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LET THE FIRE FALL #1 
BIARKAN APINYA TURUN #1 

IGNITE THE FIRE 
NYALAKAN API 

 
 
PEMBUKAAN: 
Bulan September selalu menjadi bulan yang spesial bagi 
Keluarga Allah karena kita merayakan ulang tahun 
gereja kita. Dan saya yakin Tuhan juga mau berikan 
kepada kita kado yang spesial melalui rhema firman 
Tuhan yang spesial sepanjang bulan ini. Judul firman 
Tuhan bulan ini adalah Let The Fire Fall. Dan hari ini kita 
mulai masuk bagian pertama berjudul Ignite the Fire! 
 
I. TUHAN MAU ROH KITA BERAPI-API. 
a. Roma 12:11  Janganlah hendaknya kerajinanmu 

kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan 
layanilah Tuhan. 

 Satu hal yang perlu kita tangkap: Tuhan mau roh 
kita berapi-api.  

 Tuhan tidak mau kita jadi suam-suam kuku. 
 Tuhan juga tidak mau roh kita padam. 
 Yang Tuhan mau: Biarlah rohmu menyala-nyala! 
 MASALAHNYA, SEBAGIAN ORANG SEDANG 

KEHILANGAN APINYA.  
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b. Hari ini saya ingin sampaikan pesan profetik ini 
kepada kita semua: ignite the fire again! Nyalakan 
kembali apinya!  

 Api Roh Kudus akan turun dan membakar roh kita 
sehingga roh kita bisa menyala-nyala kembali di 
dalam Tuhan!  

 Yang tadinya suam-suam kuku, bahkan sudah 
sempat padam, tapi mulai Sekarang api Roh Kudus 
akan membuat kita menyala kembali. 

 Yang tadinya sudah kehilangan semangat dan 
antusiasme, sekarang Tuhan akan berikan 
semangat baru, sukacita baru, dan api yang baru!  

c. Pertanyaannya: MENGAPA TUHAN MAU KITA 
MENYALA-NYALA?!  

 Karena Tuhan tau pentingnya api dalam hidup kita! 
 Fire is Power! Api Punya kekuatan yang Sangat 

Besar! 
 Api sangat Bermanfaat dalam sejarah 

perkembangan peradaban manusia.  
 
II. 4 MANFAAT API 
1. API MEMBUAT KITA BISA BERTAHAN HIDUP. 
 Jaman dahulu, api membuat manusia bisa bertahan 

dari serangan binatang buas. Api membuat 
manusia bisa bertahan di musim dingin yang begitu 
mengerikan. Jadi api Sangat penting untuk 
Bertahan hidup. 
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 Demikian pula halnya dengan kita sekarang ini, 
KITA BUTUH API ROH KUDUS menyala dalam hati 
kita SUPAYA KITA BISA BERTAHAN MENGHADAPI 
TANTANGAN EKSTREM yang sedang diahadapi 
oleh Dunia.  

 Itu sebabnya hari ini kita perlu katakan: saya butuh 
api! Saya mau api itu! Saya mau api yang baru 
berkobar! Let the fire fall! 

2. API MEMBUAT KITA MENJADI PENGUASA. 
 Dibandingkan dengan hewan liar yang ada, 

sebenarnya kita manusia mempunyai kemampuan 
fisik yang ada di bawah mereka. Tetapi karena 
manusia mempunyai api, maka manusia yang jadi 
penguasa. Api mengubah segalanya. 

 Demikian pula secara rohani: no fire, no power. 
Tanpa api, tidak ada kuasa Allah. 

 Sebaliknya, SAAT ROH SESEORANG TERBAKAR 
DAN MENYALA, ITULAH SAATNYA PENGURAPAN 
DAN KUASA ALLAH PALING MUDAH MENGALIR. 

3. API BISA MEMBAWA PERUBAHAN.  
 Tanpa api, hidup saudara tidak akan banyak 

berubah. 
 Tetapi kalau anda nyalakan api, maka perubahan 

akan mulai terjadi.  
 Demikian pula halnya dengan kita, kalau ada api, 

maka hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik.  
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 Ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara yang 
tidak akan pernah bisa berubah sebelum anda 
berhasil menyalakan api dalam dirimu. 

4. API BISA MEMBAWA TEROBOSAN BESAR.  
 Dalam sejarah manusia, api membawa manusia 

masuk ke dalam era penemuan-penemuan baru. 
 SECARA ROHANI, API ROH KUDUS JUGA 

MEMBAWA ANAK-ANAK TUHAN MENGALAMI 
TRANSFORMASI BESAR DAN MASUK KE DALAM 
BABAK BARU. 

 Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini, ada 
pesan profetik yang sedang Tuhan mau sampaikan 
kepada gereja kita. Tuhan sedang menyiapkan 
kado ulang tahun spesial untuk gereja kita, yaitu 
API YANG BARU! 
 

