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Prakata
Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan kami menyerahkan
seri buku Katuwona Datu Daudi (Kehidupannya Raja Daud) ini
kepada orang Napu untuk diperiksa. Kami sangat menghargai tim
penerjemah Bahasa Napu yang telah berusaha untuk
menerjemahkan kitab ini.
Bahan bacaan baru ini tentang akhirannya kehidupan Raja Saul
didasarkan 1 Samuel pasal 28 sampai 31, dan 2 Samuel pasal 1. Kami
berharap buku ini akan membantu orang mengerti mengapa Daud
disebut “seorang yang berkenan di hati-Nya” (1 Sam 13:14, Kisah
Para Rasul 13:22).
Kami juga berharap bacaan ini dapat dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya oleh penutur bahasa Napu untuk meningkatkan
keterampilan mereka dalam membaca. Dan lebih khusus, kami
berharap orang akan mengerti lebih banyak tentang serjarah Raja
Daud, dan bagaimana Tuhan memakai kehidupannya. Banyak hal
yang dapat dipelajari dari kehidupannya yang bermanfaat juga
dalam kehidupan kita sekarang.
Selain buku “Kehidupan Raja Daud” ini adalah buku lain dengan
beberapa pertanyaan untuk membantu orang mengerti firman
Tuhan ini, karena
“segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.”
(2 Timotius 3:16)
Pada akhirnya kami mengucapkan selamat membaca dan
belajar kepada penutur bahasa Napu.
Tuhan memberkati.
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Kahopoana katuwona Datu Saulu
1 Semueli 28-31; 2 Semueli 1:1-2:4
Bahangkiami parena liu, Daudi napileimi Pue ina mewali datu
mopahuru Saulu, agaiana tempona Saulu meparenta mani, Daudi
bara mampetandaka moala kadatuana hangko iria. Ngkalinari,
Daudi mobago i Saulu. Agaiana anti kamahirina Saulu, ia mounde
mopapate Daudi. Mewali bahangkia parena, Daudi melangka liliu
mengkatuwo, hai bahangkia tauna meula iria.

28
Saulu i En-dor
1

Hambela tempo, surodadonda to Pelisiti hirampuhe bona
mampombealaahe to Isaraeli. Datu Akis mololita i Daudi, nauli,
“Bona nuisa, oio hai surodadomuhe hangangaa meulakau irikami
mombeala.”
2
Nauli Daudi, “Maroa. Ina nuita apa au peisa nababehi hawimu
ide.”
Hangko indo, nauli Akis, “Maroa. Kuangkako mewali
topekampaiku liangku mani tuwo.”
3
Tempo iti, Semueli mahaemi mate.p I kapatena iti, ia rapowata to
Isaraeli hai ratawu i wanua Rama, i boeana. Saulu mowurami opeope topedodi hai topowalia hangko i tampo Isaraeli.q
4
Tempo iti, surodado to Pelisiti mogulumohe pane laohe
mobambaru hungku i boea Sunem, nodo wori Saulu moguluhe to
Isaraeli hai laohe mobambaru i Gilboa. 5 I kamoitana surodado to
Pelisiti, Saulu moradami langa. 6 Ido hai mekunemi Saulu i PUE apa
au hangangaa nababehi, agaiana bara ara hanaina, maroa i pangipi,
maroa hai urim,r ba melempo i lolitana nabi. 7 Idomi hai pane Saulu
mololita i topobagona, nauli, “Laokau nihaokiana hadua towawine
au naisa mokakio tanoana, bona mekunena iria apa au hangangaa
kubabehi.”
p

28:3 Semueli mahaemi mate: Peita 1Sem. 25:1.
28:3 Peita Pes. 22:18; AMp. 19:26,31; 20:6,27; PM. 18:9-13.
r
28:6 urim : Watu au napake Tadulako Mpenomba Mahile bona moisa apa
peundeana Pue Ala. Peita Pes. 28:30; AMp. 8:8.
q

7

Rahanaihe topobagona, rauli, “Ara hadua towawine i En-dor au
naisa mokakio tanoana.”
8
Mewali Saulu mopakemi waru ntanina bona dati raisa
kahemana, pane padu hihimbela hai rodua topobagona. Kaindimi,
hawemohe i souna towawine iti. Mololitami Saulu, nauli,
“Nukakiongaana hadua tanoana moula hanga au ina kuuliangaako.”
9
Agaiana nahanai towawine iti, nauli, “Batena nuisami, ope-ope
topedodi hai topowalia nawuramohe Saulu hangko i tampo Isaraeli
ide. Moapari hai ina nupakanawona bona rapapatena?”
10
Mopindami Saulu mokabelai PUE, nauli, “I lalu hangana PUE au
tuwo, barako ara au ina mosalai.”
11
Hangko indo, mekune mbuli towawine iti, nauli, “Hema au ina
kukakiongaako?”
Nahanai Saulu, nauli, “Semueli.”
12
Napeulai mpuumi
towawine iti
pamperapina Saulu,
agaiana i kamoitana
Semueli, ia
monganga-nganga,
nauli i Saulu,
“Moapari hai
nuakalangina?
Saulutoriko wei diti!”
13
Nauli Saulu,
8

“Ineeko langa. Apa au nuita?”
Nahanai towawine iti, “Moitana hadua tanoana mesuwu mai
hangko i lalu tampo!”
14
Mekune Saulu, nauli, “Noumba lenggena?”
Nahanai mbuli towawine iti, nauli, “Hadua tosae au mejuba
mandoe.”
Naisami Saulu kaSemuelina au hawe, idomi hai molingkudu
motumpa hawe i tampo.
15
Mekune Semueli i Saulu, nauli, “Moapari pane nusalemporina?
Moapari pane nukakiona mai?”
Mehana Saulu, nauli, “Lawi wulimi lalungku. Maina rapombealaa
to Pelisiti, agaiana napalehimona Pue Ala, barapona Nahanai, maroa
melempo i nabi, maroa melempo i pangipi. Idomi hai kukakioko mai,
bona peisana nupahawea apa au hangangaa kubabehi.”
16
Nauli Semueli, “Moapari hai mekuneko iriko? Napalehimoko
PUE hai Napoiwaliko. 17 Napabukeimi PUE apa au Napahawe
melempo iriko. Ia moala kadatua Isaraeli hangko irio hai Naweimi
Daudi.s 18 Nababehi PUE nodo lawi bara nupeulai parentaNa. Barako
mopatuna to Amale bona mopatongawa karumpuna PUE irihira.t
19
Oio hai to Isaraeli ina nahuhukau PUE i lalu kuasanda to Pelisiti.

s

28:17 Peita 1Sem. 15:26-28.
28:18 Peita 1Sem. 15:3,9-10.

t

9

Kahalo oio hai anamuhe tobalilo ina hihimbelamoke. Surodadomu
wori ina nahuhuhe PUE i taienda to Pelisiti.”
20
Tempo iti worimi, Saulu tepalumba i tampo, lawi langa ntepuu
mohadi lolitana Semueli. Maledemi buuna lawi hangaloami hai
hambengia ia bara maande-ande. 21 Towawine iti mohungkuki Saulu
hai moita kawulungana Saulu, idomi hai nauli, “Tua, perapimu
napehadingimi hai napeulaimi hawimu ide, nauri peisa-peisana
rapapate. 22 Idomi hai kuperapi bona nupehadingi wori lolitana
hawimu ide. Nupaliuna mororaako roti haodi. Maandeko bona
maroho peako mopaliliu polumaomu.”
23
Saulu batena bara mau maande, agaiana rapari-pari
topobagona hai towawine iti, hai kahopoana mearo pearai hangko i
tampo hai mohuda i koi. 24 Towawine iti ara ana japina au marudu i
souna, mewali laomi nasambale. Ia moala wori tapu, nalopo hai
mobabehi roti au bara raragii. 25 Ia morora Saulu hai topobagonahe.
Roohe maande, paduhe wengi iti.

