
7 Berkat-Berkat dari Abraham 
 

“Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-

sama dengan Abraham yang beriman itu”  

Galatia 3:9 

 

Ada lebih dari 40 berkat-berkat didalam Tuhan yang diberikan kepada Abraham 

tetapi tujuh berkat yang menyolok tercatat di Kejadian 12: 1-3. 

 

a) Berkat-berkat bimbingan: "ke negeri yang akan Kutunjukan 

kepadamu."  Allah ingin menuntun kita dengan roh-Nya ke dalam rencana 

kehendak-Nya yang sempurna bagi hidup kita (Am 3:5-6). 

 

b) Berkat-berkat pertambahan: "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa 

yang besar."  Setiap pertambahan adalah produk sampingan dari kerja 

keras kebaikan Allah (Mzm 115:14-15). 

 

c) Berkat perjanjian: "Aku akan memberkati engkau".  Dalam versi Amplified, ia 

menambahkan 'dengan berkat perkenanan'.  Sesungguhnya,  ketika Allah 

berkenan pada kita, kita memenuhi syarat untuk setiap berkat-berkat yang 

dijanjikan dalam firman-Nya (2 Petrus 1:4). 

 

d) Berkat-berkat kemasyuran: "Aku akan membuat nama-mu masyur".  Ketika 

Tuhan menghormati Anda, Engkau adalah kepala dan bukan ekor.  Anda 

bangkit untuk dihormati, penting dan dipromosi, ditinggikan di mata manusia 

(Mzm 75:7). 

 

e) Berkat-berkatnya menjadi berkat: Anda adalah garam dan terang di 

bumi.  Kita adalah saluran yang mendistribusi berkat-berkat-Nya dengan 

limpahnya ke dalam dunia yang membutuhkan. (Mzm 112:9). 

 

f) Berkat-berkat kebaikan: "Aku akan memberkati mereka yang memberkati 

engkau".  Allah adalah Allah yang memberi upah.  Dia memberi upah 

kepada yang percaya kepada kebenaran. 

 

g) Berkat-berkat kelimpahan mega: "dan semua keluarga-keluarga di bumi 

diberkati."  Anda adalah Yusuf bagi generasi Anda. 

 

Sebagai keturunan Abraham menurut Galatia 3:29, saya akan selalu dibimbing ke 

dalam kehendak rencananya yang sempurna untuk hidup saya dan dengan 

demikian memenuhi takdir saya yang menyenangkan Allah. 

  



Berkat-berkat pertambahan adalah bagian perjanjianku dan saya akan merasakan 

berkembangnya pertumbuhan di setiap bidang kehidupan saya.  Hari-hari 

kemandulan saya sudah berakhir, pertambahan dan berbuah-buah akan berlimpah-

limpah dalam hidup saya. 

 

Tudung perkenanan akan menguasai kehidupan saya, ditinggikan untuk 

kebahagiaan, diberkati dan diistimewakan.  Setiap hari, saya diberkati oleh kebaikan 

dan kasih karunia Allah.  Saya diberkati dengan berlimpah dan makmur.  Cawanku 

dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya setiap hari. 

 

Perkenanan-Nya membuat saya luar biasa.  Rahmat-Nya menyebabkan saya 

menjadi terkenal dan menjadi pemimpin.  Niat baik dan ketenaran akan memberkati 

semua karya tanganku.  Nasihat dan saran saya selalu dihormati dan dihargai oleh 

semua orang. 

 

Setiap tempat yang saya kunjungi, keadaan tertentu akan berkembang dan 

mekar.  Apa saja yang didoakan oleh tangan saya akan berlimpah dengan kebaikan 

surga.  Setiap doa yang saya panjatkan diperhatikan oleh Tuhan Yang 

Mahakuasa.  Kehadiran-Ku adalah berkat bagi seluruh orang. 

 

Saya sangat penting bagi Tuhan.  Karena saya sangat berkenan di mata-

Nya.  Siapa pun yang memberkati saya akan diberkati oleh Allah (Mat 25:35-

45).  Saya adalah seorang Yusuf dan Ester bagi generasi saya.  Saya adalah benih 

Abraham yang akan memberkati generasi saya untuk memenuhi perjalanan saya 

sesuai dengan prinsip Galatia 3:7,9,26: Hidup oleh iman!  Sebagai keturunan 

Abraham, saya adalah orang yang beriman!  Dengan iman, saya akan mengambil 

bagian dari semua kebaikan perjanjian Bapa-Ku. 


