


14 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
AKAR YANG KUAT DAN DALAM AGAR DAPAT 

BERBUAH LEBAT 

RHEMA HARI INI 
Amsal 12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, 
tetapi akar orang benar mendatangkan hasil.  
 
Karena menyukai rasa buah pepaya yang manis dan 
segar pemberian temannya, Ruby lalu menebarkan 
bijinya ke dalam sebuah pot besar. Ruby sangat senang 
ketika beberapa waktu kemudian, biji itu mulai 
bertunas dan tumbuh menjadi pohon yang semakin 
besar. Tingginya kini hampir melebihi atap rumah 
Ruby. Daunnya banyak dan lebar-lebar. Tetapi buah 
yang di tunggu-tunggu Ruby tak juga didapat. Setiap 
kali muncul buah-buah kecil, tak berapa lama buah-
buah itu mengering dan rontok. Selama hampir 2 
tahun, Ruby hanya berhasil mendapat 1 buah pepaya 
yang tidak terlalu besar.  
 
Ruby yang kesal, berniat untuk menebang pohon 
pepayanya saja. Tetapi belum sempat melaksanakan 
niatnya, Ruby teringat bahwa pohon itu tidak 
seharusnya tumbuh dalam sebuah pot. Selama pohon 
itu terus ada di dalam pot, maka akarnya tidak akan 
bisa bertumbuh, dan akar yang tidak bertumbuh akan 



mengakibatkan pohon tidak bisa mendapat sari-sari 
makanan yang diperlukan untuk bisa menghasilkan 
buah. Akar memang bagian dari pohon yang tidak bisa 
kita lihat. Tetapi dari buahnya kita bisa tahu apakah 
pohon tersebut mempunyai akar yang kuat dan 
bertumbuh ke dalam. Akar yang tidak terlalu dalam 
mungkin bisa menumbuh tinggikan sebuah pohon, 
bahkan daun-daunnya pun lebat. Tetapi, pohon itu 
akan sulit sekali menghasilkan buah.  
 
Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan manusia. 
Ada begitu banyak orang yang kelihatannya bertumbuh 
pesat dalam kerohanian, mereka rajin beribadah dan 
aktif dalam pelayanan, namun tidak ada buah roh yang 
dihasilkan. Sifatnya tetap saja mudah emosi, suka 
bergosip, tidak bisa bersyukur, suka menjelek-jelekkan 
orang lain dan lain sebagainya. Kita sangat 
memerlukan akar yang kuat dan dalam untuk bisa 
berbuah lebat. Sama halnya dengan akar yang tidak 
kelihatan, begitu pula akar kerohanian kita bertumbuh 
ketika kita bersaat teduh, berdoa serta merenungkan 
firman Tuhan, dimana aktifitas-aktifitas tersebut tidak 
diketahui oleh orang lain. Kesungguhan dan kehausan 
kita akan hadirat Tuhanlah yang akan menghasilkan 
hidup yang berbuah lebat dengan buah-buah yang 
manis, yang akan bisa dinikmati oleh banyak orang dan 
terutama akan sangat menyukakan hati Tuhan. (PF)  
 



RENUNGAN 
Diperlukan AKAR yang KUAT dan DALAM untuk bisa 
BERBUAH LEBAT.  
 
APLIKASI 
1. Jika secara jujur menilai kehidupan Anda selama ini, 

sudahkah hidup Anda berbuah lebat sejauh ini?  
2. Menurut Anda, bagaimana kita dapat mengetahui 

jika hidup kita sudah berbuah lebat bagi Tuhan?  
3. Setelah membaca renungan hari ini, hal-hal apa 

yang harus Anda lakukan agar bisa memiliki akar 
yang kuat dan dalam?  

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
"Tuhan Yesus, terimakasih untuk pengajaran-Mu pada 

hari ini. Yang mengingatkan kami untuk mengoreksi 
diri dan memperbaiki apa yang kurang dalam hidup 

kami. Beri kami keteguhan dan kekuatan, untuk 
menumbuhkan akar kami semakin dalam dan kuat di 

dalam Engkau. Kami rindu berbuah lebat bagi 
kerajaan-Mu supaya hidup kami bisa menjadi berkat 

bagi sekeliling kami dan bagi kemuliaan-MU. Di dalam 
nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin." 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yer 43-45; Ibr 5 



15 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KOMITMEN DAN DEDIKASI YANG KUAT 

RHEMA HARI INI 
Kolose 3:23 Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. 
 
