


13 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUHAN AKAN MEMBAWA KITA DALAM LOMPATAN 

KEUANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat 
dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan 
berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut 
akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa 
akan datang kepadamu. 
 
Di dunia ini, kita bisa menjumpai banyak binatang yang 
bergerak dengan cara melompat. Katak, kelinci, 
belalang adalah beberapa contohnya, tetapi 
kemampuan melompat mereka rata-rata sama. Ada 
binatang lain yang lompatannya lebih luar biasa. 
Sebutlah bharal, kambing gunung yang hidup di 
pegunungan Himalaya. Mereka bisa melompat bahkan 
di bidang yang nyaris vertikal. Hidup di daerah 
pegunungan berbatu membuat bharal pandai 
melompat dari tebing ke tebing dan bukit ke bukit. 
 
Ada lagi binatang yang disebut Klipspringer, sejenis 
kijang kecil yang hidup di Afrika Timur. Meskipun 
ukurannya hanya sekitar 60 cm dan beratnya maksimal 



18 kg, mereka bisa melompat hingga ketinggian 8 meter 
di udara. Mereka pun bisa melompat secara akurat di 
atas bebatuan yang hanya sebesar uang logam. Mereka 
bisa melakukan itu karena mereka selalu melompat 
dengan menggunakan kuku. Namun, sebenarnya 
Copepodalah binatang yang layak disebut binatang 
dengan lompatan tertinggi. Copepoda adalah sejenis 
krustasea air yang masih berkerabat dengan udang. 
Meskipun ukurannya sangat kecil, yaitu 1-2 mm 
saja,mereka bisa melompat sejauh 0,5-1m, yang artinya 
mereka bisa melompat 500 kali panjang mereka. Ibarat 
seseorang dengan tinggi 1,8 m yang bisa melompat 900 
m dalam sekali lompatan. 
 
Keadaan tak menentu yang terjadi karena pandemi 
beberapa waktu lalu mungkin banyak berdampak dalam 
kehidupan kita. Salah satunya dalam hal keuangan. 
Bahkan resesi tidak bisa terelakkan di banyak bangsa. 
Meskipun demikian, sebagai anak Tuhan janganlah kita 
menjadi tawar hati karena Tuhan Yesus dengan jelas 
berjanji akan membawa kita pada lompatan keuangan. 
Saat Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti akan 
menggenapinya. Seperti bharal dan klipspringer yang 
bisa melompat dengan tepat melewati terjalnya 
bebatuan, kita pun pasti bisa melompat melalui 
keadaan sukar yang kita hadapi. Tetap pegang teguh 
iman percaya kepada Tuhan, jangan menyerah, dan 
teruslah berusaha. Lihatlah dan alamilah lompatan 



keuangan yang akan terjadi dalam kehidupan setiap 
anak-anak Tuhan yang mengandalkan hidupnya kepada 
Tuhan. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan akan membawa kita ke dalam LOMPATAN 
KEUANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah tandanya Anda sudah mulai mengalami 

lompatan keuangan? 
2. Mengapa Tuhan akan membawa Anda mengalami 

lompatan keuangan? 
3. Bagaimana cara Tuhan membawa Anda ke dalam 

lompatan keuangan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang 
telah kami alami. Kami percaya Engkau terus akan 

bekerja dan terobosan lompatan keuangan juga akan 
terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 34-36 

Ibrani 2 



14 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
JENIS LOMPATAN KEUANGAN YANG BISA TUHAN 

KERJAKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka 
senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan 
tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan 
bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka 
ikut digiring sebagai tawanan. 
 
Permainan ular tangga pastilah tidak asing bagi kita. 
Siapa mengira permainan yang satu ini sarat dengan 
nilai filosofi yang mendalam. Berasal dari India dan 
dikenal dengan nama Moksha Patam atau Parama Pada 
Sopanam, permainan ini menggambarkan manusia yang 
sepanjang hidupnya akan menemui berbagai hal baik 
dan buruk, yang dilambangkan dengan ular dan tangga. 
Dalam versi aslinya, kotak sepanjang permainan berisi 
berbagai ilustrasi dan ajaran. Kotak berisi tangga 
menggambarkan hal baik seperti iman, kebijaksanaan, 
kegigihan, dan dedikasi. Sementara kotak berisi ular 
melambangkan kejahatan, seperti ambisi, kemalasan, 
kecemburuan, teman yang buruk, dan kesombongan.  
 



