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Thư thứ nhất gởi cho người
Cô-rinh

1 Phao-lô, được gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu
Thế Giê-xu, theo ý muốn Thượng Đế, cùng với
Sốt-then, anh em chúng ta trong Ngài.

2Kính gởi hội thánh Chúa tại Cô-rinh, là những
người đã được thánh hóa qua Chúa Cứu Thế Giê-
xu. Anh chị em đã được Thượng Đế kêu gọi làm
dân thánh cho Ngài cùng với các dân tộc khác ở
khắp nơi, là những người cầu khẩn danh Chúa
Cứu Thế Giê-xu—Ngài là Chúa của họ cũng như
của chúng ta.

3 Nguyền xin anh chị em nhận được ân phúc
và bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ
Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Phao-lô cảm tạ Thượng Đế
4 Tôi luôn luôn cảm tạ Thượng Đế vì ân phúc

Ngài đã đổ trên anh chị em qua Chúa Cứu Thế
Giê-xu. 5 Tôi cảm tạ Ngài vì trong Chúa Cứu Thế
anh chị em được giàu có về mọi phương diện, về
lời nói cũng như về sự hiểu biết. 6 Vì lời chứng
về Chúa Cứu Thế đã vững chắc trong lòng anh
chị em 7 cho nên anh chị em đã nhận được mọi
phúc lành từ Thượng Đế trong khi chờ đợi Chúa
Cứu Thế Giê-xu chúng ta trở lại. 8 Ngài sẽ giúp
anh chị em vững mạnh cho đến cuối cùng, để
đến ngày Chúa trở lại anh chị em sẽ được thánh
sạch hoàn toàn. 9 Thượng Đế, Đấng thành tín
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đã kêu gọi anh chị em dự phần với Con Ngài là
Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Những vấn đề khó khăn
trong hội thánh

10 Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế
Giê-xu, tôi xin anh chị em hãy đồng tâm, không
nên chia bè phái. Anh chị em hãy hoàn toàn
hiệp nhất từ tư tưởng cho đếnmục tiêu. 11 Thưa
anh chị em, gia đình Cơ-lô đã thuật cho tôi nghe
rằng có những cãi vã giữa anh chị em. 12 Tôi
muốn nói: Người thì tuyên bố, “Tôi theo Phao-
lô”; kẻ thì nói, “Tôi theo A-bô-lô”; người thì bảo,
“Tôi theo Phia-rơ*”; kẻ khác lại nói, “Tôi theo
Chúa Cứu Thế.” 13 Chúa Cứu Thế đã bị chia xé
ra thành nhiều nhóm sao? Có phải Phao-lô chết
trên cây thập tự thế cho anh chị em không?—
Không! Có phải anh chị em nhân danh Phao-lô
làm lễ báp-têm không?—Không! 14 Tôi cảm tạ
Thượng Đế vì ngoài Ri-bút và Gai-út, tôi không
có làm báp-têm cho người nào trong anh chị em
cả 15 để chẳng ai trong anh chị em có thể nói
rằngmình đã nhận báp-têm nhân danh Phao-lô.
16 Tôi cũng đã làm báp-têm cho gia đình Tê-pha-
na, ngoài ra tôi không nhớ đã làm báp-têm cho
ai khác. 17 Chúa Cứu Thế sai tôi không phải để
làm báp-têm nhưng để rao Tin Mừngmà không
cần phải dùng những lời lẽ khôn ngoan của loài

* 1:12: Phia-rơ Nguyên bản ghi “Xê-pha,” là tên Phia-rơ trong
tiếng A-ram. Ông là một trong 12 môn đệ của Chúa Giê-xu.
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người để cho thập tự giá† của Chúa Cứu Thế khỏi
trở thành vô dụng.

Chúa Cứu Thế là năng lực
và sự khôn ngoan của Thượng Đế

18Những người bị lầm lạc xem việc dạy dỗ về
thập tự giá như chuyện điên rồ, nhưng đối với
chúng ta là kẻ đã được cứu, thì đó là năng lực
của Thượng Đế. 19 Như Thánh Kinh đã viết:

“Ta sẽ khiến kẻ khôn mất thông sáng;
Ta sẽ dẹp bỏ sự hiểu biết của người thông
thái.” Ê-sai 29:14

20 Người khôn đâu? Kẻ có học đâu? Tay ăn
nói lưu loát đời nầy đâu? Thượng Đế đã biến
sự khôn ngoan đời nầy thành ra ngu dại. 21 Thế
gian không thể biết Thượng Đế qua cái khôn của
mình. Vì thế mà Ngài đã dùng những lời giảng
có vẻ ngu dại của chúng ta để cứu những người
tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi xem phép lạ,
ngườiHi-lạp thì tìm sự khôn ngoan. 23Còn chúng
ta lại rao giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh. Đó
là điều chướng tai gai mắt đối với người Do-thái
và là chuyện điên rồ đối với người không phải
Do-thái. 24 Nhưng đối với những người Ngài đã
gọi—dù là Do-thái hay Hi-lạp thì Chúa Cứu Thế
† 1:17: thập tự giá Phao-lô dùng chữ thập tự giá để mô tả hình
ảnh của Tin Mừng và nói về sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế
để chuộc tội cho loài người. Thập tự giá hay sự chết của Chúa
Cứu Thế là phương cách Thượng Đế dùng để cứu loài người.
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là quyền năng và sự khôn ngoan của Thượng
Đế. 25 Sự ngu dại của Thượng Đế vượt xa sự
khôn ngoan của loài người, còn sự yếu đuối của
Thượng Đế cũngmạnh hơn năng lực con người.

26 Thưa anh chị em, hãy nhớ lại lúc anh chị em
mới được Thượng Đế gọi. Trong vòng anh chị
em đâu có bao nhiêu người khôn ngoan theo tiêu
chuẩn đời nầy? Đâu có bao nhiêu người có địa
vị? Đâu có bao nhiêu người xuất thân từ gia đình
danh giá? 27 Nhưng Thượng Đế đã dùng những
việc khờ dại đời nầy để làm xấu hổ cái khôn và
dùng cái yếu ở thế gian để làm xấu hổ cáimạnh.
28 Ngài dùng những việc thấp hèn mà thế gian
xem thường để phá hủy những gì thế gian xem
trọng. 29 Thượng Đế làm như thế để không ai
có thể khoe khoang trước mặt Ngài. 30 Vì nhờ
Ngài, anh chị em được ở trong Chúa Cứu Thế
Giê-xu, Đấng đã trở nên khôn ngoan vì chúng
ta trong Thượng Đế. Qua Chúa Cứu Thế anh chị
em trở nên công chính trước mặt Thượng Đế,
được thánh hóa và được giải thoát khỏi tội lỗi.
31 Như Thánh Kinh viết, “Ai khoe, chỉ nên khoe
về Chúa mà thôi.”‡

2
Lời giảng về sự chết của Chúa Cứu Thế

1 Anh chị em thân mến, khi đến thăm anh chị
em, tôi không dùng những lời lẽ cao kỳ hoặc phô
trương sự khôn ngoan loài người để rao giảng sự
‡ 1:31: Ai khoe … mà thôi Giê 9:24.



I CÔ-RINH 2:2 v I CÔ-RINH 2:9

thật sâu kín về Thượng Đế. 2 Tôi đã nhất quyết
rằng khi ở với anh chị em tôi sẽ không biết gì
khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự chết của
Ngài trên thập tự giá. 3 Vì thế mà khi đến với
anh chị em tôi run sợ lắm. 4 Trong khi giảng
dạy, tôi không dùng những lời lẽ khôn ngoan
con người để thuyết phục nhưng dùng những
bằng chứng về quyền năng mà Thánh Linh cho
tôi. 5 Như thế để anh chị em đặt đức tin mình
trên quyền năng của Thượng Đế chứ không đặt
trên sự khôn ngoan loài người.

Sự khôn ngoan của Thượng Đế
6Tuy nhiên, với người trưởng thành, tôi sẽ dạy

sự khôn ngoan, nhưng không phải khôn ngoan
đời nầy hay khôn ngoan theo các giới cầm quyền
thế gian là những kẻ đang suy tàn. 7 Tôi nói về
sự khôn ngoan của Thượng Đế đã được giấu kín.
Trước khi sáng thế, Thượng Đế đã hoạch định
sự khôn ngoan nầy để chúng ta được hiển vinh.
8 Không một người cầm quyền nào trên thế gian
nầy hiểu được điều ấy. Nếu họ hiểu thì họ đã
không đóng đinh Chúa của vinh hiển. 9 Nhưng
như Thánh Kinh viết,

“Chưa ai thấy,
chưa ai nghe điều ấy.

Chưa ai tưởng tượng được
điều Thượng Đế chuẩn bị
cho những người yêu mến Ngài.” Ê-sai 64:4
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10 Nhưng qua Thánh Linh, Thượng Đế đã cho
chúng ta thấy những phúc lành ấy.
Thánh Linh dò xét mọi điều, cả đến những

điều sâu thẳm của Thượng Đế nữa. 11 Ai biết
được tư tưởng người khác ngoài thần linh trong
người ấy? Cũng thế, không ai biết được tư tưởng
Thượng Đế ngoại trừ Thánh Linh của Thượng
Đế. 12 Chúng ta không nhận thần linh của
thế gian nhưng chúng ta nhận Thánh Linh từ
Thượng Đế để có thể hiểu được mọi điều Ngài
cho chúng ta. 13 Chúng ta dạy những điều nầy
bằng những lời lẽ Thánh Linh chỉ cho chúng ta
chứ không dùng lời lẽ khôn ngoan con người.
Chúng ta giải thích những chân lý thiêng liêng
cho những người thiêng liêng. 14 Người không
có Thánh Linh không thể tiếp nhận những chân
lý đến từ Thánh Linh của Thượng Đế. Họ cho
những điều ấy là điên rồ, không hiểu được vì
chỉ có thể hiểu được qua Thánh Linh mà thôi.
15 Nhưng người thiêng liêng thì cân nhắc mọi
điều và không ai phê phán được họ. Thánh Kinh
viết,

16 “Ai biết được ý tưởng Chúa?
Ai có thể chỉ bảo Ngài?” Ê-sai 40:13

Nhưng chúng ta thì có ý tưởng của Chúa Cứu
Thế.

