
Cacat Utama dari Kesombongan 
 

“Tuhan telah memberi saya kasih karunia untuk mengatakan sebuah 

PERINGATAN tentang kesombongan. Saya akan meminta Anda masing-

masing untuk DIKOSONGKAN dari promosi diri dan tidak membuat CITRA 

DIRI YANG SALAH tentang pentingnya diri Anda. Sebaliknya, secara jujur 

menilai Anda layak dengan menggunakan iman yang diberikan Tuhan 

sebagai standar pengukuran, dan kemudian Anda akan melihat nilai sejati 

Anda dengan harga diri yang sesuai. "  

(Rom 12: 3) (Passion) 

 

"Untuk tidak berpikir lebih tinggi tentang dirinya sendiri daripada yang 

seharusnya dia pikirkan." (NASB, NKJ) 

 

Saat jalan pagi ini (30/6), saya merenungkan akar kesombongan. 

 

• Apa pemahaman praktis dari akar penyebab kesombongan ini?  

• Bagaimana lalang kesombongan tumbuh dalam diri setiap orang? 

• Bagaimana seseorang berakhir dengan citra yang salah dan menipu tentang 

kepentingan dirinya sendiri, berkeliling membawa ego diri yang besar? 

 

Dosa asal dalam diri manusia adalah kesombongan. Lucifer jatuh! Itu adalah ibu dari 

semua kejahatan. Kesombongan tidak boleh tumbuh di taman jiwa kita.  

 

Berikut adalah satu dasar umum  untuk pertumbuhan hati yang jahat dari 

kesombongan: Kekuatan kita menjadi kutukan kita! 

 

Ketika seseorang unggul dan menjadi sangat terampil dalam satu bidang keahlian 

hidup kita, benih kesombongan ditaburkan di dalam hati kita! Kita mulai membentuk 

citra palsu tentang peninggian diri yang besar. Dari pohon kesombongan ini tumbuh 

sikap buruk yang menghina orang lain di dalam hati kita seperti orang Farisi dalam 

Lukas 18:11, membuat penilaian diri kritis di dalam hati mengenai diri orang lain. (Mat 

7: 1-5) 

 

Ingatlah ini seumur hidup.  

 

Kekuatan kita bisa menjadi kutukan kita!  

 

Intelek bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam hidup. Tetapi selama masa-

masa sulit, ketika seseorang mengkalkulasi  kepentingan dirinya sendiri dan terlalu 

banyak berpikir, dia menjadi korban sabotase diri sendiri, korban depresi.  

 



Seorang ibu rumah tangga yang sangat ahli dalam memasak, dia menganggap 

memiliki hak untuk mengkritik orang lain dalam segala hal. Salah satu personel IT 

yang ahli dalam komputasi, menganggap perannya sangat diperlukan. 

 

Ketika kita berkembang dalam talenta kita, kita mulai terlalu memikirkan diri kita 

sendiri, membanggakan diri dengan kata-kata, menyombongkan diri dan kejam / 

kasar, dan cenderung merendahkan atau mengejek orang lain.  

 

Pada titik itu, kita kemungkinan besar akan gagal karena Tuhan menjauh dari kita. 

Karena Tuhan menentang orang sombong! (Yakobus 4: 6) 

 

Maka kita benar-benar berada dalam bahaya kehilangan kebajikan sejati dan 

kerendahan hati. Akhirnya kita kehilangan perkenanan, jatuh dari kasih karunia dan 

selanjutnya berurusan dengan Tuhan. 

 

Semoga Tuhan menyembuhkan kita dari ketidak-patuhan kita (Ibrani 12:13) dan 

membantu kita untuk keluar dari tipu daya titik buta kita sendiri dan melihat diri kita 

sendiri dengan benar dalam rencana kasih karunia penebusan Tuhan. (1 Kor 15:10) 

 

Panen Kesombongan yang Menyedihkan 

 
“Kesombongan mendahului kehancuran, dan roh keangkuhan mendahului 

kejatuhan.”  

(Ams 16:18, NASB) 

 

Ada konsekuensi yang mengerikan dari kesombongan yang menyengat dan bau: 

 

“Kesombonganmu menjadi nubuatan tentang kegagalan di masa depan. 

Semakin tinggi Anda mengangkat diri sendiri dalam kesombongan, 

semakin keras Anda akan jatuh dalam aib. " (Passion) 

 

Kesombongan memiliki panen yang pasti: 

 

• Sumbling dalam kesalahan; 

• kegagalan masa depan yang akan datang; 

• Kejatuhan yang menyakitkan; 

• Kejatuhan dalam aib (kehilangan kehormatan) 

 

Amsal 15:25 

"Tuhan menghancurkan harta milik orang sombong" (LB) 

 

 



Amsal 29:23 

"Kesombongan berakhir dengan kejatuhan, sedangkan kerendahan hati membawa 

kehormatan" (LB) 

 

Orang yang angkuh harus memakan buah pahit aib mereka. (Mat 23:12) 

 

Yesaya 2:11 

"Orang sombong  akan dipermalukan, dan keangkuhan manusia akan direndahkan, 

dan hanya Tuhan yang akan ditinggikan pada hari itu." (Lihat 1 Raja 21: 27-29) 


