


20 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KELUAR DARI TEMBOK-TEMBOK KETERBATASAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 18:29-30 Karena Engkaulah yang membuat 
pelitaku bercahaya; TUHAN, Allahku, menyinari 
kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani 
menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku 
berani melompati tembok. 
 
Seekor katak telah berbulan-bulan terperangkap dalam 
sebuah lubang. Berkali-kali ia mencoba melompat 
setinggi-tingginya agar bisa keluar dari lubang, tetapi 
usahanya selalu gagal. Akhirnya katak itu menyerah dan 
bertahan hidup dengan meminum air hujan serta 
memakan serangga-serangga kecil yang masuk ke 
lubang tersebut. Satu kali, seekor katak yang lain 
terperosok di lubang yang sama. Katak baru ini pun 
mencoba keluar dengan melompat tinggi-tinggi. Katak 
yang sudah lebih lama berada di sana terkekeh 
melihatnya, "Percuma saja kawan. Lebih baik simpan 
tenagamu supaya kau bisa bertahan hidup lebih lama." 
 
Namun si katak baru tetap saja meneruskan usahanya. 
Hari demi hari katak itu terus melompat. Sering saat ia 
melompat, ia mendapatkan serangga yang terbang di 



atas lubang dengan menjulurkan lidahnya yang panjang. 
Hingga suatu hari katak yang baru berkata pada katak 
lama yang sedang duduk diam melihat gerak-geriknya, 
"Hai kawan, lihat, hari ini aku akan keluar dari lubang ini. 
Kakiku sudah bertambah kuat karena berlatih 
melompat setiap hari, dan aku punya cukup tenaga dari 
banyaknya serangga yang aku makan." Katak baru itu 
pun mengambil posisi dan melompat sangat tinggi. 
Seperti terbang, katak baru itu berhasil keluar dari 
lubang menuju kebebasan.  
 
Sebagian dari kita mungkin merasa seperti sedang 
terjebak dalam sebuah lubang atau ruangan sempit 
dengan tembok yang menjulang begitu tinggi. Hidup 
kita seperti mengalami stagnasi dan seolah tidak 
berdaya. Tembok tinggi itu bisa bernama tembok 
kemiskinan, tembok pas-pasan, tembok hutang, dan 
lain sebagainya. Satu-satunya jalan keluar adalah 
dengan melompati tembok-tembok keterbatasan 
tersebut. Namun untuk melakukan lompatan besar, kita 
butuh kekuatan yang juga besar. Menjadikan kegagalan 
sebagai patokan, justru akan melemahkan semangat 
dan membuat kita tidak berani mencoba lagi. Ubahlah 
pola pikir dengan tidak lagi mengandalkan diri sendiri 
melainkan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan 
kekuatan serta urapan memperoleh kekayaan untuk 
melompat tinggi dan bebas dari semua tembok 
keterbatasan yang mengelilingi kita selama ini. (PF) 



RENUNGAN 
Dibutuhkan LOMPATAN BESAR untuk bisa KELUAR dari 
TEMBOK-TEMBOK KETERBATASAN. 
 
APLIKASI 
1. Tembok-tembok keterbatasan apa yang Anda 

rasakan dalam hidup Anda saat ini?  
2. Hal apa saja yang selama ini membuat Anda gagal 

membuat lompatan besar?  
3. Cara pandang dan pola pikir seperti apa yang harus 

dan akan Anda ubah agar Anda bisa mengalami 
lompatan finansial?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, mulai hari ini, kami akan menjadikan 

Roh Kudus sebagai satu-satunya yang kami andalkan. 
Bukan kemampuan kami, kekuatan kami, ataupun 
pengertian kami, tetapi urapan-Mulah yang akan 

memampukan kami keluar dari tembok keterbatasan 
kami. Terima kasih Tuhan. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yeremia 51-52 

Ibrani 9 

 

 



21 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SUMBER KEKUATAN UNTUK MENGALAMI LOMPATAN 

FINANSIAL 

 
RHEMA HARI INI 
Zakharia 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah 
firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan 
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, 
melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta 
alam.   
 
