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CERITA 35 

DAUD DALAM PELARIAN 

1 SAMUEL 21-22  

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Samuel 21-22  
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Samuel 22:1-5 (Kelas Balita); 1 Samuel 22:20-23 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 94:19 (kelas Balita); Mazmur 94:19 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Efesus 1:7 (Kelas Balita); Efesus 1:7 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : 1 Samuel 22: 23 (kelas Balita); 1 Samuel 22:23 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 50:23a (kelas Balita); Mazmur 50:23a (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Daud sampai di Nob lalu membohongi imam Ahimelekh bahwa ia sedang 
melaksanakan tugas dari Raja. Kemudian ia meminta roti kudus. 

21:1-6 
 

- 

  Seorang pegawai Saul, bernama Do’eg, ada di situ. 21:7 - 

  Daud meminta pedang, dan Ahimelekh memberikan pedang Goliat, 
kemudian ia lari kepada Akhis, raja Gat. 

21:8-10 - 

  Pegawai Akhis mengenali Daud sehingga Daud menjadi takut, lalu ia 
berpura-pura gila. Raja Akhis mengusir Daud. 

21:11-15 - 

  Daud pergi lagi ke Adulam, dan diikuti keluarganya. Orang-orang yang juga 
mengalami kesukaran bergabung dengan Daud. 

22:1-2 + 

  Daud pergi ke Mizpa, lalu menitipkan keluarganya bersama raja Moab. 22:3-4  

  Sambil berada di kubu Gunung, Nabi Gad menyuruh Daud pulang ke 
Yehuda, melalui hutan Keret. 

22:5 + 

  Saul mengetahui tempat Daud berada, saat itu Saul sedang ada di Gibea. 
Lantas ia meminta dukungan pegawai-pegawainya untuk melawan Daud. 

22:6-8 - 

  Do’eg mengatakan telah melihat Daud berada di Nob dan Ahimelekh 
membantunya. 

22:9-10 - 

  Raja Saul memanggil imam Ahimelekh serta seluruh keluarganya dan para 
imam di Nob, kemudian bertanya mengapa Akhimelekh melawan dia. Dan 
Ahimelekh menjawab bahwa dia tidak tahu apapun tentang pelarian Daud. 

22:11-15 - 

  Raja Saul mengeluarkan perintah untuk membunuh Ahimelekh dan para 
imam, tetapi tidak ada yang mau melaksanakannya. 

22:16-
17 

- 

  Do’eg maju dan membunuh para imam dan keluarga Ahimelekh. Pegawai 
Saul membunuh penduduk Nob bersama segenap hewan peliharaan 
mereka. 

22:18-
19 

- 

  Seorang anak Ahimelekh bernama Abyatar terluput dari pembunuhan ini, 
lalu ia mengikuti Daud, dan memberitahu Daud bahwa Saul telah 
membunuh para imam Tuhan. 

22:20-
21 

+ 

  Daud mengaku bahwa dia sendiri penyebab pembantaian itu dan berjanji 
melindungi Abyatar. 

22:22-
23 

+ 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 1 Samuel 21: 1-15 Daud melarikan diri ke Nob, lalu ke Gat  

II 1 Samuel 22: 1-5 Daud menghimpun pengikutnya B 

III 1 Samuel  22: 6-23 Pembantaian di Nob C 
 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan Menghibur Daud 
(Bnd. PGT Bab I:2; Bab VII:6,11) 

 
Berani Bertanggung Jawab 

(Bnd. PGT Bab I:2; Bab VII:6,11) 
   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak tahu bahwa Tuhan selalu menjaga Daud. 
Tuhan memakai keluarga dan orang lain untuk 
menghibur dan menemaninya. 

2. Anak merasakan kehadiran Tuhan melalui keluarga 
dan orang lain. 

 1. Anak mengetahui bahwa Daud 
bertanggung jawab atas perbuatannya. 

2. Anak berani mengakui kesalahan dan 
berusaha memperbaikinya. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Walaupun dalam kesusahan, Tuhan tidak membiarkan 
Daud sendiri. 
Tuhan membuat keluarganya untuk mau 
mengikutinya. Tuhan membuat keluarganya 
mengasihinya. Bahkan orang-orang yang juga 
mengalami kesukaran bergabung bersamanya. Dalam 
kesulitan ini, Tuhan menghibur Daud. Tuhan 
memberikan perhatian kepada Daud melalui keluarga 
dan orang-orang mengalami kesusahan. Tuhan juga 
menyatakan kasihNya kepada kita melalui keluarga 
kita, juga orang-orang lain yang peduli kepada kita. 

