambamu 
siap melakukan 

apa yang paduka 
perintahkan!

Keseti	nmu 
sun�uh kuhargai 

pada s	t-s	t seperti 
ini. Tapi, tin�alkan 10 
orang selirku untuk 

menun�ui istana.

Rakyat Yerusalem menangis dengan 
nyaring ketika mereka melihat Daud dan 
Tabut A�ah menin�alkan kota mereka.

itai, pengawalku 
yang setia. Kamu

dan pasukanmu tidak 
harus mengikutiku 

karena baru 
saja datang dari 

negeri lain.

Tuanku 
raja!

Kami akan ikut 
ke mana pun Tuanku 
Raja berada, baik 
mati maupun hidup.

Daud dan orang-orang 
yang mengikutinya berjalan 

sampai ke Bukit Zaitun.
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Bawa Tabut A�ah 
kembali ke kota. Kalau 

A�ah berkenan kepadaku, 
Dia akan mengizinkanku 

untuk kembali dan 
melihatnya sekali 

lagi.

Husai, sahabatku. 
Kamu dapat melayaniku 
dengan mengacaukan 
nasihat Ahitofel yang 
diberika�ya kepada 

Absalom.

“Ya TUHAN, buatlah nasihat 
Ahitofel itu gagal.”

Ziba, untuk 
apa kamu 
membawa 
semua ini?

Tuanku, keledai-
keledai ini untuk 

ditun�angi olehmu 
dan keluargamu. Semua 

makanan ini untuk 
menguatkan orang-

orangmu.

Jika demikian, 
segala milik 

tuanmu sekarang 
adalah milikmu.

“Di mana Mefiboset, 
tuanmu itu?”

“Beliau tetap di Yerusalem sebab dia 
yakin bahwa kini keraj�n kakeknya 

akan dikembalikan kepadanya.”

Baik, 
Paduka. Kiranya 
hamba mendapat 
belas kasihan 
di hadapanmu, 

ya Raja.

Setelah mereka melewati puncak bukit Zaitun, 
mereka disambut oleh Ziba. Dia adalah hamba 
Mefiboset, anak Yonatan sekaligus cucu Saul.
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Namun, tidak semua 
orang merasa 

demikian …
Pergi!

Pergilah kamu 
penumpah 
darah!

A�ah sedang 
membalaskan 

darah yang telah 
kamu tumpahkan, 

dan Dia akan 
menghancur-

kanmu!

Tuanku, mengapa anjing
mati itu mengutuki engkau? 
izinkan hamba memen�al 
kepala orang itu dengan 

sekali tebas.

Tidak, Biarkan dia. 
Mungkin dia mengutu�u 

karena A�ah yang 
menyuruhnya.

Jika Absalom, 
putraku sendiri, 
ingin membunuhku 

apalagi orang dari 
suku Benyamin ini.

2 SAMUEL 16:5-14

Biarkan 
dia hidup.

Mungkin A�ah akan 
melihat kesesakanku 

sehin�a Dia akan 
memberi kebaikan 

sebagai ganti kutuk 
yang kuterima 

hari ini.
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Beginikah kau 
menunju�an kasihmu 
kepada sahabatmu? 
Mengapa kamu tidak 

pergi bersama 
raja?

Hamba mengabdi 
kepada raja yang 

diangkat oleh rakyat. 
Hamba akan melayani 

tuan muda sebagaimana 
telah melayani ayah 

tuanku!

Ahitofel adalah kakek Batsyeba sehin�a dia 
mungkin memandang kesempatan ini sebagai 
waktu untuk membalas dendam kepada Daud.

Ahitofel adalah seorang yang dihormati 
dan nasihatnya sangat tepat. Karena itu, 

bangsa israel mengan�ap perkat��ya 
seperti perkat�n “firman A�ah”.

Ahitofel, 
apa saranmu 

untuk ini?

