Thư Thứ Nhất của Phao-lô gửi
Người Cô-rinh-tô

(1 Cô-rinh-tô)
Mục-đích: Để nhận-biết các vấn-đề trong Hội-thánh Côrinh-tô, đề-nghị các giải-pháp, và dạy-dỗ các tín-nhân
cách sống vì Đấng Christ trong một xã-hội đồi-bại.
Người viết: Phao-lô
Viết cho: Hội-thánh tại Cô-rinh-tô
Lúc viết: Khoảng 55 SC (Sau Christ Giáng-sinh), gần
cuối 3 năm mục-vụ của Phao-lô tại Ê-phê-sô trong cuộc
hành-trình truyền-giáo lần thứ ba của ông.
Bối-cảnh: Cô-rinh-tô là một thành-phố quốc-tế, một hảicảng và một trung-tâm thương-mại chính−một thành-phố
quan-trọng nhất trong vùng A-chai. Nó cũng đầy-dẫy
hình-tượng và đồi-bại vô đạo-đức. Hội-thánh gồm phần
lớn là những người không phải dân Giu-đa. Phao-lô đã
thành-lập hội-thánh này trong cuộc hành-trình truyềngiáo lần thứ hai của ông.
Câu gốc: “Bây giờ tôi cổ-xúy anh em, hỡi anh em, bởi
danh của Chúa Giề-xu Đấng Christ chúng ta, rằng tất cả
anh em nói cùng một điều, và chẳng có các sự chia rẽ giữa
anh em, nhưng anh em hãy được làm trọn vẹn trong cùng
một tâm-trí và trong cùng một xét-đoán.” (1.10)
Nhân-vật chính: Phao-lô, Ti-mô-thê, các phần-tử thuộc
gia-đình Cơ-lô-ê
Các địa-điểm chính: Các chỗ nhóm thờ-phượng trong
Cô-rinh-tô
Đặc-điểm: Thư viết một cách thẳng-thắn và mạnh-bạo
Ý chính: Trên đám cỏ, da con cắc-kè đổi thành màu xanh.
Trên mặt đất, nó đổi thành màu nâu. Thú-vật thay-đổi để
hợp với cảnh-trạng xung-quanh. Nhiều sinh-vật pha-trộn
vào trong thiên-nhiên với các màu hóa-trang Đức Chúa
TRỜI ban cho để giúp cho việc sống còn. Ấy là lẽ tự-nhiên
để hợp với cảnh-trạng xung-quanh. Nhưng các người theo
Đấng Christ là những người được tân-tạo, sinh từ trên
cao và thay-đổi từ bên trong, với các giá-trị và những
cách sống đối-lập thế-gian và không hòa-hợp với lối sống
của thế-gian. Tín-nhân chân-thật không hòa-hợp được với
người thế-gian.
Các Christ-nhân tại Cô-rinh-tô đã đang vật-lộn với cảnhtrạng xung-quanh. Bị bao-vây bởi sự đồi-bại và mọi tộilỗi, họ bị áp-lực để thích-nghi. Họ biết mình được tự-do
trong Đấng Christ, nhưng tự-do này nghĩa là gì? Họ phải
nghĩ như thế nào về hình-tượng và tình-dục. Họ phải ứng
xử như thế nào về hôn-nhân, phụ-nữ trong hội-thánh, và
các ân-tứ của Đức Thánh-Linh? Hội-thánh đang bị pháhoại ngấm-ngầm vì vô-luân và sự ấu-trĩ thuộc linh. Đứctin họ bị thử-thách trong sự khắc-nghiệt của những người
Cô-rinh-tô vô-luân, và có người trong họ bị thất-bại trong
cuộc thử-thách.
Phao-lô nghe về các sự việc trên và viết thư này để thảoluận các vấn-đề ấy, chữa lành sự chia rẽ, và trả lời các
câu hỏi của họ. Phao-lô đương-đầu với họ về các thứ tộilỗi, các hành-động cần sửa đổi, và sự giao-phó của họ cho
Đấng Christ.

Sau phần dẫn-nhập ngắn (1.1-1.9), Phao-lô tức-khắc nói
đến vấn-đề hiệp một (1.10-4.21). Ông nhấn mạnh thôngđiệp tin-lành giản-dị và rõ-ràng mà tất cả tín-nhân phải
quây-quần hợp với nhau; ông giải-thích địa-vị của những
người lãnh-đạo hội-thánh; ông thúc-giục họ phải trưởngthành bằng đức-tin của họ.
Phao-lô đương-đầu với sự loạn-luân của vài phần-tử
trong hội-thánh và sự kiện-cáo giữa các Christ-nhân (5.16.8). Ông bảo họ phải thi-hành kỷ-luật hội-thánh và tự
giải-quyết vấn-đề với nhau trong hội-thánh. Phao-lô cựclực lên án tội tình-dục (6.9-6.20).
Kế đó, Phao-lô trả lời vài câu hỏi mà người Cô-rinh-tô đã
hỏi. Bởi vì tệ-trạng mãi-dâm và vô-luân lan tràn, các hônnhân tại Cô-rinh-tô bị lung-lạc, các Christ-nhân không
biết cách phản-ứng chắc-chắn. Phao-lô cho họ giải-pháp
thiết-thực (7.1-7.40).
Về vấn-đề đồ ăn cúng hình-tượng, Phao-lô khuyên chúng
ta phải hoàn-toàn giao-phó cho Đấng Christ và nhạy cảm
với các tín-nhân khác (8.1-11.2).
Phao-lô nói tiếp về sự thờ-phượng, địa-vị của phụ-nữ, và
các ân-tứ thuộc linh (11.3-14.39). Xen giữa đoạn này là
sự diễn-tả tuyệt-diệu của ông về ân-tứ vĩ-đại nhất là tình
yêu-thương (đoạn 13). Đoạn Phao-lô kết-luận với đoạn
thảo-luận về sự sống lại (15.1-15.58), vài tư-tưởng cuối
cùng, lời chào thăm, và chúc phước (16.1-16.24).
Thư này kêu gọi tất cả Christ-nhân cẩn-thận chớ hòađồng với thế-gian. Chúng ta sống đặt trọng-tâm nơi Đấng
Christ, không chỗ trách được, thương-yêu nhau.

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 1.1-2.5)
A. PHAO-LÔ ĐỀ-CẬP CÁC VẤN-ĐỀ CỦA HỘITHÁNH (1.1-6.20)
Lời chào-thăm và mở-đầu bức thư (1.1-1.3)
1Phao-lô, được gọi làm một sứ-đồ của Giề-xu Đấng

đang diệt vong, nhưng đối với chúng ta, những kẻ được
cứu, ấy đó là quyền-năng của Đức Chúa TRỜI. 19Vì được
viết:
“TA SẼ TRIỆT PHÁ SỰ KHÔN-NGOAN CỦA KẺ

1

KHÔN-NGOAN,

Christ bởi ý-muốn của Đức Chúa TRỜI, và Sốt-then
anh em của chúng ta,

VÀ SỰ LANH-LỢI CỦA KẺ LANH-LỢI TA SẼ ĐỂ SANG MỘT
BÊN(1).”

2Gửi đến hội-thánh của Đức Chúa TRỜI ở tại Cô-rinh-tô,

20Đâu là người khôn-ngoan?(2) Đâu là thầy thông-giáo?

đến những người, là những kẻ đã được nên-thánh trong
Đấng Christ Giề-xu, những thánh-đồ bởi sự kêu gọi, cùng
tất cả mọi người, là những kẻ cầu-khẩn danh của Chúa
Giề-xu Đấng Christ của chúng ta ở mọi nơi, Chúa của họ
và của chúng tôi:

Đâu là tranh-luận-gia của thời-đại này? Há Đức Chúa
TRỜI đã chẳng làm sự khôn-ngoan của thế-gian thành dạidột sao? 21Vì từ lâu trong sự khôn ngoan của Đức Chúa
TRỜI, thế-gian qua sự khôn-ngoan của nó đã chẳng đến
chỗ nhận biết Đức Chúa TRỜI, Đức Chúa TRỜI đã rất
hài-lòng qua sự dại-dột của việc thuyết-giảng tin-lành để
cứu những kẻ tin. 22Vì quả thật các người Giu-đa xin các
dấu hiệu, và các người Gờ-réc tìm sự khôn-ngoan;
23nhưng chúng ta thuyết-giảng Đấng Christ bị đóng đinh
trên thập-tự-giá, đối với các người Giu-đa đó là một tảng
đá làm sẩy chân, và đối với các người Gờ-réc đó là sự dạidột, 24song đối với những kẻ được gọi, cả những người
Giu-đa lẫn những người Gờ-réc, Đấng Christ là quyềnnăng của Đức Chúa TRỜI và sự khôn-ngoan của Đức
Chúa TRỜI. 25Bởi vì sự dại-dột của Đức Chúa TRỜI thì
khôn hơn loài người, và sự yếu-đuối của Đức Chúa TRỜI
thì mạnh hơn loài người.

3Nguyền xin cho anh em ân-điển và sự bình-an từ Đức
Chúa TRỜI Cha của chúng ta và Chúa Giề-xu Đấng
Christ.

1. Sự chia-rẽ trong hội-thánh (1.4-4.21)
Phao-lô tạ ơn Đức Chúa TRỜI (1.4-1.9)
4Tôi luôn luôn tạ-ơn Đức Chúa TRỜI của tôi về anh em,
vì ân-điển của Đức Chúa TRỜI đã được cho anh em trong
Đấng Christ Giề-xu, 5rằng trong mọi sự anh em đã được
làm phong-phú trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự
hiểu-biết, 6ngay cả như chứng-cớ về Đấng Christ đã được
làm vững chắc trong anh em, 7để anh em không thiếu bất
cứ một ân-tứ nào, hăm-hở chờ đợi sự phát hiện của Chúa
Giề-xu Đấng Christ của chúng ta, 8là Đấng cũng sẽ làm
vững chắc anh em cho đến cuối cùng, không thể trách
được trong ngày của Chúa Giề-xu Đấng Christ của chúng
ta. 9Đức Chúa TRỜI là thành-tín, qua Ngài anh em đã
được gọi vào trong sự thông-giao với Con Trai của Ngài,
Giề-xu Đấng Christ Chúa của chúng ta.

Phao-lô khẩn-cầu sự hòa-thuận (1.10-1.17)
10Bây giờ tôi cổ-xúy anh em, hỡi anh em, bởi danh của
Chúa Giề-xu Đấng Christ của chúng ta, rằng tất cả anh em
nói cùng một điều, và chẳng có các sự chia rẽ giữa anh
em, nhưng anh em hãy được làm trọn vẹn trong cùng một
tâm-trí và trong cùng một óc suy xét. 11Vì tôi đã được cho
biết về anh em, hỡi anh em của tôi, bởi người của Cơ-lô-ê,
rằng có các sự cãi vã giữa anh em. 12Bây giờ tôi muốn nói
điều này, rằng mỗi người trong anh em nói: “Tôi thuộc về
Phao-lô,” và “Tôi thuộc về A-bô-lô,” và “Tôi thuộc về Sêpha,” và “Tôi thuộc về Đấng Christ.” 13Đấng Christ đã bị
chia ra, ư? Phao-lô đã chẳng bị đóng đinh trên thập-tự-giá
vì anh em, có chăng? Hay anh em đã được báp-tem nhân
danh Phao-lô sao? 14Tôi cảm-tạ Đức Chúa TRỜI rằng tôi
đã chẳng báp-tem một người nào trong anh em ngoại trừ
Cơ-rít-bu và Gai-út, 15để không ai được nói anh em đã
được báp-tem nhân danh tôi. 16Bấy giờ tôi cũng đã báptem gia-hộ của Sê-pha-na; quá điều đó, tôi không biết
mình đã báp-tem một người nào khác. 17Vì Đấng Christ
đã chẳng sai tôi đi để báp-tem, song để thuyết-giảng tinlành, không bằng sự khôn-ngoan của lời nói, để thập-tựgiá của Đấng Christ không bị hủy bỏ.