 Daud mengaku bahwa dia sendirilah 
penyebab pembantaian itu. 
Daud telah berbohong kepada Ahimelekh 
supaya mendapat makanan/roti. 
Ahimelekh  dan para imam Tuhan tidak 
bersalah tapi sayang mereka harus mati 
terbunuh menanggung kesalahan Daud. 
Daud mengaku salah.  
Ia pun bertanggung jawab dan berjanji untuk 
melindungi Abyatar. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA  (ASUMSI CERITA 4 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 7 MENIT) 

                           B 
 

 
 
 
 

  
 

                        C 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

1 Sam 21:1-15 1 Sam 22 : 1-5 1 Sam 22:6-23  1 Sam 21:1-15 1 Sam 22 : 1-5 1 Sam 22:6-23 

½ menit 2 menit 1 ½ menit  1½ menit 2 ½  menit 3 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Daud dalam pelariannya, tiba di perkemahan imam Ahimelekh.  
Ia lapar dan meminta roti. Ia berbohong bahwa ia sedang menjalankan tugas dari Raja.  
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Akhirnya ia mendapat roti kudus. Di belakang percakapan mereka, nampak Do’eg seorang 
pegawai Saul sedang memata-matai keduanya.  
Daud meminta pedang kepada Ahimelekh. Lalu ia memperoleh pedang Goliat yang pernah 
ia pakai dahulu.  

Gambar 2 Setelah itu, Daud pergi mencari perlindungan pada Akhis, raja Gat.  
Namun ternyata pegawai Akhis mengenali Daud sehingga Daud menjadi takut. Dalam 
ketakutannya ini ia berpura-pura gila. ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan 
ludahnya meleleh ke janggutnya.  
Melihat hal ini, Akhis justru mengusir Daud. 

Gambar 3 Daud bersembunyi dalam gua Adulam. Orang-orang yang mendengar  berita itu datang 
bergabung kepadanya. Pertama-tama adalah keluarganya.  
Keluarganya sangat kasihan kepada Daud, karena ia adalah seorang yang baik dan berani. 
Namun sekarang ia sedang dikejar-kejar oleh raja Saul yang iri padanya. Datang juga 
bergabung kepada Daud, orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Juga orang-orang 
yang miskin dan tidak punya teman. Bahkan ada seorang nabi yang bernama Gad juga 
bergabung. Daud diangkat menjadi pemimpin mereka. Daud  bersedia karena ia peduli dan 
sayang pada orang-orang susah. 
Penerapan B diceritakan secara tertenun di sini. 

Gambar 4 Ketika berada di kubu Gunung, nabi Gad meminta Daud untuk kembali ke Yehuda, lalu ia 
pergi melalui hutan keret.  
Ketika berada di Gibea, Saul mengetahui persembunyian Daud, kemudian meminta 
dukungan para pegawainya untuk membunuh Daud. 

Gambar 5 Do’eg melapor kepada Saul bahwa nabi Ahimelek sudah menolong Daud dalam 
pelariannya. Saul memanggil imam Ahimelek kemudian menanyakan mengapa imam ini 
membantu Daud dalam pelariannya!  
Dalam keadaan bingung, imam Ahimelek menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. 
Sangkanya Daud sedang ditugasi oleh raja Saul, ternyata sebaliknya. Saul memerintahkan 
para pegawainya untuk membunuh imam tersebut, karena telah membantu Daud, tetapi 
mereka tidak mau diperintah membunuh imam-imam Tuhan.  
Lalu Raja Saul menyuruh Do’eg membunuh para imam itu. Dan pada hari itu sebanyak 
delapan puluh lima orang yang berbaju efod. 