Buatlah dirimu 
dibenci ayahmu, 

sebab hal itu akan 
mengukuhkan 

kedudukanmu di 
hadapan rakyat.

Bukankah aku 
telah merampas 

keraj��ya?

Hidup 
raja!

Akhirnya, 
pemimpin yang 

mau mendengarkan 
rakyatnya!

Pemerintaha�ya 
berjaya 

selamanya!  

2 SAMUEL 16:15-20

Hidup 
raja!

2 SAMUEL 16:15-20
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Bertindaklah 
lebih jauh lagi. 
Permalukan 

dia!

Dia menin�alkan 
10 selirnya untuk 
mengurus istana.

Aku 
menyarankanmu 

untuk membentang-
kan tenda di atap 
istana dan tidur 

dengan selir-selir 
itu di hadapan 
seluruh israel.

Dengan 
demikian, 

ayahmu akan 
semakin 

membenci-
mu!

Selir-selir Daud 
kini telah menjadi 

milik Absalom. Sekarang, 
Daud akan 
memandang 

Absalom 
dengan jijik.

Namun, bukan 
pandangan Daud yang 

harus dikhawatirka�ya 
... A�ah yang kudus melihat 

dosa yang diperbuat 
Absalom di hadapan seluruh 

israel ... Kebinas �ya 
sudah dekat.
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Saran hamba, kumpulkan 
seluruh pasukan israel 
yang jumlahnya seperti 

pasir di pantai itu.

Saranmu itu 
bagus! Aku akan 
melakuka�ya!

Lalu, Husai bertemu 
dengan imam Zadok 

dan Abyatar.

Sampaikan
kepada tuanku Daud

agar tidak tin�al di
tempat penyeberangan,

tapi menyeberangi-
nya.

Ketika melihat nasihatnya tidak diikuti, 
Ahitofel pulang ke rumahnya lalu bunuh diri.

2 SAMUEL 17:1-16, 23

Katakan juga 
bahwa Absalom 

sedang mengumpulkan 
pasukan yang sangat

besar untuk melawa�ya.

Kemudian, pimpinlah 
pasukan itu ke medan 

perang dan jatuhkan Daud 
beserta orang-orangnya 

seperti menjatuhkan 
embun ke bumi.

Mereka 
seperti induk 
beruang yang 

kehilangan 
anaknya.

Sebagai prajurit 
yang berpengalaman, 

ayah tuanku tidak akan tidur 
bersama para pengikutnya. 

Dia akan bersembunyi di 
gua atau tempat lain.

Jika dia 
menyerang tuanku 
terlebih dahulu, 

rakyat hanya akan 
mengira bahwa 

ada kekalahan di 
pihak Absalom.

Seranglah 
ayahmu sekarang selagi 

dia kelelahan! Bagaimana 
menurutmu, 

Husai?

Luar biasa! 
Dengan demikian 
kekuas�n raja 
akan semakin 

kuat!

Seranglah dia 
dengan teror, maka 
seluruh pengikutnya 
akan melarikan diri.

Nasihat yang 
bagus, tapi mari 

kita dengar 
pendapat Husai 
orang Arki itu.

Ayahmu dan 
pasuka�ya adalah 

prajurit-prajurit yang 
berpengalaman.

2 SAMUEL 17:1-16, 23
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Nasihat Husai memberi waktu kepada 
Daud untuk berkumpul di kota.

Dia membagi pasuka�ya menjadi 
tiga; di bawah komando Yoab, 
Abisai, dan itai orang Het yang 

sangat setia kepadanya.

Daud juga memberikan 
perintah yang jelas 

kepada setiap panglima 
dan pasuka�ya ...

Bersikaplah 
lemah lembut 

kepada Absalom, 
demi aku ...

Aku 
juga akan 
berperang 
bersama 
kalian.

Tidak! Paduka 
bernilai sama dengan 

10.000 prajurit seperti 
kami. Musuh tidak peduli 
meski harus membunuh 
setengah dari kami, 

mereka hanya 
mengincar dirimu!

