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FINANCIAL LEAP #2 
LOMPATAN FINANSIAL #2 

ANOINTING TO GET WEALTH 
URAPAN MEMPEROLEH KEKAYAAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang 
Financial Leap! Artinya kalau saudara mau percaya dan 
mulai melakukan firman Tuhan yang dibagikan 
sepanjang bulan ini, saya percaya saudara akan 
mengalami lompatan besar dalam finansial saudara. 
Saya percaya firman Tuhan hari ini akan sangat 
memberkati setiap kita, karena hari ini saya akan 
bagikan tentang Anointing to Get Wealth atau Urapan 
Memperoleh Kekayaan. 
 
I. BUTUH KEKUATAN UNTUK MENGALAMI 

LOMPATAN. 
a. Tanpa kekuatan, maka kita tidak mungkin alami 

lompatan besar. 
 Kenapa kita perlu mengalami lompatan besar? 

Supaya kita bisa keluar dari TEMBOK-TEMBOK 
KETERBATASAN.  

 Yang perlu anda lakukan adalah MELOMPAT 
TINGGI supaya bisa keluar dari tembok 
keterbatasan itu. Tapi yang namanya orang mau 
melompat PASTI BUTUH KEKUATAN. 
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b. Masalahnya, sebagian orang DALAM KONDISI 
YANG LEMAH DAN KECIL KEKUATANNYA, jadi 
sukar mengalami Lompatan.   

 Amsal 24:10  Jika engkau tawar hati pada masa 
kesesakan, kecillah kekuatanmu. 

 Godaan terbesar pada pada masa kesesakan 
adalah tawar hati.  

 Tawar hati menyedot habis kekuatan kita 
sehingga kecillah kekuatanmu. 

 Itu sebabnya: Rubah tawar hati menjadi 
SEMANGAT! Rubah tawar hati menjadi ROH YANG 
MENYALA-NYALA!  

 
II. ROH KUDUS ADALAH SUMBER KEKUATAN 

TERBESAR. 
c. Sadarilah bahwa Sumber Kekuatan terbesar 

adalah Roh Kudus!  
 2 Timotius 1:7  Sebab Allah memberikan kepada 

kita bukan roh ketakutan, melainkan ROH YANG 
MEMBANGKITKAN KEKUATAN, kasih dan 
ketertiban. 

 Ibaratnya Roh Kudus itu adalah Generator Ilahi 
untuk membangkitkan kekuatan.  

 Kuncinya adalah alami kepenuhan Roh Kudus! 
Maka anda bisa membalikkan keadaan dan 
mengalami Lompatan Besar Finansial!  

d. Sadarilah bahwa salah satu kekuatan yang bisa 
diberikan Roh Kudus adalah Kekuatan untuk 
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Memperoleh kekayaan! (Kekuatan untuk 
mengalami Lompatan Kuantum Finansial!  

 Ulangan 8:18  Tetapi haruslah engkau ingat kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan 
kepadamu kekuatan untuk memperoleh 
kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian 
yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, seperti sekarang ini. 

 Apa artinya 'Kekuatan untuk memperoleh 
kekayaan'? Ada 2 yang utama: 

1. ANUGERAH UNTUK MEMPEROLEH KEKAYAAN.  
2. HIKMAT UNTUK MEMPEROLEH KEKAYAAN.  
e. Pengkhotbah 4:13-14 13 Lebih baik seorang muda 

miskin tetapi berhikmat dari pada seorang raja tua 
tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. 
14 Karena dari penjara orang muda itu keluar 
untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin 
semasa pemerintahan orang yang tua itu. 

 Pengkotbah berkata ada seorang anak muda yang 
awalnya terpenjara. Tetapi pada akhirnya orang 
muda itu sanggup keluar menjadi raja. Ini bicara 
lompatan yang besar! 

- Kuncinya: Kejar hikmat dari Roh Kudus, maka anda 
akan keluar dari semua penjara anda, dan menjadi 
raja yang berkuasa! 

