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Thư gởi cho người
Ê-phê-sô

1 Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo
ý muốn Thượng Đế,
Kính gởi dân thánh của Chúa ở Ê-phê-sô*, tức

các tín hữu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
2 Nguyền xin anh chị em nhận được ân phúc

và bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ
Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Các phước thiêng liêng trong Chúa Cứu Thế
3 Chúc tụng Thượng Đế là Cha của Chúa Cứu

Thế Giê-xu chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta
mọi phúc lành thiêng liêng từ trời. 4 Qua Chúa
Cứu Thế, Ngài đã chọn lựa chúng ta trước khi
sáng thế để chúng ta thánh thiện và toàn vẹn
trước mặt Ngài. 5 Do tình yêu Ngài, Thượng Đế
đã quyết định cho chúng ta trở nên con cái Ngài
qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là ý muốn Ngài và
là điều đẹp lòng Ngài, 6 đồng thời cũng là điều
đem lại sự tôn ngợi cho Chúa, vì ân phúc kỳ diệu
của Ngài. Thượng Đế đã ban cho chúng ta ân
phúc ấy một cách rộng rãi trong Chúa Cứu Thế,
Đấng mà Ngài yêu thương. 7 Cũng trong Chúa
Cứu Thế, chúng ta được giải thoát do huyết của
sự chết Ngài để chúng ta được tha tội, vì ân phúc

* 1:1: ở Ê-phê-sô Một vài bản Hi-lạp không có cụm từ “ở
Ê-phê-sô.”
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Thượng Đế thật giàu có vô cùng, 8 là ân phúcmà
Ngài đã cho chúng ta thật rộng rãi. Qua sự khôn
ngoan và hiểu biết vô hạn, Thượng Đế 9 đã phơi
bày mục đích kín giấu của Ngài cho chúng ta.
Đó là ý muốn và dự định mà Ngài sẽ thực hiện
qua Chúa Cứu Thế. 10Mục đích của Ngài là làm
xong chương trình theo đúng thời điểm, để kết
hợpmọi vật trên trời và dưới đất trong Chúa Cứu
Thế là Đấng đứng đầu mọi vật.

11Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta đã được chọn
lựa vì từ nguyên thủy Thượng Đế đã trù liệu
như thế theo mục đích của Ngài. Ngài là Đấng
khiến cho mọi việc phù hợp với ý muốn và quyết
định của Ngài. 12 Chúng ta là công dân đầu tiên
nuôi hi vọng trong Chúa Cứu Thế và là những
người được chọn lựa để ca ngợi sự vinh hiển của
Thượng Đế. 13 Cho nên anh chị em cũng vậy.
Khi anh chị em nghe lời dạy dỗ chân thật, tức
Tin Mừng về sự cứu rỗi, anh chị em đã tin nhận
Chúa Cứu Thế. Trong Ngài, Thượng Đế đã đóng
ấn chủ quyền đặc biệt trên anh chị em bằng
cách ban Thánh Linh mà Ngài đã hứa. 14 Thánh
Linh là vật bảo chứng rằng chúng ta sẽ nhận
điều Thượng Đế đã hứa cho dân Ngài, vì nhờ đó
những người thuộc về Ngài được hoàn toàn tự
do và mang sự ca ngợi về cho vinh hiển Ngài.

Lời cầu nguyện của Phao-lô
15 Cho nên, sau khi nghe về đức tin anh chị em

trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và tình yêu anh chị
em dành cho các con dân Chúa, 16 tôi luôn luôn
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tạ ơn Thượng Đế vì anh chị em. Tôi thường nhớ
đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện. 17 Tôi nài
xin Thượng Đế của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng
ta, Cha vinh hiển, ban sự khôn ngoan và khải thị
để anh chị em hiểu thêm về Ngài. 18 Tôi cũng
cầu xin Thượng Đế mở trí anh chị em để hiểu
biết thêm về hi vọng mà Ngài đã kêu gọi chúng
ta, đồng thời biết sự giàu có và vinh hiển của ân
lànhmà Thượng Đế đã hứa cho dân Ngài. 19Anh
chị em sẽ biết quyền năng lớn lao vô hạn mà
Thượng Đế dành cho chúng ta, là những người
tin. Đó cũng là quyền năng 20 mà Thượng Đế
dùng để khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết
và đặt Ngài ngồi bên phảimình trên thiên quốc.
21 Thượng Đế đã đặt Chúa Cứu Thế lên trên các
bậc cầm quyền, các thế lực, các vua chúa, không
những trong đời nầy mà cả trong đời tương lai
nữa. 22 Thượng Đế đã đặt vạn vật dưới quyền
Ngài và chỉ định Ngài làm đầu hội thánh, 23 hội
thánh là thân thể Ngài. Hội thánh được đầy dẫy
Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế làm cho mọi vật
được hoàn tất về mọi phương diện.

