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FINANCIAL LEAP 1 
LOMPATAN FINANSIAL 1 

FINANCIAL QUANTUM LEAP 
LOMPATAN QUANTUM FINANSIAL 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di bulan Februari ini kita akan masuk dalam seri 
pengajaran tentang keuangan. Saya berdoa supaya 
mulai tahun ini, area keuangan saudara bisa semakin 
berakar kuat dan tidak tergoyahkan, bahkan juga 
semakin berbuah lebat seperti rhema profetik untuk 
tahun 2022 ini! Itu sebabnya saya mau bagikan satu 
rangkaian pesan Tuhan yang saya beri judul Financial 
Leap atau Lompatan Finansial. 
 
I. TUHAN AKAN MEMBAWA ANDA MENGALAMI 

LOMPATAN KEUANGAN! 
a. Kisah 3:2-8 2 Di situ ada seorang laki-laki, yang 

lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. 
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu 
gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, 
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk 
ke dalam Bait Allah. 3 Ketika orang itu melihat, 
bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait 
Allah, ia meminta sedekah.  4 Mereka menatap dia 
dan Petrus berkata: "Lihatlah kepada kami." 5 Lalu 
orang itu menatap mereka dengan harapan akan 
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mendapat sesuatu dari mereka. 6 Tetapi Petrus 
berkata: "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi 
apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi 
nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!"  
7 Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan 
membantu dia berdiri. SEKETIKA ITU JUGA 
KUATLAH KAKI DAN MATA KAKI ORANG ITU. 8 IA 
MELONJAK BERDIRI LALU BERJALAN KIAN KE MARI 
DAN MENGIKUTI MEREKA KE DALAM BAIT ALLAH, 
BERJALAN DAN MELOMPAT-LOMPAT SERTA 
MEMUJI ALLAH. 

 Orang yang lumpuh sejak lahir itu, akhirnya bisa 
berdiri bahkan melompat! 

 Banyak orang yang keadaannya keuangannya 
lumpuh seperti pria ini: 

 Bahkan bukan cuma lompatan kecil! Sementara 
saya siapkan firman ini, yang ada di benak saya 
adalah satu kata ini: QUANTUM LEAP! LOMPATAN 
BESAR! 

- Quantum leap itu bicara tentang lompatan yang 
amat sangat besar! Ini bicara tentang lompatan 
yang tidak masuk akal. 

b. Kembangkan Akar Iman untuk mengalami 
Quantum Leap Finansial/Lompatan Besar 
Keuangan! 

 Mungkin sebagian orang ragu dan masih sulit 
mengaminkan perkataan ini. 
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 Belajar kembangkan akar iman untuk percaya 
bahwa Tuhan akan mengerjakan Lompatan Besar 
Finansial dalam hidupmu! 

 Lukas 1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah 
percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari 
Tuhan, akan terlaksana." 

- Yesaya 54:2-4 2 Lapangkanlah tempat kemahmu, 
dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, 
janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali 
kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-
patokmu! 3 Sebab engkau akan mengembang ke 
kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh 
tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-
kota yang sunyi. 4 Janganlah takut, sebab engkau 
tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa 
malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab 
engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan 
tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. 

- SYARAT UNTUK MENGALAMI JANJI TUHAN 
LOMPATAN FINANSIAL ADALAH PATOK-PATOK 
IMAN KITA DIPANCANGKAN KUAT-KUAT! - Itulah 
akar iman yang dalam! 

 
II. APAKAH ADA HUBUNGAN ANTARA 

IMAN/KEROHANIAN DAN KESUKSESAN 
FINANSIAL? 
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a. Sebagian orang tidak menyadari bahwa besar 
sekali kaitan antara kehidupan rohani dan kondisi 
keuangan kita. 

 Ada banyak yang memisahkan antara kehidupan 
rohani dengan pekerjaan, bisnis, dan karir. 

 Mari kita pelajari Firman Tuhan apakah ada 
hubungan erat antara iman kerohanian dengan 
kesuksesan finansial! 

