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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan konsep Firman Tuhan tentang keuangan dan kekayaan, 

dan bagaimana sikap kristen yang benar tentang keuangan dan kekayaan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar keuangan 

yang Alkitabiah. 

2. Setiap siswa mengalami kelimpahan berkat Tuhan karena mengelola keuangan 

dengan benar. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Allah ingin hidup kita diberkati. 

2. Sikap yang salah mengenai uang dan kekayaan. 

3. Pandangan Alkitab tentang uang dan kekayaan. 

4. Prinsip Firman Tuhan tentang cara penggunaan uang. 

5. Bagaimana kita bisa diberkati dengan berkat keuangan? 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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ang adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang.  Semua orang 

memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka semua orang 

akan selalu berhubungan dengan uang setiap hari. 

Pola pikir kita tentang uang sangat menentukan kondisi keuangan kita.   Kalau pola pikir 

kita salah, maka tidak heran kalau kita akanterus-menerus jatuh dalam berbagai macam 

masalah keuangan, bahkan makin lama makin dalam.  Sebaliknya kalau pola pikir kita 

benar, maka kita akan terhindar dari berbagai macam masalah keuangan, bahkan kita bisa 

membangun fondasi keuangan yang sehat, kokoh dan semakin lama semakin bertumbuh. 

A. Allah Ingin Hidup Kita Diberkati  

Hal pertama yang perlu kita mengerti dan percayai bahwa keinginan hati Allah yang 

utama bagi manusia adalah hidup yang diberkati.  Allah menciptakan manusia untuk 

diberkati.  Alkitab mencatat hal-hal berikut ini: 

1. Manusia pertama, Adam diciptakan untuk diberkati. 

2. Orang-orang yang percaya di dalam Alkitab hidupnya diberkati.   

a. Abraham diberkati Tuhan (Kejadian 12:2).   

b. Bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai bangsa yang kaya dan diberkati. 

3. Pada akhir zaman ini Tuhan mempunyai rencana untuk membawa kekayaan 

bangsa-bangsa kembali kepada-Nya. (Mikha 4:13; Wahyu 21:26; Amsal 13:22). 

B. Sikap yang Salah Mengenai Uang dan Kekayaan 

Supaya kita tetap hidup dalam anugerah Tuhan, kita harus berjaga-jaga dari sikap yang 

salah terhadap uang yang membuat kita kehilangan anugerah Allah, antara lain: 

1. Memberhalakan Uang 

Memberhalakan uang maksudnya adalah menempatkan 

uang sebagai tuan yang memerintah hidup kita.  Kita 

rela melakukan apa saja demi uang termasuk hal-hal 

yang bertentangan dengan kehendak Allah. 

Akibatnya: 

a. Orang yang memberhalakan uang akan mengalami kehancuran hidup karena 

menghalalkan segala cara termasuk hal yang berdosa. 

U 
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b. Orang yang memberhalakan uang akan mendapatkan keputusasaan yang tak 

berujung karena semakin dicari akan semakin membuat tak pernah puas 

(Pengkhotbah 5:10). 

c. Orang yang memberhalakan uang akan menjadi orang yang sulit percaya 

kepada Tuhan (Lukas 16:13) dan tidak bisa melayani Tuhan dengan baik 

karena hatinya menomorsatukan uang, bukan Tuhan. 

Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang 
seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan 

yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." (Matius 6:24) 

2. Menilai segala sesuatu berdasarkan uang (materialisme) 

Orang yang seperti ini cenderung untuk menghargai 

sesuatu dilihat dari nominal uangnya.  Ia akan menilai 

harga dirinya berdasarkan uang yang dimilikinya.  Ia 

akan menilai pekerjaan berdasarkan uang yang 

dihasilkan.  Ia akan menilai orang lain berdasarkan uang 

dan kekayaannya. Ia juga akan menilai pelayanan berdasarkan berkat yang 

diterima. 

3. Mengejar uang mengalahkan segalanya  

Karena mengejar uang, seseorang bisa mengalahkan segalanya termasuk melayani 

dan bersekutu dengan Tuhan.  Sikap ini justru akan membuat kehilangan banyak 

berkat. Sesungguhnya berkat yang kita terima 

bukan karena usaha kita tetapi karena Tuhan 

(Amsal 10:22).  Jika Tuhan tidak memberikan 

kepada kita nafas hidup, kesehatan dan hikmat, 

maka kita tidak mungkin dapat bekerja dengan 

baik.  Jika kita hanya memprioritaskan uang 

melebihi Tuhan, maka kita mudah 

menghalalkan segala cara yang penting kita 

mendapatkan uang.  

“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah 
menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.” (1 Timotius 6:10) 
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C. Pandangan Alkitab tentang Uang dan Kekayaan 

1. Semua Harta Kita Adalah Milik Tuhan 

Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang 
diam di dalamnya. (Mazmur 24:1) 

Dalam penggunaan uang, kita harus sadar bahwa kita adalah pengelola, dan 

bukan pemilik dari berkat keuangan. Manusia diciptakan untuk menjadi pengelola 

yang menguasai, memerintah, dan mengatur segala yang telah diciptakan Allah.  

Ingat, semuanya masih milik Allah!  Hanya pengaturannya saja yang dipercayakan 

kepada manusia.   

Dalam segala hal ketika kita memiliki uang maka kita bertanggung jawab kepada 

Tuhan dalam penggunaannya.  Cara kita bertanggung jawab kepada Tuhan dalam 

penggunaan uang adalah apa saja yang kita dapatkan dengan uang harus sesuatu 

yang tidak melanggar firman Tuhan (tidak membuat kita berdosa), tetapi justru 

membuat kita semakin dekat dengan Tuhan.  Misalnya kita tidak boleh meng-

gunakan uang kita untuk berjudi, melakukan usaha yang merugikan orang lain, 

untuk memuaskan hawa nafsu kita (1 Yohanes 2:16). 

