
 

““PPHHẢẢII  KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN    

TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  CCHHỦỦ  TTHHỢỢ””  
(Êph. 6:5-9) 

““Đạo làm thợ nói về quan hệ phục vụ. Đức Chúa Trời muốn người ở vị trí phục vụ  

phải có ý thức phục vụ và thái độ phục vụ khôn ngoan, tức phải theo ý chỉ của Ngài!  
Nghĩa làm chủ nói về quan hệ đối xử: Đức Chúa Trời muốn người làm chủ  

không được áp bức mà phải làm chủ với một tấm lòng hạ cố vì biết rằng  

cả mình lẫn người phục vụ mình đều sẽ phải đối diện  
với sự chung thẩm nghiêm minh tuyệt đối của Đức Chúa Trời…””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““BBấấtt  lluuậậnn  ttôôii  mmọọii  hhaayy  ttựự  cchhủủ,,    

mmỗỗii  nnggưườờii  đđềềuu  ssẽẽ  nnhhậậnn  llããnnhh  ccủủaa  CChhúúaa    

ttùùyy  vviiệệcc  llàànnhh  mmììnnhh  đđãã  llààmm””   

(Êph. 6:8) 



 

 

““PPHHẢẢII  KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN      

TTRROONNGG  ĐĐẠẠOO  CCHHỦỦ  TTHHỢỢ””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

   “tôi tớ”: Gr. doulos, “nô lệ”, “người phục vụ”  Người không có bất cứ quyền nào cả 

mà chỉ có phận sự phục vụ vô điều kiện! 

    Giá trị của một người nô lệ tùy thuộc vào sức lao động của người ấy! 

    Người nô lệ chỉ được xem là công cụ lao động biết đi, không có nhân phẩm! 

   Dầu vậy, theo Đức Chúa Trời… 

    Bắt người để bán làm nô lệ, hoặc bắt phải chịu làm nô lệ cho mình thì phạm tội tử 
hình! (Xuất. 21:16). 

    Mua nam nô lệ về để sử dụng chỉ được giữ tối đa là sáu năm, đến năm thứ bảy phải 

trả tự do; lúc ấy người nô lệ có quyền tự do chọn lựa ra đi hay ở lại! (Xuất. 21:2-6) 
    Mua nữ nô lệ về để phụ việc hay làm thê thiếp thì phải đối xử tốt theo luật (Xuất. 

21:7-11). 
 

II..    ĐĐẠẠOO  LLÀÀMM  TTHHỢỢ  (Êph. 6:5-8)     

 ““BBấấtt  lluuậậnn  ttôôii  mmọọii  hhaayy  ttựự  cchhủủ,,  mmỗỗii  nnggưườờii  đđềềuu  ssẽẽ  nnhhậậnn  llããnnhh  ccủủaa  

CChhúúaa  ttùùyy  vviiệệcc  llàànnhh  mmììnnhh  đđãã  llààmm”” (C. 8) 
  Đạo làm thợ nói về quan hệ phục vụ. Đức Chúa Trời muốn người ở vị trí phục vụ phải có ý 

thức phục vụ và thái độ phục vụ khôn ngoan, tức phải theo ý chỉ của Ngài! 

 

 1. Ý Thức: Phục Vụ 

  ““MMỗỗii  nnggưườờii  đđềềuu  ssẽẽ  nnhhậậnn  llããnnhh  ccủủaa  CChhúúaa”” (C. 7a) 
 Chất lượng phục vụ sẽ tùy thuộc vào ý thức phục vụ, nhưng ý thức phục vụ lại tùy thuộc 

theo tầm nhìn chung cuộc! 

  

(1) “Vâng phục” (Êph. 6:5; Gr. hupakouo) 
  Gr. hupakouo (adj): “Chịu nghe theo” 
  Sự vâng phục chỉ thực sự có khi người ta có sự kính sợ Chúa (Êph. 5:21) 

  Sự kính sợ Chúa chỉ có khi người ta chịu sự điều khiển của Thánh Linh 

(Êph. 5:18) 

  



 

(2) “Sẽ nhận lãnh của Chúa” (Êph. 6:8; Gr. komizo para 

kurios)   “Ý thức trách nhiệm” 
  Gr. komizo para kurios: “Tại nơi Chúa”  “Theo sự chuẩn thuận của Chúa” 

  Thuộc vấn đề tầm nhìn, tức sự nhận thức về sự phán quyết tối hậu của Đức 

Chúa Trời, sự chung thẩm của Đức Chúa Trời. 
  Cận cảnh: Chủ nhân (trả công, thưởng, phạt,… theo sở thích) 

  Viễn cảnh, chung cuộc: Sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời! (thưởng, phạt 

nghiêm minh tuyệt đối!) 
 