Pertempuran itu berlangsung di hutan 
Efraim. Ada 20.000 orang yang tewas pada 

hari itu, kebanyakan dari mereka tewas 
karena hutan itu daripada karena pedang.

Absalom pun bertemu 
dengan pasukan Daud 

dengan cara yang aneh.
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???

itu benar! Putra 
raja tergantung 
karena rambutnya 

tersangkut di 
hutan.

Bahkan untuk 
1.000 syikal pun 
aku tidak mau 
membunuh anak 

Raja Daud.

Apa?! Lalu, 
kenapa tidak 
kamu serang 

s�t itu 
juga?

Kamu dan kami 
semua mendengar 
perintah Raja Daud 

dengan jelas!

Jika kamu 
mengira aku akan 

men�ti perintah itu, 
kau benar-benar 

tidak menge-
nalku.

Aku 
tidak akan 
membuang-

buang 
waktuku 

denganmu!

inilah yang 
terjadi pada 

pemberontak yang 
berusaha merebut 

takhta raja.

Pastikan 
dia mati!
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Biarkan 
aku berlari 

untuk menyampaikan 
berita kemenangan 

ini kepada raja.

Pergilah! 
Laporkan kepada 

raja tentang 
segala sesuatu 
yang kamu lihat.

Tetapi, Ahim�s berlari melewati 
jalan yang lain sehin
a sampai 

lebih dahulu daripada pelari lai�ya.

Tuanku!
Seorang pelari 

datang mendekat 
membawa kabar 

dari medan 
perang!

2 SAMUEL 18:19-25

Tidak hari ini, 
Ahim�s. Putra 

raja gugur hari 
ini. Kamu akan 
berlari di hari 

yang lain.

Apa pun yang 
terjadi, izinkan 
aku membuntuti 
orang Kush itu!

Mengapa? 
Kamu bahkan 
tidak memiliki 

kabar yang akan 
menguntungkanmu!

Apa 
pun yang 
terjadi, 
aku ingin 
berlari!

Kalau 
begitu, 
larilah!

Jika pelari
 itu sendirian, 
dia membawa 
kabar baik.
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Tuan, ada 
satu lagi 

yang berlari 
kemari!

Orang itu 
pasti juga 
membawa 

kabar baik.

Pelari 
yang pertama 

berlari seperti 
Ahim�s!

Selamat!

A�ah telah 
menyerahkan 
orang-orang 
yang melawan 
Tuanku Raja!

Hamba 
membawa 

kabar baik, 
Tuanku 
Raja!

Pada hari ini, TUHAN telah 
melepaskan Tuanku dari 

tangan semua orang yang 
bangkit melawanmu.

Bagaimana 
dengan Absalom, 
orang muda itu? 

Selamatkah 
dia?

Biarlah 
musuh-musuh 

Tuanku Raja dan 
semua yang bangkit 
melawanmu menjadi 

seperti orang 
muda itu!

2 SAMUEL 18:26-32

Bagaimana 
dengan Absalom, 
orang muda itu? 
Selamatkah dia?

Ada keributan besar 
s�t hamba hendak 
pergi menyampaikan 

pesan kepada 
Tuanku.

Berdirilah di 
sampingku.

Ah, seorang 
yang baik 

dengan kabar 
yang baik!
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2 SAMUEL 18:33-19:8

Raja 
duduk di pintu 

gerbang! Raja tahu 
bahwa kita 

telah berjuang 
mati-matian 

baginya.

Tuanku 
membenci mereka 

yang mengasihi engkau, 
tapi mengasihi mereka 

yang membenci 
engkau.

Tuanku, engkau 
mempermalukan semua 

orang yang mempertaruhkan 
nyawa demi menyelamatkan 

tuan sekeluarga.

Apakah tuanku 
lebih suka jika 
Absalom hidup 
dan kami semua 

mati?