2
Chúng ta hiện nhận được sự sống

1 Trước kia anh chị em chết về phần tâm linh
vì tội lỗi và vì những điều anh chị em làm nghịch
với Thượng Đế. 2 Thật vậy, trong quá khứ anh
chị em sống như người thế gian, đi theo Sa-tăng
là kẻ cai quản những quyền lực gian ác đang
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thống trị trên không trung. Thần linh đó hiện
đang hành động trong lòng của những người
không vâng phục Thượng Đế. 3 Trước kia tất cả
chúng ta đều sống y như họ, tìm cách thỏa mãn
con người tội lỗi của mình và hành động theo ý
muốn của xác thịt và tâm trí. Sống theo lối đó,
đáng lẽ chúng ta phải gánh lấy cơn thịnh nộ của
Thượng Đế, vì chúng ta chẳng khác nào người
thế gian.

4Nhưng lòng nhân ái của Thượng Đế thật lớn
lao và Ngài quá yêu thương chúng ta. 5Dù trước
kia chúng ta chết về mặt tâm linh do những
hành động phản nghịch Thượng Đế, nhưngNgài
đã ban cho chúng ta sự sống mới cùng với Chúa
Cứu Thế. Anh chị em đã được cứu do ân phúc
của Thượng Đế. 6 Ngài đã khiến chúng ta sống
lại cùng với Chúa Cứu Thế, đồng thời cho chúng
ta cùng ở trong nước thiên đàng với Ngài. Ân
phúc ấy dành cho những người ở trong Chúa
Cứu Thế Giê-xu, 7 để tương lai Thượng Đế sẽ
bày tỏ sự giàu có vô hạn của ân phúc Ngài, do
lòng nhân từ Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
8 Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu
bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể
tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của
Thượng Đế, 9 không phải do công lao của anh
chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang
được. 10 Thượng Đế đã tạo nên chúng ta được
như ngày nay trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để
chúng ta làm việc phúc đức, điều mà Ngài đã
định trước cho đời sống chúng ta.
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Hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế
11 Anh chị em không phải được sinh ra theo

dòng giống Do-thái. Anh chị em thuộc về loại
ngườimà dân Do-thái gọi là “kẻ không chịu phép
cắt dương bì.”* Những người gọi anh em là “kẻ
không chịu phép cắt dương bì” tự gọi mình là
“kẻ chịu phép cắt dương bì.” Phép cắt dương bì
là điều họ làm cho thân thể họ. 12Nên nhớ rằng
trước kia anh chị em sống không có Chúa Cứu
Thế. Anh chị em không phải là công dân Ít-ra-en
và cũng chẳng có phần gì trong giao ước† về lời
hứamà Thượng Đế đã lập với dân Ngài. Anh chị
em không có hi vọng gì vì chẳng biết ThượngĐế.
13Nhưng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh chị em
ngày trước cách xa Thượng Đế nay được đến
gần Ngài, qua sự chết Chúa Cứu Thế. 14 Chính
Chúa Cứu Thế đã tạo sự hòa bình giữa người Do-
thái và người không phải Do-thái, khiến họ trở
thành một dân. Trước kia có bức tường phân
cách hai nhóm dân, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu
đã dùng chính thân Ngài phá đổ bức tường ganh
ghét ấy. 15Luật phápDo-thái có nhiềumệnh lệnh
và qui tắc, nhưng Chúa Cứu Thế đã chấm dứt
luật đó. Mục đích của Ngài là làm sao cho hai
nhóm trở thành một dân mới trong Ngài để tạo

