
 

KARUNIA HIKMAT  
1KOR 12:7-8 

 
I. APA HIKMAT? 

 
A. Umum: 
- Kebijakan; kearifan (KBBI) 
- Kepintaran 
Ini adalah hikmat manusiawi pada 
umumnya.  
Kita perlu dan membutuhkan hikmat 
dan karunia2 yang dari Allahdalam 
pelayanan dan hidup ini 1Kor 2:4,7. 
B. Hikmat dari bawah, hikmat duniawi, 
Manusia, Setan Yak 3:15 (Kol 2:23). 

Hikmat manusia ini tujuannya su-
paya berhasil, kalau perlu (dengan 
dorongan kehendak daging) mengha-
lalkan segala cara, misalnya dusta, 
menipu, mencuri, berbuat dosa dll, 
lebih2 kalau tertipu atau disesatkan 
oleh Iblis yang adalah bapa Penipu, 
Pembohong serta Pembunuh manusia, 
Yoh 8:44. Hikmat seperti ini adalah 
kebodohan di hadapan Allah, sebab 
akibatnya celaka dan akhirnya binasa. 
1Kor 3:19. 
Contoh :  
- Yerobeam dengan hikmatnya sendiri 
membuat mezbah di Bethel dan di Dan, 
untuk menghentikan pengaruh atau 
tarikan dari Mezbah Allah di Yerusalem, 
dan akibatnya umat Allah berdosa 
dalam penyembahan berhala, dll, 1Raj 
12:29, 32-33. 
- Bileam, nasehatnya menjadi sebab 
orang Israel berubah setia kepada Tu-
han dalam hal Peor dengan umpan 
perempuan2 Moab, sehingga mereka 
berzina dan makan makanan berhala, 
sehingga Israel dihukum Tuhan, cocok 
dengan keinginan atau tujuan dari raja 
Balak, yang memanggil Bileam untuk 
menjerumuskan dan mencelakakan 
orang Israel Bil 31:16, Wah 2:14. 
- Achitofel cerdik, namun bukan hikmat 
dari Roh Tuhan, sehingga ini menye-
babkan Absalom berbuat dosa yang 
keji, tetapi berhasil membuat rakyat 
makin mendukung Absalom 2Sam 
16:21-22. 
 

II. DEFINISI 
Karunia hikmat ini adalah: 
1. Sebagian pikiran Ilahi yang diberikan 
oleh Roh Kudus kepada orang-orang 
yang mau taat dipimpinNya. 
2. Berupa karunia hikmat, yaitu tahu 
apa yang harus dikatakan (baik untuk 
menjawab, menasehati, menjelaskan 
dll) atau apa yang harus diperbuat 
dengan betul dan tepat oleh ilham Roh 
Kudus dalam menghadapi problem dan 
orang2,  
3. Hasil dari Hikmat: Paling efektif, 
tetap suci (tidak bereaksi dosa, tidak 
jatuh dalam dosa), dan berhasil dengan 
nyata, menang atau sukses, berhasil 
penuh dan Nama Tuhan dipermuliakan. 
Hikmat Ilahi itu dapat diumpamakan 
seperti alat-alat perang, yang kita 

butuhkan dalam peperangan rohani 
Pkh 9:18. 
 

III. PERBEDAAN ANTARA HIKMAT 
ILAHI sebagai karunia Roh (milik Roh),  

kemampuan pribadi. 
Kemampuan pribadi yang dimiliki 
anak2 Allah, karena diberi Tuhan pada 
waktu lahir baru dengan lengkap, te-
tapi dalam taraf dan bentuk benih yang 
masih harus terus ditumbuhkan sampai 
matang. Hikmat kemampuan pribadi 
dari Tuhan ini akan bertumbuh dan 
bertambah kalau tingkat rohaninya 
terus bertumbuh sampai dewasa. 
Tetapi hikmat dari karunia itu adalah 
sebagian kecil (secuil) pikiran Roh Allah, 
diberikan (dipinjamkan) tiba2, instan, 
dan langsung nyata hasilnya, sehingga 
kita tahu harus berbuat atau menjawab 
apa. Kita memperolehnya asal kita 
terus taat dipimpin Roh. Mat 10:19-20.  
Karunia Roh hasilnya penuh, tetapi ke-
mampuan rohani masing2 tergantung 
dari pertumbuhan masing2 kemam-
puannya. Tetapi keduanya ini sama2 
kemampuan ilahi, sebab semua ber-
asal dari Allah. 
 