Hamba bersumpah, 
jika Tuanku tidak keluar 
dan memberi semangat 
kepada orang-orangmu, 
tidak seorang pun yang 

akan tin�al s�t 
malam tiba.

Hal itu 
akan lebih 

buruk daripada 
bencana yang 

telah tuan alami 
sejauh ini.

Seandainya aku 
saja yang mati 

men�antikanmu, 
oh ana�u!

Ana�u Absalom! 
Ana�u, ana�u, 

Absalom!
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Setelah kekalahan Absalom, Daud dan 
pasuka�ya kembali menyeberangi Sungai 

Yordan untuk kembali ke Yerusalem.

Daud juga menunju�an pengampunan 
kepada Simei yang telah mengutukinya, dan 

juga kepada Mefiboset anak Yonatan.

Sahabatku, 
mari seberangi 
Sungai Yordan 
bersamaku dan 

aku akan 
memeliharamu 
di Yerusalem.

Tuanku, hamba 
sudah berumur 

80 tahundan tidak 
lagi dapat mengecap 

atau mendengar ... 
Mengapa hamba 

harus merepotkan 
tuanku?

Hamba hanya 
ingin dimakamkan 
di tempat orang 

tua hamba, karena itu 
hamba akan menyeberang 
dan berjalan sebentar 

bersama tuanku.

Lihat! 
Orang-orang 
israel itu ... 
mendatangi 
raja kita!

2 SAMUEL 19:11-40

itu Barzilai, 
yang telah memberi 

perbekalan bagi 
orang-orang 

kita.
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Mengapa 
orang-orang Yehuda 

menculik raja dan 
keluarganya untuk 

dibawa menyeberangi 
Sungai Yordan?

Bukankah kami 
yang pertama kali 

bicara tentang membawa 
raja kembali? Dan, 

sebagai 10 suku israel, 
kami 10 kali lebih berhak 

daripada kalian!

Raja adalah 
kerabat dekat 
kami dan kami 

tidak mengambil 
keuntungan 

apa pun!

Tempatkan para 
selir yang ditiduri 

Absalom dalam 
sebuah rumah dan 

penjag�n.

Kehidupan mereka 
akan tetap dipelihara, 

tapi mereka akan 
hidup sebagai janda 
sampai mereka mati.

Ayo pergi! Kita tidak 
ada sangkut-pautnya 

dengan Daud! Kita tidak 
ambil bagian dalam 
urusan anak isai!

Amasa, pan�il rakyat 
Yehuda dan temui aku di 
sini. Kita akan mengejar 
Seba, si pembuat onar 

itu dalam tiga
hari.
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Abisai, pergilah 
bersama Yoab dan 

pasukan terbaik kita. 
Amasa telah pergi 
lebih dari 3 hari.

Kejar dan 
lumpuhkan Seba 

sebelum ia mencapai 
kota berkubu dan 

mencelakakan 
kita lebih dari 

Absalom.
Akhirnya, 

Amasa datang 
bersama 

pasuka�ya.
Jagalah 

kuda-kuda 
dan orang kita 

di sini sementara 
aku bicara 

dengan Amasa.

Amasa, 
mari kita bicara 
secara pribadi ... 
Aku punya pesan 

untukmu ...

Ayo pergi, 
mari kita 

kejar Seba.
Siapa 
yang 

menyukai 
Yoab dan 

siapa yang 
memihak 

Daud, 
ikutlah 
Yoab!
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Panglima Yoab, 
Panglima Abisai, segala 

sesuatu telah siap. 
Orang-orang Zebulon 

memperkirakan gerbang 
kota dapat didobrak 

sebelum malam.

Penduduk Abel
Bet-M�kha akan
dihukum karena

melindungi
Seba!

Tuanku! 
Dengarkan apa 
yang hambamu 

ini katakan!

Aku
mendengar-

kan!

