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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan manajemen keuangan Tuhan, yaitu cara mengelola 

keuangan bedasarkan prinsip Alkitab. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti dan mau mempraktikkan manajemen keuangan Tuhan. 

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. Memuliakan Allah dengan harta kita 

2. Membuat pencatatan keuangan yang baik 

3. Membuat dan menghidupi perencanaan anggaran belanja 

4. Menabung dan berinvestasi 

5. Menikmati berkat Tuhan yang sudah ada 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 

 

 



 

 

 

 

 

3 

anajemen keuangan Tuhan adalah cara mengelola keuangan yang Alkitab 

ajarkan kepada kita sehingga kita bisa mengalami transformasi keuangan yang 

luarbiasa dalam hidup kita.  Kalau kita mau sungguh-sungguh mempelajari, 

memahami dan mempraktekkan manajemen keuangan Tuhan ini, kita akan diberkati.  

Sebaliknya, kalau kita melanggarnya, maka kita bisa salah langkah (tanpa kita sadari) dan 

akhirnya kita terjerat dalam berbagai macam masalah keuangan. 

Sebagian orang Kristen hanya berharap supaya Tuhan melakukan mukjizat keuangan 

secara supranatural, sehingga beban hutangnya lunas atau supaya diberkati berlimpah-

limpah.  Cara ini sangat mungkin Tuhan kerjakan.  Akan tetapi Tuhan tidak selalu bekerja 

dengan cara yang instan seperti itu.  Sering kali Tuhan memilih untuk mengajari kita 

manajemen keuangan yang benar terlebih dahulu, mengubah cara kita berpikir, 

mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan keuangan yang salah, menempatkan prioritas-prioritas 

keuangan yang besar. 

Sekalipun Tuhan melakukan mukjizat keuangan dalam hidup kita, kalau pola pikir dan 

kebiasaan keuangan kita masih salah, maka mukjizat itu tidak banyak gunanya.  Mungkin 

kita bisa bebas beberapa waktu, tetapi karena pola pikir dan kebiasaan kita masih salah, 

maka tinggal tunggu waktu untuk kita kembali lagi bermasalah dalam keuangan kita. 

Tanpa memahami dan mempraktikkan manajemen keuangan Tuhan, maka kita akan 

terus-menerus terjebak dalam masalah keuangan yang sama lagi, bahkan semakin lama 

semakin besar.  Begitu kita memahami dan mempraktikkannya, maka transformasi 

keuangan yang luar biasa pasti terjadi, belenggu hutang lunas, fondasi keuangan kita 

menjadi kokoh, semakin hari keuangan kita semakin kuat, dan berkat Tuhan semakin 

melimpah dalam hidup kita, bahkan kita bisa jadi berkat yang luarbiasa untuk 

mempermuliakan nama Tuhan. 

Bagaimana mengelola keuangan menurut Alkitab? 

A. Memuliakan Allah dengan Harta Kita  
9Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 
penghasilanmu,  10maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. (Amsal 3:9-10) 

Tuhan harus jadi nomer satu dalam keuangan kita.  Yang pertama yang harus berani 

kita lakukan adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama 

dari segala penghasilan kita.  Dengan kata lain, Tuhan harus jadi nomer satu dalam 

keuangan kita.  Sama seperti dalam pernikahan, Tuhan harus jadi nomer satu; dalam 
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keluarga, Tuhan harus jadi nomer satu; dalam pekerjaan, Tuhan harus jadi nomer satu. 

Demikian pula dalam hal keuangan, Tuhan juga harus jadi nomer satu.  Cara 

menjadikan Tuhan nomer satu dalam keuangan kita adalah melalui persembahan 

persepuluhan.   

10Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada 
persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.  11Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya 
hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN 
semesta alam.  12Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan 
menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam. (Maleakhi 3:10-12) 

Persembahan persepuluhan adalah 10% yang pertama dari segala penghasilan kita 

yang kita persembahkan kepada Tuhan.  Persepuluhan bukan sekadar persembahan 

10% saja, tetapi persepuluhan adalah 10% pertama dari segala penghasilan yang kita 

bawa kepada Tuhan. 

