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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan pentingnya hikmat Tuhan untuk mengalami transformasi 

keuangan, dan bagaimana caranya agar mendapatkan hikmat Tuhan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa menyadari pentingnya hikmat Tuhan. 

2. Setiap siswa mengalami transformasi keuangan karena berjalan dalam hikmat 

Tuhan setiap hari. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pentingnya hikmat Tuhan 

2. Cara mendapat hikmat Tuhan 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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alam bagian sebelumnya kita telah belajar beberapa hal agar kita mengalami 

transformasi keuangan.  Namun di atas segalanya Tuhan sanggup mengadakan 

terobosan bagi umat-Nya, karena Dialah yang memberikan kekuatan 

memperoleh kekayaan. 

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. (Ulangan 8:18) 

Kekuatan untuk memperoleh kekayaan adalah hikmat.  Dengan kata lain, kalau Tuhan 

memberikan hikmat kepada kita, maka kita akan menerima kekuatan untuk memperoleh 

kekayaan.  Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kekayaan itu bukan untuk memuaskan 

hawa nafsu kita sendiri, sebaliknya hikmat untuk memperoleh kekayaan itu Tuhan berikan 

dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya, yaitu agar umat-Nya  

diberkati dan menjadi berkat. 

Ada lima tujuan Tuhan memberikan kekayaan: 

• Untuk memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan (Worship) 

• Supaya  kita bisa jadi saluran berkat bagi saudara seiman (Fellowship) 

• Untuk kita bertumbuh secara rohani (Discipleship) 

• Untuk bersaksi memberitakan Injil (Evangelism) 

• Untuk melayani demi memperluas Kerajaan Allah (Ministry) 

A. Pentingnya Hikmat Tuhan 

Salah satu aset yang paling berharga untuk mengalami transformasi keuangan adalah 

hikmat.  Dengan hikmat, hidup penuh kebahagiaan, memiliki umur panjang, ada 

kekayaan dan kehormatan, dan hati penuh damai sejahtera. 

13Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, 14karena 
keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. 15Ia lebih berharga dari 
pada permata; apapun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya. 16Umur panjang ada di 
tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17Jalannya adalah jalan penuh 
bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang 
memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. (Amsal 3:13-18) 

D 
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1. Macam-macam Hikmat 

Ada tiga macam hikmat:  

a. Hikmat Dunia  

Hikmat dunia atau hikmat manusia adalah kemampuan manusia dengan 

akalnya untuk berpikir dan memecahkan berbagai masalah.  Dengan hikmat 

ini ilmu pengetahuan berkembang dan manusia menemukan banyak hal.  

Tetapi hikmat manusia terbatas. Ada banyak hal yang tidak dapat dipecahkan 

oleh manusia dengan hikmatnya yang terbatas ini. 

b. Hikmat dari Bawah 

Hikmat dari bawah adalah hikmat yang datang dari iblis.  Hikmat yang dari 

iblis ini menyesatkan karena isinya adalah tipu daya untuk menjatuhkan 

manusia dan membelokkan orang dari kebenaran. 

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan 
tipu muslihat Iblis; (Efesus 6:11)   

9Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia, 
10dan berkata: "Hai anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan 
kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti 
membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu? (Kisah 13:9-10)   

c. Hikmat dari Atas 

Hikmat dari atas adalah hikmat dari Tuhan.  Hikmat dari Tuhan akan 

membuat kita memiliki hidup yang penuh kebahagiaan, kelimpahan, 

kehormatan, umur panjang dan damai sejahtera.  Hikmat Tuhan melampaui 

semua hikmat yang lain. 

Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, 
peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan 
tidak munafik. (Yakobus 3:17) 

2. Orang-orang yang Mendapatkan Hikmat Allah 

Yusuf adalah salah satu orang yang mendapatkan hikmat Tuhan di dalam 

hidupnya.  Ketika Yusuf dipanggil menghadap Firaun, ia mengakui bahwa itu 

adalah hikmat dari Tuhan.  Itu bukan hikmatnya sendiri, bukan hasil pemikirannya, 

tapi itu adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan.  Persis seperti yang disampaikan 

oleh Yusuf itulah yang sungguh-sungguh terjadi.  Karena Firaun mau 

mendengarkan hikmat Tuhan itu, maka Mesir selamat dari kelaparan yang sangat 

mengerikan yang menimpa seluruh dunia, bahkan Firaun menjadi kaya raya dan 

sangat berkuasa. 
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Ketika Salomo menerima hikmat dari Tuhan, maka dia menjadi raja yang paling 

kaya yang pernah hidup dalam sejarah umat manusia.  Padahal pertama kali ia 

menjadi raja, ia belum mempunyai pengalaman dan hikmat yang terlalu luas.  

Tetapi Salomo berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan.  Ternyata 

permohonannya ini menyenangkan hati Tuhan, karena itu Tuhan mengaruniakan 

hikmat kepadanya, dan bersama dengan hikmat itu Tuhan menambahkan juga 

berkat-berkat lainnya.. 

