




Kapanpun teman saya yang cemerlang, pendeta Craig menulis sebuah buku 

baru, saya memperhatikannya. Dan buku yang baru dirilis ini tidak 

mengecewakan. Memenangkan Perang dalam Pikiran Anda adalah bacaan 

wajib bagi mereka yang ingin mengidentifikasi pola pemikiran tidak sehat 

dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Begitu banyak tentang 

kehidupan yang dimenangkan atau dikalahkan dalam pikiran kita. Buku 

luar biasa ini dikemas penuh dengan penelitian, kebenaran alkitabiah, dan 

perubahan paradigma berwawasan yang akan membantu Anda memenangkan 

pertempuran sehari-hari di dalam kepala Anda sendiri. Saya berencana 

untuk memberikan ini kepada setiap anggota keluarga saya. Bagus sekali!

—Lysa TerkeursT, PenuLis Buku Laris #1 new york Times;  

DirekTur ProverBs 31 minisTries 

Kita tidak bisa mengubah apa yang tidak kita lihat, dan kita tidak bisa 

membawa kepada Yesus apa yang tidak bisa kita mengerti. Buku ini penuh 

dengan pengertian singkapan dari sebuah suara dalam hidup saya yang 

telah saya percayai selama satu dasawarsa. Craig membantu kita memahami 

bagaimana pikiran kita terhubung, mengapa kita melakukan apa yang kita 

lakukan, dan bagaimana kita dapat mengambil langkah berani berikutnya 

ke depan dalam iman kita.

—BoB Goff, suami maria Goff yanG manis

Jika Anda seperti saya dan telah bergumul dengan kecemasan atau pola 

pikir negatif, buku ini cocok untuk Anda. Pendeta Craig melakukan pekerjaan 

yang luar biasa dengan menyampaikan bagaimana kita bisa mengubah 

pemikiran kita sehingga Tuhan bisa mengubah hidup kita. Bagian terbaiknya 

adalah dia memakai psikologi dan firman untuk memberi kita kebenaran. 

Buku ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membayangkan 

hidup baru Anda dan berhenti memercayai kebohongan musuh.

—saDie roBerTson Huff, PenuLis, PemBicara, PenDiri Live oriGinaL



Memercayai kebohongan merampas dari kita kehidupan yang Tuhan 

inginkan bagi kita. Melalui cakupan Alkitab dan ilmu pengetahuan, Craig 

memberi kita strategi yang berkuasa untuk mengalahkan kebohongan, 

mengubah pemikiran kita, dan menang dengan kebenaran Tuhan.

—Dave ramsey, PenuLis Buku Laris Dan PemBawa acara raDio

Pemikiran Anda menentukan takdir Anda. Entah Anda berpikir Anda bisa 

atau tidak bisa, Anda benar. Buku ini akan memberi Anda alat untuk 

memperbarui pikiran Anda melalui kuasa firman Tuhan sehingga Anda 

bisa menjalani hidup yang penuh gairah dan tujuan serta memenuhi takdir 

Anda.

—cHrisTine caine, PenuLis Buku Laris; PenDiri a21 Dan ProPeL women

Praktis dan mendalam. Hanya sedikit orang yang lebih terampil daripada 

Pendeta Craig Groeschel dalam mengambil kebenaran teologis dan mengurai 

sulur kebingungan untuk mendapatkan penerapan yang jelas dan bermakna. 

Itulah sebabnya saya sangat yakin bahwa buku ini akan menantang sekaligus 

menuntun pembaca menuju perubahan hidup yang bermanfaat. Saya 

percaya bahwa topik ini penting untuk kekudusan setiap orang percaya, 

jadi buku ini harus dibaca.

—Louie GiGLio, PasTor, Passion ciTy cHurcH; PenDiri Passion conference; 

PenuLis Don’t Give the enemy a Seat at your table

Sejak kecil, saya tahu bahwa perbedaan antara orang sukses dan tidak 

sukses terletak pada cara berpikir mereka. Itu adalah pelajaran yang diajarkan 

ayah saya, yang telah membimbing saya hingga hari ini. Dalam buku barunya, 

teman saya Craig Groeschel membawa ilmu pengetahuan dan hikmat 

alkitabiah untuk mendukung proses berpikir, dan menunjukkan kepada 

Anda bagaimana Anda bisa mengubah pemikiran Anda untuk mengubah 

hidup Anda.

—JoHn c. maxweLL, PenDiri maxweLL LeaDersHiP enTerPrise



Saatnya untuk keluar dari cara berpikir lama dan mulai menuju kehidupan 

yang bisa Anda jalani, kehidupan di mana pikiran Anda tidak lagi mengendalikan 

Anda. Saya pribadi membutuhkan pelajaran ini dari teman saya Craig 

Groeschel, dan saya sangat senang dia membagikannya kepada Anda dalam 

buku barunya.