* 2:11: “kẻ không chịu phép cắt dương bì” Tức những người
không có dấu tích về phép cắt dương bì giống như người Do-thái.
† 2:12: giao ước Giao ước hay thỏa hiệp Thượng Đế ban cho
dân của Ngài vào các thời kỳ khác nhau trong thời Cựu-Ước. Xin
xem chú thích “giao ước” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
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nên sự hòa bình. 16Mục đích của Ngài cũng để
chấm dứt sự hận thù giữa hai nhóm dân, biến
họ trở thành một thân và giảng hoà họ lại với
Thượng Đế. Ngài đã hoàn thành nhữngmục tiêu
ấy qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. 17 Chúa
Cứu Thế đến rao giảng sự hòa bình cho anh chị
em, là những người trước kia cách xa Thượng
Đế, và cũng giảng cho những người ở gần Ngài.
18 Thật thế, qua Chúa Cứu Thế mà cả hai nhóm
chúng ta có quyền đến với Cha nhờ một Thánh
Linh. 19 Cho nên hiện nay dù anh chị em không
phải là người Do-thái nhưng anh chị em không
còn là người ngoại quốc hay xa lạ nữamà là công
dân cùng với dân thánh của Thượng Đế. Anh chị
em thuộc về gia đình của Thượng Đế. 20Anh chị
em giống như một tòa nhà được xây trên nền
của các sứ đồ và các nhà tiên tri. Chúa Cứu Thế
Giê-xu là đá góc nhà,‡ 21 vì tất cả tòa nhà đều
được kết liên trong Chúa Cứu Thế. Ngài khiến
cho tòa nhà ấy lớn lên và trở thành đền thờ§
trong Chúa. 22 Cũng trong Chúa Cứu Thế, anh
chị em cùng với những người Do-thái tạo thành
một nơi có Thượng Đế ngự qua Thánh Linh.

3
Công tác rao Tin Mừng của Phao-lô

‡ 2:20: đá góc nhà Tảng đá đầu tiên và quan trọng nhất của
tòa nhà. § 2:21: đền thờ Nhà của Thượng Đế—nơi dân Ngài
thờ phụng Ngài. Đây có nghĩa những tín hữu là đền thờ thiêng
liêng nơi Thượng Đế ngự.
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1 Cho nên, tôi, Phao-lô, làm tù nhân cho Chúa
Cứu Thế Giê-xu, vì anh chị em là những người
không phải Do-thái. 2 Hẳn anh chị em đã biết
rằng Thượng Đế giao cho tôi công tác nầy do ân
phúc của Ngài để giúp đỡ anh chị em. 3 Ngài đã
bày tỏ chương trình kín giấu của Ngài cho tôi.
Trước đây tôi đã đề cập ít nhiều về vấn đề nầy
rồi. 4 Nếu đọc thư trước chắc anh chị em thấy
rằng tôi hiểu được chương trình kín giấu của
Chúa Cứu Thế. 5 Những người sống trong các
thời đại trước không được Ngài cho biết chương
trình kín giấu ấy; nhưng nay qua Thánh Linh,
Thượng Đế đã bày tỏ điều kín giấu nầy cho các
thánh đồ và các nhà tiên tri của Ngài. 6 Chương
trình kín giấu ấy như sau: Qua Tin Mừng, những
người ngoại quốc cũng được hưởng phần thừa
kế chung với người Do-thái. Họ thuộc cùng một
thân và cùng san sẻ lời hứa mà Thượng Đế đã
lập trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

7 Do ân phúc đặc biệt mà Thượng Đế ban cho
tôi qua quyền năng Ngài, tôi được làm đầy tớ rao
truyền Tin Mừng. 8 Tôi là người thấp kém nhất
trong vòng dân Chúa, nhưng Thượng Đế đã ban
cho tôi đặc ân nầy, là được rao Tin Mừng về sự
giàu có vô hạn của Chúa Cứu Thế cho những
người ngoại quốc. 9 Ngài cũng giao cho tôi công
tác rao giảng chomọi người biết về chương trình
mầu nhiệm của Ngài, đã được giấu kín từ thuở
sáng thế. Ngài là Đấng tạo dựngmọi loài. 10Mục
đích của Ngài là qua hội thánh, các bậc cầm
quyền và các thế lực trên trời sẽ hiểu được sự
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khôn ngoan của Thượng Đế,một sự khôn ngoan
đa dạng. 11 Điều ấy cũng phù hợp với mục đích
của Ngài từ buổi sáng thế, Ngài đã thực hành
chương trình của Ngài qua Chúa Giê-xu, Đấng
Cứu Thế của chúng ta. 12 Trong Chúa Cứu Thế,
nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta có thể tự do đến
gần Thượng Đế mà không sợ hãi gì. 13 Cho nên
tôi khuyên anh chị em đừng nản lòng khi thấy
những khổ sở mà tôi đang chịu vì anh chị em.
Những khốn khổ của tôi là để mang vinh quang
cho anh chị em.

