
BLESSING (Bible Study and Sharing) – GEREJA SUNGAI YORDAN 

Pelajaran Minggu ke 1, November 2015 

 Tema: KEKAYAAN ROHANI DI DALAM KRISTUS 

  

Milyaran orang di dunia mengejar kekayaan secara materi, padahal kekayaan tersebut bersifat 

sementara. Pada hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengenai 

kekayaan rohani kita di dalam Kristus. Kota Efesus adalah kota perdagangan yang kaya, karena 

kota ini merupakan titik temu 4 jalur utama perdagangan di Asia Barat saat itu, sehingga 

materialisme sangat kuat di kota tersebut. Mungkin mirip dengan tempat tinggal kita saat ini, 

dimana kesuksesan seseorang seringkali diukur berdasarkan uang. 

Di tengah-tengah kota Efesus yang materialistis tersebut, tulisan Paulus ini menjungkirbalikkan 

pemikiran dunia. Kita diingatkan bahwa yang lebih penting adalah menikmati kekayaan rohani di 

dalam Kristus. 

Baca: Efesus 1:3-14 

1. Ayat 3. Menurutmu, apa artinya “segala berkat rohani di dalam sorga”? Bagaimana caranya 

seseorang bisa memperoleh harta sorgawi tersebut? Apakah harta tersebut bisa didapatkan 

dengan usaha manusia? 

 

 

 

2. Ayat 4a. Dari milyaran orang yang ada di dunia, kita bersyukur bisa percaya kepada Tuhan 

Yesus saat ini. Padahal di sekitar kita, masih banyak orang yang belum percaya kepada-Nya. 

Menurutmu, apakah hal itu terjadi secara kebetulan? Atau hal itu semata-mata karena kita yang 

memilih untuk percaya kepada Tuhan? 

(Baca juga ayat 5 dan 11, Roma 8:29, Yohanes 15:16) 

 

3. Ayat 4b-5. Roma 8:29. Apa tujuan Allah memilih dan menyelamatkan kita? 

 

a) Ayat 4b. Supaya kita __________ dan _________________ 

 

b) Ayat 5. Supaya kita menjadi _________________ 

 

c) Roma 8:29. Supaya kita menjadi __________________________________ 



 

4. a. Apa artinya hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya? Bagaimana caranya agar hidup 

kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya? (Ingat pelajaran yang lalu) 

 

 b. Apa artinya menjadi anak-anak Allah (adopted as His sons)? Bayangkan apa yang terjadi 

bila Anda diadopsi menjadi anak seorang konglomerat yang berhati mulia. Apa yang akan 

terjadi? Apakah ada perubahan yang drastis? Lalu bagaimana seharusnya hidup kita yang 

“diadopsi” menjadi anak-anak Allah? 

 

 c. Apa artinya menjadi serupa dengan Kristus (gambaran Anak-Nya)? Serupa dengan Dia 

dalam hal apa saja? 

  

5. Ayat 6-8. Bagaimana kita bisa menerima semua berkat rohani tersebut? 

 

Berulang-ulang disebutkan dalam ayat-ayat ini mengenai kasih karunia. Apakah artinya kasih 

karunia dan apa pentingnya bagi kita? 

 

6. Ayat 11. Berapa kali kata-kata “di dalam Dia” atau “di dalam Kristus” dapat kita temukan di 

sepanjang ayat 3-14? Apa artinya? 

 

7. Ayat 13-14. Saat ini, belum seluruh berkat rohani tersebut kita terima, karena masih hidup di 

dunia, sehingga kita belum menikmati seluruh berkat rohani di dalam sorga. Apa jaminan 

bahwa kita akan memperoleh semuanya itu? 

(Kata “meterai” dalam ayat 13 artinya bukti/tanda kepemilikan) 

 

Sharing 

1. Berkat apa yang saya dapatkan dari pelajaran komsel hari ini? 

 

2. Berkat rohani apa yang saya merasa belum menikmati sepenuhnya? 

 

3. Dalam hal apa saya masih belum serupa dengan Kristus? Apa komitmen saya hari ini? 