Yang unik dari permainan ini, si pemain bisa berulang 
kali jatuh jika bertemu dengan kotak berisi ular, 
sehingga sepertinya posisinya tidak maju-maju juga 
meski telah menghabiskan banyak waktu. Namun 
sebaliknya, si pemain pun bisa dengan tiba-tiba naik dari 
posisi bawah ke kotak paling atas jika ia bertemu dengan 
tangga. Filosofi yang ingin diajarkan adalah jika kita 
tetap setia berada di jalan kebenaran atau kebaikan, 
maka hidup kita akan diangkat naik sampai ke puncak. 
Namun jalan yang jahat akan membuat kita mengalami 
kemerosotan.  
 
Demikian pula dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin 
kita sedang merasa kecewa, sedih, dan putus asa karena 
keadaan finansial kita yang tidak juga membaik. Sekian 
lama kita telah menjaga iman kita, berusaha dengan 
gigih dan penuh dedikasi, tetapi keadaan seolah tetap 
sama saja, malah bisa jadi memburuk. Sebelum kita 
memutuskan untuk mengambil jalan yang salah, 
ingatlah bahwa Tuhan kita sanggup dan mau 
mengerjakan quantum leap financial dalam kehidupan 
kita. Bukan cuma lompatan kecil, tetapi lompatan yang 
besar! Seperti dalam permainan ular tangga, bukan 
cuma bergerak 1-2 kotak, tetapi langsung naik tangga 
dari posisi bawah melejit ke posisi atas. Lompatan super 
yang akan membuat kita berada di posisi yang benar-
benar berbeda dari posisi sebelumnya dan yang akan 
mengubah jalan hidup kita selamanya. (PF)  



RENUNGAN 
Bukan hanya LOMPATAN KECIL, tetapi LOMPATAN 
BESAR dalam keuangan akan Tuhan kerjakan dalam 
hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang Anda rasakan tentang kondisi finansial 

atau keuangan Anda saat ini?  
2. Lompatan finansial seperti apakah jika Tuhan yang 

mengerjakannya dalam hidup Anda?  
3. Apa yang harus dan akan Anda lakukan agar Tuhan 

dapat mengerjakan Quantum Leap Financial dalam 
hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, bagaimanapun keadaan finansial kami 
saat ini, kami mau tetap teguh melekat kepada-Mu. 
Kami percaya, semua yang Kau izinkan terjadi dalam 
hidup kami, adalah untuk mendidik, membentuk, dan 

mempersiapkan kami untuk menerima lompatan besar 
finansial yang akan segera Kau kerjakan dalam hidup 

kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 37-39 

Ibrani 3 



15 JUNI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KUNCI MENGALAMI LOMPATAN KEUANGAN 

TERBESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, 
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana." 
 
Suatu kali, Simon berjuang mencari ikan sepanjang 
malam, tetapi hasilnya nihil. Ia pun menyerah dan 
memutuskan untuk membasuh jalanya. Melihat perahu 
Simon yang sudah menepi, Yesus naik ke perahu itu dan 
mulai mengajar banyak orang. Setelahnya, Yesus 
meminta kepada Simon untuk menebarkan jalanya 
sekali lagi ke danau. Setelah sepanjang malam tidak 
memperoleh hasil sama sekali, Simon memilih untuk 
tetap percaya dengan tuntunan dari Yesus (Luk. 5:5). 
Akhirnya, Simon mendapatkan banyak sekali ikan 
sampai-sampai jalanya koyak. Tidak hanya satu perahu 
penuh ikan, tetapi dua perahu penuh! Sungguh sebuah 
lompatan yang sangat menakjubkan! 
 
Di sini kita benar-benar belajar bahwa iman yang kokoh 
dan kuat terhadap apa kata Tuhanlah yang membawa 



Simon mengalami mujizat lompatan besar. Ya, iman 
berarti yakin akan apa yang kita harapkan. Sekalipun 
secara kasat mata dan logika, kita merasa sangat 
mustahil mengalami terobosan. Jangan pernah lupa 
bahwa kita tidak hidup karena melihat. Kita hidup 
karena percaya. Seberapa besar kita percaya, sebesar 
itulah kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita.  
 
Karena itu, mari bersama-sama kita tangkap pesan 
profetik untuk kita semua di bulan ini bahwa Tuhan akan 
membawa kita kepada lompatan finansial. Berjuanglah 
sungguh-sungguh, kerjakan bagian kita sebaik-baiknya, 
jangan kecewa, jangan menyerah, dan tancapkan iman 
kita semakin dalam. Jangan izinkan situasi 
menggoyahkan iman kita. Maka percayalah, kita akan 
melihat bagaimana Tuhan mengerjakan bagian-Nya dan 
mengangkat kita dari satu lompatan ke lompatan 
finansial berikutnya. Haleluya!  
 