Sudah beberapa tahun Jesi bekerja dengan rajin. Ia 
selalu menyisihkan gajinya untuk ia tabung. Ia juga giat 
mencari-cari penghasilan tambahan. Itu semua Jesi 
lakukan karena memiliki rencana untuk menikah 
sebentar lagi dan ia ingin memiliki uang pegangan untuk 
memasuki hidup barunya nanti. Sampai suatu hari, ada 
saudara Jesi yang menjanjikan sebuah investasi yang 
sangat menarik. Karena sangat mempercayai 
saudaranya itu, ia pun menginvestasikan tabungannya. 
Pikirnya, ia pasti akan membutuhkan lebih banyak uang 
saat menikah nanti dan ia juga berharap mendapatkan 
apa yang dijanjikan dari investasi itu kepadanya. 
 
Menjelang hari pernikahannya, Jesi mendatangi 
saudaranya guna menagih hasil investasinya selama ini. 



Namun, bukan untung yang ia dapatkan. Seluruh uang 
tabungannya habis lenyap. Jesi merasa sangat kecewa, 
karena saudaranya justru melarikan uangnya. Tanpa ia 
sadari, ia membiarkan benih kepahitan bercokol dalam 
hatinya, sehingga perlahan ia hanyut dalam 
kekecewaan yang mendalam dan membuatnya tawar 
hati. Beruntung calon suami Jesi tidak jemu-jemu 
mengajaknya untuk datang ke KKR. Sampai suatu hari, 
ia mengalami jamahan Roh Kudus dan Jesi pun seperti 
terlahir kembali. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. 
Ia dapat mengampuni dan memperoleh kekuatan untuk 
menjalani hari depan. 
 
Saat kita sedang dalam kondisi terpuruk, masa 
kesesakan yang kita alami dapat menguras habis tenaga, 
pikiran, dan juga hati kita, sehingga membuat kita tawar 
hati serta tidak bersemangat. Ketika itulah, kita 
memerlukan Roh Kudus, yang akan memberikan kita 
kekuatan baru untuk berjuang kembali. Saat kita mau 
melangkah kembali dalam iman, kita akan mendapatkan 
kesempatan yang lebih besar untuk membalikkan 
keadaan bersama dengan Tuhan. Termasuk lompatan 
kuantum dalam finansial kita.  
 
RENUNGAN 
ROH KUDUS adalah SUMBER KEKUATAN yang 
TERBESAR untuk mengalami LOMPATAN KUANTUM 
FINANSIAL. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengandalkan Roh Kudus sebagai 

sumber kekuatan Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa kita memerlukan Roh 

Kudus untuk mengalami lompatan finansial? 
3. Renungkanlah, apa yang selama ini menjadi tembok 

penghalang Anda dan apakah yang akan Anda 
lakukan untuk menaklukkannya bersama dengan 
Tuhan?  

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami 

mengandalkan kekuatan kami sendiri, sehingga kami 
lelah dan pada akhirnya menjadi tawar hati. Kami mau 
lebih lagi belajar untuk senantiasa bergantung kepada-

Mu. Karena kami sadar bahwa hanya bersama-Mu, 
kami dapat melewati tembok-tembok penghalang dan 
mengalami lompatan finansial. Sehingga kami menjadi 
saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ratapan 1-2 

Ibrani 10:1-18 

 

 

 

 



22 JUNI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
ANUGERAH UNTUK MENGALAMI TEROBOSAN YANG 

AJAIB 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 8:9 Karena kamu telah mengenal kasih 
karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh 
karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya 
kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya. 
 