Tình yêu của Chúa Cứu Thế
14 Cho nên tôi cúi đầu khẩn nguyện trước mặt

Cha 15 vì do Ngàimàmọi gia tộc trên trời và dưới
đất đều được đặt tên. 16 Tôi cầu xin Cha đầy
vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề
trong, qua Thánh Linh của Ngài. 17 Tôi nguyện
rằng Chúa Cứu Thế sẽ sống trong lòng anh chị
em qua đức tin, và rằng đời sống anh chị em sẽ
vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được xây
dựng trên tình yêu. 18 Tôi cũng cầu xin cho anh
chị em vàmọi dân thánh của Thượng Đế có được
quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa
Cứu Thế; cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và
chiều sâu của tình yêu đó. 19 Tình yêu của Chúa
Cứu Thế vượt quá trí hiểu của loài người. Tôi
cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu
đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế.

20Quyền năng của ThượngĐế hoạt động trong
chúng ta, nên Ngài có thể làm hơn những điều
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chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 21Nguyền vinh
hiển của hội thánh và của Chúa Cứu Thế thuộc
về Ngài đời đời. A-men.

4
Sự hợp nhất của thân thể

1 Tôi ngồi tù là vì Chúa. Thượng Đế đã chọn
anh chị em làm dân Ngài, nên tôi khuyên anh
chị em hãy ăn ở xứng đáng với đời sống mới
mà Thượng Đế đã gọi anh chị em. 2 Bao giờ
cũng phải khiêm nhường, hòa nhã, kiên nhẫn
và chấp nhận lẫn nhau trong tình yêu. 3 Anh
chị em đã được buộc chặt với nhau do Thánh
Linh, Đấng kết hợp chúng ta trong hòa bình,
nên hãy cố gắng sống như thế. 4Chỉ có một thân,
một Thánh Linh, một Thượng Đế, là Đấng đã gọi
anh chị em để nhận một hi vọng. 5 Chỉ có một
Chúa, một đức tin, một lễ báp-têm. 6 Chỉ có một
Thượng Đế, là Cha của mọi loài. Ngài quản trị
mọi loài, hiện diện khắp nơi và ở trong mọi loài.

7Chúa Cứu Thế đã ban cho mỗi người chúng ta
một ân phúc đặc biệt theo quyết định của Ngài.
8 Vì thế mà Thánh Kinh đã viết,

“Khi Ngài lên chốn cao,
dắt theo một đoàn tù nhân,
và ban ân phúc cho loài người.” Thi thiên
68:18

9 Thánh Kinh nói, “Ngài lên”; điều đó có nghĩa
gì? Có nghĩa là trước hết Ngài đã phải xuống nơi
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đất thấp nầy. 10 Cho nên, Chúa Giê-xu đã xuống,
và Ngài cũng là Đấng vượt trên các từng trời
để có thể đầy dẫy trong mọi loài. 11 Chúa Cứu
Thế cũng đã ban ân phúc cho con người: Ngài
lập người nầy làm sứ đồ, người kia làm nhà tiên
tri, người khác rao giảng Tin Mừng, người khác
nữa lo chăm sóc và dạy dỗ dân Chúa*. 12 Chúa
Cứu Thế đã ban các ân phúc ấy để trang bị dân
thánh của Thượng Đế trong công tác làm vững
mạnh thân thể Ngài. 13 Công tác đó phải tiếp tục
cho tới khi tất cả chúng ta đều hiệp nhất trong
đức tin và trong sự hiểu biết về Con Thượng Đế.
Chúng ta phải trở nên người trưởng thành, càng
ngày càng lớn lên cho đến khi chúng ta trở nên
giống như Chúa Cứu Thế và đạt đến mức toàn
thiện như Ngài.

14Lúc đó chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa.
Chúng ta sẽ không còn bị xô đẩy như thuyền gặp
sóng. Chúng ta sẽ không còn bị lung lạc bởi các
giáo lý mới mà có kẻ muốn phỉnh dỗ chúng ta.
Họ lậpmưu và tìm thủ đoạn dẫn dụ người ta vào
đường lầm lạc. 15 Trái lại, chúng ta nói ra chân
lý bằng tình yêu và trở nên giống như Chúa Cứu
Thế về mọi mặt, Ngài là đầu của thân thể. 16 Cả
thân đều lệ thuộc vào Chúa Cứu Thế, mọi phần
trong thân đều được kết hợp với nhau nhờ Ngài.
Mỗi phần làm nhiệm vụ riêng để cho toàn thân
được lớn mạnh trong tình yêu.

