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PIKIRAN KRISTUS  

BAHAN KOTBAH DI RRI SELASA 20 SEPT 2011 

 

Saudara-saudara pendengar RRI yg budiman1, topik kita dalam acara 
mimbar Agama Kristen hari ini adalah diambil dari 

1 Korintus 2:16 “Kami memiliki Pikiran Kristus” 
 

DOA:  Tuhan mohon beirkan hikmat bagi hamba Mu yang akan menyampaikan 
kabar berita dari Alkitab ini demikian juga berikan hikmat pendengaran kepada 
para pendengar  RRI.  Amin. 

PENDAHULUAN 

 
Saudara-saudara pendengar RRI yg budiman, tubuh kita selalu dibersihkan 
setiap hari.  Kita hampir tidak pernah lupa untuk menjaga kesehatan 
Jasmani kita,  kita mandi dan membersihkan tubuh.  Kita tahu ketika tubuh 
ini akan sakit, kita tahu ketika jasmani ini tidak sehat.  Kita memperhatikan 
apa yg kelihatan yaitu tubuh kita sendiri. 
 
Tapi, Apakah kita juga tidak pernah lupa menjaga kebersihan Pikiran kita? 
Apakah sampah-sampah pikiran dapat kita kenali dan temukan oleh kita? 
Sama seperti kita memperhatikan tubuh jasmani, demikian juga  kita perlu 
membersihkan pikiran kita.  Oleh karena itu, kita memerlukan PIKIRAN 
yang SEHAT. 
 
Hidup kita dipenuhi dengan banyaknya input atau masukan,  baik yg sehat 
maupun yg tidak sehat seperti dari berita-berita di TV dan koran yg 
meluncurkan cerita-cerita sedih yang cenderung negative seperti 
kekerasan, kerusuhan, dan berita duka lainnya. Semua itu seakan menjadi 
menu harian kita.  Lalu tanpa terasa berita-berita negatif tersebut 
menyusup jauh ke dalam alam bawah sadar kita, dan bahkan bisa menjadi 
bagian dari diri kita 
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1.  PIKIRAN  

Saudara pendengar RRI yg budiman, Pikiran manusia itu luar biasa, sebab memang 
manusia diciptakan seperti gambar dan rupa Allah (Kej 1:26).  Manusia terdiri atas 
tubuh, jiwa dan roh.  Pikiran manusia adalah bagian dari jiwa manusia.  Pikiran 
manusia adalah sama pentingnya dengan tubuh dan roh itu sendiri.  Itulah 
pentingnya memiliki pikiran yang sehat, yaitu pikiran Kristus.   

 

Tuhan mempunyai rencana yang besar dengan pikiran manusia, yaitu menaruh 
sebagian pikirannya sendiri yang suci dan kudus dalam pikiran umat-Nya. 

Ketika seseorang mempunyai pola pikir yang salah,  pasti akan menimbulkan 
perbuatan yang salah. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai pola pikir yang 
mudah tersinggung terhadap perilaku orang lain ataupun terhadap perkataan orang 
lainnya, maka dia akan menjadi orang yang mudah marah. Ketika ia menjadi 
pemarah, maka hal ini mendatangkan kerugian baginya. Ia akan menjadi orang 
yang tidak di sukai dengan perangainya, ia pun tidak dapat memiliki damai 
sejahtera, sukacita dan bahkan berkat Tuhan. Jika semakin kuat pola pikir ini 
dalam hidupnya, maka orang ini tidak akan pernah sadar bahwa ia mempunyai pola 
pikir yang salah. 

 

Adalah kehendak Tuhan supaya pikiran kita disucikan, sehingga potensi pikiran 
kita bisa disempurnakan  dengan diisi dengan pikiran Kristus sebanyak-banyaknya. 

