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P R A K ATA

Benang Ariadne

Allah memberkati mereka,  
lalu Allah berfirman kepada mereka:  

“Beranakcuculah dan bertambah banyak

—kejadian 1:28

Dalam mitologi Yunani, ada legenda tentang sebuah labirin 
yang sangat membingungkan dan tidak dapat dilalui. mereka 
yang memasukinya tidak akan pernah bisa lolos. dalam la bi rin 

yang berliku itu, berkeliaran seekor minotaur, makhluk mengerikan se-
paruh manusia separuh hewan.  Setiap sembilan tahun, raja kreta yang 
jahat menuntut persembahan berupa sembilan anak lelaki dan sem-
bilan anak gadis dari athena. mereka harus dikurbankan kepada minotaur 
yang hidup di labirin itu. dan seperti bisa anda bayangkan, masyarakat 
athena tidak menyukai  tradisi ini. 

pada persembahan yang ketiga kali untuk sang minotaur, raja 
athena merelakan dirinya menjadi persembahan untuk menggantikan 



rakyatnya yang masih muda. tetapi ketika raja theseus datang ke 
kreta, putri raja kreta jatuh cinta kepada dia. nama putri itu adalah 
ariadne. putri ariadne tahu bahwa tidak seorang pun bisa keluar dari 
labirin itu, jadi dia membuat rencana cerdik. ariadne memberi theseus 
pedang untuk membunuh minotaur, dan lebih penting lagi sebuah 
bola benang. theseus mengikatkan satu ujung benang di pintu masuk, 
kemudian menggulirkannya sambil berjalan menyusuri koridor yang 
berliku. Setelah membunuh si minotaur, theseus dengan mudah keluar 
dari labirin berkat benang dari ariadne.1 

Saudara, bukankah hidup ini adalah labirin juga? Sebab, di da lam nya 
ada hal-hal yang membingungkan dalam relasi dan pekerjaan, yang 
tidak bisa diprediksi. kita harus bergulat untuk mengambil keputusan 
besar, lalu menerima dampak dari keputusan yang buruk. ada situasi 
tertentu di mana kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. dan di se-
panjang jalan, kita bertemu beberapa minotaur!

melewati masa sulit dalam hidup ini, anda bisa merasa lemah dan 
tidak berdaya seperti ketika mencoba meloloskan diri dari labirin kuno 
itu. tetapi ada jalan keluar. ada gumpalan benang menunggu anda; tetapi 
sebelumnya mari kembali ke awal sejarah manusia untuk menemukan 
simpulnya.  

Insting Kuno
alfred adler adalah psikolog berkebangsaan austria yang terkenal 
karena selalu memulai sesi konseling dengan bertanya kepada pasien-
nya: “Seperti apa ingatan terawal anda?” respons apa pun yang diberi-
kan si pasien, adler menjawab: “hidup memang begitu.”2

alfred adler percaya bahwa ingatan terawal meninggalkan kesan 
mendalam di jiwa kita. ingatan itu bisa baik atau buruk, tetapi melupa-
kannya sangat sulit. ingatan terawal nyatanya mampu menancap kuat.
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Sekarang, bayangkan alfred adler duduk bersama adam—adam 
pertama—dan mengajukan pertanyaan terkenal itu. ingatan terawal 
adam adalah tentang rusuknya yang diambil hingga saat berjalan-jalan 
di taman eden. dia pasti tidak lupa ketika memberi nama-nama bina-
tang, khususnya trenggiling peri merah muda.

Ya, binatang itu masih ada dan cirinya sesuai namanya! tentu saja, 
adam ingat akan momen menggelikan ketika sadar akan ketelan jang-
annya setelah berhasil digoda oleh iblis. Saya yakin, dia juga mengalami 
mimpi buruk karena ketelanjangannya di depan umum. tetapi itu se-
mua bukan ingatan adam yang terawal.

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Ber
anakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan takluk kan
lah itu, berkuasalah atas ikanikan di laut dan burungburung di udara 
dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”3 

Sebelum dosa mula-mula terjadi, berkat mula-mula sudah ada. 
Begitu juga dengan hidup! Berkat mula-mula adalah dasar dari sega-
lanya. emosi adam dijangkarkan padanya dan itu jadi panduan iman nya 
sepanjang kehidupannya. Berkat mula-mula bukan saja yang diingat 
adam untuk pertama kali, tetapi juga menyingkapkan insting utama 
allah sejak zaman purbakala. 

memberkati adalah sifat utama allah—refleks-nya yang pertama 
dan utama. Jika anda tidak percaya akan hal itu, anda meragukan ke-
baikan allah. dan jika anda meragukan kebaikan allah, anda kehilang-
an berkat-nya.

Keinginan Allah untuk memberkati Anda lebih besar daripada yang 
selama ini Anda mohonkan  atau harapkan.

itu dia; saya katakan dengan jelas. dan saya meyakininya. perta-
nyaannya: apa anda juga meyakininya?
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Berkat allah adalah Benang ariadne. di buku ini, kita akan meng-
ikuti jejaknya dari kejadian sampai Wahyu. apa yang terjadi pada bagian 
awal alkitab ini berkaitan erat dengan masa depan anda lebih daripada 
perkiraan anda. doa saya, kiranya buku ini mengawali berkat dalam hi dup 
anda. tentu saja anda harus memposisikan diri agar siap meneri manya, 
dan saya akan tunjukkan caranya. Yang jelas, berkat allah bukan sekadar 
misteri untuk dipecahkan. ia bicara soal keputusan yang harus dibuat, 
kebiasaan yang harus dibangun, dan pola pikir yang harus di bentuk.