IV. MACAM-MACAM  
CONTOH HIKMAT ILAHI 

a. Daud mendapat hikmat untuk meng-
ambil batu, dan dengan itu ia me-
ngalahkan Goliat, meskipun itu tidak 
cocok dengan logika dirinya sendiri dan 
logika semua orang termasuk  Raja 
Saul. Ini dimungkinkan sebab Daud 
disertai Allah dan diberi hikmat oleh 
Roh Kudus. 
b. Soleman (sebelum kejatuhan), mem-
punyai hikmat dalam memecahkan per-
soalan dua ibu yang memperebutkan 
seorang bayi, 1Raj 3:25. Ada banyak 
contoh2 lain Mat 12:42. 
c. Putra Manusia Yesus: 
- Sejak anak-anak sudah penuh Hikmat. 
Luk 2:40. 
- Saat berusia 12 tahun di Bait Allah, Ia 
duduk bersoal jawab dengan para 
Doktor Luk 2:46-47. 
- Dengan satu kalimat kata2 hikmat, 
semua orang yang melawannya dapat 
dikalahkan. Misalnya Yoh 8:7,9,11. 
- Juga dalam tindakan-tindakan-Nya, 
Putra manusia Yesus penuh dengan 
hikmat Allah, misalnya waktu tiada 
makanan untuk 5000 orang laki-laki, Ia 
tahu harus berbuat apa Mat 14:16. 
- Dalam mengajar, ia penuh dengan 
hikmat dan kuasa Allah Mat 13:54. 
 
Ada banyak karunia2 lain dari Roh 
Kudus, sehingga Putra manusia Yesus 
melakukan banyak perkara2 besar 
dalam semua pencobaan dan ujianNya, 
misalnya Yoh 6:15; 8:11 dll. 
d. Murid-murid mengatur kekisruhan 
dalam sidang dengan hikmat ilahi Kis 
6:1-7 dll. 
e. Stefanus, penuh dengan hikmat Roh 
Kis 6:10. 
f. Paulus pernah lari dari Damsyik da-
lam keranjang, Kis 9:25. Tetapi waktu 

Roh Kudus menyuruhnya ke Yerusalem, 
sekalipun ia akan ditangkap di sana, ia 
tetap pergi dalam pimpinan Roh de-
ngan hikmat Allah Kis 21:4,11,13-14.  
g. Petrus dan Yohanes pada saat dalam 
Sidang dilarang sama sekali berbicara 
atau mengajar lagi dalam nama Yesus, 
mereka dapat menjawab dengan hik-
mat yang luar biasa, padahal mereka 
adalah orang biasa yang tidak 
terpelajar Kis 4:13,19. 
h. Pada waktu orang beriman meng-
hadapi penguasa dan Raja dalam mem-
beri kesaksian, Tuhan akan memberi-
kan kata-kata hikmat Mat 10:19-20. 
i. Dan lain2.  
 