29
Daudi bara rapaliu to Pelisiti meula mombeala
1

Ope-ope surodado to Pelisiti hirampuhe i Afek, hai surodado to
Isaraeli mobambaruhe i pentumbua owai au hungku i kota Yisreel.
2
Mobaresimohe lima datunda to Pelisiti hai surodadonda, pane
molumaohe hantobu-hantobu. Ara au hangatu, ara wori au hasabu.
Daudi hai surodadonahe mobaresi i taleu hihimbela hai Datu Akis.
3
Mekunemohe tadulako surodadonda to Pelisiti, rauli, “Apa
bundunda to Ibarani ide?”
Nahanai Akis, “Idemi Daudi. Hangkoia ia topobagona Saulu
datunda to Isaraeli. Hamparemi labi ia hihimbela hai iko. Hungka i
kamopalehina Saulu hawe ide-ide, bara hambela kulambi salana.”
4
Agaiana tadulako surodadonda to Pelisiti rumpuhe i Datu Akis
hai mololitahe, rauli, “Nupopesule tauna iti i paidaana au nuweimi.
Ia bara peisa meula irikita mombeala. Inee hawe menggoli
moewake tanganta mombeala. Bara pae ide ina mewali tempo au
maroa iria moala laluna Datu Saulu tuana, hai moanti waanda
surodadonta. 5 Bara pae ia idemi Daudi, au rakakabelai to Isaraeli
ane monanihe motaro-taro, rauli:
10

‘Saulu mopapate isabuna iwali,
agaiana Daudi ipulona sabuna.’ ”u
6
Hangko indo, Akis mokakio Daudi hai nauliangaa, “I lindona PUE
au tuwo kuuliangaako, oiomi tauna au manoto hai maroa i
peitangku. Matana lalungku ane hihimbelake lao mombeala, lawi
kuisa hangko i kahawemu iriko hawe ide-ide, barako tauna au
kadake. Agaiana nauri nodo, barako raunde datunda to Pelisiti au
ntanina. 7 Mewali mesulekau i Siklag i lalu katinda lalu, hai ineekau
mobabehi au kadake i peitanda datunda to Pelisiti.”
8
Mekune Daudi i Akis, nauli, “Apari babehiangku? Sala apami au
nulambi iriko hungka i kahawengku irio hawe ide-ide. Moapari hai
barana peisa meula irio lao mombeala hai iwalina ampuku datu?”
9
Nahanai Akis, nauli, “Nuisato, i peitangku nodoko tuduana Pue
Ala. Agaiana tadulakondahe surodado to Pelisiti manguli: ‘Ia bara
peisa meula mombeala hihimbela hai ikami.’ 10 Mewali kahalo
madondo, mearoko hai surodadomuhe au moulako mai, hai ane
mewingkahami, hoholigamokau padu.”
11
Mewali kahalona madondo-dondo, padumi Daudi hai
surodadonahe, mesulehe lao i tampo Pelisiti, hai surodado to Pelisiti
lao i kota Yisreel.v

u

29:5 Peita 1Sem. 18:7.
29:11 kota Yisreel: Ualu pulona kilo hangko i kota Yerusale, ntanda i raa.

v

11

30
Kota Siklag rahuwe hai Daudi mohurungi to Amale

1

I alo katalu, hawemohe Daudi hai surodadona i kota Siklag.w
Hangko bara manihe mesule, tampo Yehuda ntanda i lau hai kota
Siklag rabungkami to Amalek. Siklag ranangimi hai opemi rahuwe.
2
Barahe ara au rapapate to Amale, agaiana ope-ope towawine hai
tauna ntanina, maroa au mangura mani, maroa au sae, ratawanihe.
3
I kahawenda Daudi hai taunanahe, raita kota iti pumpumi.
Towawinenda hai ananda tobalilo hai towawine ratawanimohe.
4
Mewali mandawimohe Daudi hai taunana au hihimbela hai ia,
duuna barapohe howa moteria. 5 Rodua towawinena Daudi
ratawani worihe, iamohe Ahinoam to Yisreel, hai Abigail bembana
Nabal to Karmel.
6
Taunanahe Daudi rumihi kawioranda, hai mapepe hulenda lawi
ananda barapohe ara. Ido hai ina mowatuimohe Daudi. Mewali
mapari ntepuumi laluna Daudi, agaiana ia mopakaroho
pepoinalaina i PUE, Pue Ala au napenombai. 7 Liliu Daudi mololita i
w

30:1 Kakaraona Afek hawe i Siklag, 120 kilomete.
12

tadulako mpenomba Abiatar anana Ahimele, nauli, “Anti mai iti
efod!” Mewali naantimi Abiatar efod iti i Daudi. 8 Mekunemi Daudi i
PUE, nauli, “Noumba peundeaMu? Ba paraluu kuwulaihe ba bara?
Peisahe pae kulambi?”
Nahanai PUE, “Nuwulaihe, batenda nulambi. Tawaninda peisahe
nupelae.”
9-10
Mewali lao mpuumi Daudi hihimbela hai ini atuna surodadona,
hai hawemohe i owai Besor.x Agaiana rongatu taunana
mengkaroomohe indo, lawi mawowe gagahe hai barapi rabuku
moweta owai Besor.
11
I tanga polumaonda, taunana Daudi mohumbahe hadua
anantomoane to Masiri i tanga mpada, hai raanti lao i Daudi,
rapaande hai rapaenu. 12 Rawei wori bahangkia lomuna wua ara hai
roogu lomuna wua anggoro bangi. I karoona maande, maroho
hulemi buuna, lawi talumi alona bara maande hai maenu.
13
Mekunemi Daudi iria, nauli, “Toapako? Hema ampumu?”
Nahanai anantomoane iti, nauli, “To Masirina, hawinana to
Amale. Talu alona au liu, napalehimona ampuku lawi mahaina.
14
Mobungkamongkai tamponda to Kretiy au i tampo Yehuda ntanda
i lau, pada mpadii Yehuda, hai pada mpadii Yehuda, hai tamponda
to Kaleb.z Mopapumpu worimongkai kota Siklag.”
15
Mewali nauli Daudi, “Arako mau ane nupoioruana lao i tauna
iti?”
Nahanai, nauli, “Mauna, asala tua modandi i lalu hangana Pue Ala,
barana ina nupapate ba nuhuhu i ampuku.”
16
Mewali anantomoane iti mampoioruami Daudi lao i kaaranda to
Amale. Tempo ido, to Amale mahawu-hawuhe i paidaa iti, maandeande hai maenu-enuhe anti kangkaiana anu-anu au raperampai
hangko i tampo Pelisiti hai tampo Yehuda.
x

30:9-10 owai Besor: kira-kira hangatu hawe hangatu hai lima mete
kamaelana.
y
30:14 to Kreti: Bahangkia parena hangko indo, bahangkia surodado to
Kreti mewalihe topokampaina Datu Daudi. Peita 2Sem. 15:18; 20:7.
z
30:14 tamponda to Kaleb: Tampo iti au raweimi i Kaleb temponda to
Isaraeli morampaki tampo Kanaa, tepesua kota Hebron hai tampo ntanda i
launa. Peita Yos. 14:13.
13

