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Yohanes 15 : 16

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang

memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu,

supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan

buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta

kepada Bapa dalam namaKu, diberikanNya

kepadamu.



Lukas 13:6-9
(6) Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: “ 

Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di 

kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari

buah pada pohon itu, tetapi ia tidak

menemukannya.(7) Lalu ia berkata kepada

pengurus kebun anggur itu : Sudah tiga tahun aku

datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku

tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini! 

Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! 

(8) Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh

tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah

sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya (9) 

mungkin tahun depan ia berbuah; Jika tidak, 

tebanglah dia!”



Matius 3 : 10

Kapak sudah tersedia pada

akar pohon dan setiap pohon

yang tidak menghasilkan

buah yang baik, pasti

ditebang dan dibuang ke

dalam api.



The Secret 

of 

Fruitfulness

Buah apa yang diharapkan

TUHAN YESUS ?

1. BUAH PERTOBATAN

2. BUAH ROH, Gal 5 : 22-23

3. BUAH JIWA

4. BUAH PELAYANAN



1. Taburi hatimu dengan benih yang benar.

Lukas 6 : 43
“ Karena tidak ada pohon yang baik

yang menghasilkan buah yang tidak

baik, dan juga tidak ada pohon yang

tidak baik yang menghasilkan buah yang

baik.



2. Menyiapkan tanah hati yang baik dan subur

Matius 13 : 3 – 8
(3) Dan Ia mengucapkan banyak

hal dalam perumpamaan kepada

mereka. Kata-Nya:” Adalah

seorang penabur keluar untuk

menabur.



2. Menyiapkan tanah hati yang baik dan subur

Matius 13 : 4 - 8 
(4) Pada waktu ia menabur, Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, 

lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.(5) Sebagian 

jatuh ditanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu

benih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis.(6) tetapi sesudah

matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. (7) 

Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah

semak itu dan menghimpitnya sampai mati.(8) Dan Sebagian jatuh di 

tanah yang baik lalu berbuah: ada yang seratus kali lipat, ada

yang tiga puluh kali lipat.
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Lukas 8:15
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang,

yang setelah mendengar firman itu,

menyimpannya dalam hati yang baik dan

mengeluarkan buah dalam ketekunan."



3. Tinggal di dalam YESUS KRISTUS

Yohanes 15:4
Tinggallah di dalam Aku dan Aku

di dalam kamu. Sama seperti

ranting tidak dapat berbuah dari

dirinya sendiri, kalau ia tidak

tinggal pada pokok anggur,

demikian juga kamu tidak

berbuah, jikalau kamu tidak

tinggal di dalam Aku.


