
Tin Lành theo Giăng 

(Giăng) 

Mục-đích: Để chứng-minh một cách quả-quyết rằng 

Giề-xu là Con Trai của Đức Chúa TRỜI và rằng 

mọi người tin-nhận Ngài sẽ được sự sống đời đời. 

Người viết: Sứ-đồ Giăng, con trai của Xê-bê-đê, em 

của Gia-cơ, được gọi là “con trai của Sấm Sét” 

Viết cho: Cơ-rít-nhân và người tìm Chúa 

Ngày viết: Có lẽ giữa 85 năm Sau Cơ-rít-tô Giáng-

sinh (SC) và 90 SC 

Bối-cảnh: Viết sau khi Giê-ru-sa-lem đã bị phá-hủy 

vào năm 70 SC và trước khi Giăng bị lưu-đày ở đảo 

Bát-mô 

Câu gốc: “Cho nên nhiều dấu hiệu khác Giề-xu 

cũng đã làm trong sự hiện-diện của các môn-đồ, là 

những điều chẳng được viết trong sách nầy; nhưng 

các điều này đã được viết ở đây để các ngươi có thể 

tin rằng Giề-xu là Đấng Cơ-rít-tô, Con Trai của Đức 

Chúa TRỜI; và tin như vậy, các ngươi có được sự 

sống trong danh của Ngài.” (20.30-20.31) 

Nhân-vật chính: Giề-xu, Giăng Báp-tít, các môn-

đồ, Ma-ri, Ma-thê, La-xa-rơ, mẹ của Giề-xu, Phi-lát, 

Ma-ri Ma-đơ-len 

Chỗ chính: Nông-thôn Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, Sa-

ma-ri, Ga-li-lê, Bê-tha-ni 

Đặc-tính: Trong 8 phép lạ ghi trong sách này, 6 là 

duy-nhất (giữa 4 sách Tin Lành) như “Bài Giảng 

Phòng Trên” (đoạn 14-17). Trên 90% sách Giăng là 

duy-nhất (Giăng không ghi gia-phổ, không ghi sự ra 

đời của Giề-xu, thời thơ ấu, lúc bị cám-dỗ, sự hóa-

hình, việc bổ-nhiệm các sứ-đồ, và cũng không có 

các ẩn-dụ, sự thăng-thiên, hay đại mệnh-lệnh). 

Ý chính: Ngài phát ra lời (Ngài phán), các dãy 

thiên-hà bèn quay cuồng hiện ra, các ngôi sao cháy 

sáng trên các tầng trời, các hành-tinh xoay quanh 

các mặt trời của chúng; Lời có sự kinh-sợ, vô hạn, 

quyền-năng tỏa ra. Ngài lại phán, các vùng nước và 

đất đầy các thảo-mộc và các sinh-vật, chạy, lội, lớn 

lên, và sinh-sôi nẩy-nở; Lời có sự sống vận-động 

mạnh-mẽ, thở ra đều-đặn, và sinh động. Và Ngài 

dựng nên loài người đàn-ông và đàn-bà suy-tư, nói 

chuyện, và thương-yêu; Lời có vinh-quang, có khả-

năng sáng-tạo và có cá-tính. Đời đời, vô hạn, vô 

tận, Ngài đã là, là, và luôn luôn là Đấng Tạo-hóa và 

Chúa của mọi thứ hiện-hữu. 

Và thế thì Ngài đã nhập-thể và nhập-thế trong xác-

thịt loài người trên một hạt bụi trong vũ-trụ gọi là 

trái đất. Đấng Tạo-hóa toàn-năng đã trở thành một 

phần-tử trong các vật thọ-tạo của chính Ngài, bị 

giới-hạn bởi thời-gian và không-gian, bị già, bệnh, 

và chết. Nhưng tình yêu cao-thượng đã bắt buộc 

Ngài đến để cứu-chuộc những kẻ hư-mất và để cho 

kẻ đó một tặng-phẩm: sự sống đời đời. Ngài là Lời; 

Ngài được đặt tên là Giề-xu; Ngài là Cơ-rít-tô. 

Chính lẽ thật đó sứ-đồ Giăng đem lại cho chúng ta 

trong sách Giăng này. Tin Lành theo Giăng không 

diễn-tả cuộc đời của Cơ-rít-tô; sách này là một 

luận-chứng mạnh-mẽ đưa ra về sự nhập-thể và 

nhập-thế, một sự chứng-minh xác-định rằng Giề-xu 

đã là, là, và luôn là, được sai đến ra khỏi trời, Con 

Trai của Đức Chúa TRỜI và là nguồn độc-nhất của 

sự sống đời đời. 

Giăng vạch trần ra nhân-dạng của Cơ-rít-tô với các 

lời mở đầu: “Trong sự bắt đầu đã có Ngôi Lời, và 

Ngôi Lời đã ở cùng Đức Chúa TRỜI, và Ngôi Lời đã 

là Đức Chúa TRỜI. Đấng này đã ở trong sự bắt-đầu 

với Đức Chúa TRỜI.” (1.1-1.2); và phần còn lại của 

quyển sách tiếp-tục chủ-đề này.  

Giăng, một nhân-chứng thấy tận mắt, chọn 8 trong 

các phép lạ (mà ông gọi là các dấu-hiệu) của Cơ-

rít-tô để vạch trần ra bản-tánh người/Đức Chúa 

TRỜI của Cơ-rít-tô và sứ mệnh ban sự sống của 

Ngài. Các dấu-hiệu này là: (1) biến nước thành rượu 

(2.1-2.11), (2) chữa lành con trai của một nhà quý-

phái (4.46-4.54), (3) chữa lành người què (5.1-5.9), 

(4) cho ăn no-nê 5 ngàn người với chỉ một ít ổ bánh 

và một ít con cá (6.1-6.14), (5) bước đi trên mặt 

nước (6.15-6.21), (6) hồi-phục thị-lực của người mù 

(9.1-9.41), (7) vực La-xa-rơ sống lại từ cái chết 

(11.1-11.44), và, sau khi sống lại (8) ban cho các 

môn-đồ một mẻ rất nhiều cá (21.1-21.14). 

Trong mỗi chương, thần-tính của Giề-xu được tỏ ra 

rõ-ràng với công-thức “TA LÀ.” Giăng nhấn mạnh 

nhân-dạng thật của Giề-xu qua các danh-xưng: Lời, 

độc-sanh, chiên con của Đức Chúa TRỜI, Con Trai 

của Đức Chúa TRỜI, bánh thật, sự sống, sự sống lại, 

gốc nho.  

Khi Giề-xu dùng công-thức “TA LÀ,”Ngài xác-nhận 

sự hằng hữu và thần-tính Chúa TRỜI đời đời của 

Ngài. Giề-xu nói: Ta là bánh có sự sống (6.35); Ta 

là sự sáng của thế-gian (8.12; 9.5); Ta là cái cổng 

(10.7); Ta là đấng chăn hiền-lành (10.11-10.14); Ta 

là sự sống lại và sự sống (11.25); Ta là đường đi, lẽ 

thật, và sự sống (14.6); và Ta là gốc nho thật (15.1). 

Dấu lạ vĩ-đại dĩ-nhiên là sự sống lại; Giăng ghi lại 

việc thấy tận mắt cái mộ trống. Ông đoạn ghi lại các 

sự hiện ra của Giề-xu sau khi sống lại. 

Giăng, một môn-đồ trung-tín của Cơ-rít-tô đã cho 

chúng ta cái nhìn cá-nhân trực-tiếp ở Giề-xu Cơ-rít-

tô, Con Trai của Đức Chúa TRỜI.  

Trong khi đọc sách này, xin quý vị tin-nhận Giề-xu 

Cơ-rít-tô là Chúa Cứu-thế của cá-nhân mình và 

bước theo Ngài đời đời. 



Giăng 1.1-1.16 

A. SỰ RA ĐỜI VÀ CHUẨN-BỊ CỦA GIỀ-XU, 

CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (1.1-

2.12) 

Đức Chúa TRỜI đã trở thành một người−Thần-

tính của Giề-xu (2/Giăng 1.1-1.18) 

1 1Trong sự bắt đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi 

Lời đã ở cùng Đức Chúa TRỜI, và Ngôi Lời đã 

là Đức Chúa TRỜI. 2Đấng này đã ở trong sự 

bắt-đầu với Đức Chúa TRỜI. 3Tất cả các sự vật 

đã thành hiện hữu đều bởi Ngài(1), và cách ly 

khỏi Ngài, không một vật nào đã thành hiện 

hữu, thành hiện hữu. 4Trong Ngài đã là sự 

sống, và sự sống ấy đã là Sự Sáng của loài 

người. 5Và Sự Sáng chiếu trong sự tối-tăm, và 

sự tối-tăm chẳng thấu hiểu Sự Sáng. 

6Có một người tên là Giăng, do Đức Chúa 

TRỜI phái đến. 7Người này đến làm một nhân-

chứng, để người có thể làm chứng về Sự Sáng, 

để tất cả đều có thể tin qua người. 8Người đó đã 

chẳng phải là sự sáng, nhưng đã đến để người 

có thể làm chứng về sự sáng. 

9Đã có Sự Sáng thật, đến trong thế-gian, khai 

sáng mọi người. 10Ngài đã ở trong thế-gian, và 

thế-gian đã được tạo ra qua Ngài, và thế-gian đã 

chẳng biết Ngài. 11Ngài đã đến cùng dân của 

Ngài, và những kẻ đã là của Ngài đã chẳng 

nhận Ngài. 12Nhưng có bao nhiêu kẻ đã nhận 

Ngài, Ngài ban cho họ quyền trở nên con cái 

của Đức Chúa TRỜI, cho những kẻ tin danh 

của Ngài, 13những kẻ sinh ra, chẳng bởi huyết, 

cũng chẳng bởi ý muốn của xác-thịt, cũng 

chẳng bởi ý muốn của loài người, nhưng bởi 

Đức Chúa TRỜI. 

14Và Ngôi Lời đã trở nên xác-thịt, và đã ở giữa 

chúng ta, và chúng tôi đã ngắm nhìn vinh-

quang của Ngài, vinh-quang như của đấng độc-

sanh từ Cha, đầy ân-điển và lẽ thật. 15Giăng 

làm chứng về Ngài, và kêu to, rằng: “Đây là 

Đấng mà ta đã nói: ‘Đấng đến sau ta có cấp bực 

cao hơn ta, vì Ngài đã hiện-hữu trước ta.’” 16Vì 

tất cả chúng ta đã nhận được từ sự đầy đủ của 

Ngài, và ân-điển trên ân-điển.  

 

                                                           
1Sáng-thế 1.1-1.26: tất cả các sự vật đều thành hiện hữu 

“bởi lời”; ở đây Giăng 1.1-1.3,1.14 cũng xác-định “bởi lời, 

bởi Giề-xu”  

John 1.1-1.16 

A. BIRTH AND PREPARATION OF JESUS 

THE SON OF GOD (1.1-2.12) 

God became a human being−The Deity of Jesus 

(2/John 1.1-1.18) 

1 1In the beginning was the Word and the 

Word was with God, and the Word was God. 
2This one was in the beginning with God. 3All 

things came into being by Him, and apart from 

Him nothing came into being that has come into 

being. 4In Him was life, and the life was the 

Light of men. 5And the Light shines in the 

darkness, and the darkness did not comprehend 

it. 

6There came a man, sent from God, whose 

name was John. 7This one came as a witness, 

that he might bear a witness of the Light, that 

all might believe through him. 8That one was 

not the light, but came that he might bear a 

witness of the light. 

9There was the true Light which, coming into 

the world, enlightens every man. 10He was in 

the world, and the world was made through 

Him, and the world did not know Him. 11He 

came to His own and those who were His own 

did not receive Him. 12But as many as received 

Him, to them He gave the right to become 

children of God, even to those who believe in 

His name, 13who were born not of blood, nor of 

the will of the flesh, nor of the will of man, but 

of God. 

14And the Word became flesh, and dwelt 

among us, and we beheld His glory, glory as of 

the only begotten from the Father, full of grace 

and truth. 15John bore witness of Him and cried 

out, saying, “This was He of whom I said, ‘He 

who comes after me has a higher rank than I, 

for He existed before me.’” 16For of His 

fullness we all received, and grace upon grace.  

 

 

 

 



John 1.17-1.32 

17For the law was given through Moses; grace 

and truth were realized through Jesus Christ. 
18No man has seen God at any time; the only 

begotten God, who is in the bosom of the 

Father, He has explained Him. 

John the Baptist declares his mission (19/John 

1.19-1.28) 
19And this is the witness of John, when the 

Jews sent to him priests and Levites from 

Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20And 

he confessed, and did not deny, and he 

confessed, “I am not the Christ.” 21And they 

asked him, “What then? Are you Elijah?” He 

said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And 

he answered, “No.” 22They said then to him, 

“Who are you, so that we may give an answer 

to those who sent us? What do you say about 

yourself?” 23He said, “I am A VOICE OF ONE 

CRYING OUT IN THE WILDERNESS, ‘MAKE STRAIGHT 

THE WAY OF THE LORD,’ as Isaiah the prophet 

said.” 24Now they had been sent from the 

Pharisees. 25And they asked him, and said to 

him, “Why then are you baptizing, if you are 

not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?” 
26John answered them saying, “I baptize in 

water, but among you stands One whom you do 

not know. 27It is He who comes after me, the 

thong of His sandal I am not worthy to untie.” 
28These things took place in Bethany beyond 

the Jordan, where John was baptizing. 

John the Baptist proclaims Jesus as the Christ 

(20/John 1.29-1.34) 
29The next day he saw Jesus coming toward 

him, and said, “Behold, the Lamb of God who 

takes away the sin of the world! 30This is He on 

behalf of whom I said, ‘After me comes a Man 

who has a higher rank than I, for He existed 

before me.’ 31And I did not recognize Him, but 

in order that He might be revealed to Israel, I 

came baptizing in water.” 32And John bore 

witness saying, “I have beheld the Spirit 

descending as a dove out of heaven, and He 

remained upon Him.  

 

 

Giăng 1.17-1.32 

17Vì luật-pháp đã được ban cho qua Môi-se; 

ân-điển và lẽ thật đã được thực-hiện qua Giề-xu 

Cơ-rít-tô. 18Không ai thấy Đức Chúa TRỜI ở 

bất cứ thời điểm nào; Đức Chúa TRỜI độc-

sanh(1), Đấng ở trong ngực của Cha, Ngài đã 

minh-giải Cha. 

Giăng Báp-tít tuyên-bố sứ-mạng của mình 

(19/Giăng 1.19-1.28) 
19Và đây là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-

đa sai các thầy tế-lễ và các người Lê-vi từ Giê-

ru-sa-lem tới người để hỏi người: “Ông là ai?” 
20Và người thú-nhận, và không phủ nhận, và 

người thú-nhận: “Ta không phải là Đấng Cơ-rít-

tô.” 21Và họ hỏi người: “Vậy là gì? Ông là Ê-li-

gia?” Người nói: “Không phải.” “Ông là Tiên-

tri đó?” Và người trả lời: “Không.” 22Thế thì 

họ nói với người: “Ông là ai, để chúng tôi có 

thể trả lời các người đã sai chúng tôi? Ông nói 

gì về chính ông?” 23Người nói: “Ta là TIẾNG 

CỦA ĐẤNG THÉT LÊN TRONG VÙNG HOANG-VU, 

‘HÃY LÀM THẲNG CON ĐƯỜNG CỦA ĐỨC 

CHÚA,’
(2) như tiên-tri Ê-sai đã nói.” 24Bấy giờ 

họ đã được sai đến từ các người Pha-ri-si. 25Và 

họ hỏi người, và nói với người: “Thế thì tại sao 

ông đang làm báp-tem, nếu ông không phải là 

Đấng Cơ-rít-tô, cũng không phải là Ê-li-gia, 

cũng không phải là Tiên-tri đó?” 26Giăng trả 

lời họ, rằng: “Ta báp-tem trong nước, nhưng 

giữa các ngươi đứng Đấng mà các ngươi không 

biết. 27Ngài đến sau ta, sợi dây dép của Ngài ta 

không xứng để mở.” 28Các việc này đã xảy ra 

tại Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng 

đang báp-tem. 

Giăng Báp-tít tuyên-bố Giề-xu là Đấng Cơ-rít-

tô (20/Giăng 1.29-1.34) 
29Ngày kế, người thấy Giề-xu đi hướng về 

mình, và nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa 

TRỜI, là Đấng cất tội của thế-gian! 30Đây là 

Ngài mà nhân danh Ngài ta đã nói: ‘Sau ta đến 

một Người có cấp bực cao hơn ta, vì Ngài đã 

hiện-hữu trước ta.’ 31Và ta đã chẳng nhận biết 

Ngài, nhưng để Ngài có thể được tiết lộ cùng 

Y-sơ-ra-ên, ta đã đến báp-tem trong nước.” 
32Và Giăng làm chứng rằng: “Ta đã thấy Đức 

Thánh Linh giáng xuống như một con bồ-câu ra 

khỏi trời, và Ngài đã ngự lại trên Ngài.  

                                                           
1bản khác: Con Trai  
2Ê-sai 40.3 



Giăng 1.33-1.46 

33Và ta đã chẳng nhận biết Ngài, nhưng Đấng 

đã sai ta để báp-tem trong nước đã phán với ta: 

‘Đấng mà ngươi thấy Đức Thánh Linh giáng 

xuống và ngự lại trên Ngài, đấy là Đấng báp-

tem trong Đức Thánh-Linh.’ 34Và ta đã thấy, 

và đã làm chứng rằng đấy là Con Trai của Đức 

Chúa TRỜI.”(1) 

Các môn-đồ đầu tiên theo Giề-xu (21/Giăng 

1.35-1.51) 
35Một lần nữa vào ngày kế Giăng đang đứng 

với 2 người trong các môn-đồ của mình, 36và 

người nhìn Giề-xu trong khi Ngài bước đi, và 

nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa TRỜI!” 
37Và 2 môn-đồ đó nghe người nói, và họ đi 

theo Giề-xu. 38Và Giề-xu xây lại và nhìn họ 

đang đi theo, và nói với họ: “Các ngươi tìm 

gì?” Họ nói với Ngài: “Ra-bi” (được dịch ra 

nghĩa là Thầy), “Thầy đang lưu lại ở đâu?” 
39Ngài phán với họ: “Hãy đến, và các ngươi sẽ 

thấy.” Bởi vậy họ đến và thấy nơi Ngài đang 

lưu lại; và họ ở lại với Ngài trong ngày đó, vì 

đã độ chừng giờ thứ mười(2). 40Một trong 2 

người đã nghe Giăng nói và đã đi theo Ngài, là 

Anh-rê, em trai của Si-môn
 
Phi-e-rơ. 41Trước 

hết người tìm được anh của mình là Si-môn và 

nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mề-si-a(3)” 

(được dịch ra nghĩa là Cơ-rít-tô). 42Người đưa 

anh ấy tới Giề-xu. Giề-xu nhìn người và phán: 

“Ngươi là Si-môn con trai của Giăng; ngươi sẽ 

được gọi là Sê-pha” (dịch là Phi-e-rơ(4)). 

43Ngày hôm sau, Ngài quyết-định đi vào Ga-li-

lê, và Ngài tìm được Phi-líp. Và Giề-xu phán 

cùng người: “Hãy theo Ta.” 44Bấy giờ Phi-líp 

từ Bết-sai-đa, thành-phố của Anh-rê và Phi-e-

rơ. 45Phi-líp tìm được Na-tha-na-ên và nói với 

hắn: “Chúng tôi đã tìm được Đấng mà về Ngài 

Môi-se trong Luật-pháp và các Tiên-tri đã viết, 

Giề-xu ở Na-xa-rét, con trai của Giô-sép.” 46Và 

Na-tha-na-ên nói với người: “Có thể có cái gì 

tốt đi ra từ Na-xa-rét chăng?” Phi-líp nói với 

hắn: “Hãy đến và xem.”  

 

                                                           
1bản khác: là Đấng Lựa Chọn của Đức Chúa Trời 
2có lẽ 10 giờ sáng (giờ Rô-ma) lúc hai người đi theo Chúa 

Giề-su 
3hay: Đấng Chịu-xức-dầu (Anointed One) 
4nguyên ngữ Πέτρος Pét-trọt, là một hòn đá nhỏ; Anh-ngữ 

là Peter; Pháp-ngữ là Pierre.  

John 1.33-1.46 

33And I did not recognize Him, but He who 

sent me to baptize in water said to me, ‘He 

upon whom you see the Spirit descending and 

remaining upon Him, this is the One who 

baptizes in the Holy Spirit.’ 34And I have seen, 

and have borne witness that this is the Son of 

God.” 

The first disciples follow Jesus (21/John 1.35-

1.51) 
35Again the next day John was standing with 

two of his disciples, 36and he looked at Jesus as 

He walked, and said, “Behold, the Lamb of 

God!” 37And the two disciples heard him 

speak, and they followed Jesus. 38And Jesus 

turned and beheld them following, and said to 

them, “What do you seek?” They said to Him, 

“Rabbi (which translated means Teacher), 

where are You staying?” 39He said to them, 

“Come, and you will see.” They came therefore 

and saw where He was staying; and they stayed 

with Him that day, for it was about the tenth 

hour. 40One of the two who heard John speak 

and followed Him, was Andrew, Simon Peter’s 

brother. 41He found first his own brother 

Simon, and said to him, “We have found the 

Messiah” (which translated means Christ). 
42He brought him to Jesus. Jesus looked at him 

and said, “You are Simon the son of John; you 

shall be called Cephas” (which is translated 

Peter). 

43The next day He purposed to go into Galilee, 

and He found Philip. And Jesus said to him, 

“Follow Me.” 44Now Philip was from 

Bethsaida, of the city of Andrew and Peter. 
45Philip found Nathanael and said to him, “We 

have found Him of whom Moses in the Law 

and also the Prophets wrote, Jesus of Nazareth, 

the son of Joseph.” 46And Nathanael said to 

him, “Can any good thing come out of 

Nazareth?” Philip said to him, “Come and see.”  

 

 

 

 

 



John 1.47-2.10 

47Jesus saw Nathanael coming to Him, and said 

of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom 

there is no guile!” 48Nathanael said to Him, 

“How do You know me?” Jesus answered and 

said to him, “Before Philip called you, when 

you were under the fig tree, I saw you.” 
49Nathanael answered Him, “Rabbi, You are 

the Son of God; You are the King of Israel.” 
50Jesus answered and said to him, “Because I 

said to you that I saw you under the fig tree, do 

you believe? You shall see greater things than 

these.” 51And He said to him, “Truly, truly, I 

say to you, you shall see the heavens opened, 

and the angels of God ascending and 

descending on the Son of Man.” 

Jesus turns water into wine (22/John 2.1-2.12) 

2 1And on the third day there was a wedding in 

Cana of Galilee, and the mother of Jesus was 

there; 2and Jesus also was invited, and His 

disciples, to the wedding. 3And when the wine 

ran out, the mother of Jesus said to Him, “They 

have no wine.” 4And Jesus said to her, 

“Woman, what to Me and to you? My hour has 

not yet come.” 5His mother said to the servants, 

“Whatever He says to you, do it.” 6Now there 

were six stone waterpots set there for the 

custom of purification of the Jews, containing 

twenty or thirty gallons each. 7Jesus said to 

them, “Fill the waterpots with water.” And they 

filled them up to the brim. 8And He said to 

them, “Draw some out now, and take it to the 

headwaiter.” And they took it to him. 9And 

when the headwaiter tasted the water that had 

become wine, and did not know where it came 

from (but the servants who had drawn the water 

knew), the headwaiter called the bridegroom, 
10and said to him, “Every man serves the good 

wine first, and when men have drunk freely, 

then that which is poorer; thou hast kept the 

good wine until now.”  

 

 

 

 

 

Giăng 1.47-2.10 

47Giề-xu thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, và 

nói về hắn: “Này, đúng là một người Y-sơ-ra-

ên, không có một sự lừa-phỉnh nào trong nó!” 

48Na-tha-na-ên thưa với Ngài: “Làm sao Thầy 

biết tôi?” Giề-xu trả lời và phán cùng hắn: 

“Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới 

cây vả, Ta đã thấy ngươi.” 49Na-tha-na-ên trả 

lời Ngài: “Ra-bi, Thầy là Con Trai của Đức 

Chúa TRỜI! Thầy là Vua của Y-sơ-ra-ên.” 
50Giề-xu trả lời và phán cùng hắn: “Vì Ta bảo 

ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, ngươi 

tin phải không? Ngươi sẽ thấy các việc lớn hơn 

việc này.” 51Và Ngài phán cùng hắn: “Quả 

thật, quả thật, Ta bảo các ngươi(1), các ngươi(1) 

sẽ thấy các tầng trời được mở ra, và các thiên-

sứ của Đức Chúa TRỜI thăng lên và giáng 

xuống trên Con Trai Loài Người.” 

Giề-xu biến nước thành rượu (22/Giăng 2.1-

2.12) 

2 1Và vào ngày thứ ba, có một đám cưới tại 

Ca-na thuộc Ga-li-lê, và mẹ của Giề-xu có ở đó; 
2và Giề-xu cũng được mời, và các môn-đồ của 

Ngài, đến đám cưới ấy. 3Và khi rượu nho hết 

sạch, mẹ của Giề-xu nói với Ngài: “Họ không 

có rượu.” 4Và Giề-xu phán cùng bà: “Người 

đàn-bà kia(2), việc gì cho Ta và cho bà vậy? Giờ 

Ta đã chưa đến.” 5Mẹ của Ngài bảo các đầy-tớ: 

“Hễ Người bảo các ngươi điều gì, thì làm nó.” 
6Bấy giờ, ở đó có 6 cái vại bằng đá đựng nước 

vì tục-lệ tẩy-sạch của dân Giu-đa, mỗi cái chứa 

20 hay 30 ga-long(3). 7Giề-xu bảo họ: “Hãy đổ 

nước đầy các vại.” Và họ đổ chúng đầy tới 

miệng. 8Và Ngài bảo họ: “Bây giờ hãy múc ra 

một ít, và đem nó cho người hầu-bàn trưởng.” 

Và họ đem nó cho hắn. 9Và khi người hầu-bàn 

trưởng nếm nước đã thành rượu, và chẳng biết 

từ đâu có (song các người đầy-tớ đã múc nước 

biết), người hầu-bàn trưởng gọi chàng rễ, 10và 

nói với người: “Mọi người đãi rượu ngon trước, 

và khi người ta đã xỉn cả rồi, thì tới rượu dở 

hơn; ngươi đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ.”  

                                                           
1trong nguyên-ngữ Hy-lạp đều ở số nhiều 
2là một từ không để quở trách hay khắc nghiệt, nhưng để 

biểu lộ lòng yêu mến hay kính trọng, Vine’s Expository 

Dictionary of New Testament Words, WOMAN, trang 

1250 (Giăng 4.21; 8.10; 19.26; 20.13; 20.15; Ma-thi-ơ 

15.28; Lu-ca 13.12; 22.57) 
31 ga-long = gần 4 lít 



Giăng 2.11-2.23 

11Sự này bắt đầu của những dấu hiệu mà Giề-

xu đã làm tại Ca-na thuộc Ga-li-lê, và đã biểu-

lộ vinh-quang của Ngài, và các môn-đồ của 

Ngài tin Ngài. 

12Sau việc này Ngài đi xuống tới Ca-bê-na-um, 

Ngài và mẹ của Ngài, và các em trai, và các 

môn-đồ của Ngài; và họ ở lại ít ngày ở đó. 

B. THÔNG-ĐIỆP VÀ MỤC-VỤ CỦA GIỀ-

XU, CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

(2.13-12.50) 

1. Giề-xu đối đầu với sự tin và bất tín của dân 

chúng (2.13-6.71)  

Giề-xu dọn dẹp đền-thờ (23/Giăng 2.13-2.25) 
13Và lễ Vượt-qua của dân Giu-đa đến gần, Giề-

xu đi lên tới Giê-ru-sa-lem. 14Và Ngài tìm thấy 

trong đền-thờ những kẻ đang bán bò và chiên 

và bồ câu, và các người đổi tiền ngồi. 15Và 

Ngài bện một cây roi bằng dây, và đuổi tất cả ra 

khỏi đền-thờ, với chiên và bò ấy; và Ngài đổ 

đồng tiền của những người đổi tiền ra và lật bàn 

của họ; 16và cùng những kẻ đang bán bồ-câu 

Ngài phán: “Hãy đem các thứ này đi; hãy chấm 

dứt việc biến nhà của Cha Ta thành một nơi 

chứa hàng-hóa.” 17Các môn-đồ của Ngài nhớ 

lại rằng đã được viết: “LÒNG SỐT-SẮNG VÌ NHÀ 

CỦA CHA SẼ TIÊU-NUỐT CON.”(1) 18Bởi vậy các 

người Giu-đa trả lời và nói với Ngài: “Dấu-hiệu 

gì Thầy tỏ ra cho chúng tôi, để xét thấy rằng 
Thầy làm các việc này?” 19Giề-xu trả lời và 

phán cùng họ: “Hãy phá-hủy đền-thờ này, và 

trong 3 ngày Ta sẽ dựng nó lên.” 20Vì thế các 

người Giu-đa nói: “Đã mất 46 năm để xây đền-

thờ này, và Thầy sẽ dựng nó lên trong 3 ngày 

ư?” 21Nhưng Ngài đang nói về đền-thờ là thân-

thể của Ngài. 22Bởi vậy khi Ngài đã được vực 

dậy từ kẻ chết, các môn-đồ của Ngài nhớ lại 

rằng Ngài đã nói lời này; và họ tin Thánh-Kinh 

và lời mà Giề-xu đã nói.  

23Bấy giờ khi Ngài ở tại Giê-ru-sa-lem vào lễ 

Vượt-qua, trong khi có lễ, nhiều người tin danh 

của Ngài, nhìn các dấu-hiệu của Ngài mà Ngài 

đang làm.  

 

                                                           
1Thánh-thi 69.9 

John 2.11-2.23 

11This beginning of His signs Jesus did in Cana 

of Galilee, and manifested His glory, and His 

disciples believed in Him. 

12After this He went down to Capernaum, He 

and His mother, and His brothers, and His 

disciples; and there they stayed a few days. 

B. MESSAGE AND MINISTRY OF JESUS, 

THE SON OF GOD (2.13-12.50) 

1. Jesus encounters belief and unbelief from 

the people (2.13-6.71) 

Jesus clears the temple (23/John 2.13-2.25) 
13And the Passover of the Jews was at hand, 

and Jesus went up to Jerusalem. 14And He 

found in the temple those who were selling 

oxen and sheep and doves, and the money 

changers seated. 15And He made a scourge of 

cords, and drove them all out of the temple, 

with the sheep and the oxen; and He poured out 

the coins of the money changers and overturned 

their tables; 16and to those who were selling the 

doves He said, “Take these things away; stop 

making My Father’s house a place of 

merchandise!” 17His disciples remembered that 

it was written, “ZEAL FOR THY HOUSE WILL 

CONSUME ME.” 18The Jews therefore answered 

and said to Him, “What sign do You show us, 

seeing that You do these things?” 19Jesus 

answered and said to them, “Destroy this 

temple, and in three days I will raise it up.” 
20The Jews therefore said, “It took forty-six 

years to build this temple, and will You raise it 

up in three days?” 21But He was speaking of 

the temple of His body. 22When therefore He 

was raised from the dead, His disciples 

remembered that He said this; and they believed 

the Scripture, and the word that Jesus had 

spoken. 

23Now when He was in Jerusalem at the 

Passover, during the feast, many believed in 

His name, beholding His signs which He was 

doing.  

 

 

 



John 2.24-3.11 

24But Jesus, on His part, was not entrusting 

Himself to them, for He knew all men, 25and 

because He did not need anyone to bear witness 

concerning man for He Himself knew what was 

in man. 

Nicodemus visits Jesus at night; new birth 

(24/John 3.1-3.21) 

3 1Now there was a man of the Pharisees, 

named Nicodemus, a ruler of the Jews; 2this 

man came to Jesus by night, and said to Him, 

“Rabbi, we know that You have come from 

God as a teacher; for no one can do these signs 

that You do unless God is with him.” 3Jesus 

answered and said to him, “Truly, truly, I say to 

you, unless one is born again, he cannot see the 

kingdom of God.” 4Nicodemus said to Him, 

“How can a man be born when he is old? He 

cannot enter a second time into his mother’s 

womb and be born, can he?” 5Jesus answered, 

“Truly, truly, I say to you, unless one is born of 

water and the Spirit, he cannot enter into the 

kingdom of God. 6That which is born of the 

flesh is flesh, and that which is born of the 

Spirit is spirit. 7Do not marvel that I said to 

you, ‘You must be born again.’ 8The wind 

blows where it wishes and you hear the sound 

of it, but do not know where it comes from and 

where it is going; so is everyone who is born of 

the Spirit.” 9Nicodemus answered and said to 

Him, “How can these things be?” 10Jesus 

answered and said to him, “Are you the teacher 

of Israel, and do not understand these things? 
11Truly, truly, I say to you, we speak that 

which we know, and bear witness of that which 

we have seen, and you do not accept our 

witness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giăng 2.24-3.11 

24Nhưng Giề-xu, về phần Ngài, không phó-thác 

chính Ngài cho họ(1), vì Ngài biết mọi người, 
25và vì Ngài chẳng cần một ai làm chứng về 

loài người vì chính Ngài biết cái gì ở trong loài 

người. 

Ni-cô-đem thăm viếng Giề-xu vào ban đêm; sự 

sinh ra mới (24/Giăng 3.1-3.21) 

3 1Bấy giờ có một người thuộc về các người 

Pha-ri-si tên là Ni-cô-đem, một kẻ cai-trị của 

dân Giu-đa; 2ông này đến cùng Giề-xu vào ban 

đêm và thưa với Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi 

biết Thầy đã đến từ Đức Chúa TRỜI như một 

giáo-sư; vì chẳng ai có thể làm được các dấu 

hiệu này mà Thầy làm trừ phi Đức Chúa TRỜI 

ở với người đó.” 3Giề-xu trả lời và phán cùng 

người: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi: 

trừ phi một người được sinh lại, hắn không thể 

thấy vương-quốc của Đức Chúa TRỜI.”(2) 4Ni-

cô-đem nói với Ngài: “Làm sao một người có 

thể được sinh ra khi hắn già rồi? Hắn không thể 

vào tử-cung của mẹ hắn lần thứ hai và được 

sinh ra, phải chăng?” 5Giề-xu trả lời: “Quả thật, 

quả thật, Ta nói cùng ngươi: trừ phi người ta 

sinh bởi nước và Đức Thánh Linh, hắn không 

thể vào vương-quốc của Đức Chúa TRỜI. 6Cái 

sinh bởi xác-thịt là xác-thịt, cái sinh bởi Đức 

Thánh Linh là linh(3). 7Chớ ngạc-nhiên rằng Ta 

đã nói với ngươi: ‘Các ngươi(4) phải được sinh 

lại(5).’ 8Gió(6) thổi đâu nó muốn và ngươi nghe 

tiếng động của nó, nhưng không biết nó đến từ 

đâu và nơi nó đang đi, mọi kẻ sinh bởi Đức 

Thánh Linh cũng thế.” 9Ni-cô-đem đáp lời và 

thưa với Ngài: “Thể nào các điều này có thể 

được?” 10Giề-xu trả lời và phán cùng người: 

“Ngươi có phải là giáo-sư của Y-sơ-ra-ên hay 

không, và không hiểu các điều này? 11Quả thật, 

quả thật, Ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều 

chúng ta biết, và làm chứng về điều chúng ta đã 

thấy, và các ngươi chẳng nhận chứng cớ của 

chúng ta. 

 

                                                           
1hay: “không tín-nhiệm họ” 
2hay: được sinh ra từ trên (born from above) 
3Cùng một chữ Gờ-réc này có cả hai nghĩa: gió và linh  
4chữ này trong bản nguyên-ngữ ở câu này và ở trong câu 

11 và 12 ở thể số nhiều 
5hay: sinh lại một lần nữa 
6Cùng chữ Gờ-réc này có cả hai ý nghĩa: gió và linh 



Giăng 3.12-3.27 

12Nếu Ta đã bảo các ngươi các việc thuộc về 

đất và các ngươi không tin, làm sao các ngươi 

sẽ tin nếu Ta bảo các ngươi các việc thuộc về 

trời? 13Và chẳng có ai đã lên vào trong trời, 

nhưng Ngài là Đấng đã xuống từ trời, tức là 

Con Trai Loài Người(1). 14Và như Môi-se đã 

nâng con rắn ấy lên trong vùng hoang-vu, cũng 

vậy Con Trai Loài Người phải bị nâng lên, 15để 

hễ ai tin nơi Ngài thì được sự sống đời đời. 

16Vì Đức Chúa TRỜI yêu-thương thế-gian đến 

nỗi Ngài đã ban Con độc-sanh của Ngài, để hễ 

ai tin Con ấy không bị diệt-vong, nhưng có sự 

sống đời đời. 17Vì Đức Chúa TRỜI đã chẳng 

sai Con Trai vào trong thế-gian để phán-xét thế-

gian, song để thế-gian được cứu qua Ngài. 18Kẻ 

tin Ngài không bị phán-quyết; kẻ không tin đã 

bị phán-quyết rồi, bởi vì nó đã chẳng tin danh 

của Con Trai độc-sanh của Đức Chúa TRỜI. 
19Và đây là phán-quyết, rằng Sự Sáng đến vào 

trong thế-gian, và loài người đã ưa sự tối-tăm 

hơn Sự Sáng; vì các việc làm của họ thì xấu-xa. 
20Vì mọi kẻ làm việc xấu đều căm ghét Sự 

Sáng, và không đến cùng Sự Sáng, e rằng các 

việc làm của hắn bị phơi bày. 21Song kẻ thực-

hành lẽ thật đến cùng Sự Sáng, để các việc làm 

của hắn có thể được biểu-lộ như đã được làm 

trong Đức Chúa TRỜI.” 

