


Markus 12:30, Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu.
Akal budi diberikan Tuhan untuk tujuan yang 
baik bukan untuk mendatangkan kerusakan. 
Tujuan yang baik akan tercapai ketika orang 
mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal 
budinya. Firman Tuhan mengajarkan agar kita 
mengasihi Dia dengan ukuran segenap, bukan 
sebagian. Sesuatu yang dikerjakan dengan 
ukuran kesegenapan akan menghasilkan mutu 
yang lebih baik daripada yang hanya asal-
asalan. Firman Tuhan telah menujukkan stan-
dard ukuran  yang sudah tepat: "kesegenap-
an". Perintah firman Tuhan tidak boleh ditam-
bah ataupun dikurangi. Masuk akal ataupun 
tidak, perintah Tuhan tidak boleh disesuaikan 
dengan selera manusia. Ukuran kasih kepada 
Allah haruslah SEGENAP. Apa yang dimaksud 
dengan mengasihi Allah segenap akal budi?
1. Standard Minimum Kasih Kepada Allah
Yesaya 55:8-9, 8Sebab rancangan-Ku bukan-
lah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-
Ku, demikianlah firman TUHAN. 9Seperti ting- 
ginya langit dari bumi, demikianlah tingginya 
jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu.
Jangkauan dan wawasan pikiran Allah jauh 
melampaui pikiran manusia yang sangat terba-
tas. Sedangkan dengan segenap akal budi 
saja  manusia tidak bisa menyamai kualitas pi-

kiran Allah apalagi jika hanya mengasihi 
Tuhan dengan sebagian akal budi. Menga-
sihi Allah dengan ukuran segenap akal budi 
manusia adalah standard minumum kasih 
kepada Dia.

2. Mencocokan Dengan Pikiran Kristus
1 Korintus  2:16, Sebab: "Siapakah yang 
mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia 
dapat menasihati Dia?" Tetapi kami 
memiliki pikiran Kristus.
Biasakan memakai pikiran Kristus dalam 
mengerjakan segala aktifitas hidup sehari-
hari. Kasih kepada Allah akan memenuhi 
standard kualitas yang Dia harapkan 
apabila kita mengasihi-Nya dengan stan-
dard seperti yang ada dalam piran Kristus. 
Ciri gaya hidup orang yang memiliki dan 
mempraktekkan pikiran Kristus:
a. Percaya Sesuai Pikiran Kristus Ams. 3:5
Orang akan sulit berserah ketika mengan-
dalkan pikiran manusianya yang hanya 
terbatas oleh "tiga dimensi". Mujizat dan 
perkara-perkara supra-alami lainnya hanya 
akan bisa terjadi ketika kita melihatnya se-
perti cara Allah melihat, kita percaya seperti 
yang Allah percaya. Karena itu, miliki pikiran 
Kristus dalam kehidupan sehari-hari.
b. Alami Hikmat Allah di balik Pikiran Kristus
Hikmat akan kita temukan dan alami ketika 
kita memakai pikiran Kristus 1 Kor. 2:6,16.
c. Fokus Kepada Perkara-Perkara Diatas
Mengasihi Tuhan dengan segenap akal bu-
di artinya memiliki fokus hidup yang benar!
d. Memiliki Gaya Hidup Ilahi Ams. 23:7

3. Tidak Beri Tempat Bagi Iblis 2 Kor. 2:11

LOVE YOUR GOD WITH ALL YOUR MIND
( Johan Bandi)