Berkat Mula-Mula
Saya tidak tahu seperti apa ingatan terawal anda, apakah baik atau buruk. 
tetapi ingatan banyak orang akan ayah jasmani mereka berbeda dari 
pengalaman adam. malah mungkin, bukannya terberkati, anda merasa 
terkutuk karena silsilah keluarga anda. Jika anda seperti itu, anda akan 
sulit menerima Bapa Surgawi yang kehendak terbesar-nya adalah mem-
berkati anda. mungkin saja ada kutuk keturunan yang perlu dipatah kan. 
tetapi percaya atau tidak, allah punya berkat yang tidak pernah anda 
kira. Jadi, apabila anda ingin hidup penuh sukacita, sehat, dan kudus se-
suai panggilan allah, anda harus belajar untuk percaya. allah suka mem-
 beri berkat! dan berkat itu jadi hak lahir kita sebagai anak-anak-nya.

Saya bisa menebak apa yang anda pikirkan. mungkin anda berpi-
kir, saya menjanjikan kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran. Jawab saya 
tidak! allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada kesehatan 
atau kekayaan. apalagi, sejumlah berkat terbesar allah adalah berkat 
yang tersamar.

Berkat allah juga tidak membebaskan kita dari rasa sakit dan pen-
deritaan. Yesus berkata dengan terus terang, “dalam dunia kamu men-
derita penganiayaan.”4 dia sendiri menderita lebih daripada yang se-
harusnya, termasuk di kayu salib! Jadi, apa yang membuat kita merasa 
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bisa seperti Yesus tanpa mengalami pergumulan, seperti dia mengalami-
nya? Yang perlu anda catat, ayat itu tidak diakhiri dengan “penderitaan”. 
Jangan memberi tanda titik ketika allah membuat tanda koma! Sebab, 
di saat yang bersamaan, Yesus menyatakan, “tetapi kuatkanlah hatimu, 
aku telah mengalahkan dunia.”5 ada pengorbanan yang harus dibuat, 
tidak perlu diragukan lagi. ada penderitaan yang harus dihadapi, itu 
sudah pasti. tetapi di balik itu ada berkat, yaitu berkat ganda!

akan lebih baik jika saya tekankan ini sejak awal: allah tidak mau 
memberi berkat jika kita tidak taat kepada-nya! allah tidak mau mem-
beri berkat jika kita sombong, rakus, atau malas! kita harus menyiapkan 
diri untuk menerima berkat allah; dan untuk menjelaskan hal itu maka 
buku ini ditulis. tetapi jangan salah paham, sejak awal allah siap mem-
berkati anda. Berkat bukan hanya diberikan pada awal penciptaan. 

Sebuah tag cloud adalah visualisasi dari data yang berbentuk teks, 
fungsinya adalah menandai pentingnya suatu kata berdasarkan warna 
dan ukuran hurufnya (biasanya diaplikasikan di website). Jika perjanjian 
lama dibuat menjadi tag cloud, saya tidak yakin ada kata yang lebih 
besar atau lebih terang daripada kata berkat. malahan kata berkat se-
perti sebuah plang yang disinari lampu neon! Sejujurnya, banyak dari 
kita mungkin sulit memercayainya karena sebelum masa kristus, ada 
begitu banyak kekerasan dan pertumpahan darah. kenyataannya, kata 
ibrani untuk “berkat”, yaitu barak, diulang 130 kali! kata itu berarti 
“memberkati orang yang telah memberkati anda”. lalu dalam perjan-
jian Baru, kita mendapat dua arti lain—makarios dan eulpogetos. konsep 
berkat mungkin terasa asing seperti bahasa Yunani untuk anda, tetapi 
di akhir buku ini anda akan tahu cara memperoleh serta memberi-
kannya. nanti kita akan menggali dimensi-dimensi berbeda dari ber-
kat secara mendetail. Sekarang saya hanya ingin anda paham bahwa 
berkat adalah jalan cerita utama alkitab dari awal sampai akhir.

PRAKATA

xi



Diberkati untuk Memberkati
Berkat allah tidak mudah dihitung dan ditaksir nilainya. ia dapat di-
sentuh sekaligus tidak terlihat, ia diberikan tepat waktu dan tanpa batas 
waktu. Berkat allah ditawarkan untuk semua orang, tetapi sifatnya khu-
sus seperti sidik jari. Beberapa berkat sifatnya sederhana dan jelas seperti 
sinar matahari. Yang lain lebih sulit dicerna seperti berkat di balik ke-
hancuran. tetapi satu hal saya yakini: berkat allah adalah solusi masa
lah terbesar Anda, jawaban doa Anda yang paling gigih, dan perwujudan 
mimpi terbesar Anda.