17

Kahalona, i pewangkana sowea, nabungkamohe Daudi hai
mombealahe hawe kaindi. Bara ara au tuwo, i raoa iba atuna
anantomoane au melangka hai onta. 18 Daudi moala hule hinangka
anu-anu au raanti to Amale, tepesua rodua towawinena. 19 Bara ara
au makura ba matanta, mepongka au kokoi ba au mahile. Ope-ope
ananda, maroa tobalilo, maroa towawine, hai hinangka anu-anu au
raperampai to Amale, naala hulehe Daudi. 20 Ia moala wori dimba,
towau hai japi au raperampaimi to Amalek hangko i paidaa ntanina.
Ope-ope pinatuwo iti raerihe taunana Daudi ioru, bara rapahigulu
hai au hangko i Siklag, hai mololitahe, rauli, “Ide kirana Daudi!”
21
Mesulemi Daudi i pengkarooangaanda taunana au rongatu au
barapi rabuku meula anti kamawowenda, au napalehihe i wiwi owai
Besor. Laohe tauna iti modupa Daudi hai taunanahe, hai natabehe
Daudi. 22 Agaiana i olonda tauna au meula i Daudi, arahe au kadake
lalunda hai au mepopohiho. Mololitahe, rauli, “Tauna ide barahe
meula irikita, mewali barahe peisa molambi kiranda apa pea hangko
i hinangka au tapamuru ide. Peisa peahe moala hule ananda hai
towawinenda hai padumohe.”
23
Agaiana nahanai Daudi nauli, “Halalu-halalungku! Inee nibabehi
nodo, i hinangka au naweike PUE. Bara pae Nakampaimoke hai
Napopenangimoke hangko i toperampaki itihe? 24 Hema au ina
mampehadingi lolitami iti? Ope-ope tauna hangangaa molambi kira
au himbela, tauna au mokampai parewa molambi worihe kira au
14

himbela hai tauna au lao mombeala.” 25 Nodomi parentana Daudi iti
mewali hambua atura au rapeulai to Isaraeli hawe i karaukina sura
ide.
26
I pesulena Daudi i Siklag, ia mopakatu i totosae au ara i tampo
Yehuda hanggaa hangko i anu-anu au rapamuru. Ihira iti himadana
au morohongi laluna. Nauli Daudi, “Ide kirami hangko i anu-anu au
kuala hangko i iwalinahe PUE.”
27
Daudi mopakatu anu-anu iti i totosae au arahe i Betel, i Ramot
ntanda i lau, i Yetir, 28 i Aroer, i Simfot, i Estemoa, 29 i Rakal, au arahe
i kota-kota Yerahmel hai i kota-kotanda to Keni, 30 au ara i Horma, i
Bor-Asan, i Atak, 31 i Hebron, hai au ara i hinangka paidaa au
rapoliloi Daudi hai taunanahe.

31
Kapatena Saulu hai ananahe
1

Tempo iti, to Pelisiti mombeala hai to Isaraeli i bulu Gilboa. Inditi,
bosahe to Isaraeli au madampa, hai au ntanina mabalihe, tepesua
Saulu hai ananahe. 2 Agaiana rawulai liliuhe to Pelisiti duuna Yonata,
Abinadab, hai Malkisua anana Saulu iti, rapapatehe to Pelisiti.
3
Pombeala iti, kahingki-hingkiami i Saulu, hai bahangkia topepana
mopana Saulu, alana bela rumihi. 4 Mololitami Saulu i anantomoane
au moanti parewa mpombealana, nauli, “Wukamide pihomu hai

15

nutambukumona, bona ineena
hawe rapapate tauna au barahe
moisa PUE hai rapopowadi-wadi
watangku.”
Agaiana topoanti parewa
mpombealana Saulu iti bara
pebai motambuku Saulu anti
kanaholoina, ido hai Saulu moala
pihona hai napolumbai. 5 I
kanaitana anantomoane iti Saulu
matemi, ia mampolumbai worimi
pihona, pane mate i holana
Saulu. 6 Mewali Saulu hai
ananahe au talu, topoantina
parewa mpombealana, hai bosa
surodado au meula iria, matehe ope-ope i alo iti.a
7
Arahe to Isaraeli au maida i hambali lembo Yisreel ntanda i raa,
hai au maida i hambali owai Yarade, ntanda i mata alo. I pohadinda
bambari
pelangkandami
surodadonda to
Isaraeli, hai
kapatendami Saulu
hai ananahe, ido hai
melangka worihe
mopalehi paidaanda,
hai bara mahae
hangko indo, paidaa
iti rapaidai to Pelisiti.

a

31:6 Kapatenda Saulu hai ananahe mopabukei lolitana Semueli. Peita
1Sem. 28:19.
16

8

Hangalo hangko i
kapatena Saulu, to
Pelisiti laohe moago
parewanda tauna au
rapapatehe iti.
Mohumba worihe
Saulu hai talu anana au
madampamohe i bulu
Gilboa. 9 Waana Saulu
ratampaki, hai parewa
mpombealana raala.
Liliu to Pelisiti iti motuduhe tauna lao mopahawe bambari
penanginda i humalele tamponda to Pelisiti bona rapahawe i opeope tauna hai i sou poanituanda. 10 Badu mpombealana Saulu iti
rawoli i sou penombaa i Asitoretb anitunda, hai wata mandona
Saulu rahoda i tawala au raparoka i bente kota Bet-San.
11
I karahadina to Yabes au maida i Gilead apa au rababehi to
Pelisiti i Saulu, 12 meangkamohe ope-ope tauna au keate ntepuu,
molumaohe hambengia monontohi Bet-San.c Hawehe indo,
mampopendauluhe wata mandonda Saulu hai ananahe hangko i
bente kota iti, raanti lao i Yabes, hai rahuwe.d 13 Roo nodo, buunda
raala ope-ope hai ratawu i woi hampoa kau tamariska i Yabes, hai
barahe maande pitu alona kamahaena, moombohe Saulu.e

b

31:10 Asitoret: iami anitu towawine au rapenombai to Sidon hai to
Pelisiti. Rapoinalai ia peisa motulungi towawine bona peisahe mantimi. Ia
rahanga wori Astarte.
c
31:12 Yabes hawe i Bet-San, hampulo hai lima kilo kakaraona.
d
31:12 rahuwe: Bara biasa to Isaraeli mohuwe watana tauna au mate,
agaiana lawi wata mandonda Saulu hai ananahe moenggami, ido hai
rahuwe bona peisa raala buunda. Bahangkia parena hangko indo, Daudi
lao moala buunda bona ratawu i popatawuana umana Saulu i Siba, i
tamponda to Benami. Peita 2Sem. 21:12-14.
e
31:13 Hangkoia Saulu mampelaehe to Yabes tempona to Amon ina
mombeala, ido hai mobila ntepuuhe Saulu. Peita 1Sem. 11:1-11.
17