V. TUJUAN 
Maksud dari Roh Kudus menyatakan 
diriNya adalah: 
1. Untuk menolong baik pribadi atau 
seluruh jemaat, dikuatkan imannya, 
sehingga tubuh Kristus yaitu Gereja 
Tuhan itu tumbuh dan maju 1Kor 
14:12. 
2. Bukan hanya untuk kepentingan 
manusiawi, tetapi supaya juga rencana 
Allah digenapkan dalam orang tsb. 
3. Dalam menghadapi persoalan/ pro-
blem sehari-hari, amat diperlukan hik-
mat, misalnya mengatur anak, peker-
jaan, para pekerja, pembantu, lebih2 
dalam pelayanan dll. Kalau tidak ada 
hikmat, orang bisa menjadi bingung, 
stress sampai putus asa, atau bertindak 
ngawur dan makin celaka. Lebih2 di 
akhir zaman dengan dosa dan keja-
hatan yang limpah, kita perlu dileng-
kapi dengan karunia2 Roh ini (juga 
jabatan dari Tuhan Yesus dan peker-
jaan ajaib Allah Bapa). Orang yang di-
pimpin Roh akan limpah dengan 
karunia2 Roh, lebih2 di akhir zaman 
1Kor 1:7. 
4. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita ini 
hanya salurannya Tuhan untuk me-
nyampaikan karunia hikmat (dll) dari 
ROH KUDUS bagi orang-orang yang kita 
layani, dengan pimpinan dan kuasa 
Allah.  
 

VI. SYARAT 
1. Lahir Baru, sudah dibaptis dalam 
Roh versi PB yaitu sudah berbahasa 
lidah (minta dan terimalah). 
2. Dengan Iman, Rom 1:17, Yoh 6:29, 
Ibr 11:1,6. 
3. Dengan hati yg tulus dan suci. Ja-
ngan ada maksud apa-apa. Jangan ingin 
cari untung, harap puji, ingin terkenal, 
mempromosi diri sendiri, harap balas 
budi, tidak mau kalah, bukan untuk 
maksud balas dendam, dll. Tuhan 
melihat sampai kedalaman hati kita, 
Maz 44:22, 139:23. 
4. Dalam Roh, itu berarti ada kebe-
basan dalam Roh, 2Kor 3:17. Artinya 
tidak dengan segan, takut, kuatir, ge-
metar, dll, tetapi dengan bebas, berani 
tetapi tetap taat dipimpin Roh, me-
nyampaikan kata2 TUHAN. Sampaikan-
lah semua yang kita yakin bahwa itu 
dari Tuhan. 
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5. Dengan Betul. Harus cocok, tepat, 
jangan sembarangan (1Taw 16:11). 
a. Tidak ditambahi, dikurangi, diubah 
dll 
b. Tepat pada waktunya  
c. Pada siapa harus disampaikan 
d. Sikapnya menurut pimpinan Roh. 
 

VII. CARA MEMPEROLEH HIKMAT 
Tuhan adalah sumber Hikmat, baik 
karunia, baik kemampuan ilahi yang 
diberikan sejak lahir baru. 
Hikmat ilahi yang biasa itu muncul dan 
tumbuh kalau kita: 
Takut akan Tuhan, Ams 1:7; 9:10, dan 
menjauhi kejahatan Ay 28:28. 

Lebih2 kalau Firman Tuhan dicintai, 
itu memberi hikmat 2Tim 3:15. Oleh 
sebab itu bacalah Alkitab dan perha-
tikan Alpet (Alkitab per tahun) tekun 
belajar Firman Tuhan setiap hari.   
Dan kalau kita berjalan dipimpin oleh 
Roh, kita bisa dapat karunia hikmat Pkh 
2:26. 
Kita bisa meminta hikmat pada Tuhan, 
baik kemampuan rohani maupun 
sebagai karunia Roh Yak 1:5. 
- Karunia Hikmat diperoleh bukanlah 
hasil belajar biasa, bukan karena ke-
cerdikan manusiawi. Roh Tuhan meng-
isikan hikmat Allah dalam pikiran kita, 
baik sebagai kemampuan ilahi dalam 
anak2 Bapa dan sebagai karunia pada 
orang2 yang mau taat dipimpin Roh. 
Hikmat itu berasal dari Tuhan Luk 
21:15. 
- Suara Roh Tuhan. Kita tiba2 dapat 
menerima (mendengar) suara Roh. Ini 
tidak sukar bagi orang yang berkenan 
kepadaNya, dapat mendengar suara 
Tuhan, dan di dalamnya ada karunia 
hikmat (dll) dari Roh Mrk 4:23. Kita 
harus belajar mendengar dan membe-
dakan suara Roh dari suara sendiri atau 
suara setan.  
- Kalau suara Roh itu sesuai FIRMAN 
TUHAN, maka kita menjadi yakin dan 
ada  sejahtera dari Roh Kudus. Dalam 
segala segi hidup kita, pokoknya tiap 
kata yang keluar dari mulut kita, biarlah 
dipimpin dan diurapi Roh Kol 4:6. 
Dalam segala hal kita adalah milik 
Allah, utusan Allah 2Kor 5:20. 
Skema Cara memperoleh: 
Takut akan Tuhan  Dengar suara Roh 
(dipimpin Roh, sesuai FIRMAN TUHAN) 
 Yakin  Bertindak (menyatakan 
pekerjaan ROH KUDUS yang tinggal di 
dalam kita, melalui kita). 
 

