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Surat Efesus merupakan surat yang membahas tentang doktrin Kristus tetapi 
dalam Efesus 5:25-28 ini membahas tentang tanggung jawab seorang suami yang 
didalamnya merupakan analogi kasih Kristus kepada jemaat-Nya. Gambaran seorang 
suami yang seharusnya menjadi suami yang penuh dengan kasih Kristus. Secara 
khusus pada teks ini membahas peran seorang suami. Pengaruh hidup dan tradisi 
yang kuat membuat para suami di Efesus tidak lagi memegang teguh peran yang 
seharusnya yakni suami sebagai representasi Kristus. Paulus memberikan 
perhatiannya bagi kehidupan suami istri, dari hal ini muncul juga permasalahan yaitu 
sikap suami terhadap istrinya dalam konteks Yahudi. Suami dan isteri hidup menjadi 
satu tetapi di dalam prakteknya hal ini tidak terlaksana dengan baik, karena 
kekudusan pernikahan tercemari oleh pengaruh adat istiadat, pola pikir dan budaya 
yang berkembang jauh dari kebenaran Kristus. 

Penulis memiliki asumsi awal bahwa Efesus 5:25-28 memberikan pengajaran 
mengenai tanggung jawab suami dan setelah melakukan penelitian teks maka hasil 
dari eksegetis tersebut teks ini membahas nasihat terhadap suami yang seharusnya 
memiliki peran penting dalam mengasihi isterinya sebagaimana Kristus telah 
mengasihi jemaat-Nya. Penulis lebih menekankan kata kasih sebagai suatu penelitian 
terhadap teks untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksudkan penulis alkitab 
terhadap perbandingan kata kasih Kristus kepada jemaat dengan kasih suami kepada 
isterinya. Ini merupakan tindakan kasih sebagai suatu bentuk tanggung jawab 
seorang suami yang diperintahkan oleh Kristus sebagai suatu otoritas yang diberikan 
dalam bentuk keharusan. Untuk itu berdasarkan pengamatan teks Efesus 5:25-28 
maka penulis melakukan eksegese terhadap teks tersebut berdasarkan latar belakang 
budaya Efesus tentang hubungan suami dan isteri dan juga berdasarkan penggalian 
teks Efesus 5:25-28. 

Melalui hasil eksegetis Efesus 5:25-28 maka penulis memiliki tiga gambaran 
besar dari isi penulisan skripsi tentang tanggung jawab suami yaitu suami 
bertanggung jawab untuk mengasihi isteri didalam kekudusan, suami bertanggung 
jawab mengasihi isteri dengan menyerahkan dirinya, suami mengasihi isteri didalam 
keberdosaan. Hasil dari penelitian teks ini bertujuan untuk memahami makna teks 
tersebut dan dapat menjadi pedoman bagi suami-suami dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Didalam Efesues 5:25-28 ini dapat 
dipakai sebagai acuan suami dalam bertanggung jawab terhadap istrinya seperti 
Kristus yang mengasihi jemaat-Nya. 


