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Daud yang muda sedang dalam pelarian. Raja 
Saul ingin membunuhnya. Daud tinggal di hutan
belantara, dalam sebuah gua besar dengan empat

ratus pengikut.



Kadangkala, tentera Raja Saul hampir menemui
mereka. Tetapi Daud bergerak berterusan.



Pelayan Saul, Doeg, memberitahu raja bahawa para 
imam telah membantu Daud melarikan diri. Saul 
memerintahkan mereka dibunuh. Tetapi hanya Doeg
yang sanggup melakukannya! Dia membunuh lapan

puluh lima imam dan keluarga mereka, 
dengan kejam menggunankan
pedangnya.  Ia sangat jahat.



Pada suatu hari, 
Saul sedang
memburu Daud
dan masuk ke
dalam gua
tempat Daud dan
orang-orangnya
bersembunyi. 
Saul bersendirian!



Di dalam gua, Daud boleh
mem-bunuh Saul dengan
mudah. Tetapi, Daud
merangkak dekat dan
memotong sehelai
pakaian Saul yang 
longgar dengan
pisau tajamnya. 

Apabila Saul pergi, Daud memanggil
dia. "Dalam hal aku memotong sudut
jubahmu, dan tidak membunuhmu, 
ketahuilah dan lihatlah bahwa tidak
ada kejahatan atau pemberontakan
di tanganku ..."



Saul berkata dia menyesal kerana cuba menyakiti
Daud. Tetapi tidak lama kemudian, kemarahan
lamanya kembali dan dia mengumpulkan tiga ribu
orang tentera untuk membunuh Daud. Pada suatu
malam, ketika tentera itu tidur, Daud dan Abisai, 
salah seorang askarnya, menyelinap ke tempat
perkhemahan raja di mana Saul berbaring tidur.



"Tuhan telah
menyerahkan musuhmu
ke dalam tanganmu
hari ini," bisik Abisai. 
"Tolonglah izinkanku
menusuknya dengan
lembing serta-merta, 
memancapkan dia ke
tanah, supaya aku tidak
perlu menikam dia
untuk kedua kalinya."



Daud menolak. Sambil
mengambil tombak dan buyung
Saul, dia meninggalkan tempat

khemahan. Dari sebuah bukit di 
seberang, Daud berteriak sehingga Saul 
mendengarnya.  Sekali lagi, Saul melihat
bahawa Daud boleh membunuhnya, tetapi
tidak melakukannya. Sekali lagi, Saul 
berkata dia menyesal kerana cuba
menyakiti Daud. Tetapi Daud tahu
dia tidak boleh mempercayai

kata-kata Saul.



Pada masa ini Samuel telah
meninggal dunia. Dia adalah
nabi yang disuruh Tuhan
untuk mengurapi Saul dahulu, 
kemudian Daud diangkat sebagai
raja Bangsa Israel.  Apabila
orang Filistin menyerang
Israel, Saul melakukan
sesuatu yang mengerikan, 
sesuatu yang dilarang Tuhan.



Dia memerintahkan seorang wanita untuk
memanggil Samuel dari tempat orang mati. 
Malam itu, Saul mendapat satu pesan.



"... TUHAN telah meninggalkan kamu
dan menjadi musuhmu... TUHAN telah
menarik kerajaanmu dari tanganmu dan
memberikannya kepada tetanggamu, 
yaitu Daud.  Besok, engkau dan anak-
anakmu akan menyertai Aku.  TUHAN 
juga akan menyerahkan tentera Israel 
ke dalam tangan orang Filistin." 
Ketika Saul mendengar hal itu, dia
rebah dengan sangat ketakutan.



Orang Filistin berperang melawan
Israel, dan orang Israel melarikan
diri.  Orang Filistin membunuh
anak-anak lelaki
Saul, termasuk
Yonatan, kawan
baik Daud.



Saul mengalami cedera parah ditusuk panah. 
Dan dia berkata kepada pembawa
senjatanya: "Hunuskan pedangmu
dan tikamlah aku dengannya, 
supaya jangan orang-
orang jahat ini datang
dan menikam aku dan
menganiaya aku." Tetapi
pembawa senjatanya tidak
mahu, kerana dia sangat takut. 
Maka, Saul mengambil pedang
dan menjatuhkanya ke atasnya.



Saat menjumpai mayat Saul 
dan anak-anaknya, orang 
Filistin mengikat mayat
itu pada tembok kota
Israel yang ditawan. 
Beberapa orang Israel 
yang berani menyelamatkan

mayat itu, membawanya
pulang dan membakarnya
sebelum mengebumikan

mayat di Israel.



Ketika Daud mendengar 
berita yang mengerikan 
itu, dia berkabung dan 
menangis dan berpuasa 
sampai petang untuk 
Saul, untuk Yonatan, 
anaknya, dan untuk 
umat Tuhan, kerana 
mereka telah tewas 
oleh pedang.



Walaupun Saul telah cuba membunuh
Daud, Daud menghormati Saul 
sebagai orang yang diurapi Tuhan
sehingga akhir hidupnya. Sekarang
Tuhan menghormati Daud, dan
menjadikannya raja menggantikan

Saul.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 
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satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Samuel 24-31, 2 Samuel 1-2



TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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