* 4:11: chăm sóc … dân Chúa Nguyên văn, “làm người chăn
bầy và thầy giáo.”
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Nếp sống phải theo
17 Nhân danh Chúa, tôi khuyên anh chị em

không nên sống theo kiểu người vô tín nữa. Tư
tưởng họ thật vô dụng. 18 Họ không muốn hiểu
biết và cũng chẳng muốn nghe, nên họ không
thể nào nhận được sự sống mà Thượng Đế ban
cho. 19 Họ mất tất cả liêm sỉ và dùng đời mình
đeo đuổi những việc vô luân. Họ thích làm điều
ác. 20Nhưng anh chị em đã học về Chúa Cứu Thế
thì đừng theo nếp sống ấy. 21Anh chị em đã nghe
biết về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài nên anh
chị em đã học sự thật trong Chúa Giê-xu. 22 Anh
chị em được dạy rằng phải từ bỏ con người cũ,
tức từ bỏ nếp sống độc ác trước kia. Con người
cũ đó đã hư hỏng rồi, vì đã bị lừa phỉnh bởi
những ham muốn xấu xa. 23 Nhưng anh chị em
đã được dạy là phải có tấm lòngmới và một tinh
thần mới, 24 trở thành người mới, được tạo nên
giống như Thượng Đế; tức trở thành thật tốt và
thánh thiện.

25 Anh chị em hãy bỏ tính nói dối. Mỗi người
hãy nói thật với nhau† vì chúng ta đều là chi thể
của cùng một thân. 26 “Khi đang nóng giận chớ
nên phạm tội”‡, và hãy nguôi giận trước khi mặt
trời lặn. 27 Đừng tạo cho ma quỉ cơ hội đánh bại
anh chị em. 28Ai hay trộm cắp hãy thôi trộm cắp
mà bắt đầu làm việc. Phải kiếm việc làm lương
thiện để có thể giúp đỡ những người nghèo khó
hơn mình.
† 4:25: nói thật với nhau Xa 8:16. ‡ 4:26: Khi đang … phạm
tội Thi 4:4 (Bản Cựu Ước tiếng Hi-lạp).
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29 Khi nói, hãy tránh những lời lẽ làm tổn
thương nhưng hãy dùng những lời khuyến
khích và làm ích người khác. Như thế lời nói của
anh chị em sẽ ích lợi cho người nghe. 30 Đừng
làm buồn Thánh Linh. Thánh Linh của Thượng
Đế là bằng chứng rằng anh chị em thuộc về
Ngài. Thượng Đế ban Thánh Linh cho anh
chị em để cho thấy rằng đến ngày cuối cùng
Ngài sẽ giải thoát anh chị em. 31 Hãy dẹp bỏ
những sự cay đắng và giận dữ. Đừng thốt ra
những lời hung hăng làm tổn thương người
khác. Đừng làm điều gì gian ác. 32 Hãy đối với
nhau trong nhân từ và yêu thương, tha thứ nhau
như Thượng Đế đã tha thứ anh chị em trong
Chúa Cứu Thế.

5
Hãy sống theo ánh sáng

1 Anh chị em là con cái yêu dấu của Thượng
Đế, vậy hãy trở nên giống như Ngài. 2Hãy sống
một cuộc đời yêu thương như Chúa Cứu Thế đã
yêu chúng ta và hi sinh mạng sống Ngài cho
chúng ta, để làm một sinh tế có hương thơm
dâng lên cho Thượng Đế.

3 Trong vòng anh chị em không nên phạm tội
nhục dục, không được có hình thức gian ác hay
tham lam nào. Những điều ấy không xứng hợp
với thánh dân của Thượng Đế. 4Ngoài ra anh chị
em đừng nên nói tục, đừng phát ngôn bừa bãi và
cũng đừng nói chuyện đùa dơ bẩn. Những điều
ấy cũng không xứng hợp cho anh chị em. Trái
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lại hãy cảm tạ Thượng Đế. 5 Anh chị em nên
biết rõ điều nầy: Không một người nào phạm
tội nhục dục, làm ác hay tham lam mà được dự
phần trong nước Chúa Cứu Thế và Nước Trời
đâu. Ai tham lam tức là đang hầu việc thần giả.