Melina dan sahabatnya, Renia, sama-sama melayani 
Tuhan di suatu gereja. Pada awalnya mereka sangat 
berapi-api dalam pelayanannya. Namun, setelah sekian 
lama mereka melayani Tuhan, semangat Melina mulai 
meredup, dan ia menjalankan pelayanan hanya karena 
rutinitas saja. Terlebih lagi ditambah dengan kondisi 
pandemi saat ini, yang mana semua kegiatan di gereja 
lebih banyak dilakukan secara online, sehingga 
membuatnya semakin kehilangan kasih mula-mulanya. 
Berbeda dengan Renia, yang sekalipun pernah 
beberapa kali mengalami stagnasi, tetapi selalu 
berjuang untuk kembali bangkit. Renia memiliki suatu 
akar rohani yang kuat yaitu komitmen dan dedikasinya 
untuk melakukan pelayanannya hanya bagi Tuhan, dan 
bukan semata-mata karena situasi atau kondisi yang 
mendukung.  
 
Ya, kehidupan yang kita jalani seringkali digambarkan 
seperti kehidupan sebuah tanaman, salah satunya 



adalah sama-sama harus memiliki akar yang kuat. Saat 
sebuah tanaman memiliki akar yang kuat, maka tidak 
peduli seberapa banyak ia berbuah, tidak peduli 
seberapa besar dan tinggi ia bertumbuh, pohon itu 
akan tetap kokoh berdiri. Bahkan, ada beberapa pohon 
yang dapat berusia ribuan tahun, karena akarnya 
begitu kuat dan dalam. Berbanding terbalik dengan 
ilalang, yang hanya memiliki akar yang pendek, 
sehingga tanaman ini akan lebih mudah tercabut dan 
pada akhirnya mati karena akarnya tidak kuat. 
 
Kehidupan kita harus memiliki akar yang kuat dalam 
Tuhan. Memiliki akar berarti memiliki komitmen dan 
dedikasi yang kuat. Tidak secara kebetulan kita 
ditempatkan di gereja yang memiliki misi yang begitu 
luar biasa, yaitu menyelamatkan, menggabungkan, 
memuridkan, dan mengutus. Ibarat tanaman yang 
harus dirawat dan dipelihara, demikian pula kehidupan 
rohani kita juga perlu dirawat dan dipelihara dengan 
mengikuti langkah demi langkah yang ada pada misi 
gereja kita. Dengan tergabung dan dimuridkan, maka 
kita sedang memupuk komitmen dan dedikasi kita, 
sehingga kita bisa berakar dan bertumbuh, serta 
berbuah lebat. Sekalipun kita berada dalam situasi atau 
kondisi yang kurang baik, kita tidak akan mudah 
terombang-ambingkan. Bahkan, kita akan semakin 
menyala-nyala di dalam Tuhan dan bersemangat dalam 
menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. 



RENUNGAN 
Memiliki akar berarti MEMILIKI KOMITMEN dan 
DEDIKASI yang SANGAT KUAT dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda memandang kehidupan Anda 

selama ini? Sudahkah Anda berakar dengan kuat di 
dalam Tuhan? 

2. Menurut Anda, mengapa memiliki akar yang kuat 
menjadi sebuah hal yang penting? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar hidup 
Anda semakin berakar dengan kuat dan 
menghasilkan buah yang lebat? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan, kami rindu agar hidup kami memiliki akar yang 
kuat di dalam-Mu. Sehingga kami bisa bertumbuh 

semakin tinggi dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. 
Biarlah Roh Kudus-MU memampukan kami untuk 

membangun komitmen dan dedikasi kami semakin 
kuat di dalam Engkau. Terimakasih Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." 
 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yer 40-42; Ibr 4 



16 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERTUMBUH SECARA SEHAT DAN BERBUAH LEBAT 

RHEMA HARI INI 
Kolose 2:7 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan 
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah 
teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan 
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 
 
Bagi tumbuhan, akar memiliki banyak kegunaan. Selain 
untuk menyerap air dan zat hara, yang penting adalah 
untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang 
tertancap ke dalam tanah berfungsi seperti pondasi 
bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri 
kokoh di atas tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat 
bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan 
deras. Pohon tersebut tidak akan mudah tumbang atau 
rubuh oleh karena akarnya menjadi pengikat yang kuat 
ke tanah. 
 