Đấng Christ đem cho chúng ta sự sống từ Đức Chúa TRỜI
(1.18-1.31)
18Vì lời về thập-tự-giá là sự dại-dột đối với những kẻ

26Vì hãy xem sự kêu-gọi của anh em, hỡi anh em, rằng đã
chẳng có nhiều kẻ khôn-ngoan theo xác-thịt, chẳng có
nhiều kẻ phi-thường, chẳng có nhiều kẻ sang-trọng;
27nhưng Đức Chúa TRỜI đã chọn các sự việc dại-dột của
thế-gian để làm hổ-thẹn kẻ khôn, và Đức Chúa TRỜI đã
chọn các sự việc yếu-đuối của thế-gian để làm hổ-thẹn các
sự việc mạnh, 28và các sự việc hèn-hạ của thế-gian và các
sự việc bị khinh-bỉ, Đức Chúa TRỜI đã chọn, các sự việc
không là, để Ngài đã có thể làm vô hiệu-hóa các sự việc
là, 29để không có một xác-thịt nào được khoe-khoang
trước mặt Đức Chúa TRỜI. 30Nhưng anh em ở trong
Đấng Christ Giề-xu là thuộc về việc làm của Ngài, là
Đấng đã trở thành cho chúng ta sự khôn-ngoan từ Đức
Chúa TRỜI, và sự công-chính và sự nên-thánh, và sự cứuchuộc, 31để, y như được viết: “HÃY ĐỂ KẺ KHOE-KHOANG,
KHOE- KHOANG TRONG ĐỨC CHÚA(3).”

Linh ban cho sự khôn-ngoan (2.1-2.16)
1Và khi tôi đã đến cùng anh em, hỡi anh em, tôi đã

2

chẳng đến với sự ưu-việt của lời nói hay của sự khônngoan, tuyên-bố cùng anh em chứng-cớ của Đức Chúa
TRỜI. 2Vì tôi đã quyết-định chẳng biết bất cứ điều gì giữa
anh em ngoại trừ Giề-xu Đấng Christ, và Ngài bị đóng
đinh trên thập-tự-giá. 3Và tôi đã ở với anh em trong sự
yếu-đuối và trong sự kinh-sợ và trong việc run-rẩy nhiều,
4và lời của tôi và việc thuyết-giảng của tôi đã không bằng
các lời có sức thuyết-phục của sự khôn-ngoan, nhưng
bằng sự thuyết minh của Linh và của quyền-năng, 5để
đức-tin của anh em chẳng được đặt trên sự khôn-ngoan
của loài người, nhưng trên quyền-năng của Đức Chúa
TRỜI.
1

Ê-sai 29.14
Gióp 12.17; Ê-sai 19.11; 33.18; Ma-thi-ơ 13.22; Rô-ma 1.20;
Giăng 12.31; Gia-cơ 4.4
3
Giê-rê-mi 9.23 tiếp theo; 2 Cô-rinh-tô 10.17
2

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 2.6-4.4)
6Tuy thế chúng tôi nói sự khôn-ngoan giữa những kẻ

trưởng-thành; tuy nhiên, một sự khôn-ngoan không thuộc
về thời-đại này, cũng không thuộc về những kẻ thống-trị
của thời-đại này, là những kẻ đang chết; 7song chúng tôi
nói sự khôn-ngoan của Đức Chúa TRỜI trong sự huyềnbí, sự khôn-ngoan được giữ-kín mà Đức Chúa TRỜI đã
tiền-định trước các thời đại cho sự vinh-quang của chúng
ta; 8sự khôn-ngoan mà chẳng có ai trong những kẻ thốngtrị của thời-đại này đã hiểu-biết; vì nếu họ đã hiểu-biết nó,
họ đã chẳng muốn đóng đinh trên thập-tự-giá Chúa vinhquang; 9nhưng y như được viết:
“NHỮNG SỰ VIỆC MÀ MẮT ĐÃ CHẲNG THẤY VÀ TAI ĐÃ
CHẲNG NGHE,
VÀ chúng ĐÃ CHẲNG VÀO TÂM CỦA LOÀI NGƯỜI,
TẤT CẢ MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CHUẨN-BỊ CHO NHỮNG KẺ
YÊU-THƯƠNG NGÀI(1).”
10Vì cho chúng ta Đức Chúa TRỜI đã tiết-lộ chúng qua

Linh; vì Linh dò-xét mọi sự việc, ngay cả những sự sâu-xa
của Đức Chúa TRỜI. 11Vì ai giữa loài người biết được tưtưởng của một người ngoại trừ linh của người đó, ở trong
hắn? Cũng như thế tư-tưởng của Đức Chúa TRỜI chẳng
một ai biết được ngoại trừ Linh của Đức Chúa TRỜI.
12Bây giờ chúng ta đã nhận, chẳng phải linh của thế-gian,
nhưng Linh là Đấng từ Đức Chúa TRỜI, để chúng ta được
biết các sự việc mà Đức Chúa TRỜI ban không cho chúng
ta, 13các sự việc đó chúng ta cũng nói, không bằng lời
được dạy bởi sự khôn-ngoan của loài người, nhưng bằng
lời được dạy bởi Linh, kết-hợp các ý-tưởng thuộc linh với
các lời thuộc-linh. 14Nhưng một người thiên-nhiên(2)
không nhận các sự việc thuộc về Linh của Đức Chúa
TRỜI; vì chúng là điều dại-dột đối với hắn, và hắn không
thể hiểu được chúng, vì chúng phải được nhận-thức một
cách thuộc-linh. 15Song người thuộc-linh nhận định mọi
sự việc, nhưng chính người không bị ai nhận định cả. 16Vì
‘AI ĐÃ BIẾT TRÍ CỦA ĐỨC CHÚA, ĐỂ HẮN CÓ THỂ CHỈ DẠY
(3)
NGÀI ’? Nhưng chúng ta có trí của Đấng Christ.
Phao-lô lên án sự chia-rẽ trong hội-thánh (3.1-3.4)
1Và tôi, hỡi anh em, đã không có thể nói với anh em
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như với các người thuộc-linh, nhưng như với các
người thuộc về xác-thịt, như với các trẻ con mới sinh
trong Đấng Christ. 2Tôi đã cho anh em sữa để uống,
không phải đồ ăn cứng; vì anh em đã chưa có thể nhận đồ
ăn cứng. Quả thật, ngay cả bây giờ anh em vẫn chưa có
thể, 3vì anh em vẫn còn xác-thịt. Vì từ lâu có sự ghen-tị và
xung đột giữa anh em, anh em há không là xác-thịt sao, và
anh em không đang bước đi theo loài người sao? 4Vì khi
người này nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” và kẻ khác: “Tôi
thuộc về A-bô-lô,” anh em chẳng phải chỉ là người thường
sao?
Vai-trò của mỗi sứ-đồ (3.5-3.8)
5Thế thì, A-bô-lô là gì? Và Phao-lô là gì? Là các tôi-tớ mà
qua họ anh em đã tin, tùy theo Chúa đã ban cơ-hội cho
mỗi người. 6Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới nước, nhưng
Đức Chúa TRỜI đã và đang gây ra sự lớn lên. 7Như thế
thì người trồng hay kẻ tưới không là gì cả, nhưng Đức

Chúa TRỜI là Đấng gây ra sự lớn lên. 8Bây giờ người
trồng và kẻ tưới là một; nhưng mỗi người sẽ nhận phầnthưởng riêng của mình theo công-việc khó nhọc riêng của
mình.
Chỉ Đấng Christ là nền-tảng của hội-thánh (3.9-3.15)
9Vì chúng tôi là những người bạn đồng-lao của Đức Chúa

TRỜI(4); anh em là cánh đồng của Đức Chúa TRỜI, dinh
thự của Đức Chúa TRỜI.
10Theo ân-điển của Đức Chúa TRỜI đã được cho tôi, như

một người xây-cất trưởng khôn-ngoan tôi đã đặt nền, và
kẻ khác đang xây trên nó. Nhưng mỗi người hãy cẩn thận
về cách mà mình xây trên nó. 11Vì không có người nào có
thể đặt một nền nào khác hơn là cái nền được đặt, đó là
Giề-xu Đấng Christ. 12Bấy giờ, nếu bất cứ người nào xâycất trên nền đó bằng vàng, bạc, các đá quý, gỗ, cỏ khô,
rơm rạ, 13việc làm của mỗi người sẽ trở nên hiển-nhiên; vì
ngày đó sẽ tỏ nó ra, bởi vì nó sẽ bị lộ ra với lửa; và chính
lửa sẽ thử coi loại việc làm gì của mỗi người. 14Nếu việc
làm của bất cứ ai mà hắn đã xây trên nó còn tồn-tại, hắn sẽ
nhận-lãnh phần-thưởng. 15Nếu việc làm của bất cứ ai bị
cháy rụi, hắn sẽ phải chịu sự mất-mát; song chính hắn sẽ
được cứu, nhưng mà để qua lửa.
Các tín-nhân là đền-thờ của Đức Chúa TRỜI (3.16-3.23)
16Anh em há chẳng biết rằng anh em là đền-thờ của Đức

Chúa TRỜI và rằng Linh của Đức Chúa TRỜI ở trong anh
em sao? 17Nếu một người nào phá-hủy đền-thờ của Đức
Chúa TRỜI, thì Đức Chúa TRỜI sẽ phá-hủy người đó, vì
đền-thờ của Đức Chúa TRỜI là thánh, và anh em là đềnthờ đó.
18Chớ có người nào tự lừa dối mình. Nếu bất cứ người
nào giữa anh em nghĩ rằng hắn khôn-ngoan trong thời-đại
này, hắn hãy trở nên dại-dột để hắn có thể trở thành khônngoan. 19Vì sự khôn-ngoan của thế-gian này là sự dại-dột
trước mặt Đức Chúa TRỜI. Vì được viết: “Ngài là ĐẤNG
BẮT CÁC KẺ KHÔN-NGOAN BẰNG QUỈ-KẾ CỦA CHÚNG(5)”;
20và một lần nữa: “ĐỨC CHÚA BIẾT CÁC LẬP-LUẬN của các
người khôn-ngoan, RẰNG CHÚNG LÀ VÔ-DỤNG(6).” 21Như
thế thì chớ để một ai khoe-khoang trong loài người. Vì
mọi sự việc đều thuộc về anh em, 22hoặc Phao-lô hay Abô-lô hoặc Sê-pha hay thế-gian hoặc sự sống hay sự chết
hoặc những sự việc hiện-tại hay những sự việc sắp đến; tất
cả các sự việc đều thuộc về anh em, 23và anh em thuộc về
Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa TRỜI.

Phao-lô khuyên các tín-nhân thân-thương của ông; Chỉ
Chúa là thẩm-phán (4.1-4.5)
1Hãy để cho một người xem chúng tôi theo cách này:
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là các đầy-tớ của Đấng Christ và những kẻ quản-lý các
sự mầu-nhiệm của Đức Chúa TRỜI. 2Ngoài ra, trong
trường-hợp này, các người quản-lý bị đòi hỏi rằng hắn
phải được xem đáng tin-cậy. 3Nhưng đối với tôi, ấy là một
chuyện rất nhỏ để anh em, hay một tòa-án loài người tra
xét tôi; thật ra, thậm-chí tôi chẳng tra xét chính tôi. 4Vì tôi
4

1

Ê-sai 64.4; 65.17
2
hay: bẩm-sinh, thuộc huyết-khí
3
Ê-sai 40.13

bản khác: Vì chúng tôi là các tôi-tớ của Đức Chúa Trời, làm việc
với nhau
5
Gióp 5.13
6
Thánh-thi 94.11

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 4.5-6.8)
chẳng ý thức được điều chống lại chính tôi, tuy nhiên tôi
không được tha bởi điều này; song Đấng tra xét tôi là
Chúa. 5Bởi vậy chớ tiếp-tục phán-xét bất cứ điều gì trước
thời-điểm, nhưng hãy chờ cho đến khi Chúa đến, là Đấng
sẽ cả đem ra ánh-sáng các sự việc được giấu-kín trong tốităm lẫn để lộ ra cho thấy các động-lực của tâm loài người;
và lúc đó sự khen-ngợi của mỗi người sẽ đến cùng người
đó từ Đức Chúa TRỜI.
Sự khoe-khoang của những người Cô-rinh-tô; sự khiêmnhường của các sứ-đồ (4.6-4.13)
6Bây giờ các sự việc này, hỡi anh em, một cách bóng bẩy
tôi đã áp-dụng cho chính tôi và A-bô-lô vì anh em, để
trong chúng tôi anh em có thể học không vượt quá điều
được viết, để không có ai trong anh em sẽ trở nên dương
dương tự đắc nhân danh người này chống lại người kia.
7Vì ai xem anh em như là giỏi hơn? Và điều gì anh em có
mà anh em đã chẳng nhận? Nhưng nếu anh em đã nhận
nó, tại sao anh em khoe-khoang dường như anh em đã
chẳng nhận nó? 8Anh em đầy rồi, anh em đã trở nên giàu
rồi, anh em đã trở thành vua chẳng có chúng tôi; và tôi quả
thật muốn rằng anh em đã trở thành vua ngõ hầu chúng tôi
cũng đã có thể trị-vì với anh em. 9Vì, tôi nghĩ, Đức Chúa
TRỜI đã phô bày chúng tôi, các sứ-đồ sau rốt, như những
người bị án chết; vì chúng tôi đã trở thành trò ngoạn-mục
cho thế-gian, cho cả các thiên-sứ lẫn cho loài người.
10Chúng tôi là những kẻ dại-dột vì cớ Đấng Christ, song
anh em khôn-ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếuđuối, song anh em mạnh-mẽ; anh em vang danh, nhưng
chúng tôi không có danh-dự. 11Cho đến giờ phút hiện tại
này, chúng tôi cả đói lẫn khát, và ăn-mặc nghèo-nàn, và bị
đối-xử một cách thô-bạo, và vô gia-cư; 12và chúng tôi làm
việc mệt-nhọc, làm việc với chính các bàn tay của chúng
tôi; khi chúng tôi bị mắng nhiếc, chúng tôi chúc phước;
khi chúng tôi bị khủng bố, chúng tôi chịu-đựng; 13khi
chúng tôi bị vu-cáo, chúng tôi cố-gắng hòa-giải; chúng tôi
đã trở thành như bọt của thế-gian, cặn-bã của mọi sự việc,
ngay cả cho đến bây giờ.

