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Mr. & Ms.

KNOW IT ALL
Mewaspadai infeksi virus ‘sok tahu’ di akhir zaman

INTRO:

‘Sok tahu’ adalah suatu bahaya di akhir zaman yang sudah
dinubuatkan di Alkitab. Berlagak tahu bukanlah gaya hidup
murid Kristus. Dengan kecanggihan teknologi yang ada
saat ini seolah-olah semua ada di dalam genggaman
tangan kita, seakan-akan bukan lagi “He got the whole 
world in His hand” melainkan “I got the whole world in my 
hand”. Ini adalah sesuatu yang perlu kita waspadai di akhir
zaman.
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ZAMAN MODERN atau MASA YANG SUKAR
2TIMOTIUS 3 1 Ketahuilah bahwa pada hari-hari
terakhir akan datang masa yang sukar.
2 Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi
hamba uang. Mereka akan membual dan 
menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, 
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak
tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,
3 tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka
menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, 
tidak suka yang baik,
4 suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, 
berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu
dari pada menuruti Allah.

BERLAGAK TAHU
sombong (ITL)
haughty (NKJV)

highminded (KJV)
conceited (NIV)

inflated with self-conceit (AMPC)

BERLAGAK TAHU
sombong (ITL)
haughty (NKJV)

highminded (KJV)
conceited (NIV)

inflated with self-conceit (AMPC)

Hidup di zaman teknologi yang akan semakin maju dan 
nampaknya indah - apakah ini zaman modern yang bisa
kita nikmati begitu saja atau ini masa yang sukar?

Berlagak tahu adalah salah satu dari sekian banyak
masalah global yang akan terjadi di akhir zaman.
Istilah ‘berlagak tahu’ hanya muncul 2x dalam ITB 
(1Tim.6:4 dan 2Tim.3:4)

haughty = arrogantly superior and disdainful (showing 
contempt or lack of respect)
conceited = excessively proud of oneself; vain

Mengapa sikap ini ‘menyumbang’ masa yang sukar di akhir
zaman? Karena ini adalah sikap yang merugikan diri sendiri
juga orang di sekitarnya. Apakah kita siap untuk mengasihi
orang dengan jenis seperti ini?
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VIRUS PEMECAH
1TIMOTIUS 6 3 Jika seorang mengajarkan
ajaran lain dan tidak menurut perkataan
sehat—yakni perkataan Tuhan kita Yesus
Kristus—dan tidak menurut ajaran yang 
sesuai dengan ibadah kita,

4 ia adalah seorang yang berlagak tahu
padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya
ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang 
menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga,
5 percekcokan antara orang-orang yang tidak
lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan
kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah
suatu sumber keuntungan.

BERLAGAK TAHU
membesarkan diri (ITL)

proud (KJV / NKJV)
conceited (NIV)

puffed up with pride and 
stupefied with conceit (AMPC)

BERLAGAK TAHU
membesarkan diri (ITL)

proud (KJV / NKJV)
conceited (NIV)

puffed up with pride and 
stupefied with conceit (AMPC)

Paulus memperingatkan Timotius akan adanya risiko
perpecahan dalam tubuh Kristus. Orang yang berlagak
tahu akan cenderung tidak mau menurut dan 
mengajarkan ajaran lain / ajarannya sendiri yang dirasa
lebih baik dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus!

TL: membesarkan diri dengan tiada mengetahui apa-apa
KJV: proud, knowing nothing
AMPC: puffed up with pride and stupefied with conceit 
stupefy - make (someone) unable to think or feel properly.

Orang yang berlagak tahu ini memiliki ‘penyakit’ yang 
kemudian akan membawa begitu banyak kerugian!
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Mr. & Ms. Know It All

AMSAL 18 12 Tinggi hati mendahului
kehancuran, tetapi kerendahan hati
mendahului kehormatan.
13 Jikalau seseorang memberi jawab
sebelum mendengar, itulah kebodohan
dan kecelaannya.
ESTER 6 6 Setelah Haman masuk, 
bertanyalah raja kepadanya: "Apakah
yang harus dilakukan kepada orang 
yang raja berkenan menghormatinya?" 
Kata Haman dalam hatinya: "Kepada
siapa lagi raja berkenan
menganugerahkan kehormatan lebih
dari kepadaku?"

Menjawab sebelum mendengar = bodoh & cela
Haman – tertipu sebab kesombongannya, merasa paling 
hebat, paling tahu, bahkan dia pikir dia tahu isi hati raja, 
padahal Amsal 25:3 menyatakan betapa dalamnya hati
raja!

Amsal 25:3 Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, 
demikianlah hati raja-raja tidak terduga.

Seringkali dalam posisi yang lebih rendah, kita tidak dapat
menyelami apa yang ada di dalam hati & pikiran orang-
orang yang ada di atas kita (orang tua, pimpinan, senior, 
gembala, pemerintah). Yang kita pikirkan tidak dapat
menjangkau apa yang mereka pikirkan karena posisi & 
tanggung jawab yang kita rasakan belum dapat menyelami
apa yang mereka alami. Sebab itu jangan sok tahu seperti
Haman yang merasa bahwa dia sudah tahu seluruh seluk
beluk kehidupan raja!
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Orang yang sok tahu akan masuk dalam perangkap, itulah
kebodohan dan kecelaannya.

