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365 renungan

Apakah Anda Memiliki Pikiran Kristus?
1 Korintus 2:10-16
Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
- 1 Korintus 2:16b
Apakah saya melihat keindahan kekudusan hidup seperti yang dilihat Yesus? Apakah saya
melihat orang-orang terhilang melalui mata-Nya? Apakah saya memahami tujuan kekal Allah
dengan keyakinan yang sama seperti yang Yesus miliki?
Rasul Paulus menggunakan kata “pikiran” yang berarti latihan pikiran, suatu usaha yang
disengaja dengan keras dan disiplin, termasuk respons emosional dan spiritual yang dapat
dilihat melalui perkataan dan tingkah laku kita, apakah mencerminkan kehidupan Kristus atau
tidak? Kita memiliki pikiran Kristus karena Roh Kudus mendiami kita. Oleh karena kita adalah
ciptaan baru di dalam Kristus, kita perlu meneladani kebiasaan Kristus yang dicatat oleh Alkitab.
Pikiran Kristus dinyatakan dalam salib. Dalam pikiran Kristus kita melihat keindahan kekudusan
hidup. Kristus datang untuk menyatakan kekudusan Bapa dan keberdosaan kita. Salib Yesus
menyingkapkan dosa-dosa kita dan kita dikutuk di hadapan Allah yang benar. Salib
mengungkapkan pikiran Juruselamat kita yang tidak mengenal dosa dan menjadi begitu identik
dengan kita sehingga Dia memberikan diri-Nya sebagai korban pengganti atas nama kita.
Pikiran Kristus mengungkapkan sikap mengosongkan diri dan kerendahan hati yang begitu
mendalam sehingga Dia “mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia”
(Flp. 2:7) dan memberikan diri-Nya sebagai tebusan dosa. “Dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan diri-Nya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib” (Flp.
2:8).
Kita memiliki pikiran Kristus ketika melihat Bapa dalam segala kekudusan-Nya; ketika
merasakan hancurnya hati Allah yang kudus dan benar saat kita berdosa; ketika memahami
hukuman atas dosa harus dibayar penuh oleh pengganti Ilahi yang tidak berdosa; ketika
merasakan gairah Yesus untuk tunduk pada kehendak Tuhan, bahkan sampai mati.
Saudaraku, jika kita memiliki pikiran Kristus maka kita akan mencurahkan hidup dalam
pengorbanan yang taat dan percaya kepada-Nya. Marilah berdoa bersama saya, ya Tuhan.
biarkanku berpikir seperti Kristus berpikir. Bantu aku membuat pilihan dengan cara-Mu memilih.
Aku ingin melakukan seperti yang Engkau telah lakukan dan merasakan seperti yang Engkau
rasakan. Bantu aku untuk mematuhi-Mu—bahkan sampai mati. Amin.
Salam miliki pikiran Kristus.
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Refleksi diri:
●
●

Apakah perkataan dan tindakan Anda sehari-hari sudah mencerminkan pikiran Kristus?
Bagaimana Anda akan berusaha dan berdisiplin untuk semakin memiliki pikiran seperti
Kristus? Apa komitmen yang ingin Anda ambil?
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