
 

  
(Êph. 5:22-33) 

 
““MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  pphhảảii  yyêêuu  vvợợ  mmììnnhh  nnhhưư  mmììnnhh,,    

ccòònn  vvợợ  tthhìì  pphhảảii  kkíínnhh  cchhồồnngg””  ((ÊÊpphh..  55::3333)) 
 

Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho biết rằng trong các gia đình 

phi Cơ Ðốc, vừa không thể nào tìm ra được sự thánh khiết vừa 

không làm sao tìm thấy được tình yêu thực sự. Vào thời điểm 

Ðức Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên trần gian, xã hội ngoại giáo 

đã thoái hóa đến cao độ; sự thoái hóa ấy nói lên rằng Ðức Chúa 

Jêsus đến thế gian là cần thiết để ““TTììmm  vvàà  ccứứuu  kkẻẻ  bbịị  mmấấtt”” (Lu. 

19:10). Trong xã hội hiện nay, sự thoái hóa ấy càng dễ nhận thấy 

hơn; vì vậy, nhu cần xây dựng quan hệ gia đình Cơ Ðốc càng 

bức thiết hơn nhiều. 

 

Để kêu gọi các tín hữu ở Hội Thánh Êphêsô có đời sống nhiệt 

thành và thánh khiết, Sứ Đồ Phaolô đã đề cập đến định chế gia 

đình và qua đó chúng ta học biết được một số điều quan trọng về 

mối quan hệ giữa vợ với chồng trong một gia đình cũng như giữa 

mỗi gia đình với Ðức Chúa Trời. 

 

II..  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  JJÊÊSSUUSS  ĐĐÃÃ  LLÌÌAA  BBỎỎ  TTHHIIÊÊNN  ĐĐÀÀNNGG  ĐĐỂỂ  

KKẾẾTT  HHIIỆỆPP  VVỚỚII  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH (Câu 31) 

 

 Có thể nhận ra được rằng Sứ Đồ Phaolô đã suy nghĩ về mối 

tương đồng giữa việc một người nam ““LLììaa  cchhaa  mmẹẹ  mmàà  ddíínnhh  

llííuu  ccùùnngg  vvợợ  mmììnnhh”” (Sáng. 2:24) với việc Ðức Chúa Jêsus đã 

lìa Đức Chúa Cha để kết hiệp với Cô Dâu của Ngài là Hội 

Thánh. Sứ Đồ Phaolô xác nhận: ““SSựự  mmầầuu  nnhhiiệệmm  ấấyy  llàà  llớớnn,,  

ttôôii  nnóóii  vvềề  ÐÐấấnngg  CChhrriisstt  vvàà  HHộộii  TThháánnhh  vvậậyy”” (Câu 32). Quả 

thật, không còn cách nào đẹp hơn thế để so sánh với sự ““TTựự  

bbỏỏ  mmììnnhh  đđii”” (Phil. 2:7) của Ðức Chúa Jêsus trong việc Ngài 

lìa bỏ Thiên Đàng để đến với nhân loại. Thiên Đàng vốn là 

nơi vui thích đời đời của Con Một Ðức Chúa Trời. Ngài đã 

từng an hưởng sự cao trọng không thể tả ở đó, và đó mới là 

nơi ở hiệp nghi của Ngài. Thế nhưng Đức Chúa Con đã dấn 

thân và Đức Chúa Cha đã tâm đắc với sự dấn thân của Đức 

Chúa Con. Đức Chúa Con đã hy sinh cho Cô Dâu của Ngài 

là Hội Thánh trên trần gian, là cộng đoàn của vô số linh hồn 

hạnh phúc mà trong đó mỗi một cá nhân đều có được sự 

liên hiệp chặt chẽ với Ngài. 

 

 Dầu vậy, chúng ta không thể nào hiểu hết giá trị cao quí của 

kế hoạch thành hôn của Đức Chúa Con với vợ Ngài là Hội 

Thánh. Chúng ta cũng không hiểu hết được sự hạ mình của 

Đức Chúa Con để thực hiện sự kết hiệp với Hội Thánh của 

Ngài. Không thể có bất cứ sự khiêm hạ nào trong những 

cuộc hôn nhân trên trần gian này có thể so sánh được với sự 

hạ mình của Đức Chúa Con trong việc đến với Cô Dâu của 

Ngài. Ðức Chúa Jêsus đã đến trong khi loài người đang ở 

trong tình trạng tội lỗi, băng hoại, hư mất hoàn toàn. Chúng 

ta có thể tưởng tượng ra được một vị hoàng tử có một tình 

yêu chân thật, nồng nàn với một người nữ tầm thường nào 

đó; đã thu xếp để đến một thời điểm thích hợp đón nàng về 

cung điện của mình để chia sẻ tình yêu và sự vinh quang. 