Seperti ditulis di bagian subjudul, kita bakal mendalami cara-cara 
memperoleh dan memberikan suatu berkat. Sebab, untuk itu perlu seni 
dan pengetahuan. tetapi jangan salah, tujuan akhirnya bukan untuk 
mem peroleh, melainkan memberikannya! allah memberi berkat bukan 
supaya standar hidup kita meningkat, melainkan supaya standar pem-
berian kita meningkat. Winston Churchill pernah berkata, “kita hidup 
dari apa yang kita terima, tetapi kita memberi hidup dari apa yang kita 
beri.”6 Gagasan ini sama tuanya dengan perjanjian allah dengan 
abraham, 

“Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,  
dan memberkati engkau  
serta membuat namamu masyhur;  
dan engkau akan menjadi berkat.  
Aku akan memberkati orangorang yang memberkati engkau,  
dan mengutuk orangorang yang mengutuk engkau,  
dan olehmu semua kaum di muka bumi  
akan mendapat berkat.”7

Berkat kovenan dengan abraham di atas masih berlaku hingga 
kini. mengapa? karena allah menepati janji-nya! lebih baiknya lagi, 
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perjanjian lama sudah diperbarui dan diperbaiki karena pencapaian 
kristus di kayu salib. tetapi jangan senang dulu.

pendek kata, kita diberkati untuk jadi berkat. untuk mengubah suatu 
berkat menjadi berkat ganda, berkat itu harus diteruskan. Sebab, berkat 
ganda memiliki rahasia, yakni bahwa ia diperoleh dengan cara memberi
kannya. aturan ini berlawanan dengan pandangan umum dan juga bu-
daya, tetapi memang demikianlah keajaiban di ujung lain dari Benang 
ariadne. dengan meneruskan berkat, maka anda jadi berkat yang lebih 
besar untuk lebih banyak orang.

Tur Kuasa
Sebelum kita memulai perjalanan untuk mendalami arti berkat, saya 
mau memberikan satu tur kuasa dari kejadian hingga Wahyu. ingat, satu 
ujung Benang ariadne harus diikatkan pada Berkat mula-mula: ““Beranak-
cuculah dan bertambah banyak.”8 Berkat Allah ditenun dari Taman 
eden ke ur, lalu ke kaldea tempat allah membuat perjanjian kovenan 
dengan abraham. momen ini diikuti dengan pertemuan mistis dan 
propetik dengan melkisedek.9 Darah dan anggur yang diberikan imam 
dan raja Salem itu kepada abraham menandai bakal adanya perjanjian 
baru. abraham membalasnya dengan memberi sepersepuluh dari harta 
miliknya.10 Berkat allah tetap berlaku di tengah kekonyolan yang diper-
lihatkan ishak dan Yakub; kejadian ini memberi bukti bahwa ia lebih 
besar dan lebih kuat dari kesalahan apa pun yang kita buat. Berkat itu 
mengubah Yakub menjadi israel, yang mengucapkan berkat yang lebih 
kuat dan teguh kepada dua belas anaknya, dua belas suku israel.

Selama empat ratus tahun israel diperbudak mesir, berkat itu tidak 
hilang meski di tengah penderitaan besar dan kemalangan tak terkira. 
Berkat itu muncul dalam suara di semak yang terbakar di padang be lan-
tara; membuat pria bernama musa punya keberanian ilahi untuk me-
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nentang Firaun. di tahap awal kepergian israel dari mesir, berkat allah 
mewujud dalam darah anak domba paskah; melindungi umat allah 
dan melepaskan mereka dari perbudakan. dalam perjalanan di padang 
belantara, berkat itu ada dalam rupa awan di siang hari yang memberi 
naungan. lalu, api di malam hari yang memberi penerangan. 

Saat di padang belantara, perkataan berkat diucapkan kepada umat 
allah di puncak Gunung Gerizim.11 Berkat ini meneguhkan sekaligus 
memisahkan antara yang taat dan yang tidak. allah menambahkannya 
dengan ucapan berkat mengenai keimaman israel.12 Berkat itu mem-
buat Sungai Yordan terbelah, tembok Yerikho roboh, dan hebron, satu 
negeri di perbukitan, dikalahkan.

Benang ariadne terus ditenun melewati padang penggembalaan, 
gua pelarian, dan lembah elah tempat Goliat dikalahkan oleh daud. 
Se telah seribu tahun, berkat itu diwarisi oleh daud yang adalah ketu-
runan Yehuda, lalu digenapi sepenuhnya dalam diri anak daud, di kota 
daud, seribu tahun kemudian. 

Singa Yehuda pun lahir di Betlehem, Allah beserta kita. Berkat itu 
tampaknya salah ditenun di taman Getsemani, terus ke Golgota, dan 
berakhir di salib kalvari. tetapi di sanalah kutuk dipatahkan dan berkat 
dilimpahkan, tanda Allah di pihak kita. perjanjian Berkat berubah men-
jadi Cawan Berkat, yaitu cawan anugerah allah yang tak terbatas; yang 
kita minum tiap kali mengikuti perjamuan tuhan dan memperingati 
persekutuan dengan kristus.13 pada hari ketiga, berkat itu ditetapkan, 
diteguhkan, dan dinyatakan dalam kubur yang kosong. dengan itu, 
tergenapilah janji Bapa yang tidak dilupakan-nya: “aku akan meng-
genapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang 
telah kuberikan kepada daud.”14  

hal terakhir yang Yesus perbuat sebelum diangkat ke surga adalah 
merentangkan tangan-nya dan memberkati para murid, layaknya imam 
israel di zaman kuno. maka ingatan awal adam menjadi ingatan ter-
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akhir dan tak terlupakan untuk para murid. empat puluh hari kemudian, 
berkat kedua diberikan pada para murid di sebuah loteng. Yaitu roh 
kudus, yang dicurahkan pada hari pentakosta, Allah di dalam kita.