Sama halnya dengan tumbuhan yang membutuhkan 
akar yang kuat agar dapat bertumbuh dan berbuah. 
Pertumbuhan rohani kita menuju kedewasaan yang 
serupa Kristus pun juga memerlukan akar yang kuat. 
Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup yang 
membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai 
alat penghisap “nutrisi” dari Kristus ke dalam hidup 



kita. Jika kita tidak sungguh-sungguh berakar di dalam 
Kristus, begitu ada badai datang kita akan mudah 
tergoncang dan goyah, bahkan roboh. Karena tanpa 
akar yang kuat di dalam Tuhan, pertumbuhan kita akan 
stagnan, atau bahkan lama-lama akan mati.  
 
Rhema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini 
menegaskan supaya hidup kita berakar di dalam 
Kristus. Berakar berarti memiliki komitmen dan 
dedikasi yang kuat ke dalam, sebab jika tidak maka kita 
akan menjadi orang kristen yang dangkal, yang mudah 
goyah dan roboh ditiup oleh beragam permasalahan. 
Akar komitmen dan dedikasi yang kuat akan membuat 
kita bertumbuh secara pesat bahkan berbuah lebat. 
Untuk berakar dan bertumbuh, maka pasti kita akan 
bertumbuh secara rohani. Itu sebabnya untuk berakar 
dan bertumbuh, kita harus ada di dalam komunitas 
rohani. Konsisten membangun hubungan pribadi 
dengan Tuhan dan tekun merenungkan Firman Tuhan. 
Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan 
kemampuan untuk melakukannya, sehingga kita 
menjadi pribadi yang berbuah lebat dan menjadi 
berkat dimanapun kami berada (Rdf) 
 
RENUNGAN 
AKAR komitmen dan dedikasi yang KUAT membuat 
kita TAK TERHENTIKAN, bahkan BERBUAH LEBAT.  
 



APLIKASI 
1. Jika melihat kehidupan Anda selama ini, sudahkah 

hidup Anda berbuah lebat dan menjadi berkat bagi 
banyak orang? 

2. Menurut Anda, mengapa sebuah komitmen dan 
dedikasi dapat menjadi acuan kehidupan kita untuk 
berbuah lebat? 

3. Langkah-langkah apa yang akan Anda ambil agar 
pertumbuhan rohani Anda tidak stagnan dan 
berbuah lebat? Tuliskan. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau 
dalam hidup kami. Kami rindu agar hidup kami 

senantiasa dapat menjadi berkat dimanapun kami 
ditempatkan. Ajar kami untuk dapat memiliki akar 

komitmen dan dedikasi yang kuat, sehingga kerajaan-
Mu semakin luas di muka bumi ini melalui hidup kami. 
Terimakasih Tuhan. Di Dalam Nama Tuhan Yesus, kami 

telah berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yer 43-45; Ibr 5 



17 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUNCI UNTUK TERUS BERTUNAS DAN BERBUAH 

RHEMA HARI INI 
Mazmur 92:13-15 Orang benar akan bertunas seperti 
pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di 
Libanon; mereka yang ditanam di bait TUHAN akan 
bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun 
mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, 
 
Setelah lima tahun menjabat sebagai manajer 
penjualan, Bob seringkali membanggakan dirinya yang 
telah berhasil mencapai target per kuartal yang telah 
ditetapkan perusahaannya. Ia mendapatkan reputasi 
yang luar biasa di antara rekan-rekan dan pesaing-
pesaingnya. Namun, secara tiba-tiba perusahaannya 
menugaskannya ke negara bagian lain. Situasi ini 
membuat Bob heran, apakah ia didemosi oleh 
perusahaannya. Hal pertama yang timbul dalam hati 
Bob adalah ia ingin mengajukan pengunduran diri, 
tetapi ia tidak yakin apakah itu keputusan yang tepat. 
Ya, Bob adalah pribadi yang menghargai kerja keras, 
sehingga ia menyingsingkan lengan bajunya dan 
memutuskan untuk tetap bekerja.  
 
Selama beberapa bulan berikutnya, Bob berjuang keras 
sedemikian rupa untuk mempertahankan reputasinya. 



