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BEKERJ A  

( J ER RY  WHIT E)  

Hampir separuh dari seluruh kehidupan seseorang dilewati dengan bekerja. Bekerja adalah sebuah kegiatan 
yang dilakukan terus menerus oleh manusia. 

Ada orang yang mencintai pekerjaan, menghirupnya setiap hari, terdorong untuk melakukan lebih banyak lagi 
pekerjaan, terpesona oleh segala kemungkinannya dan bahkan terserap  oleh tantangan-tantangannya. Orang 
ini dapat  dikatakan hidup untuk bekerja. 

Ada banyak juga orang lain sekedar menerimanya sebagai suatu tuntutan kehidupan, merasakannya sebagai 
sesuatu yang berat, membosankan dan tidak memuaskan. Mereka bangun pagi dan berangkat kerja dengan 
enggan, dan sering tunduk kepada atasan-atasan yang tidak adil, tugas-tugas yang tidak menarik, atau kondisi-
kondisi kerja yang tidak manusiawi. Merka bekerja hanya sekedar untuk mencari nafkah. 

Kehidupan kerja penuh dengan dilema serta kontradiksi. Lapangan kerja dan dunia memperhadapkan kita 
dengan diri sendiri, mengungkapkan segi-segi keberadaan kita yang tidak suka kita lihat. Kita melihat 
kerakusan dan ambisi, kesombongan dan kemarahan, kekecewaan dan keraguan, semuanya memunculkan 
kepalannya yang buruk, sementara pada saat yang sama kita ingin menyaksikan buah Roh yang sebenarnya 
bertumbuh dalam kehidupan kita. Karena itu rasa bersalah dan nurani mulai menguras kita secara emosional 
dalam usaha kita yang sia-sia dalam memenangkan peperangan yang tidak putus-putusnya antara aspek-aspek 
kehidupan yang sekuler dan yang rohani. 

Banyak pertanyaan dan persoalan yang menantang orang-orang kristen yang berkecimpung di lapangan kerja 
sekuler: 

- Apa yang dapat saya lakukan bila saya tidak menyukai pekerjaan saya tetapi tidak dapat mengubahnya 
karena keterbatasan latar belakang pendidikan ataupun keuangan? 

- Bagaimana dapat bekerja dengan baik tanpa “menjual jiwa saya” kepada perusahaan? 
- Mengapa saya menghadapi demikian banyak konflik dengan atasan saya? 
- Pekerjaan saya begitu banyak menuntut sehingga saya membutuhkan lima belas sampai dua puluh jam 

tambahan setiap minggu agar dapat menyelesaikannya. Hal ini membuat keluarga saya sedih, tetapi 
bagaimana mungkin saya menolak apa yang diminta majikan saya? 

- Saya telah berulangkali mencoba mengutamakan keluarga saya dan melakukan suatu bentuk pelayanan 
menjangkau keluar, tapi setiap kali saya gagal. Urutan prioritas saya kacau, jadwal terganggu. Bagaimana 
bisa konsisten dengan prioritas saya? 

- Haruskah saya mengorbankan karir demi anak-anak? 
- Bagaimana cara saya mengambil keputusan untuk ganti pekerjaan atau pindah tempat? 
- Apakah sekedar menjadi “ibu rumah tangga” salah? 
- Apakah bekerja keras untuk bisa membeli hal-hal yang menyenangkan untuk keluarga itu salah? 

Apakah pandangan/perasaan anda secara umum terhadap pekerjaan anda selama ini? 

Kehendak Allah atas masyarakat manusia: 
- Memuliakan Dia dalam seluruh ciptaan (Mzm 19:1-6) 
- Menetapkan wewenang dan keteraturan (Ul 16:18-20) 
- Memenuhi kebutuhan jasmani manusia (Kej 1:29-30; Ul 15:12-14) 
- Menetapkan konsep-konsep keadilan dan hubungan antar manusia (kel 20:1-7) 
- Memberkati seluruh umat manusia melalui janji-janji Abraham yang digenapi di dalam Kristus (Kej 12:3) 
- Menjadi garam dan terang (Mat 5:13-16) 