Selama bertahun-tahun, berbagai rumah sakit dan 
perguruan tinggi di Amerika menerima sumbangan 
dalam jumlah uang yang sangat besar dari seorang 
donatur misterius. Donator misterius itu ternyata 
adalah Charles Feeney. Ia sudah membagikan hartanya 
dengan total nilai sebesar 47 triliun untuk aksi sosial. 
Ketika karena aksinya ini, ia sudah tidak lagi masuk 
dalam daftar empat ratus orang terkaya, maka media 
massa menjadikan peristiwa langka ini sebagai headline 
news pemberitaan mereka: “Ada orang yang rela 
menjadi miskin untuk membantu orang lain.” 
 
Apa yang dilakukan Charles menjadi gambaran nyata 
atas yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Oleh karena 
kasih karunia-Nya, Dia rela menjadi miskin supaya kita 
memperoleh kekayaan. Ketika kita menerima ‘anugerah 



untuk memperoleh kekayaan’ dari Tuhan, kita akan 
mengalami terobosan-terobosan yang ajaib. Mungkin 
kita bukan berasal dari keluarga yang kaya, kita mungkin 
selama ini hidup serba pas-pasan, atau bahkan 
kekurangan. Namun, ketika kita bisa mengakses kuasa 
dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, maka hidup 
kita akan diubahkan menjadi penuh kelimpahan berkat 
serta anugerah dari atas, sehingga hidup kita bisa 
memuliakan nama Tuhan.  
 
Oleh karena itu, bangkitlah! Jangan mau terintimidasi 
oleh iblis yang mengatakan bahwa kita adalah orang 
yang miskin, lemah, dan tak berdaya. Mintalah kepada 
Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara 
mengakses kuasa untuk memperoleh kekayaan dari 
Tuhan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, mintalah 
dengan hati yang bersih, tulus, demi untuk kemuliaan 
Tuhan, dan bukan untuk ambisi pribadi atau nafsu kita 
saja. Percayalah bahwa pasti Tuhan akan menunjukkan 
caranya kepada kita dan kita akan mengalami 
terobosan-terobosan yang ajaib. 
  
RENUNGAN 
ANUGERAH untuk memperoleh kekayaan membuat 
kita mengalami TEROBOSAN-TEROBOSAN yang AJAIB. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengalami terobosan-terobosan 

yang ajaib dalam hidup Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk 

bisa memperoleh anugerah untuk memperoleh 
kekayaan? 

3. Bagaimana langkah Anda agar dapat memperoleh 
anugerah untuk memperoleh kekayaan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih kemurahan-
Mu dalam hidup kami. Kami percaya, anugerah-Mu 
yang nyata akan menolong kami keluar dari segala 
keterbatasan kami dan kami pun akan mengalami 

terobosan-terobosan ajaib yang akan 
mempermuliakan nama-Mu. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ratapan 3-4 

Ibrani 10:19-39 
 
 
 
 
 
 



23 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
IDENTITAS DARI ROH KUDUS 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 11:2 Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat 
dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh 
pengenalan dan takut akan TUHAN; 
 
Setiap warga negara Indonesia harus memiliki Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk identitas diri. KTP 
berisi data diri berupa nama, alamat, tanggal lahir, 
golongan darah, dan jenis kelamin. KTP adalah sesuatu 
yang sifatnya wajib dimiliki oleh semua penduduk yang 
tinggal di Indonesia. Demikian pula dengan seorang 
pelajar yang harus memiliki Kartu Pelajar sebagai 
identitas diri di sekolah. Jika kita bekerja pun, Kartu 
Pegawai pastilah juga menjadi identitas bahwa kita 
adalah bagian dari perusahaan tempat kita bekerja 
tersebut.  
 
Jika kita tidak memiliki identitas sesuai dengan 
persyaratan di suatu tempat, bisa jadi kita dianggap 
sebagai warga atau pendatang yang ilegal dan kita tidak 
memiliki akses untuk melakukan hal-hal yang bisa 
dilakukan orang yang memiliki identitas. Saat kita 
memiliki identitas, kita bisa dengan mudahnya dikenali 



ketika pergi ke mana pun juga sehingga mudah untuk 
melakukan segala sesuatunya. 
 