Jadi sebelum kita membayar angsuran KPR kita, sebelum kita menggunakan 

penghasilan kita untuk diri kita sendiri, untuk beli bensin, untuk bayar pulsa telpon, 

langganan internet, dan lain-lain, maka 10% dari penghasilan itu kita pisahkan terlebih 

dahulu sebagai persembahan persepuluhan untuk Tuhan.  Inilah persembahan 

persepuluhan. 

Janji Tuhan ketika kita mengembalikan persepuluhan: 

• Tingkap langit akan dibukakan dan berkat akan dicurahkan sampai berkelimpahan. 

• Belalang pelahap akan diusir, berkat kebahagiaan akan ada dalam keluarga kita dan 

kita menjadi pribadi kesukaan Tuhan. 

• Lumbung dan bejana kita akan diisi sampai penuh, meluap dan melimpah. 

Pada saat kita membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan (setiap mingu 

atau setiap bulan) sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan: 

Tuhan, aku menyadari semua berkat ini datang dari Tuhan.  

Tuhanlah pemiliknya dan aku hanyalah hamba yang dipercaya mengelola.   

Itu sebabnya, aku akan menggunakan harta ini sesuai dengan petunjuk Firman Tuhan.   

Aku mau memuliakan Tuhan dengan hartaku  

dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanku.   

Aku mau bawa persepuluhan ini kepadamu.   

Aku percaya bahwa Engkau akan memelihara hidupku,  

mengusir belalang pelahap, membukakan tingkap langit  

dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidupku. 
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B. Membuat Pencatatan Keuangan yang Baik 

Ada empat informasi keuangan yang harus selalu kita perbarui: 

• Jumlah total harta yang kita miliki. 

• Jumlah total hutang yang harus kita bayar. 

• Penghasilan bulanan. 

• Pengeluaran bulanan. 

Kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengikuti Manajemen Keuangan 

Tuhan, maka kita harus terus mengikuti perkembangan perubahan keempat informasi 

keuangan tersebut.  Karena kalau kita membuat catatan keuangan dengan baik, maka 

kita bisa mengerti keadaan keuangan kita. 

Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu.  (Amsal 
27:23) 

Kalau gembala tidak mengenal keadaan kambing dombanya, maka bisa saja domba 

yang satu menyimpang dan hilang begitu saja, kambing yang satunya lagi dimakan oleh 

serigala tanpa kita sadari, atau bahkan seluruh kawanan ternak itu terkena sakit 

penyakit dan kita terlambat menyadarinya sehingga akhirnya semuanya mati. 

Demikian pula kalau kita tidak membuat pencatatan yang baik dalam keuangan kita, 

maka kita akan bingung mengapa uang kita sudah habis begitu saja dalam waktu yang 

cepat, kita merasa diri kita hemat tetapi tanpa kita sadari ternyata kita sangat boros, 

atau kita tidak sadar bahwa kita ada dalam posisi keuangan yang sangat berbahaya, dan 

karena terlambat menyadarinya maka bencana keuangan tidak terhindarkan. Inilah 

yang akan terjadi kalau kita tidak membuat pencatatan keuangan yang baik. 

Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk membuat pencatatan keuangan yang baik 

ini dari waktu ke waktu.  Dengan pencatatan keuangan yang baik, beberapa hal 

berikut ini dapat kita ketahui: 

• Kita tahu apakah total hutang kita semakin berkurang atau semakin bertambah. 

Kalau berkurang, jadi berapa?  Kalau bertambah, jadi berapa.  

• Kita tahu apakah dari waktu ke waktu harta kita semakin bertambah atau semakin 

berkurang. 

• Kita tahu ke mana saja pengeluaran kita: berapa banyak untuk makan, berapa 

banyak untuk pulsa, berapa banyak untuk hiburan, berapa banyak untuk uang 

sekolah anak, berapa banyak untuk angsuran, dst.  

• Kita tahu apakah lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ataukah lebih besar 

pemasukan daripada pengeluaran.   