Thế nhưng việc Ðức Chúa Jêsus đã lìa ngôi cao sang của 

mình, chính Ngài đã phải trả một giá quá đắt để có thể tuyển 

lựa Cô Dâu của Ngài là Hội Thánh giữa dòng dõi nhân loại 

hư hoại là một điều không sao có thể tưởng tượng nổi. Mọi 

vua trên thế gian này, cho dầu cao sang đến đâu, cũng chỉ là 

con người, thuộc giữa vòng loài người. Ðức Chúa Jêsus là 

Vua Thiên Thượng, Ngài là Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa 

Jêsus đã quyết định đến với Cô Dâu nhân loại của mình 

bằng tình yêu Thiên Thượng. Ðức Chúa Jêsus đã phải mặc 

lấy bản chất người để đem Ân Điển Thiên Thượng đến cho 

nhân loại: Ngài cứu chuộc, thanh tẩy, thánh hóa để Hội 

Thánh có thể hội hiệp với chính mình Ngài. 

 

 Để chồng có thể hội hiệp trọn vẹn với vợ theo ý chỉ Thiên 

Thượng rằng ““NNggưườờii  đđàànn  ôônngg  ssẽẽ  llììaa  cchhaa  mmẹẹ  mmàà  ddíínnhh  ddííuu  vvớớii  

vvợợ  mmììnnhh,,  hhaaii  nnggưườờii  ccùùnngg  nnêênn  mmộộtt  tthhịịtt”” (Câu 31), người làm 

chồng phải ghi khắc sâu đậm trong lòng hình ảnh Ðức Chúa 

Jêsus đã lìa bỏ Thiên Đàng để kết hiệp với Hội Thánh của 

Ngài. Dầu Hội Thánh hữu hình chưa trọn vẹn, Ðức Chúa 

Jêsus vẫn cứ yêu. Dầu Hội Thánh hữu hình chưa hoàn toàn 

tinh sạch, Ðức Chúa Jêsus không ngừng ban quyền năng 

thanh tẩy, đổi mới. Bằng một tình yêu không dời đổi, và với 

Ân Điển vô lượng, vô biên, trong tương lai, Hội Thánh sẽ 

được trình ra trước mặt Ngài ““ĐĐầầyy  vviinnhh  hhiiểểnn,,  kkhhôônngg  vvếếtt,,  

kkhhôônngg  nnhhăănn,,  kkhhôônngg  cchhii  ggiiốốnngg  nnhhưư  vvậậyy”” (Câu 27). Ý nghĩa 

dạy dỗ của công trình cao thượng ấy sẽ luôn luôn có quyền 

năng giúp cho người làm chồng điều chỉnh được sự quan 

tâm mà mình cần phải dành cho vợ theo như ý Ðức Chúa 

Trời muốn. 

 

IIII..  SSỰỰ  CCHHĂĂMM  SSÓÓCC  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  JJÊÊSSUUSS  DDÀÀNNHH  CCHHOO  HHỘỘII  

TTHHÁÁNNHH  LLÀÀ  MMẪẪUU  MMỰỰCC  LLÝÝ  TTƯƯỞỞNNGG  ĐĐỂỂ  NNGGƯƯỜỜII  LLÀÀMM  

CCHHỒỒNNGG  NNOOII  TTHHEEOO  TTRROONNGG  VVIIỆỆCC  CCHHUU  TTOOÀÀNN  PPHHẬẬNN  

SSỰỰ  ĐĐỐỐII  VVỚỚII  VVỢỢ (Câu 25-33) 

 

Đây là ý tưởng bao quát mà Sứ Đồ Phaolô muốn dạy dỗ 

qua phân đoạn Kinh Thánh này. Ý tưởng này đã được diễn 

đạt theo một thứ tự rất chặt chẽ: 

 

11..  ““ÐÐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh”” (Câu 25). 