Kota kami bagaikan 
seorang ibu bagi israel! 

Lalu mengapa tuanku hendak 
membinasakan orang-orang 

yang penuh kedamaian 
dan keseti�n?

Jauhlah dariku 
dari membinasakan 

dan memusnahkan! Tapi, 
kalian kini melindungi 
Seba anak Bikri, yang 
sudah memberontak 

terhadap Raja 
Daud!

Serahkan 
dia pada 

kami, maka 
kami akan 
mundur!

Kami akan 
melemparkan 

kepalanya dari 
tembok kota!

Bunyikan trompet dan
hentikan serangan!

Kita pulang ke 
israel!
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Pada masa pemerintahan Daud, ada kelaparan 
yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut.

Raja Daud pun meminta 
petunjuk A�ah mengenai 
penyebab bencana itu.

Kami tidak menuntut 
emas atau perak dari 
kaum keluarga Saul. 

Kami juga tidak meminta 
orang israel dibunuh.

A�ah telah menunju�an 
kepadaku bahwa rakyat kita 
menderita karena dosa Saul 

terhadap kaum Gibeon.

Yosua telah 
berjanji bahwa kalian 

akan dilindungi, tapi Saul 
berusaha menghabisi 

kaum kalian.

Katakan padaku, 
bagaimana kami dapat 
memperbaiki kesalahan 
dan menghilangkan noda 

dari negeri kami?

Ketujuh anak Saul itu pun dihukum mati dan mayat mereka digantung 
pada sebuah bukit. Lima orang yang dibunuh itu adalah anak Merab, 

putri Saul, sementara dua lai�ya adalah anak selir Saul, Rizpa.

2 SAMUEL 21:1-9

Jadi, apa 
yang kalian 

inginkan untuk 
kulakukan?

Biarlah tujuh 
anak laki-laki 
Saul dibunuh 

dan digantung 
di hadapan Tuhan 

di Gibea.

Baik, 
aku akan 

menyerahkan 
mereka.

2 SAMUEL 21:1-9
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Namun, Rizpa menjaga mayat-mayat 
yang digantung itu siang dan malam.

Dia tidak membiarkan 
binatang liar menyentuh 
mayat ketujuh orang itu.

Pegawai Daud melaporkan apa yang 
dilakukan Rizpa itu kepada Daud.

Biarlah tulang-belulang 
ketujuh orang itu serta 

tulang-belulang Saul dan 
Yonatan yang diselamatkan 
oleh para pemberani dari 

Gilead itu dikumpulkan 
bersama-sama.

2 SAMUEL 21:10-14

Setelah itu, A�ah menjawab 
doa atas negeri itu.

Mereka lalu menguburkan tulang-belulang 
Saul, Yonatan, dan ketujuh keturunan 
Saul di dalam makam Kish, ayah Saul.

2 SAMUEL 21:10-1422



Tak lama setelah itu, bangsa israel 
berperang melawan bangsa Filistin. 
Dalam barisan Filistin ada keturunan 
Refaim, prajurit bertubuh raksasa.

Tetapi, Daud tetap 
pergi ke medan perang 
bersama pasuka�ya.

Lalu, raja 
kelelahan dan 

mudah diserang.

Tuanku, jangan 
lagi maju berperang 

bersama kami.

Sebab,
jika tuanku 
menin�al, 
padamlah 

pelita bagi 
bangsa 

kita.

2 SAMUEL 21:15-172 SAMUEL 21:15-17 23



Dalam pertempuran di Gob, 
Sibkhai membunuh Saf, salah 
satu keturunan raksasa itu.

Di Gat wilayah Filistin, mereka menghadapi 
raksasa yang memiliki 6 jari pada masing-

masing kaki dan tanga�ya.

Yonatan, keponakan Daud, 
maju untuk menghadapinya.

2 SAMUEL 21:18-22

Semua raksasa ini takluk di hadapan 
pahlawan-pahlawan Daud.

