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Uang: Mengapa Teramat Penting bagi Allah? 

(Money: Why Is It So Important to God?) 
 
Mengapa Juruselamat Dunia berbicara tentang masalah bagaimana kita melihat dan 
menangani uang dan harta benda lebih banyak daripada masalah-masalah lainnya? 
(Why did the Savior of the World say more about how we are to view and handle money 
and possessions than about any other single thing?)  
 
• REFLEKSI PRIBADI: Perasaan atau pikiran apa yang muncul dominan ketika Anda 

memikiran uang dan harta benda: Mengapa? 
 
• Menyukakan hati (delight) 
• Kehampaan/kekecewaan (Disappontment) 
• Ketidak-amanan (insecurity) 
• Kepuasan hidup (contentment) 
• Keserakahan/ketamakan (Greed) 
• Ketidak-puasan (Dissatisfaction) 
• Menggelisahkan (anxiety) 
• Pikiran menjadi tenang (Peace of mind) 
• Rasa bersalah (Guilt) 
• Dosa (sin) 
• Sumber kemarahan (Anger) 
• Iri hati/ kecemburuan/Panas hati(Envy) 
• Kegembiraan/ kesenangan (Excitement) 
• Rasa Syukur (Gratitude) 
• Kepercayaan (Trust) 
• Penyesalan (Regret) 
• Atau yang lainnya: …………………………………………… 
 
• Sebutkan secara ringkas prinsip-prinsip pengelolaan uang (the money-management) 

yang Anda temukan dalam Amsal 6: 6-11 dan 27: 23-27. 
 
Kemudian jelaskan secara ringkas ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 6: 25-34. 
 
Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan-perbedaan yang nampaknya saling 
bertentangan dalam Alkitab? 
 

• Baca I Timotius 6: 6-10. Sebutkan dengan ringkas berbagai prinsip yang dibicarakan atau 
diajarkan didalamnya. Hal (point) penting apakah yang dikatakan rasul Paulus 
dalam ayat 10?  

 
Secara spesifik jelaskanlah apakah pandangan “cinta akan uang adalah akar dari segala 
kejahatan” mempengaruhi hidup Saudara? Apakah solusinya kemudian kita harus 
mengabaikan/menganggap rendah./hina/ tidak menghargai uang? Mengapa? 
 

• Bacalah Kisah 2: 42-47 dan 4:32-35. Kisah ini berlangsung pada periode sejarah masa 
lalu yang sangat unik (kehidupan gereja yang mula-mula).  Apakah Anda yakin 
kalau beberapa prinsip yang ada di dalamnya adalah prinsip yang badadi, yang juga 
berlaku untuk semua orang Kristen, bahkan sampai sekarang? 



 
• Yudas Iskariot kita ketahui sebagai orang yang mengkhianati Kristus. Hal lain apakah 

yang dapat kita pelajari tentang Yudas dari Yohanes 12: 4-6 dan Markus 14: 10-11 
 
• Ceritakanlah secara ringkas dan spesifik, bagaimana cara Anda mengatur/ memakai uang 

yang dengan jelas menyatakan bahwa Allah sangatlah penting dalam hidup Anda? 
Jelaskan apakah hal ini disebabkan karena Allah bekerja dalam hidup Saudara? 
Bagaimana? Iman yang bagaimanakah yang ikut menentukan tindakan Anda ini? 

 
• Berilah tanda (X) dimanakah Anda berada di setiap kontinum: 
 

 
My money is                My money is 
my business               God’s business 
 
| _______| ______ | ______ | ______ |_______ | _______ | _____ | _____ | ______ | 
 
 
My possessions              My possessions 
Belong to me                belong to God 
 
| _______| ______ | ______ | ______ |_______ | _______ | _____ | _____ | ______ | 
 
 
Money is secular           Money is spiritual 
 
| _______| ______ | ______ | ______ |_______ | _______ | _____ | _____ | ______ | 
 
 
Money has little to                           Money is an indicator 
do with my spiritual life                    of my spiritual life 
 
| _______| ______ | ______ | ______ |_______ | _______ | _____ | _____ | ______ | 
 
 

 