Pandangan Perjanjian Lama tentang bekerja: 
- Setiap orang harus bekerja (Kel 34:21;Ams 3:6-8) 
- Kerja keras memberikan kepuasan (Pkh 5:11; Ams 14:23; Pkh 3:23) 
- Setiap pekerjaan yang halal patut dihormati 

Pandangan Perjanjian Baru tentang bekerja 
- Tidak bekerja, tidak makan (2 Tes 3:10) 
- Cukupilah kebutuhan keluarga anda (1 Tim 5:8) 
- Jadilah pegawai yang taat dan penurut (Kol 3:22; 1 Pet 2:23) 
- Jadilah majikan yang adil (Kol 4:1; Im 19:13) 
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- Jadikan kesempurnaan sebagai tolok ukur pekerjaan anda  (1 Tes 4:11-12) 

 
KESIMPULAN alasan-alasan untuk bekerja: 

1. Memuliakan Allah 
2. Mencukupi kebutuhan keluarga kita 
3. Menampilkan reputasi yang baik kepada dunia 

 
Program latihan Allah untuk kita: 
- Bila anda mengalami konflik dengan atasan anda, mungkin Allah sedang mencoba mengajar anda tentang 

ketaatan kepada atasan seperti yang diajarkan Alkitab. 
- Bila anda mengalami kesulitan keuangan yang amat genting, mungkin Allah sedang mengajarkan anda 

sesuatu tentang kemurahan atau materialisme. 
- Bila anda mengalami konflik dengan suami atau istri anda, mungkin Allah sedang mengajarkan anda 

sesuatu tentang pandangan Alkitab tentang hidup perkawinan. 
- Bila anda diperlakukan secara tidak adil dalam pekerjaan anda, mungkin Dia sedang mengajarkan anda 

bagaimana merasa damai dalam keadan-keadaan yang sulit. 
- Bila anda bosan dan tawar hati dalam pekerjaan anda, mungkin dia sedang mengajarkan anda sesuatu 

tentang kesabaran dan kegigihan 
- Bila anda kehilangan pekerjaan, mungkin Dia sedang mengajarkan anda agar bergantung kepadaNya dan 

menyebabkan anda menilai ulang prioritas-prioritas serta tujuan-tujuan anda 
- Bila anda merasa tertekan pada bidang pekerjaan anda karena anda tidak melaksanakan tugas anda dengan 

baik, mungkin Dia sedang mengajarkan sesuatu tentang kesetiaan dan apa artinya diberikan kepercayaan. 
- Bila anda mengalami rasa takut dan tidak aman dalam pekerjaan anda, Allah mungkin sedang mengajarkan 

anda agar bergantung kepadaNya dan menemukan jaminan anda di dalam Dia. 

 

Bagaimana mengatasi keadaan-keadaan sulit 

1. Tuliskan sejumlah rincian dari keadaan anda secara spesifik dan sederhana 
2. Gambarkanlah bagaimana keadaan-keadaan ini berkembang. Tuliskan sejumlah pokok penting yang dapat 

anda ingat dalam krisis-krisis yang berkembang. Dari sini anda mungkin akan dapat melihat dimana suatu 
peristiwa krisis terjadi yang mengubah suatu  keadaan yang baik menjadi buruk. 

3. Tindakan-tindakan anda yang manakah yang mungkin telah mendorong sejumlah keadaan? Dapatkah anda 
mengingat kejadian apapun yang benar-benar membuat situasinya lebih parah? 

4. Adakah dosa pada pihak anda? Apakah keadaan-keadaan itu terjadi sendiri? Bersikaplah sejujur-jujurnya 
dengan diri anda dalam hal ini. Bila ada dosa, bawalah kepada Allah dan akuilah. Mungkin andapun ingin 
mengakuinya kepada orang lain untuk memperbaiki masalahnya. 

5. Pengaruh apakah yang muncul akibat keadaan-keadaan ini pada: 
- Keluarga anda 
- Kehidupan rohani anda 
- Hubungan anda dengan orang-orang lain? 

Bila ada dari hubungan-hubungan ini yang terpengaruh secara drastis, anda tidak dapat membiarkan 
keadaanya begitu terus dalam jangka waktu yang lama. Ingat bahwa keadaan-keadaan itu mungkin tidak 
menyebabkan terjadinya hal tersebut, melainkan justru sikap anda terhadap keadaan-keadaan tersebut 
itulah yang menyebabkannya. 