 
Pertanyaannya,  

II. MENGAPA PIKIRAN ORANG BERIMAN HARUS DISUCIKAN? 
 

Ada empat alasan mengapa pikiran orang beriman harus disucikan 

1. Sebab sebagaimana seorang berpikir di dalam hatinya, begitulah dia. (Ams 
23:7 KJ).    

 
“You are what you think“ demikian pepatah bhs Inggris mengatakan.  Anda 
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adalah seperti yang Anda pikirkan.  Saudara‐saudara, Bagi manusia pikiran 
atau angan‐angan itu tidak berarti kalau belum ada perbuatan yang nyata 
dari hasil pikiran tersebut. Pengadilan manusia tidak akan menjatuhkan 
hukuman pada seseorang kalau orang itu hanya berpikir jahat tetapi tidak 
ada kenyataan dalam perbuatannya. Tetapi di hadapan Tuhan Allah, 
sekalipun belum berbuat apa‐apa, pikiran itu sudah dinilai sebagai 
perbuatan penuh.  Misalnya pikiran membunuh tidak dihukum oleh 
pengadilan manusia, tetapi itu sama dengan perbuatan membunuh di 
hadapan Allah dan sudah dihitung sebagai dosa. Begitu juga pikiran zinah.  
Apabila kita memandang seorang wanita dan menginginkannya, maka kita 
sudah melakukan perbuatan zinah.  Oleh sebab itu, berhati‐hatilah kaum 
bapa, jagalah hati jagalah pikiran  untuk tidak sembarangan menginginkan 
wanita yg bukan pasanganmu.    
 

2. Alasan kedua,adalah Allah  melihat manusia batiniah kita.   Meskipun 
manusia tidak dapat melihat perbuatan dosa dalam pikiran kita, tetapi Allah 
sudah dapat melihatnya dalam manusia batiniah kita dan itu sudah 
dianggap seperti perbuatan, meskipun tentu dalam ukuran yang lebih 
rendah Ibr 4:13.  Hanya orang‐orang yang sudah disucikan sampai hati dan 
pikirannya, inilah yang diperkenan oleh Allah, 

 

3. Alasan ketiga mengapa pikiran orang beriman harus disucikan.  Karena 
Pikiran yg tidak sehat bisa menjadi dosa.  Sumber dari dosa dan kesucian, 
ada dalam pikiran. 
 

Kalau pikiran sudah berbuat dosa, itu berarti dosa itu sudah ada di dalam 
orang itu, meskipun orang lain belum bisa melihatnya. Dosa akan 
bertumbuh terus Ams 6:27‐28. Kalau dosa dalam pikiran dibiarkan, maka 
sesudah lewat suatu saat, dosa itu akan menjadi nyata dalam kata‐kata dan 
perbuatannya Yak 1:15.   Sebab itu Allah menuntut kesucian sampai dalam 
batin, dalam pikiran yaitu di dalam manusia yang tidak nampak Maz 51:8. 
Ini sangat penting.  Sekali lagi, apa yg Anda pikirkan demikianlah Anda,  
kalau Anda berpikiran dosa, maka buahnya bisa dipastikan adalah buah‐
buah dosa. 
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4. Alasan ke 4 pikiran kita perlu disucikan karena Dorongan dari pikiran itu 
luar biasa kuat. Kalau pikiran sudah dipengaruhi, maka dorongan itu 
menjadi sangat kuat,  

 
Contohnya.  acara‐acara TV / video yang buruk bisa menguasai pikiran 
orang banyak dan itu menjadi pendorong yang kuat, sehingga suatu waktu 
pasti bebuahkan kasus‐kasus   kenakalan dan kejahatan dalam masyarakat!  
Sebagai contoh aneka tontonan dalam internet, film, video yg buruk lalu 
kemudian ditonton oleh  anak‐anak remaja jaman sekarang, maka bisa 
dibayangkan akibat buruknya pada generasi muda kita sekarang ini. 