Berkat yang Kekal
apakah yang dimaksud berkat allah? ia adalah allah sendiri—allah 
beserta kita, allah di pihak kita, allah di dalam kita. menurunkan arti 
berkat ini berarti menghina dia dan meremehkan berkat-nya. Allah 
beserta kita menggambarkan sukacita yang tak terkatakan dan damai 
sejahtera yang melampaui segala akal.15 Allah di pihak kita adalah ben-
tuk perkenanan-nya, faktor X yang membedakan kemampuan terbaik 
kita dengan kemampuan terbaik allah. Sedangkan Allah di dalam kita 
menunjuk pada kuasa, kuasa kebangkitan.

Setiap berkat rohani adalah milik kita karena perbuatan kristus 
melalui kematian dan kebangkitan-nya.16 dan saat kita menerima pe-
wahyuan sempurna dari allah, kita akan temukan bahwa insting allah 
sejak zaman dulu tetap sama sampai selamanya. di sanalah kita meng-
ingatkan ujung lain Benang ariadne kepada berkat terakhir dalam alki-
tab. Berkat mula-mula pun berubah menjadi berkat yang kekal, 

Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. mereka akan 
memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui 
pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.17

di halaman-halaman berikutnya, kita akan menggali berkat allah 
dari kejadian hingga Wahyu. Saya berdoa kiranya buku ini mengawali 
berkat allah dalam hidup anda, dan membuka pewahyuan akan kehen-
dak-nya, yakni agar anda lebih lagi menjadi berkat.

Saya ingin memberi saran sembari kita bersama memulai perja-
lanan ini.
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Janganlah membaca buku ini sendirian. Bacalah bersama teman 
atau anggota keluarga yang akan mengubah buku ini jadi berkat ganda. 
Beberapa buku paling baik jika dibaca seorang diri, tetapi Berkat Ganda 
memberi dampak terbaik jika dibaca dalam komunitas. Jika anda mem-
bacanya bersama orang lain, berkatnya akan berlipat. 
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B A B  S AT U

Porsi Ganda

Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian  
dari rohmu.

—2 raja-raja 2:9

Pada 6 Januari 1998, saya sedang mengikuti kelas doctoral of 
minis try di regent university, Virginia Beach, Virginia. tiba-
tiba saya di panggil keluar kelas untuk menjawab panggilan 

telepon. di dunia ini, tidak ada hal yang bisa mempersiapkan jiwa 
anda untuk mendengar berita yang mengubah hidup bahwa orang yang 
anda kasihi telah tiada.

Bob Schimdgall bukan hanya ayah mertua, tetapi juga ayah rohani 
saya. Selama 31 tahun, Bob merintis dan menggembalakan Calvary Church 
di naperville, illinois. teladan beliau menginspirasi saya untuk ber-
mimpi menggembalakan satu gereja seumur hidup. dialah pembimbing 



dan teladan saya dalam melayani. Walaupun dia tidak sempurna, ada 
urapan khusus yang bekerja dalam hidupnya. 

dua hari sebelum saya ditelepon, ayah mertua saya merayakan 
ulang tahun yang ke-55. dia berada di puncak kehidupan dan pelayan-
annya. pada pemeriksaan kesehatan tahunannya, dokternya berkata 
kepada dia, “arterimu kuat seperti truk mack.” Bagaimana bisa dia me-
ninggal akibat serangan jantung akut beberapa hari kemudian? apabila 
anda pernah melewati lembah bayang-bayang kematian, anda tahu 
pertanyaan itu tidak akan terjawab di kehidupan yang sekarang. allah 
dapat memberi minyak pesta ganti kain kabung, tetapi kesedihan kita 
tidak akan surut. itu baru terjadi saat kita memasuki dimensi nyata yang 
alkitab sebut sebagai surga. 

hari-hari pasca kematiannya membuat saya gamang, yang meru-
pakan anugerah allah. Jiwa dan tubuh saya terguncang. Saya tidak ingat 
betul hari-hari di seputar kematiannya. meski begitu, ada satu momen 
yang tidak akan pernah saya lupakan.

Setelah mendengar berita itu, lora dan saya berkendara dari Virginia 
Beach kembali ke Washington, dC, dalam rekor waktu terce pat. lalu, 
mengambil penerbangan berikutnya ke Chicago. Sekian jam berikutnya, 
setelah perjalanan yang serasa tiada akhir, kami tiba di rumah duka 
Fredrich-Jones di naperville, illinois. kejadian selanjutnya sulit saya 
jabarkan, sebab saya mendoakan sesuatu yang saya sendiri tidak dapat 
jelaskan. di kaki peti mati mertua saya, saya berdoa supaya diberi dua 
bagian dari rohnya. Saya tidak yakin, saya mengerti betul isi doa saya. 
Yang saya tahu, saya perlu pengurapannya, untuk menghormati waris-
an nya. Jadi, saya berdoa kepada allah supaya diberi dua bagian dari roh-
nya, tidak berbeda dengan nabi elisa. 
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Penggandaan
menjelang akhir pelayanannya, nabi elia sadar bahwa hari-harinya akan 
berakhir. dia berkata kepada muridnya, elisa, “mintalah apa yang hendak 
kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat dari padamu”18 Saya pikir 
elisa bisa meminta banyak hal lain termasuk harta elia. tetapi elia secara 
blak-blakan mengatakan apa yang sesungguhnya dia inginkan,

Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu.19

apakah suatu kebetulan bila elisa bisa membuat 28 mukjizat, yang 
dua kali lebih banyak daripada mentornya?20 Saya kira tidak, tetapi saya 
ingin membalik cara pandang kita. Sukses elia yang sebenarnya tidak 
diukur dari empat belas mukjizatnya. tetapi melihat generasi berikut-
nya melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. pendek 
kata, kesuksesan adalah mengenai suksesi. Jangan anggap ini kata-kata 
belaka. Sukses adalah menyerahkan tongkat estafet kepada mereka yang 
di belakang kita, lalu memberi mereka semangat sembari mereka berlari 
lebih jauh dan lebih cepat daripada kita. 