Giăng Báp-tít nói thêm về Giề-xu (25/Giăng 

3.22-3.36) 
22Sau các việc này, Giề-xu và các môn-đồ của 

Ngài đi vào xứ Giu-đê, và Ngài trải qua một 

thời-gian với họ ở đó và báp-tem. 23Và Giăng 

cũng báp-tem trong sông Ê-nôn, gần Sa-lim, vì 

có nhiều nước ở đó; và họ đang đến và được 

báp-tem—24vì Giăng chưa bị ném vào nhà 

giam(2). 25Bởi vậy, ở đó, nổi lên một cuộc 

tranh-luận giữa các môn-đồ của Giăng với một 

người Giu-đa về lễ thanh-tẩy. 26Và họ đến cùng 

Giăng và nói với ông: “Thưa thầy, Người đã ở 

với thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm 

chứng cho, kìa, Người đang báp-tem và tất cả 

đều đến cùng Người.” 27Giăng trả lời và nói: 

“Một người không thể nhận được gì cả, trừ phi 

đã được cho hắn từ trời. 

 

                                                           
1bản khác thêm: là Đấng ở trong trời 
2hay: chưa bị tống giam 

 John 3.12-3.27 

12If I told you earthly things and you do not 

believe, how shall you believe if I tell you 

heavenly things? 13And no one has ascended 

into heaven, but He who descended from 

heaven, even the Son of Man. 14And as Moses 

lifted up the serpent in the wilderness, even so 

must the Son of Man be lifted up; 15that 

whoever believes in Him may have eternal life. 

 
16For God so loved the world that He gave His 

only begotten Son, that whoever believes in 

Him should not perish, but have eternal life. 
17For God did not send the Son into the world 

to judge the world, but that the world should be 

saved through Him. 18He who believes in Him 

is not judged; he who does not believe has been 

judged already, because he has not believed in 

the name of the only begotten Son of God. 
19And this is the judgment, that the Light is 

come into the world, and men loved the 

darkness rather than the Light; for their deeds 

were evil. 20For everyone who does evil hates 

the Light, and does not come to the Light, lest 

his deeds should be exposed. 21But he who 

practices the truth comes to the Light, that his 

deeds may be manifested as having been 

wrought in God.” 

John the Baptist tells more about Jesus 
(25/John 3.22-3.36) 
22After these things Jesus and His disciples 

came into the land of Judea, and there He was 

spending time with them and baptizing. 23And 

John also was baptizing in Aenon near Salim, 

because there was much water there; and they 

were coming and were being baptized—24for 

John had not yet been thrown into prison. 
25There arose therefore a discussion on the part 

of John’s disciples with a Jew about 

purification. 26And they came to John and said 

to him, “Rabbi, He who was with you beyond 

the Jordan, to whom you have borne witness, 

behold, He is baptizing and all are coming to 

Him.” 27John answered and said, “A man can 

receive nothing, unless it has been given him 

from heaven.  

 

 

 



John 3.28-4.8 

28You yourselves bear me witness, that I said, 

‘I am not the Christ,’ but, ‘I have been sent 

before Him.’ 29He who has the bride is the 

bridegroom; but the friend of the bridegroom, 

who stands and hears him, rejoices greatly 

because of the bridegroom’s voice. And so this 

joy of mine has been made full. 30He must 

increase, but I must decrease.” 

31“He who comes from above is above all, he 

who is of the earth is from the earth and speaks 

of the earth. He who comes from heaven is 

above all. 32What He has seen and heard, of 

that He bears witness; and no one receives His 

witness. 33He who has received His witness has 

set his seal to this, that God is true. 34For He 

whom God has sent speaks the words of God; 

for He gives the Spirit without measure. 35The 

Father loves the Son, and has given all things 

into His hand. 36He who believes in the Son 

has eternal life; but he who does not obey the 

Son will not see life, but the wrath of God 

abides on him.” 

Jesus talks to a woman at the well (27/John 

4.1-4.26) 

4 1When therefore the Lord knew that the 

Pharisees had heard that Jesus was making and 

baptizing more disciples than John 2(although 

Jesus Himself was not baptizing, but His 

disciples were), 3He left Judea, and departed 

again into Galilee. 4And He had to pass through 

Samaria. 5So He came to a city of Samaria, 

called Sychar, near the parcel of ground that 

Jacob gave to his son Joseph; 6and Jacob’s well 

was there. Jesus therefore, being wearied from 

His journey, was sitting thus by the well. It was 

about the sixth hour. 7There came a woman of 

Samaria to draw water. Jesus said to her, “Give 

Me a drink.” 8For His disciples had gone away 

into the city to buy food.  

 

 

 

 

 

Giăng 3.28-4.8 

28Chính các ngươi làm chứng cho ta, rằng ta đã 

nói: ‘Ta không phải là Đấng Cơ-rít-tô(1)’, 

nhưng, ‘ta đã được sai đi trước Ngài.’ 29Người 

có cô dâu là chàng rễ; nhưng bạn của chàng rễ, 

đứng và nghe chàng, quá vui-mừng vì tiếng nói 

của chàng rễ. Và vì vậy niềm vui này của ta đã 

được làm trọn vẹn. 30Ngài phải tăng lên, nhưng 

ta phải giảm xuống.” 

31“Đấng đến từ trên là trên tất cả, kẻ thuộc về 

trái đất là từ trái đất và nói về trái đất. Đấng đến 

từ trời là trên tất cả. 32Cái mà Ngài đã thấy và 

đã nghe, về cái đó Ngài làm chứng; và chẳng có 

ai nhận lời chứng của Ngài. 33Kẻ đã nhận lời 

chứng của Ngài đã đóng ấn-tín của hắn cho(2) 

điều này rằng: Đức Chúa TRỜI là thật. 34Vì 

Đấng mà Đức Chúa TRỜI đã sai đến nói những 

lời của Đức Chúa TRỜI; vì Ngài ban Đức 

Thánh Linh không có giới hạn nào. 35Cha 

thương-yêu Con Trai, và đã phó mọi sự việc 

vào trong tay của Con. 36Kẻ tin Con có sự sống 

đời đời; nhưng kẻ không tuân-phục Con sẽ 

không thấy sự sống, song cơn thạnh-nộ của 

Đức Chúa TRỜI cứ ở trên hắn.” 

Giề-xu chuyện vãn với một người đàn-bà nơi 

giếng nước (27/Giăng 4.1-4.26) 

4 1Bởi vậy khi Đức Chúa biết rằng các người 

Pha-ri-si đã nghe rằng Giề-xu đang đào-tạo và 

báp-tem nhiều môn-đồ hơn Giăng 2(mặc dầu 

chính Giề-xu chẳng báp-tem, nhưng các môn-

đồ của Ngài), 3Ngài rời Giu-đê, và lại ra đi vào 

Ga-li-lê. 4Và Ngài phải đi ngang qua Sa-ma-ri. 
5Vì vậy Ngài đến một thành-thị của Sa-ma-ri 

gọi là Si-kha, gần miếng đất mà Gia-cốp đã cho 

Giô-sép con trai mình; 6và cái giếng Gia-cốp ở 

đó. Bởi vậy Giề-xu, bị mỏi-mệt từ hành trình 

của mình, đang ngồi như vậy bên giếng. Ấy là 

độ chừng giờ thứ sáu(3). 7Một người đàn bà Sa-

ma-ri đến đó để kéo nước. Giề-xu phán cùng 

bà: “Hãy cho Ta một ngụm nước.” 8Vì các 

môn-đồ của Ngài đã đi khỏi vào trong thành để 

mua thức ăn.  

 

 

                                                           
1hay: Đấng Chịu-xức-dầu 
2bản khác: đã xác nhận (has certified) 
3có lẽ 6 giờ chiều (giờ Rô-ma); bản 1925 ghi chú là 12 giờ 

trưa 



Giăng 4.9-4.22 

9Bởi vậy người đàn-bà Sa-ma-ri thưa với Ngài: 

“Làm sao Ông, là một người Giu-đa, lại xin tôi 

nước uống vì tôi là một người đàn-bà Sa-ma-

ri?” [Vì những người Giu-đa không giao-dịch 

với những người Sa-ma-ri.](1) 10Giề-xu trả lời 

và phán cùng bà: “Nếu ngươi đã biết quà tặng 

của Đức Chúa TRỜI, và người nói với ngươi: 

‘Hãy cho Ta nước uống’ là ai, ngươi hẳn đã xin 

Ngài, và Ngài hẳn đã cho ngươi nước sống.” 
11Bà thưa với Ngài: “Thưa Chúa, Chúa không 

có cái gì để kéo và giếng thì sâu; thế thì Chúa 

lấy nước sống đó ở đâu? 12Chúa chẳng lớn hơn 

tổ-phụ Gia-cốp của chúng tôi, Chúa lớn hơn 

chăng, là người đã cho chúng tôi cái giếng này, 

và chính cụ đã uống từ nó, và các con trai của 

cụ, và súc-vật của cụ?” 13Giề-xu trả lời và phán 

cùng bà: “Mọi người uống từ nước này sẽ lại 

khát; 14nhưng hễ ai uống từ nước mà Ta sẽ cho 

hắn, sẽ chẳng bao giờ khát; nhưng nước mà Ta 

sẽ cho hắn sẽ trở thành trong hắn một giếng 

nước trào lên đến sự sống đời đời.” 15Người 

đàn-bà thưa với Ngài: “Thưa Chúa, xin cho tôi 

nước này, thế là tôi sẽ không khát, cũng sẽ 

không đi quá xa đến đây để kéo nước.” 16Ngài 

phán cùng bà: “Hãy đi, gọi chồng của ngươi, và 

đến đây.” 17Người đàn-bà trả lời và nói: “Tôi 

không có một người chồng nào cả.” Giề-xu 

phán cùng bà: “Ngươi đã nói giỏi: ‘Tôi không 

có một người chồng nào cả’; 18vì ngươi đã có 5 

người chồng, và người mà ngươi có bây giờ, 

chẳng phải là chồng của ngươi; điều này ngươi 

đã nói thật.” 19Người đàn-bà thưa với Ngài: 

“Thưa Chúa, tôi nhận thấy Chúa là một tiên-tri. 
20Tổ-phụ của chúng tôi đã thờ-phượng tại núi 

này, và quý ông
(2) 

nói rằng: tại Giê-ru-sa-lem là 

chỗ người ta phải thờ-phượng.” 21Giề-xu phán 

cùng bà: “Người đàn-bà kia, hãy tin Ta, một giờ 

nọ đang đến khi chẳng tại núi này, cũng chẳng 

tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ thờ-phượng 

Cha. 22Các ngươi thờ-phượng sự các ngươi 

không biết; chúng ta thờ-phượng sự chúng ta 

biết, vì sự cứu-rỗi là từ dân Giu-đa. 

 

 

 

 

                                                           
1bản khác thiếu câu này. 
2chữ Hy-lạp ở đây và trong các câu 21 và 22 đều ở thể số 

nhiều. 

John 4.9-4.22 

9The Samaritan woman therefore said to Him, 

“How is it that You, being a Jews, ask me for a 

drink since I am a woman of Samaritans?” [For 

Jews have no dealings with Samaritans.] 
10Jesus answered and said to her, “If you knew 

the gift of God, and who it is who says to you, 

‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, 

and He would have given you living water.” 
11She said to Him, “Lord, You have nothing to 

draw with and the well is deep; where then do 

You get that living water? 12You are not 

greater than our father Jacob, are You, who 

gave us the well, and drank of it himself, and 

his sons, and his cattle?” 13Jesus answered and 

said to her, “Everyone who drinks of this water 

will thirst again; 14but whoever drinks of the 

water that I shall give him will never thirst; but 

the water that I shall give him will become in 

him a well of water springing up to eternal 

life.” 15The woman said to Him, “Lord, give 

me this water, so I will not be thirsty, nor come 

all the way here to draw.” 16He said to her, 

“Go, call your husband, and come here.” 17The 

woman answered and said, “I have no 

husband.” Jesus said to her, “You are well said, 

‘I have no husband’; 18for you have had five 

husbands, and the one whom you now have is 

not your husband; this you have said truly.” 
19The woman said to Him, “Lord, I perceive 

that You are a prophet. 20Our fathers worshiped 

in this mountain, and you people say that in 

Jerusalem is the place where men ought to 

worship.” 21Jesus said to her, “Woman, believe 

Me, an hour is coming when neither in this 

mountain, nor in Jerusalem, will you worship 

the Father. 22You worship that which you do 

not know; we worship that which we know, for 

salvation is from the Jews.  

 

 

 

 

 

 

 



John 4.23-4.38 

23But an hour is coming, and now is, when the 

true worshipers shall worship the Father in 

spirit and truth; for such people the Father seeks 

to be His worshipers. 24God is spirit, and those 

who worship Him must worship in spirit and 

truth.” 25The woman said to Him, “I know that 

Messiah is coming (He who is called Christ); 

when that One comes, He will declare all things 

to us.” 26Jesus said to her, “I who speak to you 

am He.” 

Jesus tells about the spiritual harvest (28/John 

4.27-4.38) 
27And at this point His disciples came, and they 

marveled that He had been speaking with a 

woman, yet no one said, “What do You seek?” 

or, “Why do You speak with her?” 28So the 

woman left her waterpot, and went into the city 

and said to the men, 29“Come, see a man who 

told me all the things that I have done; this is 

not the Christ, is it?” 30They went out of the 

city, and were coming to Him. 31In the 

meanwhile the disciples were requesting Him, 

saying, “Rabbi, eat.” 32But He said to them, “I 

have food to eat that you do not know about.” 
33The disciples therefore were saying to one 

another, “No one brought Him anything to eat, 

did he?” 34Jesus said to them, “My food is to 

do the will of Him who sent Me, and to 

accomplish His work. 35Do you not say, ‘There 

are yet four months, and then comes the 

harvest’? Behold, I say to you, lift up your eyes, 

and look on the fields, that they are white for 

harvest. 36Already he who reaps is receiving 

wages, and is gathering fruit for life eternal; 

that he who sows and he who reaps may rejoice 

together. 37For in this case the saying is true, 

‘One sows, and another reaps.’ 38I sent you to 

reap that for which you have not labored; others 

have labored and you have entered into their 

labor.” 

 

 

 

 

 

Giăng 4.23-4.38 

23Song một giờ nọ sẽ đến, và bây giờ đang đến, 

khi các kẻ thờ-phượng thật sẽ thờ-phượng Cha 

bằng linh và lẽ-thật; vì các người như vậy Cha 

tìm kiếm để là các người thờ-phượng của Ngài. 
24Đức Chúa TRỜI là linh, và những kẻ thờ-

phượng Ngài phải thờ-phượng bằng linh và lẽ-

thật.” 25Người đàn-bà thưa với Ngài: “Tôi biết 

rằng Đấng Mề-si-a đang đến” (Ngài được gọi là 

Cơ-rít-tô); khi Đấng đó đến, Ngài sẽ công-bố 

tất cả các việc cho chúng ta.” 26Giề-xu phán 

cùng bà: “TA, Đấng nói với ngươi LÀ
(1)” 

Giề-xu nói về mùa gặt thuộc linh (28/Giăng 

4.27-4.38) 
27Và vào thời điểm này, các môn-đồ của Ngài 

đến, và họ ngạc-nhiên rằng Ngài đã đang 

chuyện vãn với một người đàn-bà; tuy nhiên 

không ai nói: “Thầy tìm gì?” hay “Tại sao Thầy 

chuyện vãn với bà ấy?” 28Thế là người đàn-bà 

bỏ lại bình nước của bà, và đi vào thành, và nói 

với các ông: 29“Hãy đến, xem một ông đã bảo 

tôi tất cả các điều mà tôi đã làm; đây chẳng phải 

là Đấng Cơ-rít-tô(2), hay sao?” 30Họ đi ra khỏi 

thành, và đến cùng Ngài. 31Trong khi đó các 

môn-đồ đang yêu-cầu Ngài, rằng: “Thưa Thầy, 

hãy ăn.” 32Nhưng Ngài phán cùng họ: “Ta có 

thức ăn để ăn mà các ngươi không biết về nó.” 
33Bởi vậy các môn-đồ nói với nhau: “Chẳng có 

ai đã đem cho Thầy một cái gì để ăn, phải 

chăng?” 34Giề-xu phán cùng họ: “Thức ăn của 

Ta là thực-hiện ý muốn của Đấng đã sai Ta, và 

hoàn-tất việc làm của Ngài. 35Há các ngươi 

chẳng nói: ‘Còn 4 tháng nữa, thì đến mùa gặt’? 

Này, Ta nói với các ngươi, hãy ngước mắt lên, 

và nhìn xem những cánh đồng, rằng chúng thì 

trắng(3) cho mùa gặt. 36Kẻ gặt đang nhận tiền-

công rồi, và đang gom thành-quả cho sự sống 

đời đời; rằng kẻ gieo và kẻ gặt cùng nhau hoan-

hỉ. 37Vì trong trường-hợp này, lời nói này thì 

đúng: ‘Một người gieo, và kẻ khác gặt.’ 38Ta 

đã sai các ngươi gặt cái mà các ngươi đã chẳng 

lao-động; những kẻ khác đã lao-động, và các 

ngươi đã đi vào trong sự lao-động của họ.” 

 

 

                                                           
1bản khác: Ta… là Ngài (I... am He); ở đây theo các bản 

cổ xưa: TA... LÀ như trong Xuất-hành 3.14 
2Đấng Chịu xức dầu 
3hay: vàng theo ngôn ngữ Việt 



Giăng 4.39-4.51 

Nhiều người Sa-ma-ri tin Giề-xu (29/Giăng 

4.39-4.42) 
39Và từ thành-thị đó nhiều người Sa-ma-ri tin 

Ngài vì lời của người đàn bà đã làm chứng: 

“Ông ấy đã bảo tôi tất cả các điều mà tôi đã 

làm.” 40Vì vậy, khi các người Sa-ma-ri đến 

cùng Ngài, họ xin Ngài ở lại với họ; và Ngài ở 

lại đó 2 ngày. 41Và có thêm nhiều người tin vì 

lời của Ngài; 42và họ nói với người đàn bà: 

“Không còn vì điều ngươi đã nói mà chúng ta 

tin, vì chính chúng ta đã nghe và biết rằng Đấng 

này quả thật là Cứu-Chúa của thế-gian.” 

Giề-xu thuyết-giảng tại Ga-li-lê (30/Giăng 

4.43-4.45/Ma-thi-ơ 4.12-4.17; Mác 1.14-1.15; 

Lu-ca 4.14-4.15) 
43Và sau 2 ngày ấy Ngài đi từ chỗ đó vào Ga-

li-lê. 44Vì chính Giề-xu đã chứng nhận rằng 

một đấng tiên-tri không có vinh-dự trong chính 

xứ của mình. 45Thế là khi Ngài đến Ga-li-lê, 

các người Ga-li-lê tiếp-đón Ngài, vì đã thấy mọi 

điều mà Ngài đã làm tại Giê-ru-sa-lem vào 

ngày lễ ấy; vì chính họ cũng đã đi tới ngày lễ 

ấy. 

Giề-xu chữa lành con trai của một quan-viên 

(31/Giăng 4.46-4.54) 
46Bởi vậy Ngài lại đi tới Ca-na thuộc Ga-li-lê 

nơi Ngài đã làm nước thành rượu nho. Và có 

một quan-viên hoàng-gia nọ, có đứa con trai bị 

bệnh tại Ca-bê-na-um. 47Khi hắn nghe rằng 

Giề-xu đã đến từ Giu-đê vào Ga-li-lê, hắn đi tới 

Ngài, và yêu-cầu Ngài đi xuống và chữa lành 

cho con trai của mình; vì nó ở điểm của sự chết. 
48Bởi vậy Giề-xu nói với hắn: “Trừ phi các(1) 

ngươi thấy các dấu hiệu và các điều kỳ-diệu, 

các ngươi sẽ không tin.” 49Quan-viên hoàng-

gia ấy nói với Ngài: “Thưa Chúa, xin đi xuống 

trước khi con tôi chết.” 50Giề-xu phán cùng 

hắn: “Đi đi(2); con trai ngươi còn sống.” Hắn tin 

lời mà Giề-xu đã nói với hắn và bắt đầu lên 

đường của hắn. 51Và bấy giờ khi hắn đang đi 

xuống, các kẻ nô-lệ đón hắn, nói rằng con trai 

của hắn còn sống.  

 

 

                                                           
1câu này trong Hy-ngữ ở ngôi thứ hai số nhiều: các ngươi 
2hay: Hãy đi con đường của ngươi 

John 4.39-4.51 

Many Samaritans believet in Jesus (29/John 

4.39-4.42) 
39And from that city many of the Samaritans 

believed in Him because of the word of the 

woman who testified, “He told me all the things 

that I have done.” 40So when the Samaritans 

came to Him, they were asking Him to stay 

with them; and He stayed there two days. 
41And many more believed because of His 

word; 42and they were saying to the woman, “It 

is no longer because of what you said that we 

believe, for we have heard for ourselves and 

know that this One is indeed the Savior of the 

world.” 

Jesus preaches in Galilee (30/John 4.43-

4.45/Matthew 4.12-4.17; Mark 1.14-1.15; Luke 

4.14-4.15) 

43And after the two days He went forth from 

there into Galilee. 44For Jesus Himself testified 

that a prophet has no honor in his own country. 
45So when He came to Galilee, the Galileans 

received Him, having seen all the things that He 

did in Jerusalem at the feast; for they 

themselves also went to the feast. 

Jesus heals a government official’s son 

(31/John 4.46-4.54) 

46He came therefore again to Cana of Galilee 

where He had made the water wine. And there 

was a certain royal official, whose son was sick 

at Capernaum. 47When he heard that Jesus had 

come out of Judea into Galilee, he went to Him, 

and was requesting Him to come down and heal 

his son; for he was at the point of death. 48Jesus 

therefore said to him, “Unless you people see 

signs and wonders, you simply will not 

believe.” 49The royal official said to Him, 

“Lord, come down before my child dies.” 
50Jesus said to him, “Go; your son lives.” The 

man believed the word that Jesus spoke to him 

and started on his way. 51And as he was now 

going down, his slaves met him, saying that his 

son was living.  

 

 

 



John 4.52-5.12 

52So he inquired of them the hour when he 

began to get better. They said therefore to him, 

“Yesterday at the seventh hour the fever left 

him.” 53So the father knew that it was at that 

hour in which Jesus said to him, “Your son 

lives”; and he himself believed and his whole 

household. 54This is again a second sign that 

Jesus performed, when He had come out of 

Judea into Galilee. 

Jesus heals a lame man by the pool (42/John 

5.1-5.17) 

5 1After these things there was a feast of the 

Jews, and Jesus went up to Jerusalem. 2Now 

there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, 

which is called in Hebrew Bethesda, having 

five porticoes. 3In these lay a multitude of those 

who were sick, blind, lame, and withered, 

[waiting for the moving of the waters; 4for an 

angel of the Lord went down at certain seasons 

into the pool, and stirred up the water; whoever 

then first, after the stirring up of the water, 

stepped in was made well from whatever 

disease with which he was afflicted.] 5And a 

certain man was there, who had been thirty-

eight years in his sickness. 6When Jesus saw 

him lying there, and knew that he had already 

been a long time in that condition, He said to 

him, “Do you wish to get well?” 7The sick man 

answered Him, “Sir, I have no man to put me 

into the pool when the water is stirred up, but 

while I am coming, another steps down before 

me.” 8Jesus said to him, “Arise, take up your 

pallet, and walk.” 9And immediately the man 

became well, and took up his pallet and began 

to walk. Now it was the Sabbath on that day. 
10Therefore the Jews were saying to him who 

was cured, “It is the Sabbath, and it is not 

permissible for you to carry your pallet.” 11But 

he answered them, “He who made me well was 

the one who said to me, ‘Take up your pallet 

and walk.’” 12They asked him, “Who is the 

man who said to you, ‘Take up your pallet, and 

walk’?” 

 

 

 

 

Giăng 4.52-5.12 

52Thế là hắn hỏi han họ vào giờ nào khi nó bắt 

đầu được khá hơn. Thế thì họ nói với hắn: 

“Hôm qua, vào giờ thứ bảy(1), cơn sốt rời khỏi 

cậu.” 53Thế là người cha biết rằng ở giờ đó 

Giề-xu đã phán cùng mình: “Con trai ngươi còn 

sống”; và chính hắn tin và toàn thể gia-hộ của 

hắn. 54Đây lại là dấu hiệu thứ hai mà Giề-xu đã 

làm, khi Ngài đã đi ra từ Giu-đê vào trong Ga-

li-lê. 

Giề-xu chữa một ông què cạnh hồ (42/Giăng 

5.1-5.17) 

5 1Sau các việc này, có một ngày lễ của dân 

Giu-đa, và Giề-xu đi lên tới Giê-ru-sa-lem. 
2Bấy giờ trong Giê-ru-sa-lem cạnh cổng chiên 

có một ao nước, gọi bằng tiếng Hê-bơ-rơ(2) là 

Bê-tết-đa, có 5 vòm-cổng. 3Trong các chỗ này, 

một đám đông các người bệnh, mù, què, và bại 

nằm, [chờ cho có sự di-động của nước; 4vì vào 

các mùa nhất định một thiên-sứ của Đức Chúa 

đi xuống vào trong hồ, và khuấy-động nước; 

sau sự khuấy-động nước, lúc đó hễ ai bước vào 

trước nhất thì được lành khỏi bất cứ bệnh gì mà 

kẻ ấy đã bị đau-đớn với nó
(3)

.] 5Và ở đó có một 

người đàn-ông nọ, đã 38 năm ở trong cơn bệnh 

của hắn. 6Khi Giề-xu thấy hắn nằm đó, và biết 

rằng hắn đã bị bệnh một thời-gian lâu rồi, Ngài 

phán cùng hắn: “Ngươi muốn được lành 

chăng?” 7Người bệnh trả lời Ngài: “Thưa Ngài, 

tôi chẳng có ai bỏ tôi vào trong hồ khi nước 

được khuấy-động, nhưng trong khi tôi đang 

đến, một người khác bước xuống trước tôi.” 
8Giề-xu phán cùng hắn: “Chỗi dậy, lấy nệm của 

ngươi lên, và bước đi.” 9Và tức thì người đó trở 

nên lành, và lấy nệm của hắn lên và bước đi. 

Bấy giờ, ngày đó là ngày Ngưng-nghỉ. 10Vì vậy 

dân Giu-đa nói với người đã được chữa lành: 

“Nay là ngày Ngưng-nghỉ, và ngươi không 

được phép vác nệm của ngươi.” 11Song hắn trả 

lời họ: “Người đã chữa tôi lành là người đã nói 

với tôi, ‘Lấy nệm của ngươi lên và bước đi.’” 
12Họ hỏi hắn: “Ai là người đã nói với ngươi, 

‘Lấy nệm của ngươi lên, và bước đi’?”  

 

 

                                                           
1hay: 1 giờ trưa 
2hay: tiếng A-ra-ma-ít 
3bản khác không có toàn-phần hoặc một phần câu 3b và 

câu 4 



Giăng 5.13-5.26 

13Nhưng người đã được chữa lành đã chẳng 

biết ấy là ai, vì Giề-xu đã lánh đi trong khi có 

đám đông tại chỗ đó. 14Sau đó Giề-xu thấy hắn 

trong đền-thờ, và nói với hắn: “Này, ngươi đã 

trở nên lành; đừng phạm tội nữa, để chẳng có 

một cái gì tệ hơn xảy đến cho ngươi.” 15Người 

đó ra đi, và bảo dân Giu-đa rằng chính Giề-xu 

đã chữa hắn lành. 16Và vì lý-do này dân Giu-đa 

bắt bớ Giề-xu, vì Ngài đang làm các việc này 

trong ngày Ngưng-nghỉ. 17Song Ngài trả lời họ: 

“Cha Ta đang làm việc cho đến bây giờ, và 

chính Ta đang làm việc.” 

Sự bình-đẳng của Giề-xu với Đức Chúa TRỜI 

(43/Giăng 5.18-5.24) 
18Bởi vậy, vì lý-do này, dân Giu-đa càng tìm 

nhiều cách hơn để giết Ngài, vì Ngài không chỉ 

vi-phạm ngày Ngưng-nghỉ, nhưng cũng đang 

gọi Đức Chúa TRỜI là Cha của chính Ngài, 

làm Mình bình-đẳng với Đức Chúa TRỜI. 

19Bởi vậy Giề-xu trả lời và phán cùng họ: “Quả 

thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con Trai 

chẳng có thể làm được bất cứ gì từ chính mình, 

ngoại trừ điều gì đó Người thấy Cha làm; vì bất 

cứ điều gì Cha làm, các điều ấy Con Trai cũng 

làm theo cùng một cách. 20Vì Cha yêu-thương 

Con Trai, và tỏ ra cho Con Trai mọi điều mà 

chính Ngài đang làm; và các việc làm lớn hơn 

các việc này Ngài sẽ tỏ ra cho Con Trai, để các 

ngươi sẽ kinh ngạc. 21Vì y như Cha vực kẻ chết 

sống lại và cho họ sự sống, chính vậy Con Trai 

cũng ban sự sống cho những kẻ Ngài muốn. 
22Vì chính Cha chẳng phán-xét ai, nhưng Ngài 

đã ban mọi phán-xét cho Con Trai, 23để tất cả 

sẽ tôn-kính Con Trai, y như họ tôn-kính Cha. 

Kẻ chẳng tôn-kính Con Trai chẳng tôn-kính 

Cha là Đấng đã sai Con Trai. 24Quả thật, quả 

thật, Ta nói cùng các ngươi: kẻ nghe lời của Ta, 

và tin Ngài là Đấng đã sai Ta, có sự sống đời 

đời, và chẳng đến trong sự phán-xét, nhưng đã 

đi ra khỏi sự chết vào trong sự sống. 

Hai thứ sống lại (43b/Giăng 5.25-5.30) 
25“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi: 

một giờ nọ sẽ đến và bây giờ đang đến, khi kẻ 

chết sẽ nghe tiếng nói của Con Trai của Đức 

Chúa TRỜI; và những kẻ nghe sẽ sống. 26Vì y 

như Cha có sự sống trong chính Ngài, chính 

vậy Ngài đã cho Con Trai cũng có sự sống 

trong chính Con Trai; 

John 5.13-5.26 

13 
But the man who was healed did not know 

who it was, for Jesus had slipped away while 

there was a crowd in that place. 14Afterward 

Jesus found him in the temple, and said to him, 

“Behold, you have become well; do not sin 

anymore, so that nothing worse may befall 

you.” 15The man went away, and told the Jews 

that it was Jesus who had made him well. 
16And for this reason the Jews were 

persecuting Jesus, because He was doing these 

things on the Sabbath. 17But He answered 

them, “My Father is working until now, and I 

Myself am working.” 

Jesus equality with God (43/John 5.18-5.24) 
18For this reason therefore the Jews were 

seeking all the more to kill Him, because He 

not only was breaking the Sabbath, but also was 

calling God His own Father, making Himself 

equal with God. 

19Therefore Jesus answered and was saying to 

them, “Truly, truly, I say to you, the Son can do 

nothing of Himself, unless it is something He 

sees the Father doing; for whatever the Father 

does, these things the Son also does in like 

manner. 20For the Father loves the Son, and 

shows Him all things that He Himself is doing; 

and greater works than these will He show 

Him, that you will marvel. 21For just as the 

Father raises the dead and gives them life, even 

so the Son also gives life to whom He wishes. 
22For not even the Father judges anyone, but 

He has given all judgment to the Son, 23in 

order that all will honor the Son, even as they 

honor the Father. He who does not honor the 

Son does not honor the Father who sent Him. 
24Truly, truly, I say to you, he who hears My 

word, and believes Him who sent Me, has 

eternal life, and does not come into judgment, 

but has passed out of death into life. 

Two resurrections (43b/John 5.25-5.30) 
25“Truly, truly, I say to you, an hour is coming 

and now is, when the dead will hear the voice 

of the Son of God, and those who hear will live. 
26For just as the Father has life in Himself, 

even so He gave to the Son also to have life in 

Himself;  



John 5.27-5.42 

27and He gave Him authority to execute 

judgment, because He is the Son of Man. 28Do 

not marvel at this; for an hour is coming, in 

which all who are in the tombs will hear His 

voice, 29and will come forth; those who did the 

good deeds to a resurrection of life, those who 

committed the evil deeds to a resurrection of 

judgment. 30I can do nothing on My own 

initiative. As I hear, I judge; and My judgment 

is just, because I do not seek My own will, but 

the will of Him who sent Me. 

Jesus supports His claim: Witnesses of John, 

works, the Father, and the Scripture (44/John 

5.31-5.47) 
31“If I alone bear witness of Myself, My 

testimony is not true. 32There is another who 

bears witness of Me, and I know that the 

testimony which He bears of Me is true. 

33You have sent to John, and he has borne 

witness to the truth. 34But the witness which I 

receive is not from man, but I say these things 

so that you may be saved. 35He was the lamp 

that was burning and was shining and you were 

willing to rejoice for a while in his light. 

36But the witness that I have is greater than that 

of John; for the works which the Father has 

given Me to accomplish—the very works that I 

do—bear witness of Me, that the Father has 

sent Me. 

37And the Father who sent Me, He has borne 

witness of Me. You have neither heard His 

voice at any time nor seen His form. 38And you 

do not have His word abiding in you, for you 

do not believe Him whom He sent. 

39You search the Scriptures because you think 

that in them you have eternal life; and it is these 

that bear witness of Me; 40and you are 

unwilling to come to Me, that you may have 

life. 41I do not receive glory from men; 42but I 

know you, that you do not have the love of God 

in yourselves.  

 

 

 

Giăng 5.27-5.42 

27và Ngài đã ban cho Con Trai thẩm-quyền để 

thực-thi sự phán-xét, bởi vì Con Trai là Con 

Trai Loài Người. 28Đừng lấy làm lạ ở việc này; 

vì một giờ nọ sẽ đến, trong giờ đó tất cả ở trong 

mồ sẽ nghe tiếng nói của Con Trai, 29và sẽ tiến 

tới; những kẻ đã làm các việc lành, tới một sự 

sống lại để sống, những kẻ đã làm các việc xấu-

xa, tới một sự sống lại để chịu phán-quyết. 30Ta 

không thể chủ động làm một việc gì. Khi Ta 

nghe, Ta phán-xét; và phán-quyết của Ta thì 

đúng, bởi vì Ta không tìm ý muốn riêng của Ta, 

nhưng ý muốn của Ngài là Đấng đã sai Ta. 

Giề-xu bảo kê cho lời tuyên bố của Ngài: sự 

làm chứng của Giăng, của việc làm, của Cha, 

và của Thánh-Kinh (44/Giăng 5.31-5.47) 
31“Nếu Ta mang chứng cớ về chính Ta, chứng 

cớ của Ta không thật. 32Có một người khác 

mang chứng cớ về Ta, và Ta biết chứng cớ mà 

Ngài mang về Ta là thật. 

33Các ngươi đã sai tới Giăng, và người đã làm 

chứng cho lẽ thật. 34Nhưng chứng cớ mà Ta 

nhận chẳng từ loài người, song Ta nói các điều 

này để các ngươi có thể được cứu. 35Người đã 

là ngọn đèn đã cháy và đã chiếu sáng và các 

ngươi đã sẵn lòng vui-mừng trong một chốc 

trong ánh-sáng của người. 

36Nhưng chứng cớ mà Ta có thì lớn hơn chứng 

cớ của Giăng; vì công việc mà Cha đã giao Ta 

để hoàn-tất—chính công việc mà Ta làm—

mang chứng cớ về Ta, rằng Cha đã sai Ta. 

37Và Cha, là Đấng đã sai Ta, Ngài đã làm 

chứng về Ta. Các ngươi đã chẳng nghe tiếng 

nói của Ngài vào bất cứ lúc nào, cũng đã chẳng 

thấy dạng của Ngài. 38Và các ngươi không có 

lời của Ngài ngự trong các ngươi, vì các ngươi 

không tin Đấng mà Ngài đã sai đến.  

39Các ngươi tra-xét Thánh-Kinh vì các ngươi 

nghĩ rằng trong chúng các ngươi có sự sống đời 

đời; và chính Thánh-Kinh mang chứng cớ về 

Ta; 40và các ngươi chẳng muốn đến cùng Ta, 

để các ngươi có được sự sống. 41Ta không 

nhận vinh-quang từ loài người; 42nhưng Ta biết 

các ngươi: các ngươi không có tình thương của 

Đức Chúa TRỜI trong các ngươi.  

