
 

““KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN    

TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  VVỢỢ  CCHHỒỒNNGG””  
(Êph. 5:22-33) 

““Sự nhận thức hợp Kinh Thánh về luân vị phu thê  

giữ vai trò nền tảng trong các sự dạy dỗ của Kinh Thánh  

về gia đình (Sv. Êph. 5:22-6:4; Phục. 4:9-10; 1Ti. 3:4-5)  
và đó chính là sự khôn ngoan trong đạo vợ chồng (Sv. Êph. 5:15, 21-22),  

trong đó sự vâng phục của người làm vợ được Đức Chúa Trời nhắc đến trước tiên…  

Sự vâng phục của người làm vợ sẽ trở nên phi lí và vô nghĩa  
nếu người làm chồng không giữ đạo yêu thương đối với vợ  

theo mẫu mực mà Đức Chúa Jêsus Christ đã thể hiện ra  

trong quan hệ của Ngài đối với Hội Thánh,  
sự khôn ngoan trong đạo vợ chồng đòi hỏi cùng một lúc  

cả sự vâng phục của người làm vợ lẫn sự yêu thương của người làm chồng…”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
  ““TThhếế  tthhìì  mmỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  pphhảảii  yyêêuu  vvợợ  mmììnnhh  nnhhưư  mmììnnhh,,    

ccòònn  vvợợ  tthhìì  pphhảảii  kkíínnhh  cchhồồnngg””   

(Êph. 5:33) 



 

 

““KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN    

TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  VVỢỢ  CCHHỒỒNNGG””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  TTRROONNGG  PPHHẬẬNN  LLÀÀMM  VVỢỢ::  ““VVÂÂNNGG  

PPHHỤỤCC””  (Êph. 5:22-24)     

 ““HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  vvợợ,,  pphhảảii  vvâânngg  pphhụụcc  cchhồồnngg  mmììnnhh  nnhhưư  vvâânngg  pphhụụcc  

CChhúúaa”” (Êph. 5:22) 
  Sự nhận thức hợp Kinh Thánh về luân vị phu thê giữ vai trò nền tảng trong các sự dạy dỗ của 

Kinh Thánh về gia đình (Sv. Êph. 5:22-6:4; Phục. 4:9-10; 1Ti. 3:4-5) và đó chính là sự khôn 
ngoan trong đạo vợ chồng (Sv. Êph. 5:15, 21-22), trong đó sự vâng phục của người làm vợ 

được Đức Chúa Trời nhắc đến trước tiên… 

 

 1. Sự Vâng Phục: Ý Nghĩa 
   Nguyên Ngữ: Gr. hupotasso (hupo: ở dưới; tasso: chọn, chấp nhận) 

 (1) Nhận thức và ưng thuận về một sự phân định.  

   Có một sự phân định.  

    Có một sự ưng thuận.  
 (2)  Tự chọn lấy một trách nhiệm hay thẩm quyền. 

 Tự điều chỉnh cho phù hợp nhau để mỗi người hoàn thành được chức năng của 

mình ở mức độ tối ưu ( “phối thuộc”).  
 

 2. Sự Vâng Phục: Mệnh Lệnh (C. 22-23) 

  ““HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  vvợợ,,  pphhảảii  vvâânngg  pphhụụcc  cchhồồnngg  mmììnnhh  nnhhưư  vvâânngg  

pphhụụcc  CChhúúaa”” (Êph. 5:23)  
 Thế giới chúng ta sống là một thế giới trật tự trong thẩm quyền được Đức Chúa 

Trời thiết định (Sv. Rô. 13:1b) 
  Quyền của Đức Chúa Trời trên con người (Sv. Gia. 4:5) 

  Quyền của con người trên giới tự nhiên (Sv. Sáng. 1:28) 

  Quyền của chồng đối với vợ (Sv. Êph. 5:22) 
  Quyền của cha mẹ đối với con cái (Sv. Êph. 6:1) 

  Quyền của Nhà Nước (Sv. 1Phi. 2:13-14)  

  Quyền của chủ đối với thợ (Sv. 1Phi. 2:18) 



 

  Quyền của lãnh đạo thuộc linh (Sv. 1Phi. 5:2) 

  Quyền của Cơ Đốc Nhân (Sv. 1Cô. 6:12) 

 Mệnh lệnh “phải vâng phục chồng” thuộc phạm trù “vâng phục nhau” theo ý chỉ 
của Đức Chúa Trời như một sự bày tỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Nhân 

(Êph. 5:21) 

 

