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Teologi eksegesis, merupakan upaya untuk memahami makna teks. Penulis yang 
melakukan eksegese, berupaya untuk menarik keluar teks atau menggali makna dari bahasa 
aslinya dan arti kata sesuai arti penulis mula – mula. Berdasarkan hasil eksegetis Efesus 6:10 
– 18, ternyata ayat tersebut merupakan surat penutup yang diberikan oleh Paulus kepada 
jemaatnya saat itu. Surat ini menghimbau para jemaat saat itu, untuk selalu bergantung 
kepada Allah dalam menghadapi rencana – rencana si iblis, dan terus menjalankan ajaran – 
ajaran yang sudah diterima oleh mereka walau sedang menghadapi cobaan – cobaan dari si 
iblis. Pola pikir penulis dan pola pikir para pakar yang mendukung Efesus 6:10 - 18 ini 
bukan untuk mengusir iblis, sama dalam pemikirannnya, dan ternyata memang terbukti dalam 
penelitian bahwa tidak ditemukan adanya pengusiran setan akibat okultisme atau tidak ada 
pengusiran setan akibat seseorang yang kerasukan. 

Adapun implikasi bagi jemaat saat ini, adalah jalan keluar untu menghadapi cobaan si 
iblis dengan cara hanya bergantung kepada Tuhan semata. Kekuatan manusia terbatas, namun 
kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Manusia hanya dapat menjadi kuat dan dikuatkan bergitu 
rupa oleh Allah untuk dapat menanggulangi cobaan – cobaan berat dari si iblis. Paulus 
mengajarkan jemaatnya untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan 
kekuatannya sendiri. Himbauan ini dikumandangkan oleh Paulus untuk mengingatkan para 
jemaatnya dan juga jemaat pada saat ini. Paulus berkata, bahwa mulai saat itu dan untuk 
selamanya, hendaklah semua umat percaya mencari kekuatan didalam Tuhan, didalam kuat 
kuasa Tuhan yang Maha Hebat, dan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Paulus 
tahu dan sadar bahwa kekuatan manusia itu terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Paulus 
memaparkan bagaimana caranya untuk keluar daripada masalah, yaitu tidak lain dengan 
meminta kekuatan daripada Tuhan semata. Paulus menyadarkan semua umat percaya, 
termasuk jemaat saat ini bahwa, semua umat percaya tidak dapat menguatkan diri mereka 
sendiri. Mereka hanya menjadi kuat kalau mereka memberi diri mereka dikuatkan oleh Allah, 
dan dikuatkan sedemikian rupa, sehingga menjadi kekuatan didalam pribadi mereka. Hal ini 
hanya Allah yang sanggup. 