 

 



Giăng 5.43-6.12 

43Ta đã đến nhân danh Cha Ta, và các ngươi 

không nhận Ta; nếu một kẻ khác đến nhân danh 

chính hắn, các ngươi sẽ nhận hắn. 44Làm sao 

các ngươi có thể tin, khi các ngươi nhận vinh-

quang từ nhau, và các ngươi không tìm vinh-

quang từ Đấng duy nhất là Đức Chúa TRỜI? 
45Đừng nghĩ rằng Ta sẽ cáo buộc các ngươi 

trước mặt Cha; kẻ cáo buộc các ngươi là Môi-

se, trong người các ngươi đã đặt hy-vọng của 

mình. 46Vì nếu các ngươi tin Môi-se, các ngươi 

hẳn tin Ta, vì người đã viết về Ta. 47Song nếu 

các ngươi chẳng tin các tác phẩm của người, 

làm sao các ngươi sẽ tin các lời của Ta?” 

Giề-xu cho 5 ngàn người ăn (96/Giăng 6.1-

6.14/Ma-thi-ơ 14.13-14.21; Mác 6.30-6.44; Lu-

ca 9.10-9.17) 

6 1Sau các việc này, Giề-xu ra đi tới bờ bên 

kia của biển Ga-li-lê (hay Ti-bê-ri-át). 2Và một 

đám đông lớn đi theo Ngài, vì họ đã thấy các 

dấu hiệu mà Ngài đang làm cho những kẻ bệnh. 
3Và Giề-xu đi lên trên núi, và ở đó Ngài ngồi 

xuống với các môn-đồ của Ngài. 4Bấy giờ, lễ 

Vượt-qua, đại-lễ của dân Giu-đa, gần tới. 5Bởi 

vậy Giề-xu ngước mắt lên, thấy một đám đông 

lớn đang đến cùng mình, và nói với Phi-líp: 

“Chúng ta sẽ mua bánh mì ở đâu, để các người 

này được ăn?” 6Và Ngài nói điều này để thử 

người; vì chính Ngài đã biết điều Ngài đang 

định làm. 7Phi-líp trả lời Ngài: “200 đơ-na-ri(1) 

bánh mì vẫn không đủ cho mỗi người một ít.” 
8Một trong các môn-đồ của Ngài, Anh-rê, em 

trai của Si-môn
 
Phi-e-rơ, thưa với Ngài: 9“Ở 

đây có một thằng nhỏ, có 5 ổ bánh lúa mạch-

nha và 2 con cá, song những cái này là bao 

nhiêu cho quá nhiều người như vậy?” 10Giề-xu 

nói: “Hãy bảo dân-chúng ngồi xuống.” Bấy giờ 

có rất nhiều cỏ tại chỗ đó. Thế là các người 

đàn-ông ngồi xuống, theo con số độ chừng 5 

ngàn. 11Vậy thì Giề-xu lấy các ổ bánh, và dâng 

lời tạ ơn, Ngài phân-phát cho những kẻ ngồi; 

cũng giống như vậy về cá, họ muốn bao nhiêu 

tùy ý. 12Và khi họ no-nê, Ngài phán cùng các 

môn-đồ của mình: “Hãy gom các mảnh thừa lại 

để không có gì thất thoát.” 

 

                                                           
1một đơ-na-ri là tiền công một ngày thông thường trả cho 

một công-nhân 

John 5.43-6.12 

43I have come in My Father’s name, and you 

do not receive Me; if another comes in his own 

name, you will receive him. 44How can you 

believe, when you receive glory from one 

another, and you do not seek the glory that is 

from the one who alone is God? 45Do not think 

that I will accuse you before the Father; the one 

who accuses you is Moses, in whom you have 

set your hope. 46For if you believed Moses, you 

would believe Me, for he wrote about Me. 
47But if you do not believe his writings, how 

will you believe My words?” 

Jesus feeds five thousand (96/John 6.1-

6.14/Matthew 14.13-14.21; Mark 6.30-6.44; 

Luke 9.10-9.17) 

6 1After these things Jesus went away to the 

other side of the Sea of Galilee (or Tiberias). 
2And a large crowd was following Him, 

because they were seeing the signs that He was 

performing on those who were sick. 3And Jesus 

went up on the mountain, and there He sat 

down with His disciples. 4Now the Passover, 

the feast of the Jews, was at hand. 5Jesus 

therefore lifted up His eyes, and seeing that a 

large crowd was coming to Him, said to Philip, 

“Where are we to buy bread that these may 

eat?” 6And this He was saying to test him, for 

He Himself knew what He was intending to do. 
7Philip answered Him, “Two hundred denarii 

worth of bread is not sufficient for them, for 

everyone to receive a little.” 8One of His 

disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, said 

to Him, 9“There is a lad here who has five 

barley loaves and two fish, but what are these 

for so many people?” 10Jesus said, “Have the 

people sit down.” Now there was much grass in 

the place. So the men sat down, in number 

about five thousand. 11Jesus therefore took the 

loaves, and having given thanks, He distributed 

to those who were seated; likewise also of the 

fish as much as they wanted. 12And when they 

were filled, He said to His disciples, “Gather up 

the leftover fragments that nothing may be 

lost.”  

 

 



John 6.13-6.26 

13And so they gathered them up, and filled 

twelve baskets with fragments from the five 

barley loaves, which were left over by those 

who had eaten. 14Therefore when the people 

saw the sign that He had performed, they said, 

“This is truly the Prophet who is to come into 

the world.” 

Jesus walks on water (97/John 6.15-

6.21/Matthew 14.22-14.33; Mark 6.45-6.52) 
15Jesus therefore perceiving that they were 

about to come and take Him by force, to make 

Him king, withdrew again to the mountain by 

Himself alone. 

16Now when evening came, His disciples went 

down to the sea, 17and after getting into a boat, 

they started to cross the sea to Capernaum. And 

it had already become dark, and Jesus had not 

yet come to them. 18And the sea began to be 

stirred up because a strong wind was blowing. 
19Therefore, when they had rowed about three 

or four miles, they beheld Jesus walking on the 

sea and drawing near to the boat; and they were 

frightened. 20But He said to them, “It is I; do 

not be afraid.” 21They were willing therefore to 

receive Him into the boat, and immediately the 

boat was at the land to which they were going. 

Jesus the true bread from heaven (99/John 

6.22-6.40) 
22The next day the crowd that stood on the 

other side of the sea saw that there was no other 

small boat there, except one, and that Jesus had 

not entered with His disciples into the boat, but 

that His disciples had gone away alone. 
23There came other small boats from Tiberias 

near to the place where they ate the bread after 

the Lord had given thanks. 24When the crowd 

therefore saw that Jesus was not there, nor His 

disciples, they themselves got into the small 

boats, and came to Capernaum, seeking Jesus. 
25And when they found Him on the other side 

of the sea, they said to Him, “Rabbi, when did 

You get here?” 26Jesus answered them and 

said, “Truly, truly, I say to you, you seek Me, 

not because you saw signs, but because you ate 

of the loaves, and were filled. 

 

 

 

Giăng 6.13-6.26 

13Và vì thế họ gom chúng lại, và chứa đầy 12 

cái giỏ với các mảnh thừa từ 5 ổ bánh lúa 

mạch-nha, mà các người đã ăn bỏ lại. 14Bởi 

vậy, khi dân-chúng thấy dấu hiệu mà Ngài đã 

làm, họ nói: “Đây thật sự là Tiên-tri là Đấng sẽ 

đến trong thế-gian.” 

Giề-xu đi trên nước (97/Giăng 6.15-6.21/Ma-

thi-ơ 14.22-14.33; Mác 6.45-6.52) 
15Bởi vậy, nhận biết rằng họ sắp đến và ép 

Ngài bằng sức, để lập Ngài làm vua, Giề-xu 

một lần nữa rút lui tới núi bởi một mình Ngài. 

16Bấy giờ khi chiều tối đã đến, các môn-đồ của 

Ngài đi xuống biển, 17và sau khi xuống thuyền, 

họ vượt biển để tới Ca-bê-na-um. Và trời đã trở 

nên tối mò, và Giề-xu vẫn chưa đến cùng họ. 
18Và biển bắt đầu bị khuấy động vì một cơn 

gió mạnh đang thổi. 19Bởi vậy, khi họ đã chèo 

độ chừng 3 hay 4 dặm(1), họ nhìn thấy Giề-xu 

bước đi trên biển và đến gần thuyền; và họ sợ-

hãi. 20Nhưng Ngài phán cùng họ: “Là Ta; đừng 

sợ.” 21Bởi vậy họ muốn rước Ngài vào thuyền, 

và tức thì thuyền ở nơi đất liền, nơi họ đang đi 

tới. 

Giề-xu là bánh mì thật từ trời (99/Giăng 6.22-

6.40) 
22Ngày kế, đám đông đứng trên phía bên kia bờ 

biển thấy rằng không có một chiếc thuyền nhỏ 

nào khác ở đó, ngoại trừ một, và rằng Giề-xu đã 

chẳng xuống thuyền với các môn-đồ của Ngài, 

nhưng chỉ các môn-đồ của Ngài đã ra đi một 

mình. 23Các chiếc thuyền nhỏ khác đến từ Ti-

bê-ri-át tới gần nơi họ đã ăn bánh sau khi Đức 

Chúa đã tạ ơn. 24Bởi vậy, khi đám đông thấy 

rằng Giề-xu không ở đó, các môn-đồ của Ngài 

cũng không, tự họ xuống các thuyền nhỏ, và đi 

tới Ca-bê-na-um, tìm Giề-xu. 25Và khi họ gặp 

Ngài ở trên phía bên kia của biển, họ thưa với 

Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đã đến đây khi nào?” 
26Giề-xu trả lời họ và phán: “Quả thật, quả thật, 

Ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm Ta, chẳng 

vì các ngươi đã thấy các dấu hiệu, nhưng vì các 

ngươi đã ăn bánh, và được no-nê. 

  

                                                           
1nguyên ngữ: khoảng 25 hay 30 ếch-ta-đơ  



Giăng 6.27-6.42 

27Chớ làm việc vì thức-ăn sẽ hư-nát, nhưng vì 

thức-ăn tồn-tại đến sự sống đời đời, mà Con 

Trai Loài Người sẽ cho các ngươi, vì trên Con 

ấy Cha, tức là Đức Chúa TRỜI, đã đóng ấn-tín 

của Ngài.” 28Bởi vậy họ thưa với Ngài: “Chúng 

tôi phải làm gì, để chúng tôi có thể làm các việc 

của Đức Chúa TRỜI?” 29Giề-xu trả lời và phán 

cùng họ: “Đây là việc của Đức Chúa TRỜI rằng 

các ngươi tin Người mà Ngài đã sai.” 30Bởi vậy 

họ nói với Ngài: “Thế thì Thầy làm một dấu 

hiệu gì để chúng tôi có thể thấy, và tin Thầy? 

Công việc gì Thầy làm? 31Tổ-phụ chúng ta đã 

ăn man-na trong vùng hoang-vu; như được viết: 
‘NGÀI ĐÃ CHO HỌ BÁNH RA KHỎI TRỜI ĐỂ 

ĂN.’(1)
” 32Bởi vậy Giề-xu phán cùng họ: “Quả 

thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, không 

phải chính Môi-se đã cho các ngươi bánh ra 

khỏi trời, song chính Cha Ta cho các ngươi 

bánh thật ra khỏi trời. 33Vì bánh của Đức Chúa 

TRỜI là Đấng giáng xuống ra khỏi trời, và ban 

sự sống cho thế-gian.” 34Bởi vậy họ nói với 

Ngài: “Thưa Chúa, xin cho chúng tôi bánh này 

luôn luôn.” 35Giề-xu nói với họ: “Ta là bánh sự 

sống; kẻ đến cùng Ta sẽ chẳng đói, và kẻ tin Ta 

sẽ chẳng bao giờ khát. 36Nhưng Ta đã nói cùng 

các ngươi, rằng các ngươi đã thấy Ta, và vậy 

mà chẳng tin. 37Tất cả mà Cha cho Ta sẽ đến 

cùng Ta, và kẻ đến cùng Ta, chắc-chắn Ta sẽ 

không đuổi đi. 38Vì Ta đã giáng từ trời xuống, 

không để thực-hiện ý muốn riêng của Ta, 

nhưng ý muốn của Ngài là Đấng đã sai Ta. 
39Và đây là ý muốn của Ngài là Đấng đã sai 

Ta, rằng thuộc mọi kẻ mà Ngài đã cho Ta, Ta 

chẳng mất một ai, nhưng vực nó sống lại vào 

ngày cuối. 40Vì đây là ý muốn của Cha Ta, 

rằng mọi kẻ ngưỡng mộ Con Trai và tin Con 

Trai sẽ có sự sống đời đời; và chính Ta sẽ vực 

kẻ đó sống lại vào ngày cuối.” 

Dân Giu-đa không đồng ý rằng Giề-xu thì từ 

trời (100/Giăng 6.41-6.59) 
41Bởi vậy dân Giu-đa lằm-bằm về Ngài, vì 

Ngài nói: “Ta là bánh đã giáng xuống ra khỏi 

trời.” 42Và họ nói: “Đây không phải là Giề-xu, 

con trai của Giô-sép, mà cha và mẹ của Hắn 

chúng ta biết hay sao? Làm sao bây giờ Hắn 

nói: ‘Ta đã giáng xuống ra khỏi trời’?” 

                                                           
1Thánh-thi 78.24;105.40; Xuất-hành 16.4,16.15; Nê-hê-mi 

9.15 

John 6.27-6.42 

27Do not work for the food which perishes, but 

for the food which endures to eternal life, which 

the Son of Man will give to you, for on Him the 

Father, even God, has set His seal.” 28Therefore 

they said to Him, “What shall we do, that we 

may work the works of God?” 29Jesus 

answered and said to them, “This is the work of 

God that you believe in Him whom He has 

sent.” 30Therefore they said to Him, “What 

then do You do for a sign, that we may see, and 

believe You? What work do You perform? 
31Our fathers ate the manna in the wilderness; 

as it is written, ‘HE GAVE THEM BREAD OUT OF 

HEAVEN TO EAT.’” 32Jesus therefore said to them, 

“Truly, truly, I say to you, it is not Moses who 

has given you the bread out of heaven, but it is 

My Father who gives you the true bread out of 

heaven. 33For the bread of God is He who 

comes down out of heaven, and gives life to the 

world.” 34They said therefore to Him, “Lord, 

give us this bread always.” 35Jesus said to 

them, “I am the bread of life; he who comes to 

Me will not hunger, and he who believes in Me 

will never thirst. 36But I said to you, that you 

have seen Me, and yet do not believe. 37All that 

the Father gives Me shall come to Me, and the 

one who comes to Me I will certainly not cast 

out. 38For I have come down from heaven, not 

to do My own will, but the will of Him who 

sent Me. 39And this is the will of Him who sent 

Me, that of all that He has given Me I lose 

nothing, but raise it up on the last day. 40For 

this is the will of My Father, that everyone who 

beholds the Son and believes in Him will have 

eternal life, and I Myself will raise him up on 

the last day.” 

The Jews disagree that Jesus is from heaven 

(100/John 6.41-6.59) 
41Therefore the Jews were grumbling about 

Him, because He said, “I am the bread that 

came down out of heaven.” 42And they were 

saying, “Is not this Jesus, the son of Joseph, 

whose father and mother we know? How does 

He now say, ‘I have come down out of 

heaven’?” 

 

 



John 6.43-6.61 

43Jesus answered and said to them, “Do not 

grumble among yourselves. 44No one can come 

to Me, unless the Father who sent Me draws 

him; and I will raise him up on the last day. 45It 

is written in the prophets, ‘AND THEY SHALL ALL 

BE TAUGHT OF GOD.’ Everyone who has heard 

and learned from the Father, comes to Me. 
46Not that any man has seen the Father, except 

the One who is from God; He has seen the 

Father. 47Truly, truly, I say to you, he who 

believes has eternal life. 48I am the bread of 

life. 49Your fathers ate the manna in the 

wilderness, and they died. 50This is the bread 

that comes down out of heaven, so that one may 

eat of it and not die. 51I am the living bread that 

came down out of heaven; if anyone eats of this 

bread, he will live forever; and the bread also 

which I will give for the life of the world is My 

flesh.” 

52Then the Jews began to argue with one 

another, saying, “How can this man give us His 

flesh to eat?” 53Jesus therefore said to them, 

“Truly, truly, I say to you, unless you eat the 

flesh of the Son of Man and drink His blood, 

you have no life in yourselves. 54He who eats 

My flesh and drinks My blood has eternal life, 

and I will raise him up on the last day. 55For 

My flesh is true food, and My blood is true 

drink. 56He who eats My flesh and drinks My 

blood abides in Me, and I in him. 57As the 

living Father sent Me, and I live because of the 

Father, so he who eats Me, he also will live 

because of Me. 58This is the bread which came 

down out of heaven; not as the fathers ate and 

died; he who eats this bread will live forever.” 
59These things He said in the synagogue as He 

taught in Capernaum. 

Many disciples desert Jesus (101/John 6.60-

6.71) 
60Therefore many of His disciples, when they 

heard this said, “This is a difficult statement; 

who can listen to it?” 61But Jesus, conscious 

that His disciples grumbled at this, said to them, 

“Does this cause you to stumble? 

 

 

 

 

Giăng 6.43-6.61 

43Giề-xu trả lời và phán cùng họ: “Đừng lằm-

bằm giữa các ngươi. 44Chẳng ai có thể đến 

cùng Ta, trừ phi Cha là Đấng đã sai Ta, kéo hắn 

đến; và Ta sẽ vực hắn sống lại vào ngày cuối. 
45Ấy là được viết trong các tiên-tri: ‘VÀ TẤT CẢ 

CHÚNG SẼ ĐƯỢC DẠY VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.’(1) 

Mọi kẻ đã nghe và đã học từ Cha, đến cùng Ta. 
46Chẳng có ai đã thấy Cha, ngoại trừ Đấng từ 

Đức Chúa TRỜI; Ngài đã thấy Cha. 47Quả thật, 

quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người tin thì 

có sự sống đời đời. 48Ta là bánh sự sống. 49Tổ-

phụ của các ngươi đã ăn man-na trong vùng 

hoang-vu, và họ đã chết. 50Đây là bánh giáng 

xuống ra khỏi trời, để người ta có thể ăn nó và 

không chết. 51Ta là bánh sống đã giáng xuống 

ra khỏi trời; nếu kẻ nào ăn bánh này, kẻ đó sẽ 

sống đời đời; và bánh này, cũng là bánh Ta sẽ 

cho vì sự sống của thế-gian, là thịt của Ta.” 

52Thế thì dân Giu-đa bắt đầu cãi nhau, rằng: 

“Thể nào người này lại cho chúng ta thịt của 

Hắn để ăn?” 53Bởi vậy Giề-xu phán cùng họ: 

“Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, trừ phi 

các ngươi ăn thịt của Con Trai Loài Người và 

uống máu của Người, các ngươi chẳng có sự 

sống trong các ngươi. 54Kẻ ăn thịt của Ta và 

uống máu của Ta có sự sống đời đời, và Ta sẽ 

vực hắn sống lại vào ngày cuối. 55Vì thịt của 

Ta là thức ăn thật, và máu của Ta là thức uống 

thật. 56Kẻ ăn thịt của Ta và uống máu của Ta 

cứ ở trong Ta, và Ta trong kẻ đó. 57Như Cha 

sống đã sai Ta, và Ta sống vì Cha, vì vậy kẻ ăn 

Ta, hắn cũng sẽ sống vì Ta. 58Đây là bánh 

giáng xuống ra khỏi trời; chẳng như tổ-phụ đã 

ăn và đã chết; kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời.” 
59Các điều này Ngài nói trong hội-đường khi 

Ngài giảng-dạy tại Ca-bê-na-um. 

Nhiều môn-đồ ruồng bỏ Giề-xu (101/Giăng 

6.60-6.71) 
60Bởi vậy nhiều môn-đồ của Ngài, khi họ nghe 

điều này liền nói: “Đây là một lời phát-biểu 

khó; ai nghe nó được?” 61Nhưng Giề-xu, biết 

rõ rằng các môn-đồ của Ngài lằm-bằm ở điều 

này, phán cùng họ: “Điều này khiến các ngươi 

sẩy chân ư?  

 

                                                           
1Ê-sai 54.13; Giê-rê-mi 31.34 



Giăng 6.62-7.6 

62Thế thì, nếu các ngươi nhìn Con Trai Loài 

Người thăng lên nơi Người đã ở trước đây thì 

sao? 63Chính Đức Thánh Linh ban sự sống; 

xác-thịt không có lợi gì; các lời mà Ta đã nói 

cùng các ngươi là linh và là sự sống. 64Nhưng 

có vài kẻ trong các ngươi không tin.” Vì Giề-xu 

biết từ ban đầu những kẻ không tin là ai, và kẻ 

sẽ phản Ngài là ai. 65Và Ngài phán: “Vì lý do 

này Ta đã nói cùng các ngươi, rằng không ai có 

thể đến cùng Ta, trừ phi Cha cho phép hắn.” 

66Kết-quả của điều này là nhiều môn-đồ của 

Ngài rút lui, và không còn đi với Ngài nữa. 
67Bởi vậy Giề-xu nói với 12 vị: “Các ngươi 

cũng không muốn ra đi, phải chăng?” 68Si-môn
 

Phi-e-rơ trả lời Ngài: “Thưa Chúa, chúng tôi sẽ 

đi tới ai? Chúa có những lời sự sống đời đời. 
69Và chúng tôi đã tin và đã đến chỗ biết rằng 

Chúa là Đấng Thánh(1) của Đức Chúa TRỜI.” 
70Giề-xu trả lời họ: “Không phải tự Ta đã chọn 

12 người các ngươi sao, vậy mà một trong các 

ngươi là một quỉ-sứ?” 71Bấy giờ Ngài đã muốn 

nói về Giu-đa, con trai của Si-môn(2) Ích-ca-ri-

ốt, vì hắn, một trong 12 vị, sắp phản Ngài. 

2. Giề-xu đối đầu với sự xung-đột với các 

lãnh-tụ tôn-giáo (7.1-10.42) 

Các em trai của Giề-xu chế-nhạo Ngài 

(121/Giăng 7.1-7.9) 

7 1Và sau các việc này, Giề-xu đi trong Ga-li-

lê, vì Ngài không muốn(3) đi trong Giu-đê, vì 

dân Giu-đa đang tìm giết Ngài. 2Bấy giờ lễ-hội 

của dân Giu-đa, lễ-hội các Lều, gần đến. 3Vì 

vậy các em trai của Ngài nói với Ngài: “Hãy 

khởi hành từ đây, và đi vào Giu-đê, để các 

môn-đồ của Anh cũng có thể nhìn các việc làm 

của Anh mà Anh đang làm. 4Vì không ai làm 

một việc gì trong bí-mật, và chính hắn tìm cách 

để được biết công-khai. Nếu Anh làm các việc 

này, hãy tự tỏ mình cho thế-gian biết.” 5Vì 

ngay cả các em trai của Ngài cũng không tin 

Ngài. 6Vì vậy Giề-xu phán cùng họ: “Thời-

điểm của Ta chưa đến, song thời-điểm của các 

ngươi luôn luôn thích-hợp. 

 

                                                           
1bản khác: Cơ-rít-tô, Con của Đức Chúa Trời hằng sống 
2bản khác: Giu-đa, con trai của Si-môn từ xứ Khê-ri-ốt 

(Kerioth) 
3bản khác: không có tự-do 

John 6.62-7.6 

62What then if you should behold the Son of 

Man ascending to where He was before? 63It is 

the Spirit who gives life; the flesh profits 

nothing; the words that I have spoken to you 

are spirit and are life. 64But there are some of 

you who do not believe.” For Jesus knew from 

the beginning who they were who did not 

believe, and who it was that would betray Him. 
65And He said, “For this reason I have said to 

you, that no one can come to Me, unless it has 

been granted him from the Father.” 

66As a result of this many of His disciples 

withdrew, and were not walking with Him 

anymore. 67Jesus said therefore to the twelve, 

“You do not want to go away also, do you?” 
68Simon Peter answered Him, “Lord, to whom 

shall we go? You have words of eternal life. 
69And we have believed and have come to 

know that You are the Holy One of God.” 
70Jesus answered them, “Did I Myself not 

choose you, the twelve, and yet one of you is a 

devil?” 71Now He meant Judas the son of 

Simon Iscariot, for he, one of the twelve, was 

going to betray Him. 

2. Jesus encounters conflict with the religious 

leaders (7.1-10.42) 

Jesus‘s bothers ridicule Him (121/John 7.1-7.9) 

7 1And after these things Jesus was walking in 

Galilee, for He was unwilling to walk in Judea, 

because the Jews were seeking to kill Him. 
2Now the feast of the Jews, the Feast of Booths, 

was at hand. 3His brothers therefore said to 

Him, “Depart from here, and go into Judea, that 

Your disciples also may behold Your works 

which You are doing. 4For no one does 

anything in secret, and he himself seeks to be 

known publicly. If You do these things, show 

Yourself to the world.” 5For not even His 

brothers were believing in Him. 6Jesus 

therefore said to them, “My time is not yet here, 

but your time is always opportune.  

 

 

 

 

 

 



John 7.7-7.23 

7The world cannot hate you, but it hates Me 

because I testify of it, that its deeds are evil. 
8Go up to the feast yourselves; I do not go up to 

this feast because My time has not yet fully 

come.” 9And having said these things to them, 

He stayed in Galilee. 

Jesus teaches openly at the temple (123/John 

7.10-7.31) 
10But when His brothers had gone up to the 

feast, then He Himself also went up, not 

openly, but as it were, in secret. 11Therefore, 

the Jews were seeking Him at the feast, and 

were saying, “Where is He?” 12And there was 

much grumbling among the multitudes 

concerning Him; some were saying, “He is a 

good man”; others were saying, “No, on the 

contrary, He leads the multitude astray.” 13Yet 

no one was speaking openly of Him for fear of 

the Jews. 

14But when it was now the midst of the feast, 

Jesus went up into the temple, and began to 

teach. 15The Jews then were marveling, saying, 

“How has this man of sacred letters, having 

never been educated?” 16Therefore Jesus 

answered them and said, “My teaching is not 

Mine, but His who sent Me. 17If any man is 

willing to do His will, he will know of the 

teaching, whether it is of God, or whether I 

speak from Myself. 18He who speaks from 

himself seeks his own glory; but He who is 

seeking the glory of the One who sent Him, He 

is true, and there is no unrighteousness in Him. 
19Did not Moses give you the Law, and yet 

none of you carries out the Law? Why do you 

seek to kill Me?” 20The crowd answered, “You 

have a demon! Who seeks to kill You?” 21Jesus 

answered them, “I did one deed, and you all 

marvel. 22For this reason Moses has given you 

circumcision (not because it is from Moses, but 

from the fathers), and on the Sabbath you 

circumcise a man. 23If a man receives 

circumcision on the Sabbath that the Law of 

Moses may not be broken, are you angry with 

Me because I made an entire man well on the 

Sabbath? 

 

 

 

Giăng 7.7-7.23 

7Thế-gian không thể ghét các ngươi; song nó 

ghét Ta bởi vì Ta làm chứng về nó, rằng các 

việc làm của nó là xấu-xa. 8Các ngươi hãy tự đi 

lên dự lễ ấy; Ta không đi lên dự lễ này vì thời-

điểm của Ta chưa đến trọn vẹn.” 9Và đã nói các 

điều này cùng họ, Ngài ở lại trong Ga-li-lê. 

Giề-xu công-khai dạy tại đền-thờ (123/Giăng 

7.10-7.31) 
10Nhưng khi các em trai của Ngài đã đi lên dự 

lễ ấy, thì chính Ngài cũng đi lên, không công-

khai, song như trước, trong bí mật. 11Bởi vậy, 

dân Giu-đa đang tìm kiếm Ngài ở ngày lễ, và 

nói: “Ông ấy ở đâu?” 12Và có nhiều lằm-bằm 

giữa các đám đông về Ngài; vài người nói: 

“Ông ấy là một người tốt”; những kẻ khác nói: 

“Không, trái lại, Ông ta đang dẫn đám đông đi 
lạc lối.” 13Tuy nhiên, không ai nói công-khai 

về Ngài vì sợ dân Giu-đa.  

14Nhưng bấy giờ ở giữa kỳ lễ, Giề-xu đi lên 

vào trong đền-thờ, và bắt đầu giảng-dạy. 15Thế 

thì dân Giu-đa sửng-sờ, nói: “Thể nào người 

này có những chữ thánh, mà đã chẳng bao giờ 

được ăn học?” 16Bởi vậy, Giề-xu trả lời họ và 

phán: “Lời giảng-dạy của Ta không là của Ta, 

nhưng của Ngài là Đấng đã sai Ta. 17Nếu một 

người nào đang muốn thực-hiện ý-muốn của 

Ngài, thì hắn sẽ biết về lời giảng-dạy này, hoặc 

nó là của Đức Chúa TRỜI, hay Ta nói từ chính 

Ta. 18Kẻ nói từ chính mình tìm vinh-quang cho 

riêng mình; nhưng Người đang tìm vinh-quang 

của Đấng đã sai Người, Người là chân-thật, và 

không có một sự bất-chính nào trong Người. 
19Môi-se há đã chẳng ban Luật-pháp cho các 

ngươi, và vậy mà không ai trong các ngươi 

thực-hành Luật-pháp? Tại sao các ngươi tìm 

giết Ta?” 20Đám đông trả lời: “Ông có một con 

quỉ! Ai tìm giết Ông?” 21Giề-xu trả lời họ: “Ta 

đã làm một việc, và tất cả các ngươi đều kinh-

ngạc. 22Vì lý-do này Môi-se đã cho các ngươi 

phép cắt-bì (chẳng phải vì nó từ Môi-se, nhưng 

từ tổ-phụ), và vào ngày Ngưng-nghỉ các ngươi 

cắt bì một người nam. 23Nếu một người nhận 

phép cắt-bì vào ngày Ngưng-nghỉ để Luật-pháp 

Môi-se không bị vi-phạm, há các ngươi giận Ta 

vì Ta đã làm toàn-thể một con người được lành 

vào ngày Ngưng-nghỉ sao?  

 



Giăng 7.24-7.39 

24Đừng phán-xét theo bề ngoài, song phán-xét 

bằng phán-xét công-chính.” 

25Vì vậy, một số người trong dân ở Giê-ru-sa-

lem nói: “Đây không phải là người mà họ đang 

tìm giết hay sao? 26Và kìa, Ông ấy đang nói 

một cách công-khai, và họ không nói gì đến 

Ông ấy cả. Há những kẻ cai-trị thật sự chẳng 

biết rằng đây là Đấng Cơ-rít-tô, phải không? 
27Tuy nhiên chúng ta biết người này đến từ 

đâu; nhưng, hễ khi nào Đấng Cơ-rít-tô đến, 

không ai biết từ đâu Ngài đến.” 28Bởi vậy, Giề-

xu la hét trong đền-thờ, giảng-dạy và phán: 

“Các ngươi biết Ta lẫn biết từ đâu Ta đến; và 

Ta đã chẳng tự Ta đến, song Ngài là Đấng đã 

sai Ta là thật, Đấng mà các ngươi không biết. 
29Ta biết Ngài, vì Ta từ Ngài, và Ngài đã sai 

Ta.” 30Bởi vậy họ tìm cách chụp bắt Ngài; và 

không một ai tra tay của hắn trên Ngài, vì giờ 

của Ngài chưa đến. 31Nhưng nhiều người trong 

đám đông tin Ngài; và họ nói: “Khi Đấng Cơ-

rít-tô đến, liệu Ngài làm nhiều dấu hiệu hơn 

người này đã làm chăng?” 

Các nhà lãnh-đạo tôn-giáo toan bắt Giề-xu 

(124/Giăng 7.32-7.52) 
32Các người Pha-ri-si nghe đám đông thì-thầm 

các điều này về Ngài, và các thầy tế-lễ cả và 

các người Pha-ri-si sai các cảnh-sát viên bắt 

Ngài. 33Bởi vậy Giề-xu phán: “Trong một chút 

nữa Ta ở với các ngươi, rồi Ta đi đến Đấng đã 

sai Ta. 34Các ngươi sẽ tìm Ta, và sẽ không tìm 

thấy Ta; và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến.” 
35Bởi vậy dân Giu-đa nói với nhau: “Người 

này định đi đâu mà chúng ta sẽ không tìm thấy 

Hắn? Hắn chẳng định đi đến cùng bọn Lưu-lạc 

giữa dân Gờ-réc, và dạy dân Gờ-réc chứ? 36Lời 

phát-biểu này mà Hắn đã nói: ‘Các ngươi sẽ tìm 

kiếm Ta, và sẽ không tìm thấy Ta; và nơi Ta ở, 

các ngươi không có thể đến’ là gì?” 

37Bấy giờ vào ngày chót, ngày trọng-thể của kỳ 

lễ, Giề-xu đứng và la lớn, rằng: “Nếu một 

người nào khát, hắn hãy đến cùng Ta và uống. 
38Kẻ tin Ta, như Thánh-Kinh đã nói: ‘Từ bụng 

của hắn sẽ chảy ra những con sông nước 

sống.’” 39Nhưng điều này Ngài nói về Đức 

Thánh Linh, Đấng mà những kẻ tin Ngài sẽ 

nhận; vì Đức Thánh Linh chưa được ban cho, 

vì Giề-xu chưa được vinh-quang. 

 

John 7.24-7.39 

24Do not judge according to appearance, but 

judge with righteous judgment.” 

25Therefore some of the people of Jerusalem 

were saying, “Is this not the man whom they 

are seeking to kill? 26And look, He is speaking 

publicly, and they are saying nothing to Him. 

The rulers do not really know that this is the 

Christ, do they? 27However, we know where 

this man is from; but whenever the Christ may 

come, no one knows where He is from.” 
28Therefore Jesus cried out in the temple, 

teaching and saying, “You both know Me and 

know where I am from; and I have not come of 

Myself, but He who sent Me is true, whom you 

do not know. 29I know Him, because I am from 

Him, and He sent Me.” 30Therefore they were 

seeking to seize Him; and no man laid his hand 

on Him, because His hour had not yet come. 
31But many in the crowd believed in Him; and 

they were saying, “When the Christ comes, will 

He do more signs than this man has done?” 

Religious leaders attempt to arrest Jesus 
(124/John 7.32-7.52) 
32The Pharisees heard the crowd muttering 

these things about Him, and the chief priests 

and the Pharisees sent officers to seize Him. 
33Therefore Jesus said, “For a little while 

longer I am with you, then I go to Him who 

sent Me. 34You will seek Me, and will not find 

Me; and where I am, you cannot come.” 35The 

Jews therefore said to one another, “Where 

does this man intend to go that we will not find 

Him? He is not intending to go to the 

Dispersion among the Greeks, and teach the 

Greeks, is He? 36What is this statement that He 

said, ‘You will seek Me, and will not find Me; 

and where I am, you cannot come’?” 

37Now on the last day, the great day of the 

feast, Jesus stood and cried out, saying, “If any 

man is thirsty, let him come to Me and drink. 
38He who believes in Me, as the Scripture said, 

‘From out of his belly shall flow rivers of living 

water.’” 39But this He spoke of the Spirit, 

whom those who believed in Him were to 

receive; for the Spirit was not yet given, 

because Jesus was not yet glorified. 



John 7.40-8.6 

40Some of the people therefore, when they 

heard these words, were saying, “This certainly 

is the Prophet.” 41Others were saying, “This is 

the Christ.” Still others were saying, “Surely 

the Christ is not going to come from Galilee, is 

He? 42Has not the Scripture said that the Christ 

comes from the offspring of David, and from 

Bethlehem, the village where David was?” 
43So there was a division in the crowd because 

of Him. 44And some of them wanted to seize 

Him, but no one laid hands on Him. 

45The officers therefore came to the chief 

priests and Pharisees, and they said to them, 

“Why did you not bring Him?” 46The officers 

answered, “Never has a man spoken the way 

this man speaks.” 47The Pharisees then 

answered them, “You have not also been led 

astray, have you? 48No one of the rulers or 

Pharisees has believed in Him, has he? 49But 

this crowd which does not know the Law is 

accursed.” 50Nicodemus said to them (he who 

came to Him before, being one of them), 
51“Our Law does not judge a man, unless it 

first hears from him and knows what he is 

doing, does it?” 52They answered him, “You 

are not also from Galilee, are you? Search, and 

see that no prophet arises out of Galilee.” 

[53And everyone went to his home. 

Jesus forgives an adultereous woman 

(125/John 8.1-8.11) 

8 1But Jesus went to the Mount of Olives. 

2And early in the morning He came again into 

the temple and all the people were coming to 

Him; and He sat down and began to teach them. 
3And the scribes and the Pharisees brought a 

woman caught in adultery, and having set her in 

the midst, 4they said to Him, “Teacher, this 

woman has been caught in adultery, in the very 

act. 5Now in the Law Moses commanded us to 

stone such women; what then do You say?” 
6And they said this, testing Him, in order that 

they might have grounds for accusing Him. But 

Jesus stooped down, and with His finger wrote 

on the ground. 

Giăng 7.40-8.6 

40Bởi vậy một số người, khi họ nghe các lời 

này, nói: “Đây chắc-chắn là Đấng Tiên-tri đó.” 
41Những người khác nói: “Đây là Đấng Cơ-rít-

tô.” Còn những kẻ khác nói: “Chắc-chắn Đấng 

Cơ-rít-tô sẽ không đến từ Ga-li-lê, đúng không? 
42Không phải Thánh-Kinh đã nói rằng Đấng 

Cơ-rít-tô đến từ con cháu của Đa-vít, và từ Bết-

lê-hem, làng mà Đa-vít đã ở, hay sao?” 43Vì 

vậy có sự chia-rẽ trong đám đông vì Ngài. 44Và 

một số trong bọn chúng muốn bắt Ngài, song 

không ai tra tay vào Ngài. 