 3. Sự Vâng Phục: Phận Sự (C. 24) 

  ““ẤẤyy  vvậậyy,,  nnhhưư  HHộộii  TThháánnhh  pphhụụcc  ddưướớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  đđàànn  

bbàà  ccũũnngg  pphhảảii  pphhụụcc  ddưướớii  qquuyyềềnn  cchhồồnngg  mmììnnhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự”” 

(Êph. 5:24) 
 Thái độ vâng phục không phải là một điều có thể tự có… 

  Khởi đầu bằng sự dâng mình của Cơ Đốc Nhân (Sv. Rô. 12:1-2) 
  Theo sự chăn dắt của Đức Chúa Trời (Sv. 1Phi. 2:24) 

 Thái độ vâng phục phải được thể hiện… 

  Bằng sự “tinh sạch, cung kính” (Sv. 1Phi. 3:1-2) 
  Sinh ra các nét tính cách cao đẹp (Sv. 1Phi. 3:3-5; “tâm thần dịu dàng, im 

lặng”) 

   Vững vàng theo đuổi “điều lành” (Sv. 1Phi. 3:6) 
 

IIII..    KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  LLÀÀMM  CCHHỒỒNNGG::  ““YYÊÊUU  

TTHHƯƯƠƠNNGG””  (Êph. 25-33) 

““HHỡỡii  nnggưườờii  llààmm  cchhồồnngg,,  hhããyy  yyêêuu  vvợợ  mmììnnhh,,  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  

yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh,,  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  vvìì  HHộộii  TThháánnhh”” (Êph. 5:25)     
 Sự vâng phục của người làm vợ sẽ trở nên phi lí và vô nghĩa nếu người làm chồng không giữ 

đạo yêu thương đối với vợ theo mẫu mực mà Đức Chúa Jêsus Christ đã thể hiện ra trong 

quan hệ của Ngài đối với Hội Thánh, sự khôn ngoan trong đạo vợ chồng đòi hỏi cùng một lúc 

cả sự vâng phục của người làm vợ lẫn sự yêu thương của người làm chồng…  
 

 1. Sự Yêu Thương: Ý Nghĩa 
   Nguyên Ngữ: Gr. agapao 

 (1) Xúc cảm tích cực trong con người  

   Đối với con người (Ma. 5:43-44)  
   Đối với Đức Chúa Jêsus Christ (Gi. 14:15)  

   Đối với Đức Chúa Trời (Phục. 6:5)  

   Đối với sự vật (Gi. 12:43)   
 (2)  Hảo ý của Đức Chúa Trời  

   Chiếu cố đến con người (Gi. 3:16)  



 

   Đối với Đức Chúa Jêsus Christ (Gi. 3:35)   

 (3) Hảo ý của Đức Chúa Jêsus Christ  

   Chiếu cố đến con người (Gi. 15:12)  
   Đối với Đức Chúa Trời (Gi. 14:31)  

 Có xúc cảm tích cực hợp Kinh Thánh, có ý thức tôn trọng, có ý chí thện hảo một 

cách vô điều kiện đối với một người nào đó (Sv. 1Cô. 12:)  
 

 2. Sự Yêu Thương: Mệnh Lệnh 

  ““HHỡỡii  nnggưườờii  llààmm  cchhồồnngg,,  hhããyy  yyêêuu  vvợợ  mmììnnhh,,  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

đđãã  yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh,,  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  vvìì  HHộộii  TThháánnhh”” (Êph. 

5:25) 

(1) “như Đấng Christ” (C. 25-27) 
  Từ bỏ quyền: “tự bỏ mình” (Sv. Php. 2:5-8) 

  Gánh vác trách nhiệm: Luân vị phu thê, trách nhiệm hôn phối là “mầu 
nhiệm” theo mẫu mực trách nhiệm của Đức Chúa Jêsus Christ đối với Hội 

Thánh (Sv. Êph. 5: 27-27, 32) 

(2) “như chính thân mình” (C. 28-33)  
  “nuôi nấng, săn sóc” 

   “nuôi nấng”: Gr. ektrepho, “trưởng dưỡng” 

   “chăm sóc”: Gr. thalpo, “quí trọng”, “yêu chuộng” 

Trách nhiệm làm chồng có bản chất là trách nhiệm lãnh đạo (Sv. Sáng. 3:9-

11) 
  “một thịt” (C. 31; Sv. Sáng. 1:29)  

Luân vị phu thê là một định chế được chính Đức Chúa Trời thiết lập từ ban 

đầu, phải được nhận thức một cách thích hiệp (Êph. 5:33; Sv. Sáng. 2:23) 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


