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Menikmati Berkat Rohani
Efesus 1:3-14
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan
kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
- Efesus 1:3
Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua ingin diberkati terutama dalam hal kesehatan, makan
dan minum, usaha lancar, dan keluarga bahagia. Semua berkat yang disebutkan tadi tentu
baik. Namun, Paulus dalam perikop bacaan ini menyatakan bahwa ada berkat yang lebih
bernilai daripada hanya sekadar berkat jasmani. Berkat itu adalah berkat rohani. Paulus
menyatakan bahwa di dalam Kristus, kita sudah menerima berkat rohani di dalam sorga (ay. 3).
Apa saja berkat rohani yang kita terima? Pertama, di dalam Kristus, kita sudah dipilih dan
ditentukan menjadi umat Allah yang kudus dan tak bercacat (ay. 1-6). Inilah rancangan Allah
yang luar biasa bagi kita. Sebelum segala sesuatu dijadikan, bahkan sebelum Adam dan Hawa
jatuh ke dalam dosa, Allah, di dalam hikmat-Nya, telah memilih dan menentukan kita menjadi
anak-anak Allah.
Kedua, di dalam Kristus, kita memperoleh penebusan dosa (ay. 7-12). Kematian Kristus di atas
kayu salib, menjadi karya terbesar Kristus bagi kita. Dia rela mencurahkan darah-Nya untuk
menebus kita dari maut. Kita telah ditebus menjadi milik Allah dan bukan lagi milik maut. Semua
karena kasih anugerah-Nya bagi setiap kita. Inilah berkat yang paling indah bagi kita. Walaupun
kita memiliki semua berkat jasmani, tanpa berkat rohani ini, semuanya sia-sia belaka.
Terakhir, di dalam Kristus, kita memiliki Roh Kudus (ay. 13-14). Roh Kudus adalah berkat
rohani bagi kita karena Dia menjadi penghibur dan penolong dalam hidup kita. Roh Kudus akan
memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Dia juga memeteraikan kita sebagai milik Allah
sehingga kita dapat menerima semua berkat rohani tersebut.
Saudaraku, ingatlah semua berkat rohani yang telah kita terima. Marilah bersyukur untuk
semua berkat rohani yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Selain itu, nikmatilah hidup di
dalam segala berkat rohani dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Bukti kalau kita sudah
menerima berkat rohani adalah dengan menunjukkan bahwa kita sudah berubah menjadi
manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang di dalam Kristus Yesus.
Refleksi Diri:
●
●

Apakah selama ini Anda sadar telah menerima berkat-berkat rohani yang disebutkan di atas?
Apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda manusia baru yang telah
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