45Bởi vậy các cảnh-sát viên đến cùng các thầy 

tế-lễ cả và những người Pha-ri-si, và họ nói với 

chúng: “Tại sao các ngươi đã không đưa Hắn 

đến?” 46Những cảnh-sát viên ấy trả lời: “Chưa 

bao giờ có một người đã nói theo cách mà 

người này nói.” 47Thế thì các người Pha-ri-si 

trả lời chúng: “Các ngươi cũng đã chẳng bị dẫn 

đi lạc lối, phải chăng? 48Chẳng có ai trong 

những kẻ cai-trị hay các người Pha-ri-si đã tin 

Hắn, có chăng? 49Nhưng đám đông này, là 

những kẻ không biết Luật, đáng bị nguyền rủa.” 
50Ni-cô-đem (hắn là người đã đến cùng Ngài 

trước đây, là một người trong bọn họ) nói với 

họ: 51“Luật của chúng ta không phán-xét một 

người nào, trừ phi trước tiên nghe từ hắn và biết 

điều hắn đang làm, phải chăng?” 52Họ trả lời 

hắn: “Ông cũng chẳng từ Ga-li-lê, phải chăng? 

Hãy tìm kiếm đi, và thấy rằng chẳng có một 

tiên-tri nào trổi dậy ra từ Ga-li-lê.” [53Và ai đi 

về nhà nấy. 

Giề-xu tha-thứ một người đàn-bà tà-dâm 

(125/Giăng 8.1-8.11) 

8 1Nhưng Giề-xu đi đến Núi Ô-li-ve. 2Và sáng 

sớm Ngài lại đến trong đền-thờ, và tất cả dân-

chúng đến cùng Ngài; và Ngài ngồi xuống và 

giảng-dạy họ. 3Và các thầy thông-giáo và các 

người Pha-ri-si dẫn đến một người đàn-bà bị 

bắt trong sự ngoại-tình, và để bà ở giữa, 4họ nói 

với Ngài: “Thưa Thầy, người đàn-bà này bị bắt 

trong sự ngoại-tình, bắt tại trận. 5Bây giờ trong 

Luật-pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải 

ném đá các người đàn-bà thế này; thế thì Thầy 

nói gì? 6Và họ nói điều này, để thử Ngài, để họ 

có thể có căn-cứ để cáo buộc Ngài. Nhưng Giề-

xu cúi xuống, và viết trên đất với ngón tay của 

Ngài.  



Giăng 8.7-8.20 

7Nhưng khi họ khăng-khăng hỏi Ngài, Ngài 

thẳng người lên, và phán cùng họ: “Kẻ không 

có tội trong các ngươi, để hắn là kẻ đầu tiên 

ném một cục đá vào bà ta.” 8Và Ngài lại cúi 

xuống và viết trên đất(1). 9Và khi họ nghe lời 

đó, họ(2) đi ra từng người một, bắt đầu với các 

người lớn tuổi hơn, và để Ngài lại một mình với 

bà ấy, nơi bà đã ở, chính giữa. 10Và thẳng 

người lên, Giề-xu phán cùng bà: “Người đàn-bà 

kia, họ ở đâu? Chẳng ai đã kết án ngươi sao?” 
11Và bà ấy nói: “Không ai hết, thưa Chúa.” Và 

Giề-xu phán: “Ta cũng chẳng kết án ngươi; đi 

đi. Từ rày trở đi đừng phạm tội nữa.”](3) 

Giề-xu là sự sáng của thế-gian (126/Giăng 

8.12-8.20) 
12Bởi vậy Giề-xu lại phán cùng họ, rằng: “Ta là 

Sự Sáng của thế-gian; kẻ theo Ta sẽ không 

bước đi trong sự tối-tăm, nhưng sẽ có Sự Sáng 

trong đời sống.” 13Vì vậy các người Pha-ri-si 

nói với Ngài: “Thầy đang mang chứng cớ về 

mình; lời chứng của Thầy không thật.” 14Giề-

xu trả lời và phán cùng họ: “Dẫu Ta mang 

chứng cớ về Ta, lời chứng của Ta là thật, vì Ta 

biết từ đâu Ta đã đến và nơi Ta sắp đi; nhưng 

các ngươi không biết từ đâu Ta đến, hoặc nơi 

Ta sắp đi. 15Các ngươi, những kẻ phán-xét theo 

xác-thịt(4); Ta không đang phán-xét ai cả. 

16Nhưng ngay cả nếu Ta phán-xét, phán-quyết 

của Ta là đúng; vì Ta không một mình, nhưng 

Ta và Đấng(5) đã sai Ta. 17Ngay cả trong luật-

pháp của các ngươi đã có viết, rằng lời chứng 

của 2 người là thật. 18Ta là Người mang chứng 

cớ về Ta, và Cha là Đấng đã sai Ta mang chứng 

cớ về Ta.” 19Và thế là họ nói với Ngài: “Cha 

Thầy ở đâu?” Giề-xu trả lời: “Các ngươi chẳng 

biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta; nếu các ngươi 

đã biết Ta, các ngươi hẳn cũng đã biết Cha Ta.” 
20Những lời này Ngài đã nói nơi kho bạc, trong 

khi Ngài giảng-dạy trong đền-thờ; và không có 

ai bắt Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến. 

 

 

                                                           
1bản khác thêm: các tội của mỗi người trong bọn chúng 
2bản khác thêm: bị chứng-giải trong lương-tâm 
3bản khác thiếu 7.53-8.11 
4hay: theo các tiêu-chuẩn của loài người (by human 

standards) 
5bản khác: Cha 

John 8.7-8.20 

7But when they persisted in asking Him, He 

straightened up, and said to them, “He who is 

without sin among you, let him be the first to 

throw a stone at her.” 8And again He stooped 

down and wrote on the ground. 9And when 

they heard it, they began to go out one by one, 

beginning with the older ones, and He was left 

alone with the woman, where she was, in the 

midst. 10And straightening up, Jesus said to 

her, “Woman, where are they? Did no one 

condemn you?” 11And she said, “No one, 

Lord.” And Jesus said, “Neither do I condemn 

you, go your way. From now on sin no more.”] 

Jesus is the light of the world (126/John 8.12-

8.20) 
12Again therefore Jesus spoke to them, saying, 

“I am the Light of the world; he who follows 

Me shall not walk in darkness, but shall have 

the Light of life.” 13The Pharisees therefore 

said to Him, “You are bearing witness of 

Yourself; Your witness is not true.” 14Jesus 

answered and said to them, “Even if I bear 

witness of Myself, My witness is true, for I 

know where I came from and where I am going; 

but you do not know where I come from, or 

where I am going. 15You people judge 

according to the flesh; I am not judging anyone. 
16But even if I do judge, My judgment is true; 

for I am not alone in it, but I and He who sent 

Me. 17Even in your law it has been written, that 

the testimony of two men is true. 18I am He 

who bears witness of Myself, and the Father 

who sent Me bears witness of Me.” 19And so 

they were saying to Him, “Where is Your 

Father?” Jesus answered, “You know neither 

Me, nor My Father; if you knew Me, you would 

know My Father also.” 20These words He 

spoke in the treasury, as He taught in the 

temple; and no one seized Him, because His 

hour had not yet come. 

 

 

 

 

 

 



John 8.21-8.35 

Jesus warns of coming judgment (127/John 

8.21-8.30) 
21Therefore He said again to them, “I go away, 

and you will seek Me, and will die in your sin; 

where I am going, you cannot come.” 
22Therefore the Jews were saying, “Surely He 

will not kill Himself, will He, since He says, 

‘Where I am going, you cannot come’?” 23And 

He was saying to them, “You are from below, I 

am from above; you are of this world, I am not 

of this world. 24Therefore I said to you, that 

you shall die in your sins; for unless you 

believe that I AM, you shall die in your sins.” 
25And so they were saying to Him, “Who are 

You?” Jesus said to them, “What have I been 

saying to you from the beginning? 26I have 

many things to speak and to judge concerning 

you, but He who sent Me is true; and the things 

which I heard from Him, these I speak to the 

world.” 27They did not realize that He had been 

speaking to them about the Father. 28Jesus 

therefore said, “When you lift up the Son of 

Man, then you will know that I AM, and I do 

nothing on My own initiative, but I speak these 

things as the Father taught Me. 29And He who 

sent Me is with Me; He has not left Me alone, 

for I always do the things that are pleasing to 

Him.” 30As He spoke these things, many came 

to believe in Him. 

Jesus speaks about God’s true children 

(128/John 8.31-8.47) 
31Therefore Jesus was saying to those Jews 

who had believed Him, “If you abide in My 

word, then you are truly disciples of Mine; 
32 

and you will know the truth, and the truth 

will make you free.” 33They answered Him, 

“We are Abraham’s offspring, and have never 

yet been enslaved to anyone; how is it that You 

say, ‘You will become free’?” 34Jesus 

answered them, “Truly, truly, I say to you, 

everyone who commits sin is the slave of sin. 
35And the slave does not remain in the house 

forever; the son does remain forever. 

 

 

 

Giăng 8.21-8.35 

Giề-xu báo trước về sự phán-quyết sắp đến 

(127/Giăng 8.21-8.30) 
21Bởi vậy Ngài lại phán cùng họ: “Ta ra đi, và 

các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, và sẽ chết trong tội 

của các ngươi; nơi Ta sắp đi, các ngươi không 

thể đến.” 22Bởi vậy dân Giu-đa nói: “Chắc-

chắn Hắn sẽ không tự-tử, phải không, vì Hắn 

nói: ‘Nơi Ta sắp đi, các ngươi không thể đến’?” 
23Và Ngài phán cùng họ: “Các ngươi từ ở dưới, 

Ta từ ở trên; các ngươi thuộc về thế-gian này, 

Ta không thuộc về thế-gian này. 24Bởi vậy Ta 

nói cùng các ngươi, rằng các ngươi sẽ chết 

trong tội của các ngươi; vì trừ phi các ngươi tin 

rằng TA LÀ, các ngươi sẽ chết trong tội của các 

ngươi.” 25Thế là họ nói với Ngài: “Thầy là ai?” 

Giề-xu phán cùng họ: “Lâu nay Ta đã nói với 

các ngươi điều gì từ ban đầu? 26Ta có nhiều 

điều để nói và để phán-xét về các ngươi, nhưng 

Đấng đã sai Ta là thật; và các điều mà Ta đã 

nghe từ Ngài, các điều này Ta nói cùng thế-

gian.” 27Họ không ý-thức rằng Ngài đã đang 

nói với họ về Cha. 28Vì vậy Giề-xu phán: “Khi 

các ngươi nâng Con Trai Loài Người lên, thì 

các ngươi sẽ biết rằng TA LÀ
(1), và Ta chẳng 

làm một việc gì do Ta chủ động, nhưng Ta nói 

các điều này như Cha đã dạy Ta. 29Và Đấng đã 

sai Ta thì ở với Ta; Ngài đã chẳng bỏ Ta một 

mình, vì Ta luôn luôn làm các điều làm Ngài 

vui lòng.” 30Trong khi Ngài nói các điều này, 

nhiều người tin Ngài. 

Giề-xu nói về con cái thật của Đức Chúa TRỜI 

(128/Giăng 8.31-8.47) 
31Bởi vậy Giề-xu phán cùng các người Giu-đa 

đã tin Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của 

Ta, thì các ngươi quả thật là môn-đồ của Ta; 
32và các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải 

phóng các ngươi.” 33Họ trả lời Ngài: “Chúng 

tôi là con cháu của Áp-ra-ham, và chưa bao giờ 

làm nô-lệ cho một người nào cả; làm sao Thầy 

lại nói: ‘Các ngươi sẽ trở nên tự-do’?” 34Giề-xu 

trả lời họ: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các 

ngươi, mọi kẻ phạm tội là nô-lệ của tội. 35Và 

kẻ nô-lệ không ở lại trong nhà vĩnh-viễn; người 

con trai cứ ở lại vĩnh-viễn. 

 

                                                           
1bản khác: Ta là Ngài (I am He); TKTC theo nguyên ngữ: 

TA LÀ. TA LÀ là danh của Đức Chúa Trời cho Môi-se 

biết trong Xuất-hành 3.14 



Giăng 8.36-8.50 

36Bởi vậy, nếu Con Trai giải phóng các ngươi, 

các ngươi sẽ tự-do thật sự. 37Ta biết các ngươi 

là con cháu của Áp-ra-ham; vậy mà các ngươi 

tìm giết Ta, vì lời của Ta không có một chỗ nào 

trong các ngươi. 38Ta nói các điều mà Ta đã 

thấy với Cha; bởi vậy các ngươi cũng làm các 

điều mà các ngươi đã nghe từ cha của các 

ngươi.” 39Họ trả lời và nói với Ngài: “Áp-ra-

ham là cha của chúng tôi.” Giề-xu phán với họ: 

“Nếu các ngươi là con cái của Áp-ra-ham, hãy 

thực-hiện các việc làm của Áp-ra-ham. 
40Nhưng cứ như thế này, các ngươi đang tìm 

giết Ta, một người đã bảo các ngươi lẽ thật mà 

Ta đã nghe từ Đức Chúa TRỜI; điều này Áp-ra-

ham đã chẳng làm. 41Các ngươi đang làm các 

công-việc của cha các ngươi.” Chúng nói với 

Ngài: “Chúng tôi đã chẳng phải sinh bởi sự tà-

dâm; chúng tôi có một Cha, chính là Đức Chúa 

TRỜI.” 42Giề-xu phán cùng họ: “Nếu Đức 

Chúa TRỜI là Cha của các ngươi, các ngươi 

hẳn yêu-thương Ta, vì Ta đã xuất-phát và đã 

đến từ Đức Chúa TRỜI; vì thậm-chí Ta đã 

chẳng đến do Ta chủ động, nhưng Đấng đã sai 

Ta. 43Tại sao các ngươi không hiểu điều Ta 

đang nói? Ấy là vì các ngươi chẳng có thể nghe 

được lời của Ta. 44Các ngươi thuộc về cha của 

các ngươi, quỉ-vương, và các ngươi muốn thực-

hiện các sự ao-ước của cha của các ngươi. Nó 

là kẻ giết người từ ban đầu, và không đứng 

trong lẽ thật, vì không có một lẽ thật nào trong 

nó. Hễ khi nào nó nói dối, nó nói từ bản-tánh 

riêng của nó; vì nó là một kẻ nói dối, và cha của 

những lời dối. 45Nhưng vì Ta nói lẽ thật, các 

ngươi không tin Ta. 46Ai trong các ngươi tuyên 

bố Ta có tội? Nếu Ta nói lẽ thật, tại sao các 

ngươi không tin Ta? 47Kẻ thuộc về Đức Chúa 

TRỜI, nghe các lời của Đức Chúa TRỜI; vì lý 

do này các ngươi không nghe, vì các ngươi 

không thuộc về Đức Chúa TRỜI." 

Giề-xu tuyên-bố Ngài là đời đời (129/Giăng 

8.48-8.59) 
48Các người Giu-đa trả lời và nói với Ngài: 

“Há chúng tôi chẳng nói đúng rằng Thầy là một 

người Sa-ma-ri và có một con quỉ-sứ hay sao?” 
49Giề-xu trả lời: “Ta không có một con quỉ-sứ; 

nhưng Ta tôn-kính Cha của Ta, và các ngươi 

làm nhục Ta. 50Song Ta chẳng tìm kiếm vinh-

quang của Ta; có Đấng tìm kiếm và phán-xét. 

John 8.36-8.50 

36Therefore if the Son makes you free, you will 

be free indeed. 37I know that you are 

Abraham’s offspring; yet you seek to kill Me, 

because My word has no place in you. 38I 

speak the things which I have seen with My 

Father; therefore you also do the things which 

you heard from your father.” 39They answered 

and said to Him, “Abraham is our father.” Jesus 

said to them, “If you are Abraham’s children, 

do the deeds of Abraham. 40 
But as it is, you 

are seeking to kill Me, a man who has told you 

the truth, which I heard from God; this 

Abraham did not do. 41You are doing the deeds 

of your father.” They said to Him, “We were 

not born of fornication; we have one Father, 

even God.” 42Jesus said to them, “If God were 

your Father, you would love Me, for I 

proceeded forth and came from God, for I have 

not even come on My own initiative, but the 

One sent Me. 43Why do you not understand 

what I am saying? It is because you cannot hear 

My word. 44You are of your father the devil, 

and you want to do the desires of your father. 

He was a murderer from the beginning, and 

does not stand in the truth, because there is no 

truth in him. Whenever he speaks the lie, he 

speaks from his own nature, for he is a liar, and 

the father of lies. 45But because I speak the 

truth, you do not believe Me. 46Which one of 

you convicts Me of sin? If I speak truth, why do 

you not believe Me? 47He who is of God hears 

the words of God; for this reason you do not 

hear them, because you are not of God.” 

Jesus states He is eternal (129/John 8.48-8.59) 
48The Jews answered and said to Him, “Do we 

not say rightly that You are a Samaritan and 

have a demon?” 49Jesus answered, “I do not 

have a demon; but I honor My Father, and you 

dishonor Me. 50But I do not seek My glory; 

there is One who seeks and judges.  

 

 



John 8.51-9.6 

51Truly, truly, I say to you, if anyone keeps My 

word, he will never see death.” 52The Jews said 

to Him, “Now we know that You have a 

demon. Abraham died, and the prophets also; 

and You say, ‘If anyone keeps My word, he 

will never taste of death.’ 53Surely You are not 

greater than our father Abraham, who died? 

The prophets died too; whom do You make 

Yourself out to be?” 54Jesus answered, “If I 

glorify Myself, My glory is nothing; it is My 

Father who glorifies Me, of whom you say, ‘He 

is our God’; 55and you have not come to know 

Him, but I know Him; and if I say that I do not 

know Him, I shall be a liar like you, but I do 

know Him and keep His word. 56Your father 

Abraham rejoiced to see My day, and he saw it 

and was glad.” 57Therefore the Jews said to 

Him, “You are not yet fifty years old, and have 

You seen Abraham?” 58Jesus said to them, 

“Truly, truly, I say to you, before Abraham was 

born, I AM.” 59Therefore they picked up stones 

to throw at Him, but Jesus was hidden and went 

out of the temple. 

Jesus heals the man who was born blind 

(148/John 9.1-9.12) 

9 1And as He passed by, He saw a man blind 

from birth. 2And His disciples asked Him, 

“Rabbi, who sinned, this man or his parents, 

that he would be born blind?” 3Jesus answered, 

“It was neither this man sinned, nor his parents; 

but it was in order that the works of God might 

be displayed in him. 4We must work the works 

of Him who sent Me, while it is day; night is 

coming when no man can work. 5While I am in 

the world, I am the Light of the world.” 6When 

He had said this, He spat on the ground, and 

made clay of the spittle, and applied the clay to 

his eyes,  

 

 

 

 

 

 

Giăng 8.51-9.6 

51Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu 

người nào cứ giữ lời của Ta, hắn sẽ chẳng bao 

giờ thấy sự chết.” 52Các người Giu-đa nói với 

Ngài: “Bây giờ chúng tôi biết rằng Thầy có một 

con quỉ-sứ. Áp-ra-ham đã chết, các đấng tiên-tri 

cũng vậy; và Thầy lại nói: ‘Nếu người nào cứ 

giữ lời của Ta, hắn sẽ chẳng bao giờ nếm sự 

chết.’ 53Chắc-chắn Thầy không lớn hơn cha 

Áp-ra-ham của chúng ta, là người đã chết? Các 

đấng tiên-tri cũng đã chết; Thầy làm mình 

thành ai vậy? 54Giề-xu trả lời: “Nếu Ta làm Ta 

vinh-hiển, vinh-quang của Ta chẳng là gì cả; ấy 

chính là Cha của Ta làm Ta vinh-hiển, về Ngài 

các ngươi nói: ‘Ngài là Đức Chúa TRỜI của 

chúng tôi,’ 55và các ngươi chưa đến chỗ biết 

Ngài, nhưng Ta biết Ngài; và nếu Ta nói rằng: 

Ta không biết Ngài, Ta sẽ là một kẻ nói dối như 

các ngươi, song Ta biết Ngài và giữ lời của 

Ngài. 56Tổ-phụ Áp-ra-ham của các ngươi đã 

vui mừng thấy cái ngày của Ta, và người đã 

thấy và đã hoan-hỉ.” 57Vì thế các người Giu-đa 

nói với Ngài: “Thầy chưa được 50 tuổi, và 

Thầy đã thấy Áp-ra-ham ư?”(1) 58Giề-xu phán 

cùng họ: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, 

trước khi Áp-ra-ham đã được sinh ra, TA LÀ
(2).” 

59Bởi vậy họ lượm đá để ném Ngài, song Giề-

xu được che khuất và đi ra khỏi đền-thờ. 

Giề-xu chữa lành người mù bẫm sinh 

(148/Giăng 9.1-9.12) 

9 1Và khi Ngài đi qua, Ngài thấy một ông mù 

bẩm sinh. 2Và các môn-đồ của Ngài hỏi Ngài: 

“Thưa Thầy, ai đã phạm-tội, người này hay cha 

mẹ của hắn, để hắn đã phải bị sinh ra mù vậy?” 
3Giề-xu trả lời: “Chẳng phải người này đã 

phạm-tội, cũng chẳng phải cha mẹ của hắn; 

nhưng ấy là để các việc làm của Đức Chúa 

TRỜI được bày ra trong hắn. 4Chúng ta phải 

làm các việc làm của Ngài, Đấng đã sai Ta, khi 

còn là ban ngày; đêm sẽ đến khi không có ai có 

thể làm việc. 5Trong khi Ta ở trong thế-gian, 

Ta là Sự Sáng của thế-gian.” 6Khi Ngài đã nói 

điều này, Ngài nhổ trên mặt đất, và làm thành 

đất sét có nước miếng đó, và đắp đất sét đó vào 

cặp mắt của hắn,  

 

                                                           
1bản khác: Áp-ra-ham đã thấy Thầy rồi sao? 
2hay: Ta Tự Hữu Hằng Hữu; TA LÀ là danh của Đức 

Chúa Trời cho Môi-se biết trong Xuất-hành 3.14 



Giăng 9.7-9.21 

7và bảo hắn: “Hãy đi, rửa trong ao Si-lô-ê” (nó 

được dịch là Được Sai Đi). Và hắn đi và rửa và 

nhìn thấy được khi trở lại. 8Bởi vậy các người 

láng-giềng, và những kẻ trước đây đã thấy hắn 

ăn-xin, nói: “Đây không phải là người thường 

ngồi và ăn-xin sao?” 9Các kẻ khác nói: “Đấy là 

hắn,” còn các kẻ khác thì nói: “Không, nhưng 

nó giống hắn.” Hắn cứ nói: “Tôi là người đó.” 
10Vì thế họ nói với hắn: “Thế thì làm sao cặp 

mắt của ngươi đã được mở?” 11Hắn trả lời: 

“Người đàn-ông gọi là Giề-xu đã làm đất sét, và 

đã xức cặp mắt của tôi, và đã nói với tôi: ‘Hãy 

đi đến Si-lô-ê và rửa’; thế là tôi đã đi và rửa, và 

đã nhận được thị-lực.” 12Và họ nói với hắn: 

“Người đó ở đâu?” Hắn nói: “Tôi không biết.” 

Các lãnh-tụ tôn-giáo thẩm-vấn người mù ấy 

(149/Giăng 9.13-9.34) 
13Họ đưa người trước đây đã mù đến các người 

Pha-ri-si. 14Bấy giờ, đó là một ngày Ngưng-

nghỉ khi Giề-xu làm thành đất sét, và mở cặp 

mắt của hắn. 15Một lần nữa, bởi vậy, các người 

Pha-ri-si cũng hỏi hắn thể nào hắn đã nhận 

được thị-lực của hắn. Và hắn nói với họ: “Ông 

đó đã đắp đất sét vào cặp mắt của tôi, và tôi 

rửa, và tôi thấy.” 16Bởi vậy, một số người Pha-

ri-si nói: “Người này không từ Đức Chúa 

TRỜI, vì Hắn không giữ ngày Ngưng-nghỉ.” 

Nhưng các người khác nói: “Làm thế nào một 

người là một tội nhân có thể làm được các dấu 

hiệu thể ấy?” Và có sự chia rẽ giữa họ. 17Bởi 

vậy, họ nói với người mù một lần nữa: “Điều gì 

ngươi nói về Người đó, vì Hắn đã mở cặp mắt 

của ngươi.” Hắn nói: “Ông ấy là một tiên-tri.” 
18Vì lý-do đó các người Giu-đa không tin về 

hắn rằng hắn đã mù và đã nhận được thị-lực, 

cho đến khi chúng gọi đến cha mẹ của chính 

người đã nhận được thị-lực của hắn, 19và tra 

hỏi họ, rằng: “Đây có phải là con trai của các 

ngươi, mà các ngươi nói đã sinh ra mù hay 

không? Thế thì làm sao bây giờ nó thấy được? 
20Cha mẹ của hắn trả lời chúng và nói: “Chúng 

tôi biết rằng đây là con trai của chúng tôi, và 

rằng nó đã sinh ra mù; 21nhưng thể nào bây giờ 

nó thấy, chúng tôi không biết; hay ai đã mở cặp 

mắt của nó, chúng tôi không biết. Xin hỏi nó; 

nó đủ tuổi, nó sẽ nói cho chính nó.” 

 

John 9.7-9.21 

7and said to him, “Go, wash in the pool of 

Siloam” (which is translated, Sent). And so he 

went and washed, and came back 

seeing.8Therefore the neighbors, and those who 

previously saw him as a beggar, were saying, 

“Is not this the one who used to sit and beg?” 
9Others were saying, “This is he,” still others 

were saying, “No, but he is like him.” He kept 

saying, “I am the one.” 10Therefore they were 

saying to him, “How then were your eyes 

opened?” 11He answered, “The man who is 

called Jesus made clay, and anointed my eyes, 

and said to me, ‘Go to Siloam and wash’; so I 

went and washed, and I received sight.” 12And 

they said to him, “Where is He?” He said, “I do 

not know.” 

Religious leaders question the blind man 

(149/John 9.13-9.34) 

13They brought to the Pharisees him who was 

formerly blind. 14Now it was a Sabbath on the 

day when Jesus made the clay, and opened his 

eyes. 15Again, therefore, the Pharisees also 

were asking him how he received his sight. And 

he said to them, “He applied clay to my eyes, 

and I washed, and I see.” 16Therefore some of 

the Pharisees were saying, “This man is not 

from God, because He does not keep the 

Sabbath.” But others were saying, “How can a 

man who is a sinner perform such signs?” And 

there was a division among them. 17Therefore 

they said to the blind man again, “What do you 

say about Him, since He opened your eyes?” 

He said, “He is a prophet.” 18The Jews 

therefore did not believe it of him, that he had 

been blind and had received sight, until they 

called the parents of the very one who had 

received his sight, 19and questioned them, 

saying, “Is this your son, who you say was born 

blind? Then how does he now see?” 20His 

parents answered them and said, “We know that 

this is our son, and that he was born blind; 
21but how he now sees, we do not know; or 

who opened his eyes, we do not know. Ask 

him; he is of age, he will speak for himself.” 

 

 

 

 



John 9.22-8.36 

22His parents said this because they were afraid 

of the Jews; for the Jews had already agreed 

that if anyone confessed Him to be Christ, he 

was to be put out of the synagogue. 23For this 

reason his parents said, “He is of age; ask him.” 

24So a second time they called the man who 

had been blind, and said to him, “Give glory to 

God; we know that this man is a sinner.” 25He 

therefore answered, “Whether He is a sinner, I 

do not know; one thing I do know, that, where 

as I was blind, now I see.” 26Therefore they 

said to him, “What did He do to you? How did 

He open your eyes?” 27He answered them, “I 

told you already, and you did not listen; why do 

you want to hear it again? Do you also want to 

become His disciples?” 28And they reviled him 

and said, “You are His disciple, but we are 

disciples of Moses. 29We know that God has 

spoken to Moses, but as for this man, we do not 

know where He is from.” 30The man answered 

and said to them, “Well, here is an amazing 

thing that you do not know where He is from, 

and yet He opened my eyes. 31We know that 

God does not hear sinners; but if anyone is 

God-fearing and does His will, He hears him. 
32Since the beginning of time it has never been 

heard that anyone opened the eyes of a person 

born blind. 33If this man were not from God, 

He could do nothing.” 34They answered and 

said to him, “You were born entirely in sins, 

and are you teaching us?” And they drove him 

out. 

Jesus teaches about spiritual blindness 

(150/John 9.35-9.41) 
35Jesus heard that they had driven him out; and 

finding him, He said, “Do you believe in the 

Son of Man?” 36He answered and said, “And 

who is He, Lord, that I may believe in Him?” 

 

 

 

 

 

 

Giăng 9.22-8.36 

22Cha mẹ của hắn nói lời này vì họ sợ dân Giu-

đa; vì dân Giu-đa đã đồng ý rồi, rằng: nếu 

người nào xưng-nhận Ngài là Cơ-rít-tô, hắn 

phải bị loại ra khỏi hội-đường. 23Vì lý-do này, 

cha mẹ của hắn nói: “Nó đủ tuổi; xin hỏi nó.” 

24Thế là lần thứ hai, chúng gọi người đã từng 

mù đến, và nói với hắn: “Hãy dâng vinh-quang 

lên Đức Chúa TRỜI; chúng ta biết rằng người 

này là một tội nhân.” 25Bởi vậy hắn trả lời: 

“Hoặc Ông ấy là một tội nhân hay không, tôi 

không biết; một điều tôi biết, rằng: xét vì tôi đã 

mù, bây giờ tôi thấy.” 26Bởi vậy chúng nói với 

hắn: “Hắn đã làm gì cho ngươi? Làm thế nào 

Hắn đã mở cặp mắt của ngươi?” 27Hắn trả lời 

họ: “Tôi đã bảo quý ông rồi, và quý ông đã 

chẳng nghe; tại sao quý ông muốn nghe một lần 

nữa? Bộ quý ông cũng muốn trở nên môn-đồ 

của Ông ấy sao?” 28Và chúng mắng-nhiếc hắn 

và nói: “Mày là môn-đồ của Hắn, nhưng chúng 

ta là môn-đồ của Môi-se. 29Chúng ta biết rằng 

Đức Chúa TRỜI đã phán với Môi-se, nhưng 

còn người này, chúng ta không biết Hắn từ đâu 

đến.” 30Người ấy trả lời và nói với chúng: 

“Sao, đây là điều lạ-lùng, rằng: quý ông không 

biết Ông ấy là từ đâu đến, vậy mà Ông ấy đã 

mở cặp mắt của tôi. 31Chúng ta biết rằng Đức 

Chúa TRỜI chẳng nghe tội nhân; nhưng nếu 

người nào kinh-sợ Đức Chúa TRỜI và thực-

hành ý-muốn của Ngài, Ngài nghe kẻ đó. 32Từ 

khi thời-gian bắt đầu, chưa bao giờ đã nghe 

rằng có ai đã mở cặp mắt của một người mù 

bẫm sinh. 33Nếu người này không phải từ Đức 

Chúa TRỜI, thì Ông ấy đã không thể làm gì 

cả.” 34Chúng trả lời và nói với hắn: “Mày đã 

sinh ra hoàn-toàn trong tội-lỗi, và mày đang 

dạy chúng ta ư?” Và chúng đuổi hắn ra ngoài. 

Giề-xu dạy về sự mù thuộc linh (150/Giăng 

9.35-9.41) 
35Giề-xu nghe rằng họ đã đuổi hắn ra ngoài; và 

tìm thấy hắn, Ngài phán: “Ngươi có tin Con 

Trai Loài Người(1) chăng?” 36Hắn trả lời và nói: 

“Và Người ấy là ai, thưa Chúa(2), để tôi có thể 

tin Người.”  

 

 

                                                           
1bản khác: Con Chúa Trời 
2Ngài hay Chúa, dịch từ cùng một Hy-tự 



Giăng 9.37-10.13 

37Giề-xu phán cùng hắn: “Ngươi đã thấy 

Người, và Người là Đấng đang nói với 

ngươi.”(1) 38Và hắn nói: “Thưa Chúa, tôi tin.” 

Và hắn thờ-lạy Ngài. 39Và Giề-xu phán: “Vì sự 

phán-xét Ta đã đến trong thế-gian này; để các 

kẻ không thấy thấy được, và để các kẻ thấy có 

thể trở nên mù.” 40Những kẻ trong các người 

Pha-ri-si ở với Ngài nghe các điều này, và nói 

với Ngài: “Chúng tôi cũng không mù, phải 

chăng?” 41Giề-xu phán cùng họ: “Nếu các 

ngươi mù, các ngươi hẳn không có tội; song vì 

các ngươi nói: ‘Chúng tôi thấy,’ tội các ngươi 

vẫn còn. 

Giề-xu là Đấng Chăn Chiên tốt (151/Giăng 

10.1-10.21) 

10 1“Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, kẻ 

không bởi cửa vào chuồng chiên, nhưng trèo 

vào bởi lối khác, hắn là kẻ trộm và kẻ cướp. 
2Song kẻ vào bởi cửa là người chăn bầy chiên. 
3Kẻ giữ cửa mở cửa cho hắn, và bầy chiên 

nghe tiếng của hắn, và hắn gọi chiên của chính 

hắn đích danh, và dẫn chúng ra. 4Khi hắn đã 

đem tất cả chiên của chính hắn ra, hắn đi trước 

chúng, và bầy chiên đi theo hắn vì chúng biết 

tiếng của hắn. 5Và chúng sẽ chỉ đơn giản không 

theo một kẻ lạ, nhưng sẽ chạy trốn khỏi nó, vì 

chúng không biết tiếng của những kẻ lạ.” 6Giề-

xu đã phán với họ bằng cách nói ví von này, 

nhưng họ không hiểu những điều Ngài đã phán 

cùng họ là gì. 7Bởi vậy Giề-xu lại phán với họ: 

“Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta là cái 

cửa của bầy chiên. 8Tất cả những kẻ đã đến 

trước Ta là những kẻ trộm và những kẻ cướp, 

nhưng bầy chiên đã chẳng nghe chúng. 9Ta là 

cái cửa; nếu kẻ nào vào qua Ta, hắn sẽ được 

cứu, và sẽ đi vào đi ra và tìm được đồng cỏ. 
10Kẻ trộm đến chỉ để ăn-trộm, và giết, và hủy-

diệt; Ta đã đến để chúng có được sự sống, và có 

được dư-dật. 11Ta là người chăn tốt; người 

chăn tốt hi-sinh sinh-mạng của Người vì bầy 

chiên. 12Kẻ làm thuê, và không phải là một 

người chăn, không phải là chủ của bầy chiên, 

thấy chó sói đến, và bỏ bầy chiên và chạy trốn, 

và con chó sói chụp chúng và khiến chúng chạy 

tán-loạn. 13Nó chạy trốn vì nó là một người làm 

thuê, và không quan tâm về bầy chiên. 

                                                           
1hay: Ngươi đã thấy Người lẫn đang nghe Người nói 

John 9.37-10.13 

37Jesus said to him, “You have both seen Him, 

and He is the one who is talking with you.” 
38And he said, “Lord, I believe.” And he 

worshiped Him. 39And Jesus said, “For 

judgment I came into this world, that those who 

do not see may see, and that those who see may 

become blind.” 40Those of the Pharisees who 

were with Him heard these things, and said to 

Him, “We are not blind too, are we?” 41Jesus 

said to them, “If you were blind, you would 

have no sin; but since you say, ‘We see,’ your 

sin remains. 

Jesus is the good Shepherd (151/John 10.1-

10.21) 

10 1“Truly, truly, I say to you, he who does 

not enter by the door into the fold of the sheep, 

but climbs up some other way, he is a thief and 

a robber. 2But he who enters by the door is a 

shepherd of the sheep. 3To him the doorkeeper 

opens, and the sheep hear his voice, and he calls 

his own sheep by name, and leads them out. 
4When he has brought out all his own, he goes 

ahead of them, and the sheep follow him 

because they know his voice. 5And a stranger 

they simply will not follow, but will flee from 

him, because they do not know the voice of 

strangers.” 6This figure of speech Jesus spoke 

to them, but they did not understand what those 

things were which He had been saying to them. 
7Therefore Jesus said to them again, “Truly, 

truly, I say to you, I am the door of the sheep. 
8All who came before Me are thieves and 

robbers, but the sheep did not hear them. 9I am 

the door; if anyone enters through Me, he will 

be saved, and will go in and out and find 

pasture. 10The thief comes only to steal, and 

kill, and destroy; I came that they might have 

life, and might have it abundantly. 11I am the 

good shepherd; the good shepherd lays down 

His life for the sheep. 12He who is a hireling, 

and not a shepherd, who is not the owner of the 

sheep, behold the wolf coming and leaves the 

sheep and flees, and the wolf snatches them and 

scatters them. 13He flees because he is a 

hireling, and is not concerned about the sheep.  

 

 



John 10.14-10.31 

14I am the good shepherd; and I know My own 

and My own know Me, 15just as the Father 

knows Me and I know the Father; and I lay 

down My life for the sheep. 16And I have other 

sheep, which are not of this fold; I must bring 

them also, and they will listen to My voice; and 

they will become one flock with one shepherd. 
17 

For this reason the Father loves Me, because 

I lay down My life that I may take it up again. 
18No one has taken it away from Me, but I lay 

it down on My own initiative. I have authority 

to lay it down, and I have authority to take it up 

again. This commandment I received from My 

Father.” 