RENUNGAN 
Kunci mengalami lompatan keuangan terbesar adalah 
MEMPERDALAM AKAR IMAN sampai menjadi KOKOH 
dan semakin KUAT 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Menurut Anda, bagaimanakah kondisi finansial 

Anda saat ini? 
2. Sejauh mana Anda yakin bahwa Tuhan bisa 

berkarya di dalam area finansial Anda sesuai 
dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya? 

3. Apakah komitmen Anda untuk terus berakar kuat di 
dalam Tuhan sampai kemenangan finansial itu 
benar-benar terjadi? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas ruang 
dan waktu. Engkau bahkah sanggup mengerjakan apa 

yang tidak pernah terpikirkan oleh kami secara 
manusia. Mampukan kami untuk terus berakar kuat 

dalam iman, ya Tuhan, karena kami juga rindu Engkau 
membawa kami kepada terobosan keuangan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 40-42 

Ibrani 4 
 
 
 
 
 



16 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA MENGALAMI KESUKSESAN FINANSIAL 

 
RHEMA HARI INI 
Ayub 1:10 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. 
 
Di mana pun kita berada, sering kali kita melihat orang-
orang di sekeliling kita mengejar sesuatu. Beberapa 
belajar keras untuk mendapatkan nilai yang mereka 
inginkan, beberapa bekerja keras agar dapat 
dipromosikan, sedangkan yang lain mencari uang 
tambahan untuk membeli mobil dan rumah yang bagus. 
Meskipun hasil akhirnya berbeda, ada satu kesamaan 
yang mereka miliki: semua orang mengejar sesuatu. 
Semua orang ingin menjadi sukses dalam finansial. 
 
Namun, tidak sedikit pula yang melupakan bahwa 
prinsip kesuksesan tidak bisa lepas dari Tuhan. Sebab 
kesuksesan sejati itu berasal dari Allah. Firman 
Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun orang bisa 
memiliki seluruh dunia ini, tetapi jika ia kehilangan 
nyawanya, apakah gunanya itu. Tuhan ingin kita dapat 
menjadi orang yang sukses, tetap naik dan tidak turun. 

https://www.remakehidupan.com/2020/08/firman-tuhan-vitamin-rohani.html
https://www.remakehidupan.com/2020/08/firman-tuhan-vitamin-rohani.html


Namun, ada beberapa orang yang abai dengan Tuhan 
dan melakukan segala cara termasuk untuk menjadi 
sukses. Sedangkan Tuhan ingin kita berjuang meraih 
kesuksesan dengan tetap mengandalkan-Nya. 
 
Oleh karena itu, lakukanlah apa yang benar di mata 
Tuhan dan carilah Tuhan selama Dia masih berkenan 
ditemui. Maka kita akan melihat banyak pintu-pintu 
yang dibukakan bagi jalan kita. Kita akan melihat 
keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita. Apa 
yang kelihatannya mustahil bagi manusia, Tuhan akan 
membuat menjadi mungkin di hidup kita. Raihlah 
keberhasilan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan 
mengalami lonjakan kesuksesan dalam hal finansial 
dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
KEROHANIAN dan KESUKSESAN FINANSIAL merupakan 
hal yang BERHUBUNGAN ERAT dan TIDAK BISA 
DIPISAHKAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana sikap hati Anda dalam meraih 

kesuksesan finansial dalam hidup Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa kesuksesan finansial 

berkaitan dengan kerohanian kita? 
3. Bagaimana langkah Anda agar Anda mengalami 

kesuksesan finansial dalam hidup Anda? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk rancangan-Mu 

yang baik untuk hidup kami. Bimbing kami agar kami 
dapat berjalan dalam hikmat-Mu dan memperoleh 

kesuksesan yang melampaui segala keterbatasan kami, 
agar hidup kami pun bisa Engkau pakai untuk 

kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 43-45 

Ibrani 5 

 

 

 

 



17 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PERTOLONGAN ROH KUDUS DALAM HAL KEUANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia 
akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang 
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 
 
Saat hendak mengirim anak sekolah di luar kota atau 
luar negeri, setiap orangtua pasti akan berusaha 
membekali anaknya dengan segala kebutuhannya. 
Dimulai dari keperluan sehari-hari sampai dana yang 
dibutuhkan selama menempuh pendidikan. Demikian 
pula Bapa kita di sorga pasti akan menyediakan segala 
yang kita perlu saat mengutus kita untuk 
menyelamatkan semua bangsa. Di atas segalanya, Bapa 
telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita dalam 
segala hal. 
 