Phao-lô dự-định đến thăm Cô-rinh-tô (4.14-4.21)
14Tôi chẳng viết các điều này để làm anh em xấu-hổ, song
để khiển-trách anh em như con cái yêu-dấu của tôi. 15Vì

nếu anh em có vô số thầy dạy riêng trong Đấng Christ,
song anh em sẽ không có nhiều cha; vì trong Đấng Christ
Giề-xu tôi đã trở thành cha của anh em qua tin-lành. 16Bởi
vậy tôi cổ-xúy anh em, hãy bắt-chước tôi. 17Vì lý-do này
tôi đã sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, hắn là đứa con
trong Chúa, trung-tín và yêu-dấu, của tôi, và hắn sẽ nhắcnhở anh em về các đường-lối của tôi ở trong Đấng Christ,
y như tôi giảng-dạy mọi nơi trong mỗi hội-thánh. 18Bây
giờ một vài người đã đã trở nên dương dương tự đắc như
thể là tôi sẽ không đến cùng anh em. 19Nhưng tôi sẽ sớm
đến cùng anh em, nếu Chúa muốn, và tôi sẽ tìm ra, chẳng
phải lời của những kẻ kiêu-căng đó, song quyền-năng của
họ ra sao. 20Vì vương-quốc của Đức Chúa TRỜI chẳng
cốt ở lời, song ở quyền-năng. 21Anh em muốn gì? Tôi sẽ
đến cùng anh em với roi hay với tình thương-yêu và linh
hòa-nhã?

Phao-lô kết-án sự vô-luân trong hội-thánh (5.1-5.13)
1Thật có phúc-trình rằng có sự vô luân giữa anh em, và
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sự vô-luân thuộc loại như thế không hiện-hữu ngay cả
giữa dân Ngoại-bang, rằng có người lấy vợ của cha
mình. 2Và anh em đã trở nên dương dương tự đắc, và thay
vì than khóc, để kẻ đã làm việc này có thể bị loại ra khỏi
giữa anh em. 3Vì tôi, về phần tôi, dẫu vắng mặt bằng thânthể song hiện-diện bằng linh, đã phán-xét hắn rồi, hắn đã
làm điều này đến thế ấy, như thể là tôi đã có mặt. 4Nhân
danh Chúa Giề-xu của chúng ta, khi anh em nhóm lại, và
tôi với anh em bằng linh, với quyền-năng của Chúa Giề-xu
của chúng ta, 5giao kẻ như thế ấy cho Sa-tan cho sự hủydiệt xác-thịt của hắn, để linh của hắn có thể được cứu
trong ngày của Chúa Giề-xu. 6Việc khoe-khoang của anh
em là chẳng tốt. Anh em há chẳng biết rằng một chút men
làm nổi dậy toàn-thể bột nhồi sao? 7Hãy lấy ra cho sạch
men cũ, để anh em có thể là bột nhồi mới, y như anh em
không có men. Vì Đấng Christ Của-lễ Vượt-qua của
chúng ta cũng đã bị hiến-tế. 8Bởi vậy chúng ta hãy giữ lễ
ấy, không với men cũ, không với men của ác tâm và độcác, nhưng với bánh không men của sự thật-thà và lẽ-thật.
9Tôi đã viết cho anh em trong thư của tôi chớ liên-kết với
kẻ vô-luân; 10tôi đã chẳng có ý nói các người vô-luân của
thế-gian này chút nào, hay với các kẻ tham-lam và những
kẻ lừa đảo, hay với những kẻ thờ hình-tượng; vì trong
trường hợp đó anh em phải ra khỏi thế-gian. 11Nhưng thật
ra, tôi đã viết cho anh em đừng liên-kết với bất cứ người
nào gọi là người anh em nếu hắn là một kẻ vô-luân, hay
tham-lam, hoặc kẻ thờ hình-tượng, hay kẻ chửi-rủa, hay kẻ
say-sưa, hay là kẻ lừa đảo—thậm-chí không ăn với một kẻ
như vậy. 12Vì việc gì tôi phải phán-xét những kẻ ở ngoài?
Anh em không phán-xét những kẻ ở trong hội-thánh à?
13Song những kẻ ở ngoài, Đức Chúa TRỜI phán-xét. HÃY
LOẠI-BỎ NGƯỜI ĐỘC-ÁC ĐÓ RA KHỎI GIỮA CÁC NGƯƠI(1).

Tín-nhân không nên thưa-kiện lẫn nhau (6.1-6.8)
1Có ai trong anh em, khi hắn có việc thưa-kiện nghịch
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lại người lân-cận của hắn, lại dám đi tới luật-pháp
trước mặt những kẻ không công-chính, và không trước
mặt các thánh-đồ? 2Hay anh em không biết rằng các
thánh-đồ sẽ phán-xét thế-gian sao? Và nếu thế-gian bị
phán-xét bởi anh em, anh em há chẳng có đủ khả năng để
thiết-lập các tòa-án luật-pháp nhỏ nhất ư? 3Anh em há
không biết rằng chúng ta sẽ phán-xét các thiên-sứ sao?
Nhiều hơn biết bao, các vấn-đề của đời này? 4Thế thì nếu
anh em có các tòa-án luật-pháp giải quyết các vấn-đề của
đời này, anh em có bổ-nhiệm họ làm thẩm-phán, là những
kẻ tầm thường trong hội-thánh chăng? 5Tôi nói điều này
cho sự hổ-thẹn của anh em. Có phải chăng không có lấy
một người khôn-ngoan ở giữa anh em, là kẻ sẽ có khảnăng phân-xử giữa anh em của hắn, 6nhưng anh này đi tới
luật-pháp với anh kia, và việc đó trước mặt những kẻ
không tin? 7Thật sự thì, đó là một sự thất-bại cho anh em
rồi, rằng anh em kiện lẫn nhau. Tại sao chẳng thà bị đối
đãi bất công? Tại sao chẳng thà bị lừa-gạt? 8Trái lại chính
anh em đối đãi bất công và lừa-gạt, và làm điều đó đối với
anh em của mình!

2. Sự xáo-trộn trong hội-thánh (5.1-6.20)
1

Bài giảng của Môi-se 13.5;17.7,12;21.21

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 6.9-7.24)
Hãy dùng thân-thể mình để cho Đức Chúa TRỜI sự vinhhiển (6.9-6.11)
9Hoặc anh em há chẳng biết rằng những kẻ không côngchính sẽ chẳng thừa-kế vương-quốc của Đức Chúa TRỜI
hay sao? Chớ bị lừa-dối; chẳng có những kẻ gian-dâm,
cũng chẳng có những kẻ thờ hình-tượng, cũng chẳng có
những kẻ ngoại-tình, cũng chẳng có những kẻ đàn ông
không ra đàn ông, cũng chẳng có những kẻ đồng-tính
luyến-ái, 10cũng chẳng có những kẻ trộm-cắp, cũng chẳng
có những kẻ tham-lam, cũng chẳng có những kẻ say-sưa,
cũng chẳng có những kẻ chửi-rủa, cũng chẳng có những
kẻ lừa đảo, sẽ thừa-kế vương-quốc của Đức Chúa TRỜI.
11Và vài kẻ trong anh em là người như thế; nhưng anh em
đã được rửa sạch, nhưng anh em đã được nên-thánh,
nhưng anh em đã được xưng công-chính nhân danh Chúa
Giề-xu Đấng Christ và trong Linh của Đức Chúa TRỜI
của chúng ta.

Thân-thể là của Chúa (6.12-6.20)
12Tất cả các sự việc là hợp-pháp cho tôi, nhưng không
phải tất cả các sự việc đều có ích. Tất cả các sự việc đều
hợp-pháp cho tôi, nhưng tôi sẽ không bị áp-chế bởi bất cứ
một sự việc gì cả. 13Đồ ăn là vì bụng, và bụng vì đồ ăn;
nhưng Đức Chúa TRỜI sẽ gạt bỏ cả hai. Tuy nhiên thânthể không vì sự vô-luân, nhưng vì Chúa; và Chúa vì thânthể. 14Bây giờ Đức Chúa TRỜI đã chẳng chỉ vực Chúa
sống lại, nhưng cũng sẽ vực chúng ta sống lại qua quyềnnăng của Ngài. 15Anh em há chẳng biết rằng thân-thể của
anh em là các chi-thể của Đấng Christ sao? Thế thì tôi há
sẽ lấy các chi-thể của Đấng Christ đi và làm chúng thành
các chi-thể của gái điếm sao? Xin chẳng bao giờ vậy!
16Hay anh em há chẳng biết rằng kẻ kết-hiệp chính mình
với gái điếm là một thân-thể với nó hay sao? Vì Ngài
phán: “HAI NGƯỜI SẼ TRỞ NÊN MỘT THỊT(1).” 17Nhưng kẻ
kết-hiệp chính mình với Chúa là một linh với Ngài. 18Hãy
chạy trốn sự vô-luân. Mọi tội khác một người phạm đều ở
ngoài thân-thể; nhưng kẻ vô-luân phạm-tội chống lại
chính thân-thể của hắn. 19Hay anh em chẳng biết rằng
thân-thể của anh em là đền-thờ của Đức Thánh-Linh, là
Đấng ở trong anh em, là Đấng mà anh em có từ Đức Chúa
TRỜI, và rằng anh em không là của riêng của anh em hay
sao? 20Vì anh em đã được mua với một giá, bởi vậy hãy
làm vinh-quang Đức Chúa TRỜI bằng thân-thể của anh
em.

B. PHAO-LÔ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỘITHÁNH (7.1-15.58)
1. Chỉ-dẫn về hôn-phối Christ-nhân (7.1-7.40)
Các câu-hỏi về hôn-phối (7.1-7.9)
1Bây giờ về các điều anh em đã viết, ấy là tốt cho một
người đàn-ông không đụng một người đàn-bà. 2Nhưng
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vì các sự vô-luân, mỗi người đàn-ông hãy có vợ riêng của
mình, và mỗi người đàn-bà hãy có chồng riêng của mình.
3Người chồng hãy làm nhiệm-vụ của mình cho vợ của
mình, và cũng tương-tự như vậy, người vợ cho chồng của
mình. 4Người vợ không có quyền trên chính thân-thể của
mình, nhưng người chồng; và cũng tương-tự như vậy
người chồng không có quyền trên chính thân-thể của
1

Sáng-thế 2.24; Ma-thi-ơ 19.5; Mác 10.8; Ê-phê-sô 5.31

mình, nhưng người vợ. 5Hãy ngưng từ-chối lẫn nhau,
ngoại trừ bởi sự đồng ý trong một thời-gian, để anh chị em
có thể hiến mình cho sự cầu-nguyện, và hợp lại với nhau e
rằng Sa-tan cám-dỗ anh chị em vì anh chị em thiếu sự tự
kiềm-chế. 6Nhưng tôi nói điều này như là một sự thỏa
hiệp, không như là lệnh. 7Tuy thế tôi ước-ao mọi người
đàn ông là ngay cả như chính tôi là. Tuy nhiên, mỗi người
có ân-tứ riêng của mình từ Đức Chúa TRỜI, người này
bằng cách này, và người khác bằng cách khác.
8Nhưng tôi nói với các người chưa kết-hôn và các người
góa-bụa rằng ấy là tốt cho họ nếu họ cứ ở vậy ngay cả như
tôi. 9Nhưng nếu họ không có sự tự kiềm-chế, hãy để họ
kết-hôn; vì kết-hôn thì tốt hơn là nung đốt.