19There arose a division again among the Jews 

because of these words. 20And many of them 

were saying, “He has a demon and is insane. 

Why do you listen to Him?” 21Others were 

saying, “These are not the sayings of one 

demon-possessed. A demon cannot open the 

eyes of the blind, can he?” 

Religious leaders surround Jesus at the temple 

(152/John 10.22-10.42) 
22At that time the Feast of the Dedication took 

place in Jerusalem; 23it was winter, and Jesus 

was walking in the temple, in the portico of 

Solomon. 24The Jews therefore gathered 

around Him, and were saying to Him, “How 

long will You keep us in suspense? If You are 

the Christ, tell us plainly.” 25Jesus answered 

them, “I told you, and you do not believe; the 

works that I do in My Father’s name, these bear 

witness of Me. 26But you do not believe, 

because you are not of My sheep. 27My sheep 

hear My voice, and I know them, and they 

follow Me; 28and I give eternal life to them, 

and they will never perish; and no one will 

snatch them out of My hand. 29My Father, who 

has given them to Me, is greater than all; and no 

one is able to snatch them out of the Father’s 

hand. 30I and the Father are one.” 

31The Jews took up stones again to stone Him. 

 

 

Giăng 10.14-10.31 

14Ta là người chăn chiên tốt; và Ta biết chiên 

của chính Ta và chiên của chính Ta biết Ta, 15y 

như Cha biết Ta và Ta biết Cha; và Ta hi-sinh 

sinh-mạng của Ta vì bầy chiên. 16Và Ta có 

những con chiên khác không thuộc về chuồng 

này; Ta cũng phải đem chúng, và chúng sẽ lắng 

nghe tiếng của Ta; và chúng sẽ trở thành một 

bầy với một người chăn. 17Vì lý-do này Cha 

yêu Ta, vì Ta hi-sinh sinh-mạng của Ta để Ta 

có thể lấy nó lại. 18Không ai đã lấy nó khỏi Ta, 

nhưng Ta hi-sinh nó do Ta chủ động, và Ta có 

thẩm-quyền để hi-sinh nó, và Ta có thẩm-quyền 

để lấy nó lại. Mệnh-lệnh này Ta đã nhận từ Cha 

Ta.” 

19Có sự chia rẽ trổi lên một lần nữa giữa các 

người Giu-đa vì các lời này. 20Và nhiều người 

trong bọn họ nói: “Hắn có một con quỉ và mất 

trí. Tại sao các ngươi nghe Hắn?” 21Các người 

khác nói: “Đây chẳng phải là lời nói của kẻ bị 

quỉ ám. Quỉ-sứ không có thể mở mắt kẻ mù, 

phải không?” 

Các người lãnh-đạo tôn-giáo bao quanh Giề-xu 

tại đền-thờ (152/Giăng 10.22-10.42) 
22Vào lúc đó có Lễ Cung-hiến xảy ra tại Giê-

ru-sa-lem; 23ấy là mùa đông, và Giề-xu đang 

tản bộ trong đền-thờ, trong vòm-cổng Sa-lô-

môn. 24Bởi vậy dân Giu-đa nhóm lại xung 

quanh Ngài và nói với Ngài: “Thầy sẽ giữ 

chúng tôi phân-vân trong bao lâu nữa? Nếu 

Thầy là Đấng Cơ-rít-tô, xin nói thẳng cho 

chúng tôi.” 25Giề-xu trả lời họ: “Ta đã bảo các 

ngươi, và các ngươi không tin; các việc mà Ta 

làm nhân danh Cha của Ta, các việc này làm 

chứng về Ta. 26Song các ngươi không tin, vì 

các ngươi không thuộc về chiên của Ta. 
27Chiên của Ta nghe tiếng của Ta, và Ta biết 

chúng, và chúng theo Ta; 28và Ta ban sự sống 

đời đời cho chúng, và chúng sẽ chẳng bao giờ 

diệt-vong; và chẳng có ai sẽ giật lấy chúng ra 

khỏi bàn tay của Ta. 29Cha Ta, Đấng đã ban 

chúng cho Ta, lớn hơn tất cả(1); và chẳng có ai 

có thể giật lấy chúng ra khỏi bàn tay của Cha. 
30Ta và Cha là một.” 

31Dân Giu-đa lại lượm đá để ném Ngài.  

 

 

                                                           
1bản khác: Cái Cha Ta đã ban cho Ta là lớn hơn tất cả 



Giăng 10.32-11.4 

32Giề-xu trả lời họ: “Ta đã tỏ ra cho các ngươi 

nhiều việc lành từ Cha; vì việc nào trong chúng 

các ngươi ném đá Ta?” 33Dân Giu-đa trả lời 

Ngài: “Chúng ta không ném đá Thầy vì một 

việc lành, nhưng vì lời phạm-thượng; và vì 

Thầy, chỉ là con người, tự làm Mình thành Đức 

Chúa TRỜI.” 34Giề-xu trả lời họ: “Há chẳng 

được viết trong Luật-pháp của các ngươi: ‘TA 

ĐÃ PHÁN: CÁC NGƯƠI LÀ CÁC THẦN’
(1)

 hay sao? 
35Nếu người đã gọi họ, là những người lời của 

Đức Chúa TRỜI đã đến cùng (và Thánh-Kinh 

không thể bị phạm) là các thần, 36các ngươi lại 

nói về Người mà Cha đã thánh hóa và đã sai 

vào trong thế-gian: ‘Ngươi đang nói phạm-

thượng’, vì Ta nói: ‘Ta là Con Trai của Đức 

Chúa TRỜI’ hay sao? 37Nếu Ta không làm các 

việc của Cha Ta, chớ tin Ta; 38nhưng nếu Ta 

làm chúng, dẫu các ngươi không tin Ta, hãy tin 

các việc đó, để các ngươi biết và tiếp-tục biết 

rằng Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha.” 39Bởi 

vậy họ lại tìm chụp bắt Ngài, nhưng Ngài vuột 

khỏi sự nắm bắt của họ. 

40Và Ngài ra đi một lần nữa bên kia sông Giô-

đanh tới nơi Giăng đã làm báp-tem đầu tiên, và 

Ngài ở lại đó. 41Và nhiều người đến cùng Ngài 

và nói: “Trong khi Giăng đã chẳng làm một dấu 

hiệu nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về 

người này đều đúng.” 42Và nhiều người tin 

Ngài ở đó. 

3. Giề-xu gặp các biến-cố cốt-yếu tại Giê-ru-

sa-lem (11.1-12.50) 

La-xa-rơ trở bệnh và chết (165/Giăng 11.1-

11.16) 

11 1Bây giờ có một người đàn-ông nọ bị 

bệnh, La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ri và 

chị của cô là Ma-thê. 2Và chính Ma-ri này đã 

xức dầu cho Đức Chúa, và lau các bàn chân của 

Ngài bằng tóc của cô, có người anh là La-xa-rơ 

bị bệnh. 3Bởi vậy các chị em này sai tới Ngài, 

thưa: “Thưa Chúa, này, người mà Chúa thương 

bị bệnh.” 4Nhưng, khi Giề-xu nghe tin này, 

Ngài phán: “Bệnh này không dẫn đến cái chết, 

nhưng vì vinh-hiển của Đức Chúa TRỜI, để 

Con Trai của Đức Chúa TRỜI được vinh-hiển 

bởi nó.” 

                                                           
1Thánh-thi 82.6 

John 10.32-11.4 

32Jesus answered them, “I showed you many 

good works from the Father; for which of them 

are you stoning Me?” 33The Jews answered 

Him, “For a good work we do not stone You, 

but for blasphemy; and because You, being a 

man, make Yourself out to be God.” 34Jesus 

answered them, “Has it not been written in your 

Law, ‘I SAID, YOU ARE GODS’? 35If he called 

them gods, to whom the word of God came 

(and the Scripture cannot be broken), 36do you 

say of Him, whom the Father has sanctified and 

sent into the world, ‘You are blaspheming,’ 

because I said, ‘I am the Son of God’? 37If I do 

not do the works of My Father, do not believe 

Me; 38but if I do them, though you do not 

believe Me, believe the works, that you may 

know and continue knowing that the Father is 

in Me, and I in the Father.” 39Therefore they 

were seeking again to seize Him, and He eluded 

their grasp. 

40And He went away again beyond the Jordan 

to the place where John was first baptizing, and 

He was staying there. 41And many came to 

Him and were saying, “While John performed 

no sign, but everything John said about this 

man was true.” 42And many believed in Him 

there. 

3. Jesus encounters crucial events in 

Jerusalem (11.1-12.50) 

Lazarus becomes ill and dies (165/John 11.1-

11.16) 

11 1Now a certain man was sick, Lazarus of 

Bethany, the village of Mary and her sister 

Martha. 2And it was the Mary who anointed the 

Lord with ointment, and wiped His feet with 

her hair, whose brother Lazarus was sick. 3The 

sisters therefore sent to Him, saying, “Lord, 

behold, he whom You love is sick.” 4But when 

Jesus heard it, He said, “This sickness does not 

lead to death, but for the glory of God, that the 

Son of God may be glorified by it.”  

 

 

 

 



John 11.5-11.24 

5Now Jesus loved Martha, and her sister, and 

Lazarus. 6When therefore He heard that he was 

sick, He stayed then two days longer in the 

place where He was. 7Then after this He said to 

the disciples, “Let us go to Judea again.” 8The 

disciples said to Him, “Rabbi, the Jews were 

just now seeking to stone You, and are You 

going there again?” 9Jesus answered, “Are 

there not twelve hours in the day? If anyone 

walks in the day, he does not stumble, because 

he sees the light of this world. 10But if anyone 

walks in the night, he stumbles, because the 

light is not in him.” 11This He said, and after 

that He said to them, “Our friend Lazarus has 

fallen asleep; but I go, so that I may awaken 

him out of asleep.” 12The disciples therefore 

said to Him, “Lord, if he has fallen asleep, he 

will recover.” 13Now Jesus had spoken of his 

death, but they thought that He was speaking of 

the slumber of sleep. 14Then Jesus therefore 

said to them plainly, “Lazarus is dead, 15and I 

am glad for your sakes that I was not there, so 

that you may believe; but let us go to him.” 
16Therefore Thomas, who is called Didymus, 

said to his fellow disciples, “Let us also go, that 

we may die with Him.” 

Jesus comforts Mary and Martha (166/John 

11.17-11.37) 
17So when Jesus came, He found that he had 

already been in the tomb four days. 18Now 

Bethany was near Jerusalem, about two miles 

off; 19and many of the Jews had come to 

Martha and Mary, to console them concerning 

their brother. 20Martha therefore, when she 

heard that Jesus was coming, went to meet 

Him; but Mary still sat in the house. 21Martha 

then said to Jesus, “Lord, if You had been here, 

my brother would not have died. 22Even now I 

know that whatever You ask of God, God will 

give You.” 23Jesus said to her, “Your brother 

will rise again.” 24Martha said to Him, “I know 

that he will rise again in the resurrection on the 

last day.”  

 

 

 

 

Giăng 11.5-11.24 

5Bấy giờ Giề-xu thương Ma-thê, và em gái của 

cô, và La-xa-rơ. 6Bởi vậy khi Ngài nghe rằng 

người ấy bệnh, thì Ngài ở lại tại nơi Ngài ở 2 

ngày lâu hơn. 7Vậy, sau điều này, Ngài phán 

với các môn-đồ: “Chúng ta hãy đi đến Giu-đê 

một lần nữa.” 8Các môn-đồ thưa với Ngài: 

“Thưa Thầy, dân Giu-đa vừa mới rồi đã tìm 

ném đá Thầy, và Thầy sẽ đi đó nữa sao?” 9Giề-

xu trả lời: “Há chẳng phải có 12 giờ trong một 

ngày sao? Nếu người nào đi ban ngày, hắn 

không sẩy chân, vì hắn thấy ánh sáng trong thế-

giới này. 10Nhưng nếu người nào đi ban đêm, 

hắn sẩy chân, vì sự sáng không ở trong hắn.” 
11Điều này Ngài phán, và sau điều đó Ngài 

phán với họ: “Bạn của chúng ta La-xa-rơ đã 

ngủ; nhưng Ta đi, để Ta có thể đánh thức nó 

dậy.” 12Bởi vậy các môn-đồ thưa với Ngài: 

“Thưa Chúa, nếu hắn đã ngủ, hắn sẽ được bình 

phục.” 13Bấy giờ Giề-xu nói về cái chết của 

người, nhưng họ nghĩ rằng Ngài đang nói về 

giấc ngủ thường. 14Bởi vậy lúc đó Giề-xu nói 

trắng ra với họ: “La-xa-rơ chết rồi, 15và Ta 

mừng cho các ngươi rằng Ta đã chẳng ở đó, 

ngõ hầu các ngươi tin; song chúng ta hãy đi tới 

nó.” 16Bởi vậy Thô-ma, được gọi là Song-sinh, 

nói với các bạn đồng-môn của mình: “Chúng ta 

cũng hãy đi, để chúng ta được chết với Ngài.” 

Giề-xu an-ủi Ma-ri và Ma-thê (166/Giăng 

11.17-11.37) 
17Thế là khi Giề-xu đến, Ngài thấy rằng người 

đã ở trong mộ 4 ngày. 18Bây giờ Bê-tha-ni gần 

Giê-ru-sa-lem, xa độ chừng 2 dặm(1);
 19và nhiều 

người trong dân Giu-đa đã đến cùng Ma-thê và 

Ma-ri, để an-ủi họ về anh của họ. 20Bởi vậy 

Ma-thê, khi cô nghe Giề-xu đang đến, đi đón 

Ngài; song Ma-ri còn ngồi trong nhà. 21Vậy 

Ma-thê nói với Giề-xu: “Chúa ơi, nếu Chúa đã 

ở đây, anh tôi hẳn đã chẳng chết. 22Ngay bây 

giờ tôi biết rằng bất cứ điều gì Chúa xin Đức 

Chúa TRỜI, Đức Chúa TRỜI cũng sẽ ban cho 

Chúa.” 23Giề-xu phán cùng cô: “Anh ngươi sẽ 

chỗi dậy lại.” 24Ma-thê thưa với Ngài: “Tôi biết 

anh ấy sẽ chỗi dậy lại trong sự sống lại vào 

ngày cuối.”  

 

 

                                                           
1nguyên ngữ:15 Stadia (3 cây số) 



Giăng 11.25-11.41 

25Giề-xu phán cùng cô ấy: “Ta là sự sống lại và 

sự sống(1); kẻ tin Ta sẽ sống dẫu nó chết, 26và 

mọi kẻ sống và tin Ta sẽ không bao giờ chết. 

Ngươi có tin điều này chăng?” 27Cô ấy thưa 

với Ngài: “Có, thưa Chúa; tôi tin Chúa là Đấng 

Cơ-rít-tô, Con Trai của Đức Chúa TRỜI, Đấng 

đến trong thế-gian.” 28Và khi cô đã nói điều 

này, cô đi về, và gọi em Ma-ri của mình, và bảo 

riêng cô: “Thầy ở đây, và đang gọi em.” 29Và 

khi cô nghe điều đó, cô đứng dậy nhanh và đi 

tới Ngài. 

30Bấy giờ Giề-xu đã chưa đi vào trong làng, 

song vẫn còn ở tại chỗ nơi Ma-thê đã đón Ngài. 
31Lúc đó dân Giu-đa ở với cô trong nhà, và an-

ủi cô, khi họ thấy rằng Ma-ri đứng dậy nhanh 

và đi ra, liền đi theo cô, tưởng rằng cô đang đi 

tới mộ để khóc ở đó. 32Bởi vậy, khi Ma-ri đến 

nơi Giề-xu ở, cô thấy Ngài, và quỳ nơi chân 

Ngài, thưa với Ngài: “Chúa ơi, nếu Chúa đã ở 

đây, anh tôi hẳn đã chẳng chết.” 33Bởi vậy, khi 

Giề-xu thấy cô khóc, và dân Giu-đa đến với cô 

cũng khóc, chính Ngài bị xúc-động sâu-thẩm 

trong linh và phiền-muộn, 34và nói: “Các ngươi 

đã để nó ở đâu?” Họ nói với Ngài: “Thưa Chúa, 

xin đến và xem.” 35Giề-xu khóc. 36Và vì vậy 

dân Giu-đa nói: “Kìa, Ông ta yêu người ấy biết 

bao!” 37Nhưng một số người trong bọn nói: 

“Phải chăng người này, kẻ đã mở mắt của 

người mù ấy, chẳng có thể cũng giữ người này 

khỏi chết?” 

Giề-xu vực La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết 

(167/Giăng 11.38-11.44) 
38Bởi vậy Giề-xu, lại bị xúc-động sâu-thẩm ở 

bên trong, đi tới mộ. Bấy giờ nó là một cái 

hang, và có một hòn đá nằm chận nó. 39Giề-xu 

phán: “Hãy dời hòn đá đi.” Ma-thê, em gái của 

người chết, thưa với Ngài: “Thưa Chúa, vào lúc 

này anh ấy bốc mùi thối, vì anh ấy đã chết 4 

ngày.” 40Giề-xu phán cùng cô: “Há Ta đã 

chẳng nói với ngươi, nếu ngươi tin, ngươi sẽ 

thấy vinh-quang của Đức Chúa TRỜI hay sao?” 
41Và vì vậy, họ dời hòn đá đi(2). Và Giề-xu 

ngước mắt mình lên và nói: “Cha ơi, Con tạ-ơn 

Cha vì Cha nghe Con. 

                                                           
1bản khác thiếu: và sự sống 
2bản khác thêm: khỏi chỗ mà người chết đã được đặt nằm 

John 11.25-11.41 

25Jesus said to her, “I am the resurrection and 

the life; he who believes in Me will live even if 

he dies, 26and everyone who lives and believes 

in Me will never die. Do you believe this?” 
27She said to Him, “Yes, Lord; I have believed 

that You are the Christ, the Son of God, the 

One who comes into the world.” 28And when 

she had said this, she went back, and called her 

sister Mary, and told her privately, “The 

Teacher is here, and is calling for you.” 29And 

when she heard it, she got up quickly and went 

to Him. 

30Now Jesus had not yet come into the village, 

but was still in the place where Martha met 

Him. 31Then the Jews who were with her in the 

house, and consoling her, when they saw that 

Mary got up quickly and went out, followed 

her, supposing that she was going to the tomb 

to weep there. 32Therefore, when Mary came 

where Jesus was, she saw Him, and fell at His 

feet, saying to Him, “Lord, if You had been 

here, my brother would not have died.” 33When 

Jesus therefore saw her weeping, and the Jews 

who came with her also weeping, He was 

deeply moved in spirit and troubled Himself, 
34and said, “Where have you laid him?” They 

said to Him, “Lord, come and see.” 35Jesus 

wept. 36And so the Jews were saying, “Behold 

how He loved him!” 37But some of them said, 

“Could not this man, who opened the eyes of 

the blind man, have kept this man also from 

dying?” 

Jesus raises Lazarus from the dead (167/John 

11.38-11.44) 
38Therefore Jesus, again being deeply moved 

within, came to the tomb. Now it was a cave, 

and a stone was lying against it. 39Jesus said, 

“Remove the stone.” Martha, the sister of the 

deceased, said to Him, “Lord, by this time he 

stinks, for he has been dead four days.” 40Jesus 

said to her, “Did I not say to you, if you 

believe, you will see the glory of God?” 41And 

so they removed the stone. And Jesus raised 

His eyes, and said, “Father, I thank Thee that 

Thou heardest Me.  

 

 



John 11.42-11.56 

42And I knew that Thou hearest Me always; but 

because of the people standing around I said it, 

that they may believe that Thou sent Me.” 
43And when He had said these things, He cried 

out with a loud voice, “Lazarus, come forth.” 
44And the man who had died came forth, bound 

hand and foot with wrapping; and his face was 

wrapped around with a cloth. Jesus said to 

them, “Unbind him, and let him go.” 

Religious leaders plot to kill Jesus (168/John 

11.45-11.57) 
45 

Therefore many of the Jews, who had came 

with Mary and beheld what He had done, 

believed in Him. 46But some of them went to 

the Pharisees, and told them the things which 

Jesus had done. 

47Therefore the chief priests and the Pharisees 

called a meeting of the council, and said, “What 

are we doing? For this man is performing many 

signs. 48If we let Him go on like this, all men 

will believe in Him, and the Romans will come 

and take away both our place and our nation.” 
49But one of them, Caiaphas, who was high 

priest that year, said to them, “You know 

nothing at all, 50nor do you take into account 

that it is expedient for you that one man die for 

the people, and that the whole nation not 

perish.” 51Now this he did not say from 

himself; but being high priest that year, he 

prophesied that Jesus was about to die for the 

nation, 52and not for the nation only, but that 

He might also gather together into one the 

children of God who are scattered abroad. 
53

So 

from that day on they planned together to kill 

Him. 

54Therefore Jesus no longer continued to walk 

publicly among the Jews, but went away from 

there to the country near the wilderness, into a 

city called Ephraim; and there He stayed with 

the disciples. 55Now the Passover of the Jews 

was near, and many went up to Jerusalem out of 

the country before the Passover, to purify 

themselves. 56Therefore they were seeking for 

Jesus, and were saying to one another, as they 

stood in the temple, “What do you think; that 

He will not come to the feast at all?” 

 

 

Giăng 11.42-11.56 

42Và Con đã biết rằng Cha luôn luôn nghe Con; 

nhưng vì dân-chúng đứng quanh, Con đã nói 

nó, để họ có thể tin rằng Cha đã sai Con.” 
43Khi Ngài đã nói các điều này, Ngài la lên với 

tiếng lớn: “La-xa-rơ, đi ra!” 44Và người đã chết 

đi ra, tay và chân bị bó bằng vải quấn; và mặt 

của người bị bao bọc kín bằng một tấm vải. 

Giề-xu phán cùng họ: “Hãy mở nó ra, và để nó 

đi.” 

Các lãnh-tụ tôn-giáo âm-mưu giết Giề-xu 

(168/Giăng 11.45-11.57) 
45Bởi vậy nhiều người trong dân Giu-đa, là 

những kẻ đã đến cùng Ma-ri và đã nhìn xem 

điều Ngài đã làm, tin Ngài. 46Song một số 

người trong bọn đi tới các người Pha-ri-si, và 

nói cho họ biết các điều Giề-xu đã làm. 

47Vì vậy các thầy tế-lễ cả và các người Pha-ri-

si gọi một buổi họp hội-đồng, và nói: “Chúng ta 

sẽ làm gì? Vì người này đang làm nhiều dấu 

hiệu. 48Nếu chúng ta để Hắn tiếp-tục như vầy, 

mọi người ta sẽ tin Hắn, và dân Rô-ma sẽ đến 

và lấy đi cả chỗ của chúng ta lẫn quốc-gia của 

chúng ta.” 49Nhưng một người trong bọn, là 

Cai-phe, là thầy tế-lễ thượng-phẩm năm đó, nói 

với họ: “Các ngươi chẳng biết gì cả, 50các 

ngươi cũng không để ý rằng ấy là có lợi cho các 

ngươi để một người chết vì dân-tộc, và để cả 

đất nước khỏi bị diệt-vong.” 51Bấy giờ hắn đã 

chẳng tự nói điều này; nhưng là thầy tế-lễ 

thượng-phẩm năm đó, hắn tiên-tri rằng Giề-xu 

sắp chết cho dân-tộc, 52và không chỉ cho dân-

tộc, nhưng rằng Ngài cũng có thể gom lại thành 

một con cái của Đức Chúa TRỜI bị tản-loạn tại 

nước ngoài. 53Vì vậy, từ ngày đó trở đi, họ 

cùng nhau hoạch-định để giết Ngài. 

54Bởi vậy Giề-xu không còn tiếp-tục đi một 

cách công-khai giữa dân Giu-đa nữa, song ra đi 

từ chỗ đó đến thôn-quê gần vùng hoang-vu, vào 

trong một thành-thị gọi là Ép-ra-im; và Ngài ở 

lại đó với các môn-đồ. 55Bây giờ lễ Vượt-qua 

của dân Giu-đa gần kề; và nhiều người từ thôn-

quê đi lên tới Giê-ru-sa-lem trước lễ Vượt-qua, 

để tẩy sạch chính họ. 56Bởi vậy họ đang tìm 

kiếm Giề-xu, và nói với nhau, khi họ đứng 

trong đền-thờ: “Các ngươi nghĩ gì; rằng Ông ấy 

chắc-chắn sẽ không đến dự lễ sao?”  

 

 



Giăng 11.57-12.13 

57Bấy giờ các thầy tế-lễ cả và các người Pha-ri-

si đã ra lệnh rằng nếu có ai biết nơi Ngài ở, hắn 

phải báo cáo, để họ có thể bắt Ngài. 

Ma-ri xức dầu thơm đắt giá cho Giề-xu cho sự 

mai-táng (182/Giăng 12.1-12.11/Ma-thi-ơ 26.6-

26.13; Mác 14.3-14.9) 

12 1Giề-xu, bởi vậy, trước lễ Vượt-qua 6 

ngày, đến Bê-tha-ni nơi La-xa-rơ ở, người mà 

Giề-xu đã vực sống lại từ kẻ chết. 2Thế là họ 

đãi Ngài một bữa ăn tối ở đó, và Ma-thê đang 

phục-dịch; song La-xa-rơ là một trong các 

người tựa nơi bàn ăn với Ngài. 3Bởi vậy Ma-ri 

lấy một cân dầu thơm rất đắt giá làm bằng cam-

tùng nguyên-chất, xức các bàn chân của Giề-xu, 

và lau các bàn chân của Ngài bằng tóc của 

mình, và căn nhà đầy mùi thơm của dầu đó. 
4Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các 

môn-đồ của Ngài, là kẻ đang định phản Ngài, 

nói: 5“Tại sao không bán dầu thơm này để được 

300 đơ-na-ri(1), và cho người nghèo?” 6Bấy giờ 

hắn nói điều này, không phải vì hắn quan-tâm 

về người nghèo, song vì hắn là một tay trộm-

cắp, và vì hắn có hộp tiền, hắn thường ăn cắp 
vặt thứ đã được bỏ vào trong đó. 7Bởi vậy Giề-

xu phán: “Để mặc cô ấy, đặng cô ấy có thể giữ 

nó(2) cho ngày chôn-cất Ta. 8Vì các ngươi luôn 

có người nghèo với các ngươi, nhưng các ngươi 

không luôn có Ta.”  

9Bởi vậy khi đám đông lớn của dân Giu-đa biết 

Ngài ở đó; và họ đến, không chỉ vì cớ Giề-xu, 

song để họ cũng thấy La-xa-rơ, người mà Ngài 

đã vực sống lại từ người chết. 10Nhưng các 

thầy tế-lễ cả hội ý rằng họ cũng có thể giết La-

xa-rơ nữa; 11vì chuyện của người mà nhiều kẻ 

trong dân Giu-đa đang ra đi và tin Giề-xu. 

Giề-xu cỡi lừa vào Giê-ru-sa-lem (183/Giăng 

12.12-12.19/Ma-thi-ơ 21.1-21.11; Mác 11.1-

11.11; Lu-ca 19.28-19.44) 
12Vào ngày kế đám đông lớn đã đến dự lễ, khi 

họ nghe rằng Giề-xu đang đến Giê-ru-sa-lem, 
13lấy các nhánh cây chà-là, và đi ra đón Ngài, 

và la lên:
 
“Hô-sa-na!

(3)
  

                                                           
1300 đơ-na-ri tương-đương với tiền 11 tháng lao-động của 

một người làm công 
2giữ phong-tục xức xác để chôn cất 
3Hô-sa-na: Nay xin cứu, chúng tôi cầu xin 

John 11.57-12.13 

57Now the chief priests and the Pharisees had 

given orders that if anyone knew where He was, 

he should report it, that they might seize Him. 

Mary anoints Jesus with expensive perfume for 

burial (182/John 12.1-12.11/Matthew 26.6-

26.13; Mark 14.3-14.9) 

12 1Jesus, therefore, six days before the 

Passover, came to Bethany where Lazarus was, 

whom Jesus had raised from the dead. 2So they 

made Him a supper there, and Martha was 

serving; but Lazarus was one of those reclining 

at the table with Him. 3Mary therefore took a 

pound of very costly perfume made of pure 

nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped 

His feet with her hair; and the house was filled 

with the fragrance of the perfume. 4But Judas 

Iscariot, one of His disciples, who was 

intending to betray Him, said, 5“Why was this 

perfume not sold for three hundred denarii, and 

given to the poor?” 6Now he said this, not 

because he was concerned about the poor, but 

because he was a thief, and as he had the money 

box, he used to pilfer what was put into it. 
7Therefore Jesus said, “Let her alone, in order 

that she may keep it for the day of My burial. 
8For the poor you always have with you, but 

you do not always have Me.”  

9Therefore when the large crowd of the Jews 

learned that He was there; and they came, not 

for Jesus’ sake only, but that they might also 

see Lazarus, whom He raised from the dead. 
10But the chief priests took counsel that they 

might put Lazarus to death also; 11because on 

account of him many of the Jews were going 

away and were believing in Jesus. 

Jesus rides into Jerusalemon a donkey 
(183/John 12.12-12.19/Matthew 21.1-21.11; 

Mark 11.1-11.11; Luke 19.28-19.44) 
12On the next day the great crowd that had 

come to the feast, when they heard that Jesus 

was coming to Jerusalem, 13took the branches 

of the palm trees, and went out to meet Him, 

and began to cry out, “Hosanna! 

 

 

 



John 12.14-12.27 

BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE 

LORD,  

Even the King of Israel.”  
14And Jesus, finding a young donkey, sat on it; 

as it is written,  
15 

“FEAR NOT, DAUGHTER OF ZION;  

BEHOLD, YOUR KING IS COMING,  

SEATED ON A DONKEY’S COLT.”  

16These things His disciples did not understand 

at the first; but when Jesus was glorified, then 

they remembered that these things were written 

of Him, and that they had done these things to 

Him. 17And so the crowd that had been with 

Him when He called Lazarus out of the tomb, 

and raised him from the dead, were bearing 

Him witness. 18For this cause also the crowd 

went and met Him, because they heard that He 

had performed this sign. 19The Pharisees 

therefore said to one another, “You see that you 

are not doing any good; look, the world has 

gone after Him.” 

Jesus explains why He must die (185/John 

12.20-12.36a) 
20Now there were certain Greeks among those 

who were going up to worship at the feast; 
21these therefore came to Philip, who was from 

Bethsaida of Galilee, and began to ask him, 

saying, “Sir, we wish to see Jesus.” 22Philip 

came and told Andrew; Andrew and Philip 

came, and told Jesus. 23And Jesus answered 

them, saying, “The hour has come for the Son 

of Man to be glorified. 24Truly, truly, I say to 

you, unless a grain of wheat falls into the earth 

and dies, it remains by itself alone; but if it dies, 

it bears much fruit. 25He who loves his soul 

loses it, and he who hates his soul in this world 

will keep it to life eternal. 26If anyone serves 

Me, he must follow Me; and where I am, there 

will My servant also be; if anyone serves Me, 

the Father will honor him. 27Now My soul has 

become troubled; and what shall I say, ‘Father, 

save Me from this hour’? But for this purpose I 

came to this hour. 

 

 

 

 

Giăng 12.14-12.27 

PHƯỚC THAY ĐẤNG ĐẾN NHÂN DANH CỦA 

ĐỨC CHÚA
(1),  

Chính là nhà Vua của Y-sơ-ra-ên.” 
14Và Giề-xu, khi tìm thấy con lừa tơ, cỡi trên 

nó; như được viết: 
15“ĐỪNG SỢ, HỠI CON GÁI CỦA SI-ÔN.  

KÌA, VUA CỦA NGƯƠI ĐANG ĐẾN, 

NGỒI TRÊN MỘT CON LỪA CON CỦA CON LỪA 

CÁI.”(2) 
16Thoạt đầu các môn-đồ của Ngài đã chẳng 

hiểu những điều này; nhưng khi Giề-xu đã được 

vinh-hiển, thì họ mới nhớ lại rằng các điều này 

đã được viết về Ngài, và rằng họ đã làm các 

điều này cho Ngài. 17Và thế là đám đông đã 

từng ở với Ngài khi Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi 

mộ và vực người sống lại từ người chết, đang 

làm chứng cho Ngài. 18Vì nguyên-nhân này 

đám đông đó cũng đi và đón Ngài, vì họ đã 

nghe rằng Ngài đã làm dấu hiệu này. 19Bởi vậy 

các người Pha-ri-si nói với nhau: “Mấy ông coi 

đi, mấy ông chẳng làm điều tốt gì; kìa, cả thế-

giới đã đi theo Hắn.” 

Giề-xu giải-thích tại sao Ngài phải chết 

(185/Giăng 12.20-12.36a) 
20Bấy giờ có các người Hy-lạp nọ giữa những 

kẻ đi lên để thờ-phượng ở lễ này; 21vậy các 

người này đến cùng Phi-líp, là người ở Bết-sai-

đa thuộc Ga-li-lê, và hỏi người, rằng: “Thưa 

ông, chúng tôi mong gặp Giề-xu.” 22Phi-líp đến 

và bảo Anh-rê; Anh-rê và Phi-líp đến, và bảo 

Giề-xu. 23Và Giề-xu trả lời họ, rằng: “Giờ ấy 

đã đến cho Con Trai Loài Người được vinh-

hiển. 24Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, 

trừ phi hạt lúa mì rơi vào trong trái đất và chết, 

nó chỉ là một mình nó; song nếu nó chết, nó 

sinh ra nhiều quả. 25Kẻ yêu hồn của mình thì 

mất nó, và kẻ ghét hồn của mình trong thế-gian 

này thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời. 26Nếu kẻ 

nào phục-vụ Ta, hắn phải theo Ta; và Ta ở đâu, 

tôi-tớ của Ta cũng sẽ ở đó; nếu kẻ nào phục-vụ 

Ta, Cha sẽ tôn-trọng kẻ đó. 27Bây giờ hồn Ta 

đã trở nên rối rắm; và điều Ta nên nói: ‘Cha ơi, 

xin cứu Con khỏi giờ này’ chăng? Nhưng vì 

mục-đích này Ta đã đến tới giờ này.  

 

 

 

                                                           
1Thánh-thi 118.26 
2Xa-cha-ri 9.9 



Giăng 12.28-12.41 

28‘Cha ơi, xin làm danh Cha vinh hiển.’” Bởi 

vậy có tiếng ra khỏi trời: “Ta đã làm nó vinh-

hiển rồi, và Ta sẽ lại làm nó vinh-hiển nữa.” 
29Bởi vậy đám đông, là những kẻ đứng gần và 

nghe nó, nói rằng trời đã nổi sấm; những kẻ 

khác nói: “Một thiên-sứ đã nói với Ngài.” 
30Giề-xu trả lời và phán: “Tiếng này đã chẳng 

đến vì cớ Ta, nhưng vì cớ các ngươi. 31Bây giờ 

phán-quyết ở trên thế-gian này; bây giờ kẻ cai-

trị thế-gian này sẽ bị đuổi ra. 32Và Ta, nếu Ta 

được nâng lên khỏi trái đất, sẽ kéo tất cả loài 

người đến chính Ta.” 33Nhưng Ngài nói điều 

này để chỉ cái chết của Ngài sắp đến. 34Bởi vậy 

đám đông trả lời Ngài: “Chúng tôi đã nghe 

trong Luật-pháp rằng Đấng Cơ-rít-tô sẽ tồn-tại 

đời đời; và tại sao Thầy nói: ‘Con Trai Loài 

Người phải được nâng lên’? Con Trai Loài 

Người này là ai?” 35Bởi vậy Giề-xu phán cùng 

họ: “Sự Sáng ở giữa các ngươi trong một ít lâu 
nữa. Hãy bước đi trong khi các ngươi có Sự 

Sáng, để sự tối-tăm sẽ chẳng đổ trùm lên các 

ngươi; kẻ đi trong tối-tăm không biết mình đi 

đâu. 36aTrong khi các ngươi có Sự Sáng, hãy 

tin Sự Sáng, để các ngươi có thể trở thành 

những con trai của Sự Sáng.” 

Hầu hết dân không tin Giề-xu (186/Giăng 

12.36b-12.43) 
36bGiề-xu đã nói các điều này, và Ngài ra đi và 

ẩn mình tránh họ. 37Nhưng dẫu Ngài đã làm 

quá nhiều dấu hiệu trước mặt họ, họ vẫn không 

tin Ngài; 38để lời của tiên-tri Ê-sai mà người đã 

nói có thể được ứng-nghiệm: 

“CHÚA ƠI, AI ĐÃ TIN PHÚC-TRÌNH CỦA CHÚNG 

CON, 

VÀ CHO AI, CÁNH TAY CỦA ĐỨC CHÚA ĐÃ 

ĐƯỢC TỎ RA?”
(1) 

39Vì nguyên-nhân này họ đã chẳng có thể tin, 

vì Ê-sai lại nói: 

40“NGÀI ĐÃ LÀM MÙ MẮT CỦA HỌ VÀ NGÀI 

ĐÃ LÀM CỨNG TÂM CỦA HỌ, 

E RẰNG HỌ THẤY VỚI MẮT CỦA HỌ VÀ NHẬN 

BIẾT VỚI TÂM CỦA HỌ, VÀ ĐƯỢC XÂY LẠI VÀ 

TA CHỮA LÀNH HỌ.”
(2) 

41Các điều này Ê-sai đã nói vì người đã thấy 

vinh-quang của Ngài, và người đã nói về Ngài. 