Tình yêu tối cao và vị tha này của Ðức Chúa Jêsus là 

cốt lõi xuyên suốt sự tận hiến của Ðức Chúa Jêsus 

chúng ta. Tâm tình Thiên Thượng của Ðức Chúa Jêsus 

là dùng khả năng biến đổi của tình yêu thương đối với 

những linh hồn đang hư mất. Ðức Chúa Jêsus đã quyết 

định, và Ngài đã thực hiện, Ngài ““ĐĐãã  yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh””. 

Tình yêu có sự mầu nhiệm, và vì ““SSựự  mmầầuu  nnhhiiệệmm  ấấyy  llàà  

llớớnn””, người làm chồng phải yêu vợ mình như ““ÐÐấấnngg  

CChhrriisstt  đđãã  yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh””. 

 

 22..  ““((ÐÐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã))  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  vvìì  HHộộii  TThháánnhh”” (Câu 

25). 

Điều này nói lên một tình yêu quả cảm. Theo bản chất 

của sự vật, người làm chồng không sao có thể thực sự 

bỏ mình vì tình yêu đối với vợ mà vẫn còn cơ hội để 

vui hưởng sự dấn thân của mình nữa. Tuy nhiên, Ðức 

Chúa Jêsus có khả năng phó chính mình Ngài vì Hội 

Thánh để sau đó bước vào sự kết hiệp làm một với Hội 

Thánh của Ngài. 

Dầu vậy, người làm chồng thực sự yêu vợ phải chứng 

tỏ được trong đời sống gia đình là sẵn sàng phó mình 

cho tình yêu đối với vợ theo mẫu mực mà Ðức Chúa 

Jêsus đã nêu gương. Chỉ như thế cuộc kết hiệp giữa vợ 

với chồng mới được thăng hoa. 

 



 

 33..  SSựự  hhyy  ssiinnhh  ccủủaa  ÐÐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llàà  đđểể  bbảảoo  đđảảmm  cchhoo  ssựự  

nnêênn  tthháánnhh  ccủủaa  HHộộii  TThháánnhh (Câu 26, 27). 

  Suốt chiều dài lịch sử tận hiến của Ðức Chúa Jêsus cho 

Hội Thánh, chúng ta thấy Ngài luôn giữ vững sự thánh 

hóa cho chúng ta. Trước hết, khi ban tình yêu thương 

đến cho những linh hồn tội lỗi, dầu rằng Ðức Chúa 

Jêsus gớm ghiếc tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài vẫn 

cung ứng chính huyết mình để tẩy sạch tội lỗi cho 

chúng ta. Không chỉ dừng lại ở sự thanh tẩy, sự thánh 

hóa mà Ðức Chúa Jêsus dành cho Hội Thánh của Ngài 

là nhằm làm cho ““HHộộii  TThháánnhh  đđầầyy  vviinnhh  hhiiểểnn,,  kkhhôônngg  vvếếtt,,  

kkhhôônngg  nnhhăănn,,  kkhhôônngg  cchhii  ggiiốốnngg  nnhhưư  vvậậyy,,  nnhhưưnngg  tthháánnhh  

ssạạcchh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii”” (Câu 27). 

  Có thể nói cách khác rằng sự thánh hóa mà Ðức Chúa 

Jêsus dành cho Hội Thánh là trọn vẹn. Phải chăng đây 

cũng chính là một mẫu mực cho người làm chồng 

trong việc theo đuổi một tiến trình thánh hóa bền bỉ 

dành cho vợ mình? Nếu người làm chồng biết cậy ơn 

Chúa để cố gắng thăng tiến cho sự thánh hóa của vợ, 

người vợ sẽ không bao giờ phải trở thành nạn nhân của 

những tham vọng bất khiết mà sẽ được sự thánh hóa ấy 

khuôn đúc cho nhân cách mình thông qua các mối 

quan hệ gia đình. 

 

 44..  TTììnnhh  yyêêuu  hhààoo  hhiiệệpp  ddàànnhh  cchhoo  vvợợ  llàà  ttììnnhh  yyêêuu  ccủủaa  mmộộtt  bbảảnn  

nnggãã  đđưượợcc  tthhăănngg  hhooaa (Câu 28-30). 

  Sứ Đồ Phaolô khích lệ tinh thần san sẻ để người chồng 

có thể bày tỏ được một tình yêu hào hiệp đối với vợ. 