Hôn-nhân trọn đời (7.10-7.16)
10Nhưng cùng các người đã kết-hôn, tôi cho lời chỉ dẫn,

không phải tôi, nhưng Chúa, rằng vợ không nên lìa chồng
mình(2) 11(nhưng nếu bà ra đi, bà hãy ở vậy không lấy
chồng, nếu không hãy hòa-thuận lại với chồng của bà), và
rằng người chồng không được đuổi vợ của mình đi.
12Nhưng cùng phần còn lại, tôi nói, chẳng phải Chúa, rằng
nếu một anh em nào có vợ là người không tin, và bà bằng
lòng sống với mình, hắn chớ đuổi bà đi. 13Và người đànbà có chồng không tin, và hắn bằng lòng sống với bà, bà
chớ đuổi chồng của bà đi. 14Vì người chồng không tin
được làm nên-thánh qua vợ của hắn, và người vợ không
tin được làm nên-thánh qua chồng tin của bà; vì nếu
không thì con cái của anh chị em là ô-uế, nhưng bây giờ
chúng là thánh. 15Nhưng mà nếu người không tin bỏ đi,
hãy để kẻ đó bỏ đi; người anh em hay chị em đó không ở
dưới sự ràng-buộc trong các trường-hợp như vậy, nhưng
Đức Chúa TRỜI đã gọi chúng ta đến sự bình-an. 16Vì thể
nào ngươi biết, hỡi người vợ, ngươi sẽ cứu chồng của
ngươi hay không? Hoặc thể nào ngươi biết, hỡi người
chồng, ngươi sẽ cứu vợ của ngươi hay không?
Các tín-nhân nên thỏa lòng chỗ họ được đặt-để (7.177.24)
17Nhưng, như Chúa đã chỉ-định mỗi một người, như Đức
Chúa TRỜI đã gọi mỗi người, hãy để kẻ đó bước đi bằng
cách này. Và tôi chỉ bảo trong tất cả các hội-thánh như
vậy. 18Có người nào được gọi khi hắn đã được cắt-bì rồi
chăng? Hắn không được trở nên không cắt-bì. Có người
nào đã được gọi trong sự không cắt-bì chăng? Hắn không
được chịu cắt-bì. 19Sự cắt-bì không là gì cả, và sự không
cắt-bì không là gì cả, nhưng điều hệ-trọng là việc giữ các
điều-răn của Đức Chúa TRỜI. 20Mỗi người hãy ở lại
trong trạng-huống đó mà mình đã được gọi. 21Có phải anh
em đã được gọi trong khi là một kẻ nô-lệ chăng? Đừng
quan-tâm về nó; nhưng nếu anh em cũng có thể trở thành
tự-do, khá dùng tự-do đó. 22Vì kẻ được gọi trong Chúa
trong khi là nô-lệ, thì là người được tự-do của Chúa; cũng
thế kẻ được gọi trong khi tự-do, thì là kẻ nô-lệ của Đấng
Christ. 23Anh em đã được mua với một giá; đừng trở
thành nô-lệ của loài người. 24Hỡi anh em, mỗi người hãy
ở lại với Đức Chúa TRỜI trong tình-huống đó mà mình đã
được gọi.

Những câu hỏi về sự sống độc-thân (7.25-7.40)
2

hay: không nên bỏ chồng mà đi

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 7.25-9.9)
25Bây giờ về các kẻ đồng-trinh tôi không có lệnh của
Chúa, nhưng tôi cho một ý-kiến như là người đã có sự
khoan-dung được Chúa tỏ ra trên hắn là đáng tin-cậy.
26Vậy thì tôi nghĩ rằng điều này là tốt vì cảnh hiểm nguy
hiện nay, rằng ấy là tốt cho một người vẫn như người hiện
là. 27Anh em bị ràng-buộc với một người vợ ư? Đừng tìm
cách để được giải-thoát. Anh em được giải-thoát khỏi một
người vợ ư? Đừng kiếm vợ. 28Nhưng nếu anh em phải
kết-hôn, anh em chẳng phạm-tội, và nếu một trinh-nữ phải
lấy chồng, cô ấy chẳng phạm tội. Tuy nhiên, những kẻ như
thế sẽ có mối khổ tâm trong xác-thịt, và tôi đang cố tránh
cho anh em việc ấy. 29Nhưng điều này tôi nói, hỡi anh em,
thời-gian đã bị rút ngắn, để từ bây giờ trở đi, những kẻ có
vợ nên sống như thể là mình đã chẳng có; 30và những kẻ
khóc, như thể là mình đã chẳng khóc; và những kẻ vuimừng, như thể là mình đã chẳng vui-mừng; và những kẻ
mua, như thể là mình đã chẳng sở hữu; 31và những kẻ
dùng thế-gian, như thể là mình đã chẳng tận-dụng nó; vì
hình-trạng của thế-gian này đang qua đi. 32Nhưng tôi
muốn anh em khỏi phải lo-âu. Một người không kết-hôn lo
về các sự việc của Chúa, làm sao hắn có thể làm vui lòng
Chúa; 33nhưng người kết-hôn lo về các sự việc của thếgian, làm sao hắn có thể làm vui lòng vợ của hắn, 34và các
sự quan-tâm của hắn bị chia ra thành nhiều phần. Và
người đàn-bà không kết-hôn, và trinh-nữ, quan-tâm về các
sự việc của Chúa, để cô có thể là thánh cả bằng thân-thể
lẫn linh; nhưng người kết-hôn quan-tâm về các sự việc của
thế-gian, làm sao bà có thể làm vui lòng chồng của bà.
35Và tôi nói điều này vì ích-lợi riêng của anh em; chẳng
để hạn-chế anh em, song vì điều thích đáng, và sự hiến
thân không xao lãng cho Chúa.

biết. 4Bởi vậy về việc ăn các đồ được cúng cho các thầntượng, chúng ta biết rằng không có một thứ gì gọi là một
thần-tượng trong thế-gian, và rằng không có một Đức
Chúa TRỜI nào khác nhưng chỉ có một(2) mà thôi.” 5Vì
ngay cả nếu người ta tin rằng, có thứ được gọi là các thần
hoặc trong trời hay trên đất, như thật sự có nhiều thần và
nhiều chúa(3), 6nhưng mà, đối với chúng ta, chỉ có một
Đức Chúa TRỜI, Đức Cha, từ Ngài ra tất cả các sự vật, và
chúng ta hiện-hữu vì Ngài; và một Chúa, là Giề-xu Đấng
Christ, bởi Ngài ra tất cả các sự vật, và chúng ta hiện-hữu
qua Ngài.

36Nhưng nếu một người đàn-ông nào nghĩ rằng hắn đang

Quyền-lợi của các sứ-đồ (9.1-9.27)

hành-động một cách không thích-hợp cho đứa con gái
đồng-trinh của hắn(1), nếu cô ấy trong tuổi cặp kê, và nếu
đó là điều phải làm, hắn hãy làm điều hắn muốn, hắn
không phạm tội; hãy để cô ấy kết-hôn. 37Nhưng hắn đứng
vững trong tâm hắn, không bị cưỡng ép, nhưng có quyền
trên chính ý-chí của hắn, và đã quyết-định trong chính tâm
của hắn, để giữ lại chính con gái đồng-trinh của hắn, hắn
sẽ làm tốt. 38Như thế thì cả người gả chính con gái đồngtrinh của hắn làm tốt, lẫn người không gả con gái của hắn
sẽ làm tốt hơn.
39Một người vợ bị ràng-buộc chừng nào chồng của bà còn
sống; nhưng nếu chồng của bà đã ngủ, bà tự-do được gả
cho người bà muốn, chỉ trong Chúa. 40Nhưng theo ý tôi,
bà ấy hạnh-phúc hơn nếu bà ấy vẫn như bà hiện là; và tôi
nghĩ rằng tôi cũng có Linh của Đức Chúa TRỜI.

2. Chỉ-dạy về sự tự-do của Christ-nhân (8.1-11.1)
Các câu hỏi về thức ăn đã dâng cho các hình-tượng (8.18.13)
1Bây giờ về các đồ được cúng-tế cho các thần-tượng,
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chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có kiến-thức.
Kiến-thức dương dương tự đắc, nhưng tình yêu-thương
gây-dựng. 2Nếu người nào tưởng rằng hắn biết một điều
gì, thì hắn đã chưa biết như hắn nên biết; 3nhưng nếu
người nào yêu-thương Đức Chúa TRỜI, thì hắn được Ngài

1

bản khác: vị hôn-thê của mình

7Tuy nhiên, không phải mọi người đều có sự hiểu biết
này; song có người, quen thuộc với hình-tượng cho đến
bây giờ, ăn đồ ăn y như thể nó đã được cúng cho hìnhtượng; và lương-tâm của họ yếu-đuối bị làm ô-uế. 8Nhưng
đồ ăn sẽ không phó-thác chúng ta cho Đức Chúa TRỜI;
chúng ta chẳng thiếu nếu chúng ta chẳng ăn, cũng chẳng
có nhiều nếu chúng ta ăn. 9Nhưng hãy coi chừng e rằng
cái quyền này của anh em bằng một cách nào đó trở nên
một hòn đá làm sẩy chân cho kẻ yếu. 10Vì nếu kẻ nào đó
thấy anh em là người có sự hiểu biết, ăn trong một đền-thờ
thần-tượng, há lương-tâm của hắn, nếu hắn yếu, sẽ không
được làm cho vững để ăn các đồ vật được cúng cho các
thần-tượng sao? 11Vì qua sự hiểu-biết của anh em, kẻ yếu
bị làm hỏng, kẻ yếu ấy là người anh em mà Đấng Christ
đã chết cho. 12Và như vậy, bởi việc phạm tội chống lại
anh em và bởi việc làm tổn-thương lương-tâm của họ khi
nó yếu, anh em phạm tội chống lại Đấng Christ. 13Bởi
vậy, nếu đồ ăn gây cho anh em của tôi sẩy chân, tôi sẽ
không bao giờ ăn thịt một lần nữa, để tôi có thể chẳng
khiến anh em của tôi sẩy chân.

