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Est 5:9-14; Luk 18:9-14 
Lukas pasal 1-8 berbicara mengenai siapa Yesus, 
pasal 9 berbicara tentang orang yang mengikut 
Yesus. Terakhir di tutup pada pasal 18 berbicara 
tentang bagaimana mengikut Yesus. Hari ini kita 
akan belajar tentang kesombongan. Kesombongan 
adalah dosa yang tidak mungkin dihindari oleh 
siapapun termasuk kita di dalam ruangan ini. Hal 
ini tidak mungkin dihindari oleh siapa pun. Tetapi 
sangat sulit untuk mengakui dan menyadari 
kesombongan itu ada di dalam diri kita. Kalau pun 
sudah sadar, susah untuk mengakui. Ironisnya 
adalah setiap kali kita melihat hal ini di dalam 
orang lain, kita jengkel dan mencemoohnya. Maka 
di dalam Alkitab, banyak sekali narasi yang 
menceritakan tentang hal ini—kasus Haman yang 
sombong dalam kitab Ester. Betapa mengerikannya 
kesombongan itu. Ia mengikat manusia sampai 
kepada suatu dampak atau reaksi yang sangat 
mengerikan. Dalam kitab Ester, Haman menjadi 
perdana menteri di dalam kerajaan Ahasiweros. 
Raja itu sangat berkuasa. Ia menguasai dari 
Ethiopia sampai kepada India. Haman adalah orang 
kedua setelah raja dalam mengurus kerajaan ini. 
Maka siapa yang tidak menyembah Haman? Dia 
adalah orang nomor dua setelah raja. Tetapi 
menariknya, di dalam Ester 3:2 narator sengaja 
mencatat bahwa ada perintah khusus dari raja—
seluruh rakyat harus sujud dan berlutut kepada 
Haman karena ia sudah menjadi perdana menteri. 
Posisi Haman akan membuat siapa pun sujud 
kepada dia. Haman adalah representatif raja. Tetapi 
aneh, Mordekhai tidak mau sujud menyembah 
Haman. Mengapa? Haman adalah orang Agak yang 
mana orang Agak adalah musuh bebuyutan orang 
Israel. Tetapi sekarang keduanya (Agak dan Israel) 
kalah di bawah kerajaan Persia, sama-sama orang 
buangan. Tindakan Mordekhai membuat Haman 
jengkel (Est 5:12) dan itu terulang kembali ketika ia 
keluar dari istana, ia mendapati Mordekhai tidak 
mau tunduk menyembahnya. Ketika ratu Ester 
mengundangnya ke perjamuan, ia menceritakan 

kepada isteri dan sahabatnya. Haman juga 
menceritakan tentang hartanya, kesuksesannya. 
Lihat, dia begitu narsis. Tetapi menarik sekali, 
kesombongan berubah menjadi hati yang picik. Apa 
yang dikatakan Haman? “Semua itu tidak berguna 
dan tidak penting karena ada Mordekhai yang tidak 
mau sujud.” Pride Haman terganggu karena ada 
Mordekhai yang tidak sujud menyembahnya. 
Semua tidak berguna kecuali Mordekhai harus 
mati. Keangkuhan Haman berubah menjadi 
kebencian yang mengikatnya sampai kepada hati 
yang sempit. Orang yang berada pada 
kesombongan, maka hatinya sempit dan tidak ada 
lagi sukacita. Lalu itu mendorong Haman untuk 
mempunyai agenda menghabisi semua orang 
Yahudi. Semua itu hanya karena urusan pride. Dari 
dosa kesombongan Haman, sebenarnya apa yang 
ada di balik semua itu? Kita tahu bahwa kisah Ester 
adalah kisah peperangan kerajaan Allah. Tanpa 
sadar Haman yang sombong dipakai setan untuk 
melawan Tuhan dan bukan melawan orang Yahudi. 
Setan berusaha menggagalkan rencana kekal Allah 
dengan cara membunuh orang Yahudi, di mana 
Kristus harus lahir dari bangsa Yahudi. Jika seluruh 
orang Yahudi mati, maka Kristus tidak lahir. Satu 
hal kecil yang hanya sebatas urusan benci kepada 
Mordekhai tetapi reaksi dan dampaknya sampai 
kepada melawan Allah. Semua berawal dari 
kesombongan. Ini dari narasi Perjanjian Lama. 