Sama halnya dengan Kerajaan Allah. Identitas 
kewarganegaraan sorga adalah Roh Kudus, dan roh 
hikmat menjadi identitas dari Roh Kudus itu. Jikalau kita 
dipenuhi Roh Kudus, salah satu tanda yang kita miliki 
adalah kita memiliki roh hikmat dalam diri kita. Roh 
hikmat yang bisa membedakan mana kehendak Allah 
dan mana yang bukan. Roh hikmat juga yang 
memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang 
seharusnya kita lakukan seturut dengan kehendak 
Tuhan. Bahkan dengan roh hikmat, kita akan diberi 
kemampuan untuk mengalami lompatan finansial yang 
lebih tinggi. Oleh karena itu, mintalah agar Tuhan 
memberikan kita kepenuhan roh hikmat itu. Caranya 
dengan mengundang dan menerima Tuhan Yesus dalam 
hidup kita, karena saat kita percaya Tuhan Yesus, Roh 
Kudus yang adalah roh hikmat itu akan masuk dalam 
hidup kita. Sehingga kita pun memiliki identitas dari Roh 
Kudus dalam hidup kita. Dengan roh hikmat yang 
diberikan Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan 
memiliki urapan memperoleh kekayaan, sehingga 
lompatan finansial yang tidak pernah kita pikirkan akan 
terjadi dalam hidup kita. (LEW)  
 
RENUNGAN 
ROH HIKMAT adalah IDENTITAS dari ROH KUDUS. 



APLIKASI 
1. Mengapa roh hikmat adalah identitas dari Roh 

Kudus? 
2. Apakah tandanya jika roh hikmat sudah kita miliki? 
3. Bagaimana agar Anda bisa memiliki roh hikmat 

dalam hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup kami dan 
penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga roh 
hikmat pun Engkau berikan kepada kami. Kami juga 

rindu lompatan finansial terjadi dalam hidup kami, ya 
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 1-2 
Ibrani 11:1-19 

 
 
 
 
 
 
 



24 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
KUNCI UNTUK MENERIMA HIKMAT DARI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 2:6 Karena TUHAN lah yang memberikan 
hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan 
kepandaian. 
 
Cheryl terus-menerus mengeluh bahwa ia tidak 
memperoleh cukup uang. Ia tidak mampu membeli 
barang-barang yang ia butuhkan dan ia tidak pernah 
mengumpulkan apa pun. Seorang konselor berkata 
kepadanya, "Anda membuang-buang tenaga dengan 
mengeluh dan tidak pernah maju." Cheryl menukas 
bahwa konselor tersebut  tidak mengerti. Namun, 
konselor tersebut berkata, "Pekerjaan Anda yang 
berupah rendah mungkin merupakan satu masalah dan 
bos Anda mungkin menuntut terlalu banyak, tapi kalau 
Anda terus-menerus kesal seperti ini, Anda lebih 
merugikan diri sendiri daripada pekerjaan atau bos 
Anda."  Konselor tersebut menekankan bahwa Cheryl 
tidak dapat mengatur bos atau pekerjaannya, tetapi ia 
dapat mengendalikan perasaannya tentang mereka.  
 
Sang konselor lalu mengajak Cheryl untuk berdoa 
minta hikmat Tuhan dan menasihatinya untuk mulai 



hidup dekat dengan Tuhan. Cheryl mengikuti anjuran 
tersebut. Saat ia mulai berhenti berkeluh kesah 
tentang hidup dan pekerjaannya, orang-orang di 
sekitarnya mulai memperhatikan. Ia mendapatkan 
promosi, dan dalam beberapa bulan, ia pun 
dipindahkan dari departemen itu ke sebuah posisi 
dengan gaji yang lebih baik serta seorang pimpinan 
yang lebih suportif. 
 