1Tôi không tự-do sao? Tôi không phải là một sứ-đồ
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sao? Tôi đã chẳng thấy Giề-xu Chúa của chúng ta sao?
Anh em chẳng là việc làm của tôi trong Chúa sao?
2Nếu đối với những kẻ khác tôi không là sứ-đồ, ít nhất tôi
là đối với anh em; vì anh em là dấu niêm-phong của chứcvụ sứ-đồ của tôi trong Chúa.
3Lời biện hộ của tôi đối với những kẻ sát-hạch tôi là đây:
4Không phải chúng tôi chẳng có quyền ăn và uống, có
không? 5Không phải chúng tôi chẳng có quyền dắt theo

một người vợ tin Chúa rồi, ngay cả như các sứ-đồ khác và
các em trai của Chúa, và Sê-pha, hay sao? 6Hay là chỉ tôi
và Ba-na-ba không có quyền để miễn làm việc? 7Ai ở bất
cứ thời-đại nào phục-vụ làm một người lính do tiền riêng
của mình? Ai trồng vườn nho, và chẳng ăn trái của nó?
Hay ai chăn bầy và lại chẳng dùng sữa của bầy? 8Tôi
chẳng đang nói các điều này y theo loài người, phải
chăng? Hay luật-pháp cũng chẳng nói các điều này sao?
9Vì được viết trong Luật-pháp của Môi-se: “NGƯƠI KHÔNG
ĐƯỢC BỊT MÕM CON BÒ TRONG KHI NÓ ĐANG ĐẠP LÚA(4).”
Đức Chúa TRỜI chẳng quan-tâm về những con bò(5), phải
2

Đó là Đức Chúa Trời. Người Việt chúng ta gọi Đấng Tạo-hóa là
Ông Trời; và Thánh-Kinh gọi Đấng Tạo-hóa là Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời là Thần. Chỉ có một Đấng Tạo-hóa độc-nhất, vị
Thần độc-nhất trong vũ-trụ là Đức Chúa Trời.
3
hay: bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa
4
Bài giảng của Môi-se 25.4; 1 Ti-mô-thê 5.18
5
Bài giảng của Môi-se 22.1-22.4; Châm-ngôn 12.10

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 9.10-10.25)
chăng? 10Hay có phải Ngài đang hoàn-toàn nói vì cớ
chúng ta? Phải, vì cớ chúng ta nó đã được viết, bởi vì
người cày phải cày trong hy-vọng, và kẻ đạp lúa đạp lúa
trong hy-vọng về việc có phần chia trong các mùa gặt.
11Nếu chúng tôi đã gieo các điều thuộc-linh trong anh em,
ấy là quá nhiều nếu chúng tôi phải gặt các thứ vật-chất từ
anh em ư? 12Nếu các người khác chia chác quyền này trên
anh em, chúng tôi không chia chác hơn ư? Dầu vậy, chúng
tôi đã chẳng sử-dụng quyền này, nhưng chúng tôi chịu
đựng tất cả các sự việc, để chúng tôi không gây ra trở-ngại
nào cho tin-lành của Đấng Christ. 13Há anh em chẳng biết
rằng những kẻ làm việc phục-vụ thánh ăn thức ăn của đềnthờ, và những kẻ thường xuyên chăm lo bàn-thờ có phần
chia của họ với bàn-thờ hay sao? 14Cũng như thế Chúa đã
truyền lệnh cho những kẻ công-bố tin-lành được sự sống
của họ từ tin-lành. 15Nhưng tôi đã chẳng sử-dụng một cái
nào trong những cái này. Và tôi không viết các điều này
để nó có thể được làm như thế trong trường-hợp của tôi; vì
tốt cho tôi để chết hơn là có người nào đó làm cho sự
khoe-khoang của tôi thành một cái trống rổng. 16Vì nếu
tôi thuyết-giảng tin-lành, tôi không có gì để khoe-khoang
về nó, vì tôi ở dưới sự ép-buộc; vì khốn cho tôi nếu tôi
không thuyết-giảng tin-lành! 17Vì nếu tôi làm điều này
một cách tự-nguyện, tôi có một phần-thưởng; nhưng nếu
nó chống lại ý muốn của tôi, tôi có một chức-vụ quản-lý
được ủy-thác cho tôi. 18Thế thì phần-thưởng của tôi là gì?
Rằng khi tôi thuyết-giảng tin-lành, tôi có thể tặng tin-lành
miễn phí, để không dùng trọn quyền của tôi trong tin-lành.

mây ấy, và tất cả đều đi ngang qua biển; 2và tất cả đều
được báp-tem vào trong Môi-se trong đám mây ấy và
trong biển ấy, 3và tất cả đều ăn cùng một thức ăn thuộclinh; 4và tất cả đều uống cùng một thứ uống thuộc-linh, vì
họ đã uống từ một vầng đá thuộc-linh đã đi theo họ; và
vầng đá ấy là Đấng Christ. 5Tuy nhiên, Đức Chúa TRỜI
đã chẳng rất vui lòng với hầu hết bọn họ; vì họ đã bị nằm
thấp trong vùng hoang-vu. 6Bấy giờ các việc này đã xảy ra
làm gương cho chúng ta, để chúng ta không nên khao-khát
các điều xấu-xa, như họ cũng đã khao-khát. 7Và đừng là
các kẻ thờ hình-tượng, như một số người trong bọn họ đã
là; như được viết: “DÂN-CHÚNG NGỒI XUỐNG ĐỂ ĂN VÀ
UỐNG, VÀ ĐỨNG LÊN ĐỂ CHƠI ĐÙA(1).” 8Chúng ta cũng đừng
hành-động vô-luân, như một số người trong bọn họ đã
hành-động vô-luân, và 23 ngàn đã ngã trong một ngày.
9Chúng ta chớ thử Chúa,(2) như một số người trong bọn họ
đã làm sự thử-thách, và đã bị rắn hủy-diệt. 10Cũng đừng
cằn-nhằn, như một số người trong bọn họ đã cằn-nhằn, và
đã bị kẻ phá-hủy hủy-diệt. 11Bấy giờ các điều này đã xảy
ra cho họ để làm gương, và chúng được viết cho sự dạy-dỗ
của chúng ta, sự cuối-cùng của các thời-đại đã đến trên
chúng ta. 12Bởi vậy kẻ nghĩ hắn cứ đứng hãy chú ý e hắn
ngã. 13Chẳng có sự cám-dỗ nào đã bất ngờ đến với anh em
nhưng điều như vậy là thông-thường cho loài người; và
Đức Chúa TRỜI thì thành-tín, Ngài sẽ không cho phép
anh em bị thử-thách quá điều anh em có thể, nhưng với sự
thử-thách đó Ngài cũng sẽ cung-cấp con đường thoát thân,
để anh em sẽ có thể chịu đựng nó.

19Vì dẫu tôi tự-do khỏi mọi người, tôi đã làm mình thành
một kẻ nô-lệ của tất cả, để tôi có thể được nhiều hơn. 20Và

Tránh thờ hình-tượng (10.14-10.22)

đối với dân Giu-đa, tôi đã trở thành như một người Giuđa, để tôi đã có thể được các người Giu-đa; đối với những
kẻ dưới Luật-pháp, như dưới Luật-pháp, dẫu chính tôi
không dưới Luật-pháp, để tôi đã có thể được những kẻ
dưới Luật-pháp; 21đối với những kẻ không có luật-pháp,
như không có luật-pháp, dẫu không phải không có luậtpháp của Đức Chúa TRỜI song dưới luật-pháp của Đấng
Christ, để tôi có thể được những kẻ không có luật-pháp.
22Đối với những kẻ yếu-đuối, tôi đã trở nên yếu-đuối, để
tôi đã có thể được những kẻ yếu-đuối; tôi đã trở thành tất
cả các sự việc đối với tất cả loài người, để tôi có thể bằng
mọi cách cứu vài người. 23Và tôi làm tất cả các sự việc vì
cớ tin-lành, để tôi có thể trở thành một người đồng có
phần của tin-lành.
24Anh em há chẳng biết rằng những kẻ chạy trong một

cuộc chạy đua, tất cả đều chạy, nhưng chỉ có một người
nhận giải-thưởng hay sao? Hãy chạy theo cách mà anh em
có thể thắng. 25Và mọi kẻ tranh-đua trong các trò chơi
luyện-tập sự tự-chủ trong mọi sự việc. Thế thì họ làm điều
này để nhận một vòng hoa hư-nát được, nhưng chúng ta
nhận một vòng hoa không thể hư-nát được. 26Bởi vậy tôi
chạy theo một cách như thế, không như không có đích; tôi
đánh quyền theo một cách như thế, như chẳng đánh đập
không khí; 27song tôi làm thân-thể tôi bầm và bắt nó làm
nô-lệ của tôi, e rằng, có thể, sau khi tôi đã thuyết-giảng
cho người khác, chính tôi không phải bị loại.
Lấy sự sửa-phạt Y-sơ-ra-ên làm gương (10.1-10.13)

14Bởi vậy, hỡi kẻ yêu-dấu của tôi, hãy tẩu-thoát khỏi sự
thờ hình-tượng. 15Tôi nói như nói cùng các người khônngoan; anh em hãy xét-đoán điều tôi nói. 16Há cái chén

chúc phước mà chúng ta chúc phước chẳng phải là việc
tham-gia trong huyết của Đấng Christ hay sao? Há ổ bánh
mà chúng ta bẻ chẳng phải là việc tham-gia trong thân-thể
của Đấng Christ hay sao? 17Vì chỉ có một ổ bánh, chúng
ta là nhiều chúng ta chỉ là một thân; vì tất cả chúng ta có
phần một ổ bánh đó. 18Hãy xem Y-sơ-ra-ên theo phần
xác-thịt, há những kẻ ăn các con sinh-tế chẳng phải là
những kẻ chung phần tại bàn-thờ sao? 19Thế thì tôi muốn
nói gì? Rằng một vật được cúng-tế cho các hình-tượng là
vật gì, hay rằng một hình-tượng là vật gì? 20Không, nhưng
tôi nói rằng các vật mà dân Ngoại-bang cúng-tế, họ cúngtế cho các quỷ-sứ, và không cho Đức Chúa TRỜI; và tôi
không muốn anh em trở thành những kẻ có phần với các
quỷ-sứ. 21Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và
chén của các quỷ-sứ; anh em không có thể có phần bàn ăn
của Chúa và bàn ăn của các quỷ-sứ. 22Hay chúng ta có
trêu-chọc Chúa ghen-tị chăng? Chúng ta chẳng mạnh hơn
Ngài, phải chăng?
Trách-nhiệm đối với những kẻ yếu-đuối (10.23-11.1)
23Tất cả các sự việc đều hợp-pháp, nhưng chẳng phải tất
cả các sự việc đều có lợi. Tất cả các sự việc đều hợp-pháp,
nhưng chẳng phải tất cả các sự việc đều gây dựng. 24Chớ
có ai nên tìm điều tốt riêng của mình, nhưng điều tốt của
người lân-cận của mình. 25Hãy ăn bất cứ vật gì được bán

1Vì tôi chẳng muốn anh em không biết, hỡi anh
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em, rằng tất cả tổ-phụ của chúng ta đều ở dưới đám

1
2

Xuất-hành 32.6, 32.19
bản khác: Đấng Christ

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 10.26-12.3)
trong chợ thịt, mà chẳng hỏi câu hỏi gì vì cớ lương-tâm;

26VÌ TRÁI ĐẤT LÀ CỦA ĐỨC CHÚA, VÀ MỌI VẬT NÓ CHỨA(1).
27Nếu một trong những kẻ chẳng tin mời anh em, và anh

em muốn đi, hãy ăn bất cứ đồ gì được đặt trước mặt anh
em mà chẳng hỏi câu hỏi gì vì cớ lương-tâm. 28Nhưng nếu
người nào nói với anh em: “Đây là thịt đã được cúng-tế
cho các hình-tượng,” thì chớ ăn nó, vì cớ người đã cho
anh em biết, và vì cớ lương-tâm; 29tôi có ý nói chẳng phải
chính lương-tâm của anh em, nhưng lương-tâm của người
khác; vì tại sao tự-do của tôi bị lương-tâm của một kẻ
khác phán-xét? 30Nếu tôi cùng có phần với sự tạ-ơn, tại
sao tôi lại bị vu-cáo về vật mà tôi đã tạ-ơn? 31Thế thì hoặc
anh em ăn hay uống hay bất cứ điều gì anh em làm, hãy
làm tất cả cho vinh-quang của Đức Chúa TRỜI. 32Chớ
làm mất lòng hoặc các người Giu-đa hay các người Gờ-réc
hoặc hội-thánh của Đức Chúa TRỜI; 33y như tôi cũng làm
vui lòng mọi người trong mọi sự việc, không tìm lợi riêng
của tôi, nhưng lợi của nhiều người, để họ có thể được cứu.
1Hãy bắt-chước tôi, y như tôi cũng bắt-chước
Đấng Christ.

