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2022: TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH #4 

DEEPLY ROOTED IN CHRIST 
BERAKAR DALAM KRISTUS 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita masuk di bagian ke empat dari seri firman 
Tuhan di awal tahun 2022 ini, yaitu Tahun Berakar dan 
Berbuah. Judul firman Tuhan hari ini adalah Deeply 
Rooted in Christ atau Berakar Dalam di Dalam Kristus. 
 
I. JADILAH ORANG KRISTEN YANG BERAKAR! 

a. Kolose 2:6-7 6 KAMU TELAH MENERIMA KRISTUS 
YESUS, TUHAN KITA. KARENA ITU HENDAKLAH 
HIDUPMU TETAP DI DALAM DIA. 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. 
n Rasul Paulus berkata: Kamu telah menerima 

Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di 
dalam Dia dan berakar di dalam Dia! 

n Benih yang tidak dipelihara, belum tentu bisa 
bertumbuh. 

n Karena itu sekali lagi Rasul Paulus 
mengingatkan, setelah kita terima Kristus Yesus, 
hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia dan 
berakar! 
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b. Sebenarnya yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah 
yang dia hidupi dan praktekkan sendiri.  
n Tadinya Paulus atau Saulus adalah orang yang 

sangat membenci kekristenan. Tetapi suatu hari 
Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan 
Tuhan. 

n Dia tahu bahwa dia harus terus hidup dalam 
Tuhan dan terus berakar di dalam Tuhan. Itu 
sebabnya kalau saudara baca, setelah Paulus 
menerima Yesus dan dibaptis, Paulus sungguh-
sungguh take action untuk semakin berakar dalam 
Tuhan:  

n Akar iman yang kuat yang dimiliki Paulus itu 
berdampak sangat besar 

n Itu sebabnya saya ajak kita semua: 
Kembangkan akar yang kuat di dalam Kristus, 
maka hidupmu akan berdampak besar! Jadikan 
ini goal dalam hidup anda, khususnya di tahun 
2022 ini. 

n Jadilah seperti Paulus yang tau bagaimana 
membangun akar yang kuat, dan berbuah sangat 
lebat dalam kehidupannya!  

 
II. KEKUATAN AKAR MENENTUKAN LEVEL KETAHANAN. 

c. Matius 7:24-32 24 "Setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 
orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di 
atas batu. 25 Kemudian turunlah hujan dan 
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datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, 
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas 
batu. 26 Tetapi setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama 
dengan orang yang bodoh, yang mendirikan 
rumahnya di atas pasir. 27 Kemudian turunlah hujan 
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, 
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah 
kerusakannya." 
n BAGI SEBUAH RUMAH, AKARNYA ADALAH 

FONDASINYA.  
n Jadi kekuatan akar menentukan level 

Ketahanan.  
- Ada quotes yang berkata ”IT IS IN 

THE ROOTS, NOT THE BRANCHES, THAT 
A TREE’S GREATEST STRENGTH LIES.”  
(KEKUATAN TERBESAR SEBUAH POHON TIDAK 
TERLETAK PADA CABANG DAN RANTING, 
TETAPI PADA AKARNYA). 

n Demikian juga halnya dengan kita: Akar kita 
menentukan Ketahanan kita.  

d. MELALUI PANDEMI, KRISIS, DAN RESESI YANG 
TERJADI 2 TAHUN INI, MEMBUAT KITA BISA 
MELIHAT SEBERAPA LEVEL KETAHANAN KITA. 
n Dalam keadaan yang baik-baik saja, kita akan 

kesulitan membedakan bangunan mana yang 
kokoh dan rapuh. 
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n Pandemi yang sempat terjadi hampir 2 tahun 
ini benar-benar menjadi suatu GONCANGAN 
YANG MENGUJI HAMPIR SEMUA SEKTOR. 

e. Itu sebabnya hari ini saya sampaikan pesan 
profetik kepada kita semua: JADILAH KUAT OLEH 
KASIH KARUNIA TUHAN! 
n 2 Timotius 2:1  Sebab itu, hai anakku, jadilah 

kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 
n Kuncinya jadi kuat adalah OLEH KASIH 

KARUNIA DALAM KRISTUS YESUS! 
n Kesaksian: 

 
III. PROSES TUHANLAH YANG MEMBUAT AKAR KITA 

BISA JADI KUAT!  
a. Menjadi kuat adalah sebuah PROSES PERJALANAN 

IMAN. 
n TIDAK ADA TANAMAN YANG DITANAM 

LANGSUNG KUAT SECARA MENDADAK. 
n Kala kita mengikuti proses Tuhan dengan 

benar, maka akar iman kita, makin lama, makin 
dalam dan makin kuat.  

b. Pelajaran dari Markus, salah satu penulis Injil. 
n Latar belakang Markus. 
n Markus undur dari pelayanan dan 

meninggalkan Paulus dan Barnabas. 
n Berapa banyak kita juga mengalami yang 

sama seperti Markus.  
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n Puji Tuhan, Markus tidak berhenti dan 
menyerah di tengah perjalanan imannya. 
Ternyata dia mau mengikuti proses Tuhan. Dan 
melalui proses Tuhan, Akar yang tadinya Lemah 
sekarang bertumbuh jadi kuat, anak muda yang 
masih mentah dan Hijau sekarang jadi Pahlawan 
iman yang luarbiasa! 
- 2 Timotius 4:11 Hanya Lukas yang tinggal dengan 

aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari, 
karena pelayanannya penting bagiku. 

n Bukankah kerajaan Allah seperti biji sesawi 
yang sangat kecil. Saat ditanam dan baru saja 
bertunas, memang tanaman sayur ini kecil sekali 
dan masih lemah. Tapi kalau sudah bertumbuh, 
maka dia akan jadi pohon besar dimana akhirnya 
banyak burung pun ikut bersarang di atasnya dan 
hidupnya menjadi raksasa yang menjadi berkat 
bagi sekelilingnya. 

n Saya berdoa supaya kita MENGALAMI 
TRANSFORMASI SEPERTI MARKUS. 

 
PENUTUP: 
Miliki iman yang semakin berakar dalam Tuhan. Alami 
transformasi besar saat iman kita semakin berakar 
dalam dan kuat. 
 