Hingga di akhir kuartal ketiga, penjualannya telah 
melampaui wilayah-wilayah yang dulu ia kelola. Bob 
berhasil mengubah suatu masalah menjadi 
kemenangan. Melihat kesetiaan dan kegigihan Bob, 
perusahaan pun memberi imbalan kepada Bob dengan 
mengangkatnya menjadi wakil presiden regional atas 
negara-negara bagian itu, suatu posisi yang mustahil 
untuk diraihnya dengan hanya tinggal di satu negara 
bagian. 
 
Keputusan Bob untuk tetap bertahan di perusahaannya 
sekalipun keadaan seolah tidak mengenakkan, 
membuahkan kesuksesan dan keberhasilan yang tidak 
pernah dipikirkan sebelumnya. Hal ini pun juga berlaku 
kepada kita sebagai anak Tuhan, yang mana kita harus 
tertanam, bertunas dan bertumbuh dalam rumah 
Tuhan. Terkadang kita akan dihadapkan pada situasi 
yang berbanding terbalik dengan ekspektasi kita, yang 
seringkali membuat kita ingin berhenti atau berpindah 
tempat. Namun, ibarat tanaman yang jika terus 
berpindah tempat tidak akan ada pertumbuhan, begitu 
pula dengan kehidupan kita harus ditanam dan 
tertanam di rumah Tuhan secara konsisten. Saat itulah 
hidup kita akan mengalami pertumbuhan dan berbuah 
lebat bagi kerajaan Allah. 
 
 
 



RENUNGAN 
Orang yang MAU DITANAM dan TERTANAM di rumah 
Tuhan, akan BERTUNAS dan TERUS BERBUAH sampai 
masa tuanya.  
 
APLIKASI 
1. Seberapa penting memiliki kehidupan yang 

bertunas dan terus berbuah sampai masa tua? 
Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus tertanam dalam 
rumah Tuhan agar bertunas dan berbuah? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar hidup 
Anda bertunas dan terus berbuah sampai masa 
tua? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

"Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada 
renungan hari ini. Kami rindu agar hidup kami dapat 

terus berbuah lebat sampai masa tua kami. Ajar kami 
agar dapat tertanam dalam rumah Tuhan secara 
konsisten. Sehingga hidup kami berjalan sesuai 

rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin." 

 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yer 40-42; Ibr 4 



18 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERAKAR DAN MENJADI SATU ROH DI DALAM 

GEREJA LOKAL 

RHEMA HARI INI 
1 Korintus 6:17 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya 
pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. 
 
Sebuah tunas kecil terlihat mulai tumbuh dalam sebuah 
pot. Nutrisi yang ada dalam tanah di pot tersebut lah 
yang memberikan pertumbuhan kepada tunas itu 
secara perlahan. Tetapi tak lama kemudian, tunas itu 
dicabut dan dipindah ke pot lain. Tentu saja tanaman 
kecil itu butuh waktu lagi untuk menyesuaikan diri di 
tempat barunya, sehingga pertumbuhannya mulai 
terhambat. Akibatnya, tanaman tersebut tidak dapat 
bertumbuh secara maksimal dan mengalami stagnasi. 
Bahkan, yang lebih parah, beberapa ujung daun mulai 
nampak menguning, tanda kekurangan nutrisi dan 
mengalami kematian. Karena akar sebuah tanaman 
akan menjadi kuat jika tidak berpindah-pindah tempat. 
 
Saat akar tanaman tersebut semakin kokoh dan kuat, 
maka tanaman itu akan bertumbuh semakin besar. Hal 
ini dikarenakan akarnya yang semakin kuat di dalam 
tanah mulai menyatu, dan mendapatkan nutrisi secara 
konsisten dari tanah. Selain itu, biasanya daun dan 



ranting yang mulai menguning dan layu, juga akan 
dipangkas, agar tidak mengganggu pertumbuhan 
tanaman. Sekalipun sakit, namun selama akarnya kuat 
dan nutrisi  terpenuhi, ia tetap akan menghasilkan buah-
buah yang berkualitas baik dan memberikan manfaat 
untuk banyak orang.  
 