11

3. Chỉ-dạy về sự thờ-phượng công-cộng (11.2-11.40)
Câu hỏi về việc trùm đầu trong lúc thờ-phượng (11.211.16)
2Bây giờ tôi khen anh em vì anh em nhớ tôi trong mọi sự,
và giữ vững-vàng các truyền-thống, y như tôi đã giao
chúng cho anh em. 3Nhưng tôi muốn anh em hiểu rằng
Đấng Christ là đầu của mỗi người đàn-ông, và đàn-ông(2)
là đầu của một người đàn-bà, và Đức Chúa TRỜI là đầu
của Đấng Christ. 4Mỗi người đàn-ông có cái gì đó trên
đầu của mình trong khi cầu-nguyện hay nói tiên-tri, thì
làm nhục cái đầu của mình. 5Nhưng mỗi người đàn-bà có
cái đầu không được che phủ trong khi cầu-nguyện hay nói
tiên-tri, làm nhục cái đầu của bà; vì bà là một và cùng là
một với bà khi cạo đầu. 6Vì nếu một người đàn-bà không
trùm đầu của bà, bà ấy cũng hãy tự cắt bỏ tóc của bà;
nhưng nếu đó là nhục-nhã cho một người đàn-bà tự cắt bỏ
tóc của bà hay đầu của bà bị cạo, thì bà hãy trùm đầu của
bà. 7Vì người đàn-ông không nên trùm đầu của mình lại,
vì người đàn-ông là hình-ảnh và vinh-quang của Đức
Chúa TRỜI; nhưng người đàn-bà là vinh-quang của người
đàn-ông. 8Vì đàn-ông đã không khởi-sự từ đàn-bà, nhưng
đàn-bà từ đàn-ông; 9vì quả thật đàn-ông đã chẳng được
sáng-tạo vì cớ đàn-bà, nhưng đàn-bà vì cớ đàn-ông. 10Bởi
vậy người đàn-bà phải có dấu-hiệu về thẩm-quyền trên
đầu của bà, bởi cớ các thiên-sứ(3). 11Tuy nhiên, trong
Chúa, không phải là đàn-bà không có đàn-ông, cũng
không phải là đàn-ông không có đàn-bà. 12Vì như người
đàn-bà khởi-sự từ người đàn-ông, cũng như thế người đànông được sinh ra qua người đàn-bà; nhưng tất cả các sự
vật đều khởi-sự từ Đức Chúa TRỜI. 13Hãy tự phán-xét
mình: ấy là có hợp lẽ cho một người đàn-bà cầu-nguyện
cùng Đức Chúa TRỜI mà đầu không được che phủ chăng?
14Há ngay cả bản-tánh thiên-nhiên chính nó chẳng dạy
anh em rằng nếu một người đàn-ông có tóc dài, ấy là một

1

Thánh-thi 24.1; 50.12; 1 Ti-mô-thê 4.4
cùng một chữ Hy-lạp có nghĩa đàn-ông hay người chồng;
3
Chỉ về quyền-phép mình nương-tựa; Khải-huyền 2 cho biết hộithánh có vị thiên-sứ của hội-thánh, chớ làm phật lòng vị thiên-sứ

điều nhục-nhã cho hắn, hay sao? 15song nếu một người
đàn-bà có tóc dài, ấy là vinh-quang cho bà? Vì tóc của bà
được ban cho bà làm vật che phủ. 16Nhưng nếu một người
có khuynh-hướng tranh-cạnh, chúng tôi không có thóiquen như thế, và các hội-thánh của Đức Chúa TRỜI cũng
không có.
Trật-tự trong tiệc-thánh của Chúa (11.17-11.22)
17Nhưng trong việc cho lời chỉ-dạy này, tôi không khen
anh em, vì anh em đến với nhau không vì điều tốt hơn
song vì điều tệ hơn. 18Vì, trước hết, khi anh em đến với
nhau trong hội-thánh, tôi nghe rằng sự chia-rẽ hiện-hữu
giữa anh em; và trong phần nào, tôi tin điều đó. 19Vì cũng
phải có các bè-đảng ở giữa anh em, để những kẻ được tánthành có thể đã trở nên hiển-nhiên giữa anh em. 20Bởi vậy
khi anh em gặp nhau, ấy chẳng để ăn Tiệc-Thánh của
Chúa, 21vì trong việc ăn của anh em, mỗi một người lấy
bữa ăn riêng của mình trước nhất; và người này đói và kẻ
kia say. 22Cái gì vậy! Bộ anh em không có nhà để ăn và
uống trong đó hay sao? Hay là anh em khinh-bỉ hội-thánh
của Đức Chúa TRỜI, và làm nhục những kẻ không có gì?
Điều gì tôi nên nói với anh em? Có phải tôi nên khen anh
em không? Trong việc này tôi không khen anh em.

Tiệc Thánh của Chúa (11.23-11.34)
23Vì tôi đã nhận từ Chúa điều mà tôi cũng đã giao cho anh

em, rằng Chúa Giề-xu trong đêm trong đó Ngài bị phản,
lấy bánh, 24và khi Ngài đã tạ-ơn, Ngài bẻ nó, và nói: “Đây
là thân-thể của Ta, nó vì các ngươi(4); hãy làm điều này để
tưởng nhớ Ta.” 25Theo cùng một cách, Ngài cũng cầm
chén, sau bữa ăn tối, nói: “Chén này là giao-ước mới bằng
huyết của Ta; hãy làm điều này, mỗi khi các ngươi uống
nó, để tưởng nhớ Ta.” 26Vì mỗi khi anh em ăn bánh này
và uống chén này, anh em tuyên-bố sự chết của Chúa cho
đến khi Ngài đến. 27Bởi vậy hễ ai ăn bánh hoặc uống chén
của Chúa theo cách không xứng-đáng, sẽ có tội về thânthể và huyết của Chúa. 28Nhưng con người hãy tự xét
mình, và như thế người ấy hãy ăn bánh ấy và hãy uống
chén ấy. 29Vì người ăn và uống, ăn và uống sự xét-đoán
cho chính mình, nếu người ấy không xét-đoán thân-thể ấy
một cách đúng. 30Vì lý-do này nhiều người trong anh em
yếu-đuối và đau-ốm, và một số ngủ. 31Nhưng nếu chúng
ta xét-đoán chính chúng ta một cách đúng, chúng ta không
bị xét-đoán. 32Nhưng khi chúng ta bị xét-đoán, chúng ta
bị Chúa kỷ-luật để chúng ta có thể không bị kết-án cùng
với thế-gian. 33Như thế thì, hỡi anh em, khi anh em đến
với nhau để ăn, hãy chờ lẫn nhau. 34Nếu người nào đói,
người đó hãy ăn ở nhà, để anh em có thể không đến với
nhau cho sự phán-xét. Và các vấn-đề còn lại tôi sẽ thu xếp
hễ khi nào tôi đến.
Phao-lô giảng-dạy về ân-tứ thuộc linh (12.1-12.11)
1Bây giờ về các ân-tứ thuộc-linh, hỡi anh em, tôi
không muốn anh em chẳng biết. 2Anh em biết rằng
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khi anh em là các kẻ ngoại-giáo, anh em đã bị dẫn đi lạc
lối tới(5) các hình-tượng câm, dù bằng cách nào anh em đã
có thể bị dẫn. 3Bởi vậy tôi cho anh em biết rằng chẳng ai
nói bởi Linh của Đức Chúa TRỜI rằng: “Giề-xu bị rủa-

2

4
5

bản dịch khác thêm: bẻ ra
hay: dẫn-dắt vào các con đường lầm-lạc đến…

Thơ thứ I của Phao-lô
gửi người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 12.4-14.7)
sả”; và không ai có thể nói: “Giề-xu là Chúa,” trừ phi bởi
Đức Thánh-Linh.
4Bây giờ có các ân-tứ khác nhau, song cùng một Linh 5Và
có các mục-vụ khác nhau, và cùng một Chúa. 6Và có các

ảnh-hưởng khác nhau, nhưng cùng một Đức Chúa TRỜI
là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7Nhưng mỗi người
được ban sự biểu-lộ của Linh vì việc tốt-lành chung. 8Vì
người này được ban lời nói khôn-ngoan qua Linh, và
người khác, lời nói hiểu biết theo cùng một Linh; 9cho kẻ
khác đức-tin bởi cùng một Linh, và cho kẻ khác các ân-tứ
chữa lành bệnh bởi một Linh đó; 10và cho kẻ khác thực
hiện các phép lạ, và cho kẻ khác lời tiên-tri, cho kẻ khác
việc phân-biệt các linh, cho kẻ khác nhiều thứ ngôn-ngữ
khác nhau, và cho kẻ khác việc thông-dịch các ngôn-ngữ.
11Song một và cùng một Linh làm mọi sự việc này, phânphát cho mỗi người một cách cá-nhân y như Ngài muốn.
Các tín-nhân là thân-thể của Đấng Christ (12.12-12.31)
12Vì ngay cả như thân-thể là một và vẫn có nhiều chi-thể,
và tất cả các chi-thể của thân-thể, dẫu chúng là nhiều, đều
là(1) một thân-thể, cũng như thế là Đấng Christ. 13Vì bởi
một Linh tất cả chúng ta được báp-tem vào trong một
thân-thể, hoặc các người Giu-đa hay các người Gờ-réc,
hoặc các kẻ nô-lệ hay các kẻ tự-chủ, và tất cả chúng ta
buộc uống một Linh. 14Vì thân-thể không là một chi-thể,
nhưng có nhiều. 15Nếu chân nói: “Vì ta chẳng phải là bàn
tay, ta không là một phần thân-thể,” chẳng vì lý-do này mà
không là một phần của thân-thể. 16Và nếu tai nói: “Vì ta
chẳng phải là con mắt, ta không là một phần của thân-thể,”
chẳng vì lý-do này mà không là một phần của thân-thể.
17Nếu toàn thân-thể là một con mắt, thì nghe ở đâu? Nếu
toàn thân-thể là việc nghe, thì khứu giác ở đâu? 18Nhưng
bây giờ Đức Chúa TRỜI đã đặt các chi-thể, mỗi một chithể, trong thân-thể, y như Ngài đã muốn. 19Và nếu tất cả
chúng là một chi-thể, thì cái thân ở đâu? 20Nhưng bây giờ
có nhiều chi-thể, song một thân-thể. 21Và con mắt chẳng
có thể nói cùng bàn tay: “Ta chẳng cần gì ngươi”; hay một
lần nữa cái đầu cùng các chân: “Ta chẳng cần gì các
ngươi.” 22Trái lại, tới một mức-độ lớn hơn nhiều, các chithể của thân xem chừng như là yếu hơn lại là cần-thiết;
23và các chi-thể của thân-thể, mà chúng ta tưởng là ít
trọng, chúng ta trọng chúng hơn, và các chi-thể không
thích đáng của chúng ta trở thành thích đáng nhiều hơn;
24trong khi các chi-thể thích đáng của chúng ta lại không
cần. Nhưng Đức Chúa TRỜI đã tạo ra thân-thể như thế,
ban nhiều tôn-trọng hơn cho chi-thể thiếu tôn-trọng, 25để
không có một sự phân-tranh nào trong thân-thể, nhưng để
các chi-thể phải có cùng một sự chăm-chú cho lẫn nhau.
26Và nếu một chi-thể đau-đớn, tất cả các chi-thể đều đauđớn với nó; nếu một chi-thể được vinh-quang, tất cả các
chi-thể vui-mừng với nó. 27Bây giờ anh em là thân-thể
của Đấng Christ, và một cách cá-nhân là các chi-thể của
thân-thể. 28Và Đức Chúa TRỜI đã lập một số người trong
hội-thánh, thứ nhất các sứ-đồ, thứ nhì các đấng tiên-tri,
thứ ba các giáo-viên, đoạn các phép lạ, đoạn các ân-tứ
chữa lành bệnh, các sự giúp-đỡ, các sự quản-lý, các thứ
ngôn-ngữ khác nhau. 29Tất cả chẳng là các sứ-đồ, phải
chăng? Tất cả chẳng là các tiên-tri, phải chăng? Tất cả
1