2 Samueli
1
Daudi mohadi bambari kapatenami Saulu
1

I kapatenami Saulu, hai i
kamenangnina Daudi
hangko i to Amale,
mesulemi i kota Siklag hai
rongalomi indo. 2 I kataluna
alona, hawemi hadua
surodado hangko i
pobambaruana Saulu,
mehampi au mahepa-hepa
hai waana naawui tanda
kapepe hule. Kahawena i
Daudi, ia molingkudu hai
3
meampu. Mekune Daudi iria, nauli, “Hangko iumbako mai?”
Nahanai surodado iti, nauli, “Iko surodadonana Saulu au
melangka hangko i pombealaa lawi to Isaraeli ranangihe to Pelisiti.”
4
Mekune mbuli Daudi iria, nauli, “Apari au mewali? Uliangaana!”
Mehana surodado iti, nauli, “Surodadongki melangkamohe
hangko i pombealaa hai bosa au mate, tepesua wori Saulu hai
Yonata anana.”
5
Roo indo, mekune mbuli Daudi i surodado au mangura mani iti,
nauli, “Noumbari hai nuisa kapatendami Saulu hai Yonata anana?”
6
Surodado iti mehana, nauli, “Tempo iti, iko arana i bulu Gilboa,
kuita Saulu mempaisare pearai i tawalana, tangana rawulai kareta
mpombeala hai surodado iwali au modara. 7 Pembalilina Saulu i
taleu, naitana pane nakakiona hai mehanana kuuli, ‘Io ampuku,’
8
hai mekune iriko, nauli, ‘Hemako?’ Kuhanai, ‘Iko haduana to
Amale.’ 9 Pane nauliangaana, ‘Maina nupapate. Maparimi kuhadi
lawi rumihi kabelangku.’ 10 Mewali, lao mpuumi kuhungkuki hai
kupapate, lawi kuisa kamaparinami nahadi, barapi ina napotuwo.
Mewali, songko datu kuala hangko i waana hai kala hangko i taiena,
hai idemi kuantia mai ampuku.”
11
I kanahadina bambari iti, Daudi mohepami hampina tanda
18

kamapepena hulena, hai ope-ope tauna au hihimbela hai ia mohepa
worihe hampinda. 12 Moteriahe hai barahe maande hawe tampu
alo, lawi mobuhuinaohe Saulu hai Yonata, hai to Isaraeli taunana
PUE au matehe i pombealaa.
13
Roo indo, mekune mbuli Daudi i surodado au moanti bambari
iria, nauli, “Oio, toapako?”
Nahanai, nauli, “Iko ide tohandarenana, haduana to Amale.”
14
Hangko indo, mololita Daudi iria, nauli, “Pebai mpuuko
mopapate datu au napileimi PUE.”
15
Liliu Daudi mokakio hadua surodadona, nauli, “Maiko!
Nupapate tauna ide.” Nabata mpuumi tauna iti alana mate.
16
Mololitami Daudi i to Amale iti, nauli, “Lawi oioto haduduamu au
mangaku kamopapatemu datu au napileimi PUE iti, ido hai pane
rahuku mateko.”
Daudi moteriahi Saulu hai Yonata
17

Daudi mamponani nani peteriahi ide
anti kapatenda Saulu hai Yonata anana,
18
hai naparentaihe bona nani ide
rapaturoahe tina Yehuda. Nani iti ara teuki
i sura Yasar.a
19
O Isaraeli, peraemu matalami i
wowo bulu!
Madampamohe surodado au
keate.
20

Inee nipahawe bambari iti i wanua Gat,
hai inee nibambari i penga-penga rara wanua Askelon,b
bona datihe matana-tana anantowawine to Pelisiti,
hai barahe mengele-ngele anantowawinenda tauna au
barahe moisa Pue Ala.
21
O hinangka bulu i Gilboa! Pehadingi wotungku:
a

1:18 Yasar: I lalu basa Ibarani, lempona tauna au manoto.
1:20 Askelon hai Gat : iami wanua au mahile i tampo Pelisiti au moiwalihe
hai to Isaraeli.
b
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Inee hawe ara langalo hai uda mowuruiko.
Pogiangaamide bonde hai pada mewali bangi.
Lawi indorami mapeho labanda to keate,
mogalori labana Saulu matupu,c
lawi bara rarirohi lana.
22
Panana Yonata pemoso, mepapate.
Pihona Saulu bara moisa ahi,
mopapate iwali, mopakarugi timali.
23

Saulu hai Yonata,
tauna au rakatiwai hai maalusuhe.
Hintuwu liliuhe, maroa i katuwonda, nodo wori i kapatenda.
Kamagasinda melumbu hangko i tadasi rajawali,
kamarohonda melumbu hangko i singa.
24

O towawine to Isaraeli, niteriahimi Saulu datunta.
Ia mohampiikau hai bana malei au merae,
au rabungai anu-anu bulawa hai paramata.

25

Madampamohe surodado au keate,
madampa i tanga mpombeala!
Hai i bulu-bulu au boa,
Yonata madampa rapapate.
26
O Yonata halalungku, wiorami lalungku,
lawi rumihi mpuu kakuholoimu.
Ahimu iriko buke,
melumbu hangko i ahinda towawine.
27

c

Madampamohe surodado au keate,
mbero-mberomi parewa mpombealanda.