Ya, Roh Kudus bukan hanya datang untuk menolong kita 
keluar dari dosa kita, dari kehidupan lama kita, atau 
hanya menolong kita saat pelayanan di gereja saja. 
Namun Roh Kudus juga diutus untuk menjadi penolong 
di area finansial kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan 
dalam melakukan segala pekerjaan yang dikehendaki-



Nya, bukan untuk kepentingan diri kita melainkan untuk 
kemuliaan Tuhan semata.  
 
Karena Roh Kudus yang menolong kita, kita harus 
percaya bahwa hidup kita pasti berkemenangan! Kita 
pasti mengalami terobosan dalam keuangan! Sebagian 
dari kita mungkin akan merasa bahwa perkataan seperti 
itu terasa mustahil, tetapi sebenarnya itu adalah iman 
untuk lompatan keuangan! Kalau kita mau diberkati, 
kita harus punya iman terlebih dahulu! Iman bahwa Roh 
Kudus menolong kita! Iman bahwa Roh Kudus 
memberikan kita kekuatan untuk memperoleh 
kekayaan! Iman bahwa kita selalu hidup di bawah 
tingkap langit yang terbuka! Iman bahwa kekayaan 
bangsa-bangsa akan datang kepada kita! Iman bahwa 
Roh Kudus akan memerdekakan kita dari semua 
belenggu hutang dan kemiskinan! Maka, kita akan 
mengalami lompatan kuantum finansial yang membawa 
kita dari kemuliaan pada kemuliaan. 
 
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS diutus untuk MENOLONG orang percaya, 
salah satunya dalam hal KEUANGAN. 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Seberapa perlunya kita pada pertolongan Roh 

Kudus dalam menjalani kehidupan kita? 
2. Menurut Anda, mengapa keuangan menjadi salah 

satu aspek dalam hidup kita yang akan ditolong Roh 
Kudus? 

3. Langkah apa yang akan kita lakukan agar dapat 
menerima pertolongan Roh Kudus? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih, ya Bapa, atas kasih karunia-Mu untuk 
kami boleh menjadi anak sekaligus murid-Mu. Kami 

percaya Roh Kudus-Mu akan menolong keuangan kami 
sehingga kami boleh menjadi berkat dan berbuah 
banyak bagi Kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 46-47 

Ibrani 6 

 

 

 

 

 

 



18 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
RAHASIA MENYENANGKAN HATI ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 12:2   Aku akan membuat engkau menjadi 
bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 
membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi 
berkat. 
 

Fong Yun Wah atau dikenal juga dengan Henry Fong, 
sudah membantu ayahnya menjalankan bisnis pada usia 
enam tahun. Karena invasi Jepang di daerahnya, setiap 
hari ia menolong ayahnya memasak untuk para 
pengungsi perang. Sejak masa mudanya, Henry sudah 
menjadi berkat bagi banyak orang. Ia banyak berdonasi 
untuk kegiatan amal di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan kesejahteraan sosial. Bahkan, pada tahun 1967, 
saat perusahaannya sempat mengalami krisis, Henry 
dengan tegas tetap mendonasikan sejumlah uangnya 
yang kian menipis.  
 
"Kekayaan datang dan pergi, tetapi membagi berkat 
akan terus aku lakukan, karena tak seorang pun dapat 
mengambilnya, sekalipun itu kantor Bank." Itulah pesan 
Henry yang diingat oleh anaknya. Henry Fong tercatat 
sebagai konglomerat asal Hong Kong yang memiliki 



kekayaan 39,35 triliun rupiah. Di usia 94 tahun, ia masih 
tercatat sebagai CEO Hip Sing Hong Grup. Sedari kecil 
Henry Fong sudah belajar menjadi berkat bagi orang 
lain. Lalu, bagaimana dengan kita?  
 
Tuhan memberkati kita tidak semata-mata untuk 
membuat kita hanya hidup dalam kelimpahan, tetapi 
juga untuk menjadi berkat. Tidak secara kebetulan, 
renungan hari ini mengajarkan supaya kita memiliki pola 
pikir serta iman yang benar. Bahwa ketika kita menjadi 
berkat, saat itulah kita menyenangkan Roh Kudus. Mulai 
hari ini, berani ambil langkah untuk menjadi berkat bagi 
mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan 
kita. Ketika Roh Kudus disenangkan, maka Dia akan 
mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam 
hidup kita, sehingga hidup kita akan mengalami 
lompatan kuantum finansial yang dahsyat. 
 
