
Fungsi Dari Pikiran Yang Sehat 
 

Rasul Paulus pernah berkata bahwa kita memiliki pikiran Kristus untuk membedakan 

hal-hal secara rohani (1 Kor 2: 14-16).  Lebih lanjut dia menambahkan bahwa di 

masa-masa sulit, kita dapat menghadapi tekanan dengan berani karena kita memiliki 

"pikiran yang sehat".  (2 Tim 1: 7).  Di hari-hari terakhir ini, pikiran yang sehat adalah 

salah satu aset utama bagi seorang pemenang yang menang. 

  

Frasa ini, "pikiran yang sehat" berasal dari kata Yunani 'sophroneo', sebuah kata 

majemuk dari 'sozo' dan 'phroneo'.  Kata 'sozo' adalah kata Yunani untuk 

keselamatan.  Arti lainnya adalah keutuhan, ketenangan, kesehatan, perlindungan 

dan pembebasan.  Kata ‘phroneo’ adalah akar dari kata pikiran.  Ketika kita 

menyatukan kedua arti tersebut, pikiran yang sehat adalah pikiran yang telah 

diawetkan dan diselamatkan dari pengaruh dunia yang sudah rusak ini.  Kata 

tersebut menunjukkan pikiran dalam keadaan sehat, berpikir dengan benar dan 

pikiran positif.  Pikiran ini telah dilindungi dari serbuan ketakutan dan pikiran yang 

cemas. 

  

Yesus pernah memberi catatan bahwa Roh Kudus adalah pembimbing kita dan Dia 

akan “menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang” (Yoh 16:13). Kata 

"memperlihatkan" adalah dari kata Yunani 'odegeo' dan ini menggambarkan 

gambaran seorang pemandu atau pengintai yang dapat membantu pelancong / turis 

menavigasi dengan aman saat melalui wilayah yang tidak dikenal/ asing. Dia (Roh 

Kudus) adalah versi perjanjian baru dari tiang awan dan tiang api yang menuntun 

orang Israel di zaman Musa.  Ketika kita sepenuhnya mengikuti tuntunan dan 

petunjuk-Nya, berkat-berkat dan keamanan kita dijamin sepenuhnya oleh ilahi. 

 

Namun, dalam konteks Yohanes 16:13, Dia akan memimpin Anda ke dalam semua 

kebenaran.  Pimpinan-Nya tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman 

Tuhan.  Jika pikiran kita belum diperbarui dan diprogram dengan logika spiritual dan 

kebenaran - kita tidak memiliki pikiran yang sehat.  Tanpa pikiran yang sehat ini, kita 

tidak akan sepakat dan menentang Roh kebenaran.  Karenanya, pikiran yang sehat 

sangat penting bagi Roh kebenaran untuk memimpin kita sesuai dengan nasihat 

ilahi dari firman-Nya.  Pada hari-hari yang menantang di masa depan, jiwa kita tidak 

akan ada ketakutan dan berani untuk menjadi pewaris dan mengambil bagian dari 

janji-janji Abraham dalam menghadapi kesusahan yang sulit dan guncangan hebat 

dari ekonomi global. 