hay: cũng chỉ hiệp thành một thân-thể

chẳng là các giáo-viên, phải chăng? Tất cả chẳng là các
người làm các phép-lạ, phải chăng? 30Tất cả chẳng có các
ân-tứ chữa lành bệnh, phải chăng? Tất cả chẳng nói với
các lưỡi, phải chăng? Tất cả chẳng thông-dịch, phải
chăng? 31Nhưng hãy sốt-sắng muốn các ân-tứ lớn hơn.
Và tôi chỉ cho anh em một cách còn tuyệt-luân hơn.
Các đặc-tính của tình thương- yêu (13.1-13.13)
1Nếu tôi nói với các ngôn-ngữ của loài người và
của thiên-sứ, nhưng không có tình yêu-thương, tôi
đã trở thành cái phèng ồn-ào hay cái chập-chỏa kêu
leng keng. 2Và nếu tôi có ân-tứ tiên-tri, và biết tất cả các
sự mầu-nhiệm và tất cả kiến-thức; và nếu tôi có tất cả đứctin, để dời các núi, nhưng không có tình yêu-thương, tôi
chẳng là gì cả. 3Và nếu tôi cho tất cả các vật sỡ-hữu của
tôi để nuôi kẻ nghèo, và nếu tôi nộp thân-thể của tôi để bị
đốt, song không có tình yêu-thương, nó không có lợi gì
cho tôi cả. 4Tình yêu-thương nhẫn-nại, tình yêu-thương có
lòng tốt và không ghen-tị; tình yêu-thương chẳng khoe
khoang khoác lác và chẳng kiêu-căng, 5chẳng hành-động
một cách không thích-hợp; nó chẳng tìm cái riêng của nó,
nó chẳng bị chọc giận, chẳng ghim gút sự bất-công,
6chẳng vui-mừng trong sự không công-chính, nhưng vuimừng với lẽ-thật; 7gánh chịu mọi sự, tin mọi sự, hy-vọng
mọi sự, chịu đựng mọi sự. 8Tình yêu-thương chẳng bao
giờ dứt; nhưng nếu có những ân-tứ tiên-tri, chúng sẽ bị
cáo-chung; nếu có các ngôn-ngữ, chúng sẽ ngưng; nếu có
kiến-thức, nó sẽ bị cáo-chung. 9Vì chúng ta biết một phần
nào thôi, và chúng ta tiên-tri một phần nào thôi; 10song
khi sự trọn-vẹn đến, sự không trọn-vẹn sẽ bị cáo-chung.
11Khi tôi đã là đứa bé, tôi thường nói như đứa bé, nghĩ
như đứa bé, lý-luận như đứa bé; khi tôi đã trở thành một
người đàn-ông, tôi đã chấm dứt những sự việc thuộc về trẻ
con. 12Vì bây giờ chúng ta thấy trong gương một điều bí
ẩn khó hiểu, nhưng rồi mặt đối mặt; bây giờ tôi biết phần
nào thôi, nhưng rồi tôi sẽ biết một cách trọn vẹn y như tôi
cũng đã được biết trọn-vẹn. 13Nhưng bây giờ tồn-tại
những 3 điều này: đức-tin, hy-vọng, và tình yêu-thương;
nhưng điều vĩ-đại nhất trong chúng là tình yêu-thương.
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Phao-lô giảng-dạy về các ân-tứ tiên-tri và các lưỡi (14.114.19)
1Hãy theo đuổi tình yêu-thương, tuy vậy, hãy sốt-
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sắng ham muốn các ân-tứ thuộc-linh, nhưng đặcbiệt để anh em có thể tiên-tri. 2Vì người nói bằng
lưỡi không nói cùng loài người, nhưng cùng Đức Chúa
TRỜI; vì chẳng ai hiểu, song trong linh của hắn, hắn nói
các sự mầu-nhiệm. 3Nhưng người nói tiên-tri nói cùng
loài người cho việc gây-dựng và sự khích-lệ và sự yên-ủi.
4Người nói bằng lưỡi tự gây-dựng chính hắn; nhưng người
nói tiên-tri gây-dựng hội-thánh. 5Bây giờ tôi muốn rằng
tất cả anh em đều nói bằng lưỡi, nhưng hơn thế nữa rằng
anh em sẽ nói tiên-tri; và người nói tiên-tri trọng hơn
người nói bằng lưỡi, trừ phi hắn giải-thích, ngõ hầu hộithánh có thể nhận việc gây-dựng. 6Nhưng bây giờ, hỡi anh
em, nếu tôi đến cùng anh em nói bằng lưỡi, điều gì tôi sẽ
làm lợi cho anh em, trừ phi tôi nói với anh em bằng khảithị, hoặc bằng sự hiểu biết hay bằng lời tiên-tri, hay bằng
lời giảng-dạy? 7Tuy nhiên ngay cả các vật vô-tri vô-giác,
hoặc ống sáo hay đàn hạc, trong việc phát ra âm thanh,
nếu chúng không phát ra sự phân-biệt trong các âm, thì

Thơ thứ I của Phao-lô gửi
người Cô-rinh-tô
(I Cô-rinh-tô 14.8-15.14)
làm thể nào người ta biết cái gì đang chơi, sáo hay đàn
hạc? 8Vì nếu kèn trom-bét phát ra tiếng không rõ ràng, ai
sẽ sửa-soạn cho mình để ra trận? 9Cũng như thế hỡi anh
em, trừ phi anh em thốt ra bằng lưỡi lời nói rõ-ràng, làm
sao người ta biết anh em nói gì? Vì anh em sẽ nói bônglông. 10Có lẽ có rất nhiều thứ tiếng nói trong thế-giới, và
không có một thứ nào là không có ý-nghĩa. 11Thế thì nếu
tôi không biết ý-nghĩa của tiếng nói ấy, đối với người nói
đó tôi sẽ là một người dã man, và đối với tôi, người nói đó
sẽ là một người dã man. 12Cũng như thế hỡi anh em, vì
anh em có nhiệt-tâm về các linh, hãy tìm cách vượt trội
cho việc gây-dựng hội-thánh. 13Bởi vậy người nói bằng
lưỡi hãy cầu-nguyện rằng hắn có thể giải-thích. 14Vì nếu
tôi cầu-nguyện bằng lưỡi, linh tôi cầu-nguyện, nhưng trí
tôi không có lợi. 15Vậy thì kết-quả là gì? Tôi sẽ cầunguyện với linh và tôi cũng sẽ cầu-nguyện với trí; tôi sẽ
hát với linh và tôi cũng sẽ hát với trí. 16Bằng không, nếu
anh em chúc phước chỉ bằng linh, làm sao người ở vào vị
trí của kẻ không được ân-tứ, nói chữ “A-men” ở việc tạ-ơn
của anh em, vì hắn không biết anh em đang nói gì? 17Vì
anh em đang tạ-ơn đủ tốt, nhưng người khác không được
gây-dựng. 18Tôi tạ-ơn Đức Chúa TRỜI, tôi nói bằng các
lưỡi nhiều hơn tất cả anh em; 19tuy nhiên, trong hội-thánh,
tôi muốn nói 5 chữ với trí của tôi, để tôi cũng có thể chỉ
dạy những kẻ khác, hơn là 10 ngàn chữ bằng lưỡi.
Lời chỉ-dẫn cho hội-thánh (14.20-14.25)
20Hỡi anh em, đừng là những đứa bé trong việc suy-nghĩ

của anh em; tuy nhiên trong sự xấu-xa hãy là các trẻ sơ
sinh, nhưng trong việc suy-nghĩ của anh em hãy trưởngthành. 21Trong Luật-pháp có viết: “BỞI LOÀI NGƯỜI CÓ CÁC
LƯỠI LẠ VÀ BỞI CÁC MÔI CỦA NHỮNG KẺ XA-LẠ, TA SẼ PHÁN
CÙNG DÂN NÀY, VÀ NGAY CẢ NHƯ THẾ CHÚNG CŨNG SẼ
CHẲNG NGHE TA(1)” Chúa phán. 22Vậy thì, các lưỡi là để
cho một dấu, chẳng cho những kẻ tin, nhưng cho những kẻ
chẳng tin; nhưng lời tiên-tri là để cho một dấu, chẳng cho
những kẻ không tin, nhưng cho những kẻ tin. 23Bởi vậy,
nếu toàn-thể hội-thánh nhóm họp với nhau và tất cả đều
nói bằng các lưỡi, và các người chẳng được ân-tứ hay
những kẻ chẳng tin vào, họ sẽ chẳng nói rằng anh em điên
hay sao? 24Nhưng nếu tất cả đều tiên-tri, và người chẳng
tin hoặc người chẳng được ân-tứ vào, hắn bị kết-án bởi tất
cả, hắn bị buộc chịu trách-nhiệm bởi tất cả; 25các sự bímật của tâm hắn bị lộ ra; và vì vậy hắn sẽ sấp mặt của hắn
xuống và thờ-lạy Đức Chúa TRỜI, tuyên-bố rằng Đức
Chúa TRỜI chắc-chắn ở giữa anh em.
Thờ-phượng theo phương-cách có thứ-tự (14.26-14.40)
26Thế thì kết-quả là gì, hỡi anh em? Khi anh em nhóm

họp, mỗi một người có một thánh-thi, có một lời giảngdạy, có một khải-thị, có một lưỡi, có một thông-dịch. Hãy
để mọi việc được làm cho sự gây-dựng. 27Nếu có người
nói bằng lưỡi, để 2 hay tối đa 3, và mỗi người thay phiên
nhau, và hãy để một người thông-dịch; 28nhưng nếu
không có người thông dịch, hắn hãy giữ im-lặng trong hộithánh; và hắn hãy nói với chính hắn và với Đức Chúa
TRỜI. 29Và hãy để 2 hay 3 nhà tiên-tri nói, và hãy để
những kẻ khác đưa ra sự đánh giá. 30Nhưng nếu một khảithị được tỏ ra cho một người khác đang ngồi, thì người thứ
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nhất hãy giữ im-lặng. 31Vì tất cả anh em đều có thể nói
tiên-tri từng người một, ngõ hầu tất cả có thể học và tất cả
có thể được khích-lệ; 32và linh của các đấng tiên-tri ở
dưới quyền của các đấng tiên-tri; 33vì Đức Chúa TRỜI
không là một Đức Chúa TRỜI có sự hỗn-loạn nhưng có sự
hòa-bình, như trong tất cả các hội-thánh của các thánh-đồ.
34Các bà hãy giữ im-lặng trong các hội-thánh; vì họ

không được phép nói, song họ hãy tự phục-tùng, y như
Luật-pháp cũng phán. 35Và nếu họ muốn học một điều
nào, họ hãy hỏi chính chồng của họ ở nhà; vì chẳng hợp-lẽ
cho một người đàn-bà nói lên trong hội-thánh(2). 36Hoặc
có phải từ anh em mà lời Đức Chúa TRỜI đã đi ra đầu
tiên hay sao? Hay nó đã chỉ đến cùng anh em?
37Nếu người nào nghĩ hắn là đấng tiên-tri hay thuộc-linh,
hắn hãy công-nhận rằng những điều mà tôi viết cho anh
em là mệnh-lệnh của Chúa. 38Nhưng nếu người nào chẳng
công-nhận điều này, hắn chẳng được công-nhận.
39Bởi vậy, hỡi anh em, hãy sốt-sắng ham muốn nói tiêntri, và đừng cấm nói bằng các lưỡi. 40Song mọi sự việc

phải được làm một cách thích-hợp và theo một cách có
thứ-tự.
4. Chỉ-dạy về sự sống lại (15.1-15.58)
Sự sống lại của Đấng Christ (15.1-15.11)
1Bây giờ tôi cho anh em biết, hỡi anh em, tin-lành
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mà tôi đã thuyết-giảng cho anh em, mà anh em
cũng đã nhận, trong đó anh em cũng đứng, 2bởi đó
anh em cũng được cứu, nếu anh em nắm vững lời mà tôi
đã thuyết-giảng cho anh em, trừ phi anh em đã tin vô ích.
3Vì tôi đã bàn giao cho anh em là những người trong
những kẻ đầu tiên những điều tôi cũng đã nhận, rằng Đấng
Christ đã chết vì những tội của chúng ta theo lời ThánhKinh, 4và rằng Ngài đã được chôn, và rằng Ngài đã được
vực sống lại vào ngày thứ ba theo lời Thánh-Kinh, 5và
rằng Ngài đã hiện ra cùng Sê-pha, đoạn cùng 12 vị. 6Sau
đó Ngài đã hiện ra cùng hơn 500 anh em cùng một lúc, đa
số những người đó còn lại cho đến bây giờ, song một số
người đã ngủ; 7đoạn Ngài đã hiện ra cùng Gia-cơ, đoạn
cùng tất cả các sứ-đồ; 8và sau rốt, có thể cho là như cùng
một kẻ sinh non, Ngài cũng đã hiện ra cùng tôi. 9Vì tôi là
kẻ kém nhất trong các sứ-đồ, là kẻ không xứng để được
gọi là sứ-đồ, vì tôi đã khủng bố hội-thánh của Đức Chúa
TRỜI. 10Nhưng bởi ân-điển của Đức Chúa TRỜI, tôi là
tôi, và ân-điển của Ngài hướng về tôi đã không chứng-tỏ
vô ích; nhưng tôi đã lao-công thậm-chí nhiều hơn tất cả
trong nhóm họ, tuy nhiên không phải tôi, song ân-điển của
Đức Chúa TRỜI ở với tôi. 11Vậy thì dù tôi hay họ, như
thế chúng tôi thuyết-giảng và như thế anh em đã tin.
Sự sống lại của những người chết (15.12-15.19)
12Bây giờ nếu Đấng Christ được thuyết-giảng, rằng Ngài

