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LET THE FIRE FALL #4 
BIARKAN APINYA TURUN #4 

REVIVAL FIRE 
API KEBANGUNAN ROHANI 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di bagian terakhir dari seri firman Tuhan Let The Fire Fall 
ini, saya mau bagikan satu firman berjudul Revival Fire 
atau Api Revival Kebangunan Rohani. Saya percaya hari 
ini akan jadi gongnya, dimana api Roh Kudus akan 
membawa gereja kita masuk dalam kegerakan yang 
jauh lebih besar.  
 
I. TUHAN KITA ADALAH THE GOD OF REVIVAL. 
a. Yohanes 11:23-26 23 Kata Yesus kepada Marta: 

"SAUDARAMU AKAN BANGKIT." 24 Kata Marta 
kepada-Nya: "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada 
waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." 25 
Jawab Yesus: "AKULAH KEBANGKITAN DAN HIDUP; 
BARANGSIAPA PERCAYA KEPADA-KU, IA AKAN 
HIDUP WALAUPUN IA SUDAH MATI, 26 DAN 
SETIAP ORANG YANG HIDUP DAN YANG PERCAYA 
KEPADA-KU, TIDAK AKAN MATI SELAMA-
LAMANYA. Percayakah engkau akan hal ini?" 

 Ini adalah kisah ketika Lazarus mati. 
- Kata 'KEBANGKITAN' di sini diambil dari bahasa 

aslinya, yaitu ANASTASIS, yang artinya berdiri 
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kembali, bangkit dari kematian, dan juga bisa 
berarti pemulihan. 

- Yesuslah Sang Anastasis, Yesuslah kebangkitan, 
Dialah Tuhan atas revival. 

- Revival sendiri juga berarti kebangkitan, 
kebangunan atau penghidupan kembali. 

 Dan Yesus memberi satu jaminan: barangsiapa 
percaya kepadaNya, ia akan hidup walaupun 
sudah mati! 

 Itu yang dialami oleh Lazarus: Bangkit dari 
Kematian! 

b. TUHAN YESUS SELALU BERAPI-API UNTUK 
MENGHIDUPKAN YANG MATI (MENGERJAKAN 
REVIVAL). 

 Bukan hanya Lazarus, tetapi di seluruh pelayanan 
Yesus, Yesus menghidupkan yang mati (Revival 
Ministry / Pelayanan Kebangkitan). 

 Yesaya 57:15 Sebab beginilah firman Yang 
Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang 
bersemayam untuk selamanya dan Yang 
Mahakudus nama-Nya: "Aku bersemayam di 
tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga 
bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, 
untuk MENGHIDUPKAN SEMANGAT orang-orang 
yang rendah hati dan untuk MENGHIDUPKAN HATI 
orang-orang yang remuk. 

 
II. KITA HARUS TERIMA IMPARTASI HATI REVIVAL. 
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a. Karena Bapa kita punya hati revival, maka kitapun 
juga harus terima hati revival yang terbakar untuk 
revival. 

 Kita bukan hanya berdoa untuk mengalami revival, 
tetapi juga harus terima impartasi api untuk  
revival. 

 Pertanyaannya: APAKAH KITA PUNYA HATI 
UNTUK REVIVAL? 

 JANGAN SAMPAI KEHILANGAN HATI UNTUK 
KEBANGUNAN ROHANI. 

b. 3 PENYEBAB API REVIVAL PADAM 
1. GAGAL MENANGKAP ISI HATI TUHAN. 
 Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti terima 

impartasi hatiNya dan belas kasihNya. 
 Saat kita bisa tangkap hatiNya Tuhan, maka mata 

kita akan dimampukan melihat seperti Tuhan 
melihat. 

2. TERLALU FOKUS KEPADA DIRI SENDIRI. 
 2 Timotius 3:1-5 1 Ketahuilah bahwa pada hari-hari 

terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Manusia 
akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba 
uang. Mereka akan membual dan menyombongkan 
diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan 
berontak terhadap orang tua dan tidak tahu 
berterima kasih, tidak mempedulikan agama, 

 Di akhir jaman dikatakan banyak orang yang 
mencintai diri sendiri (Fokus pada diri sendiri). 
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 Saya berdoa jemaat Keluarga Allah bukanlah 
orang-orang yang fokus pada diri sendiri. Kita 
adalah orang-orang yang punya visi Love God Love 
People with passion!  

3. TIDAK MEMBERESKAN KEKECEWAAN. 
 Waktu persiapan bahan ini, Tuhan rasanya ingatkan 

satu hal ini: banyak orang yang apinya padam 
karena kecewa. 

 Itu yang dialami Musa dan kita bahas minggu lalu! 
Musa begitu bersemangat karena dia tahu bahwa 
Tuhan panggil dia untuk selamatkan bangsa Israel 
dari perbudakan Mesir. Itu sebabnya dia sampai 
membunuh seorang Mesir yang memukul orang 
Israel. Tetapi kenyataannya ada orang tahu dan 
menyalahkan dia. Bukannya dipuji atau dibela, 
Musa malah diancam! 

 
III. RAHASIA MENGOBARKAN API REVIVAL  
1. SADAR BAHWA ANDA DILAHIRKAN UNTUK 

REVIVAL. 
 You were born for revival. 
- Yesaya 49:5-6 5 Maka sekarang firman TUHAN, 

yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk 
menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub 
kepada-Nya, dan supaya Israel dikumpulkan 
kepada-Nya — maka aku dipermuliakan di mata 
TUHAN, dan Allahku menjadi kekuatanku —, 
firman-Nya: 6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk 
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menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku 
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang 
Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan 
membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-
bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku 
sampai ke ujung bumi." 

 Kita dipanggil menjadi REVIVALIST! 
 Efesus 4:29 Janganlah ada perkataan kotor keluar 

dari mulutmu, tetapi PAKAILAH PERKATAAN YANG 
BAIK UNTUK MEMBANGUN, di mana perlu, supaya 
mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. 

2. MAU DIPAKAI 'JADI KAYU BAKARNYA TUHAN' 
UNTUK MENGOBARKAN API REVIVAL. 

 Supaya api berkobar dengan besar dan konsisten, 
dibutuhkan kayu bakar. 

 Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan perlu orang 
untuk mengobarkan Api Revival. 

- Keluaran 34:10 (TB) Firman-Nya: "Sungguh, Aku 
mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh 
bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-
perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah 
dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa; 
seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau 
diam, akan melihat perbuatan TUHAN, SEBAB APA 
YANG AKAN KULAKUKAN DENGAN ENGKAU, 
SUNGGUH-SUNGGUH DAHSYAT. 
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PENUTUP: 
Ini saatnya kita bangkit untuk siap dipakai Tuhan dan 
menyalakan kembali api revival dalam hati kita. Kita 
harus dipakai Tuhan membawa kebangkitan dimanapun 
Tuhan sudah tempatkan kita. 