Chồng và vợ phải được kết hiệp làm một như Ðức 

Chúa Jêsus với Hội Thánh là một. Cần phải phân biệt 

giữa ái kỷ (biết chăm nuôi cho mình) với vị kỷ (chỉ biết 

chăm nuôi cho riêng mình mà thôi). Kinh Thánh 

không hề đòi hỏi người ta phải ghét thân xác mình. 

Trái lại, Kinh Thánh dạy mọi người phải biết chăm 

nuôi cho thân thể được an lành, và đó là điều hợp với 

bản năng sinh tồn của nhân loại.  

  Người làm chồng phải biết quí trọng việc chăm nuôi 

chính bản thân mình thì mới có năng lực chăm chút 

cho vợ trong tình yêu thương. Mối quan tâm dành cho 

vợ phải được dấy lên từ một sự hiểu biết thường trực 

rằng người vợ cũng cần có được sự chăm nuôi ân cần 

như chính bản thân mình cần. Không biết ái kỷ thì 

cũng sẽ không biết ái nhân. Nhờ biết chăm nuôi chính 

mình một cách thỏa đáng, bản ngã của người làm 

chồng được thăng hoa lên một tầm cao mới để có thể 

biết chăm chút cho vợ trong tình yêu thương chân thật, 

biết““YYêêuu  vvợợ  nnhhưư  cchhíínnhh  tthhâânn  mmììnnhh””. Mặt khác, vợ là 

một phần tất yếu của cuộc sống người làm chồng, thế 

nên““AAii  yyêêuu  vvợợ  mmììnnhh  tthhìì  yyêêuu  cchhíínnhh  mmììnnhh  vvậậyy””.   

  Ðức Chúa Jêsus đã trang bị cho chúng ta một kiểu mẫu 

dấn thân lý tưởng trong việc Ngài nuôi nấng, săn sóc 

Hội Thánh. Chúng ta không thể đi tìm tinh thần hào 

hiệp trong phong cách của các nhà hiệp sĩ được. 

Chúng ta cần phải đến với thập tự giá để học theo 

gương yêu thương trọn vẹn của chính Ðức Chúa Jêsus 

đã nêu qua mối quan hệ của Ngài với Hội Thánh. 

 

IIIIII..  TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  TTÔÔNN  KKÍÍNNHH  CCỦỦAA  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH  ĐĐỐỐII  VVỚỚII  

ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  JJÊÊSSUUSS  LLÀÀ  MMẪẪUU  MMỰỰCC  LLÝÝ  TTƯƯỞỞNNGG  CCHHOO  

SSỰỰ  TTẬẬNN  HHIIẾẾNN  CCỦỦAA  NNGGƯƯỜỜII  LLÀÀMM  VVỢỢ (Câu 22-24)  

 

 Sứ Đồ Phaolô chẳng những kêu gọi người làm chồng phải 

biết nâng mình lên một tầm cao mới để chu toàn phận sự 

làm chồng, vị Sứ Đồ này còn mời gọi người làm vợ đáp lại 

tình yêu của chồng bằng một đời sống tận hiến đầy tôn kính. 

 

 Trên phương diện kính yêu và vâng lời Ðức Chúa Jêsus, 

Hội Thánh là một mẫu mực lý tưởng cho sự dấn thân trong 

phận sự làm vợ. Ðức Chúa Jêsus không dắt dẫn Hội Thánh 

Ngài bằng một chế độ chuyên quyền hà khắc mà là bằng 

một sự cai quản chu đáo trong tình yêu thương. Ðức Chúa 

Jêsus luôn biểu lộ sự chăm chút ân cần vô bờ bến của Ngài 

đối với Hội Thánh. Không hề có sự thịnh nộ của Ðức Chúa 

Jêsus trong việc chăn dắt Hội Thánh Ngài. Hội Thánh của 

Ðức Chúa Jêsus luôn cảm thấy được yên ấm, thoải mái. 