KESIMPULAN karunia HIKMAT 
Jadi Hikmat Ilahi diperoleh melalui :  
- Belajar FT dan terus bertumbuh 
dengan mentaatiNya (Firman jadi da-
ging Wah 10:10, Yoh 1:14) 
- Karunia Roh: tiba-tiba kita mene-
rimanya dari Roh Kudus. 
Kalau Roh Allah ada dalam hidup orang 
beriman, tanda-tanda Karunia Roh Hik-
mat ini bisa nyata dalam kehidupannya. 
Ini sangat besar faedahnya dan nama 
Tuhan dipermuliakan. 
 
******************************* 

 
 
 
 

KARUNIA MARIFAT 
(PENGETAHUAN) 

1KOR 12:8 
 

I. PENDAHULUAN 
Nama karunia: 
B   : berkata-kata dengan pengetahuan 
L   : marifat = makrifat 
KJI : perkataan pengetahuan 
 
Tuhan Allah kita itu mahatahu, tidak 
ada sikon atauorang yang tersembunyi 
dihadapanNya, semua terbuka dan 
telanjang Ibr 4:13. 

Kita hanya mengenal seseorang dari 
luar, tetapi Tuhan tahu isi hatinya 
bahkan semua yang sudah lalu dan 
angan2 atau rencana yang akan 
datang. 

Kemampuan ini tidak ada pada 
manusia, hanya ada pada Allah, juga 
dalam pertumbuhan rohani, hal ini 
tidak muncul, ini 100% dari Allah (Se-
tan2 tahu lebih banyak dari manusia, 
sebab mereka hidup dalam dunia roh 
dan bisa melihat dunia nyata, tetapi 
kemampuannya tetap terbatas). 
 

II. DEFINISI 
1. Salah satu karunia Roh. 
2. Roh Kudus memberi sebagian kecil 
dari apa yang diketahuiNya kepada 
orang2 yang maudipimpinNya untuk hi-
dup atau bereaksi seperti Kristus dalam 
menghadapi orang2 atau jemaat dan 
sikonnya.  
3. Sesudah disampaikan, ini ternyata 
betul dan semua akan berjalan sesuai 
dengan rencana dan kehendak Allah. 
Mis : Kis 5. Petrus mengetahui segala 
dosa atau maksud Ananias yang 
tersembunyi. 
 
III. BAGAIMANA MENYALURKANNYA. 

- Biasanya orang itu bersekutu dengan 
Tuhan dan terus berdoa dalam bahasa 
lidah dan kebenaran; lalu Roh memberi 
arti atau terjemahan bahasa lidah itu 
atau langsung diberi pengertian dalam 
pikirannya, sehingga kita tahu sesuatu 
tentang orang2 atau peristiwa yang 
kita hadapi, ini sebagai karunia marifat 
atau pengetahuan, dari Allah sepenuh-
nya. Kita perlu bisa mendengar suara 
Roh. 
- Kalau yakin itu dari Tuhan, ia harus 
menyampaikannya sesuai kehendak 
Tuhan yaitu: 
a. Apa. 
b. Pada siapa. 
c. Bila? 
d. Dengan cara bagaimana, dll. 
 