3
Chạy theo loài người là sai
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1 Thưa anh chị em, trước kia tôi chưa thể nói
với anh chị em như với người thiêng liêng. Tôi
chỉ có thể nói với anh chị em như người thuộc về
trần gian—giống như các em bé trong Chúa Cứu
Thế vậy. 2 Tôi chỉ có thể lấy sữa nuôi anh chị em
chứ không thể dùng thức ăn cứng. Ngay đến
bây giờ anh chị em cũng chưa sẵn sàng nhận
thức ăn cứng. 3 Anh chị em chưa trưởng thành
về mặt thiêng liêng vì giữa vòng anh chị em vẫn
còn có đố kỵ, cãi vã. Những điều ấy chứng tỏ
anh chị em chưa đủ thiêng liêng. Anh chị em
hành động giống y như người thế gian. 4 Có
người trong vòng anh chị em nói, “Tôi theo Phao-
lô,” người khác thì nói, “Tôi theo A-bô-lô,” như
thế có phải anh chị em đã hành động như người
trần tục không?

5 A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có
ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là
đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị
em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm
phần vụ Ngài giao cho. 6 Tôi trồng, A-bô-lô tưới.
Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới
quan trọng. 7 Người trồng, kẻ tưới không đáng
kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn
lên. 8Người trồng và kẻ tưới đều theo đuổi cùng
một mục đích, mỗi người đều sẽ nhận lãnh thù
lao theo công khó mình. 9 Chúng tôi là nhân
công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau;
còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của
Ngài. 10 Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi
đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo.
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Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng
ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây. 11 Nền
đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra
không ai có thể đặt nền nào khác. 12Nhưng nếu
có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh,
rơm rạ mà xây trên nền ấy 13 thì đến Ngày Xét
Xử*, công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì
ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm
công tác mỗi người để bày tỏ ra. 14 Nếu kiến
trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người
ấy sẽ được thưởng. 15 Còn nếu kiến trúc bị cháy
sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được
cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa
hoạn.

16 Anh chị em không biết rằng mình là đền
thờ† của Thượng Đế và Thánh Linh của Ngài
đang sống trong anh chị em sao? 17 Nếu ai phá
hủy đền thờ Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ hủy
phá họ vì đền thờ Thượng Đế là thánh mà anh
chị em là đền thờ của Ngài.

18 Chớ nên tự gạt. Nếu anh chị em cho rằng
mình khôn ngoan theo đời nầy thì nên hóa ra
khờ dại để thực sự khôn ngoan, 19 vì cái khôn
đời nầy là điều khờ dại trước mặt Thượng Đế.
Như Thánh Kinh viết, “Ngài bắt kẻ khôn trong
chính mưu mô của họ.”‡ 20 Thánh Kinh cũng
* 3:13: Ngày Xét Xử Ngày mà Chúa Cứu Thế sẽ trở lại để xét
xử mọi người và đưa những người thuộc về Ngài sống với Ngài.
† 3:16: đền thờ Nhà của Thượng Đế, nơi mà dân của Ngài thờ
phụng Ngài. Đây có nghĩa các tín hữu là đền thờ thiêng liêng
nơi Thượng Đế ngự. ‡ 3:19: Ngài bắt … của họ Gióp 5:13.
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viết thêm, “Thượng Đế biết ý nghĩ kẻ khôn. Ngài
biết tư tưởng họ hoàn toàn vô dụng.”§ 21 Vì thế
anh chị em không nên tự hào về ai cả. Tất cả
đều thuộc về anh chị em: 22 Dù Phao-lô, A-bô-
lô, Phia-rơ*; thế gian nầy, sự sống, sự chết, thời
hiện tại hay thời tương lai—tất cả đều thuộc về
anh chị em. 23 Anh chị em thuộc về Chúa Cứu
Thế và Chúa Cứu Thế thuộc về Thượng Đế.

4
Các sứ đồ, đầy tớ của Chúa Cứu Thế

1Mọi người nên xem chúng tôi như đầy tớ của
Chúa Cứu Thế, những người đã được Thượng
Đế ủy thác để giải thích các điều kín giấu của
Ngài. 2 Người được ủy thác phải chứng tỏ mình
là người đáng tin cẩn. 3 Phần tôi, tôi không lưu
ý đến những sự phê phán dù là của anh chị em
hay bất cứ tòa án nào của loài người. Đến nỗi
tôi cũng không tự phê phánmình nữa. 4 Tôi biết
mình chẳng làm điều gì quấy, nhưng chẳng phải
vì thế mà tôi vô tội đâu. Chỉ có Chúa mới phê
phán tôi được thôi. 5 Vì thế nên đừng vội phê
phán; hãy đợi Chúa đến. Lúc ấy Ngài sẽ mang
những điều bí ẩn trong bóng tối ra ánh sáng
và sẽ phơi bày những mục đích thầm kín trong
thâm tâm con người. Nếu ai đáng được thưởng,
người ấy sẽ được Thượng Đế thưởng công.

§ 3:20: Thượng Đế … vô dụng Thi 94:11. * 3:22: Phia-rơ
Nguyên bản ghi “Xê-pha,” là tên Phia-rơ trong tiếng A-ram. Ông
là một trong 12 môn đệ của Chúa Giê-xu.



I CÔ-RINH 4:6 x I CÔ-RINH 4:13

6 Thưa anh chị em, tôi đã dùng A-bô-lô và cá
nhân tôi dẫn chứng để anh chị em học được ý
nghĩa của câu ngạn ngữ, “Hãy noi theo lời dạy
của Thánh Kinh.” Như thế anh chị em sẽ không
trọng người nầy, mà khinh người kia. 7 Ai làm
cho anh chị em cảm thấymình hơn người khác?
Có gì anh chị em có mà không phải là quà tặng
đâu? Còn nếu là quà tặng thì tại sao anh chị em
lại tự hào như thể quà ấy do tay mình làm ra?

8 Anh chị em đã có đủ mọi điều cần dùng cho
nên tưởng mình giàu có rồi. Anh chị em tự
cho mình là vua mà không cần chúng tôi. Tôi
mong cho anh chị em làm vua thật để tôi cũng
được làm vua chung với anh chị em. 9 Nhưng
hình như Thượng Đế đã đưa các sứ đồ chúng
tôi xuống hàng chót, giống những tù nhân bị
kết án tử hình. Chúng tôi chẳng khác nào trò
diễn cho cả thế giới xem—khán giả là thiên sứ
và loài người. 10 Chúng tôi trở nên điên dại vì
Chúa Cứu thế nhưng anh chị em rất khôn ngoan
trong Ngài. Chúng tôi yếu ớt, anh chị em mạnh
mẽ. Anh chị em được tôn trọng, chúng tôi bị sỉ
nhục. 11Ngay đến giờ nầy chúng tôi cũng không
đủ ăn, đủ mặc. Chúng tôi bị đánh đập, không
chỗ trú thân. 12Chúng tôi dùng hai bàn tay mình
làm việc cực nhọc để nuôi thân. Khi bị chưởi
rủa, chúng tôi chúc phước. Khi bị ngược đãi,
chúng tôi cam chịu. 13 Khi bị vu oan, chúng tôi
lấy lời hòa nhã đáp lại. Cho đến giờ nầy chúng
tôi vẫn bị đối xử như rác rưởi của thế gian—cặn
bã của nhân loại.
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14Không phải tôi tìm cách làm anh chị em xấu
hổ đâu. Sở dĩ tôi viết những điều nầy là để cảnh
tỉnh vì tôi xem anh chị em như con cái yêu dấu
của tôi vậy. 15 Dù cho anh chị em có cả vạn ông
thầy trong Chúa Cứu Thế đi nữa thì anh chị em
vẫn không có nhiều cha. Qua Tin Mừng, tôi đã
trở thành cha của anh chị em trong Chúa Cứu
Thế Giê-xu, 16 Cho nên tôi xin anh chị em hãy
noi gương tôi. 17 Vì thế mà tôi sai Ti-mô-thê, con
tôi trong Chúa, đến cùng anh chị em. Tôi yêu
Ti-mô-thê, người rất trung tín. Anh sẽ nhắc anh
chị em nhớ lại lối sống của tôi trong Chúa Cứu
Thế Giê-xu, cũng như tôi đã dạy dỗ các hội thánh
khắp nơi.

18 Một số người trong anh chị em đâm ra tự
phụ, tưởng rằng tôi sẽ không đến với anh chị
em nữa. 19 Nhưng nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến
thăm anh chị em một ngày rất gần. Lúc ấy tôi sẽ
biết những kẻ tự phụ đã làm được gì, chứ không
phải dựa theo điều họ nói, 20 vì Nước Trời được
chứng tỏ bằng năng lực chứ không phải bằng
lời nói. 21 Anh chị em muốn điều nào: Muốn tôi
mang trừng phạt đến cho anh chị em hay tình
yêu và lòng hòa nhã?

5
Những chuyện tệ hại

trong hội thánh
1 Tôi nghe đồn trong vòng anh em có chuyện

dâm dục, bậy bạ đến nỗi người không biết
Thượng Đế cũng chẳng làm nữa. Nghĩa là có
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người ăn nằm với mẹ kế của mình. 2 Thế mà
anh chị em lại còn tự hào! Lẽ ra anh chị em phải
cảm thấy đau buồn để khai trừ kẻ phạm tội đó
ra khỏi anh chị em. 3 Dù tôi không có mặt giữa
anh chị em về phần xác nhưng tôi vẫn có mặt
giữa anh chị em về phần tâm linh. Cho nên tôi
lên án người phạm tội ấy giống như tôi có mặt.
4 Vì thế, khi anh chị em nhân danh Chúa Giê-xu
họp lại thì tôi cũng có mặt giữa anh chị em qua
quyền năng Chúa Giê-xu. 5 Anh chị em hãy trao
người ấy cho Sa-tăng để thân xác tội lỗi* của họ
bị tiêu hủy nhưng thần linh sẽ được cứu trong
ngày Chúa chúng ta trở lại.