Saya mengambil kuliah S1 di universitas Chicago. universitas yang 
menelurkan 98 peraih nobel. meski demikian, saya tidak yakin semua 
prestasi itu menghasilkan peninggalan yang lebih besar daripada yang 
ditorehkan pelatih football terkenal di kampus ini, amos alonzo Stagg. 
Stagg melatih para monster midway (nama panggilan Chicago Bears) 
selama empat puluh tahun, memenangkan dua gelar nasional pada 1905 
dan 1913. dia membuat beberapa penemuan dalam olahraga football se-
perti huddle, tendangan ke dalam, formasi t, dan operan ke depan.21

amos alonzo Stagg adalah sosok yang menciptakan olahraga foot-
ball seperti yang kita kenal, tetapi penemuan itu bukanlah warisan ter be-
sarnya. ketika dia menerima tawaran melatih, dia memberi semacam 
pidato penerimaan kepada rektor universitas: “Setelah berpikir dan ber-
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doa, aku putuskan bahwa hidupku bisa dipakai dalam cara terbaik oleh 
pemilikku melalui jabatan yang anda tawarkan.”22 Stagg melatih foot-
ball sampai usia 98 tahun, tetapi dia tidak hanya melatih tim. dia me-
muridkan para pemainnya.  

Setelah timnya memenangi satu musim pertandingan, seorang 
wartawan memberinya selamat. daripada menerima begitu saja pujian 
itu, Stagg memberi pelajaran pada sang wartawan muda. dia berkata 
secara gamblang: “aku takkan tahu seberapa baik pekerjaanku hingga 
dua puluh tahun lagi. Saat itulah aku akan melihat sudah jadi seperti apa 
anak asuhku.”23

Seperti mungkin anda bayangkan, amos alonzo Stagg didaftarkan 
pada museum orang terkenal di cabang football kampus. Yang mungkin 
tidak anda tahu, dia terdaftar di sana baik sebagai pemain maupun pe-
latih. lebih hebatnya lagi, Stagg didaftarkan dalam museum orang ter-
kenal di cabang bola basket! Faktanya, di universitas Chicago, amos 
alonzo Stagg melatih football, bola basket, dan baseball. dia menolak 
enam tawaran bermain di liga baseball profesional, tetapi membantu 
banyak pemain liga utama masa depan dengan satu lagi penemuannya—
batting cage (tempat latihan memukul di olahraga baseball/sofatball)!24

Sebuah warisan  tidak diukur dari apa yang kita peroleh dalam hidup. 
ia diukur dari panjangnya pohon pemuridan dan rantai mentoring yang 
kita rintis. ia diukur dari buah yang kita tumbuhkan dalam pohon pe-
muridan orang lain. ia diukur dari investasi dalam diri orang lain yang 
masih memberi manfaat dua puluh tahun kemudian. ia diukur dari tiap 
berkat yang kita limpahkan.

relasi antara elia dan elisa adalah purwarupa berkat ganda. Se te lah 
menerima jubah elia, elisa meneruskan berkatnya dengan membuat 28 
mukjizat untuk sesama! dalam prosesnya, elisa menjadi warisan dari 
elia.
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elia adalah porsi ganda dari elisa.
elisa adalah berkat ganda dari elia.
porsi ganda siapakah anda ini?
dan siapakah yang adalah berkat ganda anda? 

Berlututlah 
di bawah pimpinan Bob Schimdgall, Calvary Church bertumbuh men-
jadi salah satu gereja terbesar di amerika pada masanya. lebih hebatnya 
lagi, gereja itu menjadi yang terdepan di bidang misi dan amal di negara 
ini. Beliau menyimpan rapat-rapat fakta itu, sebab dia tidak mau jema-
atnya berpuas dengan level pengorbanan mereka! dia dan ibu mertua 
saya terus memimpin, sering kali menggelontorkan dana yang melebihi 
penghasilan mereka. 

Bob Schmidgall adalah sosok yang sulit dilukiskan. ketika dia berdoa, 
anda merasa bahwa tidak mungkin allah tidak mengabulkan doanya! 
ketika dia berkhotbah, iman anda dikuatkan sehingga anda percaya 
bahwa allah berkuasa melakukan hal besar. tetapi yang paling mem-
beri dampak pada banyak orang adalah cara beliau melayani sesama yang 
membutuhkan. apabila dia melewati mobil yang bannya bocor, sangat 
mungkin dia akan membantu menggantinya. dia sering ada di rumah 
sakit sepanjang malam untuk membacakan alkitab dan menyam paikan 
renungan. ketika saya berbicara di beberapa gereja atau konfe rensi di 
seantero amerika, kadang-kadang saya bercerita tentang beliau. hampir 
tiap kali saya bicara, bahkan dua dekade setelah kematiannya, selalu saja 
ada pendengar yang menyela saya, lalu menceritakan bagai mana Bob 
Schimdgall memberkati mereka dengan cara yang meng ubahkan hidup.

Saat saya berdiri di kaki peti matinya di hari dia wafat, pikiran dan 
hati saya dibanjiri berbagai gagasan dan perasaan. tetapi saya percaya, 
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allah menghargai doa berkat ganda yang saya naikkan dalam cara-cara 
yang tidak saya pahami. 

