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Peran pengajar dalam jemaat adalah sangat penting. Oleh sebab itu, setiap 
jemaat (umat) Allah yang terpanggil menjadi pengajar harus bertanggung jawab untuk 
mendidik jemaat dalam kebenaran Firman Tuhan, sekaligus membentuk kehidupan 
karakter jasmani dan kerohanian mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Penulis 
memahami bahwa peran pengajar dalam jemaat ia terus menerus melayani agar 
jemaat Tuhan dapat bertumbuh dan berkembang dalam pengenalan akan Allah 
sehingga dapat berguna, bermanfaat, dan berfungsi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. 
Serta mengembangkan potensi jemaat yang ada.  

Peran pengajar dalam jemaat adalah mereka yang memegang peranan penting 
untuk pelayanan dengan baik didalam jemaat tersebut. Penulis memahami bahwa 
peran pengajar dalam jemaat adalah untuk memperlengkapi mereka melalui 
pembimbingan atau pembinaan yang dilakukan oleh pengajar dalam jemaat tersebut. 
Para pengajar dalam jemaat adalah Allah yang telah menetapkannya untuk 
memelihara, membangun, memperlengkapi setiap umat Tuhan dalam mencapai suatu 
kesatuan didalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Untuk itu pemilihan 
Allah adalah hal yang tidak bisa dapat digugat oleh siapapun. Karena Allah yang 
berdaulat, maha kuasa dan berkarya atas kehidupan para pengajar di dalam jemaat 
Efesus dan jemaat masa kini. Dalam perkataan Rasul Paulus bahwa Allah telah 
menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang dipanggil dan 
ditetapkan-Nya sejak semula.  

Pada bagian ini, penulis mendapatkan bahan atau literatur yang mendukung 
dalam pembahasan sikripsi ini. Penulis melakukan penelitian melalui literatur atau 
pustaka, yang menjadi pembahasan atau permasalahan yang penulis kaji dalam bagian 
ini adalah sejauh mana peran pengajar dalam jemaat Efesus pasal 4. Berdasarkan 
metode penelitian yang penulis pakai yaitu metode kualitatif. Metode inilah yang dapat 
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan dalam sikripsi ini. 
Dalam bagian ini penulis memahaminya secara ekspositori tentang peran pengajar 
dalam surat Efesus pasal 4: sehingga dapat menemukan dengan jelas peran pengajar 
dalam surat Efesus dan implikasinya bagi pengajar di gereja masa kini 