6 Sự khoe khoang của anh chị em không tốt
đâu. Anh chị em biết câu ngạn ngữ, “Một chút
men đủ làm dậy cả đống bột.” 7Hãy lấy hếtmen
cũ ra để anh chị em trở nên như bột mới không
men.† Vì Đấng Cứu Thế, là Chiên Con của lễ Vượt
Qua‡ của chúng ta đã chịu chết. 8 Chúng ta hãy
kỷ niệm lễ ấy không phải với bánh pha men cũ—
men của tội lỗi và gian ác. Chúng ta hãy kỷ niệm
với bánh không pha men—bánh của sự thành
thật.

9 Trong thư trước, tôi có nói đừng tương giao
* 5:5: thân xác tội lỗi Nguyên văn, “xác thịt.” Đây cũng có thể
có nghĩa là thân thể người ấy. † 5:7: mới không men Bánh
dùng cho lễ Vượt Qua. Xem chú thích từ ngữ nầy ở cuối sách.
Phao-lô muốn nói rằng các tín hữu đã được sạch tội như bánh
của lễ Vượt Qua sạch men (không chứa men). ‡ 5:7: Chiên
Con của lễ Vượt Qua Chúa Giê-xu là sinh tế cho dân sự Ngài,
giống như chiên con bị giết để dùng vào lễ Vượt Qua của người
Do-thái.
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với những người dâm dục. 10 Không phải tôi
muốn nói là đừng tương giao với những người
đời nầy là những người phạm tội dâm dục, hoặc
tham lam, lường gạt, hoặc những người thờ thần
tượng. Nếu thế thì anh chị em phải ra khỏi
thế gian. 11 Tôi muốn nói là anh chị em không
nên tương giao với những người tự nhận là tín
hữu của Chúa Cứu Thế mà dâm dục, tham lam,
thờ thần tượng, chưởi mắng, rượu chè be bét
hay lường gạt. Không nên ăn chung với những
người như thế nữa.

12-13 Tôi không có nhiệm vụ phân xử những
người ngoài hội thánh. Thượng Đế sẽ xét xử họ.
Nhưng anh chị em phải phân xử những người
bên trong hội thánh. Thánh Kinh viết, “Hãy khai
trừ kẻ gian ác khỏi các ngươi.”§

6
Bàn về những tranh chấp

giữa các tín hữu
1 Khi ai trong anh chị em có tranh chấp với tín

hữu khác, sao lại đưa nhau đến trước những
quan án chưa hề làm hòa với Thượng Đế? Tại
sao anh chị em không nhờ con dân Chúa phân
xử? 2 Anh chị em vốn biết con dân Chúa sẽ xét
xử thế gian. Cho nên nếu chúng ta sẽ xét xử thế
gian thì chẳng lẽ lại không phân xử nổi những
chuyện bất hòa nhỏ nhặt giữa anh chị em sao?
3 Anh chị em biết rằng trong tương lai chúng

§ 5:12-13: Hãy khai trừ … các ngươi Phục 22:21, 24.
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ta sẽ xét xử các thiên sứ thì dĩ nhiên chúng ta
có thể phân xử những việc tầm thường đời nầy.
4 Nếu anh chị em có những xích mích cần phải
được phân xử sao lại giao cho những người ngoài
là những quan án mà hội thánh xem thường?
5 Tôi nói thế để anh chị em tự thẹn. Chắc hẳn
trong vòng anh chị em phải có người đủ sáng
suốt để phân xử chuyện bất hòa giữa các tín
hữu với nhau chứ! 6 Nhưng nay lại có chuyện
tín hữu nầy lôi tín hữu kia ra tòa—trước mặt
những người ngoại đạo!

7 Việc anh chị em kiện tụng nhau chứng tỏ
anh chị em thất bại rồi. Tại sao không chịu thiệt
thòi? Tại sao không xem như mình bị lường gạt
đi? 8 Nhưng anh chị em làm bậy và lường gạt
các anh em tín hữu khác.

9-10 Anh chị em biết rằng những kẻ bất chính
không thể nào hưởng được Nước Trời. Đừng
bị lừa. Những kẻ dâm dục, thờ thần tượng,
ngoại tình, trụy lạc, đồng tính ái, trộm cắp, tham
lam, say sưa, lường gạt, bêu xấu người khác,
cướp bóc—đều không thể nào vào Nước Trời
được. 11 Trước kia trong anh chị em cũng có
vài người như thế nhưng nay anh chị em đã
được tinh sạch, được thánh hóa và giảng hòa
lại với Thượng Đế trong danh Chúa Cứu Thế và
với Thánh Linh của Thượng Đế chúng ta.

Hãy dâng thân thể mình
làm vinh hiển danh Chúa

12 “Tôi được phép làm mọi điều,” nhưng
không phải điều nào cũng tốt. “Tôi được phép
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làm mọi điều,” nhưng tôi không để điều gì làm
chủ tôi. 13 “Thức ăn là vì bụng, bụng vì thức ăn,”
Thượng Đế sẽ tiêu hủy cả hai. Nhưng thân thể
không phải để phạm tội dâm dục đâumà là dành
cho Chúa, Chúa dành cho thân thể. 14Nhờ quyền
năng Ngài, Thượng Đế đã khiến Chúa chúng ta
sống lại từ kẻ chết, Ngài cũng sẽ khiến chúng
ta sống lại từ kẻ chết nữa. 15 Chắc hẳn anh chị
em biết rằng thân thể mình là chi thể của Chúa
Cứu Thế. Lẽ nào tôi lấy chi thể của Chúa Cứu
Thế kết hợp với điếm đĩ sao?—Không thể được.
16 Vì Thánh Kinh viết, “Hai người sẽ trở thành
một thân.”* Do đó anh chị em biết rằng ai kết
hợp với đĩ điếm là trở thành một thân với nó.
17Nhưng ai kết liên với Chúa sẽ trở nênmột tâm
linh như Ngài.

18 Cho nên hãy lánh xa tội nhục dục. Tội nào
cũng ở bên ngoài con người nhưng ai phạm tội
nhục dục là phạm tội với chính thân thể mình.
19 Anh chị em nên biết rằng thân thể mình là
đền thờ† của Thánh Linh, là Đấng sống trong
lòng anh chị em. Anh chị em đã nhận Thánh
Linh từ Thượng Đế nên anh chị em không thuộc
về chính mình nữa, 20 vì đã được Thượng Đế
chuộc bằng giá cao nên anh chị em hãy lấy thân
thể mình làm vinh hiển danh Ngài.

* 6:16: Hai người … một thân Sáng 2:24. † 6:19: đền thờ
Nhà của Thượng Đế, nơi mà dân của Ngài thờ phụng Ngài. Đây
có nghĩa các tín hữu là đền thờ thiêng liêng nơi Thượng Đế ngự.
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7
Bàn về hôn nhân

1 Bây giờ tôi sẽ đề cập đến những điều anh chị
em hỏi trong thư. Tốt hơn cả là đàn ông không
nên ăn nằm với đàn bà. 2 Nhưng vì tội nhục
dục là một hiểm họa cho nên đàn ông nên lấy
vợ, đàn bà nên lấy chồng. 3 Chồng phải thỏa
mãn vợ. Vợ cũng phải thỏa mãn chồng. 4 Vợ
không có toàn quyền trên thân mình, chồng có
một phần quyền trên đó. Chồng cũng không
có toàn quyền trên thân mình, vợ có một phần
quyền trên đó. 5Đừng từ chối phục vụ lẫn nhau
về thể xác ngoại trừ hai bên thỏa thuận kiêng
cữ việc gối chăn trong một thời gian để dành
thì giờ khẩn nguyện. Sau đó phải tái hợp lại với
nhau để Sa-tăng không thể cám dỗ anh chị em
khi anh chị em không tự kiềm chế mình được.
6 Tôi nói như thế để cho phép anh chị em kiêng
cữ việc gối chăn trong một thời gian. Tuy nhiên
đó không phải là mệnh lệnh của Chúa đâu. 7 Tôi
mong mỗi người đều giống như tôi, tuy nhiên
mỗi người được Thượng Đế cho ân tứ khác nhau.
Người có ân tứ nầy, kẻ có ân tứ khác.

8 Còn về những ai chưa kết hôn và các góa
phụ thì tôi khuyên: ở một mình như tôi tốt hơn.
9 Nhưng nếu họ không tự chế được thì nên kết
hôn. Chẳng thà kết hôn còn hơn bị lửa dục nung
đốt.

10Về phần người đã lập gia đình thì tôi khuyên.
Thật ra không phải tôi khuyên mà Chúa dạy.
Vợ không được bỏ chồng. 11 Nhưng nếu vợ bỏ
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chồng thì không được tái giá, hoặc phải giải hòa
lại với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ.

12 Còn những người khác thì tôi khuyên. Đây
là lời khuyên của tôi, không phải của Chúa: Nếu
một tín hữu có vợ là người ngoại đạo bằng lòng
sống chung vớimình thì không được ly dị nàng.
13 Hoặc nếu một nữ tín hữu có chồng là người
ngoại đạo bằng lòng sống chung với mình thì
nàng cũng không được ly dị chồng. 14Tuy chồng
là người ngoại đạo nhưng được thánh hóa nhờ
vợ là tín hữu. Và tuy vợ là người ngoại đạo
nhưng được thánh hóa vì chồng là tín hữu. Nếu
không, con cái anh chị em sẽ không tinh sạch,
nhưng hiện nay con cái anh chị em đã được tinh
sạch rồi.

15 Tuy nhiên, nếu người ngoại đạo đòi phân ly
thì cứ cho họ phân ly. Trong trường hợp đó, tín
hữu nam hoặc nữ được hoàn toàn tự do, không
bị ràng buộc gì. Thượng Đế đã gọi chúng ta để
sống trong hòa bình. 16 Nầy chị vợ, biết đâu
trong tương lai chị sẽ cứu được chồng mình?
Còn anh chồng, biết đâu anh sẽ cứu được vợ
mình?