IV. FAEDAH 
Ini diperlukan untuk hidup melayani 
Tuhandan menghadapi segala perkara 
sesuai dengan kehendak dan rencana 
Allah, hidup seperti Kristus. Marifat itu: 
1. Menerangi yang kacau atau yang 
tersembunyi.  
2. Tahu dosa2 atau maksud2 jahat / 
siasat yang disembunyikan.  
3. Juga mengartikan mimpi. 
Semuanya diperlukan supaya kita hidup 
dan melayani tepat seperti kehendak 

dan rencanaNya, untuk bisa melakukan 
kehendak Allah.  
 
CONTOH: 
1. Yusuf dapat mengartikan mimpi Fir-
aun (Kej 41:1-36). 
2. Samuel mengetahui Saul akan da-
tang (1Sam 9:15-16). 
3. Putra manusia Yesus tahu nama Za-
kheus yang di atas pohon (Luk 19:5). 
Tahu isi hati dan pertobatannya.  
4. Putra manusia Yesus dengan perem-
puan Samaria di sumur Yakub, dengan 
yakin Ia tahu berapa laki2 gelap yang 
dimiliki perempuan Samaria ini. Yoh 
4:16. 
5. Tuhan berkata pada Natanael se-
hingga ia percaya; Tuhan tahu bahwa ia 
adalah seorang yang tulus dan sebelum 
datang ia ada di bawah pohon ara Yoh 
1:48. 
6. Petrus tahu siasat Ananias dan Safira 
serta dengan yakin ia menegornya, 
tetapi orang yang cinta uang dan puji 
ini berkeras hati sehingga mati dalam 
dosanya (Kis 5:1-11). 
7. Setiap orang yang hidup suci dan 
mau taat dipimpin Roh dapat mem-
perolehnya, waktu diperlukan sesuai 
kehendak Roh. 
Contoh yang salah: 
Herodes hanya menduga-duga Putra 
manusia sebagai Yohanes yang bangkit. 
Juga banyak orang punya prasangka, 
bahkan ada yang sangat jahat, 
sehingga menjatuhkan hukuman yang 
kejam dan salah. Ini bukan makrifat. 

Dukun dll bisa memberitahu (dapat 
dari setan), dan kadang2 betul (karena 
setan2 yang banyak itu hidup dalam 
alam roh yang tidak tampak manusia, 
tetapi mereka bisa melihat alam nyata. 
Mereka saling tukar informasi) tetapi 
tujuannya agar orang tersebut terjerat 
dan mau mengikuti iblis dan binasa. 
 

KESIMPULAN karunia MARIFAT 
1. Lawan dari Marifat adalah prasangka 
atau pekerjaan setan dalam occultisme. 
2. Tuhan bisa memberi tahu kita pada 
saat yang diperlukan sesuai dengan 
kehendaknya, asal saat itu kita selalu 
penuh dan taat dipimpin Roh Kudus, 
bukan menurut roh daging atau pikiran 
dosa. 
Pada waktu perlu, dan sesuai dengan 
rencana Nya, Tuhan akan memberi 
tahu jangan kuatir. 
3. Maksudnya supaya kita bisa hidup 
berkenan pada Tuhan dan melakukan 
kehendakNya saja. 

******************************  
 
Nyanyian: Berachah No. 1002 
Kalau taat dipimpin Roh 
Hidup ‘kan bersinar 
Dengan buah Roh dan karunia 
Dalam kasih kristus 
 
Reff: 
S’lalu sukacita 
Hati penuh damai 
Sabar menderita 
Limpah kemurahan 
Penuh kebaikan dan kesetiaan  
Lemah lembut dan tahan nafsu 
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