Ketika Daniel mendapat hikmat dari Tuhan, maka dia bisa melejit dalam karirnya, 

bahkan menjadi pejabat tinggi kerajaan yang sangat terhormat dan kokoh.  

Rajanya diganti beberapa kali, tetapi Daniel tetap kokoh dan teguh berdiri.  Inilah 

kuasa himat.  Kalau kita mendapatkan hikmat Tuhan, maka kita akan mengalami 

transformasi keuangan yang luar biasa. 

B. Cara Mendapat Hikmat Tuhan 
20Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? 21Ia terlindung dari 
mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. 22Kebinasaan dan maut 
berkata: Hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. 23Allah mengetahui jalan ke sana, 
Ia juga mengenal tempat kediamannya. (Ayub 28:20-23) 

Hikmat Allah tersembunyi bagi manusia dan bagi penguasa kerajaan maut.  Tetapi 

hanya pada Allah orang bisa menemukannya.  Berikut ini adalah cara kita 

mendapatkan hikmat Tuhan. 

1. Doa 

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. (Yakobus 1:5) 

Cara kita memperoleh hikmat adalah melalui doa.  Setiap hari ketika kita berdoa 

di pagi hari atau di siang hari, atau di malam hari, maka kita datang ke hadirat 

Tuhan untuk bersekutu intim dengan Tuhan, untuk memuji dan menyembah 

Tuhan, untuk menerima pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup 

Anda, untuk menaikkan permohonan doa.   

Dalam doa kita, kita juga perlu untuk meminta hikmat dari Tuhan.  Mintalah 

Tuhan memberi hikmat: apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini, keputusan 

seperti apa yang harus saya ambil, prioritas mana yang harus saya tetapkan, siapa  

yang harus saya hubungi, dst. 

Kadang-kadang Tuhan akan langsung memberi hikmat, tetapi kadang-kadang kita 

harus sabar untuk menunggu dalam hadirat Tuhan.  Kadang-kadang Tuhan 
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memberikan cara yang masuk akal, tetapi kadang-kadang seperti tidak masuk akal 

karena hikmat Tuhan melampaui akal pikiran kita.  Akan tetapi kalau itu adalah 

hikmat dari Tuhan, maka terobosan akan terjadi, jalan keluar akan terbuka, dan 

kemenangan yang gilang-gemilang akan dialami. 

Kita butuh berdoa minimal satu jam tiap hari.  Kita butuh bersekutu intim dengan 

Tuhan, memuji, menyembah, serta menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan.  

Akan tetapi kita juga butuh waktu untuk duduk diam di hadirat Tuhan dan berdoa 

meminta hikmat Tuhan atas keluarga, pelayanan, keuangan, kesehatan, pekerjaan, 

masa depan, dst.  Setiap pagi berdiskusilah dengan Tuhan, sepanjang hari teruslah 

berkonsultasi dengan konsultan terbesar di dunia (Penasehat Ajaib), setiap saat 

mintalah Tuhan memberi hikmat. 

Salomo mempunyai hikmat yang begitu besar, karena ia berdoa memohon hikmat 

dari Tuhan.   

9Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk 
menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yanjahat, sebab 
siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" 10Lalu adalah baik di 
mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11Jadi berfirmanlah Allah 
kepadanya: "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur 
panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan 
hukum, 12maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, 
sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, 
sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti engkau, dan sesudah engkau 
takkan bangkit seorangpun seperti engkau. 13Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan 
kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada 
seorangpun seperti engkau di antara raja-raja. (1 Raja-raja 3:9-13) 

Salomo punya hati yang mencintai Tuhan dan keinginan untuk memenuhi tujuan 

Tuhan di dalam kehidupannya.  Itu sebabnya suatu hari Tuhan berkenan 

mengabulkan permintaan Salomo, dan permohonan Salomo meminta hikmat itu 

menyenangkan hati Tuhan. 

Itu sebabnya kalau kita ingin mendapatkan hikmat, maka kita perlu merendahkan 

hati dan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita. 

2. Menyelidiki Firman Allah 

97Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari. 98Perintah-Mu membuat 
aku lebih bijaksana dari pada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. 
99Aku lebih berakal budi dari pada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu 
kurenungkan. 100Aku lebih mengerti dari pada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-
titah-Mu. (Mazmur 119:97-100) 

Daud lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya karena ia menerima hikmat Allah 

untuk menang dalam setiap peperangan, sampai-sampai Daud tidak pernah kalah 
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dalam peperangan.  Ternyata hikmat Allah didapatkannya karena ia cinta Firman 

Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari.  Daud tidak hanya membaca Firman, 

tetapi ia juga merenungkannya. 

Pertanyaan: Apa yang Saudara lakukan ketika dalam masalah? Apakah 

merenungkan Firman Allah, dan mencari hikmat dari Tuhan?  Atau stres dan 

bingung sendiri?  Atau kecewa marah menyalahkan orang lain situasi kondisi? Atau 

menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita? 

“Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.” 
(Yohanes 8:32) 

Kemerdekaan selalu dimulai dari mengetahui kebenaran terlebih dahulu.  Selama 

pikiran kita belum sungguh-sungguh terbuka akan kebenaran, selalu akan ada 

suara-suara di dalam benak kita yang mengatakan bahwa tidak perlu mengubah 

apa yang sudah dijalani selama ini.  Misalnya, kita yang telah belajar tentang 

manajemen keuangan Tuhan yang membuat kita hendak mengutamakan Tuhan 

melalui persepuluhan jadi batal, hendak menjalankan anggaran keuangan jadi batal, 

dst.  Semua pikiran yang salah ini akan membuat kita terbelenggu, sehingga kita 

tidak bisa mengelola keuangan dengan benar (sekalipun kita menginginkan). 

Hanya ketika pikiran kita disingkapkan oleh kebenaran Firman Tuhan, maka 

Firman Tuhan itu akan menjadikan kita menang dalam semua peperangan yang 

berlangsung di pikiran kita, dan akhirnya memerdekakan kita, sehingga kita bisa 

menjalankan manajemen keuangan Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan dalam 

hidup kita. 

Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang 
bodoh. (Mazmur 119:130) 

Ketika Firman Tuhan disingkapkan, maka mata kita akan mengenal kebenaran 

yang sejati.  Begitu kita melihat kebenaran yang sejati, maka iman kita tidak akan 

tergoyahkan dengan intimidasi apapun yang dilancarkan Iblis. 

Tuhan Yesus pernah memberikan contoh bagaimana Ia menang karena kebenaran 

Firman Allah..  Ketika dicobai iblis di padang gurun, Tuhan Yesus mengalahkan 

semua perkataan iblis itu dengan kebenaran, yaitu dengan Firman Allah.  Hanya 

ketika kita mengenal kebenaran, kita bisa menang dalam pertempuran melawan 

iblis di medan pikiran kita.  Saat itulah kita akan dibebaskan dan dimerdekakan, 

mengalami kesembuhan dan mujizat yang luarbiasa. 

Itu sebabnya Daud senang sekali merenungkan Firman Allah: Untuk setiap situasi 

dan masalah yang dia hadapi, maka dia hanya perlu menggali, mempelajari, dan 

mengenal kebenaran, sampai Firman itu disingkapkan dalam hidupnya.  Kalau kita 
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sungguh-sungguh menyadari rahasia ini, maka kita akan mempunyai kesukaan 

yang sama seperti Daud, yaitu merenungkan Firman Tuhan siang dan malam. 

Inilah yang akan membuat apa saja yang kita kerjakan berhasil. 

3. Memiliki Kehausan yang Besar akan Hikmat 

4Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta 
terpendam, 5maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan 
mendapat pengenalan akan Allah. 6Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-
Nya datang pengetahuan dan kepandaian. (Amsal 2:4-6) 

Tuhan Yesus berkata: Orang yang haus, akan dipuaskan; orang yang lapar, akan 

dikenyangkan.  Kalau kita tidak mempunyai kehausan yang besar, akan hikmat, 

maka sukar bagi kita untuk mendapatkan hikmat. 

Kehausan yang besar ibaratnya seperti spons.  Ketika spons itu ditaruh di air, 

maka spons itu akan menyedot air dengan cepat dalam jumlah yang besar.  Ini 

bertolak belakang dengan besi.  Kalau besi ditaruh di air, maka besi itu hanya 

basah di permukaannya.  Besi itu tidak mempunyai daya serap untuk menyedot 

air masuk ke dalamnya. 

Ini berbicara tentang pentingnya memiliki kehausan yang besar.  Sama-sama kita 

membaca dan merenungkan Firman Allah, tingkat kehausan yang kita miliki akan 

menentukan seberapa besar hikmat yang kita dapatkan.  Kalau kita tidak memiliki 

kehausan untuk mendapat hikmat Tuhan (seperti besi), maka kita hanya ‘basah di 

permukaan’, kita tidak akan mendapatkan hikmat yang berarti, bahkan hikmat itu 

sendiri akan sulit masuk dalam hati dan pikiran kita.  Sebaliknya kalau kita memiliki 

kehausan besar seperti spons, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan dengan 

hikmat yang luar biasa yang akan memberi jalan keluar, kemenangan, bahkan 

mukjizat besar dalam hidup kita.  Oleh karena itu, milikilah kehausan yang besar 

akan hikmat Allah 

Kalau Saudara membutuhkan mukjizat keuangan, maka milikilah kehausan yang 

besar untuk melahap prinsip-prinsip keuangan Alkitabiah.  Kalau Saudara 

membutuhkan terobosan dalam pekerjaan atau bisnis, maka jadilah sama seperti 

spons yang menyedot pelajaran-pelajaran penting dari orang-orang seperti Yusuf, 

Daniel, Daud, dan lain-lain yang terus-menerus mengalami terobosan dalam 

kehidupan mereka. 

 