Saya ingin sedikit meringankan tekanan dalam kehidupan doa 
anda. Berkat allah tidak tergantung pada kemampuan anda merangkai 
26 alfabet menjadi satu mantra. anda juga tidak perlu memberi tahu 
allah cara melakukan pekerjaan-nya! Sekedar info dari saya: allah tidak 
pernah gugup! kita pun tidak perlu! meskipun begitu, allah sama se-
kali tidak menjawab doa-doa yang tidak pernah kita naikkan. Jadi, kita 
harus tetap berdoa  segigih mungkin. akan tetapi, usaha kita harus lebih 
keras daripada itu. Salah satu kesalahan umum kita adalah berpikir, kita 
bisa menyamai pencapaian orang lain tanpa berkorban sama sekali! Jadi, 
sebelum anda iri akan kesuksesan orang lain untuk sekian waktu lama-
nya, buat perhitungan. kesuksesan mereka adalah hasil sampingan dari 
pengorbanan yang orang lain enggan lakukan!

Bagian pertama yang rusak dari celana ayah mertua saya adalah 
daerah lutut, sebab bagian itu sering jadi alas waktu berdoa. memohon 
porsi ganda tanpa berlutut adalah sikap yang tidak tulus dan tidak hor-
mat. Berkat allah tidak seharusnya membuat anda tidak mau berdoa 
seakan-akan semuanya tergantung pada allah. atau bekerja keras se-
akan-akan kitalah yang menentukan hasilnya. Berkat adalah suplemen. 
Jika anda mau sukses tanpa berkorban, kiranya anda beruntung karena 
itulah yang sungguh-sungguh anda butuhkan, keberuntungan. Berkat 
allah adalah jimat keberuntungan. anda tidak bisa menerimanya, te-
tapi itu harus diupayakan. kalaupun berkat allah tidak berbayar, mem-
perolehnya memerlukan pengorbanan besar! Jika anda ingin menerima 
berkat ganda, bersiaplah menggandakan etos kerja dan doa anda!

itulah alasan mengapa elia menjawab seperti ini atas permohonan 
elisa: “Yang kauminta itu adalah sukar”25
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Doa-Doa yang Berani
ketika ayah mertua saya meninggal, national Community Church (nCC) 
adalah bayi dua tahun. Jemaat kami kurang dari seratus orang. kami be-
lum bisa mandiri selama satu tahun berikutnya. Saya sempat tidak yakin 
nCC bisa bertahan, tetapi saya bertumpu pada keyakinan terdalam bahwa 
allah menghargai doa-doa yang berani, sebab doa yang berani adalah 
tanda hormat kepada allah.

ketika saya mulai memohon berkat ganda, saya duga jawabannya 
adalah gereja yang dua kali lebih besar daripada Calvary Church. Saya 
yakin bahwa doa itu sudah cukup berani. tetapi sekarang saya mengerti, 
arti porsi ganda lebih besar daripada “dua kali lipat”! allah menjawabnya 
dengan cara-cara yang tidak saya maksudkan dan tidak saya duga. Berkat 
ganda yang saya mohonkan, tanpa saya sadari, dikabulkan melalui dua 
urapan. Yang pertama adalah panggilan menjadi pendeta dan satu lagi 
penulis. kadang-kadang, saya seperti menangani dua pekerjaan sekaligus, 
tetapi kini saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup tanpa menger-
jakan salah satunya.

Selama dua dekade terakhir, nCC berkembang menjadi sebesar 
Calvary Church saat ayah mertua saya meninggal. Saya tidak terkejut jika 
kami akan bertumbuh dua kali lipat dalam sepuluh tahun berikutnya. 
Jelas hal itu bukan saya yang menentukan. kami menanam dan menyi-
rami, tetapi allah yang menumbuhkan.26 dan saya tidak mau ada di tem-
pat lain untuk melakukan pekerjaan lain meski menggembalakan 
gereja di ibukota tidak selalu mudah.

Walaupun saya senang berkhotbah, kenyataannya dampak ter besar 
saya bukan berupa perkataan, melainkan tulisan. dalam perja lan annya, 
akhirnya saya beralih dari pendeta yang menulis ke penulis yang merang-
kap pendeta. tentu saya bersyukur bisa mengerjakan ke duanya. perlu 
diketahui pula, saya masih punya sejumlah tujuan besar yang belum 
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tercapai, di antaranya naskah-naskah film yang saya usul kan kepada 
para produser, tetapi belum diterima. Saya pun pernah gagal dalam 
beberapa hal. tetapi saya sungguh percaya, apa pun dampak yang saya 
beri sebagai pendeta dan penulis, semua itu berawal dari doa me-
mohon porsi ganda di kaki peti mati ayah mertua saya. Saya harap doa 
itu menjadi penghormatan atas warisannya dan meneruskan berkatnya, 
seperti elia dan elisa.

