
 

 

PANDUAN KOMSEL 

MANUSIA BIASA, MANUSIA HEBAT 

Yakobus  5:17 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, t  dan ia telah bersungguh-sungguh 
berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujanpun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam 

bulan. u  

Kisah yang melatarbelakangi ayat di atas adalah “pertarungan” antara Nabi Elia melawan nabi-
nabi Baal untuk membuktikan siapakah ALLAH yang benar, ALLAH Yehova atau Baal.  

Mengapa Tuhan Ijinkan pertarungan Antara Nabi Tuhan Elia dan Para Nabi Baal dan Nabi 
Asyera? 
Karena Bangsa Israel : ………………………………. 
Seperti Kata Tuhan kepada Jemaat ………………. (Wahyu 3:14-22) 
Kalau Kita seperti Umat Isarel maka  AKAN “dimuntahkan” oleh TUHAN. 

Apa tandanya kalau kita sudah mulai bergeser ? Ketika roh kita sudah tidak lagi menyala-
nyala dan bersemangat untuk TUHAN YESUS KRISTUS. 
Ibadah, doa, membaca Firman TUHAN tidak lagi menjadi kesukaan kita, melayani TUHAN 
YESUS hanya karena tugas, tidak lagi ada sukacita di dalamnya. 

Lalu apa yang harus kita perbuat untuk memulihkan keadaan ini ? Kita perlu BERGERAK KE 
ARAH MANUSIA HEBAT melalui api ROH KUDUS kembali membakar hidup kita dan YESUS 
KRISTUS ialah TUHAN yang menjawab dengan api !!! 

1 Raja-raja 18:20-39, Ada 5 (LIMA) hal yang dilakukan oleh Elia sebelum ia dijadkikan HEBAT 
melalui  api TUHAN diturunkan atas bangsa itu, yang bisa kita lakukan juga untuk bergairah 

1. Memperbaiki mezbah 
(Masing-masing Peserta Komsel bersaksi tentang keadaan Mezbah, Baca Alkitab dan bersekutu 
serta bagaimana perbaikinya? 

2. Menyusun “12” batu 
Batu merupakan gambaran dari anak TUHAN atau orang percaya. 1 Petrus 2:5 .Angka “12” ini 
mengacu kepada “keutuhan” suku Israel.. Ini gambaran dari keutuhan dan persatuan umat 
TUHAN. TUHAN YESUS ingin gereja-NYA utuh dan tidak terpecah-pecah. Kalau kita mau melihat 
api TUHAN diturunkan dalam gereja kita, harus ada persatuan. Ingat, berkat KRISTUS 
dicurahkan ketika umat TUHAN bersatu dengan rukun (Mazmur 133). 

(Masing-masing, peserta komsel menyaksikan “Tindakan” supaya kesatuan terjafi dalam Rayon) 

3. Menyusun kayu api 

Kayu api merupakan bahan untuk membakar korban. Ini gambaran dari tubuh kita yang harus 
menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada ALLAH (Roma 12:1).  

4. Menyembelih korban 

Korban disembelih dan ada darah yang tercurah. Ini merupakan gambaran dari YESUS KRISTUS 
sebagai Anak Domba ALLAH yang telah tersembelih di atas Golgota. 1 Korintus 5:7 — “ 
Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang 
tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu KRISTUS." 

Tentang “Korban”, Bagaimana pendapat tentang menyalibkan Kembali Tuhan Yesus  (Ibrani 6:6) 

5. Memenuhi dengan air 
Air adalah gambaran dari firman TUHAN yang menyucikan dan membersihkan kita. Marilah kita 
menyambut dan menampung firman dengan hati yang terbuka, supaya kita dapat melihat 
kemuliaan-NYA dinyatakan, (Yesaya 55: 10-11) 

 

 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=59&chapter=5&verse=17
https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Yak&chapter=5
https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Yak&chapter=5


 

 

 

Setelah Elia melakukan lima hal yang merupakan bagian Elia sebagai Manusia biasa yang 
bergerak pasti ke arah Manusia HEBAT di atas, maka yang terjadi selanjutnya adalah : 

A………………………………………………..…! 
ALLAH menjawab dengan api yang turun dari sorga dan menyambar habis korban bakaran, kayu 
api, batu dan tanah, serta air yang di dalam parit (ayat 38).  
Rindukan terus agar api ROH KUDUS itu dicurahkan dengan luar biasa dalam kehidupan kita dan 
gereja-NYA. 

B. …………………………………………………. !!! 
Setelah api itu turun, hujan pun turun dengan derasnya. Percayalah bahwa ketika ROH KUDUS 
bekerja, maka hujan berkat pun akan dicurahkan dengan melimpah dalam kehidupan kita !!! 