Hãy sống theo cách Thượng Đế
gọi mình

17 Trong trường hợp nào cũng vậy, mỗi người
nên tiếp tục sống theo cách mà Chúa ban cho
mình tức là địa vị mình đã có trước khi Thượng
Đế gọi. Đó là qui tắc tôi lập ra cho tất cả các
hội thánh. 18 Nếu một người đã chịu cắt dương
bì trước khi được gọi thì đừng chối bỏ phép ấy
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làm gì. Nếu chưa chịu phép cắt dương bì khi
được gọi thì không cần phải chịu phép cắt dương
bì nữa. 19 Dù cắt dương bì hay không, việc ấy
chẳng quan trọng gì; điều quan trọng là tuân
giữ mệnh lệnh của Thượng Đế. 20 Ai đang ở địa
vị nào thì khi Thượng Đế gọi, hãy cứ ở địa vị ấy.
21Nếu đang làm tôimọimà được Thượng Đế gọi
thì đừng lo. Nhưng nếu được tự do thì nên tận
dụng sự tự do ấy. 22 Người đang làm nô lệ mà
được Chúa gọi thì trở thành tự do và thuộc về
Ngài. Cũng vậy, người đang tự do mà được gọi
thì trở thành nô lệ của Chúa Cứu Thế. 23 Các anh
chị em đã được mua bằng giá cao cho nên đừng
làm nô lệ cho người ta nữa. 24 Thưa các anh chị
em, mỗi người đang ở địa vị nào khi được gọi,
hãy tiếp tục ở địa vị ấy cho Thượng Đế.

Các câu hỏi về hôn nhân
25 Bây giờ tôi bàn đến những người chưa lập

gia đình. Về vấn đề nầy tôi chưa nhận được lời
dạy nào từ Chúa cả; tôi chỉ cho ý kiến riêng của
tôi thôi. Nhưng anh chị em có thể tin tôi được
vì Chúa đã tỏ lòng nhân ái của Ngài đối với tôi.
26Hiện nay là thời kỳ khó khăn vì thế anh chị em
nên ở vậy tốt hơn. 27Nếu anh em đang có vợ thì
đừng tìm cách bỏ vợ. Nếu anh em chưa có vợ
thì đừng kiếm vợ. 28 Nhưng nếu anh em muốn
lấy vợ thì không phạm tội gì. Còn nếu thiếu nữ
nào muốn lấy chồng, cũng không phạm tội gì.
Tuy nhiên những người lập gia đình sẽ gặp khó
khăn trong đời nầy, mà tôi thì muốn anh chị em
tránh khỏi khó khăn.
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29 Thưa anh chị em, đây là điều tôi muốn nói:
Thì giờ không còn bao nhiêu. Cho nên từ nay
người có vợ phải sống như không có vợ. 30 Kẻ
khóc hãy sống như không khóc. Kẻ vui hãy
sống như không vui. Kẻ mua cũng hãy sống
như không có gì. 31 Kẻ dùng của cải đời nầy
cũng đừng quá chuộng những của ấy vì thế gian
chúng ta đang thấy đây rồi sẽ qua đi.

32 Tôi muốn anh chị em khỏi bận tâm. Người
chưa lập gia đình thì chăm lo công việc Chúa để
làm vui lòng Ngài. 33 Nhưng người có gia đình
thì bận lo việc đời nầy để tìm cách làm vừa lòng
vợ. 34 Người đó phải lo một lúc hai việc—làm
vừa lòng Chúa và vừa lòng vợ mình. Người đàn
bà không có gia đình hoặc trinh nữ thì chăm
lo việc Chúa. Người ấy muốn được thánh hóa
cả phần thể xác lẫn phần tâm linh cho Chúa.
Nhưng người có gia đình thì bận rộn việc đời
nầy, lo làm sao cho vừa lòng chồng mình. 35 Tôi
nói như thế để giúp chứ không phải để hạn chế
anh chị em. Nhưng tôi muốn anh chị em sống
phải lẽ, dành trọn thì giờ cho Chúa mà không
bận bịu việc khác.

36 Nếu người đang đính hôn cho rằng mình
quấy nếu không cưới vợ đã hứa,* và nếu lửa
tình quá mạnh khiến người ấy nghĩ nên kết hôn
với nàng thì cứ làm theo điều mình muốn. Hai
người nên kết hôn với nhau, không tội lỗi gì cả.
37 Nhưng người khác lại tin chắc rằng chẳng
cần phải lập gia đình thì người ấy tự do hành
* 7:36: vợ đã hứa Hay “trinh nữ.”
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động. Nếu người ấy quyết định không kết hôn
với người mình đã hứa, thì người ấy làm đúng.
38 Người kết hôn với nàng làm đúng mà người
không kết hôn với nàng còn làm đúng hơn nữa.

39 Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải sống
chung với chồng bấy lâu. Còn nếu chồng chết,
vợ được tự do lấy ai cũng được nhưng phải kết
hôn trong Chúa. 40 Nàng có thể hạnh phúc hơn
nếu không lập gia đìnhmột lần nữa. Đó là ý kiến
của tôi. Tôi tin rằng tôi cũng có Thánh Linh của
Thượng Đế.

8
Thức ăn cúng cho thần tượng

1 Bây giờ tôi sẽ bàn đến vấn đề đồ cúng* cho
thần tượng. Chúng ta biết rằng “Ai cũng hiểu
biết.” Hiểu biết đâm ra kiêu căng, nhưng lòng
yêu thương luôn gây dựng. 2 Nếu anh chị em
tưởngmình biết điều gì, thật ra anh chị em chưa
biết đủ đâu. 3Nhưng nếu ai yêumến Thượng Đế
thì Ngài biết người ấy.

4 Còn về việc ăn đồ cúng cho thần tượng thì
chúng ta biết rằng thần tượng chẳng là gì cả
trong thế gian vì chúng ta cũng biết chỉ có một
Thượng Đếmà thôi. 5Mặc dù có nhiều vật được
người ta gọi là thần, trên trời hay dưới đất và
có nhiều “thần” hoặc nhiều “chúa,” 6 nhưng đối
với chúng ta chỉ có một Thượng Đế mà thôi—là
Cha. Mọi vật đều từ Ngàimà ra và chúng ta sống
* 8:1: cúng Giết hay dâng lên làm của lễ để chứng tỏ lòng sùng
bái. Xem câu 10.
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cho Ngài. Cũng chỉ có một Chúa—Chúa Cứu Thế
Giê-xu. Mọi vật đều do Ngài sáng tạo và chúng
ta sống là nhờ Ngài.

7Nhưng không phải ai cũng biết điều ấy. Một
số người quá quen thuộc với thần tượng cho nên
khi họ ăn thịt, họ vẫn nghĩ là thịt ấy đang được
dâng cho thần. Vì thế khi ăn họ cảm thấy có
tội vì lương tâm họ yếu ớt. 8 Nhớ rằng thức ăn
không làm cho chúng ta gần hơn với Thượng Đế
đâu. Không ăn cũng chẳng thiệt hại gì, mà ăn
cũng chẳng thêm lợi lộc gì.

9 Cho nên anh chị em phải thận trọng đừng
để sự tự do của mình gây cho những người yếu
đức tin phạm tội. 10 Anh chị em là người có “sự
hiểu biết” nên thản nhiên ăn uống trong đền
thờ tà thần. Nhưng nếu người yếu đức tin nhìn
thấy anh chị em ăn nơi ấy sẽ được thúc giục ăn
thịt cúng cho thần trong khi vẫn tin rằng làm
như thế là phạm tội. 11 Tín hữu yếu ớt ấy là
người mà Chúa Cứu Thế đã chịu chết cho sẽ bị
hư hỏng vì “sự hiểu biết” của anh chị em. 12Khi
phạm tội với anh chị em mình trong Chúa Cứu
Thế như thế và làm tổn thương họ bằng cách
dẫn họ làm điều mà họ cho là sai quấy tức là đã
phạm tội cùng Ngài. 13 Cho nên nếu thức ăn tôi
dùng mà khiến anh chị em tôi rơi vào tội lỗi thì
tôi sẽ chẳng bao giờ ăn thịt nữa để khỏi khiến
họ phạm tội.

9
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Phao-lô cũng như các sứ đồ khác
1 Tôi là người tự do. Tôi làm sứ đồ. Tôi đã thấy

Giê-xu, Chúa chúng ta. Các anh chị em là kết
quả của công tác tôi trong Chúa Giê-xu. 2 Nếu
kẻ khác không chấp nhận tôi làm sứ đồ, anh chị
em chắc vẫn chấp nhận tôi vì chính anh chị em
là bằng cớ của chức sứ đồ tôi trong Chúa.

3 Đây là câu trả lời của tôi cho những người
thắc mắc về chức sứ đồ của tôi: 4 Chúng tôi
không có quyền ăn uống sao? 5 Chúng tôi không
có quyềnmang theo một nữ tín hữu làm vợ mình
giống các sứ đồ khác, như anh em Chúa hay như
Phia-rơ* đã làm sao? 6Hay chỉ một mình Ba-na-
ba và tôi phải làm việc để sinh sống? 7Không có
binh sĩ nào phục vụ trong quân ngũ mà lại tự trả
lương cho mình. Chẳng ai trồng vườn nho mà
không ăn trái. Không ai nuôi gia súc mà chẳng
uống sữa của bầy gia súc.

8 Không phải tôi nói theo kiểu con người đâu;
luật pháp của Thượng Đế cũng nói như thế nữa.
9 Vì như luật Mô-se có viết: “Đừng khớp miệng
con bò đang đạp lúa, không cho nó ăn.”† Khi
Thượng Đế phán như thế có phải Ngài chỉ lo cho
bò thôi sao? Không phải. 10 Ngài lo cho chúng
ta nữa. Thánh Kinh viết về chúng ta như sau,
“Người cày ruộng và người đạp lúa phải trông
mong thu được mùa màng để đền bù công khó
mình.” 11 Nếu chúng tôi đã gieo giống thiêng
* 9:5: Phia-rơ Nguyên bản ghi “Xê-pha,” là tên Phia-rơ trong
tiếng A-ram. Ông là một trong 12 môn đệ của Chúa Giê-xu.
† 9:9: Đừng khớp … nó ăn Phục 25:4.
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liêng giữa vòng anh chị em thì có gì quá đáng
khi chúng tôi mong gặt hái ít nhiều về phần đời
nầy từ anh chị em? 12Nếu những người khác có
quyền làm như thế từ anh chị em thì chúng tôi
cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã không sử dụng
quyền ấy. Chúng tôi cam chịu mọi sự để khỏi
làm nguyên nhân cản trở việc rao Tin Mừng của
Chúa Cứu Thế. 13 Chắc hẳn anh chị em biết rằng
ai phục vụ trong đền thờ thì lãnh thức ăn trong
đền thờ, còn ai phục vụ nơi bàn thờ thì nhận
đượcmột phần của lễ dâng trên bàn thờ. 14Cũng
thế, Chúa chúng ta đã dạy rằng ai rao Tin Mừng
thì sống bằng Tin Mừng.