Tidak berbeda jauh dengan sebuah tanaman, seperti 
itulah gambaran kehidupan kerohanian kita. Saat kita 
tertanam dengan kuat dan menyatu dengan gereja lokal 
dimana kita ditempatkan, maka aliran-aliran 
pengurapan, impartasi kuasa dan visi yang ada di dalam 
gereja kita akan mengalir juga dalam hidup kita. Apa 
yang dialami oleh gereja kita, juga akan terjadi dalam 
hidup kita. Oleh karena itu, ambil komitmen untuk 
semakin tertanam dan mengikatkan diri dalam gereja 
lokal dimana kita ditempatkan, sehingga nutrisi kita 
terpenuhi, baik itu sukacita, damai sejahtera, iman, 
kuasa, dan masih banyak lagi. Saat itulah kita akan 
dibawa Tuhan untuk terus berbuah lebat, menjadi 
berkat dan mengalami perkara-perkara besar yang 
sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Ketika kita MENGIKATKAN DIRI dengan GEREJA LOKAL, 
kita MENJADI SATU ROH dengan gereja tempat kita 
tertanam dan bertumbuh. 
 



APLIKASI 
1. Saat ini, sejauh mana komitmen Anda terhadap 

gereja lokal dimana Anda bertumbuh ? 
2. Menurut Anda, apakah hubungannya antara 

pertumbuhan rohani Anda dengan tertanam di 
gereja lokal ? 

3. Tuliskan rekomitmen/komitmen Anda untuk lebih 
lagi tertanam di gereja lokal dimana Anda 
ditempatkan sampai Anda berbuah lebat bagi 
Tuhan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Roh Kudus, kami tahu Engkau siap mengerjakan 
perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami 
mau semakin berkomitmen untuk mengakar kuat di 
dalam gereja lokal yang sudah Engkau berikan atas 

kami. Kami percaya bahwa kami akan menerima 
aliran-aliran kuasa Roh-Mu melalui gereja kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin! 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yer 48-49; Ibr 7 

 

 

 



19 JUNI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TINGGAL DEKAT DAN MENETAP DALAM TUHAN 

RHEMA HARI INI 
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. 
 
Di jaman teknologi seperti sekarang ini, ketersediaan 
sinyal dan tenaga listrik 24 jam non stop menjadi suatu 
hal yang penting. Terlebih di situasi pandemi saat ini, 
hampir semua kegiatan dilakukan secara online, baik 
sekolah maupun pekerjaan. Oleh sebab itu, banyak 
orang tua maupun beberapa karyawan yang rela 
mengeluarkan dana ekstra untuk memaksimalkan 
kegiatan mereka untuk membeli pulsa, membayar 
listrik, dan masih banyak lagi. Ada pula beberapa 
perusahaan yang juga rela mengeluarkan dana lebih 
untuk memastikan kinerja perusahaan tersebut berjalan 
dengan optimal. Sebab di jaman seperti sekarang ini, 
tanpa sinyal dan tenaga listrik, banyak orang akan 
menjadi tidak produktif. 
 
Ilustrasi diatas memberi gambaran kepada kita 
bahwasanya kita harus terus berada dalam jangkauan 



sumber utama kita apabila kita ingin memiliki 
kehidupan yang produktif dan menghasilkan. Kita pun 
dapat belajar pada kehidupan manusia di jaman dahulu 
kala, saat manusia masih sering berpindah-pindah 
tempat (nomaden). Karena mereka tidak pernah tinggal 
menetap pada satu sumber, dan terus berpindah, maka 
sangatlah sedikit kemajuan yang dihasilkan. Baru 
setelah mengenal budaya hidup yang menetap, 
terjadilah lompatan kemajuan yang jauh lebih maju dari 
sebelumnya. 
 
Hal yang sama juga berlaku dengan kehidupan rohani 
kita, terlebih jika kita memiliki kerinduan agar hidup kita 
berbuah lebat. Kuncinya terdapat dalam ayat rhema 
hari ini, yaitu agar kita selalu tinggal di dalam Tuhan. 
Maka dari itu, ambil komitmen untuk selalu tinggal 
menetap di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang percaya 
yang hanya datang dan pergi saja. Pada hari Minggu kita 
datang pada Tuhan, selain itu kita pergi meninggalkan 
Tuhan. Saat dalam pergumulan kita datang kepada 
Tuhan, saat sudah mendapat pertolongan kita menjauh 
lagi dari Tuhan. Kalau kita terus-menerus melakukan 
seperti ini, maka kita tidak akan berakar kuat dan tidak 
bisa berbuah banyak. Jika koneksi listrik dan internet 
24/7 saja dapat membuat kita lebih produktif, terlebih 
lagi koneksi 24/7 non stop dengan Tuhan, maka hidup 
kita pasti akan berbuah lebat! 
 