đã được vực sống lại từ người chết, thể nào một số người
ở giữa anh em lại nói chẳng có sự sống lại của người chết?
13Song nếu chẳng có sự sống lại của người chết, thậm-chí
chẳng có Đấng Christ đã được vực sống lại; 14và nếu
Đấng Christ đã chẳng được vực sống lại, thì việc thuyết2
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giảng của chúng tôi là vô ích và đức-tin anh em cũng là vô
ích. 15Hơn nữa thậm-chí chúng tôi còn bị xem là các
nhân-chứng giả về Đức Chúa TRỜI, vì chúng tôi đã làm
chứng chống lại Đức Chúa TRỜI rằng Ngài đã vực Đấng
Christ sống lại, Đấng mà Ngài đã chẳng vực sống lại, nếu
thật ra các người chết chẳng được vực sống lại. 16Vì nếu
các người chết chẳng được vực sống lại, thậm-chí chẳng
có Đấng Christ đã được vực sống lại; 17và nếu Đấng
Christ đã chẳng được vực sống lại, đức-tin anh em là vôgiá-trị; anh em còn ở trong những tội của anh em. 18Thế
thì những kẻ cũng đã ngủ trong Đấng Christ đã diệt-vong.
19Nếu chúng ta đã chỉ hy-vọng nơi Đấng Christ cho đời
sống này, trong mọi người chúng ta là đáng thương-hại
nhất.
Thứ-tự của sự sống lại (15.20-15.34)
20Nhưng bây giờ Đấng Christ đã được vực sống lại từ
người chết, trái đầu tiên trong những kẻ ngủ. 21Vì từ lâu

bởi một người sự chết đã đến, bởi một người cũng đã đến
sự sống lại của người chết. 22Vì như trong A-đam tất cả
đều chết, cũng như thế trong Đấng Christ tất cả sẽ được
làm sống. 23Song mỗi người theo thứ-tự riêng của mình:
Đấng Christ là trái đầu tiên, sau đó những kẻ thuộc Đấng
Christ ở việc đến của Ngài, 24đoạn sự cuối-cùng đến, khi
Ngài giao vương-quốc cho Đức Chúa TRỜI và là Cha, khi
Ngài đã xóa bỏ tất cả quyền cai-trị và tất cả thẩm-quyền
và quyền-lực. 25Vì Ngài phải trị-vì cho đến khi Ngài đặt
tất cả những kẻ thù của Ngài dưới chân của Ngài. 26Kẻ
thù cuối-cùng sẽ bị xóa bỏ là sự chết. 27Vì “NGÀI ĐÃ
KHUẤT-PHỤC TẤT CẢ NHỮNG SỰ VẬT DƯỚI BÀN CHÂN CỦA
NGÀI(1).” Nhưng khi Ngài nói: “Tất cả những sự vật bị
khuất-phục,” hiển nhiên rằng Ngài bị loại ra, Ngài là Đấng
đã làm mọi vật khuất-phục Ngài. 28Và khi mọi vật bị phục
dưới Ngài, thì chính Con Trai cũng bị phục dưới Đấng đã
đặt mọi vật dưới Ngài, để Đức Chúa TRỜI có thể là tất cả
trong tất cả.
29Bằng chẳng vậy, những kẻ chịu báp-tem vì người chết
sẽ làm gì? Nếu các người chết chẳng được làm sống lại gì
cả, thế thì tại sao họ chịu báp-tem vì chúng? 30Tại sao
chúng tôi cũng trong sự nguy-hiểm mỗi giờ? 31Tôi xácquyết, hỡi anh em, bởi việc khoe-khoang trong anh em,
mà tôi có trong Đấng Christ Giề-xu Chúa của chúng ta, tôi
chết hàng ngày. 32Nếu theo loài người tôi đã giao-chiến
với các thú hoang tại Ê-phê-sô, nó đem lợi gì cho tôi? Nếu
các người chết chẳng được vực sống lại, “CHÚNG TA HÃY
ĂN VÀ HÃY UỐNG, VÌ NGÀY MAI CHÚNG TA CHẾT(2).” 33Chớ
bị mắc lừa: “Bạn-bè xấu làm hư đạo-đức tốt.” 34Anh em
phải trở nên tỉnh táo, và hãy ngưng phạm-tội; vì có người
không có một sự hiểu biết nào về Đức Chúa TRỜI. Tôi
nói điều này để anh em hổ-thẹn.

Thân-thể sống lại (15.35-15.58)
35Nhưng có người sẽ nói: “Các người chết được vực sống
lại thể nào? Và với loại thân-thể gì họ đến?” 36Ngươi, kẻ

khờ-dại! Cái mà ngươi gieo không đến sự sống trừ phi nó
chết; 37và cái mà ngươi gieo, ngươi không gieo cái hìnhthể sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống trơn, có lẽ của lúa mì

hay của vật gì khác. 38Nhưng Đức Chúa TRỜI cho nó một
hình-thể y như Ngài muốn, và cho mỗi hạt giống một
hình-thể của riêng nó. 39Tất cả xác-thịt không là cùng một
thứ thịt, nhưng có thịt này của loài người, và thịt khác của
các thú-vật, và thịt khác của chim, và thịt khác của cá.
40Cũng có các thể thuộc về trời và các thể thuộc về đất,
nhưng vinh-quang của các thể thuộc về trời là một, và
vinh-quang các thể thuộc về đất là một cái khác. 41Có
vinh-quang của mặt trời, và vinh-quang khác của mặt
trăng, và vinh-quang khác của các ngôi sao; vì ngôi sao
này khác với ngôi sao kia trong vinh-quang. 42Cũng như
thế với sự sống lại của người chết. Nó được gieo một
thân-thể hay hư-nát, nó được vực sống lại một thân-thể
không thể tiêu diệt được; 43nó được gieo trong nhục-nhã,
nó được vực sống lại trong vinh-quang; nó được gieo
trong sự yếu-đuối, nó được vực sống lại trong quyềnnăng; 44nó được gieo thân-thể thiên-nhiên, nó được vực
sống lại thân-thể thuộc-linh. Nếu có thân-thể thiên-nhiên,
cũng có thân-thể thuộc-linh. 45Cũng như thế được viết:
“NGƯỜI NAM đầu tiên, A-đam, ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT HỒN
SỐNG(3).” A-đam cuối đã trở thành một linh ban sự sống.
46Tuy nhiên, thân-thể thuộc-linh không là đầu tiên, nhưng
thân-thể thiên-nhiên đoạn thân-thể thuộc-linh. 47Người
nam thứ nhứt là từ trái đất, được làm bằng bụi đất; người
nam thứ hai là từ trời. 48Như là người thuộc về đất thể
nào, cũng như thế những kẻ thuộc về đất; và như là người
thuộc về trời thể nào, cũng như thế những kẻ thuộc về trời.
49Và y như chúng ta đã được sinh ra hình-ảnh của người
thuộc về đất, chúng ta cũng sẽ mang hình-ảnh của người
thuộc về trời.
Huyền-bí của sự sống lại (15.50-15.58)
50Bây giờ tôi nói điều này, hỡi anh em, rằng thịt và máu

chẳng có thể thừa-kế vương-quốc của Đức Chúa TRỜI;
vật hay hư-nát cũng không thừa-kế vật không thể hư-nát
được. 51Này, tôi nói cho anh em biết một sự huyền-bí;
chúng ta tất cả sẽ không ngủ, nhưng chúng ta tất cả sẽ
được biến đổi, 52trong chốc-lát, trong cái nháy mắt, ở
tiếng kèn trom-bét cuối cùng, vì kèn trom-bét sẽ trổi tiếng,
và các người chết sẽ được vực sống lại không thể hư-nát
được, và chúng ta sẽ được biến đổi. 53Vì cái hay hư-nát
này phải mặc lấy cái không thể hư-nát được, và cái có thể
chết này sẽ phải mặc lấy sự không chết. 54Nhưng khi cái
hay hư-nát này sẽ mặc lấy cái không thể hư-nát được, và
cái có thể chết này sẽ phải mặc lấy sự không chết, thì sẽ
xảy đến lời nói được viết: “SỰ CHẾT ĐÃ BỊ NUỐT MẤT(4)”
trong sự đắc-thắng. 55“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG
(5)
CỦA MÀY? BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ NỌC ĐỘC CỦA MÀY? ”
56Nọc độc của sự chết là tội, và quyền-năng của tội là
luật-pháp; 57song tạ ơn Đức Chúa TRỜI, Đấng cho chúng
ta sự đắc-thắng qua Chúa Giề-xu Đấng Christ của chúng
ta. 58Bởi vậy, anh em yêu-dấu của tôi ơi, hãy kiên-trì,
không dời đổi, luôn luôn phong-phú trong việc làm của
Chúa, biết rằng công khó của anh em không vô-ích trong
Chúa.
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C. LỜI KẾT CỦA BỨC THƯ (16.1-16.24)
Lời chỉ bảo về dâng-hiến (16.1-16.4)
1Bây giờ về việc góp tiền cho các thánh-đồ, như tôi
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đã bảo các hội-thánh Ga-la-ti, anh em cũng làm
như thế. 2Vào ngày đầu tiên của mỗi tuần, mỗi anh
em hãy để riêng ra và để dành, như người ấy được phátđạt, để không có các sự thu góp khi tôi đến. 3Và khi tôi
đến, hễ ai anh em tán-thành, tôi sẽ phái họ đi với các thư
để đem quà của anh em tới Giê-ru-sa-lem; 4và nếu thíchhợp cho tôi để cũng đi, họ sẽ đi với tôi.
Lời chỉ-dạy cuối cùng của Phao-lô (16.5-16.9)
5Nhưng tôi sẽ đến cùng anh em sau khi tôi đi qua Ma-xêđoan, vì tôi đang đi qua Ma-xê-đoan; 6và có lẽ tôi sẽ ở lại
với anh em, hoặc thậm-chí trải qua mùa đông, để anh em
có thể tiễn tôi đi trên đường của tôi bất cứ nơi nào tôi có
thể đi. 7Vì tôi không muốn chỉ gặp anh em bây giờ trong
khi đi ngang qua, vì tôi hy-vọng ở lại với anh em trong
một thời gian, nếu Chúa cho phép. 8Song tôi sẽ ở lại trong
Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ-tuần; 9vì một cửa rộng cho sự
phục-vụ hữu-hiệu đã mở ra cho tôi, và có nhiều kẻ địch.

Chỉ-bảo và chào thăm (16.10-16.24)
10Bây giờ nếu Ti-mô-thê đến, hãy để ý rằng người ở với
anh em không có sự sợ-hãi, vì người làm công việc của
Chúa, cũng như tôi làm. 11Bởi vậy chớ để ai khinh người.
Nhưng hãy tiễn người đi trên đường đi của người trong
bình-an, ngõ hầu người có thể đến cùng tôi; vì tôi trông
đợi người với các anh em khác. 12Nhưng về A-bô-lô
người anh em của chúng ta, tôi đã hết sức khuyến-khích
người đến cùng anh em với các anh em đây, và người
chẳng muốn đi bây giờ chút nào; nhưng người sẽ đi khi
người có cơ-hội.
13Hãy cảnh-giác, hãy đứng vững bằng đức-tin, hãy hànhđộng như đàn-ông, hãy kiên-quyết. 14Hãy để mọi điều anh

em làm, được làm bằng tình yêu-thương.
15Bây giờ tôi khẩn-nài anh em, hỡi anh em (anh em biết

gia-hộ của Sê-pha-na, rằng họ đã là những trái đầu tiên
của A-chai, và rằng họ đã tự hiến mình cho sự hầu-việc
cho các thánh-đồ), 16rằng anh em cũng nên chịu phục
những người như thế, và chịu phục mọi người giúp-đỡ
công việc của Chúa và lao-động. 17Và tôi vui-mừng vì
việc đến của Sê-pha-na và Phốt-tu-na và A-chai-cơ, vì họ
đã cung-cấp điều đang thiếu về phần của anh em. 18Vì họ
đã làm tươi tỉnh lại linh của tôi và của anh em. Bởi vậy
hãy công-nhận những người thể ấy.
19Các hội-thánh ở A-si chào thăm anh em. A-qui-la và
Bê-rít-sin nồng-nhiệt chào-thăm anh em trong Chúa, với
hội-thánh ở trong nhà của họ. 20Tất cả anh em chào thăm
anh em. Hãy chào lẫn nhau bằng cái hôn thánh.
21Lời chào thăm này là bằng chính tay của tôi—Phao-lô.
22Nếu người nào không yêu-thương Chúa, hãy để kẻ đó bị
rủa-sả. Chúa ôi, xin đến! 23Xin ân-điển của Chúa Giề-xu ở
với anh em. 24Tình yêu-thương của tôi xin ở với tất cả anh

em trong Đấng Christ Giề-xu. A-men.