6 Đừng để ai lấy lời giả dối phỉnh dỗ anh chị
em, vì đó là những điều đưa đến cơn thịnh nộ
của Thượng Đế cho những người chống nghịch
Ngài. 7 Vì thế, anh chị em chớ nên giao du với
họ. 8 Trước kia anh chị em đầy dẫy sự tối tăm,
nhưng nay được đầy dẫy ánh sáng của Chúa Cứu
Thế, nên hãy sống như con cái của ánh sáng.
9 Vì ánh sáng mang lại đủ thứ điều lành, cuộc
sống tốt đẹp và chân thật. 10Hãy tìm biết những
điều làm đẹp lòng Chúa. 11 Đừng tham dự vào
những việc làm lén lút là những việc không ra
gì, nhưng hãy phơi bày sự thật xấu xa của những
hành động ấy. 12 Vì chỉ nói đến những điều họ
làm lén lút cũng đủ xấu hổ rồi. 13 Còn ánh sáng
khiến chúng ta dễ dàng nhìn thấy mọi vật, 14 và
những gì nhìn thấy được là nhờ ánh sáng. Vì
thế mà có lời viết,

“Nầy kẻ ngủ, hãy thức dậy!
Hãy vùng dậy từ cõi chết,

thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng ngươi.”

15 Cho nên, hãy cẩn thận về nếp sống của anh
chị em. Đừng sống theo kiểu những người kém
khôn ngoan nhưng hãy sống như người khôn
ngoan. 16 Hãy dùng mọi dịp tiện để làm điều
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lành vì bây giờ là thời kỳ gian ác. 17 Cho nên
đừng sống như người dại dột, nhưng hãy tìm
biết ý muốn Chúa. 18Đừng say rượu vì rượu làm
hư hỏng anh chị em, nhưng hãy đầy dẫy Thánh
Linh. 19 Hãy xướng họa với nhau qua thi thiên,
thánh ca, bài hát thiêng liêng, âm nhạc trong
lòng mà dâng lên cho Chúa. 20 Hãy luôn luôn
cảm tạ Thượng Đế, Cha chúng ta về mọi điều,
nhân danh Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng
ta.

Nghĩa vụ vợ chồng
21Hãy thuận phục lẫn nhau vì anh chị em kính

sợ Chúa Cứu Thế.
22 Người làm vợ, hãy thuận phục chồng như

vâng phục Chúa 23 vì chồng là đầu vợ như Chúa
Cứu Thế là đầu hội thánh. Ngài là Chúa Cứu Thế
của thân, tức hội thánh. 24 Như hội thánh vâng
phục Chúa Cứu Thế ra sao thì vợ cũng phải vâng
phục chồng mình trong mọi sự.

25 Người làm chồng, hãy yêu vợ mình như
Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hi sinh mạng
sống mình 26 khiến hội thuộc về Thượng Đế.
Ngài dùng lời phán làm cho hội được tinh sạch,
sau khi đã rửa bằng nước. 27 Ngài đã chịu chết
để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của
mình với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hi sinh
chính mình để sửa soạn hội thánh được hoàn
toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tì vết,
không khuyết điểm hầu cho hội được thánh hóa
và không chỗ chê trách được. 28Cũng vậy, chồng
phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào
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yêu vợ tức là yêu thân mình. 29 Không ai ghét
thânmình nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó cẩn
thận. Đó chính là điều Chúa Cứu Thế làm cho hội
thánh, 30 vì chúng ta là chi thể của thân Ngài.
31 Thánh Kinh viết, “Cho nên người đàn ông sẽ
rời cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, hai người
sẽ trở thànhmột thân.”* 32Điềumầu nhiệm nầy
rất quan trọng, nhưng tôi nói về hội thánh và
Chúa Cứu Thế. 33 Mỗi người trong anh em hãy
yêu vợ như chính thân mình; còn vợ phải kính
chồng.