Narasi Perjanjian Baru juga menggambarkan hal 
yang sama. Orang Farisi melakukan hal yang sama 
dengan cara yang berbeda di dalam kitab Lukas. 
Haman melakukan dengan cara terang-terangan 
tetapi orang Farisi dengan cara yang sangat anggun. 
Cara yang tidak terduga sama sekali untuk 
menyatakan kesombongannya yaitu dengan berdoa. 
Dalam tradisi orang Yahudi, berdoa adalah 
gambaran orang yang sedang menundukkan diri 
kepada Tuhan. Menundukkan diri artinya ia sedang 
merendahkan hatinya. Tetapi yang terjadi di saat 
dia sedang menundukkan diri kepada Allah, ia 
sedang membandingkan kelebihannya dengan para 
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pelacur dan pezinah di hadapan Tuhan. Motif 
berdoa dan tindakan doanya sangat kontradiksi. 
Maka dari perumpamaan ini, Yesus sedang 
membongkar kesombongan mereka. Apa dampak 
dari hal ini? Orang Farisi akhirnya membenci 
Yesus hingga ke ubun-ubun. Bahkan mereka rela 
bermufakat dan bersatu hati dengan musuh 
bebuyutan mereka. Sampai mati orang Farisi tidak 
mau bersahabat dengan kelompok Saduki. Orang 
Saduki adalah golongan ningrat dan antek Romawi. 
Tetapi demi untuk membunuh Yesus, mereka rela 
bekerja sama. Karena apa? Pride orang Farisi yang 
disenggol oleh Yesus. Sama seperti Haman. C.S 
Lewis di dalam buku Mere Christianity menuliskan 
bahwa kejahatan hakiki di dalam kehidupan 
manusia bukan pembunuhan, perampokan. Itu 
hanya dampak. Kejahatan hakiki di dalam hati 
manusia adalah kesombongan. Semakin kita 
memiliki kesombongan, maka semakin kita tidak 
menyukai orang lain yang memiliki itu di dalam 
dirinya. Kalau kita terlalu cepat bereaksi dengan 
kesombongan orang lain, Lewis mengatakan bahwa 
itu justru identifikasi bahwa kesombongan ada di 
dalam hatimu. Ini menjerat kita semakin dalam di 
dalam kesombongan. C.S Lewis mengatakan bahwa 
kesombongan bukanlah hal yang sepele. Ini adalah 
keadaan pikiran yang sepenuhnya melawan Allah. 
Ada beberapa alasan mendukung teori ini. Pertama, 
ingin menjadi pusat perhatian. Saya ingin menjadi 
satu-satunya, jika ada orang lain yang menunjukan 
kebolehannya maka ini menjadi masalah. 
Mengambil kesimpulan dan menetapkan sendiri 
sehingga jika ada yang mengganggu, itu merupakan 
ancaman. Inilah motif dari keangkuhan. Kedua, 
memiliki semangat menjadi kompetitif. Bersaing 
untuk mencari pengakuan. Ini bukan persaingan 
yang sehat. Usaha ini dilakukan untuk kembali ke 
poin pertama. Tidak akan ada kepuasan di dalam 
hati, di dalam segala kelimpahan, pujian, prestasi, 
atau pencapaian yang sudah didapatkan jika masih 
ada orang yang lebih dari saya. Seperti Haman tadi, 
tidak ada kebahagiaan jika masih ada Mordekhai. 
Padahal secara fenomena, Mordekhai cuma penjaga 
di pintu gerbang, sedangkan Haman seorang 
perdana menteri. Haman sangat kompetitif. Ketiga, 
ingin mendapatkan rasa hormat dan pengakuan. 
Pencarian ini membuat kita tidak pernah puas 
dengan apapun yang kita dapatkan. Ada spirit 
congkak dalam hati. Menjadi manusia yang greedy. 
Ini dimulai dari keangkuhan yang menghasilkan 
keserakahan. Ketidakpuasan akibat memiliki target-

target hidup. Ini membuat orang terhalang melayani 
Tuhan. Pikirnya, jika semua sudah digapai dan 
stabil maka dia menyerahkan diri untuk melayani 
Tuhan. Seluruh tindakan yang dilakukannya untuk 
mencari pengakuan dan penghormatan. Keempat, 
kesombongan menghasilkan perseteruan. Dirinya 
tidak bisa menerima orang lain lebih dari saya. 