Meski Goliat bersenjatakan tombak seukuran 
balok tukang tenun, Elhanan, seorang prajurit 
israel dari Betlehem berhasil merobohka�ya 

dalam pertarungan satu lawan satu.

Mereka juga berhadapan 
dengan raksasa lain  dari suku 
Gat, yang juga bernama Goliat.

2 SAMUEL 21:18-2224



Ketiga puluh pasukan dan panglima Daud 
dikenang selamanya dengan sebutan 

Tiga Puluh Pahlawan Perkasa.

Tiga orang terbaik dari 
antara mereka disebut 
Tiga pahlawan israel.

Abisai, saudara Yoab menjadi panglima 
atas ketiga Pahlawan israel itu meski dia 

sendiri bukan salah satu dari mereka.

Yang kedua adalah Eleazar yang dengan 
gigih mempertahankan wilayahnya di sebuah 
ladang meski teman-tema�ya melarikan diri.

Dia menyerang tentara Filistin sampai tanga�ya 
menjadi kaku mencengkeram pedang. Pasukan 

israel kemudian kembali untuk melucuti mayat-mayat 
tentara filistin yang dibunuhnya.

Dia mengangkat tombaknya 
dan membunuh 300 orang.

Yang ketiga adalah Sama, yang 
bertahan di ladang kacang merah 
dan membawa kemenangan besar.

2 SAMUEL 23:8-19

Yang pertama adalah isyb�l. Dia 
membunuh 800 prajurit dalam sebuah 

pertempuran dengan tombaknya.

2 SAMUEL 23:8-19
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Benaya membunuh s�kor 
singa di sarangnya pada 

hari yang bersalju.

Dia juga maju 
melawan seorang Mesir 

yang bersenjatakan 
tombak besar.

Meski hanya memiliki 
pentung, Benaya 
merebut tombak 

dari tangan orang 
Mesir itu dan 
membunuhnya.

Kemudian, Daud menjadika�ya 
sebagai pengawal pribadinya.

Seluruhnya ada 37 orang yang 
termasuk ke dalam  kelompok 

pahlawan perkasa ini ... 
termasuk Uria, orang Het itu.

2 SAMUEL 23:20-392 SAMUEL 23:20-3926



Suatu kali, A�ah kembali murka terhadap 
bangsa israel sehin
a Dia membujuk 

Daud untuk melawan mereka.

Meski mengetahui bahwa A�ah tidak ingin israel men
antungkan 
kekuatan pada jumlah prajurit melebihi ketergantunga�ya 

kepada A�ah, Daud memerintahkan hal ini kepada Yoab ...

Ya Tuhan, aku telah 
berdosa besar tehadap-Mu! 

Kumohon, hapuskanlah dosaku, 
sebab aku telah berbuat 

sangat bodoh!

Yoab keberatan karena dia 
tahu bahwa A�ah melarang hal 
itu. Namun, perintah Daud lebih 

berkuasa dari perkat�n Yoab.

2 SAMUEL 24:1-10

Yoab pun melakukan perintah Daud dan 
melaporkan bahwa ada 800.000 orang di 
wilayah israel dan 500.000 orang Yehuda 

yang dapat mengangkat senjata.

Tuanku, kiranya A�ah 
melipatgandakan jumlah 

pasukanmu 100 kali lipat dan 
kiranya tuanku masih hidup 
untuk dapat melihatnya ... 

Tapi, mengapa tuanku 
melakukan hal ini?

Pergilah kepada 12 suku 
israel, hitunglah orang 
yang dapat mengangkat 

senjata supaya aku 
mengetahui jumlah 

mereka!

2 SAMUEL 24:1-10 27



Jawaban Tuhan datang dari 
seorang nabi Aah bernama Gad.