Tawanan Pengharapan
konsep berkat ganda telah disalahgunakan dengan cara menyebut dan 
mengklaimnya melalui khotbah-khotbah, jauh lebih lama dari usia 
saya. Saya tahu bahwa salah menginterpretasi dan menerapkan berkat 
ini akan berbahaya, karena keterkaitannya dengan janji allah. tetapi 
janganlah menolaknya! kita harus paham apa itu berkat ganda dan apa 
yang bukan. Berkat ganda bukanlah kesehatan, kekayaan, dan kemak-
muran. ia bukanlah investasi yang memberi dua ratus persen nilai kem-
bali. ia lebih besar dan lebih baik daripada itu.

dalam alkitab, ada tertulis setengah lusin “janji ganda”. nabi Yesaya 
menjanjikan “sukacita ganda” atau “warisan ganda”; tergantung dari 
versi alkitab yang anda pakai.27 rasul paulus berbicara tentang meng-
hormati para pemimpin yang arif.28 lalu seperti yang baru kita pelajari, 
dua bagian dari roh elia memampukan elisa membuat mukjizat dua 
kali lebih banyak dalam pelayanannya. dalam hal ini, berkat ganda 
terunik di alkitab mungkin adalah yang dimaklumkan nabi Zakaria, 

Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan! 
Pada hari ini juga Aku memberitahukan: Aku akan memberi ganti ke
padamu dua kali lipat!29
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nabi Zakaria mengumumkan berkat ganda kepada tawanan pe-
rang Yahudi. dia menyebut mereka tawanan pengharapan. keduanya 
sangat berkebalikan. lalu mana yang benar, tawanan perang atau peng-
harapan? Jawabannya tergantung perspektif anda. Jika anda mem bi-
arkan keadaan menentukan cara anda memandang allah, anda tawan an 
perspektif. atau lebih buruk lagi, anda tawanan kesalahan masa lalu! 
tetapi jika anda membiarkan allah menentukan cara anda melihat 
keadaan, anda tawanan pengharapan. 

Janganlah membiarkan orang lain memberi label pada diri anda, 
kecuali allah. anda bukanlah label dari orang lain. anda adalah siapa 
di mata allah! anda adalah biji mata-nya.30 anda adalah objek sukacita-
nya.31 anda lebih dari pemenang.32

israel mengalami kekalahan pahit di tangan orang Babel. mereka 
di bawah pengampunan para penangkap yang menajiskan Bait Suci 
dan menghina allah mereka. tetapi pada akhirnya, allah mengingatkan 
mereka siapa yang akan menang. atas penderitaan itu, dia meng umum-
kan janji untuk memberi berkat ganda. 

niV menyatakan, “aku akan mengembalikan dua kali lipat.”
kJV menyatakan, “aku akan memberi porsi ganda kepadamu.”
nlt menyatakan, “aku akan mengembalikan dua berkat atas se-

tiap penderitaanmu.”
kita harus hati-hati agar tidak mengubah prinsip alkitabiah ini men-

jadi rumus matematika. Ya, memang ada tertulis: lebih baik satu hari di 
pelataran tuhan daripada seribu hari di tempat lain.33 tetapi saya tidak 
yakin pemazmur sedang berbicara mengenai rasio 1000:1. Berkat keha-
diran allah tidak bisa direduksi menjadi menit atau jam, juga men jadi 
dollar atau sen. Walaupun satu hari adalah seribu tahun bagi allah, dia 
berada di luar empat dimensi ruang dan waktu yang kini kita tem pati. 
Jadi, bagi allah yang kekal, waktu bersifat abstrak. 
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meski demikian, janganlah meremehkan berkat allah atau meng-
abaikan fakta bahwa allahlah pribadi yang menjanjikan berkat ganda. 
Saya sendiri sadar, berkat ini diberikan kepada pengungsi israel yang 
hidup di abad 5 Sm, tetapi saya percaya berkat itu juga ditujukan pada 
kita. mengapa? karena allah yang mengucapkan janji itu masih sama, 
dulu, sekarang, dan selamanya.34  Segala berkat rohani adalah milik kita 
yang ada di dalam kristus.35  Berapa pun banyaknya janji dari allah, janji-
janji itu adalah ya di dalam kristus.36

Janji allah memang tidak bisa anda klaim secara asal seperti di gim 
menebak ekor keledai (pin the tail on the donkey), meski begitu nama 
anda telah tersemat pada setiap janji allah. Semua berkat di alkitab 
adalah bagian tak terpisahkan dari hak lahir rohani karena perbuatan 
kristus di kayu salib. anda tinggal memposisikan diri untuk menerima 
berkat itu dengan berlutut di kaki salib, diakhiri dengan melempar 
mahkota kita di depan takhta allah. lalu sambil menerimanya, kita terus-
kan lagi tiap berkat itu.

Yang Terbaik Masih akan Datang
kitab ayub barangkali adalah kitab tertua di alkitab, tetapi hikmahnya 
tidak pernah lekang oleh waktu. ayub kehilangan segala hal yang berarti 
baginya—keluarga, kesehatan, dan hidupnya. dia tidak hanya selamat 
dari semua kemalangan itu, tetapi juga memberi persembahan pujian 
kepada allah. pada titik terendah dalam hidupnya, dia memuji allah yang 
memberi dan allah yang mengambil.37

Saat ayah mertua saya dimakamkan, saya berusaha sebaik mungkin 
untuk mengikuti jejak ayub. untungnya, teman dan keluarga kami lebih 
mampu menghibur kami daripada kerabat ayub. Saya tidak akan pernah 
lupa dengan orang yang memungut dan menyemir sepatu kami sebe lum 
berangkat ke pemakaman. meskipun itu kebaikan kecil, artinya begitu 
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besar untuk kami. Saya pun mengingat dengan sungguh kebaik an itu, 
dan mencoba meneruskannya.