15 Nhưng tôi chưa hề sử dụng những quyền
ấy. Tôi viết những lời nầy không phải để mong
nhận được gì từ anh chị em đâu. Tôi thà chết còn
hơn đánhmất lý do kiêu hãnh nầy. 16Rao truyền
Tin Mừng không phải là dịp để tôi khoe khoang.
Đó là nhiệm vụ của tôi—tôi buộc phải làm. Nếu
tôi không rao Tin Mừng thì tôi sẽ vô cùng khốn
khổ. 17Nhưng nếu tôi tự chọn việc rao giảng thì
tôi nhận được phần thưởng. Còn nếu tôi không
tự chọn việc rao giảng thì tôi chỉ làm bổn phận
Chúa giao cho. 18 Thế thì tôi nhận được phần
thưởng gì? Phần thưởng tôi nhận như sau: Khi
tôi giảng Tin Mừng thì tôi rao giảng không thù
lao. Riêng tôi đã không sử dụng quyền nhận thù
lao trong công tác rao Tin Mừng.

19 Tôi được tự do, chẳng bị ai ràng buộc.
Nhưng tôi tự làm nô lệ cho mọi người để có thể
cứu càng nhiều người càng tốt. 20 Đối với người
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Do-thái tôi trở nên như người Do-thái để cứu
được người Do-thái. Chính tôi không ở dưới luật
pháp. Nhưng đối với những người ở dưới luật
pháp thì tôi trở nên giống như họ. Tôi làm như
thế để cứu những người ở dưới luật pháp. 21Đối
với những người không có luật pháp, tôi sống
như người không có luật pháp để cứu những
người không có luật pháp. Thật ra tôi chưa
thoát ly khỏi luật pháp của Thượng Đế—tôi bị
luật pháp của Chúa Cứu Thế ràng buộc. 22 Đối
với người yếu đuối tôi trở nên yếu đuối để cứu
những người yếu đuối. Tôi đã trở nên như mọi
người để có thể cứumột số người bằngmọi cách.
23Tôi làm những điều ấy vì Tin Mừng để hi vọng
được có phần ân phúc trong đó.

24 Anh chị em biết rằng trong một cuộc chạy
đua, mọi người cùng chạy nhưng chỉ có một
người thắng giải mà thôi. Cho nên hãy cố gắng
chạy thế nào để thắng giải! 25 Ai thi đua trong
các cuộc tranh tài đều phải hết sức tự chế để
nhận được vương miện. Vương miện trần thế
ấy sẽ khô héo sau một thời gian ngắn nhưng
vương miện của chúng ta không bao giờ khô
héo. 26Cho nên, tôi chạy nhưng không phải chạy
mông lung. Tôi đánh nhưng không phải đánh
gió. 27 Tôi không dễ dãi với thân thể tôi, trái lại
rất gắt gao với nó, bắt nó làm nô lệ cho tôi để
tôi khỏi bị Thượng Đế gạt bỏ sau khi giảng cho
kẻ khác.
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10
Bài học lịch sử của dân Ít-ra-en

1 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết
những gì xảy ra cho tổ tiên chúng ta là những
người đi theo Mô-se. Họ đều ở dưới đám mây*,
băng qua biển. 2 Việc ấy giống như lễ báp-têm†
cho những người đi theo Mô-se. 3 Họ đều ăn
chung một thức ăn thiêng liêng, 4 uống chung
một thức uống thiêng liêng, từ tảng đá thiêng
liêng đi theo họ. Tảng đá ấy là Chúa Cứu Thế.
5 Nhưng đa số người trong vòng họ không làm
Thượng Đế vừa lòng nên đã bỏ xác trong samạc.

6 Những việc ấy xảy ra để làm gương răn dạy
chúng ta đừng ham muốn những điều xấu xa
như họ. 7Đừng thờ thần tượng nhưmột số người
trong họ đã làm. Như Thánh Kinh chép, “Họ
ngồi xuống ăn uống rồi đứng dậy nhảy múa.”‡
8Chúng ta không nên dâm dục nhưmột số người
trong họ mà chỉ trong một ngày, hai mươi ba
ngàn người bỏ mạng vì tội ấy. 9 Chúng ta cũng
không nên thách thức Chúa Cứu Thế§ như một
vài người trong họ đã làm mà bị rắn cắn chết.

* 10:1: đám mây Đám mây hướng dẫn và che chở dân Ít-ra-en
trong cuộc hành trình của họ sau khi ra khỏi Ai-cập, băng qua
Hồng hải, và qua sa mạc. Xem Xuất 13:20-22; 14:19, 20. † 10:2:
báp-têm Xem Bảng Giải Thích Từ Ngữ. Ở đây Phao-lô hình như
muốn nói đến những gì xảy ra cho người Do-thái vào thời ông
Mô-se. Có thể so sánh với lễ báp-têm của tín hữu trong Chúa Cứu
Thế. ‡ 10:7: Họ ngồi xuống … nhảy múa Xuất 32:6. § 10:9:
Chúa Cứu Thế Một vài bản Hi-lạp ghi “Chúa.”
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10 Cũng đừng phàn nàn oán trách như một số
người trong họ đến nỗi bị thiên sứ giết.

11 Những gì xảy ra cho họ là để làm gương
và được ghi lại để nhắc nhở chúng ta là những
người sống trong thời kỳ cuối cùng nầy. 12 Ai
tự đắc cho rằng mình đang đứng vững hãy coi
chừng, kẻo ngã. 13Những thử thách xảy đến cho
anh chị em cũng đã xảy đến cho mọi người. Tuy
nhiên, anh chị em có thể tin chắc nơi Thượng Đế
vì Ngài không để cho anh chị em bị thử thách
quá sức chịu đựng đâu. Trong cơn thử thách,
Ngài sẽ mở lối thoát để anh chị em chịu đựng
được.

14 Cho nên các bạn thân yêu của tôi ơi, hãy xa
lánh việc thờ thần tượng. 15 Tôi nói với các anh
chị em như với người hiểu biết; anh chị em hãy
tự cân nhắc điều tôi nói đây. 16 Chúng ta cảm
tạ về ly phước lành* tức dự phần với huyết của
Chúa Cứu Thế. Bánh chúng ta cùng bẻ chung
với nhau là cùng dự phần trong thân thể Ngài.
17 Vì chỉ có một ổ bánh thôi. Chúng ta dù nhiều
người nhưng chỉ là một thân vì tất cả chúng ta
đều cùng dự phần trong ổ bánh ấy.

18Hãy xem người Do-thái: Có phải những ai ăn
các sinh tế† nơi bàn thờ tức là dự phần vào bàn
thờ không? 19 Tôi không nói rằng của lễ dâng
cho thần tượng có giá trị gì hoặc thần tượng

* 10:16: ly phước lành Ly nước nho mà các tín hữu cảm tạ
Thượng Đế uống trong khi dự Bữa Ăn của Chúa. † 10:18: sinh
tế Những thú vật bị giết và dâng làm của lễ cho Thượng Đế.
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quan trọng gì cả. 20 Nhưng tôi nói rằng của lễ
dâng cho thần tượng là cúng cho ma quỉ chứ
không phải cho Thượng Đế. Tôi không muốn
anh chị em dự phần với ma quỉ. 21 Anh chị em
không thể vừa uống ly của Chúa mà đồng thời
lại cũng uống ly củama quỉ nữa. Không thể ngồi
bàn ăn của Chúa mà cũng ngồi bàn ăn của ma
quỉ. 22 Anh chị em muốn chọc tức‡ Chúa sao?
Sức chúng ta tới đâu?

Cách dùng sự tự do
trong Chúa Cứu Thế

23 “Chúng ta được tự do làmmọi điều,” nhưng
không phải điều nào cũng tốt. “Chúng ta được
tự do làmmọi điều,” nhưng không phải điều nào
cũng giúp người khác lớn mạnh. 24 Đừng chỉ lo
cho mình mà phải nghĩ đến lợi ích người khác
nữa.

25 Những gì bán ở hàng thịt thì cứ ăn. Đừng
thắc mắc có nên hay không nên ăn. 26 Anh em
được phép ăn, “vì đất và những gì trong đó đều
thuộc về Thượng Đế.”§

27 Nếu có người ngoại đạo mời anh chị em ăn
chung với họ và anh chị em nghĩ nên nhận lời
thì hễ những gì họ dọn ra trước mặt cứ việc
ăn, đừng thắc mắc tự hỏi có nên ăn hay không.
28Nhưng nếu có ai bảo với anh chị em, “Món nầy
đã cúng cho thần tượng,” thì không nên ăn để
tránh làm tổn thương lương tâm của người đã
‡ 10:22: chọc tức Hay “khiến Chúa ganh tị.” Xem Phục 32:16,
17. § 10:26: vì đất … Thượng Đế Thi 24:1; 50:12; 89:11.
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bảo cho anh chị em biết. 29 Tôi không nói lương
tâm anh chị em nhưng lương tâm của người kia.
Tại làm sao sự tự do của tôi mà bị lương tâm
người khác phê phán? 30 Nếu tôi tạ ơn mà dùng
bữa thì tại sao tôi bị lên án về món ăn mà tôi đã
cảm tạ ơn Chúa?