Gambar 6 Seorang anak Ahimelekh bernama Abyatar terluput dari pembunuhan ini, lalu ia mengikuti 
Daud, dan memberitahu Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Daud 
terperanjat mendengar berita dari Abyatar. Inilah akibat kebohongannya kepada ayah 
Abyatar (imam Ahimelekh). Daud amat sedih, “aku yang besarlah sehingga keluargamu dan 
seluruh orang-orang itu dibunuh. Tetapi saya akan bertanggung jawab.” Kemudian Daud 
memeluk Abyatar dengan penuh kasih sayang. “Saya akan melindungimu, jadi kamu harus 
selalu bersama dengan saya!” lanjut Daud. Daud melindungi Abyatar. Ia memperlakukan 
Abyatar seperti saudaranya sendiri. Tetapi hatinya selalu pedih, bila mengingat 85 imam 
yang mati karena dustanya itu. Daud bertekad kelak ia akan selalu berkata jujur.Ia pun 
bertanggung jawab dan berjanji untuk melindungi Abyatar. 
Penerapan C diceritakan secara tertenun di sini. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.283 : Yesus Kawan Yang Sejati 
Kidung Ceria (KC) No.252 : Ingat Akan Nama Yesus 
Kidung Ceria (KC) No.36 : Yang jaga ‘kuselalu 
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AYAT HAFALAN 
   

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Yesaya 66:13  Yesaya 66:13 

Seperti seseorang yang dihibur ibunya, 
demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; 

kamu akan dihibur di Yerusalem. 

 Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah 
Aku ini akan menghibur kamu; kamu akan dihibur di 

Yerusalem. 

 
 
 
 

AKTIVITAS 

Kartu ayat hafalan : 
Bagikan kepada masing-masing anak : 
1.  Penguin atau bebek dari kertas keras yang 

berwarna. (Pola terlampir) 
2. Tulisan ayat hafalan pada kertas berwarna 

yang berbeda dengan warna Penguin atau 
bebek kertas. 

3.  Minta anak-anak menempel ayat hafalan 
tersebut pada Penguin atau bebek kertas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seperti seseorang yang dihibur 
ibunya, demikianlah Aku ini akan 

menghibur kamu; kamu akan 
dihibur di Yerusalem. Yesaya 66:13 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Tabel ini sangat penting dalam persiapan 
Guru Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan 
dengan setia. 

2. Diri dan hidup guru adalah teladan rohani; bahkan menjadi ‘cerita hidup’ yang sangat jelas 
bagi anak-anak. Pengaruh kisah dalam cerita ini perlu membentuk watak dan sikap sebagai 
guru. Apakah sekarang, esok dan masa depan saya dapat memengaruhi perihidup naradidik 
dengan merenungkan bahwa: 
a. Apakah saya menyadari bahwa saya selalu berbicara jujur? 
b. Sudahkah saya belajar berkorban seperti imam Ahimelek? 
c. Apakah perilaku dan pilihan kata saya selama ini memberi penguatan serta pujian bagi anak, 

atau malah justru menakut-nakuti anak? 
d. Bagaimana saya mengajar anak-anak untuk berani tampil kendati mereka belum percaya 

diri? 
e. Apakah saya sudah memakai waktu untuk merenungkan perbuatan masa lalu untuk saya 

perbaiki pada masa depan? 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1.  Untuk menarik perhatian anak-anak, sebelum cerita dimulai, anak-anak melakonkan Daud 
yang ketakutan dan berusaha untuk bersembuyi. Minta anak-anak melakukan permainan 
petak umpet dan anak-anak bersembunyi ditempat yang memungkinkan, misalnya di kolong 
meja, di belakang kursi, di balik pintu, atau di sekitar ruangan, kemudian guru yang akan 
mencari anak-anak. 

2. Cerita ini sangat panjang dan mempunyai latar belakang yang berbeda (istana, gua, hutan, 
perkemahan, padang gurun, gunung, dll). Sebaiknya anak-anak punya pengetahuan 
mengenai latar belakang itu jika tidak mereka perlu memperoleh gambaran tentang 
berbagai latar belakang tersebut. 

3. Tekankan perbedaan karakter antara Daud dengan Saul. Daud yang selalu berserah kepada 
Tuhan, rendah hati dan dikasihi banyak orang. Di sisi lain Saul seorang yang pemarah, 
sombong dan suka iri hati. Gunakan pola irama suara yang berbeda. Ketika mengucapkan 
dialog dari Daud gunakan suara yang dalam, bijak dan tenang ; sementara ketika 
mengucapkan dialog dari Saul gunakan suara yang keras dengan mimik yang angkuh. 

4. Bagi anak balita, cerita tidak usah bertele-tele. Ceritakan secara garis besar setiap adegan, 
khusus adegan I, perlu penjelasan rinci tentang orang-orang yang datang bergabung dengan 
Daud. Bagaimana keluarganya mengasihi dia juga orang-orang yang menderita dan miskin, 
dan Daud menerima mereka dengan senang hati dan berjanji melindungi mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


