


17. Ketika didengar orang Filistin, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas
Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud 
mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan.

18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim,



19. bertanyalah Daud kepada TUHAN : "Apakah aku harus maju melawan
orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?" TUHAN 
menjawab Daud: "Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu
ke dalam tanganmu." 

20. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. 
Berkatalah ia: "TUHAN telah menerobos musuhku di depanku seperti air 
menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim.



21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-
orangnya mengangkatnya.

22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, 

23. maka bertanyalah Daud kepada TUHAN, dan Ia menjawab: "Janganlah maju, 
tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau
dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 



24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon
kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu
TUHAN telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara
orang Filistin." 

25. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan TUHAN 
kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat
Gezer.













1. Seeking God
17b. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan.

19a. bertanyalah Daud kepada TUHAN : "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin
itu? 

23a. maka bertanyalah Daud kepada TUHAN, dan Ia menjawab: "Janganlah maju, 
tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka,



If you fail it,
you pay fot it.

If you pass it,
God pays for it.

Temptation



2. Keep your Faith in God
19b. TUHAN menjawab Daud: "Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke
dalam tanganmu.“

23. maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Ia menjawab: ”Janganlah maju, tetapi buatlah
gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari
jurusan pohon-pohon kertau.

24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka
haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu TUHAN telah keluar berperang di 
depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." 



3. Put into Action
20. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. 
Berkatalah ia: "TUHAN telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." 
Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim.

25. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, maka
ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer.
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