Sampaikan 
kepada Daud 3 

pilihan ini …

Biarlah kita jatuh 
ke dalam tangan 

TUHAN, sebab besar 
kasih sayang-Nya …

... tapi janganlah 
kita  jatuh ke 
dalam tangan 

manusia.

Maka, Tuhan mengutus 
malaikat-Nya untuk menulahi 
umat israel dengan wabah 

penyakit. Akibatnya, dan 
70.000 orang mati dalam 

tiga hari itu.

S�t malaikat itu 
mengacungkan 

tangaya untuk 
membinasakan 

Yerusalem, Aah 
berfirman …

2 SAMUEL 24:11-16

Haruskah
terjadi kelaparan
selama 3 tahun di

negerimu?

Atau, selama 3 
bulan engkau 
melarikan diri 
dari musuh-
musuhmu?

Atau, 
terjadi wabah 
selama 3 hari 
di negerimu?

2 SAMUEL 24:11-16

“Cukup!
Turunkan
tanganmu
sekarang.”
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Daud melihat malaikat itu di dekat pengirikan gandum milik Arauna, 
orang Yebus, lalu dia pun berseru dengan keras kepada Tuhan.

Akulah yang 
berdosa! Tapi 
rakyatku tidak 

bersalah!

Biarlah 
tangan-Mu 

menimpaku dan 
keluargaku!

izinkan aku membeli tempat pengirikan 
gandu�u supaya aku dapat mendirikan 

mazbah ... agar wabah pada rakyat 
kita dapat dihentikan.

Tuanku, ambi�ah
semua ini. Sapi-sapi 

hamba sebagai 
persembahan
 bakaran dan 

perkakas hamba 
sebagai kayu 

bakarnya.

Tidak, Arauna. 
Aku harus 

membayarnya.
Aku tidak mau

memberi persembahan 
kepada Tuhan, A�ahku, 

tanpa membayar apa-apa.

Lalu, Raja Daud mendirikan 
mazbah di tempat itu dan 

mempersembahkan kurban 
bakaran kepada A�ah.

Tuhan menjawab doa Daud bagi 
negeri israel ... sehin�a tulah 
itu berhenti menimpa mereka.

2 SAMUEL 24:17-25

Pergi dan 
dirikanlah 

mazbah bagi 
Tuhan di tempat 
pengirikan milik 
Arauna, orang 

Yebus itu!
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Mazmur

Meski kita bisa 
mengetahui bahwa 
ada lebih dari 7 

orang yang menulis 
kitab Mazmur, Kitab 

Mazmur sendiri 
menunjuk A�ah 

sebagai penulisnya.

Waktu penulisan 
mazmur diperkirakan 

dimulai dari zaman 
Musa sampai zaman 

setelah pembuangan, 
yakni sekitar 900 

tahun dalam sejarah 
umat israel.

Dari 150 nyanyian Mazmur, 
Raja Daud menulis setidaknya 

73 nyanyian di antaranya.

Tema Mazmur yang selalu muncul 
adalah bahwa kenyat�n rohani 
kita yang berpusat pada A�ah 

jauh melampaui kenyat�n 
hidup yang sementara.

“Bersoraklah di dalam TUHAN, hai 
kamu orang saleh! Puji-pujian 
itu layak bagi orang benar.”

Mazmur pujian ...

“Diberkatilah bangsa yang A�ahnya adalah TUHAN; 
orang-orang yang dipilih-Nya sebagai ahli waris-Nya.”

Mazmur 33:1, 12

Beberapa kategori
Mazmur (Mazmur sendiri
berarti “lagu”) dalam
kitab Mazmur adalah …

Meskipun 50 Mazmur tidak 
diketahui penulisnya, Ezra 

diperkirakan sebagai salah 
satu penulis dari beberapa 

Mazmur tersebut.

Mazmur 33:1, 1230



Mazmur keluhan atau ratapan yang 
mencerminkan pencob�n hidup.

Banyak orang membaca Mazmur ini 
dalam masa-masa sulit karena kitab 
Mazmur berbicara dengan jujur dan 
mampu menjawab pergumulan mereka.

