
Mengapa Bekerja? 

Mengerti Kehendak Allah dalam Pekerjaan 

 

Mzm 84:6  Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah! 
(And how blessed all those in whom you live, whose lives become roads you travel; -MSG) 

Yes 43:6  Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah 
anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang 
yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga 
Kujadikan!" 

Kis 20:35  Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita 

harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia 

sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi dari pada menerima."  

Ef 4:28  Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan 

pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang 

yang berkekurangan. 

Ef 6:5-7  Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, 
sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan 
hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, 
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan 
manusia. 

1Tes 4:11-12  Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-
persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga 
kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka.  

2Tes 3:10-12  Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: 
jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada 
orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak 
berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya 
mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 

1Tim 5:4  Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama 

belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, 

karena itulah yang berkenan kepada Allah. 

1Tim 5:8  Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, 

orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 

 

1. Tuliskan alasan atau tujuan kita dalam bekerja berdasarkan ayat-ayat di atas. 

 

 

2. Tuliskan pertanyaan yang timbul di hati Anda ketika membaca ayat-ayat di atas. (Untuk didiskusikan  

bersama.) 


