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LET THE FIRE FALL #2 
BIARKAN APINYA TURUN #2 

KEEP ON FIRE 
TERUS MENYALA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena semalam 
kita baru saja masuk ke puncak acara Unlimted 
Conference dan kita juga baru saja merayakan ulang 
tahun gereja kita yang ke 32. Saya percaya api yang 
baru sedang dinyalakan di tengah-tengah gereja kita. Itu 
sebabnya hari ini saya mau sampaikan satu pesan 
spesial berjudul Keep On Fire Atau Terus Menyala. 
 
I. FIRMAN TUHAN SEPERTI API YANG MEMBAKAR.  
a. Yeremia 23:29  BUKANKAH FIRMAN-KU SEPERTI 

API, demikianlah firman TUHAN dan seperti palu 
yang menghancurkan bukit batu? 

 Ternyata Firman Tuhan itu seperti Api yang 
membakar 

b. Masih ingat kisah tentang 2 murid Yesus yang 
dalam perjalanan ke Emaus. 

 Waktu mereka sedang muram, Yesus datang dan 
menghampiri mereka serta berbincang dengan 
mereka. 
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 Dan sementara Yesus berkata-kata kepada mereka, 
mereka bisa merasakan ada sesuatu yang mulai 
masuk dalam hati mereka. 

 Lukas 24:32  Kata mereka seorang kepada yang lain: 
"Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia 
berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia 
menerangkan Kitab Suci kepada kita?" 

 Setiap firman yang dibagikan benar-benar 
menjadi api yang membakar hati mereka. Hati 
mereka tidak lagi sedih, tidak lagu suam-suam, 
tetapi hati mereka sekarang berkobar-kobar! 

c. Saya berdoa agar kita semua juga mengalami hal 
yang sama: Waktu saudara dengarkan Firman 
Tuhan ini, BIARLAH API FIRMAN MULAI 
MEMBAKAR SEHINGGA ROH KITA BERKOBAR-
KOBAR.  

 Jadi mulai Sekarang sadarilah bahwa, setiap kali 
anda mendengarkan Firman Tuhan, itu adalah 
momen yang terbaik untuk mengobarkan roh kita 
kembali. 

 Kuncinya: Buka hatimu lebar-lebar dan biarkan 
Api Firman itu membakar roh kita kembali. 

 Ini adalah satu cara yang perlu konsisten kita 
lakukan untuk menjaga dan mengobarkan api 
supaya roh kita terus menyala.  
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II. JANGAN BIARKAN APIMU PADAM! 
a. Jaga Api itu! Jangan sampai padam! Harus semakin 

menyala! 
 Tangkap api itu baru langkah awal, yang 

berikutnya kita harus memastikan api itu terus 
menyala bahkan akhirnya bisa menjalar lebih 
besar lagi. 

 Markus 4:16-17 16 Demikian juga yang ditaburkan 
di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang 
mendengar firman itu dan segera menerimanya 
dengan gembira,17 tetapi mereka tidak berakar 
dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang 
penindasan atau penganiayaan karena firman itu, 
mereka segera murtad. 

b. Kita bersyukur karena sampai di usia 32 tahun 
pun, gereja kita tetap menjadi gereja yang 
terbakar dan menyala-nyala. 

 Saya bersyukur api para pemimpin di gereja ini 
tidak padam. 

 MENYALA SESAAT ITU MUDAH, TETAPI TETAP 
MENYALA ITU HEBAT. 

c. Kita coba BELAJAR DARI KEHIDUPAN MUSA. 
 Sejak usia yang masih cukup muda, Musa sudah 

tahu bahwa Tuhan punya rencana besar atas 
hidupnya. 

 Mimpi dan api Musa nyaris mati di tanah Midian. 
 Kalau kita boleh jujur, mungkin tidak sedikit di 

antara kita mengalami kehidupan seperti Musa. 
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 Keluaran 3:1-4 1 Adapun Musa, ia biasa 
menggembalakan kambing domba Yitro, 
mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia 
menggiring kambing domba itu ke seberang padang 
gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung 
Horeb. 2 Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri 
kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari 
semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak 
duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. 3 Musa 
berkata: "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk 
memeriksa penglihatan yang hebat itu. 
Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" 4 
Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa menyimpang 
untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-
tengah semak duri itu kepadanya: "Musa, Musa!" 
dan ia menjawab: "Ya, Allah." 

 Markus 4:19 mengatakan bahwa SEMAK DURI ITU 
ADALAH KEKUATIRAN, TIPU DAYA KEKAYAAN 
DAN JUGA KEINGINAN-KEINGINAN AKAN HAL 
LAIN. (Markus 4:19 lalu kekuatiran dunia ini dan 
tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan 
hal yang lain masuklah menghimpit firman itu 
sehingga tidak berbuah.) 

- Tahukah saudara bahwa ini adalah 3 HAL YANG 
PALING SERING MEMADAMKAN API SESEORANG: 
KEKUATIRAN, TIPU DAYA DAN GODAAN YANG 
MENCURI FOKUS HIDUP ANDA. 



Outline Kotbah September – Let the Fire Fall #2 (12-September-2021) 

 5 of 6 

 Itulah sebabnya Tuhan muncul dalam bentuk 
nyala api dari semak belukar itu. Tuhan tahu Musa 
kuatir, Tuhan tahu bahwa tipu daya iblis mulai 
mempengaruhi kepercayaan diri Musa, Tuhan tahu 
bahwa Musa tergoda untuk menjadi gembala dan 
hidup dalam kenyamanan. 

d. KALAU ANDA MAU DIPAKAI TUHAN UNTUK 
PERKARA BESAR, MAKA APIMU JUGA HARUS 
TERUS KONSISTEN BESAR. 

 Yosua 14:10-12 10 Jadi sekarang, sesungguhnya 
TUHAN telah memelihara hidupku, seperti yang 
dijanjikan-Nya. Kini sudah empat puluh lima tahun 
lamanya, sejak diucapkan TUHAN firman itu 
kepada Musa, dan selama itu orang Israel 
mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah 
berumur delapan puluh lima tahun aku hari ini; 11 
pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada 
waktu aku disuruh Musa; seperti kekuatanku pada 
waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang 
untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12 Oleh 
sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang 
dijanjikan TUHAN pada waktu itu, sebab engkau 
sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana 
ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan 
berkubu. Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga 
aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan 
TUHAN." 
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 45 tahun yang sebelumnya, Kaleb menerima 
firman dan janji Tuhan itu. Dan firman Tuhan ini 
menyalakan api dalam dirinya. Hebatnya, selama 
45 tahun, sekalipun di tengah padang gurun 
ketidakjelasan, api itu tidak padam.  

 Sama seperti Kaleb, saya berdoa api untuk terus 
percaya janji Tuhan juga senantiasa berkobar 
dalam diri anda. 

 Saya berdoa api yang terus konsisten menyala itu, 
ada di hati kita! Saya berdoa supaya kita bisa 
seperti pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab 
yang sejak masa muda sampai akhirnya hidupnya, 
apinya kepada Tuhan tidak berkurang sedikitpun. 

 
PENUTUP: 
Kita harus terus jaga api yang sudah dinyalakan Tuhan 
dalam hidup kita! Ketika api kita terus konsiten, maka 
saudara juga akan menerima perkara-perkara besar 
dalam hidup saudara! 
 
 