Seperti Daniel yang hidupnya dipenuhi Roh Allah yang 
kudus, sehingga ia didapati sepuluh kali lipat lebih 
cerdas dan lebih berhikmat dibandingkan dengan 
orang pandai lainnya. Bahkan Daniel juga hidup penuh 
berkat, dalam karier, pelayanan, dan juga 
kekayaannya. Kalau kita mau menerima hikmat, maka 
kita harus membangun hubungan yang dekat dengan 
Roh Allah. Karena Roh Allah adalah Roh Hikmat yang 
bisa menuntun kita untuk memiliki hikmat itu. Ketika 
kita membangun keintiman dan juga hidup berjalan 
dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengurapi 
kita dengan hikmat untuk memperoleh kekayaan. 
Hikmat yang tidak terpikirkan sebelumnya, hikmat 
yang membawa kita masuk dalam lompatan finansial 
yang tak dapat kita bayangkan sebelumnya.  
 
RENUNGAN 
Kita perlu MEMBANGUN HUBUNGAN yang DEKAT 
dengan ROH ALLAH jika kita mau MENERIMA HIKMAT. 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda membangun hubungan yang dekat 

dengan Roh Allah selama ini? Mengapa demikian? 
2. Mengapa hikmat dapat kita peroleh saat kita 

membangun hubungan dekat dengan Roh Allah? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar dapat 

memperoleh hikmat dari Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami rindu ada hikmat dalam hidup kami. 
Sehingga hidup kami senantiasa seturut dan sesuai 

dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk dapat konsisten 
membangun hubungan yang dekat dengan Roh Allah, 
hingga kami memperoleh hikmat-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 3-4 

Ibrani 11:20-40 

 

 

 

 



25 JUNI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

RAHASIA AGAR HIKMAT SEMAKIN BERKEMBANG 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 8:10-11 Terimalah didikanku, lebih dari pada 
perak, dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan. 
Karena hikmat lebih berharga dari pada permata, apa 
pun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. 
 
Secara natural, dalam keadaan baik dan segala 
kebutuhannya tercukupi, manusia akan cenderung diam 
serta menikmati zona nyamannya. Sebaliknya, dalam 
situasi krisis, ia akan berpikir untuk menemukan cara 
baru agar dapat bertahan hidup. Namun, sering kali 
karena keterbatasan kita, respons kita cenderung hanya 
sampai dengan bagaimana kita dapat bertahan dalam 
krisis, bukan sampai pada tahap mengalami lompatan 
dan berkemenangan. Itu sebabnya, kita perlu meminta 
hikmat ilahi dan mau belajar banyak untuk bisa 
mengalaminya.  
 
Belajar dari kisah Yusuf di Mesir, saat bencana kelaparan 
melanda, justru ia berhasil menguasai lebih banyak 
lahan dari hasil menjual gandum yang sudah ia simpan 
di musim sebelumnya. Itu semua hanya dapat terjadi 



karena Yusuf menerima hikmat dari Tuhan dan 
melakukan segala sesuatunya tepat waktu. Orang-orang 
yang punya kehausan untuk mengejar hikmat seperti 
ini, bisa bertahan melalui krisis yang berat, kompetisi 
yang ketat, dan resesi yang besar. Sekalipun ada 
perubahan-perubahan yang begitu cepat, tetapi mereka 
bisa beradaptasi dengan baik, karena mereka mau 
belajar dan terus mengejar hikmat.  
 
Ya, hikmat akan selalu jadi kekuatan bagi kita untuk 
membalikkan keadaan, memperoleh kekayan, dan 
mengalami lompatan besar! Namun, saat kita bisa 
meresponi masalah dengan baik dan belajar 
mengatasinya, maka hikmat kita juga semakin 
berkembang. Oleh karena itu, mari responi rhema dari 
Tuhan untuk mengejar hikmat ini sebaik mungkin. 
Bangun kehidupan doa dan persekutuan intim dengan 
Roh Kudus. Saat kita memiliki sikap yang sesuai 
kehendak Tuhan dalam meresponi setiap masalah 
dalam hidup kita, maka kita pun akan mendapatkan 
urapan untuk memperoleh kekayaan sehingga 
lompatan finansial terjadi di hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Ketika kita bisa MERESPONI MASALAH dengan BAIK, 
maka HIKMAT kita justru akan SEMAKIN 
BERKEMBANG. 
 