SOM 3 – Aku Pasti Diberkati 
 

 

6 

Sebagai hamba yang dipercaya mengelola keuangan milik Tuhan, maka kita harus 

sungguh-sungguh bisa membuat pertanggungjawaban keuangan yang baik dengan 

menyodorkan informasi keuangan yang akurat tersebut dari waktu ke waktu.  Inilah 

hamba yang bertanggung jawab, inilah hamba yang berkomitmen mengikuti 

manajemen keuangan Tuhan, dan inilah hamba yang bisa dipercaya dalam berkat yang 

lebih besar lagi. 

C. Membuat dan Menghidupi Perencanaan Anggaran Belanja 

Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang 
tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. (Amsal 21:5) 

Semua orang ingin mengalami kelimpahan, tetapi hanya orang yang mau berkomitmen 

menghidupi rencana pengeluaranlah yang akan sungguh-sungguh mengalami 

kelimpahan.  Salah satu keharusan yang terpenting dalam manajemen keuangan Tuhan 

adalah kita memiliki rencana anggaran belanja (rencana pengeluaran). 

Yang disebut sebagai orang yang tergesa-gesa dalam firman Tuhan di atas adalah orang 

yang tidak membuat rencana.  Setiap kali menerima penghasilan, tanpa perencanaan 

yang baik, ia langsung menggunakan uangnya untuk membeli ini dan membeli itu, 

membayar ini dan membayar itu.  Inilah orang yang tergesa-gesa.  Alkitab sudah 

mengatakan bahwa yang seperti ini hanya akan mengalami kekurangan. 

Mengapa banyak orang tidak bisa mengalami kelimpahan, sekalipun berulangkali 

mengalami mujizat pertolongan Tuhan?  Penyebabnya adalah karena mereka 

melanggar manajemen keuangan Tuhan ini.  Mereka menganggap perencanaan 

anggaran belanja itu tidak perlu, tidak usah dibuat, dan merepotkan saja.  Inilah yang 

dimaksudkan Alkitab dengan orang yang tergesa-gesa, akibatnya selalu kekurangan. 

Kita perlu membuat rencana keuangan yang benar dan sungguh-sungguh 

berkomitmen melakukannya, maka kita akan melihat kelimpahan yang dahsyat akan 

dicurahkan Tuhan dalam hidup kita.  Bagaimana membuat anggaran yang baik dan 

menjalankannya? 

1. Catatlah pengeluaran selama sebulan ke depan secara detil setiap hari untuk 

memberi gambaran pengeluaran riil bulanan. 

2. Buat anggaran pengeluaran yang masuk akal dan lebih kecil dari pemasukan.  

3. Pakai anggaran tersebut sebagai pedoman pengeluaran. 

4. Evaluasi anggaran dan buat penyesuaian yang lebih tepat. 

Ketika kita konsisten mengerjakannya, maka transformasi keuangan pasti terjadi dalam 

hidup kita.  Sekalipun awalnya agak merepotkan, lama kelamaan akan semakin mudah 
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dan cepat melakukannya.  Selanjutnya kita dipimpin Roh Kudus untuk memotong 

pengeluaran yang tidak perlu.  Nanti Tuhan akan mengarahkan kita bagaimana menata 

keuangan dengan lebih benar.  Tuhan akan mengajari selangkah demi selangkah 

bagaimana menyelesaikan hutang satu per satu.  Kemudian kita akan mempunyai 

cashflow (arus) kas positif yang sehat setiap bulan.  Kemudian bulan demi bulan, Tuhan 

akan membuat keuangan kita semakin sehat, semakin segar dan semakin berbuah 

dengan lebat.  Akhirnya, kita tidak hanya bisa keluar dari masalah, tetapi kita akan 

menikmati kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. 

D. Menabung dan Berinvestasi 

1. Belajar kepada Semut 

6Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak:  7biarpun 
tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya,  8ia menyediakan rotinya di musim 
panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. (Amsal 6:6-8)  

Salah satu langkah bijaksana dalam keuangan adalah menabung.  Firman Tuhan 

memerintahkan kita untuk belajar dari semut supaya kita bisaksana dalam 

keuangan.  Sekalipun ia binatang yang kecil dan lemah, ia menabung.  Sekalipun 

yang bisa ia tabung hanya sedikit, ia konsisten menabung.  Sedikit demi sedikit, 

lama-lama menjadi bukit.  