III. MINTA TUHAN MENGIRIMKAN APINYA: (LET THE 
FIRE FALL) 

a. Kalau kita ingin bisa bertahan, bahkan 
berkemenangan, mengalami perubahan, bahkan 
mengalami terobosan besar, maka mintalah 
Tuhan untuk menyalakan ApiNya!  

 Itulah yang dilakukan Elia: Dia berdoa supaya Api 
Tuhan turun! Let the Fire Fall! 

 1 Raja-raja 18:36-39 & 41 36 Kemudian pada waktu 
mempersembahkan korban petang, tampillah nabi 
Elia dan berkata: "Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak 
dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, 
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bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan 
bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-
Mulah aku melakukan segala perkara ini. 37 
Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku, supaya 
bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya 
TUHAN, dan Engkaulah yang membuat hati mereka 
tobat kembali."  

 1 Raja-raja 18:38-39 38 Lalu turunlah api TUHAN 
menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu 
dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis 
dijilatnya. 39 Ketika seluruh rakyat melihat kejadian 
itu, sujudlah mereka serta berkata: "TUHAN, Dialah 
Allah! TUHAN, Dialah Allah!" 

 1 Raja-raja 18:41 41 Kemudian berkatalah Elia 
kepada Ahab: "Pergilah, makanlah dan minumlah, 
sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." 

b. Pertanyaannya: APA YANG HARUS KITA LAKUKAN 
AGAR API TUHAN DINYATAKAN DI TENGAH-
TENGAH KITA? Kita akan lihat apa saja yang 
dilakukan Elia sesaat sebelum api Tuhan 
menyambar dari langit. 
1 Raja-raja 18:30-35 30 Kata Elia kepada seluruh 
rakyat itu: "DATANGLAH DEKAT KEPADAKU!" 
Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. 
Lalu ia MEMPERBAIKI MEZBAH TUHAN yang telah 
diruntuhkan itu.  31 KEMUDIAN ELIA MENGAMBIL 
DUA BELAS BATU, menurut jumlah suku keturunan 
Yakub. — Kepada Yakub ini telah datang firman 
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TUHAN: "Engkau akan bernama Israel." —  32 Ia 
mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi 
nama TUHAN dan membuat suatu parit sekeliling 
mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. 33 
Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan 
menaruh potongan-potongannya di atas kayu api 
itu. 34 Sesudah itu ia berkata: "PENUHILAH EMPAT 
BUYUNG DENGAN AIR, DAN TUANGKAN KE ATAS 
KORBAN BAKARAN DAN KE ATAS KAYU API ITU!" 
Kemudian katanya: "Buatlah begitu untuk kedua 
kalinya!" Dan mereka berbuat begitu untuk kedua 
kalinya. Kemudian katanya: "Buatlah begitu untuk 
ketiga kalinya!" Dan mereka berbuat begitu untuk 
ketiga kalinya, 35 sehingga air mengalir sekeliling 
mezbah itu; bahkan parit itu pun penuh dengan air. 

1. BANGUN KESATUAN. (KESATUAN MENARIK API 
TUHAN) 

 Elia menyuruh raja Ahab untuk mengumpulkan 
seluruh Israel ke gunung Karmel (1 Raja-raja 18:19) 

 Waktu saya pelajari, ADA KAITAN YANG SANGAT 
ERAT ANTARA API ROH KUDUS DAN KESATUAN. 

2. BERANI BERKORBAN BAGI TUHAN. 
 Memperbaiki mezbah yang telah runtuh, 

mendirikan kembali mezbah, menyusun kayu, 
memotong lembu, membuat parit dan mengisinya 
dengan air. 
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 Di jaman Elia yang kita baca, api Tuhan hanya 
turun setelah korban dipersembahkan Elia di atas 
mezbah. 

- Di jaman Musa juga sama. Imamat 9:24 Dan 
keluarlah api dari hadapan TUHAN, lalu 
menghanguskan korban bakaran dan segala lemak 
di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu 
melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud 
menyembah. 

- Di jaman Salomo juga sama. 2 Tawarikh 7:1 Setelah 
Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari 
langit memakan habis korban bakaran dan 
korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan 
TUHAN memenuhi rumah itu. 

 Jadi KALAU RINDU MENERIMA API TUHAN, MAKA 
KITA PERLU KORBAN. Sebaliknya api menjadi 
padam ketika kita tidak pernah lagi membawa 
korban kepada Tuhan. 

- MAKIN BERKORBAN, MAKIN BERKOBAR! 
c. Ayo kita BANGUN KESATUAN DAN BERANI 

BERKORBAN BAGI TUHAN SAMPAI API ROH 
KUDUS DINYALAKAN DI TENGAH-TENGAH KITA!  

 Caranya bagaimana? Salah satunya dengan 
mengikuti UC (Unlimited Conference) yang akan 
kita adakan Jumat-Minggu depan. 
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PENUTUP: 
Bangkit dalam kesatuan dan jangan takut untuk bayar 
harga untuk mengejar api Tuhan. Ini waktunya api 
Tuhan menyala dengan kuat dalam gereja dan hidup 
kita. 