 2. Thái Độ: Tôn Kính 

  ““……TTùùyy  vviiệệcc  llàànnhh  mmììnnhh  đđãã  llààmm”” (C. 7b) 
  Trong quan hệ chủ_thợ, người phục vụ phải có những “việc lành” nào?  

(1) “Kính trọng” (Gr. phobeo, “lòng tôn trọng”; Êph. 5:33) 

(2) “Run sợ” (Gr. tromos, “tâm thế hết sức muốn hoàn thành phận sự cho tốt 

đẹp”; Êph. 6:5) 
(3) “Thật thà” (Gr. haplotes, “không so đo”: Êph. 6:5) 

(4) “Như vâng phục Đấng Christ” (Êph. 6:5)  Hết lòng! 

(5) “Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi” (Êph. 

6:6)  Trung tín! 
(6) “Như tôi tớ Đấng Christ” (Êph. 6:6)  Tận hiến! 

(7) “Lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời”  (Êph. 

6:7)  Tự động! 
 

IIII..    NNGGHHĨĨAA  LLÀÀMM  CCHHỦỦ  (Êph. 6:9) 

““……TTrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  ttââyy  vvịị  aaii  hhếếtt”” (C. 9c)     
 Nghĩa làm chủ nói về quan hệ đối xử: Đức Chúa Trời muốn người làm chủ không được áp 

bức mà phải làm chủ với một tấm lòng hạ cố vì biết rằng cả mình lẫn người phục vụ mình 

đều sẽ phải đối diện với sự chung thẩm nghiêm minh tuyệt đối của Đức Chúa Trời…  

 

 1. Thái Độ Cai Quản: Hạ Cố  

  ““HHããyy  đđốốii  đđããii  kkẻẻ  ttôôii  ttớớ  mmììnnhh  đđồồnngg  mmộộtt  tthhểể  ấấyy,,  đđừừnngg  ccóó  nnggăămm  

ddọọaa  cchhúúnngg  nnóó”” (C. 9a) 
Quan hệ chủ thợ đúng đắn là quan hệ theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời chứ không 
phải theo lợi ích ích kỷ (của chủ, của thợ).  

 “ngăm dọa”: Gr. apeile, “áp bức”  Quan hệ chủ thợ theo tiêu chuẩn của Đức 



 

Chúa Trời phải là một sự quan hệ giàu nhận thức chứ không phải là sự quan hệ 

trọng áp bức! 

 “đồng một thể ấy”  C. 8: “mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành 
mình đã làm”. Điều này dạy về tầm nhìn viễn cảnh: Đức Chúa Trời sẽ là Đấng 

chung thẩm! (Sv. 1Ti. 6:17-19) 

 

 2. Ý Thức Cai Quản: Cẩn Trọng 

  ““……MMììnnhh  vvớớii  cchhúúnngg  nnóó  đđềềuu  ccóó  mmộộtt  cchhủủ  cchhuunngg  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  

ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  ttââyy  vvịị  aaii  hhếếtt”” (C. 9b-c) 
ascawgfawgrweagaerhbhbahb  

 “sự tây vị”: Gr. prosopolepsia, “sự thiên vị”, “sự nể nang”  Đức Chúa Trời 

không thể có sự thiên vị vì sự thiên vị là một tội của người ở trong cương vị phải 
phân xử công minh mà lại có lòng nể nang ai đó theo sức nặng (tầm cỡ) bề ngoài 

chứ không theo bản chất bên trong, coi họ là có giá trị cao hơn vì sự giàu có, vì thân 

thế, vì địa vị,… 

 “một chủ chung”: Đấng chuẩn thuận cho người làm công (làm thợ) cũng 

là Đấng chuẩn thuận cho người trả công (làm chủ).  
  Phải cẩn trọng trong việc hành sử quyền làm chủ của mình vì chính mình 

cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời như những người phải 

chịu trách nhiệm với mình vậy. 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