Nhờ đó, từ trong tấm lòng của mỗi người theo Chúa dấy lên 

được sự khát khao trung tín với Ngài. Người theo Chúa dần 

dần kinh nghiệm được rằng vâng lời Ngài là một điều thú vị 

không gì so sánh được. Một khi người làm vợ cũng có được 

những điều tương tự như thế trong mối quan hệ đối với 

chồng, tức thấy được rằng mọi ước muốn của chồng đều 

xuất phát từ một tình yêu chân thật, điều tất yếu phải đến sẽ 

là một sự vâng lời đầy tin yêu, kính trọng đối với chồng 

mình. Người làm vợ sẽ ““VVâânngg  pphhụụcc  cchhồồnngg  mmììnnhh  nnhhưư  vvâânngg  

pphhụụcc  CChhúúaa”” vì kinh nghiệm được rằng đó không những là 

bổn phận mà còn là một đặc ân nữa.  

 

 Kinh Thánh Tân Ước cũng nhấn mạnh khá rõ nét cơ chế 

quyền lực trong gia đình Cơ Ðốc: ““VVìì  cchhồồnngg  llàà  đđầầuu  vvợợ,,  

kkhháácc  nnààoo  ÐÐấấnngg  CChhrriisstt  llàà  đđầầuu  HHộộii  TThháánnhh”” (Câu 23). Trong 

lịch sử dân Chúa, trận chiến đức tin luôn luôn được đắc 

thắng thông qua gia đình, vì gia đình là đơn vị tổ chức của 

dân sự Ðức Chúa Trời (Sáng. 2:18). Hội Thánh chỉ là sự mở 

rộng của đơn vị gia đình (Êph. 2:19). Ngay cả Thiên Đàng 

cũng chính là gia đình được mở rộng ở một qui mô lớn hơn 

Hội Thánh, ở đó Ðức Chúa Trời là Cha chung của mọi kẻ 

tin trong mọi thời kỳ (Khải. 21:4). Nếu Cơ Đốc Giáo muốn 

bảo đảm cho người tin một gia đình chung thánh khiết trong 

cõi đời đời, Cơ Đốc Giáo phải thành công trong việc đòi hỏi 

gia đình mỗi Cơ Ðốc Nhân là một đơn vị có đời sống thánh 

khiết và yêu thương ngay trên trần gian này. Mỗi gia đình 

Cơ Ðốc trên thế gian phải là một thiên đàng thu nhỏ thể hiện 

được trật tự Cơ Ðốc. Gia đình Cơ Ðốc không những chỉ có 

tình yêu thương mà còn cần phải có một trật tự Cơ Ðốc theo 

ý chỉ của Ðức Chúa Trời để thực hành đức thánh khiết của 

Ngài:““ẤẤyy  vvậậyy,,  nnhhưư  HHộộii  TThháánnhh  vvâânngg  pphhụụcc  ddưướớii  ÐÐấấnngg  CChhrriisstt,,  

tthhìì  đđàànn  bbàà  ccũũnngg  pphhảảii  pphhụụcc  ddưướớii  qquuyyềềnn  cchhồồnngg  mmììnnhh  ttrroonngg  

mmọọii  ssựự”” (Câu 24). Gia đình Cơ Ðốc phải có quan hệ Cơ 

Ðốc, và mẫu mực quan hệ Cơ Ðốc được tìm thấy trong mối 

quan hệ của Ðức Chúa Jêsus với Hội Thánh của Ngài. 

 

Ðức Chúa Trời muốn ““MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  pphhảảii  yyêêuu  vvợợ  

mmììnnhh  nnhhưư  mmììnnhh,,  ccòònn  vvợợ  tthhìì  pphhảảii  kkíínnhh  cchhồồnngg”” (Câu 33). Mối quan 

hệ giữa chồng với vợ cũng như mối quan hệ của mỗi gia đình với 

Ðức Chúa Trời đều có mục đích thăng tiến tình yêu và sự thánh 

khiết của Ngài. Sự hạ cố của Ðức Chúa Jêsus đối với dân Ngài 

có tác dụng điều chỉnh sự chiếu cố mà chồng phải dành cho vợ; 

và sự trung thành của dân Chúa đối với Ngài làm mẫu mực cho 

lòng trung thành mà vợ phải có đối với chồng. Chỉ tuân theo mẫu 

mực của Ðức Chúa Jêsus đã bày tỏ trong quan hệ với Hội Thánh, 

mối quan hệ vợ chồng trong mỗi gia đình mới được thắm đượm 

ơn phước, trật tự gia đình mới được giữ gìn, đời sống gia đình 

mới được hạnh phúc. 

 


