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Pandemi COVID-19 memberikan banyak waktu untuk merenung. Saat kita banyak waktu
untuk tidak bekerja, saat yang baik bagi kita untuk merenungkan apa makna selama ini kita
bekerja. Tulisan 70 renungan singkat sarat makna yang menolong kita untuk dapet meng-
evaluasi kembali hal-hal penting terkait kerja kita, apakah kita sudah memaknai pekerjaan kita
ataukah kita terjebak dalam kerutinan, apakah kita bekerja sebagai pegawai (orang yang digaji)
ataukah kita bekerja sebagai karyawan (orang yang berkarya).  Masing-masing renungan yang
benar-benar singkat, hanya 2-3 halaman disertai  dengan ilustrasi segar, dengan referensi
yang luas dan pelajaran dari Alkitab sebagai sumber yang tidak ada habisnya, sangat
menyegarkan kembali motivasi kita dan menolong  kita untuk bekerja efektif untuk kemuliaan
Tuhan. Cocok juga untuk dijadikan renungan pagi sebelum memulai kerja di kantor.

Apakah kita bekerja untuk mencari nafkah ataukah kita bekerja untuk berbuat sesuatu?
Apakah kita melakukan kerja kita untuk kemuliaan nama baik kita ataukah untuk tujuan yang
lebih mulia? Apakah kita bertindak sebagai gembala bagi bawahan kita ataukah sebaliknya kita
memperlakukan mereka semau kita? Bagaimana ketika kita sempat salah memberikan suatu
pernyataan, apakah konsisten dalam kesalahan kita ataukah kita mengoreksinya? Apakah kita
mengandalkan Allah ataukah diri kita ketika kita bekerja? Apakah kehadiran kita menjadi
kehangatan buat lingkungan kerja kita? Pertanyaan-pertanyaan “berat” tersebut dijawab
dengan lugas dan inspiratif di dalam buku ini.

Kita adalah insan yang merdeka, kita juga bebas  (ataukah terpaksa?) untuk meng-
ekspresikan karya kita. Allah memberikan visi dalam hidup kita, apakah kita menghidupi visi
Allah atau visi kita? Allah selalu ada bersama kita, jangan pernah mengibarkan bendera putih
meski sulit apapun kerja kita. Kita diciptakan sebagai manusia, bukan malaikat atau setan,
maka tugas kita adalah memenuhi hakekat kita sebagai manusia, semestinya kerja kita men-
jadikan manusia lebih manusiawi. Apakah kita melekatkan diri pada “kursi” kita sehingga kita
lupa bekerja. Bekerja adalah suatu keniscayaan bagi manusia, sehingga manusia yang tidak
bekerja berarti mengingkari kemanusiaannya.

Mari merenungkan kembali kerja kita karena sejatinya kita sedang mengerjakan pekerjaan
Allah di dunia ciptaan-Nya.