1:21 Hangkoia laba rababehi hangko i koli binata.
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Mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud
Buku 4: Akhirannya kehidupanannya Raja Saul
1 Samuel 28-31, 2 Samuel 1
1 Samuel 28 Saul meminta keterangan
dari dukun pemanggil arwah
Tujuan: Pada akhir pelajaran ini, orang akan bisa:
~ menjelaskan beberapa hal yang tidak disetujui Tuhan.
~ menjelaskan langkah-langkah Saul ketika dia makin jauh dari
kehendak Tuhan.
~ menjelaskan apa yang perlu kita berbuat supaya kita tidak
ikut sifat Saul.
Persiapan: Kertas besar siap untuk mengisi langkah-langkah
turunan Raja Saul.
Kata Pengantar
Sebelum banyak suku di Indonesia masuk Kristen, mereka
orang animis, yang menyembah pada berhala, dan harus
membuat bermacam-macam supaya tidak diganggu oleh rohroh. Setelah masuk Kristen, banyak adat dan kebiasaan dari
agama dulu tidak lagi diikuti. Tapi ada juga yang masih
dipegang orang, apa lagi ketika mereka dapat kesulitan. Kita
sebagai orang harus mengevaluasi apa yang kita percaya dan
berbuat, supaya itu semua sesuai dengan kehendak Allah dan
apa yang diajar dalam firmanNya.
Banyak orang barat sekarang tidak lagi percaya bahwa ada
Allah atau Pencipta, mereka tidak lagi perhatikan apa yang
ditulis dalam Alkitab, dan ada yang kembali kepada agama
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dulu atau tertarik dengan ilmu gaib. Sayang sekali, karena itu
tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dibuat Raja Saul
ketika dia dapat kesulitan dan diserang musuh, dan apa yang
dia berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
 Baca Keluaran 22:18; Imamat 19:31; 20:6; Ulangan 18:914, Yesaya 8:19; Kisah Para Rasul 8:9-24; 13:6-12.
Apa yang dilarang keras oleh Tuhan?
Apa yang dibuat orang Efesus ketika mereka percaya kepada
Yesus? Kisah Para Rasul 19:19.
 Baca 1 Samuel 28
 Pertanyaan
1. Apa yang baik yang dibuat Saul? (3b)
2. Mengapa ditulis di sini tentang kematiannya Samuel? (3a)
Ada hubungan apa Saul dan Samuel? Kematiannya Samuel
ditulis di 25:1.
[Karena Samuel adalah nabi yang sering berikan nasehat
kepada Saul. Karena Samuel sudah beberapa tahun mati,
Saul tidak lagi dapat minta tolong sama dia.]
3. Apa yang membuat Saul takut? (1a, 4,5)
4. Apa yang dibuat Saul supaya dia tahu apa yang perlu
dibuat? Ada beberapa cara dia pakai. (6)
5. Mengapa Tuhan tidak menjawab Saul? (1 Samuel 15:26;
16:14)
6. Apa yang disuruh Saul? (7,8,11)
7. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? (7-11)
8. Ketika arwahnya Samuel mucul, apa yang dibuat wanita?
(12) Mengapa?
[Mungkin wanita itu tidak percaya bahwa arwah Samuel
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akan muncul. Biasa orang yang panggil arwah menipu
orang. Jangan lupa, dilarang keras oleh Tuhan untuk
berbuat begitu. Kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi,
kita harus bertanya pada Tuhan, dan kita harus puas biar
tidak dijawab.]
9. Apa yang ditanyakan Samuel? (15a) Mengapa dia bertanya
begitu?
10. Apa yang diakui Saul? Ada empat hal. (15b)
11. Atas alasan apa Tuhan tidak menjawab Saul? (18)
Baca 1 Samuel 15:3-9 untuk ingat kembali latar belakang.
12. Apa akibatnya karena Saul tidak mengikuti kehendak
Allah? Ada empat akibat. (16-19)
13. Apa reaksinya Saul ketika dia dengar bahwa dia akan mati?
(20)
14. Meskipun wanita itu takut sama Saul karena dia melanggar
undang-undang, dia rasa kasihan kepada Saul dan
membantu dia.
 Tugas 1: Kehidupan Saul
Berpikir tentang kehidupannya Saul. Dia mulai dengan baik,
dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja pertama orang Israel,
dan ketika dia diurapi, Roh Kudus menguasainya. Dia juga
pemimpin yang baik dan juga memimpin orang memerangi
musuh.
Tetapi makin lama makin jelek perbuatannya. Tulis beberapa
langkah yang membuat dia jauh dari kehendak Tuhan.
Meringkas alasannya.
1 Sam 15:3-9 |___________
1Sam 15:23 |__________
1 Sam 18:7-9 |___________
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1 Sam 22:16-19 |__________
1 Sam 28:8 |___________
Kehidupanan Saul bisa jadi peringatan kepada kita: jangan ikut
sifatnya!
 Catatan
1. Saul pakai pakaiannya orang lain supaya tidak wanita di
Endor tidak tahu siapa dia. Sepanjang hidupnya Saulu
berpegang kepada kuasanya sebagai raja, padahal Tuhan
tidak lagi menyertai dia karena dia tidak ikut perintahnya
Tuhan dengan sepenuh hati.
2. Dari semua Alkitab, hanya di pasal ini orang berbicara
dengan arwah orang mati. Berarti itu situasi yang luar
biasa, bukan situasi biasa, dan jelas dari Hukum Allah
bahwa kita tidak boleh begitu. (Lihat ayat-ayat di atas).
Kita harus hati-hati apa yang kita biarkan untuk masuk
pikiran kita, karena jiwa dapat diganggu.
3. Hampir sepanjang waktu Saul menjadi raja, dia melawan
orang yang salah, dan bermusuhi Daud yang tidak pernah
buat salah kepadanya. Akhirnya, ketika Saul harus
menghadapi musuh yang sebenarnya, dia belum siap.
 Baca Amsal 1:23-33.
 Penerapan
Apa yang perlu kita berbuat supaya kita tidak menjadi seperti
Saul dan tidak diperhatikan Tuhan?
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 Tugas 2: Menghafal 1 Timotius 1:19a (BIMK)
Berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar
dan dengan hati nurani yang suci.

1 Samuel 29 Daud tidak diizinkan ikut orang
Filistin berperang
Tujuan: Pada akhir pelajaran ini, orang akan bisa:
~ menjelaskan beberapa akibat kalau kita tidak hidup sesuai
dengan kehendak Allah.
Persiapan: Kertas untuk menggambarkan kehidupan Allah.
Kata Pengantar
Beberapa tahun lalu, ada orang mau melihat Kutub Selatan.
Mereka naik pesawat di Selandia Baru. Itu pesawat pertama
yang membawa turis. Beberapa orang dari satu gereja ingin
ikut, tapi sebelum berangkat, mereka merasa kurang enak,
lalu batal. Pesawat itu jatuh, dan semua orang tewas. Orang
yang tidak jadi ikut tahu bahwa Tuhan yang menghindari
mereka. Mungkin ada orang yang ada juga saksian begitu,
perlindungan Tuhan sehingga rencana kamu tidak jadi.
Di bacaan hari ini, Daud juga siap untuk membuat sesuatu,
tetapi Tuhan menghindari dia. Pada waktu itu, Daud masih
berlindung pada orang Filistin. Orang Filistin itu sebenarnya
musuhnya orang Israel, dan siap untuk berperang dengan
orang Israel. Kalau Daud ikut mereka, dia harus memerangi
sesamanya orang Israel.
 Baca 1 Samuel 29
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 Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Daud berlindung dari Saul dengan orang
Filisti?(3)
2. Apa yang dipikirkan Akhis tentang Daud? (3,6)
3. Apa yang ditakuti panglima orang Filistin? (4-5)
4. Perhatikan bagaimana Daud menjawab Akhis. (8) Siapa
sebenarnya rajanya Daud?
5. [Ringkasan] Bagaimana Tuhan menjaga Daud supaya dia
tidak memerangi sesamanya orang Israel?
6. Ketika Daud masih memimpin tentaranya Saul dan berhasil
sekali, perempuan-perempuan menyanyi lagu tentang dia
(1 Samuel 18:7-9). Akibatnya, Saul iri hati sama Daud. Lagu
itu dikenal juga orang Filistin, musuhnya orang Israel, dan
di 1 Samuel 29:5, membantu Daud sehingga dia tidak perlu
ikut orang Filistin memerangi orang Israel. Semua adalah
tujuannya Tuhan.
7. Daud diumpamakan Akhis sebagai apa? (9)
 Penerapan
Beberapa kesulitan muncul dalam hidupnya Daud karena dia
tidak bertanya dulu pada Tuhan apa yang perlu dibuat. Kita
juga harus periksa diri sendiri, apakah kita hidup sesuai
dengan kehendak Allah.
Bertanya: Kalau orang lain perhatikan kehidupan saya, apakah
mereka akan bertanya, “Apa yang dibuat orang Kristen itu?”
 Baca 2 Korintus 6:14-16; 7:1.
Kehidupan kita harus suci. It bukan sesuatu yang dapat kita
berbuat sendiri, tapi kalau kita selalu minta tolong pada
Tuhan, dan ada tujuan begitu, kehidupan kita akan lebih
murni.
26

Kalau kita selalu bergaul dengan orang yang tidak mengenal
Kristus, kehidupan dan jiwa kita akan dipengaruhi.
 Tugas: Membaca judulnya 1 Samuel 15-29 dan perhatikan
apa yang terjadi dalam kehidupan Daud.
Buat baris atau bagan untuk menandai apakah yang baik
terjadi atau yang buruk.

