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Làm tôi hai chủ là điều không thể làm được vì sẽ dẫn đến tình trạng bất trung,  

làm tôi hai chủ cũng là điều không được phép làm vì sự bất trung  

là một điều đáng gớm ghiếc… 

Kinh Thánh: 

““CChhẳẳnngg  aaii  đđưượợcc  llààmm  ttôôii  hhaaii  cchhủủ;;  vvìì  ssẽẽ  gghhéétt  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  yyêêuu  nnggưườờii  kkiiaa,,    

hhooặặcc  ttrrọọnngg  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  kkhhiinnhh  nnggưườờii  kkiiaa..  CCáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  ccóó  tthhểể    

llààmm  ttôôii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llạạii  llààmm  ttôôii  MMaammôônn  nnữữaa..”” 

(Ma. 6:24; Sv. 19-24) 

 

Là Cơ Đốc Nhân chúng ta phải kết ước tận trung theo Chúa,  

không được làm tôi hai chủ… 

Câu Gốc: 

““AAii  mmuuốốnn  llààmm  bbạạnn  vvớớii  tthhếế  ggiiaann,,    

tthhìì  nnggưườờii  ấấyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  nngghhịịcchh  tthhùù  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvậậyy..””  

(Gia. 4:4b) 

  

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  đđãã  nnộộpp  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  mmọọii  đđặặnngg  vvâânngg  

pphhụụcc  kkẻẻ  nnààoo,,  tthhìì  llàà  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  kkẻẻ  mmììnnhh  vvâânngg  pphhụụcc,,  hhooặặcc  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  đđếếnn  ssựự  cchhếếtt,,  

hhooặặcc  ccủủaa  ssựự  vvâânngg  pphhụụcc  đđểể  đđưượợcc  nnêênn  ccôônngg  bbììnnhh  hhaayy  ssaaoo??”” (Rô. 6:16)  

 

 1. Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Phải Tránh Sự Bất Trung Trong Đời Sống Cơ Đốc 

Biểu Hiện Qua Việc Làm Tôi Hai Chủ! (C. 24a) 

““CChhẳẳnngg  aaii  đđưượợcc  llààmm  ttôôii  hhaaii  cchhủủ;;  vvìì  ssẽẽ  gghhéétt  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  yyêêuu  nnggưườờii  kkiiaa,,  

hhooặặcc  ttrrọọnngg  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  kkhhiinnhh  nnggưườờii  kkiiaa..”” (Ma. 6:24a)  

 

  (1) “làm tôi hai chủ”: Gr. δύο κύριος δοσλεύω [duo kurios douleuo]  

“làm nô lệ cho hai chủ” 

    Chịu sự toàn quyền sai khiến của cả hai chủ; 

    Phải vâng phục đồng thời và hoàn toàn cả hai chủ! 

  (2) “ghét”: Gr. μιζέω [miseo]   “chán chê” 

  (3) “yêu”: Gr. ἀγαπάω [agapao]  “ưa chuộng” 

   

““ĐĐêêmmaa  đđãã  llììaa  bbỏỏ  ttaa  rrồồii,,  ttạạii  nnggưườờii  hhaamm  hhốố  đđờờii  nnầầyy,,  vvàà  đđãã  đđii  qquuaa  tthhàànnhh  

TTêêssaallôônniiccaa..  CCơơrrếếttxxeenn  đđii  ttrroonngg  xxứứ  GGaallaattii,,  ccòònn  TTíítt  tthhìì  đđii  xxứứ  ĐĐaammaattii  rrồồii..”” (2Ti. 
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4:10)   

 

 2. Để Giữ Phận Sự Môn Đồ Chúng Ta Phải Chọn Chỉ Vâng Lời Duy Nhất Đức 

Chúa Trời Mà Thôi! (C. 24b) 

““CCáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  ccóó  tthhểể  llààmm  ttôôii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llạạii  llààmm  ttôôii  MMaammôônn  nnữữaa..”” 

(Ma. 6:24b)  

 

  (1) “không có thể ”: Gr. οὐ δοσλεύω [ou douleuo]  “không được phép 

phục vụ” 

  (2) “Đức Chúa Trời”: Gr. θεός [theos]  “Đức Chúa Trời”  

  (3) “Mamôn”: Gr. μαμμωνᾶς [mammonas]  “tiền của” 

   

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  nnóó  rrằằnngg::  HHỡỡii  qquuỉỉ  SSaattaann,,  nnggưươơii  hhããyy  lluuii  rraa!!  

VVìì  ccóó  llờờii  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  pphhảảii  tthhờờ  pphhưượợnngg  CChhúúaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii,,  

vvàà  cchhỉỉ  hhầầuu  vviiệệcc  mmộộtt  mmììnnhh  NNggààii  mmàà  tthhôôii..”” (Ma. 4:10) 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““BBởởii  cchhưưnngg  ssựự  tthhaamm  ttiiềềnn  bbạạcc  llàà  ccộộii  rrễễ  mmọọii  đđiiềềuu  áácc,,  ccóó  kkẻẻ  vvìì  đđeeoo  đđuuổổii  nnóó  mmàà  bbộộii  

đđạạoo,,  cchhuuốốcc  llấấyy  nnhhiiềềuu  đđiiềềuu  đđaauu  đđớớnn..””  (1Ti. 6:10)  

  

 1. Phải Tự Tra Xét Về Sự Nương Cậy Và Thỏa Lòng Ở Đức Chúa Trời Ẩn 

Trong Động Cơ Của Mọi Việc Chúng Ta Làm! (24a) 

““CChhẳẳnngg  aaii  đđưượợcc  llààmm  ttôôii  hhaaii  cchhủủ;;  vvìì  ssẽẽ  gghhéétt  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  yyêêuu  nnggưườờii  kkiiaa,,  hhooặặcc  

ttrrọọnngg  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  kkhhiinnhh  nnggưườờii  kkiiaa..”” (Ma. 6:24a; Sv. Ma. 6:21) 

 

 2. Phải Tự Tra Xét Về Đời Sống Vâng Lời Đức Chúa Trời Là Biểu Hiện Của 

Đời Sống Cơ Đốc Chân Chính Của Người Môn Đồ! (24b) 

““CCáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  ccóó  tthhểể  llààmm  ttôôii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llạạii  llààmm  ttôôii  MMaammôônn  nnữữaa..”” 

(Ma. 6:24b; Sv. Gi. 8:31) 

  

““HHỡỡii  bbọọnn  ttàà  ddââmm  kkiiaa,,  aannhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  llààmm  bbạạnn  vvớớii  tthhếế  ggiiaann  ttứứcc  llàà  tthhùù  

nngghhịịcchh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssaaoo??  CChhoo  nnêênn,,  aaii  mmuuốốnn  llààmm  bbạạnn  vvớớii  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  nnggưườờii  

ấấyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  nngghhịịcchh  tthhùù  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvậậyy..”” (Gia. 4:4)  

 