                                                           
1Ê-sai 53.1 
2Ê-sai 6.10 

John 12.28-12.41 

28‘Father, glorify Your name.’” There came 

therefore a voice out of heaven: “I have both 

glorified it, and I will glorify it again.” 29The 

crowd therefore, who stood by and heard it, 

were saying that it had thundered; others were 

saying, “An angel has spoken to Him.” 30Jesus 

answered and said, “This voice has not come 

for My sake, but for your sakes. 31Now 

judgment is upon this world; now the ruler of 

this world will be cast out. 32And I, if I am 

lifted up from the earth, will draw all men to 

Myself.” 33But He said this to indicate the kind 

of death by which He was to die. 34The crowd 

therefore answered Him, “We have heard out of 

the Law that the Christ is to remain forever; and 

how can You say, ‘The Son of Man must be 

lifted up’? Who is this Son of Man?” 35Jesus 

therefore said to them, “For a little while longer 

the Light is among you. Walk while you have 

the Light, that darkness will not overtake you; 

he who walks in the darkness does not know 

where he goes. 36aWhile you have the Light, 

believe in the Light, in order that you may 

become sons of Light.” 

Most of the people do not believe in Jesus 
(186/John 12. 36b-12.43) 
36bThese things Jesus spoke, and He departed 

and hid Himself from them. 37But though He 

had performed so many signs before them, yet 

they were not believing in Him; 38that the word 

of Isaiah the prophet might be fulfilled, which 

he spoke:  

“LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?  

AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN 

REVEALED?”  

39For this cause they could not believe, for 

Isaiah said again,  

40“HE HAS BLINDED THEIR EYES AND HE 

HARDENED THEIR HEART, 

LEST THEY SEE WITH THEIR EYES AND PERCEIVE 

WITH THEIR HEART, AND SHOULD BE TURNED AND 

I HEAL THEM.”  

41These things Isaiah said because he saw His 

glory, and he spoke of Him.  

 



John 12.42-13.5 

42Nevertheless many even of the rulers 

believed in Him, but because of the Pharisees 

they were not confessing Him, for fear that they 

should be put out of the synagogue; 43for they 

loved the approval of men rather than the 

approval of God. 

Jesus summarizes His message (187/John 

12.44-12.50) 
44And Jesus cried out and said, “He who 

believes in Me, does not believe in Me, but in 

Him who sent Me. 45And he who beholds Me 

beholds the One who sent Me. 46I have come 

as Light into the world, that everyone who 

believes in Me will not remain in darkness. 
47And if anyone hears My sayings, and does 

not keep them, I do not judge him; for I did not 

come to judge the world, but to save the world. 
48He who rejects Me, and does not receive My 

sayings, has one who judges him; the word I 

spoke is what will judge him at the last day. 
49For I did not speak on My own initiative, but 

the Father Himself who sent Me has given Me a 

commandment, what to say, and what to speak. 
50And I know that His commandment is eternal 

life; therefore the things I speak, I speak just as 

the Father has told Me.” 

C. DEATH AND RESURRECTION OF 

JESUS, THE SON OF GOD (13.1 21.25) 

1. Jesus teaches His disciples (13.1-17.26) 

Jesus washes His disciples’ feet (210/John 

13.1-13.20) 

13 1Now before the Feast of the Passover, 

Jesus knew that His hour had come to depart 

from this world and go to the Father. Having 

loved His own who were in the world, He loved 

them to the end. 2And during supper, the devil 

having already put into the heart of Judas 

Iscariot, the son of Simon, to betray Him, 
3Jesus, knowing that the Father had given all 

things into His hands, and that He had come 

forth from God, and was going back to God, 
4got up from the table, and laid aside His outer 

robe, and tied a towel around Himself. 5Then 

He poured water into the basin and began to 

wash the disciples’ feet, and to wipe them with 

the towel that was tied around Him. 

 

Giăng 12.42-13.5 

42Tuy nhiên nhiều người ngay cả trong những 

kẻ cai-trị cũng tin Ngài; song bởi cớ các người 

Pha-ri-si, họ không xưng-nhận Ngài, vì sợ rằng 

họ bị loại ra khỏi hội-đường; 43vì họ thích sự 

tán-thành của loài người hơn là sự tán-thành 

của Đức Chúa TRỜI. 

Giề-xu tóm-tắt thông-điệp của mình (187/Giăng 

12.44-12.50) 
44Và Giề-xu la lên và phán: “Kẻ tin Ta, chẳng 

phải tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. 45Và kẻ 

thấy Ta thấy Đấng đã sai Ta. 46Ta đã đến như 

Sự Sáng vào trong thế-gian, để mọi kẻ tin Ta sẽ 

không ở trong sự tối-tăm. 47Và nếu ai nghe các 

lời nói của Ta, và không giữ chúng, Ta không 

phán-xét kẻ đó; vì Ta đã chẳng đến để phán-xét 

thế-gian, nhưng để cứu thế-gian. 48Kẻ bác-bỏ 

Ta, và không nhận các lời nói của Ta, có đấng 

phán-xét kẻ đó; lời mà Ta đã nói là cái sẽ phán-

xét kẻ đó vào ngày cuối. 49Vì Ta đã chẳng nói 

do Ta chủ động, song chính Cha là Đấng đã sai 

Ta, đã cho Ta điều răn, điều để nói, và điều để 

phán. 50Và Ta biết rằng điều răn của Ngài là sự 

sống đời đời; bởi vậy các điều Ta nói, Ta nói y 

như Cha đã bảo Ta.” 

C. SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA GIỀ-XU, 

CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (13.1 

21.25) 

1. Giề-xu dạy các môn-đồ của Ngài (13.1-

17.26) 

Giề-xu rửa chân cho các môn-đồ (210/Giăng 

13.1-13.20) 

13 1Bây giờ trước lễ Vượt-qua, Giề-xu biết 

rằng giờ của mình đã đến để lìa khỏi thế-gian 

này và đi tới Cha. Đã thương-yêu những kẻ của 

mình ở trong thế-gian, Ngài thương-yêu họ cho 

đến tận-cùng. 2Và đương bữa ăn tối, quỉ-vương 

đã đặt vào trong tâm của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, 

con trai của Si-môn, để phản Ngài, 3Giề-xu, 

biết rằng Cha đã cho mọi sự trong tay mình, và 

rằng Ngài đã đến từ Đức Chúa TRỜI, và sắp đi 

về cùng Đức Chúa TRỜI, 4đứng dậy khỏi bàn, 

và để áo ngoài của Ngài qua một bên, và buộc 

một cái khăn quanh Ngài. 5Đoạn Ngài đổ nước 

vào trong chậu và bắt đầu rửa chân của các 

môn-đồ, và lau chúng với cái khăn được buộc 

quanh Ngài.  

 



Giăng 13.6-13.20 

6Và cũng vậy Ngài đến cùng Si-môn
 
Phi-e-rơ, 

là người nói với Ngài: “Chúa ôi, Chúa sẽ rửa 

chân của tôi sao?” 7Giề-xu trả lời và phán cùng 

người: “Điều Ta làm, ngươi không nhận-thức 

được bây giờ, nhưng trong tương-lai ngươi sẽ 

hiểu.” 8Phi-e-rơ thưa với Ngài: “Chúa sẽ chẳng 

bao giờ rửa các bàn chân của tôi!” Giề-xu trả 

lời người: “Nếu Ta không rửa ngươi, ngươi 

không có phần gì với Ta.” 9Si-môn
 
Phi-e-rơ 

thưa với Ngài: “Thưa Chúa, không chỉ các bàn 

chân của tôi, song cũng các bàn tay của tôi và 

đầu của tôi nữa.” 10Giề-xu phán cùng người: 

“Kẻ đã tắm rồi chỉ cần rửa chân của hắn, nhưng 

thì hoàn-toàn sạch; các ngươi thì sạch, song 

không phải tất cả các ngươi.” 11Vì Ngài đã biết 

kẻ đang phản Ngài; vì lý do này Ngài đã nói: 

“Không phải tất cả các ngươi đều sạch.” 

12Và thế là khi Ngài đã rửa chân của họ rồi, đã 

mặc áo choàng của Ngài vào rồi, và đã tựa lại 

nơi bàn ăn, Ngài phán cùng họ: “Các ngươi có 

biết điều Ta đã làm cho các ngươi chăng? 
13Các ngươi gọi Ta là Thầy và Chúa, các ngươi 

nói giỏi, vì Ta vậy. 14Thế thì nếu Ta, Chúa và 

Thầy, đã rửa chân của các ngươi, các ngươi 

cũng phải rửa chân cho lẫn nhau. 15Vì Ta đã 

làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng 

phải làm như Ta đã làm cho các ngươi. 16Quả 

thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, kẻ nô-lệ chẳng 

lớn hơn chủ của nó; kẻ được sai đi cũng chẳng 

lớn hơn đấng sai nó. 17Nếu các ngươi biết các 

điều này, các ngươi được phước nếu các ngươi 

thực-hành chúng. 18Ta không nói về tất cả các 

ngươi. Ta biết những kẻ Ta đã chọn; nhưng đó 

là để Thánh-Kinh được ứng-nghiệm: ‘KẺ ĂN 

BÁNH CỦA TA ĐÃ GIƠ GÓT CỦA NÓ LÊN CHỐNG 

LẠI TA.’
(1) 19Từ nay trở đi Ta nói cho các ngươi 

biết trước khi nó xảy ra, để khi nó xảy ra, các 

ngươi có thể tin rằng TA LÀ. 20Quả thật, quả 

thật, Ta bảo các ngươi, kẻ tiếp-nhận ai Ta sai 

đến tiếp-nhận Ta; và kẻ tiếp-nhận Ta tiếp-nhận 

Đấng đã sai Ta.” 

Giề-xu và các môn-đồ dùng bữa tối cuối cùng 

(211/Giăng 13.21-13.30/Ma-thi-ơ 26.20-26.30; 

Mác 14.17-14.26; Lu-ca 22.14-22.30) 

 

 

                                                           
1Thánh-thi 49.1 

John 13.6-13.20 

6And so He came to Simon Peter, who said to 

Him, “Lord, are You going to wash my feet?” 
7Jesus answered and said to him, “What I do 

you do not realize now, but you will understand 

hereafter.” 8Peter said to Him, “Never shall 

You wash my feet!” Jesus answered him, “If I 

do not wash you, you have no part with Me.” 
9Simon Peter said to Him, “Lord, not only my 

feet, but also my hands and my head.” 10 
Jesus 

said to him, “He who has bathed needs only to 

wash his feet, but is completely clean; and you 

are clean, but not all of you.” 11For He knew 

the one who was betraying Him; for this reason 

He said, “Not all of you are clean.” 

12And so when He had washed their feet, had 

put on His robe, and had reclined at the table 

again, He said to them, “Do you know what I 

have done to you? 13You call Me Teacher and 

Lord; and you say well, for so I am. 14If I then, 

the Lord and the Teacher, washed your feet, 

you also ought to wash one another’s feet. 
15For I gave you an example that you also 

should do as I did to you. 16Truly, truly, I say 

to you, a slave is not greater than his master; 

nor is one who is sent greater than the one who 

sent him. 17If you know these things, you are 

blessed if you do them. 18I do not speak of all 

of you. I know the ones I have chosen; but it is 

that the Scripture may be fulfilled, ‘HE WHO 

EATS MY BREAD HAS LIFTED UP HIS HEEL AGAINST 

ME.’ 19From now on I am telling you before it 

comes to pass, so that when it does occur, you 

may believe that I AM. 20Truly, truly, I say to 

you, he who receives whomever I send receives 

Me; and he who receives Me receives Him who 

sent Me.” 

Jesus and the disciples have the last supper 

(211/John 13.21-13.30/Matthew 26.20-26.30; 

Mark 14.17-14.26; Luke 22.14-22.30) 

 

 

 

 



John 13.21-13.35 

21When Jesus had said this, He became 

troubled in spirit, and testified, and said, 

“Truly, truly, I say to you, that one of you will 

betray Me.” 22The disciples began looking at 

one another, uncertain of whom He was 

speaking. 23There was reclining on Jesus’s 

breast one of His disciples, whom Jesus loved. 
24Simon Peter therefore gestured to him, and 

said to him, “Tell us who it is of whom He is 

speaking.” 25He, leaning back thus on Jesus’s 

breast, said to Him, “Lord, who is it?” 26Jesus 

therefore answered, “That is the one for whom I 

shall dip the morsel and give it to him.” So 

when He had dipped the morsel, He gave it to 

Judas, the son of Simon Iscariot. 27And after 

the morsel, Satan then entered into him. 

Therefore Jesus said to him, “What you do, do 

quickly.” 28Now no one of those reclining at 

the table knew for what purpose He had said 

this to him. 29For some were supposing, 

because Judas had the money box, that Jesus 

was saying to him, “Buy the things we have 

need of for the feast”; or else, that he should 

give something to the poor. 30And so, after 

receiving the morsel, he went out immediately; 

and it was night. 

Jesus predicts Peter‘s denial (212/John 13.31-

13.38/Luke 22.31-22.38) 
31Therefore when he had gone out, Jesus said, 

“Now is the Son of Man glorified, and God is 

glorified in Him; 32if God is glorified in Him, 

God will also glorify Him in Himself, and will 

glorify Him immediately. 33Little children, I 

am with you a little while longer. You will seek 

Me; and as I said to the Jews, now I also say to 

you, ‘Where I am going, you cannot come.’ 
34A new commandment I give to you, that you 

love one another, just as I have loved you, that 

you also love one another. 35By this all men 

will know that you are My disciples, if you 

have love for one another.” 

 

 

 

 

 

Giăng 13.21-13.35  

21Khi Giề-xu đã nói điều này rồi, Ngài trở nên 

bối-rối trong linh, và làm chứng, và phán: “Quả 

thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, rằng một trong 

các ngươi sẽ phản Ta.” 22Các môn-đồ nhìn 

nhau, không biết chắc Ngài đang nói về ai. 23Ở 

đó đang tựa nơi ngực của Giề-xu một trong các 

môn-đồ của Ngài, người mà Giề-xu thương. 
24Bởi vậy Si-môn

 
Phi-e-rơ ra hiệu cho người, 

và nói với người: “Hãy nói cho chúng ta biết 

Thầy đang nói về ai.” 25Vì vậy người nghiêng 
trở lại trên ngực Giề-xu, thưa với Ngài: “Thưa 

Chúa, ấy là ai?” 26Bởi vậy, Giề-xu trả lời: “Đó 

là kẻ mà Ta sẽ nhúng miếng bánh và ban nó 

cho hắn.” Vì vậy, khi Ngài đã nhúng miếng ấy, 

Ngài trao nó cho Giu-đa,
 
con trai của Si-môn 

Ích-ca-ri-ốt(1). 27Và sau khi miếng ấy, thì Sa-tan 

vào trong hắn. Bởi vậy Giề-xu phán cùng hắn: 

“Điều ngươi làm, làm mau đi.” 28Bấy giờ, 

không ai trong các người tựa ở bàn ăn biết vì 

mục-đích gì Ngài đã nói điều này với hắn. 29Vì 

có người tưởng, vì Giu-đa có hộp tiền, rằng 

Giề-xu đang nói với hắn: “Hãy mua những thứ 

chúng ta cần cho kỳ lễ”; hay là, rằng hắn nên 

cho kẻ nghèo cái gì đó. 30Và vì vậy, sau khi 

nhận miếng ấy, hắn ra đi tức thì; và ấy là ban 

đêm. 

Giề-xu báo trước sự chối từ của Phi-e-rơ 

(212/Giăng 13.31-13.38/Lu-ca 22.31-22.38) 
31Bởi vậy khi hắn đã đi ra, Giề-xu phán: “Bây 

giờ Con Trai Loài Người được vinh-hiển, và 

Đức Chúa TRỜI được vinh-hiển trong Người; 
32nếu Đức Chúa TRỜI đã được vinh-hiển trong 

Người, Đức Chúa TRỜI cũng sẽ vinh-hiển 

Người trong chính Ngài, và sẽ vinh-hiển Người 

tức thì. 33Hỡi các con bé-mọn, Ta ở với các con 

ít lâu nữa. Các con sẽ tìm kiếm Ta; và như Ta 

đã nói với dân Giu-đa, bây giờ Ta cũng nói với 

các con: ‘Nơi Ta sắp đi, các con không thể 

đến.’ 34Một điều-răn mới Ta cho các con, rằng: 

các con yêu-thương lẫn nhau, y như Ta đã 

thương-yêu các con, để các con cũng thương-

yêu lẫn nhau. 35Bởi điều này mọi người sẽ biết 

rằng các con là các môn-đồ của Ta, nếu các con 

có tình thương cho nhau.” 

 

 

                                                           
1bản khác: Giu-đa con của Si-môn từ Ka-ri-ốt  



Giăng 13.36-14.14 

36Si-môn
 
Phi-e-rơ thưa với Ngài: “Thưa Chúa, 

Chúa sắp đi đâu?” Giề-xu trả lời: “Nơi Ta đi, 

bây giờ ngươi không thể theo Ta; nhưng ngươi 

sẽ đi theo sau này.” 37Phi-e-rơ thưa với Ngài: 

“Thưa Chúa, tại sao tôi không thể đi theo Chúa 

ngay bây giờ? Tôi sẽ hi-sinh mạng sống của tôi 

vì Chúa.” 38Giề-xu trả lời: “Ngươi sẽ hi-sinh 

mạng sống của ngươi vì Ta ư? Quả thật, quả 

thật, Ta bảo ngươi, gà sẽ không gáy, cho đến 

khi ngươi chối Ta 3 lần.” 

Giề-xu là đường đi đến Cha (213/Giăng 14.1-

14.14) 

14 1“Chớ để tâm các ngươi bối-rối; hãy tin 

Đức Chúa TRỜI, cũng hãy tin Ta. 2Trong nhà 

Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu nó đã chẳng là như 

thế, Ta hẳn đã bảo các ngươi; vì Ta đi để 

chuẩn-bị một chỗ cho các ngươi. 3Và nếu Ta đi 

và chuẩn-bị một chỗ cho các ngươi, Ta sẽ đến 

một lần nữa, và sẽ nhận các ngươi vào chính 

Ta; để nơi Ta ở, ở đó các ngươi cũng được ở. 
4Và các ngươi biết đường đi nơi Ta sắp đi.” 
5Thô-ma thưa cùng Ngài: “Thưa Chúa, chúng 

tôi không biết nơi Chúa sắp đi, thế nào chúng 

tôi biết đường đi?” 6Giề-xu phán cùng người: 

“Ta là đường đi, và lẽ-thật, và sự sống; không 

ai đến cùng Cha mà không qua Ta. 7Nếu các 

ngươi đã biết Ta, các ngươi hẳn cũng đã biết 

Cha Ta; từ nay trở đi các ngươi biết Ngài, và đã 

thấy Ngài.” 8Phi-líp thưa với Ngài: “Thưa 

Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, và ấy là đủ 

cho chúng tôi.” 9Giề-xu phán cùng người: 

“Chẳng phải Ta đã ở quá lâu với các ngươi, và 

ngươi vẫn đã chưa đến chỗ biết Ta hay sao, 

Phi-líp? Kẻ đã thấy Ta, đã thấy Cha; thể nào 

ngươi nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng tôi’? 
10Ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha, và 

Cha ở trong Ta sao? Các lời mà Ta nói với các 

ngươi chẳng do Ta chủ động, nhưng Cha cứ ở 

trong Ta làm các việc của Ngài. 11Hãy tin Ta 

rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta; nếu 

không thì hãy tin vì chính các việc làm. 12Quả 

thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, kẻ tin Ta cũng 

sẽ làm các việc mà Ta làm; và các việc lớn hơn 

các việc này kẻ đó sẽ làm; vì Ta đi đến Cha. 
13Và hễ điều gì các ngươi xin nhân danh Ta, 

điều đó Ta sẽ làm, để Cha có thể được vinh-

hiển trong Con. 14Nếu các ngươi xin Ta bất cứ 

điều gì nhân danh Ta, Ta sẽ làm. 

John 13.36-14.14  

36Simon Peter said to Him, “Lord, where are 

You going?” Jesus answered, “Where I go, you 

cannot follow Me now; but you will follow 

later.” 37Peter said to Him, “Lord, why can I 

not follow You right now? I will lay down my 

life for You.” 38Jesus answered, “Will you lay 

down your life for Me? Truly, truly, I say to 

you, a cock shall not crow, until you deny Me 

three times.” 

Jesus is the way to the Father (213/John 14.1-

14.14) 

14 1“Do not let your heart be troubled; 

believe in God, believe also in Me. 2In My 

Father’s house are many dwelling places; if it 

were not so, I would have told you; for I go to 

prepare a place for you. 3And if I go and 

prepare a place for you, I will come again, and 

receive you to Myself; that where I am, there 

you may be also. 4And you know the way 

where I am going.” 5Thomas said to Him, 

“Lord, we do not know where You are going, 

how do we know the way?” 6Jesus said to him, 

“I am the way, and the truth, and the life; no 

one comes to the Father but through Me. 7If 

you had known Me, you would have known My 

Father also; from now on you know Him, and 

have seen Him.” 8Philip said to Him, “Lord, 

show us the Father, and it is enough for us.” 
9Jesus said to him, “Have I been so long with 

you, and yet you have not come to know Me, 

Philip? He who has seen Me has seen the 

Father; how do you say, ‘Show us the Father’? 
10Do you not believe that I am in the Father, 

and the Father is in Me? The words that I say to 

you I do not speak on My own initiative, but 

the Father abiding in Me does His works. 
11Believe Me that I am in the Father, and the 

Father is in Me; otherwise believe on the 

account of the works themselves. 12Truly, 

truly, I say to you, he who believes in Me, the 

works that I do will he do also; and greater 

works than these will he do; because I go to the 

Father. 13And whatever you ask in My name, 

that will I do, that the Father may be glorified 

in the Son. 14If you ask Me anything in My 

name, I will do it. 

 



John 14.15-14.27 

Jesus promises the Holy Spirit (214/John 

14.15-14.31) 
15“If you love Me, you will keep My 

commandments. 16And I will ask the Father, 

and He will give you another Helper 

(Paracletos), that He may be with you forever; 
17that is the Spirit of truth, whom the world 

cannot receive, because it does not see Him or 

know Him, but you know Him because He 

abides with you, and will be in you. 18I will not 

leave you as orphans; I will come to you. 
19After a little while the world will behold Me 

no more; but you will behold Me; because I 

live, you will also live. 20In that day you shall 

know that I am in My Father, and you in Me, 

and I in you. 21He who has My commandments 

and keeps them is the one who loves Me; and 

he who loves Me will be loved by My Father, 

and I will love him and will disclose Myself to 

him.” 22Judas (not Iscariot) said to Him, “Lord, 

what then has happened that You are going to 

disclose Yourself to us, and not to the world?” 
23Jesus answered and said to him, “If anyone 

loves Me, he will keep My word; and My 

Father will love him, and We will come to him, 

and make Our abode with him. 24He who does 

not love Me does not keep My words; and the 

word which you hear is not Mine, but is from 

the Father who sent Me. 

25“These things I have spoken to you, while 

abiding with you. 26But Paracletos (the 

Helper), the Holy Spirit, whom the Father will 

send in My name, He will teach you all things, 

and bring to your remembrance all that I said to 

you. 27Peace I leave with you; My peace I give 

to you; not as the world gives, do I give to you.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giăng 14.15-14.27   

Giề-xu hứa Đức Thánh Linh (214/Giăng 14.15-

14.31) 
15“Nếu các ngươi thương-yêu Ta, các ngươi sẽ 

giữ các điều-răn của Ta. 16Và Ta sẽ xin Cha, và 

Ngài sẽ cho các ngươi một Đấng Giúp-đỡ(1) 

(Pa-rát-lê-tọt) khác, để Ngài được ở với các 

ngươi đời đời; 17đó là Đức Thánh Linh lẽ thật, 

Đấng mà thế-gian không thể nhận, vì nó chẳng 

thấy Ngài hay biết Ngài, nhưng các ngươi biết 

Ngài vì Ngài cứ ở với các ngươi, và sẽ ở trong 

các ngươi. 18Ta sẽ không bỏ các ngươi như kẻ 

mồ-côi; Ta sẽ đến cùng các ngươi. 19Sau một ít 

lâu, trong khi thế-gian sẽ không còn nhìn thấy 

Ta nữa; nhưng các ngươi sẽ nhìn thấy Ta; vì Ta 

sống, các ngươi cũng sẽ sống. 20Trong ngày đó, 

các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, và 

các ngươi trong Ta, và Ta trong các ngươi. 
21Kẻ có các điều-răn của Ta và giữ chúng, là kẻ 

thương-yêu Ta; và kẻ thương-yêu Ta sẽ được 

Cha của Ta thương-yêu, và Ta sẽ thương-yêu 

hắn và sẽ bày tỏ chính Ta cho hắn.” 22Giu-đa 

(không phải Ích-ca-ri-ốt) thưa với Ngài: “Thưa 

Chúa, rồi điều gì đã xảy rằng Chúa sẽ bày tỏ 
Chúa cho chúng tôi, và không cho thế-gian?” 
23Giề-xu trả lời và phán cùng người: “Nếu ai 

thương-yêu Ta, hắn sẽ giữ lời của Ta; và Cha 

của Ta sẽ thương-yêu hắn, và Chúng Ta sẽ đến 

cùng hắn và làm chỗ ở của Chúng Ta với hắn. 
24Kẻ không thương-yêu Ta không giữ các lời 

của Ta; và lời mà các ngươi nghe không là của 

Ta, song từ Cha là Đấng đã sai Ta. 

25“Các điều này Ta đã nói với các ngươi, trong 

khi cứ ở với các ngươi. 26Nhưng Pa-rát-lê-tọt 

(Đấng Giúp-đỡ), là Đức Thánh-Linh, mà Cha 

sẽ sai đến nhân danh Ta, Ngài sẽ dạy các ngươi 

mọi điều, và gợi các ngươi nhớ mọi điều mà Ta 

đã bảo các ngươi. 27Bình-an Ta để lại với các 

ngươi; bình-an của Ta, Ta ban cho các ngươi; 

không như thế-gian cho, Ta cứ cho các ngươi.  

 

                                                           
1nguyên ngữ: παράκλητος (Pa-rát-lê-tọt); Người được gọi 

bên cạnh để nói chuyện để giúp đỡ. Từ “Pa-rát-lê-tọt” có 

hai nghĩa tùy theo vị trí xuất hiện trong Thánh Kinh: (i) 

Đấng Giúp-đỡ (Helper) (Giăng 14.16, 14.26; 15.26; 16.7: 

Đức Thánh Linh ở trong mỗi Cơ-rít-nhân), và (ii) Đấng 

Cầu-thay (Advocate) (1 Giăng 2.1: Cơ-rít-tô nơi tay phải 

của Đức Chúa Trời). Đây là một trong rất nhiều chứng-cớ 

mà Thánh Kinh khải thị rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo-

hóa độc-nhất tự tỏ ra là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa 

Thánh Linh tùy theo bối-cảnh và việc làm của Ngài. 



Giăng 14.28-15.11 

Chớ để tâm của các ngươi bối-rối, cũng chớ để 

nó sợ-hãi. 28Các ngươi đã nghe rằng Ta bảo các 

ngươi: ‘Ta ra đi, và Ta sẽ đến cùng các ngươi.’ 

Nếu các ngươi đã thương-yêu Ta, các ngươi 

hẳn đã vui-mừng vì Ta đi đến Cha; vì Cha lớn 

hơn Ta. 29Và bây giờ Ta đã bảo các ngươi 

trước khi nó xảy đến, để khi nó xảy đến, các 

ngươi có thể tin. 30Ta sẽ chẳng nói nhiều hơn 

với các ngươi, vì kẻ cai-trị thế-gian đang đến, 

và nó chẳng có gì trong Ta; 31nhưng để thế-

gian được biết rằng Ta thương-yêu Cha, và như 

Cha đã ban cho Ta điều-răn, Ta cũng ban cho 

như vậy. Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy đi từ đây.” 

Giề-xu dạy về gốc và nhánh nho (215/Giăng 

15.1-15.17) 

15 1“Ta là gốc nho thật, và Cha Ta là người 

trồng nho. 2Mọi nhánh trong Ta không mang 

trái, Ngài chặt đi; và mỗi nhánh mang trái, Ngài 

tỉa nó, để nó có thể mang nhiều trái hơn. 3Các 

ngươi sạch(1) rồi vì lời mà Ta đã nói cùng các 

ngươi. 4Hãy cứ ở trong Ta, và Ta trong các 

ngươi. Như nhánh không thể tự mang trái, trừ 

phi nó cứ ở trong gốc nho ấy, vì vậy các ngươi 

cũng không thể, trừ phi các ngươi cứ ở trong 

Ta. 5Ta là gốc nho, các ngươi là các nhánh; kẻ 

nào cứ ở trong Ta và Ta trong nó, nó có nhiều 

kết quả, vì cách ly khỏi Ta các ngươi không thể 

làm gì cả. 6Nếu kẻ nào không cứ ở trong Ta, kẻ 

đó bị ném đi là một nhánh, và khô đi; và họ 

gom chúng lại, và quăng chúng vào trong lửa, 

và chúng bị đốt. 7Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, 

và các lời của Ta cứ ở trong các ngươi, hãy xin 

bất cứ điều gì các ngươi mong-ước, và nó sẽ 

được làm cho các ngươi. 8Bởi điều này Cha Ta 

được vinh-hiển, rằng các ngươi mang nhiều kết 

quả, và như thế chứng-tỏ là các môn-đồ của Ta. 
9Y như Cha đã thương-yêu Ta, Ta cũng đã 

thương-yêu các ngươi; hãy cứ ở trong tình yêu 

của Ta. 10Nếu các ngươi giữ các điều-răn của 

Ta, các ngươi sẽ cứ ở trong tình yêu của Ta; y 

như Ta đã giữ các điều-răn của Cha Ta, và cứ ở 

trong tình yêu của Ngài. 11Các điều này Ta đã 

nói cùng các ngươi, để niềm vui của Ta có thể ở 

trong các ngươi, và để niềm vui của các ngươi 

có thể được làm đầy. 

                                                           
1cùng một gốc Hy-từ nói về việc tỉa (prune) và rửa 

(cleanse) 

John 14.28-15.11 

Let not your heart be troubled, nor let it be 

fearful. 28You heard that I said to you, ‘I go 

away, and I will come to you.’ If you loved Me, 

you would have rejoiced because I go to the 

Father; for the Father is greater than I. 29And 

now I have told you before it comes to pass, 

that when it comes to pass, you may believe. 
30I will not speak much more with you, for the 

ruler of the world is coming, and he has nothing 

in Me; 31but that the world may know that I 

love the Father, and as the Father gave Me 

commandment, even so I do. Arise, let us go 

from here.” 

Jesus teaches about the vine and the branches 

(215/John 15.1-15.17) 

15 1“I am the true vine, and My Father is the 

vinedresser. 2Every branch in Me that does not 

bear fruit, He cuts off; and every branch that 

bears fruit, He cleanses it, that it may bear more 

fruit. 3You are already clean because of the 

word which I have spoken to you. 4Abide in 

Me, and I in you. As the branch cannot bear 

fruit of itself, unless it abides in the vine, so 

neither can you, unless you abide in Me. 5I am 

the vine, you are the branches; he who abides in 

Me and I in him, he bears much fruit, for apart 

from Me you can do nothing. 6If anyone does 

not abide in Me, he is thrown away as a branch, 

and dries up; and they gather them, and cast 

them into the fire, and they are burned. 7If you 

abide in Me, and My words abide in you, ask 

whatever you wish, and it shall be done for you. 

8By this is My Father glorified, that you bear 

much fruit, and so prove to be My disciples. 
9Just as the Father has loved Me, I have also 

loved you; abide in My love. 10If you keep My 

commandments, you will abide in My love; just 

as I have kept My Father’s commandments, and 

abide in His love. 11These things I have spoken 

to you, that My joy may be in you, and that 

your joy may be made full. 

 

 

 

 

 

 

 



John 15.12-15.27 

12“This is My commandment, that you love one 

another, just as I have loved you. 13Greater 

love has no one than this that one lay down his 

life for his friends. 14You are My friends, if 

you do what I command you. 15No longer do I 

call you slaves, for the slave does not know 

what his master is doing; but I have called you 

friends, for all things that I have heard from My 

Father I have made known to you. 16You did 

not choose Me, but I chose you, and appointed 

you, that you would go and bear fruit, and that 

your fruit would remain, that whatever you ask 

of the Father in My name, He may give to you. 
17This I command you, that you love one 

another. 

Jesus warns about the world’s hatred 

(216/John 15.18-16.4a) 
18“If the world hates you, know that it has 

hated Me before it hated you. 19If you were of 

the world, the world would love its own; but 

because you are not of the world, but I chose 

you out of the world, therefore the world hates 

you. 20Remember the word that I said to you, 

‘A slave is not greater than his master.’ If they 

persecuted Me, they will also persecute you; if 

they kept My word, they will keep yours also. 
21But all these things they will do to you for 

My name’s sake, because they do not know the 

One who sent Me. 22If I had not come and 

spoken to them, they would not have sin, but 

now they have no excuse for their sin. 23He 

who hates Me hates My Father also. 24If I had 

not done among them the works which no one 

else did, they would not have sin; but now they 

have both seen and hated Me and My Father as 

well. 25But they have done this in order that the 

word may be fulfilled that is written in their 

Law, ‘THEY HATED ME WITHOUT A CAUSE.’ 
26When Paracletos (the Helper) comes, whom I 

will send to you from the Father, that is the 

Spirit of truth, who proceeds from the Father, 

He will bear witness of Me, 27and you will bear 

witness also, because you have been with Me 

from the beginning. 

 

 

Giăng 15.12-15.27 

12“Đây là điều-răn của Ta, rằng các ngươi yêu-

thương lẫn nhau, y như Ta đã yêu-thương các 

ngươi. 13Chẳng ai có tình yêu lớn hơn tình yêu 

này, là người đó hi-sinh tính-mạng của mình vì 

bạn hữu của mình. 14Các ngươi là bạn của Ta, 

nếu các ngươi làm điều Ta truyền cho các 

ngươi. 15Ta không còn gọi các ngươi là nô-lệ 

nữa, vì kẻ nô-lệ không biết điều chủ của nó 

đang làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn, vì 

mọi điều mà Ta đã nghe từ Cha Ta, Ta đã cho 

các ngươi biết. 16Các ngươi đã chẳng chọn Ta, 

nhưng Ta đã chọn các ngươi, và đã lập các 

ngươi, để các ngươi sẽ đi và mang kết quả, và 

rằng quả của các ngươi sẽ tồn-tại, để bất cứ 

điều gì các ngươi xin Cha nhân danh Ta, Ngài 

có thể cho các ngươi. 17Điều này Ta truyền cho 

các ngươi, rằng các ngươi yêu-thương lẫn nhau. 

Giề-xu cảnh-cáo về sự căm-ghét của thế-gian 

(216/Giăng 15.18-16.4a) 
18“Nếu thế-gian ghét các ngươi, hãy biết rằng 

nó đã ghét Ta trước khi nó ghét các ngươi. 
19Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thế-gian 

hẳn yêu-thương người của nó; nhưng vì các 

ngươi không thuộc về thế-gian, nhưng Ta đã 

chọn các ngươi ra khỏi thế-gian, bởi vậy thế-

gian ghét các ngươi. 20Hãy nhớ lời mà Ta đã 

bảo các ngươi: ‘Nô-lệ chẳng lớn hơn chủ của 

nó.’ Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các 

ngươi; nếu họ đã giữ lời của Ta, họ cũng sẽ giữ 

lời của các ngươi. 21Nhưng tất cả các điều này 

họ sẽ gây cho các ngươi vì danh của Ta, vì họ 

không biết Đấng đã sai Ta. 22Nếu Ta đã chẳng 

đến và đã chẳng nói với họ, họ hẳn đã chẳng có 

tội, nhưng bây giờ họ không có lời bào-chữa 

nào cho tội của họ. 23Kẻ ghét Ta cũng ghét Cha 

của Ta. 24Nếu Ta đã chẳng làm giữa họ các 

việc mà không ai khác đã làm, họ hẳn đã chẳng 

có tội; nhưng bây giờ họ đã thấy lẫn ghét Ta 

cùng Cha của Ta. 25Nhưng họ đã làm điều này 

để chính lời được viết trong Luật-pháp của họ 

được ứng-nghiệm: ‘HỌ ĐÃ GHÉT TA VÔ CỚ.’
(1) 

26Khi Pa-rát-lê-tọt (Đấng Giúp-đỡ) đến, mà Ta 

sẽ sai đến cùng các ngươi từ Cha, đó là Linh lẽ 

thật, Đấng đi ra từ Cha, Ngài sẽ mang chứng cớ 

về Ta, 27và các ngươi cũng sẽ mang chứng cớ, 

vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu. 

                                                           
1Thánh-thi 35.19; 69.4 



Giăng 16.1-16.16 

16 1“Các điều này Ta đã nói với các ngươi, để 

các ngươi có thể được giữ khỏi bị sẩy-chân. 
2Họ sẽ khiến các ngươi bị hội-đường rút phép 

thông công, nhưng một giờ nọ sắp đến cho mọi 

kẻ giết các ngươi nghĩ rằng hắn đang dâng sự 

phục-vụ cho Đức Chúa TRỜI. 3Và các điều này 

họ sẽ làm, vì họ đã chẳng biết Cha, hoặc Ta. 
4aNhưng các điều này Ta đã nói với các ngươi, 

để khi giờ của chúng đến, các ngươi có thể nhớ 

rằng Ta đã bảo các ngươi.” 