31Cho nên dù anh chị em ăn, uống hay làm bất
cứ điều gì, hãy làm vì vinh hiển Chúa. 32 Đừng
gây tổn thương phần thiêng liêng của người
khác, dù là người Do-thái, Hi-lạp hay hội thánh
của Thượng Đế. 33 Cũng như tôi đã cố gắng làm
vừa lòng mọi người bằng mọi cách. Tôi không
tìm cách làm ích lợi cho cá nhân tôi mà làm ích
lợi cho hầu hết mọi người để họ được cứu.

11
1Hãy noi gương tôi vì tôi noi theo gương Chúa

Cứu Thế.
Dưới quyền người khác

2 Tôi khen anh chị em vì anh chị em luôn luôn
nhớ đến tôi và vâng theo những điều mà tôi
khuyên dạy. 3 Nhưng tôi muốn anh chị em biết
điều nầy: Chúa Cứu Thế là đầu người đàn ông,
đàn ông* là đầu người đàn bà, và Thượng Đế là
đầu của Chúa Cứu Thế. 4 Đàn ông nào mà trùm
đầu trong khi cầu nguyện hay nói tiên tri là làm
nhục đầu mình. 5 Còn đàn bà mà cầu nguyện
hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu cũng làm
nhục đầu mình vì chẳng khác nào bị cạo trọc

* 11:3: đàn ông Danh từ nầy cũng có nghĩa “chồng.”
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đầu. 6Nếu đàn bà không trùm đầu thì cũng như
cạo đầu. Nhưng nếu người nào cảm thấy xấu hổ
khi hớt tóc ngắn hay cạo trọc thì nên trùm đầu
lại. 7 Đàn ông không nên trùm đầu vì đàn ông
được dựng nên theo hình ảnh và vinh hiển của
Thượng Đế. Còn đàn bà mang vinh hiển cho đàn
ông. 8 Không phải đàn ông ra từ đàn bà mà đàn
bà ra từ đàn ông. 9 Không phải đàn ông được
dựng nên vì đàn bà, mà đàn bà được dựng nên
vì đàn ông. 10 Vì thế mà đàn bà phải có dấu hiệu
uy quyền trên đầu mình†, vì tôn trọng thiên sứ.

11Nhưng trong Chúa, đàn bà lệ thuộc đàn ông,
và đàn ông cũng lệ thuộc đàn bà. 12 Vì nếu đàn
bà sinh ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng được
sinh ra từ đàn bà. Mọi vật đều ra từ Thượng
Đế. 13 Anh chị em hãy tự xét xem: Đàn bà để
đầu trần khi cầu nguyện với Thượng Đế có thích
nghi không? 14 Ngay cả thiên nhiên cũng dạy
anh chị em rằng đàn ông để tóc dài là điều xấu
hổ. 15Nhưng tóc dài là vinh hiển Thượng Đế ban
cho đàn bà để dùng như khăn trùm đầu. 16 Có
vài người sẽ tranh luận về vấn đề nầy, nhưng
tôi xin thưa là chúng tôi cũng như các hội thánh
của Thượng Đế không có tập tục nào khác.

Bữa Ăn của Chúa
17 Có mấy điều tôi không thể nào khen anh chị

em được vì khi họp lại anh chị em làm chuyện
xấu hơn là tốt. 18 Trước hết, tôi nghe rằng khi
† 11:10: uy quyền trên đầu mình Câu nầy có thể dịch, “kiểm
soát trên đầumình,” nghĩa là “làm điều gì khiến người khác hiểu
lầm vì không trùm đầu.”
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nhóm họp lại thì có chia rẽ, tôi hơi tin điều ấy.
19 Thật ra phải có khác biệt trong vòng anh chị
em để chứng tỏ người nào thuộc về Chúa thật.
20 Khi họp lại không phải anh chị em thật sự dự
Bữa Ăn của Chúa‡ nữa. 21 Là vì mạnh ai nấy ăn,
không chờ đợi nhau cho nên người thì không đủ
ăn còn người thì say sưa quá độ. 22 Anh chị em
có thể ăn uống ở nhà mình được chứ? Hình như
anh chị em xem thường hội thánh của Thượng
Đế vì anh chị em làm nhục người nghèo. Tôi
phải nói gì với anh chị em đây? Khen sao? Tôi
không thể nào khen anh chị em trong chuyện
nầy được.

23 Tôi truyền cho anh chị em điều tôi đã nhận
lãnh từ nơi Chúa: Trong đêm Chúa Giê-xu bị
phản, Ngài lấy bánh 24 cảm tạ rồi bẻ ra và nói,
“Đây là thân thể ta hi sinh vì các con. Hãy làm
điều nầy để tưởng nhớ ta.” 25 Cũng vậy, sau khi
ăn, Ngài cầm ly và nói, “Ly nầy là giao ước lập
bằng huyết ta. Khi nào các con uống hãy tưởng
nhớ ta.” 26 Vì thế lúc ăn bánh và uống ly tức là
anh chị em rao truyền cho người khác biết về sự
chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

27 Ai ăn bánh hay uống ly của Chúa không
xứng đáng với ý nghĩa của bữa ăn ấy sẽ phạm
tội với thân và huyết của Ngài. 28 Hãy tự xét
lòng mình trước khi ăn bánh và uống ly, 29 vì
người nào ăn bánh và uống ly mà không ý thức
rằng chúng ta là thân thể Chúa thì ăn uống án
‡ 11:20: Bữa Ăn của Chúa Bữa ăn Chúa Giê-xu dặn các môn đồ
phải nhớ đến Ngài khi dự (Lu 22:14–20).
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phạt cho mình. 30 Vì thế mà trong anh em có
nhiều người đau yếu và qua đời. 31 Nếu chúng
ta biết tự xét mình thì Thượng Đế sẽ không xét
xử chúng ta. 32 Nhưng khi Ngài xét xử chúng
ta thì Ngài sửa dạy để chúng ta không bị kết án
chung với thế gian.

33 Anh chị em của tôi ơi, khi họp chung lại để
ăn, hãy chờ đợi nhau. 34 Người nào quá đói thì
nên ăn trước ở nhà để khi họp lại anh chị em
không chuốc lấy án phạt cho mình. Còn những
việc khác khi tôi đến sẽ hướng dẫn thêm.

12
Ân tứ Thánh Linh

1 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em hiểu
về ân tứ thiêng liêng. 2 Anh chị em biết lối sống
cũ của mình trước khi tin nhận Chúa. Anh chị
em bị hướng dẫn lầm lạc mà thờ thần tượng
câm. 3 Nên tôi muốn anh chị em biết là không
một ai cảm nhận Thánh Linh của Thượng Đế
lại nói rằng “Chúa Giê-xu đáng rủa.” Và cũng
không ai có thể thốt lên, “Giê-xu là Chúa,” nếu
không cảm nhận Thánh Linh.

4 Mặc dù có nhiều ân tứ khác nhau nhưng
tất cả đều cùng một Thánh Linh ban cho. 5 Có
nhiều lối phục vụ khác nhau nhưng chung qui
chỉ phục vụ cùng một Chúa thôi. 6 Thượng Đế
hành động trên mỗi người một khác nhưng tất
cả đều do một Thượng Đế thôi. Những gì chúng
ta làm là do Thượng Đế hành động. 7 Một số
ân tứ có thể thấy được từ mỗi người qua Thánh
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Linh để làm ích lợi chung. 8 Thánh Linh cho
người nầy ân tứ nói điều khôn ngoan và cũng
Thánh Linh ấy cho người khác nói điều thông
sáng. 9 Cùng một Thánh Linh cho người nầy
có đức tin, người khác được ân tứ chữa bệnh.
10 Thánh Linh cho người nầy quyền năng làm
phép lạ, người kia có khả năng nói tiên tri, còn
người khác nữa có khả năng phân biệt thần thật
và thần giả. Thánh Linh cho người nầy khả năng
nói được nhiều loại ngôn ngữ lạ, người khác có
khả năng diễn giải những ngôn ngữ ấy. 11Những
ân tứ đó đều do cùng một Thánh Linh mà ra.
Ngài phân phát mỗi người một ân tứ riêng theo
ý Ngài.

Thân thể Chúa Cứu Thế
hợp tác với nhau

12 Thân thể con người chỉ là một nhưng gồm
nhiều bộ phận. Mặc dù thân thể gồm nhiều
bộ phận nhưng tất cả đều họp thành một thân.
Chúa Cứu Thế cũng vậy. 13Mặc dù trong chúng
ta gồm người Do-thái, Hi-lạp, nô lệ và tự do
nhưng tất cả chúng ta đều chịu lễ báp-têm để
trở thành một thân qua một Thánh Linh. Tất cả
chúng ta đều nhận* cùng một Thánh Linh ấy.

14 Thân thể con người gồm nhiều bộ phận chứ
không phải chỉ có một. 15 Chân có thể nói, “Vì
tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về
thân.” Nhưng không phải vì nói như thế mà
chân không thuộc về thân. 16 Lỗ tai có thể nói,

* 12:13: nhận Nguyên văn, “uống.”
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“Vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc
về thân.” Cũng không phải vì nói thế mà lỗ tai
không thuộc về thân nữa. 17 Nếu toàn thân đều
là mắt thì làm sao nghe được? Hay nếu toàn
thân đều là lỗ tai làm sao ngửi được? 18-19 Còn
nếu toàn thân chỉ có một bộ phận thì làm thế nào
gọi là thân được? Nhưng chúng ta thấy Thượng
Đế đã đặt mỗi bộ phận theo vai trò của nó trong
thân thể như ý Ngài muốn. 20 Cho nên dù có
nhiều bộ phận nhưng chỉ có một thân mà thôi.

21 Mắt không thể nói với tay, “Tao không cần
mầy!” Và đầu không thể nói với chân, “Tao
không cần mầy.” 22 Trái lại những phần nào
trông có vẻ yếu ớt trong cơ thể lại là tối cần.
23Những phần ít được tôn trọng thì chúng ta lại
chăm sóc. Chúng ta trọng những phần chúng
ta che giấu. 24 Những phần đáng trọng trong
thân thì không cần chăm sóc nhiều. Nhưng
Thượng Đế đã xếp đặt thân thể và cho những
phần nào đáng trọng thì được tôn trọng 25 để
thân thể chúng ta không bị phân hóa. Thượng
Đế muốn mỗi bộ phận lo nghĩ đến nhau. 26 Nếu
phần nào bị đau đớn thì những phần khác cùng
chịu chung. Nếu phần nào được tôn trọng thì
những phần khác cùng chung hưởng.