Sehingga di dalam hal ini, dosa kesombongan 
adalah kejahatan yang murni spiritual yang jauh 
lebih tersembunyi dan mematikan dari dosa-dosa 
lain. Kejahatan lain terlihat dengan jelas, tetapi 
kesombongan itu tidak terlihat. Ironisnya, orang 
yang memiliki dosa kesombongan ini tidak 
mendapat penghakiman dari hukum dunia. Tidak 
ada hukum dunia untuk menghukum orang 
sombong karena murni spiritual. Kejahatan ini 
sangat mudah menyusup dan berdiam di hati. Dia 
menempel seperti plak dan semakin besar. 
Kejahatan ini terjadi di Haman dan orang Farisi. 
Orang Farisi sering mengangap diri benar dan 
menganggap orang lain lebih rendah. Inilah bentuk 
kesombongan yang mengikat dalam hati. Dari sini 
kita melihat, ada tiga karakter dari kesombongan. 
Fenomena dunia hanya akan membahas dua 
karakter yaitu atas dan bawah, tetapi Alkitab 
menggambarkan tiga karakter. Mari kita melihat 3 
karakter ini agar kita berhati-hati dan tidak terjebak 
di dalamnya. Pertama adalah congkak. Pdt. Stephen 
Tong mengatakan orang sombong itu adalah orang 
yang congkak ke atas. Merasa diri paling baik. 
Kedua adalah minder (self pity). Ini bentuk 
kesombongan yang ke bawah karena ia melihat diri 
berdasarkan pandanganya sendiri. Minder terlihat 
kasihan, tetapi sebenarnya dia sedang sombong. 
Ketiga adalah bukan congkak dan bukan minder. 
Secara fenomena yang ketiga ini paling halus dan 
paling tidak kelihatan sombongnya. Dia tidak 
kelihatan angkuh, juga tidak kelihatan minder. Dia 
hadir di dalam komunitas, rajin melayani dan aktif. 
Lalu sombongan di mana? Alkitab mengatakan 
orang seperti ini jauh dari Tuhan. Seolah-olah 
Tuhan butuh dia dan seolah-olah dia sedang 
memuliakan Tuhan. Ini kesombongan yang 
dilakukan oleh agama. Manusia berusaha untuk taat 
dan berbuat baik. Secara teologis kita mengerti 
bahwa agama itu ada konsep paradoks. Di satu 
pihak agama diizinkan Tuhan agar manusia tidak 
semakin hancur. Agama menjaga moralitas 
manusia. Tetapi di lain pihak, agama adalah 
kesombongan karena berpikir dengan beragama 
maka orang menyatakan dirinya tidak perlu Yesus. 

Maka orang yang rajin melayani namun jauh dari 
Tuhan. Maka berapa banyak orang Kristen aktif di 
dalam pelayanan tetapi persekutuan dengan Tuhan 
tidak ada waktu. Itu adalah kesombongan. Kita 
mungkin tidak congkak atau minder, tetapi kita 
melakukan karakter yang ketiga. Dan ketiga 
karakter itu sama—berfokus kepada diri sendiri. 
C.S Lewis mengatakan bahwa bahaya dari 
kesombongan ada tiga, yakni: pertama, 
kesombongan merupakan dosa yang mematikan. 
Pertama akan mematikan ke dalam diri sendiri—
mematikan sukacita dan gairah sehingga hati 
menjadi sempit. Maka reaksinya seperti Haman 
dimana urusan pemerintahan tidak menjadi konsen 
utamanya. Baginya urusan objek kebenciannya 
yang penting. Dari kesombongan berubah menjadi 
kepicikan, kebencian, iri hati dan keinginan untuk 
mematikan orang lain. Akibatnya, Haman tidak lagi 
dapat menikmati keindahan dan kelimpahan yang ia 
miliki. Berkaca dari kasus ini, kita mungkin tidak 
membunuh orang seperti Haman, tetapi begitu 
ringannya kita untuk mencemooh orang lain. Kita 
mematikan orang lain yang tidak kita suka di dalam 
hati kita. Kesombongan menutup hati kita untuk 
orang lain. Kedua, kesombongan membuat bodoh. 
Kita merasa bahwa pride kita tidak boleh diganggu 
sehingga kita tidak lagi mau menerima kritikan. 