Sekalipun penciuman dan pendengarannya bagus, ternyata
tikus memiliki penglihatan yang sangat terbatas sehingga
dengan mudah masuk dalam perangkap. Jangan
terperangkap!

Cepat mendengar – Yak.1:19 Hai saudara-saudara yang 
kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat
untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan 
juga lambat untuk marah; 

Lambat untuk berkata bukan berarti lambat untuk
merespon. Tidak menjadi sok tahu bukan berarti lalu tidak
mau tahu. Kita dapat memberikan respon bahwa kita sudah
menangkap maksudnya, namun kita perlu waktu untuk
mencerna.

Cerna & cek: diuji, klarifikasi, ditanyakan kembali (belajar
dari customer service)
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Mewaspadai Dosa Lucifer

YESAYA 14
12 "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai
Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah
dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang 
mengalahkan bangsa-bangsa! 
13 Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: 
Aku hendak naik ke langit, aku hendak
mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang
Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit
pertemuan, jauh di sebelah utara. 
14 Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-
awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi!

Kita harus waspada terhadap 5 kehendak Lucifer yang 
menyebabkan kejatuhannya!
Lucifer juga ingin supaya sebanyak mungkin orang 
mengikuti jejaknya!

Sebab itu Alkitab begitu serius membongkar dosa
kesombongan. Ada begitu banyak yang dicatat di Alkitab, 
bahkan beberapa diulang-ulang, untuk menunjukkan
bagaimana Tuhan begitu membenci kesombongan (tinggi
hati).

Luk.14:11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan
direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan.

Luk.18:14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke
rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang 
lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan
direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan
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ditinggikan."

Mat.23:12 Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan
direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan.

1Pet.5:5-6 
5 Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, 
tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, 
rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab: 
"Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani
orang yang rendah hati." 
6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan
yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. 

Yak.4:6 Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-Nya 
kepada kita, lebih besar dari pada itu. Karena itu Ia katakan: 
"Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani
orang yang rendah hati." 

Amsal 8:13 Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; 
aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku
yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 

Amsal 16:5 Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian
bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. 

Mazmur 101:5 Orang yang sembunyi-sembunyi
mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang 
sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. 
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Ulangan 8:14 jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau
melupakan TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau
keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, 

2Samuel 22:28 Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, 
tetapi mata-Mu melawan orang-orang yang tinggi hati, 
supaya mereka Kaurendahkan. 
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Sadar Batas & Kapasitas
1KORINTUS 13 8 Kasih tidak
berkesudahan; nubuat akan berakhir; 
bahasa roh akan berhenti; pengetahuan
akan lenyap.
1KORINTUS 8 1 Tentang daging
persembahan berhala kita tahu: "kita semua
mempunyai pengetahuan." Pengetahuan
yang demikian membuat orang menjadi
sombong, tetapi kasih membangun.
2 Jika ada seorang menyangka, bahwa ia
mempunyai sesuatu "pengetahuan", maka
ia belum juga mencapai pengetahuan, 
sebagaimana yang harus dicapainya.
3 Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia
dikenal oleh Allah.

Greek. Gnosis – knowledge, science 1Tim.6:20 (ITB: 
pengetahuan)

1Korintus 13:8-9
8 Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa
roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap.
9 Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita 
tidak sempurna.

Pengetahuan kita sangatlah terbatas! Yang dianggap benar
& terbaik saat ini belum tentu selalu benar di masa 
mendatang (contoh vitamin, mineral, anti oksidan, 
micronutrient, trace element, dll)

Kasih akan membangun – baik membangun orang lain juga 
diri sendiri!
Dengan kasih, maka kita akan dimampukan menjadi
pendengar yang baik, bukan menjadi orang yang sombong
melainkan selalu rendah hati, mau mendengarkan orang 
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lain, jadi berkat bagi orang lain, juga mau diajar
(teachable).

Efesus 3:18-19
18 Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala
orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan 
panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
19 dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui
segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di 
dalam seluruh kepenuhan Allah.
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RENDAH HATI ITU SEHAT!

FILIPI 2 – HIDUP DI DALAM KRISTUS
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; 
FILIPI 3
10 Yang kukehendaki ialah mengenal
Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan 
persekutuan dalam penderitaan-Nya, 
di mana aku menjadi serupa dengan
Dia dalam kematian-Nya.

2PETRUS 3
18 Tetapi bertumbuhlah
dalam kasih karunia dan 

dalam pengenalan
akan Tuhan dan Juruselamat

kita, Yesus Kristus. 
Bagi-Nya kemuliaan, 
sekarang dan sampai

selama-lamanya.

Filipi 2:1-5
1 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan 
kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas 
kasihan,
2 karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: 
hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, 
satu tujuan,
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;
4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus,
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