27 Cho nên anh chị em đều là thân thể Chúa
Cứu Thế, mỗi người là một phần của thân thể
ấy. 28 Trong hội thánh, Thượng Đế đã sắp đặt
trước hết là sứ đồ, thứ nhì là các nhà tiên tri,
thứ ba là giáo sư. Ngài cũng đặt để người làm
phép lạ, kẻ được ân tứ chữa bệnh, người có ân
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tứ giúp đỡ, kẻ có tài quản trị, người có tài nói
ngôn ngữ lạ. 29 Đâu phải ai cũng là sứ đồ, ai
cũng là nhà tiên tri, ai cũng làm giáo sư, ai cũng
làm phép lạ, 30 đâu phải ai cũng có ân tứ chữa
bệnh, ai cũng nói ngôn ngữ lạ, ai cũng diễn giải
ngôn ngữ ấy? 31 Nhưng các anh chị em nên ao
ước ân tứ tốt nhất.

13
Tình yêu thương

là ân tứ cao quí nhất
Và giờ đây tôi sẽ chỉ cho anh chị em đường lối

tốt nhất.
1 Dù tôi có thể nói được các ngôn ngữ loài

người và thiên sứ nhưng nếu không có tình yêu
thương thì tôi chẳng khác nào tiếng chuông
vang hay chập chỏa ồn ào. 2 Dù tôi có ân tứ
nói tiên tri, hiểu biết mọi điều nhiệm mầu của
Thượng Đế và thông biết đủ thứ, dù tôi có đức
tin có thể dời núi được nhưng nếu không có tình
yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 3 Tôi có thể bố
thí hết của cải, hi sinh thân mình để làm của lễ
thiêu* nhưng nếu không có tình yêu thương thì
chẳng ích gì cho tôi.

4 Tình yêu thương nhẫn nại và nhân từ. Tình
yêu thương không đố kỵ, không khoe khoang,
không tự phụ. 5 Tình yêu thương không cộc
cằn, không ích kỷ, không nóng nảy. Tình yêu
thương bỏ qua các tổn thương đã chịu. 6 Tình
* 13:3: hi sinh thân mình để làm của lễ thiêu Vài bản Hi-lạp
khác ghi “trao thân tôi để tôi có thể khoe khoang.”
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yêu thương không vui về điều ác nhưng vui
trong sự thật. 7 Tình yêu thương chấp nhận mọi
điều. Lúc nào cũng tin tưởng, lúc nào cũng hi
vọng, lúc nào cũng chịu đựng.

8 Tình yêu thương không bao giờ dứt. Ân tứ
nói tiên tri có lúc sẽ ngưng. Ân tứ nói ngôn ngữ
lạ có lúc sẽ không còn. Ân tứ hiểu biết sẽ chấm
dứt. 9 Vì rằng sự hiểu biết và khả năng nói tiên
tri của chúng ta không hoàn toàn. 10Nhưng khi
cái hoàn hảo đến thì những gì không hoàn hảo
phải chấm dứt. 11Khi tôi còn nhỏ, tôi nói như trẻ
con, lý luận như trẻ con. Nhưng khi tôi trưởng
thành, tôi không làm những việc trẻ con nữa.
12 Chúng ta cũng thế. Điều chúng ta hiện đang
thấy chỉ là phản ảnh mờ mờ thôi, giống như
đang nhìn trong gương nhưng đến lúc ấy chúng
ta sẽ thấy rõ. Hiện giờ tôi chỉ biết có một phần,
nhưng đến lúc ấy tôi sẽ biết hết như Thượng Đế
đã biết tôi. 13 Cho nên chỉ có ba điều nầy là còn
mãi: đức tin, hi vọng và tình yêu thương. Mà
điều cao quí hơn cả là tình yêu thương.

14
Hãy ao ước các ân tứ thiêng liêng

1Các anh chị em hãy tìm kiếm tình yêu thương
và hãy thật lòng ao ước các ân tứ thiêng liêng,
nhất là ân tứ nói tiên tri. 2 Tôi sẽ giải thích tại
sao. Những người nói ngôn ngữ lạ không phải
nói với người ta mà là nói với Thượng Đế. Không
ai hiểu họ vì họ nói những điều bí ẩn qua Thánh
Linh. 3Nhưng những người nói tiên tri là nói với
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người ta để gây dựng, khuyến khích và an ủi.
4 Người nói ngôn ngữ lạ chỉ giúp ích cho chính
mình thôi còn người nói tiên tri giúp ích toàn thể
hội thánh. 5 Tôi mong tất cả anh chị em đều có
ân tứ nói ngôn ngữ lạ nhưng tôi mong hơn nữa
là anh chị em có ân tứ nói tiên tri. Những người
nói tiên tri ích lợi hơn những người nói ngôn ngữ
lạ mà không có ai diễn giải để hội thánh được
gây dựng.

6 Thưa các anh chị em, nếu tôi đến thăm mà
nói ngôn ngữ lạ thì có ích gì cho anh chị em
không? Chắc là không. Chỉ ích lợi là khi tôi
mang đến một chân lý mới, kiến thức mới, lời
tiên tri mới hay một sự dạy dỗ mớimà thôi. 7Đối
với những vật vô tri phát ra tiếng cũng thế—
chẳng hạn như sáo hay đờn cầm. Nếu những
nhạc khí ấy trổi lên không theo âm điệu nào thì
có ai biết chúng đang trổi bản gì. 8Còn khi chiến
tranh, nếu kèn không thổi lớn tiếng rõ ràng thì
ai biếtmà chuẩn bị ra trận? 9Đối với anh chị em
cũng vậy. Nếu anh chị em không nói rõ ràng thì
đâu ai hiểu anh chị em nói cái gì. Chẳng khác
nào anh chị em nói với không khí. 10Đành rằng
trên thế gian có nhiều ngôn ngữ và ngôn ngữ
nào cũng có nghĩa. 11 Nhưng nếu ai nói với tôi
bằngmột ngôn ngữmà tôi không hiểu thì đối với
người ấy tôi chẳng khác nào người ngoại quốc,
còn người ấy thì cũng như người ngoại quốc đối
với tôi. 12 Đối với anh chị em cũng thế. Vì anh
chị em rấtmong mỏi nhận được các ân tứ thiêng
liêng nên hãy tìm ân tứ nào có thể gây dựng hội
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thánh thêm lớn mạnh.
13 Người được ân tứ nói ngôn ngữ lạ nên cầu

xin có ân tứ diễn giải ngôn ngữ ấy. 14 Nếu tôi
cầu nguyện bằng ngôn ngữ lạ thì tâm linh tôi
cầu nguyện nhưng trí óc tôi thụ động. 15 Thế
thì tôi phải làm sao? Tôi phải cầu nguyện bằng
tâm linh nhưng cũng bằng trí óc nữa. Tôi sẽ hát
bằng tâm linh nhưng cũng hát bằng trí óc nữa.
16 Nếu anh chị em chỉ ca ngợi Thượng Đế bằng
tâm linh thì những người ngồi nghe không hiểu
anh chị em nói gì, làm sao họ nói A-men cùng
với lời cầu nguyện tạ ơn của anh chị em được?
17 Có thể lời cảm tạ Thượng Đế của anh chị em
rất tốt nhưng người khác không được gây dựng.

18 Tôi cảm tạ Thượng Đế vì tôi có ân tứ nói
được nhiều ngôn ngữ lạ hơn tất cả anh chị em.
19Nhưng trong các cuộc nhóm họp chung, chẳng
thà tôi nói năm lời mà tôi hiểu để dạy dỗ gây
dựng người khác hơn là nói hàng ngàn lời bằng
ngôn ngữ lạ.

20 Anh chị em ơi, về tư tưởng thì không nên
như trẻ con nữa. Về việc gian ác thì nên ngây thơ
như trẻ con nhưng còn về tư tưởng thì nên như
người trưởng thành. 21 Thánh Kinh* có chép:

“Ta sẽ nhờ những người dùng tiếng lạ
và ngôn ngữ lạ để nói với họ.

Dù vậy họ cũng chẳng thèm nghe.” Ê-sai
28:11–12

* 14:21: Thánh Kinh Nguyên văn, “luật lệ,” đôi khi có nghĩa là
Cựu Ước.
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Chúa phán vậy.
22Cho nên ân tứ nói ngôn ngữ lạ là bằng chứng

cho người không tin chứ không phải cho người
đã tin. Còn lời tiên tri dành cho người đã tin chứ
không phải cho người chưa tin. 23 Giả sử toàn
thể hội thánh nhóm họp lại, người nào cũng nói
tiếng khác nhau. Nếu có người ngoại cuộc hoặc
chưa tin bước vào, có phải họ sẽ tưởng rằng
anh chị em điên khùng rồi không? 24 Nhưng
giả sử mọi người đều nói tiên tri mà có người
ngoại cuộc hay chưa tin bước vào, họ không hiểu
nhưng nếu mọi người đều nói tiên tri thì tội lỗi
họ sẽ bị phơi bày ra và họ sẽ bị xét xử về những
điều họ nghe. 25Những điều bí ẩn trong lòng họ
sẽ bị phơi ra. Họ sẽ bái lạy Thượng Đế và xưng
rằng, “Thượng Đế đang ở với anh chị em.”†

Những buổi nhóm họp
để giúp hội thánh

26Như thế, thưa anh chị em phải làm sao? Khi
họp lại, người thì hát, người thì dạy, người thì có
chân lý mới từ Thượng Đế, người nói ngôn ngữ
lạ, người diễn giải ngôn ngữ ấy. Tất cả đều phải
làm để gây dựng hội thánh lớn mạnh. 27 Khi
nhóm họp lại, nếu có ai nói ngôn ngữ lạ thì chỉ
cần chừng hai chứ không nên quá ba người nói.
Phải thay phiên nhau mà nói và phải có người
diễn giải. 28 Nếu không có ai diễn giải thì người
nói ngôn ngữ lạ nên im lặng trong giờ nhóm họp.
† 14:25: Thượng Đế … anh chị em Xem Ê-sai 45:14 và Xa 8:23.
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Họ chỉ nên nói thầm vớimình và với Thượng Đế
mà thôi.