RENUNGAN 
Kunci untuk bisa BERAKAR KUAT dalam Tuhan dan 
BERBUAH BANYAK adalah TINGGAL MENETAP dalam 
Tuhan.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda tinggal menetap dalam Tuhan? Jika 

sudah atau belum, mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa dengan tinggal menetap 

dalam Tuhan dapat membuat kita berakar kuat dan 
berbuah banyak? 

3. Langkah apa yang akan ambil agar dapat senantiasa 
tinggal menetap dalam Tuhan? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Ajar 
kami agar senantiasa dapat tinggal menetap di dalam-

Mu dan konsisten menjadi pelaku firman-Mu. 
Sehingga, hidup kami dapat berakar kuat dan berbuah 
lebat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. 

Di dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yer 50; Ibr 8 

 

 

 



20 JUNI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
AKAR HATI TUHAN ADALAH JIWA-JIWA 

RHEMA HARI INI 
2 Petrus 3:9b tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 
 
Saat kita menanam tanaman, biasanya agar bisa hidup, 
tumbuh dan berbuah maka kita harus rajin 
menyiramnya dengan air. Jika kita terlambat menyiram 
satu hari saja, tanaman kita mungkin bisa mati. Namun, 
ada satu jenis tanaman yang justru bisa tumbuh dan 
berbuah lebat di tempat yang kering, gersang, tandus 
bahkan di tanah yang sering terkena badai, dialah pohon 
kurma, salah satu jenis pohon yang terkenal bisa 
bertahan dan hidup di daerah yang jarang terdapat air. 
Tidak peduli panasnya cuaca dan keringnya tanah, 
pohon kurma ini tetap bisa tumbuh dan berdiri kokoh. 
 
Ternyata rahasia pohon kurma sebenarnya terletak 
pada akarnya. Meskipun tidak terlihat dari tanah, tetapi 
akar-akar pohon kurma ini bergerak sampai kedalaman 
tanah untuk mencari cadangan air agar pohon kurma 
bisa tumbuh dan berbuah. Bahkan akar pohon kurma 
bisa mencapai 12 meter ke dalam bumi dan akar 
sampingnya bisa mencapai sekitar 1 meter. Hal itulah 



yang membuatnya bisa kokoh berdiri dan kuat 
menghadapai badai sekalipun menerpa mereka.  
 
Sama halnya dengan manusia, ia akan menjadi kuat atau 
rapuh tergantung dari bagaimana kekuatan imannya. 
Iman yang kokoh akan kita peroleh saat kita berakar 
kuat pada Tuhan, dengan senantiasa hidup melekat 
sepenuhnya pada Tuhan. Saat pengenalan kita akan 
Tuhan semakin dalam, kita pun menjadi mengerti 
bahwa isi hati Tuhan yang terdalam adalah jiwa-jiwa. 
Oleh karena itu, jika kita rindu berakar secara kuat 
dalam Tuhan, mulai ambil langkah untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada begitu banyak jiwa 
terhilang yang menantikan kehadiran dan uluran tangan 
kita saat ini. Percayalah, saat kita mendedikasikan hidup 
kita untuk kepentingan Tuhan, maka hidup kita akan 
semakin kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan. 
Bahkan, hidup kita akan berbuah lebat dalam segala 
musim di setiap aspek hidup kita. Oleh karena itu, 
bersungguh-sungguhlah berakar kuat dalam Tuhan 
sehingga kita memiliki tanah hati yang subur, yang 
penuh dedikasi dan siap dipakai Tuhan. Agar hidup kita 
tidak sia-sia dan berguna untuk perluasan kerajaan Allah 
di muka bumi ini. (LEW) 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Saat kita sungguh-sungguh BERAKAR KUAT DALAM 
TUHAN kita akan tahu bahwa AKAR HATI TUHAN adalah 
JIWA-JIWA.  

APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah berakar kuat dalam Tuhan ? Jika 

sudah atau belum, mengapa ? 
2. Menurut Anda, seberapa pentingnya jiwa-jiwa bagi 

Tuhan? Mengapa demikian? 
3. Bagaimana cara Anda untuk dapat berakar dengan 

kuat dalam Tuhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan-
mu dalam hidup kami. Kami percaya, Engkau 

senantiasa menuntun setiap jalan-jalan hidup kami, 
sehingga kami semakin berakar kuat di dalam-Mu. 
Kami rindu memiliki akar hati seperti-Mu, sehingga 

kami memiliki semangat dan keberanian untuk 
membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yer 51-52; Ibr 9 