Diri melakukan defense terhadap kritikan. Berapa 
banyak dari kita di dalam gereja yang ketika 
menerima kritikan dari rekan, ada sebuah kerelaan 
untuk diam dan mendengarkan tanpa banyak respon 
penolakan. Entah kritikan itu benar atau salah, 
namun kerelaan untuk mendengarkan hilang. Atau 
reaksi lain dengan diam dan mengalihkan. Bukan 
diam merenung tetapi diam dan anggap itu tidak 
penting. Kita harus belajar rendah hati untuk duduk 
diam menerima kritikan. Dengan menerima 
kritikan, kita belajar menghidupi firman Tuhan. 
Reaksi lainnya ketika menerima kritikan adalah 
menyerang. Ironis sekali. Bagaimana jika ini terjadi 
kepada kita sebagai pemimpin? Mungkin kritik ini 
kepada para bapak. Bukankah kita terlalu sombong 
di rumah karena kita kepala keluarga? Berapa 
sering kita memiliki kesadaran untuk diam 
mendengar tanpa mengabaikan atau tidak langsung 
menyerang? Orang sombong menjadi bodoh karena 
telinganya tertutup. Ketiga, kesombongan 
menghilangkan kasih. Orang yang sombong adalah 
orang yang mudah terjerat amarah sehingga sulit 
baginya untuk mengasihi. Orang kasar berusaha 
mematikan orang lain, orang minder berusaha 

mematikan dirinya sendiri. Lantas orang yang 
melayani di dalam kesombongan dan tidak 
memiliki persekutuan dengan Tuhan, reaksi 
marahnya seperti apa? Dia selalu menyalahkan 
orang lain di dalam pelayanan jika ada masalah. 
Mari kita renungkan. Mungkin kita tidak seperti 
Haman dan orang Farisi, tetapi mari menguji dan 
bertanya di hadapan Tuhan, kesombongan seperti 
apa yang mungkin sudah menjerat hati kita sebagai 
orang percaya. Seorang perintis navigator Jay 
Briggs mengatakan bahwa dosa-dosa yang menjerat 
orang percaya dan pelayan Tuhan adalah 
kesombongan. Ia merasa diri benar, punya doktrin 
yang benar, prestasi dan jiwa independen. Ini sering 
kita alami—merasa benar, punya teologi reformed, 
pelayanan yang berhasil, melakukan perlawanan 
terhadap otoritas. Amsal dan Yakobus menyatakan 
bahwa Tuhan menolak orang congkak. Maka dari 
realita ini kita menguji apa yang menjadi akar dari 
kesombongan orang Kristen. Orang Kristen gagal 
mengenal diri dengan benar. Kegagalan terjadi 
karena tidak mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. 
Manusia tidak mau datang kepada Tuhan sehingga 
tidak tahu Tuhan mau apa. Kegagalan mengenal 
diri membuat orang Kristen gagal untuk terus 
mengingat, menggali dan mendalami anugerah 
keselamatan. Kesensitifan terhadap dosa semakin 
hilang karena tidak mengingat salib Kristus. 
Mengapa itu terjadi? Karena tidak benar-benar 
mengenal penebusan Kristus. Ini membuat kita 
selalu mencari pujian dan penerimaan dari manusia, 
bukan perkenanan Tuhan. Maka satu-satunya cara 
untuk manusia bisa lepas dari kesombongan hanya 
dalam Injil, tidak ada jalan dan cara lain. Kristus 
telah menebus dan Ia menerima kita secara utuh. 
Maka tidak lagi ada alasan untuk menjadi self pity. 
Penerimaan Kristuslah yang menghancurkan pride 
namun membangun karakter kita dengan agung. 
Maka mari kita menyadari dan mengakui 
kesombongan diri di hadapan Tuhan. Mari 
memandang Kristus sehingga kita mampu 
mengoreksi diri dan belajar rendah hati. Mari kita 
seperti Daud yang meminta Tuhan untuk 
menyelidiki hati dan menguji jalan kita. Mari kita 
mencari pujian Tuhan. Dunia boleh menghinamu 
dengan segala hal, tidak perlu membela diri. 
Carilah perkenanan Tuhan, terus bertumbuh dan 
mau belajar. Pdt. Stephen Tong mengatakan bahwa 
orang yang berhenti belajar adalah orang yang 
bunuh diri. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin. 
(ringkasan ini belum diperiksa oleh pengkotbah—ES)  


