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THE COVENANT OF FRUITFULNESS #2 
PERJANJIAN BERBUAH LEBAT #2 

FROM ROOT TO FRUIT 
DARI AKAR KE BUAH 

 
 
I. AKAR MENENTUKAN BUAH.  
a. Amsal 12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, 

tetapi akar orang benar mendatangkan hasil.  
 Alkitab menulis: akar orang benar mendatangkan 

hasil. 
- Ternyata untuk hidup kita bisa menghasilkan buah, 

sebagai orang benar, kita harus berakar!  
 Mengapa kita perlu memiliki akar? Sebab kalau 

tidak berakar, maka tidak bisa berbuah.  
- Markus 4:5-6 5 Sebagian jatuh di tanah yang 

berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu 
benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. 
6 Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan 
menjadi kering karena tidak berakar. 

 2 Raja-raja 19:30  Dan orang-orang yang terluput di 
antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih 
tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan 
menghasilkan buah ke atas. 

b. Pertanyaannya: Apa artinya Memiliki Akar bagi 
kita? Memiliki Akar berbicara tentang Memiliki 
Komitmen yang kuat!  
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 Orang-orang yang berbuah lebat pastilah orang-
orang yang punya akar komitmen sangat dalam dan 
kuat dalam hidupnya. 

 Coba perhatikan Rasul Paulus: Semua orang pasti 
setuju jika Rasul Paulus adalah salah satu contoh 
nyata bagaimana seseorang yang hidupnya 
berbuah lebat bagi Tuhan. 

- Kenapa Rasul Paulus bisa begitu sukses dan berhasil 
menghasilkan buah yang begitu nyata? Karena Rasul 
Paulus adalah salah satu orang yang berakar kuat 
dalam komitmen dan dedikasi.  

- Kisah 20:24 Tetapi aku tidak menghiraukan 
nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai 
garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang 
ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk 
memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 

 Akar komitmen yang kuat membuat kita 'tidak 
terhentikan'! 

 Perdalam akarmu, maka engkau akan jadi 'tidak 
terhentikan', bahkan berbuah lebat! 

 Hari ini kita akan lihat beberapa Perjanjian Tuhan 
tentang hidup yang berakar. Saya percaya 
sementara kita belajar dan mulai mengerti serta 
melakukannya, maka setiap janji Tuhan akan terjadi 
dalam hidup kita semua. 

 
II. KOMITMEN UNTUK TERTANAM DI DALAM RUMAH 

TUHAN. 
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a. Mazmur 92:13-15 13 Orang benar akan bertunas 
seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti 
pohon aras di Libanon;  14 mereka yang ditanam di 
bait TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita. 
15 Pada masa tua pun mereka masih berbuah, 
menjadi gemuk dan segar, 

 Benih hanya akan mulai bertunas, jika ditanam.  
- Jadi 'orang benar yang bertunas' bicara tentang 

anak Tuhan yang mau ditanam dan tertanam di 
rumah Tuhan. 

- Kuncinya adalah: tertanam di bait Tuhan Tuhan! 
Berakar kuat di dalam rumah Tuhan! Artinya 
komitmen untuk tertanam dan bertumbuh di 
dalam gereja lokal! Bahkan dedikasikan diri anda 
melayani Tuhan di rumah Tuhan! 

 Apa hubungan antara tertanam dalam bait Tuhan 
dengan berbuah lebat? 

- Di rumah Tuhan, anda akan menerima sari-sari 
kehidupan yang tidak akan bisa anda temukan di 
tempat lain. 

- Di gereja Tuhan, anda akan terima asupan, nutrisi 
dan makanan rohani yang tidak bisa anda dapatkan 
dari dunia ini. 

- Di gereja Tuhan, anda akan terima firman, rhema, 
pewahyuan, tuntunan, pengertian, hikmat, dan 
pengajaran yang sehat yang akan membuat 
hidupmu bertumbuh. 
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- Ketika anda datang beribadah di gereja, maka anda 
Spiritual Blessings yang diimpartasikan yang akan 
membuat segala aspek kehidupan anda jadi 
berbuah lebat! 

b. BAGAIMANA CARANYA KITA TERTANAM DALAM 
BAIT TUHAN? 

1. TERTANAMLAH SEDINI MUNGKIN!  
2. DAFTARKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA TETAP DI 

GEREJA LOKAL ANDA. 
3. TETAP SETIA TERTANAM! 
- Kalau kita bicara tentang berakar, maka akar hanya 

akan tertanam di satu tempat. Akar tidak didesain 
untuk berpindah-pindah. Tanaman yang terus 
dipindah-pindah akan gagal menghasilkan akar 
yang dalam dan kuat. 

 
III. BERAKARLAH DALAM TUHAN! 
a. Akar adalah bagian pohon yang tidak kelihatan 

tetapi sangat besar, mendominasi, dan menjalar ke 
mana-mana. 

 Pertanyaan saya adalah: Apa yang menjadi akar 
dalam hidup anda? 

- Kalau akar anda salah, tidak heran hidup anda tidak 
berbuah. Atau anda berbuah, tetapi buahmu juga 
salah! 

 Amsal 12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, 
TETAPI AKAR ORANG BENAR mendatangkan hasil.  

- Akar orang benar yang benar adalah Tuhan sendiri! 
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- Wahyu 22:16 "Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-
Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini 
kepadamu bagi jemaat-jemaat. AKU ADALAH 
TUNAS, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang 
gilang-gemilang." 

- I AM THE ROOT. 
b. Yohanes 15:5  Akulah pokok anggur dan kamulah 

ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam 
Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab 
di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 

 Kunci hidup yang berakar kuat di dalam Tuhan 
sehingga bisa berbuah banyak adalah tinggal di 
dalam Tuhan. 

 Bangun hubungan dengan Tuhan yang permanen 
dan nyata! 

c. MILIKI DEDIKASI PENUH UNTUK DIPAKAI TUHAN! 
 Kunci berbuah lebat bukan hanya tinggal dalam 

Tuhan, tetapi juga Tuhan tinggal di dalam kita! 
 Jika kita dipakai Tuhan, maka otomatis hidup kita 

berbuah lebat! 
 
PENUTUP: 
Miliki komitmen dan dedikasi lebih lagi kepada Tuhan 
dan gerejaNya. Biarlah kita juga semakin sungguh-
sungguh dalam melayani Tuhan dan selamatkan jiwa-
jiwa. 
 
 