- Ayub 1:9-10 9 Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: 
"Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub 
takut akan Allah?  10 Bukankah Engkau yang 
membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta 
segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya 
telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin 
bertambah di negeri itu. 

 Coba pelajari kisah-kisah di Kitab Raja-Raja, dan 
Saudara akan temukan satu kebenaran yang 
luarbiasa: raja yang hidupnya benar dan cinta 
Tuhan, mereka dan kerajaannya akan diberkati. 
Tetapi raja yang hidupnya menyimpang dan 
menjauh dari Tuhan, hidupnya akan menderita, 
gagal dan akhirnya mengalami kehancuran.  

- Kenapa polanya bisa sama?  Terlalu kebetulan 
untuk disebut kebetulan. Satu-satunya alasan 
kenapa polanya bisa demikian adalah karena 
kerohanian seseorang berkaitan erat dengan 
berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup orang 
tersebut. 
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b. ROH KUDUS DIUTUS UNTUK MENOLONG ORANG 
PERCAYA, TERMASUK DALAM HAL KEUANGAN. 

 Yohanes 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia 
akan memberikan kepadamu seorang Penolong 
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, 

 Nah Sekarang pertanyaannya: Bisakah dan 
maukah Roh Kudus menolong anda untuk jadi 
sukses? 

 Roh Kudus bukan hanya datang untuk menolong 
kita keluar dari dosa kita, dari kehidupan lama kita, 
Roh Kudus bukan hanya menolong kita saat 
pelayanan di gereja saja, Roh Kudus bukan hanya 
membantu kita mengembangkan komsel, 
menolong kita untuk selamatkan jiwa, bukan hanya 
menolong kita untuk berdoa,  tetapi saya percaya 
ROH KUDUS JUGA DIUTUS UNTUK MENJADI 
PENOLONG DI AREA FINANSIAL KITA. 

c. Hari ini saya ajak saudara untuk memiliki pola pikir 
serta iman yang benar: ROH KUDUS SENANG 
MELIHAT ANDA DIBERKATI SUPAYA BISA JADI 
BERKAT! Selama anda hidup benar di hadapanNya, 
maka Roh Kudus tidak keberatan melihat anda 
diberkati. Bahkan Dia ingin menolong anda supaya 
anda semakin diberkati supaya bisa jadi Berkat 
semakin besar. 

 Mazmur 35:27 Biarlah bersorak-sorai dan 
bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku 
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dibenarkan! Biarlah mereka tetap berkata: "TUHAN 
ITU BESAR, DIA MENGINGINKAN KESELAMATAN 
HAMBA-NYA!" 

 Bahkan dalam Alkitab terjemahan King James 
Version dikatakan: Let them shout for joy, and be 
glad, that favour my righteous cause: yea, let them 
say continually, Let THE LORD be magnified, WHICH 
HATH PLEASURE IN THE PROSPERITY OF HIS 
SERVANT. 

- Ternyata kata 'KESELAMATAN' dalam Alkitab 
Bahasa Indonesia, dicatat dalam Alkitab Bahasa 
Inggris KJV sebagai: 'PROSPERITY' yang artinya 
KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN, BERKAT.  

 Bahkan hanya senang melihat kita diberkati, 
bahkan TUHAN SUDAH MEMBUAT KETETAPAN 
SUPAYA KITA DIBERKATI! 

- 1 Petrus 3:9 dan janganlah membalas kejahatan 
dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, 
tetapi sebaliknya, HENDAKLAH KAMU 
MEMBERKATI, KARENA UNTUK ITULAH KAMU 
DIPANGGIL, YAITU UNTUK MEMPEROLEH BERKAT. 
Sebab: 

- Panggilan hidup kita untuk memperoleh berkat 
supaya kita bisa menjadi saluran berkat! 
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PENUTUP: 
Sama seperti imanlah yang bisa membuat orang miskin 
yang lumpuh itu bisa melompat, demikian pula lewat 
imanlah saudara dan saya bisa mengalami lompatan 
besar dalam keuangan dan karir saudara. 
 