“Engkau membuat kami berbalik 
mundur dari musuh, dan mereka yang 

membenci kami telah merampasi.”

Mazmur keraj�n yang berbicara 
tentang raja israel.

“Ya A�ah, berikanlah kepada 
raja hukum-hukum-Mu; 

keadilan-Mu kepada putra raja! 
Kiranya dia mengadili umat-Mu 

dengan kebenaran, dan 
orang-orang tertindas-Mu 

dengan keadilan.”

“Lihatlah, betapa baik dan betapa indahnya, 
jika saudara-saudara duduk bersama-sama!”

Ada juga Mazmur untuk dinyanyikan pada 
waktu-waktu tertentu, seperti Mazmur 

pendakian yang dinyanyikan ketika 
peziarah israel pergi ke Yerusalem 

untuk mengikuti ibadah tahunan.

Namun, banyak guru 
Kristen mula-mula yang 

percaya bahwa Mazmur ini 
berisi nubuat tentang 

Yesus Kristus, sang Raja 
di atas Segala Raja.

Mazmur hikmat adalah
Mazmur yang men�ambarkan

tentang perbed�n antara orang
fasik dengan orang saleh.
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Mazmur 22Mazmur 22

A�ahku, A�ahku,
mengapa Engkau

menin�alkan
aku?

Mazmur 22 terdiri atas 15 kutipan Mesianik atau 
kiasan, sebab Mazmur itu dimulai dengan 

ratapan dan diakhiri dengan ucapan syukur.

Mazmur 22:1 
“A�ahku, A�ahku, 
mengapa Engkau 

menin�alkan 
aku?”

ia percaya
kepada A�ah,
biarlah A�ah
menyelamat-

kan-Nya!

Mazmur 22:7-8 “Semua yang melihatku mengeje�u; Mereka 
membuka bibir, men�elengkan-gelengkan kepalanya. ‘Gulirkan 

dirimu kepada TUHAN, biarlah Dia melepaska�ya. Biarlah Dia 
menyelamatka�ya karena Dia berkenan kepadanya.’”

Mazmur 22:14
 “Aku tercurah seperti air, 
semua tulangku lepas dari 

sendinya. Hatiku seperti lilin, 
meleleh di antara bagian 

dalam tubuhku.”

Mazmur 22:16 “Sebab, anjing-
anjing mengepung aku. 
Gerombolan penjahat 

mengelilingi aku; mereka 
menusuk tangan dan kakiku.”

Mazmur 22:18 “ Mereka membagi-
bagikan pakaianku di antara mereka, 

dan membuang undi atas jubahku.”
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Mazmur yang paling terkenal adalah Mazmur 23. Dalam Mazmur 
itu, Daud mengingat keseti�n yang Tuhan tunju�an kepadanya.

“Nyanyian Daud. TUHAN 
adalah gembalaku. Aku 
tidak kekurangan apa 

pun. Dia membaringkanku, 
di padang rumput hijau. 
Dia menuntunku, ke tepi 

air yang tenang.”

“Dia memulihkan jiwaku.
Dia menuntun aku di 

jalan-jalan kebenaran oleh 
karena nama-Nya. Walaupun 

aku berjalan melewati 
lembah bayang-bayang 

kematian, aku ta�an takut 
bahaya, karena Engkau 

bersamaku; gada-Mu dan 
tongkat-Mu, itu yang 

menghiburku.”

“Engkau mengatur 
meja di hadapanku, di 
depan musuh-musuhku.”

“Engkau mengurapi 
kepalaku dengan minyak; 
pialaku berlimpah-limpah.”

“Sebenarnya, kebaikan dan kasih setia-Mu 
akan mengikutiku, di segala masa, dan aku akan 

tin�al di rumah TUHAN, sepanjang hidup.”

Mazmur 23Mazmur 23 33