 
Kalau tidak mau didorong berbuat perkara‐perkara dosa, jangan mau 
pikiran kita diisi dengan benih‐benih dosa itu. Pikiran harus dibersihkan dan 
jangan segala perkara dibiarkan masuk. Pikiran harus dipelihara dalam 
kesucian dan diisi dengan Firman Tuhan atau hal‐hal yang netral saja, tanpa 
dosa! Hal‐hal netral  yg bisa membangun pikiran sehat seperti tentang 
edukasi, pendidikan, seni dan budaya dll.  

 

III. PIKIRAN KRISTUS. 

Saudara2 pendengar RRI yg budiman, kita harus menaruh pikiran Kristus di dalam 
pikiran kita. Sehingga pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus.   Memiliki 
“pikiran Kristus” berarti memiliki perspektif, perilaku, afeksi, dan prioritas sesuai 
teladan Gusti Kristus.    

Hal demikian dapat diumpamakan seperti mengganti kaset dalam tape recorder. 
Mengganti kaset lama dengan kaset baru, seperti itulah mengganti pikiran 
manusiawi, pikiran  daging, atau duniawi kita dengan dengan pikiran Kristus.  
Gantilah pikiran lama kita dan saya dengan pikiran baru, yaitu pikiran Kristus 

 

Pikiran kita tidak bisa diganti satu sekaligus, tetapi berangsur-angsur  sampai 
menjadi matang / dewasa.  Kita perlu terus bertumbuh, 
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Mengapa mengisi dengan pikiran Kristus ini tidak terjadi dengan tiba-tiba atau 
seketika, tetapi bertahap?  Sebab ini adalah suatu proses,  yaitu mengisi pikiran kita 
dengan pengertian-pengertian Firman Tuhan terus menerus untuk setiap segi 
hidup. Ini perlu waktu! Ini perlu proses dan ketekunan, bukan proses sekali jadi.  

Begitulah setiap segi hidup harus diisi dengan pikiran Kristus. Seluruh pikiran 
daging kita,  harus digantikan dengan pikiran Kristus. Baik hal besar maupun hal  
kecil.  Baik hal penting maupun hal sepele.  Pikiran Kristus menjadi prioritas kita 
sehari-hari.  Dalam hal uang, nikah, sekolah, pelayanan, rumah tangga dan 
sebagainya, kita harus mengerti dan mau taat, bahkan meskipun kita sakit dan rugi, 
kita tetap taat akan Firman Tuhan, maka pikiran Kristus akan  tertanam dan 
menjadi Rhema dan ada dalam pikiran kita. 

 
Kalau pikiran Kristus sudah ada di dalam pikiran kita, maka hidup ini akan 
berubah seperti Kristus, teristimewa di dalam menghadapi banyak tantangan akhir 
zaman,dimana masa-masa sukar/sulit sedang kita masuki,   kita harus bertumbuh 
menjadi seperti Kristus, dengan memiliki pikiran Kristus. 

Kita harus mengganti pikiran daging yang lama dengan pikiran Kristus. Orang 
yang mempunyai pikiran Kristus hidupnya berubah.  Ini membuat sikap, kata-kata 
dan tindakannya berubah menjadi indah seperti Kristus dan bisa menghadapi 
segala tantangan dari si jahat dan berbuat perkara-perkara yang besar dari Tuhan.  

 

 

III   MEMELIHARA PIKIRAN 

 

Kalau berpikir yang buruk, akan datang yang buruk, sebaliknya kalau kita berpikir 
yang baik (Firman Allah), maka kebaikan akan terjadi atas kita. Jangan beri tempat 
bagi iblis, lawanlah iblis dengan iman,  maka ia akan lari.  Apakah yang harus kita 
lakukan agar kita dapat menjalani hidup yang memiliki pikiran Kristus ? 

Dua langkah agar kita memiliki pikiran yg sehat yaitu “pikiran kristus” 

1. Menawan Pikiran 
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“Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.” 2 Kor 
10:5b 

Kita sebagai orang  percaya  harus setiap saat menyesuaikan atau mengkalibrasi 
segala pikiran kita dengan kehendak Allah.  Bawalah seluruh pikiran kita kepada 
Allah, dan taklukkan di bawah kuasa FirmanNya.  Allah mengetahui seluruh 
pikiran kita, sebab tidak ada yang tersembunyi  bagi Allah. 