—sTeven furTick, PasTor eLevaTion cHurcH;  

PenuLis Buku Laris versi new york Times

Craig adalah pemimpin yang berani yang telah mengabdikan hidupnya 

untuk memberikan kebenaran kepada generasi kita. Dia adalah penuntun 

yang layak menyampaikan topik penting ini.

—Jennie aLLen, PenuLis Buku Laris versi new york Times,  

Get out of your heaD; PenDiri Dan visioner if: GaTHerinG

Craig telah menunjukkan antusiasmenya yang khas untuk melihat orang-

orang menang, ditambah dengan pengertian tentang ilmu otak dan 

kemampuannya untuk mengkomunikasikan firman Tuhan, dan memasukkannya 

ke dalam buku ini. Saat Anda membaca buku ini, ada kemungkinan besar 

otak dan hati Anda akan menari sedikit.

—micHaeL Jr., komeDian, PenuLis, PemimPin Pemikiran





MeMenangkan 

Perang
D a L a m 

Pikiran anda
Mengubah Pikiran anda,  

Mengubah hiduP anda

Craig groesChel





Buku ini dipersembahkan untuk Ayah saya. 

Kau hidup dengan sikap paling positif dari siapapun  

yang pernah saya kenal.  

Terima kasih karena selalu berjuang untuk menemukan yang baik 

dan menginspirasi saya untuk mengubah pemikiran saya. 

Saya bangga memiliki ayah sepertimu.
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-------------------------          P e n d a h u l u a n   --------------------------

ke mana Pemikiran anDa 

memBawa anDa?

k
eHiDuPan kita selalu bergerak ke arah pemikiran kita yang 
terkuat. Apa yang kita pikirkan membentuk siapa kita.

Jadi Anda mungkin membacanya dan berpikir saya adalah 
pengkhotbah yang terlalu dramatis menggunakan hiperbola untuk 
menarik perhatian Anda. Tetapi ini tidak berlebihan. Hidup kita memang 
mengikuti arah pemikiran kita. Semakin baik kita memahami kebenaran 
itu, semakin diperlengkapi kita untuk mengubah arah hidup kita. Tetapi 
jangan percaya kata-kata saya. Baik Alkitab maupun ilmu pengetahuan 
modern memberikan bukti bahwa ini benar. Jadi di sepanjang buku 
ini, kita akan membongkar firman dan apa yang telah kita pelajari dari 
penelitian ilmiah. Berikut contoh singkat keduanya:
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Dalam Filipi 4: 8-9, rasul Paulus menulis, “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. Dan apa 
yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang 
telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah 
itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.” 

Dalam tiga kalimat ini, Paulus beranjak dari

• Pemikiran (“pikirkanlah semuanya itu”) kepada
• Tindakan (“lakukanlah itu”) kepada
• Pengalaman (“Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu”). 

Paulus memberitahu kita bahwa pemikiran-pemikiran kita membentuk 
hidup kita. 

Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh disiplin ilmu psikologi 
modern telah mengembangkan apa yang disebut terapi perilaku kognitif. 
Pengajaran terobosan ini menyingkapkan bahwa banyak masalah, mulai 
dari gangguan makan, tantangan hubungan, kecanduan, dan bahkan 
beberapa bentuk depresi dan kecemasan, berakar pada pola pikir yang 
salah dan negatif.1 Mengobati masalah-masalah itu dimulai dengan 
mengubah pemikiran itu. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi ketika 
Alkitab dan psikologi modern mengatakan hal yang sama, saya ingin 
tahu lebih banyak.

wakTu unTuk menGuBaH Pikiran anDa?

Dalam sepuluh tahun, kita masing-masing akan bercermin, dan seseorang 
akan balas menatap. Orang itu akan dibentuk oleh pemikiran-pemikiran 
hari ini. 
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Kehidupan yang kita miliki adalah cerminan dari apa yang kita 
pikirkan. 

Pemikiran yang gila, bukan? Apa yang kita pikirkan akan menentukan 
siapa kita besok. Dan lebih gila lagi, kita bahkan mungkin tidak menyadari 
itu terjadi! Kita tidak memikirkan kuasa pemikiran kita, yang hanya 
membuatnya jauh lebih kuat. Tetapi Tuhan menciptakan kita seperti 
ini. Apa yang ditunjukkan ilmu pengetahuan hari ini adalah apa yang 
Tuhan katakan kepada kita melalui Salomo hampir tiga ribu tahun yang 
lalu: “Sebab sebagaimana yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, 
demikianlah ia” (Amsal 23:7, NKJV).