Giề-xu dạy về Đức Thánh Linh (217/Giăng 

16.4b-15) 

4b“Và các điều này Ta đã chẳng nói với các 

ngươi vào ban đầu, vì Ta đã ở với các ngươi. 
5Nhưng bây giờ Ta sắp đi đến Đấng đã sai Ta; 

và không có ai trong các ngươi hỏi Ta: ‘Thầy 

sắp đi đâu?’ 6Nhưng vì Ta đã nói các điều này 

cùng các ngươi, nỗi buồn-phiền đã đầy tâm của 

các ngươi. 7Nhưng Ta bảo các ngươi lẽ thật, ấy 

là cho sự ích-lợi của các ngươi để Ta ra đi; vì 

nếu Ta không ra đi, Pa-rát-lê-tọt (Đấng Giúp-

đỡ) sẽ không đến cùng các ngươi; nhưng nếu 

Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến cùng các ngươi. 8Và 

Ngài, khi Ngài đến, sẽ kết-án thế-gian về tội, và 

sự công-chính, và sự phán-xét; 9về tội, vì họ 

không tin Ta; 10và về sự công-chính, vì Ta đi 

đến cùng Cha, và các ngươi chẳng còn trông 

thấy Ta nữa; 11và về sự phán-xét, vì kẻ cai-trị 

thế gian này đã bị phán-xét.” 

12“Ta có nhiều điều hơn nữa để nói cùng các 

ngươi, nhưng bây giờ các ngươi không thể cưu-

mang chúng được. 13Nhưng khi Ngài, Linh lẽ 

thật, đến, Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi vào trong 

mọi lẽ thật; vì Ngài sẽ không nói do chính thế 

chủ động của Ngài, nhưng bất cứ điều gì Ngài 

nghe, Ngài sẽ nói; và Ngài sẽ mở ra cho các 

ngươi điều sẽ đến. 14Ngài sẽ làm vinh-quang 

Ta; vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về của Ta, và sẽ 

vạch trần nó ra cho các ngươi. 15Tất cả các sự 

vật mà Cha có là của Ta; bởi vậy Ta đã nói rằng 

Ngài lấy điều thuộc về Ta, và sẽ vạch trần nó ra 
cho các ngươi. 

Giề-xu giảng-dạy về việc dùng danh của Ngài 

trong lời cầu-nguyện (218/Giăng 16.16-16.33) 
16“Một ít lâu, và các ngươi sẽ không còn trông 

thấy Ta nữa; và lại một ít lâu, các ngươi sẽ thấy 

Ta, vì Ta đi đến cùng Cha.” 

John 16.1-16.16 

16 1“These things I have spoken to you, that 

you may be kept from stumbling. 2They will 

make you excommunicated from the 

synagogue, but an hour is coming for everyone 

who kills you to think that he is offering service 

to God. 3And these things they will do, because 

they have not known the Father, or Me. 4aBut 

these things I have spoken to you, that when 

their hour comes, you may remember that I told 

you.” 

Jesus teaches about the Holy Spirit (217/John 

16.4b-15) 

4b“And these things I did not say to you at the 

beginning, because I was with you. 5But now I 

am going to Him who sent Me; and none of you 

asks Me, ‘Where are You going?’ 6But because 

I have said these things to you, sorrow has 

filled your heart. 7But I tell you the truth, it is 

to your advantage that I go away; for if I do not 

go away, Paracletos (the Helper) will not come 

to you; but if I go, I will send Him to you. 8And 

He, when He comes, will convict the world 

concerning sin, and righteousness, and 

judgment; 9concerning sin, because they do not 

believe in Me; 10and concerning righteousness, 

because I go to the Father, and you no longer 

behold Me; 11and concerning judgment, 

because the ruler of this world has been 

judged.” 

12“I have many more things to say to you, but 

you cannot bear them now. 13But when He, the 

Spirit of truth, comes, He will guide you into all 

the truth; for He will not speak on His own 

initiative, but whatever He hears, He will speak; 

and He will disclose to you what is to come. 
14He will glorify Me; for He will take of Mine, 

and shall disclose it to you. 15All things that the 

Father has are Mine; therefore I said, that He 

takes of Mine, and will disclose it to you. 

 

Jesus teaches about using His name in prayer 

(218/John 16.16-16.33) 
16“A little while, and you will no longer behold 

Me; and again a little while, and you will see 

Me, because I go to the Father.”  



John 16.17-16.30 

17Some of His disciples therefore said to one 

another, “What is this thing He is telling us, ‘A 

little while, and you will not behold Me; and 

again a little while, and you will see Me’; and, 

‘Because I go to the Father’?” 18And so they 

were saying, “What is this that He says, ‘A 

little while’? We do not know what He is 

talking about.” 19Jesus knew that they wanted 

to question Him, and He said to them, “Are you 

discussing among yourselves what I meant 

when I said, ‘A little while, and you will not 

behold Me, and again a little while, and you 

will see Me’? 20Truly, truly, I say to you, that 

you will weep and lament, but the world will 

rejoice; you will be sorrowful, but your sorrow 

will be turned to joy. 21Whenever a woman is 

in labor, she has sorrow, because her hour has 

come; but when she gives birth to the child, she 

remembers the anguish no more, for joy that a 

human being has been born into the world. 
22Therefore you too now have sorrow; but I 

will see you again, and your heart will rejoice, 

and no one takes your joy away from you.
 

23And in that day you will question Me 

nothing. Truly, truly, I say to you, if you ask the 

Father for anything in My name, He will give it 

to you. 24Until now you have asked for nothing 

in My name; ask, and you will receive, that 

your joy may be made full. 

25“These things I have spoken to you in figures 

of speech; an hour is coming when I will speak 

no more to you in figures of speech, but will 

tell you plainly of the Father. 26In that day you 

will ask in My name, and I do not say to you 

that I will request the Father on your behalf; 
27for the Father Himself loves you, because 

you have loved Me, and have believed that I 

came forth from the Father. 28I came forth from 

the Father, and have come into the world; I am 

leaving the world again, and going to the 

Father.” 29His disciples said, “Yes, now You 

are speaking plainly, and are not using a figure 

of speech. 30Now we know that You know all 

things, and do not need for anyone to question 

You; by this we believe that You came from 

God.” 

Giăng 16.17-16.30 

17Bởi vậy, một số môn-đồ của Ngài nói với 

nhau: “Thầy đang bảo chúng ta điều gì đây: 

‘Một ít lâu, và các ngươi sẽ không còn trông 

thấy Ta nữa; và lại một ít lâu, các ngươi sẽ thấy 

Ta’; và ‘Vì Ta đi đến cùng Cha’?” 18Và thế là 

họ nói: “Thầy nói ‘Một ít lâu’ là gì? Chúng ta 

không biết Thầy đang nói gì.” 19Giề-xu biết 

rằng họ muốn chất-vấn Ngài, và Ngài bảo họ: 

“Có phải các ngươi đang thảo-luận giữa các 

ngươi ý Ta là gì khi Ta đã nói: ‘Một ít lâu, và 

các ngươi sẽ không trông thấy Ta; và lại một ít 

lâu, các ngươi sẽ thấy Ta,’ phải không? 20Quả 

thật, quả thật, Ta bảo các ngươi rằng các ngươi 

sẽ khóc-lóc và than-vãn, nhưng thế-gian sẽ vui-

mừng; các ngươi sẽ đau-buồn, nhưng nỗi đau 

của các ngươi sẽ được biến thành niềm vui. 
21Khi nào một người đàn-bà trong sự sinh đẻ, 

bà có sự đau-đớn, vì giờ của bà đã đến; nhưng 

khi bà sinh ra đứa con, bà không còn nhớ nỗi 

đớn-đau đó nữa, vì niềm vui rằng một con 

người đã được sinh ra đời. 22Bởi vậy, bây giờ 

các ngươi cũng có sự đau-đớn; song Ta sẽ lại 

thấy các ngươi, và tâm của các ngươi sẽ vui-

mừng, và chẳng có ai lấy niềm vui của các 

ngươi đi khỏi các ngươi. 23Và trong ngày đó, 

các ngươi sẽ không chất-vấn Ta gì cả. Quả thật, 

quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi xin 

Cha bất cứ điều gì nhân danh Ta, Ngài sẽ ban 

nó cho các ngươi. 24Cho đến bây giờ, các 

ngươi đã chẳng xin điều gì nhân danh Ta cả; 

hãy xin, các ngươi sẽ nhận, để niềm vui của các 

ngươi có thể được làm đầy. 

25“Các điều này Ta đã nói với các ngươi bằng 

cách nói ví von; một giờ nọ đang đến khi Ta sẽ 

không còn nói ví von với các ngươi nữa, nhưng 

sẽ nói thẳng cho các ngươi về Cha. 26Trong 

ngày đó các ngươi sẽ xin nhân danh Ta, và Ta 

không nói với các ngươi rằng Ta sẽ yêu-cầu 

Cha thay mặt cho các ngươi; 27vì chính Cha 

thương-yêu các ngươi, vì các ngươi đã thương-

yêu Ta, và đã tin rằng Ta đã đến từ Cha. 28Ta 

đã đến từ Cha, và đã đến vào trong thế-gian; Ta 

lại sắp rời thế-gian, và sắp đi tới Cha.” 29Các 

môn-đồ của Ngài thưa: “Vâng, bây giờ Thầy 

đang nói thẳng, và không nói ví von. 30Bây giờ 

chúng tôi biết rằng Thầy biết mọi sự việc, và 

không cần ai hỏi Thầy; bởi điều này chúng tôi 

tin rằng Thầy đã đến từ Đức Chúa TRỜI.” 



Giăng 16.31-17.11 

31Giề-xu trả lời họ: “Bây giờ các ngươi tin 

chăng? 32Này, một giờ nọ đang đến, và đã đến 

rồi, để các ngươi bị phân tán, ai về nhà nấy, và 

bỏ Ta một mình; và tuy vậy Ta không ở một 

mình đâu, vì Cha ở với Ta. 33Các điều này Ta 

đã nói cùng các ngươi, để trong Ta các ngươi 

được bình-an. Trong thế-gian, các ngươi có 

hoạn-nạn, nhưng can-đảm lên; Ta đã thắng thế-

gian rồi.” 

Giề-xu cầu-nguyện cho chính mình (219/Giăng 

17.1-17.5) 

17 1Giề-xu đã nói các điều này; và ngước mắt 

mình lên trời, Ngài nói: “Cha ơi, giờ ấy đã đến; 

xin làm Con Trai của Cha vinh-hiển, để Con 

Trai được làm Cha vinh-hiển, 2y như Cha đã 

cho Con Trai thẩm-quyền trên mọi xác-thịt, để 

cho mọi kẻ mà Cha đã ban cho Con Trai, Con 

Trai có thể ban cho sự sống đời đời. 3Và, đây là 

sự sống đời đời rằng họ được biết Cha, Đức 

Chúa TRỜI thật duy-nhất, và Giề-xu Cơ-rít-tô, 

Đấng Cha đã sai. 4Con đã làm Cha vinh-hiển 

trên trái đất, đã hoàn-thành công-việc mà Cha 

đã giao Con làm. 5Và bây giờ, xin làm Cha Con 

vinh-hiển cùng với Cha, Cha ơi, với vinh-quang 

mà Con đã có với Cha trước khi có thế-giới. 

Giề-xu cầu-nguyện cho các môn-đồ của Ngài 

(220/Giăng 17.6-17.19) 

6“Con đã biểu-lộ danh của Cha cho các người 

mà Cha đã cho Con ra khỏi thế-gian; họ là của 

Cha, và Cha đã ban họ cho Con, và họ đã giữ 

lời của Cha. 7Bây giờ họ đã đến mức biết rằng 

mọi sự Cha đã ban cho Con đều là từ Cha; 8vì 

các lời mà Cha đã ban cho Con, Con đã ban cho 

họ; và họ đã nhận chúng và thật sự đã hiểu rằng 

Con đã đi ra từ Cha, và họ đã tin rằng Cha đã 

sai Con. 9Con thỉnh cầu thay mặt cho họ; Con 

không thỉnh cầu thay mặt cho thế-gian, nhưng 

thay mặt cho những kẻ mà Cha đã ban cho Con, 

vì họ là của Cha; 10và mọi thứ của Con là của 

Cha, và của Cha là của Con; và Con đã được 

làm vinh-hiển trong họ. 11Và Con không còn ở 

trong thế-gian nữa; nhưng họ ở trong thế-gian, 

và Con sắp đến cùng Cha. Cha Thánh ơi, xin 

giữ họ trong danh của Cha, danh mà Cha đã 

ban cho Con, để họ được là một, y như Chúng 

ta là một. 

 

John 16.31-17.11 

31Jesus answered them, “Do you now believe? 
32Behold, an hour is coming, and has already 

come, for you to be scattered, each to his own 

home, and to leave Me alone; and yet I am not 

alone, because the Father is with Me. 33These 

things I have spoken to you, that in Me you 

may have peace. In the world you have 

tribulation, but take courage; I have overcome 

the world.” 

Jesus prays for Himself (219/John 17.1-17.5) 

17 1These things Jesus spoke; and lifting up 

His eyes to heaven, He said, “Father, the hour 

has come; glorify Thy Son, that the Son may 

glorify Thee, 2even as Thou gave Him authority 

over all flesh, that to all that which Thou have 

given Him, He may give eternal life. 3And this 

is eternal life that they may know Thee, the 

only true God, and Jesus Christ whom Thou 

have sent. 4I glorified Thee on the earth, having 

accomplished the work which Thou hast given 

Me to do. 5And now, glorify Thou Me together 

with Thyself, Father, with the glory which I had 

with Thee before the world was. 

Jesus prays for His disciples (220/John 17.6-

17.19) 

6“I manifested Thy name to the men whom 

Thou gave Me out of the world; Thine they 

were, and Thou gavest them to Me, and they 

have kept Thy word. 7Now they have come to 

know that everything Thou have given Me is 

from Thee; 8for the words which Thou gave Me 

I have given to them; and they received them, 

and truly understood that I came forth from 

You, and they believed that Thou sent Me. 9I 

ask on their behalf; I do not ask on behalf of the 

world, but of those whom Thou hast given Me; 

for they are Thine; 10and all things that are 

Mine are Thine, and Thine are Mine; and I have 

been glorified in them. 11And I am no more in 

the world; but they are in the world, and I am 

coming to Thee. Holy Father, keep them in Thy 

name, the name which Thou hast given Me, that 

they may be one, even as We are one.  

 



John 17.12-17.26 

12While I was with them, I was keeping them 

in Thy name which Thou hast given Me; and I 

guarded them, and not one of them perished 

except the son of perdition, that the Scripture 

might be fulfilled. 13But now I come to Thee; 

and these things I speak in the world, that they 

may have My joy made full in themselves. 14I 

have given them Thy word; and the world has 

hated them, because they are not of the world, 

just as I am not of the world. 15I do not ask 

Thee to take them out of the world, but to keep 

them from the evil one. 16They are not of the 

world, just as I am not of the world. 17Sanctify 

them in the truth; Thy word is truth. 18As Thou 

sent Me into the world, I also have sent them 

into the world. 19And for their sakes I sanctify 

Myself, that they themselves also may be 

sanctified in truth. 

Jesus prays for future believers (221/John 

17.20-17.26) 

20“I do not ask on behalf of these alone, but for 

those also who believe in Me through their 

word; 21that they may all be one; even as Thou, 

Father, are in Me, and I in Thee, that they also 

may be in Us; that the world may believe that 

Thou sent Me. 22And the glory which Thou 

hast given Me I have given to them; that they 

may be one, just as We are one; 23I in them, 

and Thou in Me, that they may be perfected 

into a unit, that the world may know that Thou 

sent Me, and didst love them, even as Thou 

didst loved Me. 24Father, I desire that they also, 

whom Thou hast given Me, be with Me where I 

am, in order that they may behold My glory, 

which Thou have given Me, for Thou did love 

Me before the foundation of the world. 25O 

righteous Father, although the world has not 

known Thee, yet I have known Thee; and these 

have known that Thou didst send Me; 26and I 

have made Thy name known to them, and will 

make it known, that the love with which Thou 

didst love Me may be in them, and I in them.” 

 

 

 

 

Giăng 17.12-17.26 

12Trong khi Con đã ở với họ, Con đã đang giữ 

gìn họ trong danh của Cha, danh mà Cha đã 

ban cho Con; và Con đã canh-giữ họ, và không 

ai trong bọn họ bị diệt-vong ngoại trừ đứa con 

của sự diệt-vong(1), để Thánh-Kinh có thể được 

ứng-nghiệm. 13Nhưng bây giờ Con đến cùng 

Cha; và các điều này Con nói trong thế-gian, để 

họ có được niềm vui của Con được làm đầy 

trong chính họ. 14Con đã cho họ lời của Cha; 

và thế-gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về 

thế-gian, y như Con không thuộc về thế-gian. 
15Con không xin Cha đưa họ ra khỏi thế-gian, 

nhưng gìn-giữ họ khỏi kẻ dữ đó. 16Họ không 

thuộc về thế-gian, y như Con không thuộc về 

thế-gian. 17Xin thánh hóa họ bằng lẽ thật; lời 

của Cha là lẽ thật. 18Như Cha đã sai Con vào 

thế-gian, Con cũng đã sai họ vào thế-gian. 19Và 

vì cớ họ, Con thánh hóa chính Con, để chính họ 

cũng có thể được thánh hóa trong lẽ-thật. 

Giề-xu cầu-nguyện cho các tín-nhân tương-lai 

(221/Giăng 17.20-17.26) 
20“Con không thỉnh cầu thay mặt cho chỉ 

những kẻ này, nhưng cũng cho những kẻ tin 

Con qua lời của họ; 21để tất cả họ được là một; 

y như Cha, Cha ơi, ở trong Con, và Con trong 

Cha, để họ cũng được ở trong Chúng Ta; để 

thế-gian có thể tin rằng Cha đã sai Con. 22Và 

vinh-quang mà Cha đã ban cho Con, Con đã 

ban cho họ; để họ được là một, y như Chúng Ta 

là một; 23Con trong họ, và Cha trong Con, để 

họ có thể được làm hoàn-hảo thành một khối(2), 

để thế-gian được biết rằng Cha đã sai Con, và 

đã thương-yêu họ, y như Cha đã thương-yêu 

Con. 24Cha ôi, Con muốn rằng họ, mà Cha đã 

ban cho Con, cũng ở với Con nơi Con ở, để họ 

có thể ngắm xem vinh-quang của Con, mà Cha 

đã ban cho Con; vì Cha đã thương-yêu Con 

trước khi sáng-thế. 25Ôi Cha công-chính, dẫu 

thế-gian đã chẳng biết Cha, song Con đã biết 

Cha; và những kẻ này đã biết rằng Cha đã sai 

Con; 26và Con đã làm họ biết danh của Cha, và 

sẽ làm danh Cha được biết, để tình thương-yêu 

mà Cha đã thương-yêu Con được ở trong họ, và 

Con trong họ.” 

 

 

                                                           
1bản khác: ngoại trừ đứa được định sẵn để bị mất 
2bản khác: là một trong chúng ta 



Giăng 18.1-18.14 

2. Giề-xu hoàn-thành sứ mệnh của Ngài 

(Giăng 18.1-21.25) 

Giề-xu bị phản và bị bắt (224/Giăng 18.1-

18.11/Ma-thi-ơ 26.47-26.56; Mác 14.43-14.52; 

Lu-ca 22.47-22.53) 

18 1Khi Giề-xu đã nói các lời này, Ngài với 

các môn-đồ của Ngài tiến bước vượt qua dòng 

nước lũ mùa đông của thung-lũng Xết-rôn, nơi 

có một cái vườn, mà chính Ngài và các môn-đồ 

của Ngài đi vào đó. 2Bấy giờ Giu-đa, kẻ phản 

Ngài, cũng biết chỗ này, vì Giề-xu thường gặp 

các môn-đồ của Ngài ở đó. 3Thế thì Giu-đa, đã 

nhận tiểu-đoàn(1) Rô-ma rồi, và các cảnh-sát-

viên từ các thầy tế-lễ cả và các người Pha-ri-si, 

đến đó với đèn lồng, đuốc, và khí-giới. 4Vậy 

Giề-xu, biết tất cả các sự việc đang đổ trên 

Ngài, bước tới, và nói với họ: “Các ngươi tìm 

ai?” 5Họ trả lời Ngài: “Giề-xu người Na-xa-

rét.” Ngài nói với họ: “TA LÀ.” Và Giu-đa, kẻ 

phản Ngài, cũng đang đứng với bọn họ. 6Bởi 

vậy khi Ngài nói với họ: “TA LÀ,” họ bước lui, 

và té xuống đất. 7Vậy Ngài lại hỏi họ: “Các 

ngươi tìm ai?” Họ nói: “Giề-xu người Na-xa-

rét,” 8Giề-xu trả lời: “Ta đã bảo các ngươi rằng 

TA LÀ; vậy nếu các ngươi tìm Ta, hãy để các 

ông này đi con đường của họ,” 9để lời ấy có thể 

được ứng-nghiệm mà Ngài đã nói: “Trong 

những kẻ mà Cha đã ban cho Con, Con đã 

chẳng mất một người.” 10Vậy thì, Si-môn
 
Phi-

e-rơ, có một thanh gươm, rút nó ra, và chém 

người nô-lệ của thầy tế-lễ thượng-phẩm, và cắt 

đứt tai hữu của hắn; và tên của người nô-lệ là 

Man-chu. 11Vì thế Giề-xu nói với Phi-e-rơ: 

“Hãy tra gươm vào vỏ; cái chén mà Cha đã ban 

cho Ta, há Ta sẽ không uống nó sao?” 

An-ne chất-vấn Giề-xu (225/Giăng18.12-18.24) 
12Thế là tiểu-đoàn Rô-ma và vị chỉ-huy-trưởng, 

và các cảnh-sát-viên của dân Giu-đa, bắt Giề-xu 

và trói Ngài, 13và dẫn Ngài tới An-ne trước 

tiên; vì hắn là cha vợ của Cai-phe, là thầy tế-lễ 

thượng-phẩm năm đó. 14Bấy giờ Cai-phe là 

người đã khuyên dân Giu-đa rằng ấy là có lợi 

cho một người chết thay cho dân-tộc. 

 

 

                                                           
1khoảng 600 người 

John 18.1-18.14 

2. Jesus completes His mission (Giăng 18.1-

21.25) 

Jesus is betrayed and arrested (224/John 18.1-

18.11/Matthew 26.47-26.56; Mark 14.43-14.52; 

Luke 22.47-22.53) 

18 1When Jesus had spoken these words, He 

went forth with His disciples over the winter-

torrent of the Kidron, where there was a garden, 

into which He Himself entered, and His 

disciples. 2Now Judas, who was betraying Him, 

also knew the place, for Jesus had often met 

there with His disciples. 3Judas then, having 

received the Roman cohort, and officers from 

the chief priests and the Pharisees, came there 

with lanterns and torches and weapons. 4Jesus 

therefore, knowing all the things that were 

coming upon Him, went forward, and said to 

them, “Whom do you seek?” 5They answered 

Him, “Jesus the Nazarene.” He said to them, “I 

AM.” And Judas, who was betraying Him, also 

was standing with them. 6When therefore He 

said to them, “I AM,” they stepped back, and 

fell to the ground. 7Again He asked them 

therefore, “Whom do you seek?” And they said, 

“Jesus the Nazarene.” 8Jesus answered, “I told 

you that I AM; if therefore you seek Me, let 

these men go their way,” 9that the word might 

be fulfilled which He spoke, “Of those whom 

Thou hast given Me I lost not one.” 10Simon 

Peter therefore, having a sword, drew it, and 

struck the high priest’s slave, and cut off his 

right ear; and the slave’s name was Malchus. 
11Jesus therefore said to Peter, “Put the sword 

into the sheath; the cup which the Father has 

given Me, shall I not drink it?” 

Annas questions Jesus (225/John 18.12-18.24) 
12So the Roman cohort and the commander, 

and the officers of the Jews, arrested Jesus and 

bound Him, 13and led Him to Annas first; for 

he was the father-in-law of Caiaphas, who was 

high priest that year. 14Now Caiaphas was the 

one who had advised the Jews that it was 

expedient for one man to die on behalf of the 

people. 

 

 

 

 



John 18.15-18.27 

15And Simon Peter was following Jesus, and so 

was another disciple. Now that disciple was 

known to the high priest, and entered with Jesus 

into the court of the high priest, 16but Peter was 

standing at the door outside. So the other 

disciple, who was known to the high priest, 

went out and spoke to the doorkeeper, and 

brought Peter in. 17The slave-girl therefore who 

kept the door said to Peter, “You are not also 

one of this man’s disciples, are you?” He said, 

“I am not.” 18Now the slaves and the officers 

were standing there, having made a charcoal 

fire, for it was cold, and they were warming 

themselves; and Peter also was with them, 

standing and warming himself. 

19The high priest therefore questioned Jesus 

about His disciples, and about His teaching. 
20Jesus answered him, “I have spoken openly 

to the world; I always taught in synagogues and 

in the temple, where all the Jews come together; 

and I spoke nothing in secret. 21Why do you 

question Me? Question those who have heard 

what I spoke to them; behold, these know what 

I said.” 22And when He had said this, one of 

the officers standing nearby gave Jesus a blow, 

saying, “Is that the way You answer the high 

priest?” 23Jesus answered him, “If I have 

spoken wrongly, bear witness of the wrong; but 

if rightly, why do you strike Me?” 24Annas 

therefore sent Him bound to Caiaphas the high 

priest. 

Peter denies knowing Jesus (227/John 18.25-

18.27/ Matthew 26.69-26.75; Mark 14.66-

14.72; Luke 22.54-65) 
25Now Simon Peter was standing and warming 

himself. They said therefore to him, “You are 

not also one of His disciples, are you?” He 

denied it, and said, “I am not.” 26One of the 

slaves of the high priest, being a relative of the 

one whose ear Peter cut off, said, “Did I not see 

you in the garden with Him?” 27Peter therefore 

denied it again, and immediately a cock 

crowed. 

Jesus stands trial before Pilate (230/John 

18.28-38a/Matthew 27.11-27.14; Mark 15.2-

15.5; Luke 23.1-23.5) 

Giăng 18.15-18.27 

15Và Si-môn
 
Phi-e-rơ đi theo Giề-xu, và một 

môn-đồ khác cũng thế. Bấy giờ môn-đồ đó 
được thầy tế-lễ thượng-phẩm biết, và vào với 

Giề-xu trong sân thầy tế-lễ thượng-phẩm, 
16song Phi-e-rơ đang đứng nơi cửa bên ngoài. 

Vì vậy môn-đồ khác đó, kẻ được thầy tế-lễ 

thượng-phẩm biết, đi ra và nói chuyện với 

người giữ cửa, và đưa Phi-e-rơ vào. 17Bởi vậy 

người nữ nô-lệ giữ cổng nói với Phi-e-rơ: 

“Ngươi chẳng phải cũng là một trong các môn-

đồ của Người này à?” Người nói: “Ta chẳng 

phải.” 18Bấy giờ những kẻ nô-lệ và các cảnh-

sát-viên đang đứng ở đó, đã nhen lửa than, vì 

trời lạnh, và họ đang sưởi ấm họ; và Phi-e-rơ 

cũng ở với họ và sưởi ấm người.  

19Vậy thì thầy tế-lễ thượng-phẩm chất-vấn Giề-

xu về các môn-đồ của Ngài, và về lời dạy của 

Ngài. 20Giề-xu trả lời hắn: “Ta đã nói công-

khai cùng thế-gian; Ta đã luôn luôn giảng-dạy 

trong các hội-đường và trong đền-thờ, nơi tất cả 

dân Giu-đa đến với nhau; và Ta đã chẳng nói 

điều gì trong bí-mật. 21Tại sao ngươi chất-vấn 

Ta? Hãy chất-vấn những kẻ đã nghe điều Ta đã 

nói với họ; kìa, những kẻ này biết điều Ta đã 

nói.” 22Và khi Ngài đã nói điều này, một trong 

các cảnh-sát-viên đứng gần đánh Giề-xu một 

cú, nói: “Đó là cách Ngươi trả lời thầy tế-lễ 

thượng-phẩm ư?” 23Giề-xu trả lời hắn: “Nếu Ta 

đã nói sai, hãy mang chứng cớ về cái sai đó; 

nhưng nếu đúng, tại sao ngươi đánh Ta?” 24Bởi 

vậy An-ne sai giải Ngài vẫn bị trói đến Cai-phe 

thầy tế-lễ thượng-phẩm. 

Phi-e-rơ chối biết Giề-xu (227/Giăng 18.25-

18.27/ Ma-thi-ơ 26.69-26.75; Mác 14.66-14.72; 

Lu-ca 22.54-22.65) 
25Bấy giờ, Si-môn

 
Phi-e-rơ đang đứng và sưởi 

ấm mình. Bởi vậy họ nói với người: “Ngươi 

chẳng phải cũng là một trong các môn-đồ của 

Người này à?” Người phủ nhận điều đó, và nói: 

“Ta chẳng phải.” 26Một trong các người nô-lệ 

của thầy tế-lễ thượng-phẩm, là bà-con của 

người có tai đã bị Phi-e-rơ chém đứt, nói: “Há 

ta đã chẳng thấy ngươi trong vườn với Người 

ư?” 27Vậy Phi-e-rơ chối điều đó một lần nữa; 

và tức thì gà gáy. 

Giề-xu bị xử trước Phi-lát (230/Giăng 18.28-

38a/Ma-thi-ơ 27.11-27.14; Mác 15.2-15.5; Lu-

ca 23.1-23.5) 



Giăng 18.28-18.38 

28Bởi vậy họ dẫn Giề-xu từ Cai-phe vào trong 

dinh pháp-quan(1), và trời còn sớm; và chính họ 

không vào dinh pháp-quan để họ có thể không 

bị ô-uế, nhưng có thể ăn lễ Vượt-qua. 29Bởi 

vậy Phi-lát đi ra tới họ, và nói: “Cáo-trạng gì 

các ngươi đem ra chống lại Người này?” 30Họ 

trả lời và nói với hắn: “Nếu Người này đã 

chẳng phải là một kẻ làm ác, chúng ta đã chẳng 

nộp Hắn cho ngài.” 31Bởi vậy Phi-lát nói với 

họ: “Các ngươi hãy tự đem Hắn đi, và phán-xét 

Hắn theo luật của các ngươi.” Dân Giu-đa nói 

với hắn: “Chúng tôi chẳng được phép giết ai 

cả,” 32để lời của Giề-xu, lời mà Ngài đã nói, 

được ứng-nghiệm, báo hiệu cái chết gì Ngài sắp 

chết. 

33Bởi vậy Phi-lát lại vào dinh pháp-quan, và 

triệu Giề-xu đến, và nói với Ngài: “Ngươi có 

phải là Vua của dân Giu-đa chăng?” 34Giề-xu 

trả lời: “Ngươi đang nói điều này từ chính 

ngươi, hay các người khác đã bảo ngươi về 

Ta?” 35Phi-lát trả lời: “Ta chẳng phải là người 

Giu-đa, có phải chăng? Chính dân-tộc của 

Ngươi và các thầy tế-lễ cả đã nộp Ngươi cho ta; 

điều gì Ngươi đã làm vậy?” 36Giề-xu đáp: 

“Vương-quốc của Ta chẳng thuộc thế-gian này. 

Nếu vương-quốc của Ta thuộc thế-gian này, thì 

các tôi-tớ của Ta hẳn đang chiến-đấu, để Ta đã 

chẳng bị nộp cho dân Giu-đa; song nó là vậy, 

vương-quốc của Ta chẳng phải từ đây.” 37Bởi 

vậy Phi-lát nói với Ngài: “Thế là Ngươi là 

vua?” Giề-xu trả lời: “Ngươi nói rằng Ta là 

vua. Vì điều này Ta đã được sinh ra, và vì điều 

này Ta đã đến trong thế-gian, để mang chứng 

cớ cho lẽ thật. Mọi kẻ thuộc về lẽ thật nghe 

tiếng nói của Ta.” 38aPhi-lát nói với Ngài: “Lẽ 

thật là cái gì?" 

Phi-lát nộp Giề-xu để bị đóng đinh trên thập-

tự-giá (232/Giăng 18.38b-19.16/Ma-thi-ơ 

27.15-27.26; Mác 15.6-15.15; Lu-ca 23.13-

23.25) 
38bSau khi hắn đã nói lời này, hắn lại đi ra tới 

dân Giu-đa, và nói với họ: “Ta chẳng thấy Hắn 

có lỗi gì.  

 

 

                                                           
1hay: tổng-hành-dinh của Phi-lát 

John 18.28-18.38 

28Therefore they led Jesus from Caiaphas into 

the Praetorium, and it was early; and they 

themselves did not enter into the Praetorium in 

order that they might not be defiled, but might 

eat the Passover. 29 Pilate therefore went out to 

them, and said, “What accusation do you bring 

against this Man?” 30They answered and said 

to him, “If this Man were not an evildoer, we 

would not have delivered Him up to you.” 
31Pilate therefore said to them, “Take Him 

yourselves, and judge Him according to your 

law.” The Jews said to him, “We are not 

permitted to put anyone to death,” 32that the 

word of Jesus might be fulfilled, which He 

spoke, signifying by what kind of death He was 

about to die. 

33Therefore Pilate entered again into the 

Praetorium, and summoned Jesus, and said to 

Him, “Are You the King of the Jews?” 34Jesus 

answered, “Are you saying this from yourself, 

or did others tell you about Me?” 35Pilate 

answered, “I am not a Jews, am I? Your own 

nation and the chief priests delivered You up to 

me; what have You done?” 36Jesus answered, 

“My kingdom is not of this world. If My 

kingdom were of this world, then My servants 

would be fighting, that I might not be delivered 

up to the Jews; but as it is, My kingdom is not 

from here.” 37Pilate therefore said to Him, “So 

You are a king?” Jesus answered, “You say 

correctly that I am a king. For this I have been 

born, and for this I have come into the world, to 

bear witness to the truth. Everyone who is of 

the truth hears My voice.” 38aPilate said to 

Him, “What is truth?” 

Pilate hands Jesus over to be crucified 

(232/John 18.38b-19.16/Matthew 27.15-27.26; 

Mark 15.6-15.15; Luke 23.13-23.25) 
38bAnd when he had said this, he went out 

again to the Jews, and said to them, “I find no 

guilt in Him.  

 

 

 

 

 



John 18.39-19.14 

39But you have a custom, that I should release 

someone for you at the Passover; do you wish 

then that I release for you the King of the 

Jews?” 40Therefore they cried out again, 

saying, “Not this Man, but Barabbas.” Now 

Barabbas was a robber. 

19 1Then Pilate took Jesus, and scourged 

Him. 2And the soldiers wove a crown of thorns 

and put it on His head, and arrayed Him in a 

purple robe; 3and they began to come up to 

Him, and say, “Hail, King of the Jews!” and to 

give Him blows in the face. 4And Pilate came 

out again, and said to them, “Behold, I am 

bringing Him out to you, that you may know 

that I find no guilt in Him.” 5Jesus therefore 

came out, wearing the crown of thorns and the 

purple robe. And Pilate said to them, “Behold, 

the Man!” 6When therefore the chief priests 

and the officers saw Him, they cried out, 

saying, “Crucify, crucify!” Pilate said to them, 

“Take Him yourselves and crucify Him, for I 

find no guilt in Him.” 7The Jews answered him, 

“We have a law, and by that law He ought to 

die because He has made Himself out to be the 

Son of God.” 8Therefore when Pilate heard this 

statement, he was the more afraid; 9and he 

entered into the Praetorium again, and asked 

Jesus, “Where are You from?” But Jesus gave 

him no answer. 10Pilate therefore said to Him, 

“You do not speak to me? Do You not know 

that I have authority to release You, and I have 

authority to crucify You?” 11Jesus answered, 

“You would have no authority over Me, unless 

it had been given you from above; for this 

reason he who delivered Me up to you has the 

greater sin.” 12As a result of this Pilate was 

seeking to release Him, but the Jews cried out 

saying, “If you release this Man, you are no 

friend of Caesar; everyone who makes himself 

out to be a king opposes Caesar.” 13Therefore 

when Pilate heard these words, he brought 

Jesus out, and sat down on the judgment seat at 

a place called The Pavement, but in Hebrew, 

Gabbatha. 14Now it was the day of preparation 

for the Passover; it was about the sixth hour. 

And he said to the Jews, “Behold, your King!” 

 

 

Giăng 18.39-19.14   

39Song các ngươi có một tục-lệ, rằng ta phải 

thả một người cho các ngươi vào lễ Vượt-qua; 

thế thì các ngươi có muốn ta thả cho các ngươi 

Vua của dân Giu-đa chăng?” 40Bởi vậy họ lại 

thét lên, rằng: “Không phải Người này, nhưng 

Ba-ra-ba!” Bấy giờ Ba-ra-ba là một tên cướp. 