 Tahukah saudara bahwa Roh Kudus adalah 
sumber segala hikmat?! 
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- Yesaya 11:2  Roh TUHAN akan ada padanya, ROH 
HIKMAT DAN PENGERTIAN, roh nasihat dan 
keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan 
TUHAN;  

- Efesus 1:17  dan meminta kepada Allah Tuhan kita 
Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia 
memberikan kepadamu ROH HIKMAT dan wahyu 
untuk mengenal Dia dengan benar.  

 Pertanyaannya: Sudahkah kita mengobarkan 
hikmat yang Tuhan tanamkan dalam diri kita? 

- HANYA KETIKA KITA BEKERJA DENGAN HIKMAT, 
MAKA KITA BISA MEMPEROLEH KEKAAYAN! 

 
III. 3 CARA MENGOBARKAN HIKMAT 
1. BANGUN KEDEKATAN DENGAN ROH KUDUS. 
 Ayub 28:20-23.   20 Hikmat itu, dari manakah 

datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? 
21 Ia terlindung dari mata segala yang hidup, 
bahkan tersembunyi bagi burung di udara. 22 
Kebinasaan dan maut berkata: Hanya desas-
desusnya yang sampai ke telinga kami. 23 ALLAH 
MENGETAHUI JALAN KE SANA, IA JUGA 
MENGENAL TEMPAT KEDIAMANNYA. 

 Tingkat kepenuhan Roh Kudus yang kita alami 
akan menentukan tingkat hikmat yang Dia berikan 
kepada kita.  

- Kisah Para Rasul 6:3 Karena itu, saudara-saudara, 
pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal 
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baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami 
mengangkat mereka untuk tugas itu, 

- Kisah Para Rasul 6:10  tetapi mereka tidak sanggup 
melawan hikmatnya dan Roh yang mendorong dia 
berbicara.  

 Kalau kita punya kedekatan dengan Roh Kudus, 
maka kita bisa minta hikmat kepadaNya. 

- Yakobus 1:5  Tetapi apabila di antara kamu ada 
yang kekurangan hikmat, hendaklah ia 
memintakannya kepada Allah, — yang 
memberikan kepada semua orang dengan murah 
hati dan dengan tidak membangkit-bangkit —, 
maka hal itu akan diberikan kepadanya. 

2. KEJARLAH HIKMAT SEKALIPUN SEDANG 
MENGHADAPI KRISIS.  

 Masih ingat Ayat Amsal tadi di mana ada anak 
muda miskin yang terpenjara?  

 Kalau kita bisa meresponi masalah dengan baik, 
maka melalui masalah, justru kita bisa banyak 
belajar dan mengembangkan hikmat dalam diri 
kita. 

 Kesimpulannya: Orang-orang yang mau mencari 
hikmat saat menghadapi krisis, justru akan 
semakin diberkati, melejit dan bersinar melalui 
krisis.  

 Sebaliknya, kalau kita berhenti belajar, berhenti 
mengejar hikmat, maka lama kelamaan, hikmat 
kita akan menjadi usang, dan kita akan tertinggal. 
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Orang lain melejit dan diberkati, tapi kita hanya 
bisa gigit Jari, kalau kita berhenti mengejar 
hikmat.  

3. MILIKI PIKIRAN TERBUKA UNTUK 
MENGEKSPLORASI HAL-HAL YANG BARU.  

 Banyak orang tidak bisa dibawa Tuhan untuk 
maju, karena tidak memiliki pikiran terbuka yang 
mau belajar mengeksplorasi hal-hal yang baru.  

 Itu sebabnya saya ajak kita semua: Miliki Pikiran 
terbuka untuk belajar mengeksplorasi hal-hal 
yang baru.  

- Amsal 1:20-21 20 Hikmat berseru nyaring di jalan-
jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan 
suaranya, 21 di atas tembok-tembok ia berseru-
seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia 
mengucapkan kata-katanya. 

 Sementara kita mengeksplorasi hal-hal baru, 
maka kita akan mendapat hikmat dan melihat 
kesempatan-kesempatan baru, yang tidak dilihat 
orang lain yang menutup dirinya sendiri.  

 
PENUTUP: 
Doa saya: Roh Kudus memimpin anda untuk 
mempelajari hal-hal baru apa yang harus anda 
eksplorasi!  