ada pula yang menguatkan kami dengan perkataannya yang men-
jadi pegangan bagi keluarga kami. dalam hidupnya, Bob Schmidgall 
memiliki figur Yonatan dan orang itu adalah Betta mengistu. dalam hari-
hari tergelap, perkataan paman Betta menjadi sandaran kami. dia ber-
kata, “Saat kita mengalami kemalangan, kita bukan sedang melangkah 
mundur, sebab allah telah merencanakan kebangkitan kita.” apabila 
perkataan itu diucapkan orang lain, barangkali bobot pengaruhnya tidak 
sama. malah mungkin memberi efek berlawanan. tetapi ketika diucap-
kan olehnya, perkataan itu membantu kami dalam menanggung rasa 
duka. 

tahan sebentar.
Beberapa tahun yang lalu, saya menjadi salah satu panelis dalam 

satu konferensi bersama Bob Goff. Bob adalah salah satu sosok idola saya 
di bumi ini. dia punya cara untuk menyederhanakan dan menguatkan 
kabar baik yang termuat dalam injil. Saya lupa dengan pertanyaannya, 
tetapi jawaban Bob sangat menguatkan: “Judul bab terbaik ada di bela-
kang.”

mungkin, anda sedang berada di satu bab berjudul Kemalangan, 
mungkin itu adalah perceraian pahit, keputusan buruk, atau diagnosis 
yang sulit diterima. kisah hidup ayub juga demikian. ia seperti mem-
per lihatkan tragedi, tetapi berbalik di pasal terakhir saat allah menyata-
kan kemenangan-nya. Bab terbaik ada di bab terakhir, dan bisa jadi judul-
nya adalah Berkat Ganda.

Lalu TUHAN memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk 
sahabatsahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua kali 
lipat dari segala kepunyaannya dahulu.38
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apa ada seorang yang perlu anda doakan? Seperti halnya ayub, 
mungkin ia adalah teman yang menyakiti perasaan anda atau atasan 
yang mengkhianati anda. mengampuni tidak hanya mematahkan kutuk 
kepahitan, tetapi juga menghadirkan berkat allah. kiranya pengam-
punan memulai babak baru di hidup anda!

Sekarang, apakah anda sadar bahwa allah bertindak dengan sangat 
teliti? dikatakan di sana, tuhan memberi ayub dua kali lipat hartanya 
semula. persoalannya, tidak ada siapa pun yang menghitung harta ayub, 
bukan? Saya beri tahu; yang menghitung adalah allah yang menampung 
air mata kita di kirbat-nya. Jangan mengubah bagian ini menjadi janji 
yang bisa dihitung-hitung. tetapi ketahuilah, penderitaan yang kita alami 
tidak pernah luput dari perhatian allah. 

TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari 
pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor 
kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu 
ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang anak lakilaki dan tiga 
orang anak perempuan.39

menurut saya, berkat ganda punya sisi menarik, sebab selaras de-
ngan hukum perjanjian lama. Jika seorang pencuri ketahuan mencuri 
ternak, dia berkewajiban membayar ganti rugi dua kali lipat.40 Saya 
percaya itu juga berlaku bagi pencuri yang datang untuk membunuh, 
merampas, dan menghancurkan.41

Jika anda mengalami kemalangan besar seperti ayub, menerima 
situasi baru tidak mudah. anda perlu waktu sebelum pulih, dan saya sa-
ngat mendorong anda mengambil waktu! Jika anda mencoba meng-
abaikan rasa sedih, jiwa anda tertekan. Saya tidak berjanji bahwa rasa 
sakit itu akan lenyap dan tidak kembali lagi, tetapi damai dari allah akan 
membantu anda mengelola rasa sakit. Janji-janji allah akan membantu 
anda mengatasi kesakitan.
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pertanyaannya: saat hati anda mulai sembuh nanti, akankah anda 
cukup berani memercayai allah yang memberi berkat ganda? akankah 
anda cukup berani untuk percaya bahwa allah ingin memberkati lebih 
banyak di paruh kedua hidup anda ketimbang di paruh pertama? ingat-
lah, pertandingan belum selesai di akhir paruh pertama. anda belum 
kalah! Saya percaya, berkat allah akan dicurahkan asal kita taat,42 karena 
itu saya percaya pada kesembuhan di paruh kedua dan kebangkitan di 
kuartal keempat! Saya percaya anda akan mengalaminya. pertanya an-
nya: percayakah anda?

kembali ke janji yang dimaklumkan oleh Zakaria.
Saya paling suka dengan parafrasa alkitab The Message: “hari ini 

juga, aku mengumumkan upah ganda.” Jika anda punya relasi dengan 
Yesus kristus, tidak ada lagi bahaya ganda. dosa anda diampuni serta 
dilupakan. hal itu sangat menakjubkan, tetapi itu baru separuh kebe-
naran injil. Selain utang dosa kita dibayar lunas, kebenaran kristus juga 
dipindahkan ke dalam kita. Yaitu seluruh kebenaran-nya. Jika itu bukan 
upah ganda, lalu seperti apakah upah ganda itu? apalagi, ke dalam kita 
juga diberikan setiap berkat rohani di dalam kristus.

pernah saya melewati babak hidup yang berjudul Kegagalan se-
hingga saya frustrasi. kisah hidup saya meliputi Sakit Jantung, yang masih 
terasa sakit. daftar isi hidup saya mencakup Kesakitan dan Penderitaan, 
tetapi di dalamnya ada allah yang bekerja dalam segala hal untuk kebaik-
an bagi mereka yang mengasihi dia dan telah dipanggil sesuai kehen-
dak-nya.43 itulah sebabnya, saya percaya bahwa yang terbaik masih 
akan datang! 
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