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LET THE FIRE FALL #3 
BIARKAN APINYA TURUN #3 

SPIRITUAL FIRE 
API ROH 

 
            
PEMBUKAAN: 
Di bagian ketiga dari seri firman Tuhan Let The Fire Fall 
ini, saya akan bagikan tentang Spiritual Fire atau Api 
Roh. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan membawa 
perubahan besar di dalam cara kita mengikuti Tuhan. 
 
I. BANGKITKAN API ROH ANDA! 
a. Keluaran 3:1-3 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?" 

 Musa mengalami perjumpaan pribadi / Encounter 
dengan Sang Api. 
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 Perjumpaan dengan Sang Api membuat kisah 
hidup Musa berubah total. 

b. Api yang dilihat Musa adalah api roh. 
 Musa tidak melihat api jasmani, tetapi api rohani. 
 Banyak orang yang mengobarkan api yang salah. 
 Kidung Agung 8:6-7 6 Taruhlah aku seperti meterai 

pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, 
KARENA CINTA KUAT SEPERTI MAUT, kegairahan 
gigih seperti dunia orang mati, NYALANYA ADALAH 
NYALA API, SEPERTI NYALA API TUHAN! 7 Air yang 
banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-
sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun 
orang memberi segala harta benda rumahnya 
untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. 

 
II. API CINTA KEPADA TUHAN AKAN MENYALAKAN 

API ROHANI LAINNYA. 
1. API DOA. 
 Yakobus 5:17  Elia adalah manusia biasa sama 

seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh 
berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun 
tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam 
bulan. 

- Dan saudara harus tahu bahwa RAHASIA HIDUP 
PENUH API yang dimiliki Elia adalah karena dia 
SENANTIASA BERDOA DENGAN PENUH API! 

 Roma 12:11-12 11 Janganlah hendaknya 
kerajinanmu kendor, BIARLAH ROHMU MENYALA-
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NYALA Dan layanilah Tuhan. 12 Bersukacitalah 
dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, 
dan BERTEKUNLAH DALAM DOA! 

- Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu saling 
mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya 
kamu sembuh. DOA ORANG YANG BENAR, BILA 
DENGAN YAKIN DIDOAKAN, sangat besar 
kuasanya. 

- FERVENT ITU ARTINYA KUAT, SUNGGUH-
SUNGGUH, MENYALA, MEMBARA, BERGAIRAH, 
BERSEMANGAT. 

 Perbesar api doamu! 
2. API PONDOK DAUD. 
 API PONDOK DAUD juga bicara tentang API PUJIAN 

DAN PENYEMBAHAN. 
 Untuk mengadakan Pondok Daud 24 jam, butuh 

perjuangan yang luarbiasa! 
 Kisah Para Rasul 16:24-26 24 Sesuai dengan 

perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka 
ke ruang penjara yang paling tengah dan 
membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang 
kuat. 25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan 
Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada 
Allah dan orang-orang hukuman lain 
mendengarkan mereka. 26 Akan tetapi terjadilah 
gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi 
penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah 
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semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka 
semua. 

3. API IBADAH. 
 Hizkia kembali menyalakan api ibadah. Raja Hizkia 

adalah anak raja Ahas. Raja Ahas adalah seorang 
yang sangat jahat. 

- 2 Tawarikh 29:7 Bahkan mereka menutup pintu-
pintu balai rumah TUHAN dan memadamkan 
segala pelita. Mereka tidak membakar korban 
ukupan dan tidak mempersembahkan korban 
bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, 

 Tetapi di jaman raja Hizkia, dia komitmen untuk 
kembali membuka rumah Tuhan. 

- 2 Tawarikh 29:3-4 3 Pada tahun pertama 
pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia 
membuka pintu-pintu rumah TUHAN dan 
memperbaikinya. 4 Ia mendatangkan para imam 
dan orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka 
di halaman sebelah timur. 

 Saya berdoa kita juga hari demi hari semakin 
menyalakan api ibadah kita. 

 Sama seperti kata Daud, BERIBADAH ADALAH 
SEBUAH KENIKMATAN. 

- Yesaya 58:13-14 13 Apabila engkau tidak 
menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan 
urusanmu pada hari kudus-Ku; APABILA ENGKAU 
MENYEBUTKAN HARI SABAT "HARI 
KENIKMATAN", DAN HARI KUDUS TUHAN "HARI 
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YANG MULIA"; apabila engkau menghormatinya 
dengan tidak menjalankan segala acaramu dan 
dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata 
omong kosong, 14 maka engkau akan bersenang-
senang karena TUHAN, dan Aku akan membuat 
engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi 
dengan kendaraan kemenangan; Aku akan 
memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, 
bapa leluhurmu, sebab mulut TUHANlah yang 
mengatakannya. 

4. API MELAYANI. 
 Salah satu hamba Tuhan yang luarbiasa dalam hal 

melayani Tuhan adalah Samuel. 
- 1 Samuel 2:18 Adapun Samuel menjadi pelayan di 

hadapan TUHAN; ia masih anak-anak, yang 
tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 

 1 Samuel 3:1 (TB)  Samuel yang muda itu menjadi 
pelayan TUHAN di bawah pengawasan Eli. Pada 
masa itu firman TUHAN jarang; penglihatan-
penglihatan pun tidak sering. 

 Saya berdoa api melayani Tuhan seperti yang 
dimiliki Samuel juga diberikan kepada anda dan 
saya. Sekalipun dalam pelayanan ada gesekan, 
ada kekecewaan, ada salah paham, bahkan 
mungkin ada kemunduran, tetapi biarlah api 
pelayanan kita terus maju dan membara! 

5. API APOSTOLIK, API PEMURIDAN, DAN API 
PENGGEMBALAAN. 
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 Ini adalah api yang sangat istimewa di hati Tuhan. 
- Kisah Para Rasul 8:1b & 4 1b Pada waktu itu 

mulailah penganiayaan yang hebat terhadap 
jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-
rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan 
Samaria. 4 Mereka yang tersebar itu menjelajah 
seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 

 Bahkan bukan cuma api selamatkan jiwa, tetapi 
juga api pemuridan dan penggembalaan. 

 
PENUTUP: 
Singkirkan api yang salah dalam hidup saudara. 
Singkirkan api kebencian, api nafsu, api cinta uang. 
Bangkitkan api rohani dalam hidup saudara karena 
semua api itu akan mendatangkan anugerah besar 
dalam hidup saudara. 
 