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya! (Roma 11:36) 

Sebagian orang berkata, “Bukankah saya yang bekerja? Bukankah saya yang 

menghasilkan semua uang itu? Bukankah itu semua hasil kerja keras dan keringat 

saya sendiri? Bukankah semua itu adalah hasil dari kepandaian saya sendiri?”  

Memang kita yang mengerjakan dan menghasilkan semuanya itu, tetapi Tuhanlah 

yang memberikan tubuh kepada kita, Tuhanlah yang memberi kesehatan, 

kekuatan dan kepandaian sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan 

uang.  Semuanya itu berasal dari Tuhan dan hanya dipercayakan oleh Tuhan 

kepada kita dan suatu saat pasti dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan 

Tuhan. 

Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semua harta 

kita sesungguhnya adalah milik Tuhan, bukan milik kita, kita ini hanya hamba yang 

dipercaya untuk mengelolanya.  Itu sebabnya kita perlu menyadari, mengakui dan  

berani mendeklarasikan bahwa memang semua harta kita adalah milik Tuhan. 

2. Mengelola Harta Sesuai dengan Prinsip Keuangan Tuhan 

Karena harta kita adalah milik Tuhan, maka kita harus mengelola harta tersebut 

sesuai dengan prinsip keuangan Tuhan.  Ada banyak cara mengelola harta, 

bahkan masing-masing orang bisa mempunyai cara mengelola harta yang berbeda.  
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Akan tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa harta itu milik Tuhan 

dan bukan milik kita sendiri, maka kita harus memastikan bahwa kita mengelola 

harta tersebut sesuai dengan cara Tuhan. 

Ada buku-buku dunia yang mengajarkan cara mengelola keuangan yang berbeda, 

bahkan bertolak belakang dengan cara Tuhan.  Sekilas sepertinya menarik, 

sepertinya menguntungkan, sepertinya lebih hebat.  Tetapi Alkitab sudah 

memberitahu kita: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut.  

Kita harus berani percaya bahwa cara Tuhanlah yang paling benar dan akan 

mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. 

Seperti apakah prinsip keuangan Tuhan?  

16Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu 
beroleh laba lima talenta.  17Hamba yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian 
juga dan berlaba dua talenta.  18Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan 
menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. (Matius 25:16-18) 

a. Menggunakan Uang Sesuai Tujuan Tuhan 

Tuhan mau kita menggunakan uang kita sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan 

untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri.  Jadi setiap kali kita menggunakan 

keuangan, kita harus bertanya apakah keputusan keuangan ini memenuhi 

tujuan Tuhan tersebut atau hanya memuaskan hawa nafsu kita sendiri.  

Misalnya, ketika kita ingin ganti HP yang baru, apakah HP yang baru itu 

berguna untuk memenuhi tujuan Tuhan atau hanya untuk pamer supaya kita 

terlihat lebih bergengsi di mata orang lain. 

b. Menjalankan Keuangan, Bukan Menguburnya 

Hamba dengan 5 dan 2 talenta itu menjalankan harta yang dipercayakan 

kepada mereka, ini dikenan Tuhan.  Sedangkan hamba dengan 1 talenta itu 

menguburnya, ini tidak dikenan Tuhan.  Tanpa kita sadari, mungkin kita 

seperti hamba dengan 1 talenta yang sama sekali tidak mau berpikir tentang 

keuangan tersebut (tidak memikirkan, tidak merencanakan dengan baik, tidak 

meneliti bagaimana Alkitab mengajarkan kita menggunakan keuangan kita, 

tidak berdoa dan tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, tidak tahu 

berapa jumlah hutang kita, tidak tahu berapa pengeluaran bulanan kita yang 

sesungguhnya, tidak mengelola dengan bijaksana, dst.) 

c. Menghasilkan Laba 

Kita harus menyadari bahwa ada cara menggunakan keuangan tertentu yang 

akan membuat kita makin lama makin minus, dan akhirnya kita terbelenggu 
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semakin dalam dengan jerat hutang. Tetapi juga ada cara menggunakan 

keuangan tertentu yang akan membuat kita makin lama makin plus, hidup kita 

makin diberkati, dan makin jadi berkat. 

Uang itu netral, tetapi cara kita menggunakan keuangan itu yang akan 

menentukan perkenanan Tuhan.  Uang yang sama bisa dipakai untuk beli 

narkoba, berbuat zinah, mabuk-mabukkan, dan berjudi.  Uang yang sama bisa 

dipakai untuk memberi makan orang miskin, menolong orang yang butuh 

biaya pengobatan, memberi waktu yang lebih leluasa bagi kita dan keluarga 

kita, serta membangun rumah Tuhan. 

3.  Tuhan Akan Meminta Pertanggungjawaban 

Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita dalam mengelola keuangan.  Pada 

saat itu yang akan memeriksa dan mengaudit kita bukan lagi kantor pajak, tetapi 

Tuhan sendiri.  Untuk setiap harta yang pernah dia percayakan kepada kita, Dia 

akan meminta pertanggungjawaban kita.  Tuhan akan menilai setiap keputusan 

keuangan kita, Tuhan akan memeriksa motivasi hati kita, Tuhan akan melihat 

seberapa banyak buah yang kita hasilkan, Tuhan juga akan menilai seberapa jauh 

kita sudah memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. 

 