Berhati-hatilah selalu akan apa yang dilihat oleh dua mata (…..uraikan)  

, dan apa yang didengar oleh dua telinga (…..  uraikan). 

 

Berani mengatakan tidak pada iblis dan tidak pada dosa. Tolaklah dengan jelas 
segala sesuatu yang  tidak mendatangkan kebaikan. Serahkanlah pikiran kita pada 
Allah. Sekalipun masalah itu berat, percayalah Tuhan akan memberikan kelegaan. 

. 

2. Menyukai Firman Allah 

“Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat 
itu siang dan malam.” Maz. 1:2 

Manusia akan  selalu mencari apa yang mereka sukai. Sebagai anak anak terang, 
jadikanlah Firman Allah menjadi kesukaan kita. Baca dan renungkanlah Firman 
Allah secara teratur. Kita harus membangun hidup kita dalam Firman Allah supaya 
kita menjadi kuat atas segala goncangan, dan masalah. Bila Firman Allah menjadi 
kesukaan kita serta merenungkannya siang dan  malam, maka Firman Allah itu 
akan membentuk pikiran kita, pikiran kita senantiasa selalu diperbaharui dibawa 
kepada pikiran-pikiran Allah. Biarkan Allah yang menuntun pikiran kita kepada  
FirmanNya,  sampai kita melihat bagaimana campur tangan Allah atas hidup kita 
sungguh nyata. 

Apakah yang saudara pikirkan saat ini ?  Adakah beban yang sangat berat ? Boleh-
boleh saja kita memikirkan masalah kita,  tentang masa depan, kita sedang dalam 
pergumulan, dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam kegagalan, penyesalan, 
putus asa atau tertekan/tertindas ? Jangan jadikan  masalah mengisi pikiran kita, 
sehingga kita tenggelam dalam masalah kita, membuat kita tidak berdaya atas 
masalah/pergumulan. Dalam keadaan ini iblis suka membawa kita pada tindakan 
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yang buruk atau yang merugikan diri sendiri. Pikiran duniawi  mengarah kepada 
kebinasaan, tetapi pikiran rohani itu datangnya dari Allah dan menuntun kita 
kepada hidup yang berkemenangan.  Kita ada seperti yang kita pikirkan tentang 
kita. Sekalipun keadaannya  tidak baik, tetapi kita harus berpikir tentang yang baik. 

KESIMPULAN  

Pikiran Kristus di dalam kita adalah hal yang positif.  Ketika kita jatuh dalam 
menjadi negatif, kita harus segera memahami dan menyadari bahwa kita tidak 
beroperasi dengan pikiran Kristus.  

Memiliki pikiran Kristus adalah memilih untuk menjadi positif dalam segala 
situasi kehidupan, dengan demikian kita berada di dalam jalur yang benar. 

Alkitab mengajarkan kita untuk memperbarui pikiran. Alkitab memberitahu kita, 
sebagai orang percaya dalam Gusti Yesus, kita diberi pikiran Kristus. Artinya, kita 
bisa memiliki pikiran rohani karena Kristus hidup di dalam diri kita. Kita tidak lagi 
berpikir dengan cara yang dulu pernah kita lakukan. Kita bisa mulai berpikir 
seperti yang Kristus lakukan. 

Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4:8  “Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua 
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang 
manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, 
pikirkanlah semuanya itu”.    

Mari menjadi pelaku firman.  Biar yang ada di dalam kita adalah pola pikir Iman 
kepada Tuhan, karena ini yang akan membuat kita dapat meraih setiap berkat dan 
janji Allah.   Relakan FirmanNya membentuk pikiran saudara.   

Biarlah damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus 
Yesus. Tuhan memberkati pendengar RRI yg budiman dimanapun Anda berada. 
GBU. 

..com 
 

*courtesy of PelitaHidup.com 