1 Samuel 30 Daud mengambil kembali orang yang
diculik orang Amalek
Tujuan: Pada akhir pelajaran ini, orang akan bisa
~menjelaskan alasan Daud menjadi orang yang kuat
kepercayaannya.
Persiapan: Cari nama beberapa tempat yang disebut di
pasal ini di peta.
 Kata Pengantar
Siapa yang pernah berangkat dari rumah, dan ketika pulang
dengar kabar buruk, misalnya, musibah atau pencuri sudah
masuk rumah?
Bagaimana perasaan ketika terjadi?
Apa yang bantu supaya hatimu dikuatkan kembali?
Hari ini kita akan baca tentang Daud dan apa yang dibuatnya
ketika dia meghadapi musibah.
 Baca 1 Samuel 30:1-6
 Pertanyaan
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1. Daud dan orang-orangnya tidak dibiarkan ikut orang-orang
Filistin ketika mereka pergi untuk berperang dengan orang
Israel. Apa yang terjadi ketika mereka sedang pulang ke
kota Ziklag, tempat tinggalnya? (1-3)
2. Bagaimana perasaan mereka?
3. Bayangkan bagaimana perasaanmu kalau terjadi begitu di
sini.
4. Kalau Raja Saul mengikuti perintahnya Tuhan, tidak akan
terjadi begitu. Apa yang pernah diperintahnya Tuhan
kepada Saul? Baca 1 Samuel 15:2-3.
5. Apa yang diinginkan orangnya Daud? (6)
6. Tapi apa yang dibuat Daud? (6b)
 Penerapan
Apa yang kamu berbuat kalau menghadapi sesuatu yang sulit
sekali? Apakah kamu lebih seperti Daud, atau Saul yang cari
jalan lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak
Allah?
 Baca 1 Samuel 30:7-15
 Pertanyaan
1. Apa lagi yang dibuat Daud (ayat 8)? Bagaimana? (7-8)
 Catatan
Abiatar adalah imam yang lolos dari Doeg ketika Doeg
membunuh banyak imam (1 Samuel 22:18-23). Abiatar itu
membawa efod dan bergabung denang Daud. Di bahunya
efod ada dua kantong, dan di dalam kantong itu ada dua batu
yang bernama Urim dan Turim. Batu itu dipakai untuk
menentukan apa kehendaknya Allah.
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2. Apa jawabannya Tuhan? (8b)
3. Atas alasan apa beberapa orangnya Daud capek? Ingat apa
yang terjadi.
-Mereka berkomando tiga hari ketika ikut serdadu orang
Filistin baru kembali ke Ziklag. (29:11; 30:1)
-Semua keluarga mereka telah diculik orang Amalek dan
harta mereka juga dibawa.
-Mereka emosi sekali dan menangis keras meratap
keluarga mereka.
-Mereka telah mengejar orang Amalek.
4. Bayangkan bagaimana perasaan orangnya Daud ketika
mereka dapat orang Mesir yang pernah ikut orang Amalek
dan menculik keluarga mereka. Tapi apa yang dibuat Daud?
(12)
 Penerapan
Kalau orang Mesir itu tidak jadi sakit, Daud dan orangnya pasti
tidak akan dapat dia. Berpikir tentang kehidupanmu. Apakah
pernah ada waktu engkau jadi sakit dan nanti jelas bahwa
Tuhan memakai waktu itu? Bersaksi kepada orang lain.
 Tugas: Orang Amalek telah berperang di beberapa tempat
di tanah Yudea selatan. Coba lihat di peta.
 Catatan
Satu tema di kitab 1 Samuel adalah bahwa Daud selalu
mengikuti perintahnya Tuhan. Baca yang ditulis di Keluaran
22:21; Imamat 19:34.
 Baca 1 Samuel 30:16-20
 Pertanyaan
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1. Apa yang dibuat orang Amalek? (16)
2. Mengapa orang Amalek rasa cukup aman untuk berpesta?
[Mereka berpikir bahwa Daud masih ikut orang Filistin
pergi berperang. Orang Amalek tidak tahu bahwa Daud
tidak dibiarkan ikut dan cepat kembali ke Ziklag.]
3. Apa yang terjadi ketika Daud dan orang-orangnya
mendapat orang Amalek?
4. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai Daud? (18-20)
Perhatikan kata yang diulangi.
[semua, segala, tidak ada yang hilang]
 Catatan
Setelah perang ini dengan Daud, orang Amalek menjadi lemah
sekali karena banyak prajurit dibunuh. Mereka tidak lagi
disebut di Alkitab sampai 1 Tawarikh 4:43, pada zaman Raja
Hizkia yang memerintah pada tahun 716-687sM, yaitu kirakira 300 tahun setelah Daud.
 Baca 1 Samuel 30:21-25
 Pertanyaan
1. Apa perbedaannya cara Daud menyambut orangnya yang
ditinggalkan di sebelah sungai dan cara beberapa orangnya
Daud menyambut mereka? (21-22)
2. Apakah Daud menyalahkan orang yang terlalu capek untuk
ikut dia?
3. Apa yang ditulis tentang orang yang menyalahkan mereka?
(22)
[mereka jahat dan dursila]
4. Siapa yang dipersalahkan Daud? (23)
5. Ada beberapa alasan yang diberikan Daud sehingga semua
orang, yang berperang dan yang menjaga barang, perlu
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disamakan. Alasan apa yang diberikan Daud? Ada dua. (23)
[a. Semua barang yang dijarah kembali telah diberikan
mereka oleh Tuhan, bukan saja upaya mereka sendiri.
b. Mereka telah dijaga Tuhan, dan Dialah yang berikan
kemenangan.
6. Apa yang terjadi prinsip atau aturan yang diikuti orang
Israel selama beberapa abad? (24)
[Semuanya harus mendapat bagian yang sama banyaknya:
orang yang tinggal untuk menjaga barang-barang harus
mendapat bagian yang sama seperti orang yang maju
berperang. BIMK]
 Penerapan
Apakah prinsip ini baik diikuti orang sekarang? Berpikir
tentang situasi lain.
 Catatan
Setelah itu, Daud membagikan barang-barang dan binatang
dari jarahannya kepada para tua-tua di Yehuda selatan, untuk
mengucapkan berterima kasih kepada orang yang membantu
dia ketika dia lari dari Raja Saul. Itu juga menyiapkan jalan
untuk dia kembali kepada Yehuda dari tanahnya orang Filistin.
Itu juga membantu orang menerima dia nanti sebagai raja
mereka setelah meninggalnya Saul, karena jelas ketika Saul
dibunuh di perang, Daud tidak ikut orang Filistin memerangi
dia.
Pemberian dari Daud itu dianggap berkat, dan satu fungsi
orang yang memerintah adalah untuk membawa berkat
kepada orang yang di bawahnya. Bukan saja dalam bentuk
barang, tapi juga menjaga keamanan, memutuskan persoalan
dengan adil, membantu orang yang perlu dibantu.
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 Penerapan
Dalam kehidupan Daud, banyak yang terjadi yang buruk. Apa
yang dibuat Daud supaya dia dapat menghadapi kesulitan?
(30:6b, juga 23:16)
Kalau kita menghadapi kesulitan, reaksi kita menyatakan
apakah kepercayaan kita lemah atau kuat, dan apa yang
menjadi dasar kehidupan kita.
Daud membagi pemberian kepada tiga kota yang sudah
diberikan orang imam untuk menjadi tempat tinggal mereka,
yaitu Jatir (Yosua 21:14), Estemoa (Yosua 21:14) dan Hebron
(Yosua 21:11). Mungkin Daud membagi jarahannya dan seper
sepuluh diberikan kepada mereka.
 Tugas: Menghafal Mazmur 18:2.