APLIKASI 
1. Apa yang dapat membuat kita berkemenangan 

dalam situasi krisis? 
2. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

mengejar hikmat? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar hikmat Anda 

semakin berkembang?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, urapi kami dengan hikmat dan pengetahuan 

yang dari pada-Mu, sehingga kami dapat mengalami 
terobosan dalam pergumulan kami dan hanya nama 
Tuhan yang dipermuliakan. Biar dengan hikmat-Mu, 

hidup kami semakin seturut dengan jalan-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 5-7 

Ibrani 12 

 

 

 

 

 



26 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SALAH SATU KUNCI MENDAPATKAN HIKMAT 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:13-15 Berbahagialah orang yang mendapat 
hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena 
keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan 
hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari pada 
permata; apa pun yang kauinginkan, tidak dapat 
menyamainya. 
 
Keluarga Michael Faraday bukanlah keluarga kaya di 
mata dunia, tetapi kaya dalam iman Alkitab. Dalam 
hidupnya, Faraday selalu mengutamakan kehendak 
Allah. Ia telah membuktikan bahwa dengan Tuhan, kerja 
keras, dan disiplin belajar, seorang miskin dapat saja 
menjadi seorang ilmuwan terhebat pada zamannya. 
Melalui risetnya, ia berhasil menciptakan mesin listrik, 
genset, dan transformer. Temuan terhebatnya adalah 
temuan di bidang induksi elektromagnetik, yaitu 
menemukan bahwa listrik dapat dihasilkan melalui 
gerakan magnet. Dengan demikian, ia menghasilkan 
sumber energi murah yang menggantikan tenaga uap 
dan membawa revolusi pada ekonomi dunia.  
 



Michael Farady menjadi gambaran bagaimana orang 
yang memiliki pikiran terbuka untuk belajar dan 
mengeksplorasi ha-hal baru, akan memperoleh hikmat. 
Karena hikmat sendiri tidak muncul secara tiba-tiba, 
tetapi perlu kita eksplorasi dan terus belajar. Kalau kita 
mau keluar dari zona nyaman kita untuk mencari 
hikmat, maka kita akan memperoleh hikmat.  
 
Oleh karena itu, jika selama ini kita sudah meminta 
kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, mulailah 
melangkah keluar dari zona nyaman dan memiliki 
pikiran terbuka untuk belajar serta mengeksplorasi hal-
hal baru. Dengan demikian, hikmat akan muncul dalam 
diri kita. Hikmat itu pun akan menuntun kita untuk 
menerima urapan untuk memperoleh kekayaan, 
sehingga hidup kita yang stagnan akan mengalami 
lompatan finansial yang memampukan kita untuk 
menjadi saksi hidup yang mempermuliakan nama 
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. (ABU). 
 
 
RENUNGAN 
Orang yang memiliki PIKIRAN TERBUKA untuk BELAJAR 
dan MENGEKSPLORASI HAL-HAL BARU akan 
mendapatkan hikmat. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki hikmat dalam diri Anda 

selama ini? Mengapa Anda merasa demikian? 
2. Mengapa penting untuk memiliki pikiran terbuka 

agar mendapatkan hikmat? 
3. Bagaimana upaya Anda untuk memiliki pikiran 

terbuka untuk belajar sehingga mendapatkan 
hikmat?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk memiliki 

pikiran terbuka sehingga kami memiliki kemauan dan 
semangat untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal 
baru. Sehingga kami bisa mendapatkan hikmat yang 
akan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 8-10 

Ibrani 13 