19 1Vậy thì Phi-lát bắt Giề-xu, và đánh đòn 

Ngài. 2Và các người lính đan một cái mão bằng 

gai và đội nó trên đầu của Ngài, và họ mặc áo 

choàng màu tía cho Ngài; 3và họ bước tới Ngài, 

và nói: “Hoan-hô, Vua của dân Giu-đa!” và cho 

Ngài những cú đánh vào mặt. 4Và Phi-lát lại đi 

ra, và nói với họ: “Này, ta sẽ đưa Hắn ra cho 

các ngươi, để các ngươi được biết rằng ta chẳng 

tìm thấy lỗi gì trong Hắn.” 5Bởi vậy Giề-xu ra 

ngoài, đội cái mão bằng gai và mặc áo choàng 

màu tía. Và Phi-lát bảo họ: “Này, Hắn đây!” 
6Vậy thì, khi các thầy tế-lễ cả và các cảnh-sát-

viên thấy Ngài, chúng thét lên, rằng: “Đóng 

đinh trên thập-tự-giá! Đóng đinh trên thập-tự-

giá!” Phi-lát bảo họ: “Các ngươi tự dẫn Hắn đi 

và đóng đinh Hắn trên thập-tự-giá, vì ta chẳng 

tìm thấy lỗi gì trong Hắn.” 7Dân Giu-đa trả lời 

hắn: “Chúng tôi có một luật, và bởi luật đó Hắn 

phải chết vì Hắn đã làm Hắn thành Con Trai 

của Đức Chúa TRỜI.” 8Bởi vậy khi Phi-lát 

nghe lời phát-biểu này, hắn càng sợ hơn; 9và 

hắn lại vào dinh pháp-quan, và hỏi Giề-xu: 

“Ngươi từ đâu?” Nhưng Giề-xu chẳng trả lời 

hắn một câu nào cả. 10Bởi vậy Phi-lát nói với 

Ngài: “Ngươi không nói với ta hay sao? Ngươi 

không biết rằng ta có quyền thả Ngươi và ta có 

quyền đóng đinh Ngươi trên thập-tự-giá hay 

sao?” 11Giề-xu trả lời: “Ngươi hẳn không có 

quyền gì trên Ta, trừ phi nó đã được ban cho 

ngươi từ trên; vì lý-do này kẻ đã nộp Ta cho 

ngươi có tội trọng hơn.” 12Kết quả của lời này 

là Phi-lát tìm cách để thả Ngài, nhưng các 

người Giu-đa la lên, rằng: “Nếu ngài thả Người 

này, ngài không phải là bạn của Sê-sa; mọi kẻ 

tự làm mình thành vua là chống đối Sê-sa.” 
13Bởi vậy khi Phi-lát nghe các lời này, hắn đưa 

Giề-xu ra, và ngồi xuống trên ghế phán-quyết ở 

chỗ gọi là Sân Lót Bằng Đá, nhưng bằng tiếng 

Hê-bơ-rơ là Ga-ba-tha. 14Bấy giờ là ngày 

chuẩn-bị cho lễ Vượt-qua; ấy là độ chừng giờ 

thứ sáu. Và hắn nói với dân Giu-đa: “Này, Vua 

các ngươi!” 



Giăng 19.15-19.26 

15Vậy họ thét lên: “Tống khứ Hắn đi! Tống 

khứ Hắn đi! Đóng đinh Hắn trên thập-tự-giá!” 

Phi-lát hỏi họ: “Ta sẽ đóng đinh Vua của các 

ngươi trên thập-tự-giá sao? Các thầy tế-lễ cả trả 

lời: “Chúng tôi không có vua nào ngoài Sê-sa.” 
16Vì thế, hắn giao Ngài cho họ để bị đóng đinh 

trên thập-tự-giá.  

Giề-xu bị dẫn đi để bị đóng đinh trên thập-tự-

giá (234/Giăng 19.17-19.27/Ma-thi-ơ 27.32-

27.37; Mác 15.21-15.24; Lu-ca 23.26-23.31) 
17Bởi vậy chúng bắt Giề-xu, và Ngài đi ra, vác 

thập-tự-giá cho Mình, đến chỗ gọi là Chỗ Cái 

Sọ, gọi bằng tiếng Hê-bơ-rơ là Gô-gô-tha. 18Ở 

đó, chúng đóng đinh Ngài trên thập-tự-giá, và 

với Ngài 2 người đàn-ông khác, một người ở 

một bên, Giề-xu ở giữa. 19Và Phi-lát cũng viết 

một câu khắc, và để nó trên thập-tự-giá. Nó 

được viết: “GIỀ-XU NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA 

CỦA DÂN GIU-ĐA.” 20Vì vậy nhiều người 

trong dân Giu-đa đọc câu khắc này, vì chỗ mà 

Giề-xu bị đóng đinh trên thập-tự-giá gần thành-

phố; và nó được viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, La-

tinh, và bằng chữ Gờ-réc. 21Và vì vậy các thầy 

tế-lễ cả của dân Giu-đa nói với Phi-lát: “Xin 

đừng viết: ‘Vua của dân Giu-đa’; song rằng: 

Hắn nói, ‘Ta là Vua của dân Giu-đa.’” 22Phi-lát 

trả lời: “Điều ta đã viết ta đã viết.” 

23Bởi vậy những người lính, khi chúng đã đóng 

đinh Giề-xu trên thập-tự-giá, lấy y-phục ngoài 

của Ngài và chia thành 4 phần, 1 phần cho mỗi 

người lính và cái áo dài nữa; bấy giờ cái áo dài 

đó không có đường may, được dệt thành một 

mảnh. 24Vì vậy chúng nói với nhau: “Chúng ta 

đừng xé nó, nhưng hãy rút thăm vì nó để xem ai 

sẽ được nó.” Điều này là để ứng-nghiệm lời 

Thánh-Kinh nói: “CHÚNG ĐÃ CHIA ĐỒ MẶC BÊN 

NGOÀI CỦA TA GIỮA CHÚNG, VÀ VỀ QUẦN-ÁO 

CỦA TA CHÚNG RÚT THĂM.”
(1) 25Vậy bọn lính 

đã làm các việc này. Nhưng đứng cạnh thập-tự-

giá của Giề-xu có mẹ của Ngài, và chị của mẹ 

Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-

đơ-len. 26Thế thì khi Giề-xu thấy mẹ Ngài, và 

môn-đồ mà Ngài thương đứng gần, Ngài nói 

với mẹ Ngài: “Người đàn-bà kia, kìa, con trai 

của ngươi!” 

 

 

                                                           
1Thánh-thi 22.18 

John 19.15-19.26 

15They therefore cried out, “Away with Him, 

away with Him, crucify Him!” Pilate said to 

them, “Shall I crucify your King?” The chief 

priests answered, “We have no king but 

Caesar.” 16So he then delivered Him to them to 

be crucified. 

Jesus is led away to be crucified (234/John 

19.17-19.27/Matthew 27.32-27.37; Mark 15.21-

15.24; Luke 23.26-23.31) 
17They took Jesus, therefore, and He went out, 

bearing the cross for Himself, to the place 

called the Place of a Skull, which is called in 

Hebrew, Golgotha. 18There they crucified Him, 

and with Him two other men, one on either 

side, and Jesus in between. 19And Pilate wrote 

an inscription also, and put it on the cross. It 

was written, “JESUS THE NAZARENE, THE KING 

OF THE JEWS.” 20Therefore this inscription 

many of the Jews read, for the place where 

Jesus was crucified was near the city; and it was 

written in Hebrew, Latin and in Greek. 21And 

so the chief priests of the Jews were saying to 

Pilate, “Do not write, ‘The King of the Jews’; 

but that He said, ‘I am King of the Jews.’” 

22Pilate answered, “What I have written I have 

written.”  

23The soldiers therefore, when they had 

crucified Jesus, took His outer garments and 

made four parts, a part to every soldier and also 

the tunic; now the tunic was seamless, woven in 

one piece. 24So they said to one another, “Let 

us not tear it, but cast lots for it to see who will 

get it.” This was to fulfill the Scripture says: 

“THEY DIVIDED MY OUTER GARMENTS AMONG 

THEM, AND FOR MY CLOTHING THEY CAST LOTS.” 
25Therefore the soldiers did these things. But 

there were standing by the cross of Jesus His 

mother, and His mother’s sister, Mary the wife 

of Clopas, and Mary Magdalene. 26When Jesus 

then saw His mother, and the disciple whom He 

loved standing nearby, He said to His mother, 

“Woman, behold, your son!”  

 

 

 



John 19.27-19.38 

27Then He said to the disciple, “Behold, your 

mother!” From that hour the disciple took her 

into his own household. 

Jesus dies on the cross (236/John 19.28-

19.37/Matthew 27.45-27.56; Mark 15.33-15.41; 

Luke 23.44-23.49) 
28After this, Jesus, knowing that all things had 

already been accomplished, in order that the 

Scripture might be fulfilled, said, “I am thirsty.” 
29A jar full of sour wine was standing there; so 

they put a sponge full of the sour wine upon a 

branch of hyssop, and brought it up to His 

mouth. 30When Jesus therefore had received 

the sour wine, He said, “It is finished!” And He 

bowed His head and gave up His spirit. 

31Therefore the Jews, because it was the day of 

Preparation, so that the bodies should not 

remain on the cross on the Sabbath (for the day 

of that Sabbath was great), asked Pilate that 

their legs might be broken, and that they might 

be taken away. 32The soldiers therefore came, 

and broke the legs of the first man, and of the 

other who was crucified with Him; 33but 

coming to Jesus, when they saw that He was 

already dead, they did not break His legs; 34but 

one of the soldiers pierced His side with a 

spear, and immediately there came out blood 

and water. 35And he who has seen has borne 

witness, and his witness is true; and he knows 

that he is telling the truth, so that you also may 

believe. 36For these things came to pass, that 

the Scripture might be fulfilled, “NOT A BONE OF 

HIM SHALL BE BROKEN.” 37And again another 

Scripture says, “THEY WILL LOOK ON HIM WHOM 

THEY PIERCED.” 

Jesus is laid in the tomb (237/John 19.38-

19.42/Matthew 27.57-27.61; Mark 15.42-15.47; 

Luke 23.50-23.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giăng 19.27-19.38 

27Đoạn Ngài nói với môn-đồ đó: “Kìa, mẹ của 

ngươi!” Từ giờ đó, môn-đồ ấy rước bà vào 

chính gia-hộ của mình. 

Giề-xu chết trên thập-tự-giá (236/Giăng 19.28-

19.37/Ma-thi-ơ 27.45-27.56; Mác 15.33-15.41; 

Lu-ca 23.44-23.49) 
28Sau điều này, Giề-xu, biết rằng mọi sự việc 

đã được hoàn-thành rồi, để Thánh-Kinh có thể 

được ứng-nghiệm, phán: “Ta khát.” 29Có một 

cái bình đầy rượu nho chua ở đó; vì vậy họ để 

một miếng bông-đá đầy rượu nho chua trên một 

nhánh ngưu-tất, và đưa nó lên tới miệng của 

Ngài. 30Vậy thì khi Giề-xu đã nhận rượu nho 

chua đó, Ngài nói: “Đã xong!” Và Ngài gục đầu 

của Ngài và nộp linh(1) của Ngài.  

31Vậy thì, vì là ngày Chuẩn-bị, để các thi-thể 

không được còn lại trên thập-tự-giá trong ngày 

Ngưng-nghỉ (vì ngày Ngưng-nghỉ đó rất quan-

trọng), dân Giu-đa xin Phi-lát rằng các chân của 

họ bị đánh gãy, và rằng họ(2) được đem đi. 
32Bởi vậy các người lính đến, và đánh gãy các 

chân của người thứ nhất, và của người kia, là kẻ 

bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Ngài; 33nhưng 

đi tới Giề-xu, khi họ thấy rằng Ngài đã chết rồi, 

họ không đánh gãy các chân của Ngài; 34nhưng 

một trong các người lính đó chọc thủng hông 

của Ngài bằng một cây giáo, và tức thì ở đó 

chảy ra máu và nước. 35Và hắn, là kẻ đã thấy, 

đã mang chứng cớ, và lời chứng của hắn là thật; 

và hắn biết rằng mình đang nói thật, để các 

ngươi cũng có thể tin. 36Vì các điều này đã xảy 

ra, để Thánh-Kinh có thể được ứng-nghiệm: 
“CHẲNG MỘT CÁI XƯƠNG CỦA NGÀI SẼ BỊ 

GÃY.”
(3) 37Và một lần nữa lời Thánh-Kinh khác 

nói: “HỌ SẼ ĐỨNG NGÓ NGƯỜI MÀ HỌ ĐÃ CHỌC 

THỦNG.”
(4) 

Giề-xu được đặt trong mộ (237/Giăng 19.38-

19.42/Ma-thi-ơ 27.57-27.61; Mác 15.42-15.47; 

Lu-ca 23.50-23.56) 

 

 

 

                                                           
1πνεῦμα (pneuma): có ba nghĩa: linh, gió và hơi thở. 

Nghĩa hay dùng trong Tân Ước là “linh.” Trong bối cảnh 

này có thể dịch là: “trút hơi thở.” 
2hay: các thi-thể trên thập-tự-giá đó 
3Xuất-hành 12.46; Dân-số 9.12; Thánh-thi 34.20 
4Xa-cha-ri 12.10; Khải-huyền 1.7 



Giăng 19.38-20.10 

38Và sau các việc này, Giô-sép ở A-ri-ma-thê, 

là một môn-đồ của Giề-xu, nhưng là một môn-

đồ bí-mật, vì sợ dân Giu-đa, xin Phi-lát rằng 

hắn có thể đem thi-thể của Giề-xu đi; và Phi-lát 

cho phép. Bởi vậy người đến và đem thi-thể của 

Ngài đi.  39Và Ni-cô-đem, là người trước kia đã 

đến cùng Giề-xu vào ban đêm cũng đến; đem 

theo một hỗn-hợp một-dược(1) và lô-hội, độ 

chừng 100 cân. 40Và thế là họ lấy thi-thể của 

Giề-xu, và quấn nó với các hương-liệu trong 

các mảnh vải lanh, theo tục-lệ mai-táng của dân 

Giu-đa. 41Bây giờ, ở chỗ mà Ngài đã bị đóng 

đinh trên thập-tự-giá có một cái vườn, và trong 

vườn có một cái huyệt mới, mà chưa có ai đã 

từng được đặt trong đó. 42Vậy, vì ngày Chuẩn-

bị của người Giu-đa, vì cái huyệt ở gần, họ đặt 

Giề-xu ở đó. 

Giề-xu sống lại từ người chết (239/Giăng 20.1-

20.10/Ma-thi-ơ 28.1-28.7; Mác 16.1-16.8; Lu-

ca 24.1-24.12) 

20 1Bấy giờ vào ngày thứ nhất của tuần-lễ, 

Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ sớm, trong khi trời 

vẫn còn tối, và thấy hòn đá ấy đã được dời đi 

khỏi mộ. 2Và vì vậy bà chạy và đến cùng Si-

môn
 
Phi-e-rơ, và cùng người môn-đồ khác được 

Giề-xu thương, và nói với họ: “Chúng đã dời 

Đức Chúa khỏi mộ, và chúng tôi không biết nơi 

chúng đã đặt Ngài.” 3Vì vậy Phi-e-rơ đi ra, và 

người môn-đồ khác đó, và họ đang đi tới mộ. 
4Và 2 người đang chạy với nhau; và người 

môn-đồ khác đó chạy trước nhanh hơn Phi-e-rơ, 

và đến mộ trước; 5và khom người và nhìn vào 

trong, người thấy các dây quấn bằng vải lanh 

nằm đó; song người không đi vào trong. 6Rồi 

Si-môn
 
Phi-e-rơ đến, đi theo người, và vào mộ; 

và người nhìn các dây quấn bằng vải lanh nằm 

đó, 7và vải trùm mặt, đã ở trên đầu Ngài, không 

nằm với các dây quấn bằng vải lanh, nhưng 

được cuộn lại ở một chỗ, một mình. 8Thế là 

người môn-đồ khác đó, là kẻ đã đến mộ trước 

tiên, rồi cũng vào, và người thấy và tin. 9Vì cho 

đến lúc đó họ chưa hiểu lời Thánh-Kinh, rằng 

Ngài phải sống lại từ kẻ chết. 10Thế là các 

môn-đồ đó trở về nhà riêng của họ. 

 

                                                           
1một-dược là thuốc ướp xác; một (Hán-ngữ) là: chìm mất, 

chết, hết, mất. 100 cân = 34 kg (theo StudyLight.org) 

John 19.38-20.10 

38And after these things Joseph of Arimathea, 

being a disciple of Jesus, but a secret one, for 

fear of the Jews, asked Pilate that he might take 

away the body of Jesus; and Pilate granted 

permission. He came therefore, and took away 

His body. 39And Nicodemus came also, who 

had first come to Him by night; bringing a 

mixture of myrrh and aloes, about a hundred 

pounds weight. 40And so they took the body of 

Jesus, and wrapped it with the spices in linen 

cloths, as is the burial custom of the Jews. 

41Now in the place where He was crucified 

there was a garden, and in the garden a new 

tomb, in which no one had yet been laid. 
42Therefore on the account of the Jewish day of 

preparation, because the tomb was nearby, they 

laid Jesus there. 

Jesus rises from the dead (239/John 20.1-

20.10/Matthew 28.1-28.7; Mark 16.1-16.8; 

Luke 24.1-24.12) 

20 1Now on the first day of the week Mary 

Magdalene came early to the tomb, while it was 

still dark, and saw the stone already taken away 

from the tomb. 2And so she ran and came to 

Simon Peter, and to the other disciple whom 

Jesus was loving, and said to them, “They have 

taken away the Lord out of the tomb, and we do 

not know where they have laid Him.” 3Peter 

therefore went forth, and the other disciple, and 

they were going to the tomb. 4And the two 

were running together; and the other disciple 

ran ahead faster than Peter, and came to the 

tomb first; 5and stooping and looking in, he 

saw the linen wrappings lying there; but he did 

not go in. 6Then Simon Peter came, following 

him, and entered the tomb; and he beheld the 

linen wrappings lying there, 7and the face-

cloth, which had been on His head, not lying 

with the linen wrappings, but rolled up in a 

place by itself. 8So the other disciple who had 

first come to the tomb entered then also, and he 

saw and believed. 9For as yet they did not 

understand the Scripture, that He must rise 

again from the dead. 10So the disciples returned 

to their own homes. 

 

 



John 20.11-20.23 

Jesus appears to Mary Magdalene (240/John 

20.11-20.18/Mark 16.9-16.11) 
11But Mary was standing outside the tomb 

weeping; and so, as she wept, she stooped and 

looked into the tomb; 12and she beheld two 

angels in white sitting, one at the head, and one 

at the feet, where the body of Jesus had been 

lying. 13And they said to her, “Woman, why 

are you weeping?” And she said to them, 

“Because they have taken away my Lord, and I 

do not know where they have laid Him.” 
14When she had said this, she turned around, 

and beheld Jesus standing there, and did not 

know that it was Jesus. 15Jesus said to her, 

“Woman, why are you weeping? Whom are 

you seeking?” Supposing Him to be the 

gardener, she said to Him, “Sir, if you have 

carried Him away, tell me where you have laid 

Him, and I will take Him away.” 16Jesus said to 

her, “Mariam!” She turned and said to Him in 

Hebrew, “Rabboni!” (which means, Teacher). 
17Jesus said to her, “Stop clinging to Me, for I 

have not yet ascended to the Father; but go to 

My brethren, and say to them, ‘I ascend to My 

Father and your Father, and My God and your 

God.’” 18Mary Magdalene came, announcing 

to the disciples, “I have seen the Lord,” and that 

He had said these things to her. 

Jesus appears to the disciples behind locked 

doors (244/John 20.19-20.23/Luke 24.36-

24.43) 
19So when it was evening, on that day, the first 

day of the week, and when the doors were shut 

where the disciples were, for fear of the Jews, 

Jesus came and stood in their midst, and said to 

them, “Peace be with you.” 20And when He 

had said this, He showed them both His hands 

and His side. The disciples then rejoiced when 

they saw the Lord. 21Jesus therefore said to 

them again, “Peace be with you; as the Father 

has sent Me, I also send you.” 22And when He 

had said this, He breathed on them and said to 

them, “Receive the Holy Spirit. 23If you 

forgive the sins of any, their sins have been 

forgiven them; if you retain the sins of any, 

they have been retained.” 

 

 

 

 Giăng 20.11-20.23 

Giề-xu xuất-hiện cùng Ma-ri Ma-đơ-len 

(240/Giăng 20.11-20.18/Mác 16.9-16.11) 
11Nhưng Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc; 

và thế là khi bà khóc, bà khom người và nhìn 

vào trong mộ; 12và bà thấy 2 thiên-sứ mặc y-

phục trắng đang ngồi, 1 ở đằng đầu, và 1 ở 

đằng chân, nơi thi-thể của Giề-xu đã được đặt 

nằm. 13Và họ nói với bà: “Hỡi người đàn-bà 

kia, tại sao ngươi khóc?” Và bà nói với họ: “Vì 

họ đã đem Đức Chúa của tôi đi, và tôi không 

biết nơi họ đã đặt Ngài.” 14Khi bà đã nói lời 

này, bà quay lại, và thấy Giề-xu đang đứng đó, 

và không biết rằng ấy là Giề-xu. 15Giề-xu phán 

cùng bà: “Hỡi người đàn-bà kia, tại sao ngươi 

khóc? Ngươi tìm ai?” Tưởng Ngài là kẻ làm 

vườn, bà nói với Ngài: “Thưa ông, nếu ông đã 

khiêng Ngài đi, xin bảo tôi nơi ông đã đặt Ngài, 

và tôi sẽ đem Ngài đi.” 16Giề-xu phán cùng bà: 

“Ma-ri-am!”(1) Bà xây lại và nói với Ngài bằng 

tiếng Hê-bơ-rơ: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy). 
17Giề-xu phán cùng bà: “Đừng bám vào Ta 

nữa, vì Ta chưa lên cùng Cha; song hãy đi tới 

anh em của Ta, và bảo họ: ‘Ta lên cùng Cha Ta 

và Cha của các ngươi, và Đức Chúa TRỜI của 

Ta và Đức Chúa TRỜI của các ngươi.’” 18Ma-

ri Ma-đơ-len đến, loan-báo cùng các môn-đồ: 

“Tôi đã thấy Đức Chúa,” và rằng Ngài đã nói 

các điều này cùng bà. 

Giề-xu hiện ra cùng các môn-đồ sau cửa khóa 

lại (244/Giăng 20.19-20.23/Lu-ca 24.36-24.43) 
19Vậy, khi trời chiều tối, vào ngày đó, ngày thứ 

nhất của tuần-lễ, và khi những cánh cửa nơi có 

các môn-đồ được đóng lại, vì sự kinh-sợ dân 

Giu-đa, Giề-xu đến và đứng ở giữa họ, và phán 

cùng họ: “Bình-an ở với các ngươi.” 20Và khi 

Ngài đã phán điều này, Ngài cho họ xem cả bàn 

tay của Ngài lẫn hông của Ngài. Rồi các môn-

đồ vui mừng khi họ thấy Đức Chúa. 21Vì  vậy 

Giề-xu lại phán cùng họ: “Bình-an ở với các 

ngươi; như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các 

ngươi.” 22Và khi Ngài đã nói điều này, Ngài 

thở trên họ và phán cùng họ: “Hãy nhận Đức 

Thánh-Linh. 23Nếu các ngươi tha tội của ai, tội 

của họ đã được tha-thứ cho họ; nếu các ngươi 

giữ lại tội của ai, chúng đã bị giữ lại.” 

 

                                                           
1Ma-ri-am là tên bằng tiếng A-ra-ma-ít của Ma-ri 



Giăng 20.24-21.4 

Giề-xu hiện ra cùng các môn-đồ kể cả Thô-ma 

(245/Giăng 20.24-20.29/Mác 16.14) 
24Nhưng Thô-ma, 1 trong 12 vị, được gọi là 

Sinh-đôi, đã không ở với họ khi Giề-xu đến. 
25Vì thế các môn-đồ khác nói với người: 

“Chúng tôi đã thấy Đức Chúa!” Nhưng người 

nói với họ: “Trừ phi tôi thấy trong các bàn tay 

của Thầy có dấu đinh, và để ngón tay của tôi 

vào chỗ có các đinh đó, và để bàn tay tôi vào 

hông của Thầy, tôi sẽ không tin.”  

26Và sau 8 ngày, các môn-đồ của Ngài lại ở 

bên trong, và Thô-ma với họ. Các cửa đã được 

đóng, Giề-xu đến và đứng ở giữa họ và phán: 

“Bình-an ở với các ngươi.” 27Rồi Ngài phán 

với Thô-ma: “Với ngón tay của ngươi tới đây, 

và xem các bàn tay của Ta; và với bàn tay của 

ngươi tới đây, và đặt nó vào hông của Ta; và 

chớ bất tín, nhưng tin.” 28Thô-ma trả lời và 

thưa với Ngài: “Lạy Chúa của tôi và Đức Chúa 

TRỜI của tôi!” 29Giề-xu phán cùng người: “Vì 

ngươi đã thấy Ta, ngươi đã tin hả? Phước cho 

những kẻ đã chẳng thấy, và đã tin.” 

Lý do viết tin lành này (246/Giăng 21.30-21.31) 
30Bởi vậy nhiều dấu hiệu khác Giề-xu cũng đã 

làm trong sự hiện-diện của các môn-đồ, mà 

chẳng được viết trong sách nầy; 31nhưng các 

điều này đã được viết ở đây để các ngươi có thể 

tin rằng Giề-xu là Đấng Cơ-rít-tô, Con Trai của 

Đức Chúa TRỜI; và tin như vậy, các ngươi có 

được sự sống trong danh của Ngài. 

Giề-xu xuất-hiện cùng các môn-đồ trong khi họ 

đang đánh cá (247a/Giăng 21.1-21.14) 

21 1Và sau các việc này, Giề-xu đã biểu-lộ 

Ngài một lần nữa cùng các môn-đồ nơi biển Ti-

bê-ri-át; và Ngài đã biểu-lộ Ngài theo cách này. 
2Có với nhau là Si-môn

 
Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là 

Sinh-đôi và Na-tha-na-ên ở Ca-na trong Ga-li-

lê, các con trai của Xê-bê-đê, và 2 người khác 

thuộc các môn-đồ của Ngài. 3Si-môn
 
Phi-e-rơ 

nói với họ: “Tôi sẽ đi đánh cá.” Họ nói với 

người: “Chúng tôi cũng sẽ đi với anh.” Họ đi 

ra, và xuống thuyền; và đêm đó họ chẳng bắt 

được gì cả. 4Nhưng bấy giờ khi ban ngày đang 

ló ra, Giề-xu đứng trên bãi biển; tuy nhiên các 

môn-đồ chẳng biết rằng đó là Giề-xu.  

 

John 20.24-21.4  

Jesus appears to the disciples including 

Thomas (245/John 20.24-20.29/Mark 16.14) 
24But Thomas, one of the twelve, called the 

Twin, was not with them when Jesus came. 
25The other disciples therefore were saying to 

him, “We have seen the Lord!” But he said to 

them, “Unless I shall see in His hands the 

imprint of the nails, and put my finger into the 

place of the nails, and put my hand into His 

side, I will not believe.” 

26And after eight days again His disciples were 

inside, and Thomas with them. Jesus came, the 

doors having been shut, and stood in their midst 

and said, “Peace be with you.” 27Then He said 

to Thomas, “Reach here with your finger, and 

see My hands; and reach here your hand, and 

put it into My side; and do not be unbelieving, 

but believing.” 28Thomas answered and said to 

Him, “My Lord and my God!” 29Jesus said to 

him, “Because you have seen Me, have you 

believed? Blessed are they who did not see, and 

yet believed.” 

Why this gospel was written (246/John 21.30-

21.31) 
30Many other signs therefore Jesus also 

performed in the presence of the disciples, 

which are not written in this book; 31but these 

have been written that you may believe that 

Jesus is the Christ, the Son of God; and that 

believing you may have life in His name. 

Jesus appears to the disciples while they are 

fishing (247a/John 21.1-21.14) 

21 1And after these things Jesus manifested 

Himself again to the disciples at the Sea of 

Tiberias, and He manifested Himself in this 

way. 2There were together Simon Peter, and 

Thomas called the Twin, and Nathanael of 

Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and 

two others of His disciples. 3Simon Peter said 

to them, “I am going fishing.” They said to him, 

“We will also go with you.” They went out, and 

got into the boat; and that night they caught 

nothing. 4But when the day was now breaking, 

Jesus stood on the beach; yet the disciples did 

not know that it was Jesus.  

 

 



John 21.5-21.16 

5So Jesus said to them, “Children, you do not 

have any fish, do you?” They answered Him, 

“No.” 6And He said to them, “Cast the net on 

the right-hand side of the boat, and you will 

find a catch.” So they cast, and then they were 

not able to haul it in because of the great 

number of fish. 7Therefore that disciple whom 

Jesus was loving said to Peter, “It is the Lord.” 

And so when Simon Peter heard that it was the 

Lord, he put his outer garment on (for he was 

stripped for work), and threw himself into the 

sea. 8But the other disciples came in the little 

boat, for they were not far from the land, but 

about 200 cubits away, dragging the net full of 

fish. 9And so when they got out upon the land, 

they saw a charcoal fire already laid, and fish 

placed on it, and bread. 10Jesus said to them, 

“Bring some of the fish which you have now 

caught.” 11Simon Peter went up and drew the 

net to land, full of large fish, a hundred and 

fifty-three; and although there were so many, 

the net was not torn. 12Jesus said to them, 

“Come and have breakfast.” None of the 

disciples dared to ask Him, “Who are You?” 

knowing that it was the Lord. l3Jesus came and 

took the bread, and gave them, and the fish 

likewise. 14This is now the third time that Jesus 

was manifested Himself to the disciples, after 

He was raised from the dead. 

Jesus talks with Peter (247b/John 21.15-21.25) 
15So when they had finished breakfast, Jesus 

said to Simon Peter, “Simon, son of John, do 

you love Me more than these?” He said to Him, 

“Yes, Lord; You know that I love You.” He 

said to him, “Feed My lambs.” 16He said to 

him again a second time, “Simon, son of John, 

do you love Me?” He said to Him, “Yes, Lord; 

You know that I love You.” He said to him, 

“Shepherd My sheep.”  

 

 

 

 

 

 

 

Giăng 21.5-21.16  

5Vì vậy Giề-xu phán cùng họ: “Các con, các 

con không có một con cá nào, phải không?” Họ 

trả lời Ngài: “Không.” 6Và Ngài phán với họ: 

“Hãy thả lưới bên phía tay hữu của thuyền, và 

các con sẽ tìm được.” Vì vậy họ thả xuống, và 

rồi họ không thể kéo nó vào vì số lớn cá. 7Bởi 

vậy người môn-đồ đó, kẻ Giề-xu đã thương-

yêu, nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Đức Chúa.” Và vì 

vậy khi Si-môn
 
Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Đức 

Chúa, người mặc y-phục ngoài vào (vì người đã 

lột trần vì công việc), và nhảy xuống biển. 
8Nhưng các môn-đồ khác đến trong thuyền 

nhỏ, vì họ không xa đất liền, song xa độ chừng 

200 cu-bít, đang kéo lê cái lưới đầy cá. 9Và vì 

vậy khi họ đã bước ra khỏi thuyền để lên đất 

liền, họ thấy lửa than đã được đặt rồi, và cá 

được đặt trên nó, và bánh mì. 10Giề-xu phán 

cùng họ: “Hãy đem đến vài con cá mà bấy giờ 

các ngươi đã bắt được.” 11Si-môn
 
Phi-e-rơ đi 

lên và kéo lưới lên đất liền, đầy cá lớn, 153 con; 

và dẫu có quá nhiều, lưới chẳng đứt. 12Giề-xu 

phán cùng họ: “Hãy đến ăn sáng.” Không một 

người nào trong các môn-đồ dám hỏi Ngài: 

“Ngài là ai?” biết rằng ấy là Đức Chúa. l3Giề-

xu đến và lấy bánh mì, và cho họ, và làm một 

thể ấy với cá. 14Bấy giờ đây là lần thứ ba Giề-

xu được biểu-lộ cùng các môn-đồ, sau khi Ngài 

đã được vực sống lại từ kẻ chết. 

Giề-xu chuyện trò với Phi-e-rơ (247b/Giăng 

21.15-21.25) 
15Thế là khi họ đã xong bữa ăn sáng, Giề-xu 

phán cùng Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn, con trai 

của Giăng, ngươi có yêu Ta vô điều-kiện(1) hơn 

những điều này chăng?” Người thưa với Ngài: 

“Vâng, thưa Chúa; Chúa biết rằng tôi thương(2) 

Chúa.” Giề-xu phán cùng người: “Hãy cho 

chiên con của Ta ăn.” 16Ngài lại phán cùng 

người lần thứ hai: “Si-môn, con trai của Giăng, 

ngươi có yêu Ta vô điều-kiện(3) chăng?” Người 

thưa với Ngài: “Vâng, thưa Chúa; Chúa biết 

rằng tôi thương(4) Chúa.” Ngài phán cùng 

người: “Hãy chăn chiên của Ta.”  

 

                                                           
1ἀγαπάω: à-gáp-pá-ồ, thương vô điều-kiện 
2φιλέω: phi-lé-ồ, thương tình-cảm, kính mến 
3ἀγαπάω: à-gáp-pá-ồ, thương vô điều-kiện 
4φιλέω: phi-lé-ồ, thương tình-cảm, kính mến 



Giăng 21.17-21.25 

17Ngài phán cùng người lần thứ ba: “Si-môn, 

con trai của Giăng, ngươi có thương(1) Ta 

chăng?” Phi-e-rơ đau buồn vì Ngài phán cùng 

mình lần thứ ba này: “Ngươi có thương(2) Ta 

chăng?” Và người thưa với Ngài: “Thưa Chúa, 

Chúa biết mọi sự việc; Chúa biết rằng tôi 

thương(3) Chúa.” Giề-xu phán cùng người: “Hãy 

cho chiên của Ta ăn. 18Quả thật, quả thật, Ta 

nói cùng ngươi, khi ngươi trẻ hơn, ngươi 

thường tự thắt lưng, và đi bất cứ nơi nào ngươi 

muốn; nhưng khi ngươi trở nên già, ngươi sẽ 

dang các bàn tay của ngươi ra, và người khác sẽ 

thắt lưng ngươi và đem ngươi tới nơi ngươi 

không muốn.” 19Bấy giờ Ngài đã nói điều này, 

báo hiệu bởi loại chết gì người sẽ làm Đức 

Chúa TRỜI vinh-hiển. Và khi Ngài đã nói điều 

này, Ngài phán cùng người: “Hãy theo Ta!” 

20Phi-e-rơ, khi xây lại, thấy người môn-đồ mà 

Giề-xu yêu đang đi theo; kẻ cũng đã dựa lại 

trên ngực của Ngài ở bữa ăn tối đó, và đã nói: 

“Thưa Chúa, ai là kẻ phản Chúa?” 21Bởi vậy, 

khi thấy người, Phi-e-rơ thưa với Giề-xu: “Thưa 

Chúa, còn người này thì sao?” 22Giề-xu phán 

cùng người: “Nếu Ta muốn nó vẫn còn cho tới 

khi Ta đến, thì can gì đến ngươi? Ngươi hãy 

theo Ta!” 23Vì vậy lời nói này đi ra giữa anh 

em rằng người môn-đồ đó không chết; tuy 

nhiên, Giề-xu đã chẳng nói với người rằng 

người sẽ chẳng chết, nhưng: “Nếu Ta muốn nó 

vẫn còn cho tới khi Ta đến, thì can gì đến 

ngươi?”
(4)

 

24Đây là người môn-đồ đó, là kẻ làm chứng về 

các việc này, và đã viết các việc này; và chúng 

ta biết rằng lời chứng của người là thật. 

25Và cũng có nhiều việc khác mà Giề-xu đã 

làm, mà nếu chúng được viết chi-tiết, tôi tưởng 

rằng cả chính thế-giới cũng sẽ không thể chứa 

hết những sách được viết ra. 

 

 

 

 

                                                           
1φιλέω: phi-lé-ồ, thương tình-cảm, kính mến 
2φιλέω: phi-lé-ồ, thương tình-cảm, kính mến 
3φιλέω: phi-lé-ồ, thương tình-cảm, kính mến 
4bản khác thiếu: thì can gì đến ngươi 

John 21.17-21.25 

17He said to him the third time, “Simon, son of 

John, do you love Me?” Peter was grieved 

because He said to him the third time, “Do you 

love Me?” And he said to Him, “Lord, You 

know all things; You know that I love You.” 

Jesus said to him, “Feed My sheep. 18Truly, 

truly, I say to you, when you were younger, you 

used to gird yourself, and walk wherever you 

wished; but when you grow old, you will 

stretch out your hands, and someone else will 

gird you, and bring you where you do not wish 

to go.” 19Now this He said, signifying by what 

kind of death he would glorify God. And when 

He had spoken this, He said to him, “Follow 

Me!” 20Peter, turning around, saw the disciple 

whom Jesus loved following them; the one who 

also had leaned back on His breast at the supper 

and said, “Lord, who is the one who betrays 

You?” 21Peter therefore seeing him said to 

Jesus, “Lord, and what about this man?” 
22Jesus said to him, “If I want him to remain 

until I come, what is that to you? You follow 

Me!” 23This saying therefore went out among 

the brethren that that disciple would not die; yet 

Jesus did not say to him that he would not die, 

but only, “If I want him to remain until I come, 

what is that to you?” 

24This is the disciple who bears witness of 

these things, and wrote these things; and we 

know that his witness is true. 

25And there are also many other things which 

Jesus did, which if they were written in detail, I 

suppose that even the world itself would not 

contain the books that were written. 

 