 

RENUNGAN 

DIBERKATI sehingga MENJADI BERKAT adalah hal yang 

membuat ROH KUDUS SENANG. 

 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menjadi berkat bagi orang-orang 

disekitar Anda selama ini? Dengan cara apa sajakah 
Anda telah menjadi berkat? 

2. Menurut Anda, mengapa Roh Kudus disenangkan 
saat kita menjadi berkat? 

3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar Roh 
Kudus disenangkan dengan perbuatan Anda? 
Tuliskan. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan 
dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami rindu, bisa 

menjadi saluran berkat di mana pun kami 
ditempatkan. Biar melalui hidup kami, Roh Kudus 

semakin disenangkan. Bahkan, melalui hidup kami, 
banyak orang merasa diberkati. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 48-49 

Ibrani 7 

 
 



19 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PANGGILAN DALAM BERKAT YANG TUHAN BERIKAN 

 
RHEMA HARI INI 
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.  
 
Jika Anda memiliki tanaman di halaman atau taman 
rumah Anda seperti melati, cobalah merawatnya 
dengan baik. Beri pupuk dan siram tanaman itu dengan 
air segar setiap hari. Namun, jangan hiraukan tanaman 
lain yang ada di sekitarnya. Perhatikan baik-baik 
keadaan taman Anda. Tanaman melati yang rajin Anda 
sirami pasti akan tumbuh subur dan mengeluarkan 
bunga-bunganya yang indah. Lalu perhatikan juga 
tanaman di sekitarnya. Bukankah tanaman lain yang ada 
di dekat melati itu juga tumbuh subur? Itu karena nutrisi 
dari pupuk dan air yang Anda gunakan untuk merawat 
melati itu menyebar ke area sekelilingnya. Akibatnya, 
bukan cuma tamanan melati Anda yang tumbuh subur, 
tetapi juga tanaman bahkan juga pohon lain yang ada di 
sekitarnya dapat tumbuh subur, bahkan berbuah lebat! 



Ilustrasi singkat di atas ternyata juga mencerminkan 
prinsip Tuhan dalam menyalurkan berkat-Nya bagi kita. 
Saat Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita seperti 
air hujan, maka berkat itu tidak hanya membawa 
manfaat bagi kita, tetapi juga bagi sesama kita. Itu 
karena kasih Tuhan yang selalu setia memberkati kita, 
sehingga kita dimampukan-Nya untuk menjadi berkat 
bagi sesama kita. Ayat rhema hari ini pun menekankan 
bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk memperoleh 
berkat. Artinya, Tuhan sudah membuat ketetapan 
supaya kita diberkati. Ini pola pikir yang harus kita 
tanamkan dalam hati, bahwa Tuhan mau agar kita 
diberkati. Bahkan lebih dari itu, Tuhan melimpahkan 
berkat-Nya supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat 
bagi sesama!  
 
Karena itu, apa pun keadaan kita, mari tangkap rhema 
ini dengan iman dan tekad dalam hati dan pikiran bahwa 
kita diciptakan untuk diberkati. Kita didesain untuk 
menerima berkat. Takdir kita adalah memperoleh 
berkat berlimpah dari Tuhan supaya kita bisa menjadi 
berkat berlimpah bagi sekeliling kita. Sama seperti iman 
yang bisa membuat orang miskin yang lumpuh bisa 
melompat (Kis. 3:2-8), demikian pula lewat imanlah 
maka kita semua dapat mengalami lompatan kuantum 
finansial yang mengubahkan hidup kita dan juga sekitar 
kita.  
 



RENUNGAN 
PANGGILAN HIDUP kita untuk MEMPEROLEH BERKAT 
adalah supaya kita bisa MENJADI SALURAN BERKAT. 

 
APLIKASI 
1. Apa saja berkat-berkat yang sudah Anda terima dari 

Tuhan Yesus? 
2. Apa yang akan Anda lakukan dengan berkat-berkat 

yang sudah Anda terima tersebut?  
3. Apa komitmen Anda agar memperoleh berkat dan 

menjadi saluran berkat? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami senantiasa bersyukur atas berkat 
berlimpah yang telah Kau berikan bagi kami. Ampuni 
kami yang kadang masih sering kurang percaya akan 
berkat dan karunia-Mu yang telah Kau sediakan bagi 

kami. Berkati kami senantiasa, ya Tuhan, dan 
mampukan kami agar dapat menjadi saluran berkat 

bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yeremia 50 
Ibrani 8 

 
 


