


Yoel 2 : 25
(Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat)

Dan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang
hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang
pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip,
tentara-Ku yang besar yang Kukirim ke antara kamu.



Perkawinan di Kana
( Yohanes 2 : 1 - 11 )

1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di
Galilea, dan ibu Yesus ada di situ;

2. Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke
perkawinan itu.

3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata
kepada-Nya : “Mereka kehabisan anggur.

4. Kata Yesus kepadanya : “Mau apakah engkau dari
pada-Ku, ibu ? Saat-Ku belum tiba.”



5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan:
“Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu !”

6. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk
pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-
masing isinya dua tiga buyung.

7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu : “isilah
tempayan-tempayan itu penuh dengan air.” Dan
mereka pun mengisinya sampai penuh.
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8. Lalu kata Yesus kepada mereka : “Sekarang cedoklah
dan bawalah kepada pemimpin pesta.” Lalu
merekapun membawanya.

9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah
menjadi anggur itu – dan ia tidak tahu dari mana
datangnya, tetapi pelayan-peayan, yang mencedok air
itu, mengetahuinya – ia memanggil mempelai laki-laki,
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9. dan berkata kepadanya : “Setiap orang menghidangkan
anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas
minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau
menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.”

10. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Gelilea, sebagai
yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia
telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-
Nya percaya kepada-Nya.
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DIVINE ACCELERATION

PERKAWINAN 
DI KANA

(Yoh 2 : 1 - 11)

PERCEPATAN 
WAKTUNYA TUHAN

MUJIZAT PERCEPATAN AIR MENJADI ANGGUR

1. MEMILIKI HUBUNGAN YANG INTIM DENGAN TUHAN - (3) Ketika mereka
kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya : “Mereka kehabisan anggur.

2. MEMILIKI IMAN PERCAYA - (5) Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan : 
“Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!”

3. MELAKUKAN TINDAKAN IMAN - (7) Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: 
“Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.” Dan mereka pun mengisinya
sampai penuh.

1

2



DIVINE ACCELERATION
Recovery & Multiplication

Source: https://www.charismanews.com/opinion/55642-a-prophetic-word-for-acceleration-recovery-and-the-double-portion

1. Things that will take a long time to accomplish will
happen in a moment

2. The great doors of Blessings and Favours of God will
open

3. Being in the right place, at the right time, meeting the
right people, doing the right things

https://www.charismanews.com/opinion/55642-a-prophetic-word-for-acceleration-recovery-and-the-double-portion


Kisah Para Rasul 13 : 22b Aku telah mendapat Daud bin Isai, 
seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan 

segala kehendak-Ku



- David and Goliath -
The turning point of David from a 

shepherd to become part of 
Israelite army, made covenant with 

Jonathan before the Lord.
1 Samuel 17 : 12 - 54



1. Memiliki hati yang benar dan intim dengan Tuhan

1 Samuel 16 : 6 - 7

Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab,
lalu pikirnya : “Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang
berdiri yang diurapi-Nya.” Tetapi berfirmanlah
Tuhan kepada Samuel : "Janganlah pandang
parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku
telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia
yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di
depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.“



Biarlah anak-anak itu 
datang kepadaKu, jangan 
menghalang-halangi 
mereka, 
sebab orang-orang yang 
seperti itulah yang 
empunya Kerajaan Allah

(Markus 10 : 14)



Psalm 25 : 5 (NKJV)
Lead me in Your truth and teach me,
For You are the God of my salvation;

On You I wait all the day.

Mazmur 25 : 5
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu
dan ajarlah aku,
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku,
Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.



2. Memiliki Ketaatan
1 Samuel 17 : 14 - 15

Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu
pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang dari pada
Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem.

1 Samuel 17 : 17, 19

Isai berkata kepada Daud, anaknya : “Ambillah untuk kakak-
kakakmu bertih gandum ini seefa dan roti yang sepuluh ini;
bawalah cepat-cepat ke perkemahan, kepada kakak-kakakmu.
Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di Lembah
Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin.”



3. Tetap teguh dan rendah hati
1 Samuel 17 : 33

Tetapi Saul berkata kepada Daud : “Tidak mungkin engkau
dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia,
sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa
mudanya telah menjadi prajurit.”

1 Samuel 17 : 42 - 44

Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah
Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih
muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu
berkata kepada Daud : “Anjingkah aku, maka engkau
mendatangi aku dengan tongkat?” Lalu demi para allahnya
orang Filistin itu mengutuki Daud.



4. Iman percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan

1 Samuel 17 : 36 - 37
Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu
ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama
seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah
mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup.” Pula
kata Daud : “Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar
singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan
aku dari tangan orang Filistin itu,” Kata Saul kepada Daud :
“Pergilah ! Tuhan menyertai engkau.”



5. Muliakan Tuhan dan melakukan Tindakan Iman

1 Samuel 17 : 45 - 47

Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu : “Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan
lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel
yang kau tantang itu.

Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau
dan memenggal kepalamu dari tubuhmu; hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat
tantara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh
bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap Jemaah ini tahu, bahwa Tuhan
menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah
pertempuran dan Iapun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.”



Menang Bersama Tuhan Mengalami percepatan
Tuhan :
1. Memiliki hati yang benar dan intim

dengan Tuhan
2. Memiliki ketaatan
3. Tetap teguh dan rendah hati
4. Iman percaya dan mengandalkan

kekuatan Tuhan
5. Melakukan tindakan iman dan 

muliakan Tuhan



Daud mengalami percepatan Tuhan
1 Samuel 17 : 55
Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu,
berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya : “Anak
siapakah orang muda itu, Abner ?” Jawab Abner : “Demi
tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu.”

1 Samuel 18 : 2, 5
Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya
pulang ke rumah ayahnya. Daud maju berperang dan selalu
berhasil ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul
mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang
baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul.



Tuhan Yesus Memberkati
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