


1. Tentang bahasa roh. 

Betapa amat pentingnya bahasa roh, baik utk
• pertumbuhan rohani
• pengaktifan karunia Roh
• syafaat dan peperangan rohani

Tuhan menghendaki kita banyak berbahasa roh, agar kita
semakin dibawaNya kepada suatu dimensi doa sampai seperti
Efesus 6:18



2. Acceleration / Leap

Rentang hari-hari diantara Paskah sampai Pentakosta
2021 ini, akan menjadi 50 hari yang amat penting bagi
gerejaNya untuk mengalami acceleration atau leap. 
Namun hal ini akan amat tergantung apakah kita berhasil
menangkap momentum waktu ini dan bergerak secara
profetik utk mempersiapkan diri, khususnya dalam hal
berbahasa roh yang disertai berbagai penyelarasan hidup, 
kepada suatu gaya hidup yang seharusnya kita hidupi for 
such a time as this. 



Ada dimensi tertentu
di alam sorgawi yang 
tidak akan dibukakan
bagi kita, sampai kita
naik level dalam
pengudusan melalui
berpuasa. 

Guilermo Maldonado



• TUHAN lepaskan SINAR
• TUHAN bangkitkan gereja yg penuh KUASA
• TUHAN bangkitkan House of Judah, House of 

breakthrough, yang merubuhkan tembok yg dibangun
musuh

• TUHAN lepaskan SOUND (from Heaven)
• Terjadi pembalikkan keadaan, open heaven, terjadi

perpindahan dari sorga
• Jutaan anak muda jatuh cinta kepada Tuhan
• Ada API Roh Kudus yg menyebar dan AWAN 

KemuliaanNya atas Indonesia



TUHAN membangkitkan

HOUSE OF JUDAH,

HOUSE OF BREAKTHROUGH

Yang merubuhkan tembok

yang dibangun oleh musuh



Roma 12:2 
IMB

Pikiran anda meletakkan
satu kaki di pintu roh dan 
satu lagi di pintu tubuh.

Pikiran anda adalah
jembatan penghubung
antara alam roh dan alam
jasmani.



2Kor 10:5  Kami mematahkan setiap
siasat orang dan merubuhkan setiap
kubu yang dibangun oleh keangkuhan
manusia untuk menentang pengenalan
akan Allah. Kami menawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus

2Kor 10:4  karena senjata kami dalam
perjuangan bukanlah senjata duniawi, 
melainkan senjata yang diperlengkapi
dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk

meruntuhkan benteng-benteng. 



Suatu benteng/kubu dalam hati
adalah sekelompok pikiran, 
perasaan, keinginan yang belum
mengalami pembaruan (Rm 12:2)

Sebuah benteng/kubu rohani
dalam hati dapat dijadikan kubu
pertahanan oleh kuasa
kegelapan, untuk membuat
seseorang Kristen lahir baru tidak
mengalami pertumbuhan
pengenalan akan Allah, sehingga
tidak mencapai keserupaan
denganNya. 



BEWARE!
Salah satu kubu / benteng
rohani yang dibangun
musuh didalam pikiran
umat Tuhan ialah benteng
rohani pengajaran yang 
keliru tentang bahasa roh.



SIKAP HATI

SANGAT
MENENTUKAN!

• Karena mata TUHAN menjelajah
seluruh bumi untuk melimpahkan
kekuatan-Nya kepada mereka yang 
bersungguh hati terhadap Dia.

• 2 Tawarikh 16:9



SIKAP HATI

SANGAT
MENENTUKAN!

Biasakan yang BENAR,
Bukan membenarkan yang BIASA!





1. Memperdalam keintiman dengan Allah
2. Mengimpartasikan kasih, damai

sejahtera, sukacita, takut akan Tuhan
3. Membawa kuasa kesembuhan & 

kelepasan
4. Memperkuat ikatan kasih dengan

sesama
5. Mengimpartasikan urapan-Nya
6. Memperluas kapasitas rohani
7. Meyatakan karunia-karunia Roh

FUNGSI DAN TUJUAN  MANIFESTASI KUASA ROH KUDUS



Akselerasi / lompatan rohani adalah akibat dari mengalami Restorasi Pondok
Daud (menjadi house of Judah) Amos 9:13. 

Kita sedang dibawaNya kepada suatu level rohani yang baru. Namun
waspadalah, karena di new level  ada new devil.

Amat sangat penting untuk banyak berbahasa roh, karena berbahasa roh
terkait langsung dengan penyataan manifestasi kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus menolong kita untuk masuk “heavenly places” dan mengalami
perjumpaan dengan Tuhan Ketika kita menyembah dan berdoa. Perjumpaan
dengan Tuhan inilah yang akan mentransformasi hidup kita.

Kita amat sangat membutuhkan penyataan manifestasi kuasa Roh Kudus, 
inilah salah satu bentuk nyata terjadinya Pentakosta ketiga.



3 hal yang harus ada dalam
PPW:

1.Hadirat TUHAN
2.Pengurapan Roh Kudus
3.Bahasa roh


