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“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia,  

hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể  

làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Mamôn nữa.” 

(Ma. 6:24; Sv. 19-24) 
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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…  
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Là Cơ Đốc Nhân chúng ta phải kết ước tận trung theo Chúa,  

không được làm tôi hai chủ… 

“Ai muốn làm bạn với thế gian,  

thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” 

(Gia. 4:4b) 

Câu Gốc: 



4 

“Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ 

nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự 

vâng phục để được nên công bình hay sao?” 

(Rô. 6:16) 
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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) 

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia,  
hoặc trọng người nầy mà khinh người kia.” 

(Ma. 6:24a) 
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  (3)  “yêu”: Gr. ἀγαπάω [agapao]  “ưa chuộng”   

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

  (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! 
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“Đêma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành 

Têsalônica. Cơrếtxen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Đamati rồi.” 

(2Ti. 4:10) 
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2. Để Giữ Phận Sự Môn Đồ Chúng Ta Phải Chọn Chỉ Vâng Lời Duy   

  Nhất Đức Chúa Trời Mà Thôi! (C. 24b) 

“Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời  
lại làm tôi Mamôn nữa.”  

(Ma. 6:24b) 
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  (2)  “Đức Chúa Trời”: Gr. θεός [theos]  “Đức Chúa Trời”   

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

    phục vụ”   

  (3)  “Mamôn”: Gr. μαμμωνᾶς [mammonas]  “tiền của”   
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“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Satan, ngươi hãy lui ra!  
Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi,  

và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” 

(Ma. 4:10) 



“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác,  
có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” 

(1Ti. 6:10) 
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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) 

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia,  
hoặc trọng người nầy mà khinh người kia.” 

(Ma. 6:24a; Sv. Ma. 6:21) 
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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) 

“Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời  

lại làm tôi Mamôn nữa.” 

(Ma. 6:24b; Sv. Gi. 8:31) 
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“Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian  
tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian,  

thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” 

(Gia. 4:4) 
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“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia,  

hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể  

làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Mamôn nữa.” 

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