1 Samuel 31 Kematiannya Saul
Tujuan: Pada akhir pelajaran ini, orang akan bisa:
~ menjelaskan prinsip dari Alkitab tentang bunuh diri.
~ mendoakan dan memuji orang yang dapat dianggap
“musuh” dalam kehidupanmu.
Persiapan: Kertas supaya orang dapat menulis doa atau
puisi.
 Kata Pengantar
Pasal 31 melanjutkan apa yang diceritakan pada pasal 28:25.
Beberapa tahun sebelumnya, bangsa Israel dikalahkan orang
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Filistin dan Peti Perjanjian diambil. Itu terjadi karena orang
Israel melanggar Hukum Tuhan (1 Samuel pasal 4). Di pasal 31
ini, mereka dikalahkan lagi oleh orang Filistin karena Raja Saul
tidak taat kepada Tuhan dan dihukum.
 Baca 1 Samuel 31:1-6
 Pertanyaan
1. Siapa yang kalah di gunung Gilboa? (1,2)
2. Mengapa Saul minta orang lain membunuh dia? (3,4)
3. Mengapa pembawa sejatanya tidak mau bunuh Saul? (4b)
4. Kadang-kata kita harus pilih untuk ikut perintah orang atau
ikut perintahnya atau kehendaknya Tuhan. Prinsip apa yang
dapat dipelajari dari pembawa senjata ini?
5. Daud pernah ada kesempatan untuk membunuh Saul tapi
tidak mau. Apa alasannya? Baca 1 Samuel 26:9-11.
6. Siapa lagi yang dibunuh hari itu? (6)
 Catatan
Kematiannya Saul dan anak-anaknya menggenapi apa yang
disampaikan nabi Samuel. Baca 1 Samuel 28:19.
Saul seringkali ikut kemauan sendiri, dan ketika dia tahu akan
meninggal dunia, dia lagi ikut kemauannya sendiri. Pilihan kita
sepanjang kehidupan kita penting, karena meunjukkan
arahnya akhirannya kehidupan kita.
 Penerapan
Apa yang ditulis di Alkitab tentang pembunuhan diri?
• Baca Ulangan 5:17; 1 Korintus 6:19.
• Kalau orang membunuh diri, berarti tidak lagi ada
harapan.
Baca Amsal 3:5-6.
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•

•
•
•

Tuhan selalu akan berikan jalan keluar kalau kita terusmenerus berharap kepadaNya.
Baca 2 Korintus 12:8-10.
Dia selalu menyertai orang yang mencari dia.
Baca Matiu 28:20.
Tuhan ada rencana untuk kehidupan kita.
Baca Yeremia 29:11-14a;Mazmur 31:15.
Kita harus tahan, dan selalu berharap kepada Tuhan
supaya pada akhir kehidupan kita, kita sama dengan
Paulus. Baca yang ditulisnya sebelum dia dihukum mati:
2 Timotius 4:6-8,18.

Kalau kita kenal orang yang ingin membunuh diri, kita harus
coba berikan pengharapan kepada mereka.
 Baca 1 Samuel 31:7-10
 Pertanyaan
1. Apa yang dibuat orang Israel yang tinggal di seberang
lembah? (7)
2. Tubuhnya Saul, anak-anaknya dan banyak serdadunya
ditinggalkan di gunung. Tidak ada orang yang menanam. Itu
tidak biasa. Jadi besoknya orang Filistin dapat mayatnya
Saul dan anak-anaknya, lalu apa yang dibuat orang Filistin?
3. Atas alasan apa mereka buat begitu?
[Orang Filistin anggap kalau merugikan tubuhnya musuh,
itu menyatakan bahwa orang Filistin yang berkuasa. Dan
mereka menyimpan senjatanya Saul di kuil mereka, karena
orang Filistin anggap bahwa dewanya yang berikan mereka
kemenangan.]
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4. Sebenarnya, atas alasan apa Saul mati hari itu?
[Karena itu hukuman Allah kepadanya.]
 Baca 1 Samuel 31:11-15
 Pertanyaan
1. Yabesh Gilead kira-kira 25 kilometer dari kota Bet-Sean.
Atas alasan apa orang Yabesh Gilead pergi cepat malam itu
dan secara sembunyi-sembunyi, ambil mayatnya Saul dan
anak-anaknya dari tembok kota orang Filistin?
Baca 1 Samuel 11:1-11.
[Karena mereka menghargai Saul. Beberapa tahun
sebelumnya, ketika Saul baru-baru diurapi menjadi raja,
orang Yabesh Gilead akan diserang, dan Saul yang
menyelamatkan mereka.]
2. Mengapa mayatnya Saul dan anak-anaknya dibakar?
[Supaya tidak membawa penyakit karena sudah mulai
busuk.]
 Catatan
Nanti orang dari Yabesh Gilead dihormati Daud ketika dia
dengar apa yang dibuat mereka untuk menhormati Saul. Baca
2 Samuel 2:4-7.
 Penerapan
 Baca 1 Tawarikh 10:13
Ada tiga alasan ditulis untuk menjelaskan mengapa Saul mati.
Apa itu?
Ada juga dua hal yang terjadi kepada dia. Apa itu?
Kita harus menjaga diri sendiri supaya tidak juga ikut Saul.
Untuk tiap hal negatif yang dibuat Saul, berpikir apa yang
positif (lawannya).
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Berdoa dan minta tolong pada Tuhan supaya dapat hidup
sesuai dengan kehendaknya.
 Tugas: Menghafal Amsal 3:5-6

1 Samuel Ringkasan
 Penerapan
Menurut Allah, bagaimana Raja Daud?
Baca Kisah Para Rasul 13:22 (kutipan dari 1 Sam 13:14).
Kalau kita mempelajari kehidupannya Daud, mudah-mudahan
kita juga akan belajar untuk menjadi orang yang berkenan di
hatinya Tuhan.
Daud adalah pemimipin orang Israel yang menjadi teladan
untuk kita:
Berpikir tentang beberapa hal yang dapat dipelajari dari
kehidupannya.
Misalnya:
Sepanjang hidup, dia melayani orang dengan baik.
Dia suka sekali memuji Tuhan dan menulis beberapa
nyanyian.
Dia seringkali mengasihi orang, biar orang yang
melawan dia.
Kalau orang buat kesalahan besar, dia menghukum
mereka.
Dia setia kepada temannya, dan setia juga kepada
Tuhan.
Dia selalu memprioritaskan kehendak Allah.
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Kalau dia dapat kesulitan dalam kehidupan, langsung
dia minta nasihat dari Tuhan.
Dia sabar sekali biar dia tahu akan menggantikan Saul
menjadi raja, dan tidak coba merapas kerajaan dari
Saul.
Kalau dia buat kesalahan, dia minta ampun dari
Tuhan. (Mazmur 51)
Bagaimana Daud sudah jadi teladan untuk kamu dari pelajaran
kita dari 1 Samuel?