6. Apakah yang mungkin Allah coba ajarkan kepada anda melalui keadaan-keadaan ini? Apakah yang telah 
Allah ajarkan kepada anda selama ini? 

7. Apakah anda rela tinggal dalam keadaan-keadaan ini? Hal ini kritis karena Allah ingin anda bersikap netral 
agar dapat menemukan kehendakNya. Karena itu haruslah rela mengubah keadaan-keadaan itu atau tinggal 
didalamnya. 

8. Tindakan-tindakan apa yang dapat anda ambil untuk memecahkan keadaan-keadaan itu? Mungkin ada 
beberapa hal khusus yang dapat anda lakukan sekarang juga. Mungkin anda perlu meninggalkan pekerjaan 
anda, meminta maaf kepada seseorang, mengganti pekerjaan dalam perusahaan anda, mengubah sikap 
anda terhadap pimpinan, atau melakukan apa yang atasan anda perintahkan ketimbang membantah 
petunjuknya. 

9. Bila anda mengubah keadaanya, mungkinkah anda menghindari suatu pelajaran dari Allah?   
10. Tuliskanlah dua atau tiga pemecahan yang mungkin dapat dilakukan bagi keadaan-keadaan yang 

merugikan, kemudian:  
- Doakanlah 
- Carilah petunjuk dari seseorang yang dekat dengan Allah dan yang anda percayai 
- Ambillah keputusan tentang apa yang harus anda lakukan 
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11. Ambilah tindakan sekarang! Tindakan itu mungkin sekedar menunggu dan menahan keadaan-keadaan 
anda dengan sabar. Apapun juga, lakukanlah dengan nurani yang jernih, dengan pengetahuan bahwa Allah 
telah memimpin dan akan memberkati anda.   

Langkah evaluasi ini sama sekali bukanlah ramuan ajaib yang dapat anda terapkan guna menemukan suatu 
pemecahan yang gampang. Hal-hal diatas sekedar akan menolong anda jujur dengan diri anda dan dengan Allah 
juga akan memberikan dasar untuk mengnal kehendak Allah.  

 

WANITA PEKERJA 

Kenyataan umum wanita bekerja: 
- Wanita masa kini sering menikah dalam usia yang lebih tua dan harus menopang diri mereka sendiri 

sementara hidup sendiri 
- Para suami kristen meninggalkan istri mereka, karena itu wanita yang bercerai harus bekerja mencukupi 

kebutuhan mereka 
- Ayah meninggalkan anak-anaknya dan menolak memberikan tunjangan untuk mereka dan ibu harus 

menopang anak-anak sepenuhnya 
- Para janda mengalami kesulitan finansial dan harus bekerja 
- Gaji suami tidak mencukupi atau bahkan sama sekali nihil pada waktu tertentu 
- Anak-anak semakin besar dan istri memperoleh waktu untuk bekerja dan mengelola rumahtangga 
- Wanita ingin memanfaatkan pendidikan dan bakat mereka 

Alasan yang keliru dan tidak sah bagi seorang wanita pekerja: 
- Lari dari rumah 
- Lebih banyak uang untuk membeli barang-barang mewah 
- Status/eksistensi 

Keuntungan bekerja: 
- Finansial/ekonomi 
- Menggunakan karunia atau bakat-bakat alamiah 
- Hubungan dengan orang lain 
- Pemanfaatan waktu secara maksimal 

Masalah-masalah wanita dalam bekerja 
- Kelelahan 
- Kebosanan 
- Tekanan waktu 
- Pandangan yang meterialistis 
- Pengaruh negatif terhadap keluarga 
- Tekanan-tekanan moral dalam lingkungan pekerjaan 
- Kesempatan yang tidak seimbang dibanding pria 

Wanita pekerja di rumah tangga 

Kelebihan/keuntungan: 
- Kebebasan 
- Kreatifitas 
- Kelenturan jadwal 
- Kesempatan pribadi 
- Dukungan suami dalam tujuan-tujuan keluarga 

Kerugian: 
- Kerutinan 
- Keterpenjaraan 
- Jam-jam yang panjang 
- Rasa kasihan diri   


