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KERENDAHAN HATI
FILIPI 2 : 1 - 5



Filipi 2 : 1 - 5
v.1 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada

persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan,

v.2 karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati

sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan,

v.3 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.

Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain

lebih utama dari pada dirinya sendiri;

v.4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,

tetapi kepentingan orang lain juga.

v.5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan

yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,



Samuel Morse

Samuel Morse lahir di rumah seorang hamba Tuhan di
Amerika hanya dua tahun setelah George Washington
terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Setelah
menyelesaikan pendidikannya di Universitas Yale, ia pergi
ke Inggris untuk mengasah kemampuan melukisnya



1. MENCARI PUJIAN SIA-SIA
v.3 "dengan tidak mencari kepentingan sendiri 
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya 
hendaklah dengan rendah hati yang seorang 
menganggap yang lain lebih utama dari pada 
dirinya sendiri”

“Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, 
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang 
hatinya menjauh dari pada TUHAN!” (Yeremia 17 : 5)

Ada banyak orang jatuh karena ia ingin mencari
pujian. Menerima dan mencari itu beda. Bekerja
hanya untuk mencari pujian ini bahaya karena
faktanya kita tak bisa menentukan respons orang lain



2. MEMPERHATIKAN 
KEPENTINGAN SENDIRI 
v.4 "dan janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi 
kepentingan orang lain juga."

Memperhatikan kepentingan sendiri / egois
bertentangan dengan hukum Tuhan, yaitu mengasihi
sesama. (Matius 22 : 39 Dan hukum yang kedua, yang 
sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri.) 

Mementingkan diri sendiri dapat berakibat

kebenaran yang kita terima dari Firman TUHAN, 

pengetahuan, pengalaman serta status sebagai murid 

Yesus menjadi sia-sia seperti benih yang terhimpit

oleh semak duri sehingga tidak dapat berbuah di 

dalam TUHAN



3. MENARUH PIKIRAN dan 
PERASAAN DUNIA

v.5 "Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan perasaan 
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,”

Amsal 23 : 7A berkata, "Sebab seperti orang yang membuat
perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia." 

You are what you think , kamu adalah apa yang kamu
pikirkan

Einstein berkata, "Hanya orang-orang gila yang 
mengharapkan hasil berbeda tetapi menggunakan cara-cara
yang sama." Ini bisa berarti bahwa jika kita tidak mengubah
pola pikir kita, maka tidak ada hasil yang akan kita peroleh
dapat. Bahkan bila mindset tidak berubah, usaha yang kita
kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa.



KESIMPULAN
1. Rendah hati sebenarnya merupakan sikap bijak dalam diri seseorang yang

membuat dirinya bisa memposisikan diri sama dengan orang lain, tidak merasa

lebih pintar, baik, mahir, hebat, maupun berkuasa.

2. Manusia sukar untuk rendah hati karena mencari PUJIAN yang SIA-SIA, serta

MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN SENDIRI, dan pada akhirnya karena

MENARUH PIKIRAN dan PERASAAN DUNIA.

3. Sebagai orang percaya dan murid Tuhan, kerendahan hati adalah mutlak kita

miliki agar kita dapat ditinggikan oleh Tuhan.

4. Dalam Tahun Paradigma yang baru, Tuhan merindukan kerendahan hati dari

UmatNya, sebab Tuhan rindu meninggikan setiap umatNya dengan cara-

caraNya yang baru.