Jadi jika Alkitab dan ilmu pengetahuan modern mengajarkan kita 
bahwa hidup kita bergerak ke arah terkuat pemikiran kita, maka kita 
perlu menanyakan diri kita sendiri, “Apakah saya menyukai arah pemikiran 
saya membawa saya?” 

Jika jawaban Anda tidak, maka waktunya untuk mengubah pemikiran 
Anda. Putuskanlah untuk mengubah pikiran Anda sehingga Tuhan bisa 
mengubah hidup Anda. Jika Anda muak dan lelah menjadi muak dan 
lelah, hidup Anda diracuni oleh pemikiran-pemikiran beracun, ditawan 
oleh suara-suara di dalam itu, saya ingin mendorong Anda untuk terus 
membaca dan tetap terbuka. Entah Anda menganggap diri Anda sendiri 
Kristen atau tidak, saya berjanji ada kebenaran-kebenaran dalam buku 
ini yang akan bekerja jika Anda berusaha menerapkannya.

Sambil membahas topik penting ini bersama, saya ingin menunjukkan 
kepada Anda bagaimana Anda bisa mengubah pemikiran Anda dan 
mentransformasi hidup Anda. 

Di bagian 1, kita akan memeriksa pertempuran bagi pikiran Anda 
dan bagaimana Anda benar-benar tidak sendirian dengan pemikiran-
pemikiran Anda. 

Di bagian 2, Anda akan belajar bagaimana otak Anda bekerja dan 
melihat cara menyusunnya ulang. 
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Di bagian 3, Anda akan menemukan bagaimana membingkai 
kembali pemikiran Anda dan merancang ulang pikiran Anda di seputar 
pemikiran-pemikiran baru.

Dan di bagian 4, Anda akan diperlengkapi untuk mengidentifikasi 
semua pemicu mental Anda dan mengatasinya lewat doa dan pujian. 

Di akhir setiap bab, ada latihan yang akan menuntun Anda 
memperbarui pikiran Anda.

Lalu, di akhir buku, kita akan membayangkan kehidupan baru 
Anda. Anda akan melihat bagaimana Anda bisa hidup bebas dari 
kekhawatiran dan kenegatifan sementara juga mengalami sukacita dan 
damai sejahtera yang datang dari mengenal Allah dan hidup dalam 
kebenaran-Nya. 

Jika Anda skeptis, tidak apa-apa. Percayalah, saya mengerti. Kita 
semua pernah mencoba dan tidak berhasil untuk mengubah kebiasaan-
kebiasaan buruk dan memaksa alur pemikiran kita kembali ke jalur 
yang benar. Tetapi kali ini Anda tidak sendirian. Anda akan menemukan 
bahwa Tuhan akan berada satu tim dengan Anda untuk mentransformasi 
pemikiran Anda. Dan saya akan menjadi penuntun Anda untuk berjalan 
bersama Anda saat Anda memulai perjalanan ini.

Dengan pertolongan Tuhan, Anda bisa mentransformasi pikiran 
Anda.

Anda bisa berhenti memercayai kebohongan-kebohongan yang 
menahan Anda.

Anda bisa mengakhiri siklus jahat pemikiran-pemikiran yang 
merusak Anda dan orang lain.

Anda bisa mengizinkan Tuhan memperbarui pikiran Anda dengan 
kebenaran-Nya yang tak berubah.

Anda bisa membiarkan pemikiran-pemikiran-Nya menjadi pemikiran 
Anda. 
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Dengan kesempatan itu, mari kita putar balik ke pernyataan 
pembukaan kita: Kehidupan kita selalu bergerak ke arah pemikiran 
kita yang terkuat. Apa yang kita pikirkan membentuk siapa kita.

Jika Anda setuju dengan proposisi itu—dan ingat, Alkitab dan 
ilmu pengetahuan modern mengatakan itu benar—maka waktunya 
untuk mengubah pemikiran Anda sehingga Tuhan bisa mengubah 
hidup Anda.





B a g i a n  1 
______________________

PrinsiP  

PenGGanTian

Menghapus Kebohongan, Mengganti dengan Kebenaran

Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 

melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,  

kasih dan pikiran yang sehat.

—2 TimoTius 1:7, nkJv
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-------------------------          B a B  1   --------------------------

PersePsi  

aDaLaH reaLiTa

T
eman saya Kevin melayani sebagai staf gereja kami sebagai 
salah satu pendeta selama hampir dua puluh tahun sebelum 
pensiun. Dulu sekali, staf kami biasa memainkan permainan 

yang disebut tangkap bendera di kantor bawah tanah kami yang menghadap 
jalan. Kami terkadang melakukan kekerasan saat para pemain mencoba 
merebut bendera. Tetapi karena kami adalah pelayan Tuhan, tentu saja 
itu adalah kekerasan kudus. Namun, akhirnya, mengakibatkan dua 
orang terluka, jadi kami harus membuat beberapa pedoman.