6
Nghĩa vụ con cái và cha mẹ

1Con cái, hãy vâng lời chamẹ như Chúamuốn,
vì đó là điều phải. 2Mệnh lệnh có nói, “Hãy tôn
kính cha mẹ ngươi.”* Đó là mệnh lệnh đầu tiên
có một lời hứa kèm theo: 3 “thì mọi việc ngươi
làm đều suông sẻ và ngươi sẽ được sống lâu trên
đất.”†

4 Bậc làm cha, đừng chọc tức con cái mình
nhưng hãy nuôi dạy chúng nó theo sự rèn luyện
và giáo huấn của Chúa.

Nghĩa vụ của nô lệ và chủ nhân
5Kẻ tôimọi, hãy vâng phục chủ mình trên đất,

tỏ lòng kính sợ trong chân thật như vâng phục
Chúa Cứu Thế. 6 Không những vâng phục khi

* 5:31: Cho nên … một thân Sáng 2:24. * 6:2: Hãy tôn kính
… cha mẹ ngươi Xuất 20:12; Phục 5:16. † 6:3: thì mọi việc …
trên đất Xuất 20:12; Phục 5:16.
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chủ có mặt để làm vừa lòng người ấy, nhưng
với tấm lòng chân thành, anh chị em phải làm
theo điều Thượng Đếmuốn, như nô lệ của Chúa
Cứu Thế. 7 Hãy sốt sắng phục vụ, như phục vụ
Chúa chứ không phải phục vụ loài người. 8 Nên
nhớ rằng Chúa là Đấng ban thưởng tương xứng
cho mọi người làm điều thiện, dù là nô lệ hay tự
do.

9 Cũng vậy, kẻ làm chủ, phải đối xử tử tế với
những người nô lệ của mình. Đừng đe dọa họ.
Nên nhớ rằng cả họ lẫn anh chị em đều có chung
một Chủ trên trời. Ngài đối xử với mọi người
như nhau.

Hãy mặc mọi áo giáp của Thượng Đế
10 Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong

quyền năng Chúa. 11Hãy trang bị mọi vũ khí của
Thượng Đế để chống lại những âmmưu củama
quỉ. 12 Vì cuộc chiến của chúng ta không phải
là chống với loài người trên đấtmà là chiến đấu
chống mọi kẻ cầm quyền và các thế lực của thế
gian tối tăm nầy, cùng với quyền lực tâm linh
gian ác trên các từng trời. 13 Vì thế mà anh chị
em phải mang đầy đủ khí giới và áo giáp của
Thượng Đế, để trong thời của bọn gian ác anh
chị em có thể đứng vững vàng. Và sau khi chiến
đấu xong anh chị em vẫn đứng vững. 14 Cho nên
hãy đứng thật vững, thắt lưng bằng chân lý và
bảo vệ ngực bằng nếp sống tốt đẹp. 15Hãymang
giày bằng Tin Mừng bình an để giúp anh chị em
đứng vững vàng. 16 Ngoài ra hãy lấy thuẫn đức
tin để ngăn chặn mọi tên lửa của Kẻ Ác. 17 Hãy
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đội mũ sắt bằng sự cứu rỗi và cầm gươm của
Thánh Linh, tức là lời của Thượng Đế. 18 Hãy
thường xuyên dâng đủ thứ lời cầu nguyện trong
Thánh Linh, nài xin những điều anh chị em cần.
Hãy luôn luôn sẵn sàng, đừng bỏ cuộc, và cầu
nguyện cho các con dân thánh của Chúa.

19Cũng hãy cầu nguyện cho tôi để khi tôi giảng
dạy, Thượng Đế sẽ cho tôi lời lẽ dạn dĩ khi trình
bày những điều kín giấu của Tin Mừng. 20 Tôi
được sai rao truyền Tin Mừng nầy và dù hiện
nay đang ở trong ngục tù, tôi vẫn rao giảng. Anh
chị em hãy cầu nguyện để khi tôi rao giảng Tin
Mừng thì tôi đầy lòng dạn dĩ theo nhiệm vụ của
tôi.

Lời chào cuối thư
21 Tôi phái Ty-chi-cơ, anh em yêu dấu và là đầy

tớ trung thành trong công việc Chúa, đến cùng
anh chị em. Anh sẽ thuật cho anh chị em biết về
tôi và tình hình của tôi. 22 Tôi phái anh đến là
để anh chị em biết về tôi, và cũng để anh ấy có
thể khích lệ anh chị em.

23Nguyền xin sự bình an và tình yêu cùng với
đức tin từ Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa
Giê-xu, Đấng Cứu Thế chúng ta ở cùng anh chị
em. 24 Nguyền xin ân phúc ở cùng anh chị em,
là những người yêu mến Chúa Cứu Thế Giê-xu
chúng ta với một tình yêu bất diệt.
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