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MENGALAMI KASIH ALLAH  

DI TENGAH KEGAGALAN 

1SAMUEL 1:3 

Orang itu dari tahun ke tahun pergi 

meninggalkan kotanya untuk sujud 

menyembah dan mempersembahkan 

korban kepada TUHAN semesta alam di 

Silo. Di sana yang menjadi imam TUHAN 

ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. 

1SAMUEL 1:6-7 

Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya 

supaya ia gusar, karena TUHAN telah 

menutup kandungannya. Demikianlah 

terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali 

Hana pergi ke rumah TUHAN, Penina 

menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis 

dan tidak mau makan. 

MATIUS 13:28-30 

Jawab tuan itu: Seorang musuh yang 

melakukannya. Lalu berkatalah hamba-

hamba itu kepadanya: Jadi maukah tuan 

supaya kami pergi mencabut lalang itu? 

Tetapi ia berkata: Jangan, sebab mungkin 

gandum itu ikut tercabut pada waktu 

kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah 

keduanya tumbuh bersama sampai waktu 

menuai. Pada waktu itu aku akan berkata 

kepada para penuai: Kumpulkanlah dahulu 

lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas 

untuk dibakar; kemudian kumpulkanlah 

gandum itu ke dalam lumbungku." 

1SAMUEL 1:4-5 

Pada hari Elkana mempersembahkan 

korban, diberikannyalah kepada Penina, 

isterinya, dan kepada semua anaknya yang 

laki-laki dan perempuan masing-masing 

sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia 

memberikan kepada Hana hanya satu 

bagian (NKJV: double portion; porsi 

ganda), sebab TUHAN telah menutup 

kandungannya. 

1SAMUEL 1:8 

Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya: 

"Hana, mengapa engkau menangis dan 

mengapa engkau tidak mau makan? 

Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku 

lebih berharga bagimu dari pada sepuluh 

anak laki-laki?" 

1SAMUEL 1:9-10 

Pada suatu kali, setelah mereka habis 

makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, 

sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang 

pintu bait suci TUHAN, dan dengan hati 

pedih ia berdoa kepada TUHAN sambil 

menangis tersedu-sedu. 

1SAMUEL 1:12-13 

Ketika perempuan itu terus-menerus 

berdoa di hadapan TUHAN, maka Eli 

mengamat-amati mulut perempuan itu; 

dan karena Hana berkata-kata dalam 

hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-

gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, 

maka Eli menyangka perempuan itu 

mabuk. 

1SAMUEL 1:11 

Kemudian bernazarlah ia, katanya: 

"TUHAN semesta alam, jika sungguh-

sungguh Engkau memperhatikan sengsara 

hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku 

dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi 

memberikan kepada hamba-Mu ini 

seorang anak laki-laki, maka aku akan 

memberikan dia kepada TUHAN untuk 

seumur hidupnya dan pisau cukur tidak 

akan menyentuh kepalanya." 

  



1SAMUEL 1:26-28 

lalu kata perempuan itu: "Mohon bicara 

tuanku, demi tuanku hidup, akulah 

perempuan yang dahulu berdiri di sini 

dekat tuanku untuk berdoa kepada 

TUHAN. Untuk mendapat anak inilah aku 

berdoa, dan TUHAN telah memberikan 

kepadaku, apa yang kuminta dari pada-

Nya. Maka akupun menyerahkannya 

kepada TUHAN; seumur hidup terserahlah 

ia kiranya kepada TUHAN." Lalu sujudlah 

mereka di sana menyembah kepada 

TUHAN. 

LUKAS 22:41-43 

Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka 

kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu Ia 

berlutut dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-

Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini 

dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-

Ku, melainkan kehendak-Mulah yang 

terjadi." Maka seorang malaikat dari langit 

menampakkan diri kepada-Nya untuk 

memberi kekuatan kepada-Nya. 

DANIEL 3:16-18 

Lalu Sadrakh, Mesakh dan Abednego 

menjawab raja Nebukadnezar: "Tidak ada 

gunanya kami memberi jawab kepada 

tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang 

kami puja sanggup melepaskan kami, 

maka Ia akan melepaskan kami dari 

perapian yang menyala-nyala itu, dan dari 

dalam tanganmu, ya raja; tetapi 

seandainya tidak, hendaklah tuanku 

mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak 

akan memuja dewa tuanku, dan tidak 

akan menyembah patung emas yang 

tuanku dirikan itu." 

1SAMUEL 2:19-20 

Setiap tahun ibunya membuatkan dia 

jubah kecil dan membawa jubah itu 

kepadanya, apabila ia bersama-sama 

suaminya pergi mempersembahkan 

korban sembelihan tahunan. Lalu Eli 

memberkati Elkana dan isterinya, katanya: 

"TUHAN kiranya memberikan keturunan 

kepadamu dari perempuan ini pengganti 

yang telah diserahkannya kepada TUHAN." 

Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat 

kediamannya. 

1SAMUEL 2:21 

Dan TUHAN mengindahkan Hana, 

sehingga dia mengandung dan melahirkan 

tiga anak laki-laki dan dua anak 

perempuan lagi. Sementara itu makin 

besarlah Samuel yang muda itu di 

hadapan TUHAN. 

AMSAL 19:17 

Siapa menaruh belas kasihan kepada 

orang yang lemah, memiutangi TUHAN, 

yang akan membalas perbuatannya itu. 