Salah satu aturan itu adalah tidak ada serangan sebelum pukul 8 
pagi. Saya cenderung bekerja lebih awal, dan suatu hari ketika saya 
muncul sekitar pukul 07.00 dan mulai berjalan ke kantor saya, perasaan 
Spidey saya meledak. Ada yang tidak beres. Karena mencurigai adanya 
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ancaman, saya membuka pintu lemari dan menemukan Pendeta Kevin 
bersembunyi. Saya tidak tahu apakah dia telah menghabiskan sepanjang 
malam di sana, tetapi rencananya adalah menunggu dengan sabar untuk 
serangan mendadak pada waktunya.

Namun berkat kemampuan superhero saya untuk mendeteksi 
bahaya, saya menggagalkan rencananya. Saya sangat bersemangat 
sehingga saya membanting pintunya sampai tertutup, menjejakkan 
kaki saya ke dasar, dan berteriak penuh kemenangan, “Kau akan meng-
habiskan sepanjang hari di lemari itu, Kevin!”

Saya meraih kursi untuk mengamankan tahanan saya. Sambil 
tertawa gila, saya berkata, “Aku menaruh kursi di bawah kenop pintu!” 
Tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa men-
dapatkan kursi yang muat. Dan karena saya tidak bisa menggerakkan 
kaki saya dari pintu, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengunci 
Kevin di dalam lemari. Untungnya bagi saya, saya menyadari dia tidak 
tahu itu. Dia percaya pada saya. Jadi dengan semua kepercayaan palsu 
yang bisa saya kumpulkan, saya meyakinkan dia. “Sekarang ada kursi 
di bawah kenop pintu, Kevin. Kau tidak bisa keluar!” Ya, saya berbohong, 
tetapi saya adalah seorang pendeta, jadi itu adalah kebohongan kudus.

Nah, apa yang dilakukan Kevin? Lebih seperti apa yang tidak dia 
lakukan. Dia tidak pernah mencoba membuka pintu! Dia percaya begitu 
saja dengan kebohongan saya. 

Kevin mulai berteriak, “Keluarkan aku! Keluarkan aku! Tolong, 
keluarkan aku! Aku tidak ingin menghabiskan waktu di sini. Keluarkan 
aku!”

Saya tidak bisa berhenti tertawa. Karena pintunya tidak terkunci. 
Yang harus dia lakukan hanyalah memutar pegangannya dan mendorongnya, 
dan dia akan bebas. Tetapi dia hanya diam di dalam lemari. Saya ada 
janji konseling pranikah pada pukul 08.00, jadi saya pergi ke kantor 
saya untuk bertemu dengan pasangan yang akan segera menikah. Sekitar 
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pukul 08.20, saya mendengar sesuatu di langit-langit di atas saya. Lalu 
saya mendengar suara itu lagi. Itu Kevin. Dia telah memanjat rak di 
lemari dan naik ke ubin langit-langit, mencoba mencari jalan keluar. 

Ketika plafon tiba-tiba mencuat, saya melihat mata Kevin membelalak 
ke arah saya. Saya meminta kepada pasangan itu untuk memaafkan 
gangguan tersebut, kemudian melihat ke atas dan dengan bercanda 
berkata, “Jika kau menunggu sampai aku selesai dengan pertemuan 
ini, aku akan menelepon pemadam kebakaran dan melihat apakah 
mereka bisa menurunkanmu. Jika tidak, kau akan menghabiskan sisa 
hidupmu di langit-langit itu!” Pasangan yang saya konseling menghadapi 
dilema: apakah mereka harus tertawa atau mendoakan orang yang 
terjebak di atas kami itu? 

Untuk menghormati mereka, Kevin menunggu. Pintu lemari tidak 
dikunci sepanjang waktu.

Saya ingin tahu apakah Anda merasa dikurung atau ditawan. Jika 
demikian, apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa Anda 
mungkin terjebak dalam penjara buatan sendiri? Anda mungkin merasa 
tertahan untuk menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani, tidak 
mengalami hubungan yang Anda inginkan dengan Tuhan, dengan 
sedikit atau tanpa harapan untuk masa depan, tetapi benarkah begitu? 
Jika Anda mengira Anda terjebak, jika Anda yakin ada kunci di pintu, 
Anda telah memercayai sebuah kebohongan. Dan kebohongan itulah, 
bukan yang lain, yang menahan Anda. Namun jika Anda mengidentifikasi 
kebohongan itu, maka Anda bisa menyingkirkannya. Anda bisa meng-
gantinya dengan kebenaran dan dibebaskan. Pembebasan Anda adalah 
proses dua langkah sederhana:

• Menyingkirkan kebohongan. 
• Menggantinya dengan kebenaran. 