2. Menabung untuk Menghadapi Masa Kesukaran 

Yusuf bisa mengalami terobosan besar di masa kelimpahan dan kekeringan adalah 

karena ia menabung.  Tuhan memberitahu Yusuf bahwa akan terjadi tujuh tahun 

masa kelimpahan dan tujuh tahun masa kekeringan.  Sebenarnya kalau kita 

mempelajari sejarah, maka kita akan mengerti bahwa selalu saja ada masa 

kelimpahan dan ada masa kekeringan.  Jadi sama seperti waktu itu Yusuf tahu, 

demikian juga seharusnya kita tahu.  Akan tetapi yang membuat Yusuf bisa 

bertahan hidup bahkan sukses besar di masa kelimpahan dan masa kekeringan 

adalah karena dia menabung.  Apapun alasan kita, kalau kita tidak menabung, 

maka masa kekeringan pasti akan menelan kita.  Tetapi kalau kita menabung, 

maka justru melalui masa kekeringan, Tuhan bisa mengangkat dan memberkati 

kita secara berlimpah-limpah. 

Itu sebabnya sisihkan minimal 10% dari penghasilan untuk menabung.  Jadi setelah 

10% untuk persepuluhan, maka 10% berikutnya adalah menabung.  Bukan 

pengeluaran yang lain dulu, bukan kebutuhan bulanan dulu.  Menabung.harus 

dilakukan setelah persepuluhan dan sebelum pengeluaran yang lain. 
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3. Menabung untuk Berinvestasi 

Salah satu alasan yang sangat penting mengapa kita harus menabung adalah supaya 

kita bisa berinvestasi.  Tanpa menabung, maka kita tidak bisa investasi.  Ketika kita 

berinvestasi, maka kita bisa mengalami pelipatgandaan yang dahsyat.  Kita bisa 

berinvestasi di berbagai macam instrumen investasi: tabungan, deposito, emas, 

obligasi, reksa dana, unit link, perusahaan, tanah, rumah, dsb. 

Kita harus memastikan bahwa itu adalah investasi yang aman dan berinvestasi 

dengan bijaksana, maka kita akan mengalami terobosan keuangan yang luar biasa.   

Hal-hal penting dalam berinvestasi: 

a. Kita harus berinvestasi secara konsisten, prinsip yang penting dalam 

investasi adalah konsisten, maka kita pasti akan menikmati berkat yang besar. 

b. Investasi kita harus yang aman dan tidak berisiko, jangan sampai justru 

kita kehilangan uang (investasi bodong). 

c. Jangan tamak, sebagian orang karena tamak tergiur pada return investasi 

yang terlalu berlebihan, justru akhirnya membuat keputusan yang salah dan 

tertipu.  

d. Investasi kita harus berjangka panjang (tidak boleh disentuh sama sekali). 

Semakin panjang jangka waktu investasi kita, semakin luar biasa hasil yang 

akan kita peroleh.  

E. Menikmati Berkat Tuhan yang Sudah Ada 

Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, 
untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya--juga itupun karunia 
Allah. (Pengkhotbah 5:18) 

Sebagian orang merasa bahwa kebahagiaan akan tercapai kalau mempunyai lebih 

banyak lagi.  Jangan terlalu sibuk untuk menghasilkan lebih banyak sampai-sampai kita 

tidak bisa menikmati apa yang sudah ada sekarang.  Jika kita hanya bisa menikmati apa 

yang kita miliki kalau kita mempunyai lebih banyak lagi, maka sukar sekali untuk kita 

bahagia. 

Belajarlah bersyukur dengan berkat yang ada pada kita.  Bersyukurlah untuk 

kesehatan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan karuniakan, pelayanan yang 

Tuhan percayakan, pekerjaan dan keuangan yang Tuhan anugerahkan. 

Ucapan syukur tidak tergantung pada berapa banyak yang kita miliki, tetapi pada sikap 

hati kita.  Ada orang yang punya sedikit, tetapi bisa mengucap syukur.  Sebaliknya ada 

orang yang punya banyak, tetapi selalu merasa kurang dan tidak bisa bahagia. 