2 Samuel 1 Daud meratap kematiannya Saul dan
anak-anaknya
Tujuan: Pada akhir pelajaran ini, orang akan bisa
~ mendaftarkan apa yang ditulis tentang Saul dan Yonatan.
Persiapan: Kertas untuk mendaftarkan apa yang ditulis
tentang Saul dan Yonatan.
Kata Pengantar
Siapa yang ingat ketika kematiannya Sukarno atau Suharto
disiarkan? Bagaimana perasaanmu?
Hari ini kita akan mempelajari bagaimana perasaannya Daud
ketika Raja Saul meninggal.
Pada hari Daud dan orang-orangnya memerangi orang Amalek
untuk ambil kembali semua istri, anak, binatang, dan harta
mereka, pada hari itu juga Saul berperang dengan orang
Filistin.
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 Baca 2 Samuel 1:1-4
 Pertanyaan
1. Kapan Daud tahu bahwa Saul sudah meninggal? (2)
2. Siapa yang bawa kabar itu?
3. Bagaimana orang yang membawa pesan itu menjelaskan
bahwa kabar tentang kematiannya Saul dan Yonatan
benar? (6-10)
[Dia bersaksi mata, dia bicara dengan Saul, dan dia bawa
mahkota dan gelang yang dia ambil dari mayatnya Saul.]
4. Orang itu orang apa?
 Catatan
Pernah Saul diperintah untuk membunuh semua orang
Amalek (1 Samuel 15:3,18), tapi dia tidak melaksanakan tugas
itu (1 Samuel 15:9,19). Karena Saul melanggar perintahnya
Tuhan itu, Tuhan beritahu bahwa dia tidak lagi akan menjadi
raja (1 Samuel 15:23-29). Akhirnya, Saul minta orang Amalek
untuk membunuh dia. Orang Amalek itu adalah orang
pertama yang membunuh raja orang Israel, yang diurapi nabi,
dan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Orang Amalek itu lebih
berani daripada Daud yang takut untuk membuat sesuatu
yang jahat terhadap orang yang diurapi Tuhan (1 Samuel 26:911).
Tuhan saja yang dapat turunkan orang yang diangkatNya
menjadi raja.
 Baca 2 Samuel 1:11-16
 Pertanyaan
1. Saul sudah beberapa tahun ingin membunuh Daud,
sehingga Daud perlu lari dan sembunyi. Meskipun begitu,
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bagaimana perasaannya Daud dan orang-orangnya ketika
mereka dengar bahwa Saul dan Yonatan tidak lagi ada? (1112)
2. Apa yang terjadi kepada orang Amalek itu?
 Catatan
Kekalahannya orang Israel adalah musibah besar untuk negara
itu.
Ketika Daud menghukum mati orang Amalek yang membawa
kabar tentang kematiannya Raja Saul, Daud mengikuti
perintahnya Allah. Baca 1 Samuel 15:18-19, Keluaran 17:1516; Ulangan 25:17-19.
 Baca 2 Samuel 1:17-21
Ratapan Daud berbentuk puisi yang indah sekali. Perhatikan
bagaimana Daud menyusun ratapannya, dan apa dikatakan
tentang Saul dan Yonatan.
 Pertanyaan
1. Mendaftarkan apa yang dikatakan tentang Saul, dan kata
apa yang dipakai Daud untuk menyebut Saul. Ada banyak
kiasan.
2. Mengapa Daud bilang “Janganlah kabarkan itu di Gat,
janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon”? (20)
[Karena Gat dan Askelon adalah kota besar di tanahnya
orang Filistin, musuhnya orang Israel yang baru-baru
mengalahkan Israel. Daud tidak mau mereka merayakan
kematiannya Raja Saul dan anak-anaknya.]
3. Mengapa Daud menyebut gunung-gunung di Gilboa? (21)
[Karena di situ kematiannya Saulu dan banyak sekali
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serdadu Israel. Di Alkitab, gunung Gilboa hanya disebut
kalau terkait dengan kematiannya Saulu.]
4. Apa yang diharapkan Daud akan terjadi di gunung Gilboa?
(21)
5. Saul dikiaskan sebagai “perisai para pahlawan” (21b). Apa
fungsinya perisai?
6. Ketika Saulu menjadi raja, dia sebenarnya harus berfungsi
sebagai apa?
[Seringkali Tuhan dikiaskan sebagai perisai karena Dia
menjaga orangnya. Itu juga fungsinya Raja, untuk menjaga
orang-orangnya, tapi Saul sudah jatuh.]
7. Apakah Saul melaksanakan tugasnya dengan baik?
Mengapa bilang begitu? Ingat semua yang sudah dipelajari
sampai sekarang mulai dari pasal 15.
8. Ada hubungan ayat 14 dan 21, tapi mungkin kata
“mengurapi” sulit diterjemahkan jadi ada yang ditambah di
catatan kaki. Pada ayat 14, Saul disebut “orang yang diurapi
TUHAN,” dan kata yang sama dipaka pada akhir ayat 21:
“Perisainya Saul tidak diurapi dengan minyak.”
9. Cari kata yang diulangi beberapa kali tentang akhirannya
Saul (2 Sam 1:4,10,12,19,25,27).
[Mate atau jatuh, tergantun terjemahan.]
 Penerapan
Pertama kali kita dapat Saul di Perjanjian Lama, dia berdiri dan
lebih tinggi daripada orang lain (1 Samuel 10:23). Setelah dia
diurapi dan menjadi raja, dia mulai dengan baik sehingga
kerajaan Israel stabil dan mulai kuat. Tetapi karena
kecemburuannya kepada Daud, pikirannya Saul tidak lagi
stabil. Seringkali dia ikut kemauannya sendiri dan tidak minta
tolong pada Tuhan seperti Daud. Lama-lama Saul menjadi raja
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yang lemah dan akhirnya kerajaannya diambil dari dia dan
diberikan kepada Daud, sesuai dengan janjinya Tuhan (1
Samuel 15:26-28).
 Baca 1 Korintus 10:12
Ayat ini adalah peringatan bagi kita supaya kita juga tidak ikut
Saul dan menjadi orang yang jatuh.
 Baca 2 Samuel 1:22-27
 Pertanyaan
10. Daud juga memuji Saul dan Yonatan. Apa yang dipuji? (2224)
11. Di ayat 20, perempuan orang Filistin diminta untuk diam
saja, tapi apa yang perlu dibuat perempuan Israel? (24)
Mengapa berbeda?
[Orang Filistin musuhnya Israel, dan diminta untuk diam
supaya tidak mengeluarkan kesenangan mereka atas
kematiannya Saul, tapi orang Israel harus meratap Saul
dan kekalahannya tentara Israel.]
12. Ayat 25 mengulangi sebagian dari ayat 19 dan diulang lagi pada
ayat 27, berarti ayat 25 adalah pokok ratapannya Daud. Katakata mana yang diulang? (19,25,27)
Siapa yang dimaksud dengan kata “para pahlawan”?
13. Apa yang buat Daud sedih sekali karena kematiannya Yonatan?
(26)

 Catatan
Seringkali pada saat Daud perlu dihibur, Yonatan yang
menghibur hatinya (1 Samuel 18:3-4; 19:1-7; 20:1-42; 23:1618). Yonatan adalah sahabatnya Daud yang akrab sekali.
Amsal 20:22.
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 Penerapan
Daud selalu buat yang baik untuk Saul, dan menghargai dia.
Bagaimana dengan engkau?
 Tugas: Menulis ratapan atau pujian untuk orang yang
mungkin pernah jadi teman, tapi karena kesulitan atau ada
yang menyinggung, sekarang hubungan kamu tidak lagi sebaik
dengan sebelumnya. Memakai ratapan Daud sebagai contoh,
atau buat sendiri.
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