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Terpujilah Allah Yang Telah Memilih Kita  
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Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memiliki pemahaman bahwa Allah Bapa telah 

memberikan berkat kepada kita melalui karya Yesus Kristus. Atas dasar tersebut, seyogyanya orang percaya 

dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada orang yang belum menerima anugerah tersebut. 

Paulus mengingatkan jemaat Efesus 3 berkat hidup yang diperoleh dari Allah Bapa. 

Pertama, Kita Dikaruniai Segala Berkat Rohani di Dalam Sorga 

Dalam Ef. 1:3 Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, bahwa ketika menerima Yesus sebagai Tuhan 

dan Juru Selamat mereka, disaat bersamaan, mereka telah menerima kasih karunia berupa segala berkat 

rohani dalam sorga.  

Dirinya juga menyatakan, “Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus….” Nats tersebut 

mengatakan bahwa pada dasarnya manusia tidak ada yang layak untuk mendapatkan kasih karunia tersebut. 

Maka dari itu sudah selayaknya kita menaikkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, serta 

menjadikkannya “gaya hidup” bagi setiap orang percaya. 

Kedua, Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan 

“Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan – Ef. 1:4a.” Nats tersebut dituliskan 

untuk menjelaskan betapa agung dan besar kasih karunia Allah kepada kita. Kita dipilih bukan karena setiap 

perbuatan atau usaha kita, tapi semata hanya oleh kedaulatan dan kasih karunia yang telah Dia nyatakan di 

dalam Kristus Yesus.  

Rasul Yohanes juga memberikan penegasan dalam Injil Yohanes 15:16, ”bukan kamu yang memilih Aku, 

tetapi Akulah yang memilih kamu …. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap.” 

Allah memilih kita bukan hanya karena kasih karuniaNya, akan tetapi kita juga harus dapat pergi dan 

menghasilkan buah. 

Ketiga, Kita Dipilih Supaya Kita Kudus dan Tak Bercela di Hadapan Allah 

Dalam bagian selanjutnya dalam Efesus 1:4, Paulus menegaskan bahwa “supaya kita kudus dan tak bercacat 

dihadapanNya”. Segala berkat sorgwai yang sudah diberikan Allah hanya dapat dinikmati oleh orang-orang 

percaya yang senantiasa dalam hidupnya menjaga kekudusan dan senantiasa menjaga hidupnya sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.  

Setiap kita dapat menjadi kudus karena anugerah yang kita terima. Akan tetapi menjadi tugas kita untuk 

tetap menjaga kekudusan tersebut. Dengan membaca dan merenungkan Firman Tuhan dapat menolong kita 

untuk dapat hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. 

KESIMPULAN 

Setiap kita adalah orang berdosa yang tidak layak dihadapan Allah. Akan tetapi karena kasih karuniaNya 

yang besar, Allah memberikan berkat-berkat sorgawi bagi kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus sehingga 

mengucap syukur selalu menjadi bagian hidup orang percaya. Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan menunjukkan bahwa kita istimewa. Maka perlu untuk kita menjaga hidup kita terus berpadanan 

dengan kehendakNya. 