29 Chỉ nên có hai hoặc ba người nói tiên tri
còn người khác cân nhắc điều họ nói. 30 Nếu có
sứ điệp do Thượng Đế đến vớimột trong những
người ngồi đó thì người nói đầu tiên phải ngưng.
31 Tất cả anh chị em có thể tuần tự nói tiên tri.
Như thế mọi người sẽ được dạy dỗ và nâng đỡ.
32 Thần linh của các tiên tri ở dưới quyền kiểm
soát của các người nói tiên tri. 33 Thượng Đế
không phải là Chúa của sự rối loạn mà là Chúa
của sự hòa bình. Trong tất cả các hội thánh của
Thượng Đế 34đàn bà phải im lặng trong các buổi
nhóm họp, không được lên tiếng, nhưng phải
tuân theo luật pháp qui định. 35 Nếu họ muốn
học điều gì thì phải hỏi chồng mình ở nhà. Đàn
bà lên tiếng trong các buổi nhóm họp là không
phải lẽ. 36 Có phải lời dạy dỗ của Thượng Đế đến
từ anh chị em không? Hay là chỉ có một mình
anh chị em là có sự dạy dỗ ấy?

37 Ai cho mình là nhà tiên tri hay người thiêng
liêng thì phải hiểu rằng lời tôi viết cho anh chị
em đây là mệnh lệnh của Chúa. 38 Ai gạt bỏ lời
dạy nầy sẽ bị Thượng Đế gạt bỏ lại.

39 Thưa anh chị em, hãy thật lòng ao ước nói
tiên tri. Tuy nhiên không nên ngăn cản việc nói
ngôn ngữ lạ. 40 Nhưng việc nào cũng phải làm
cho đúng cách và theo thứ tự.

15
Tin Mừng về Chúa Cứu Thế
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1 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em nhớ
lại Tin Mừng tôi đã mang đến mà anh chị em đã
nhận và đang vững mạnh trong đó. 2 Anh chị
em sẽ được cứu nếu cứ vững tin theo điều tôi đã
chỉ dạy. Nếu không thì dù có tin cũng vô ích.

3Tôi truyền lại cho anh chị em điều tôi đã nhận
mà điều hệ trọng nhất như sau: Chúa Cứu Thế
chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh; 4 Ngài
được chôn và sống lại vào ngày thứ ba theo lời
Thánh Kinh; 5 Ngài hiện ra cho Phia-rơ và mười
hai sứ đồ. 6 Sau đó Ngài hiện ra cho hơn năm
trăm tín hữu cùng thấy. Hầu hết những người
ấy vẫn còn sống, tuy một số đã qua đời. 7 Rồi
Ngài hiện ra cho Gia-cơ và sau đó hiện ra cho tất
cả các sứ đồ. 8 Cuối cùng, Ngài hiện ra cho tôi
—như người sinh sau đẻ muộn. 9 Vì tất cả các
sứ đồ khác đều cao trọng hơn tôi. Thật ra tôi
chẳng đáng được gọi là sứ đồ nữa vì tôi đã tàn
hại hội thánh của Thượng Đế. 10Nhưng ân phúc
của Ngài đã giúp tôi được như ngày nay, và ân
ấy quả không uổng phí. Tôi làm việc vất vả hơn
tất cả các sứ đồ khác. Thật ra không phải tôimà
là ân phúc Thượng Đế cho tôi. 11 Cho nên dù tôi
hay các sứ đồ kia giảng cho anh chị em, việc ấy
không quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi
giảng cùng một điều, là điều anh chị em đã tin
nhận.

Chúng ta sẽ sống lại từ kẻ chết
12 Vì chúng tôi rao giảng rằng Chúa Cứu Thế

đã sống lại từ kẻ chết thì tại sao trong anh chị em
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vẫn có người bảo rằng kẻ chết sẽ không sống lại?
13 Nếu chưa hề có ai chết mà sống lại thì Chúa
Cứu Thế cũng đã không sống lại từ kẻ chết nữa.
14 Và nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì lời
giảng của chúng tôi vô ích, và đức tin anh chị
em cũng vậy. 15 Ngoài ra, chúng tôi còn mang
tội nói dối về Thượng Đế vì chúng tôi làm chứng
rằng Ngài đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ
chết. Nếu kẻ chết không sống lại thì Thượng Đế
cũng không khiến Chúa Cứu Thế sống lại nữa.
16 Nếu kẻ chết không sống lại thì Chúa Cứu Thế
cũng không sống lại. 17 Và nếu Chúa Cứu Thế
không sống lại thì đức tin anh chị em chẳng có
nền tảng; anh chị em vẫn còn mang tội mình.
18 Và những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ
bị diệt mất. 19Nếu chúng ta chỉ nuôi hi vọng về
Chúa Cứu Thế trong đời nầy mà thôi thì chúng
ta là người đáng thương nhất trong tất cả mọi
người sống trên thế gian.

20 Nhưng Chúa Cứu Thế đã thật sống lại từ
trong kẻ chết—Ngài là người đầu tiên và là bằng
chứng cho thấy rằng những người đã qua đời
sẽ sống lại. 21 Vì do một người mà sự chết đến,
thì cũng do một người mà có sự sống lại từ kẻ
chết. 22 Trong A-đam, tất cả chúng ta đều chết.
Cũng thế, trong Chúa Cứu Thế tất cả chúng ta
đều sẽ được sống lại. 23 Tuy nhiên mọi người sẽ
được sống lại theo thứ tự. Chúa Cứu Thế là người
đầu tiên sống lại, rồi đến những người thuộc về
Ngài, khi Chúa Cứu Thế trở lại. 24 Sau đó là thời
kỳ tận thế. Lúc ấy Chúa Cứu Thế sẽ tiêu diệt tất
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cả các bậc cầm quyền, các thế lực và giao nước
lại cho Thượng Đế là Cha Ngài. 25 Chúa Cứu Thế
sẽ cai trị cho đến khi Ngài đặt hết mọi kẻ thù
dưới quyền cai trị* của mình. 26 Kẻ thù bị tiêu
diệt cuối cùng là sự chết. 27 Thánh Kinh chép
rằng Thượng Đế sẽ đặt hết mọi vật dưới quyền
cai trị của Ngài.† Khi Thánh Kinh viết “mọi vật”
dưới quyền Ngài thì điều ấy không có nghĩa là kể
luôn Thượng Đế, Đấng đặt mọi vật dưới quyền
Chúa Cứu Thế. 28 Sau khi mọi vật đã được đặt
dưới quyền mình xong thì Đức Chúa Con cũng
sẽ tự đặt mình dưới quyền Thượng Đế là Đấng
đã đặtmọi sự dưới quyềnmình. Bấy giờ Thượng
Đế sẽ hoàn toàn quản trị mọi loài.

29Nếu kẻ chết không sống lại thì tại sao người
ta chịu phép báp-têm vì những người chết? Nếu
kẻ chết không sống lại thì chịu phép báp-têm vì
họ để làm gì?

30 Còn chúng tôi thì sao? Tại sao chúng tôi lại
tự đưamình vào chốn hiểm nguy mỗi giờ? 31 Tôi
chết mỗi ngày. Thưa anh chị em, điều ấy quả
đúng như thế cũng như điều tôi khoe về anh chị
em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta cũng
đúng nữa. 32 Nếu tôi suy nghĩ theo con người
mà chiến đấu với dã thú ở thành Ê-phê-sô thì
có ích gì đâu? Nếu kẻ chết không sống lại thì
“Chúng ta hãy ăn, uống cho thỏa thích vì ngày
mai chúng ta đều chết hết.”‡

* 15:25: quyền cai trị Nguyên văn, “dưới chân.” † 15:27:
Thượng Đế … cai trị Thi 8:6. ‡ 15:32: Chúng ta … chết hết
Ê-sai 22:13; 56:12.
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33 Đừng mắc lừa, “Bạn xấu làm hư tính tốt.”
34Hãy trở lại lối suy nghĩ chính đáng của anh chị
em và đừng phạm tội nữa. Một vài người trong
anh chị em không biết Thượng Đế là gì—tôi nói
thế để anh chị em tự thẹn.

Chúng ta sẽ mang thân xác nào?
35 Tuy nhiên có người sẽ hỏi, “Người chết sống

lại ra sao? Họ sẽ mang thân xác nào?” 36 Kẻ
dại ơi! Khi gieo hột giống thì hột ấy phải chết
dưới lòng đất trước rồimới sống lại và mọc lên.
37 Khi gieo hột thì hình thể của nó khác với hình
thể sau nầy. Hột giống anh chị em gieo có thể
chỉ là một hột thường, lúa mì hay bất cứ hột gì.
38 Nhưng Thượng Đế đã định hình thể cho nó.
Mỗi loại hột có một hình thể riêng. 39 Mọi loài
xác thịt đều khác nhau: Xác thịt loài người khác,
loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. 40 Có
những hình thể thuộc về trời, có hình thể thuộc
về đất. Hình thể thuộc về trời có vẻ đẹp khác với
vẻ đẹp của hình thể thuộc về đất. 41Mặt trời có
một vẻ đẹp của nó, mặt trăng có vẻ đẹp khác,
ngôi sao cũng có vẻ đẹp khác nữa. Mỗi ngôi sao
có vẻ đẹp riêng của nó.

42Kẻ chết sống lại cũng vậy. Thân thể đã được
gieo sẽ bị mục nát tiêu tan nhưng sẽ được phục
sinh và mang lấy một sự sống bất diệt. 43 Thân
thể khi gieo là nhục, nhưng sống lại là vinh. Khi
gieo là yếu, nhưng sống lại là mạnh. 44 Khi gieo
là thân xác vật chất, khi sống lại là thể chất
thiêng liêng.
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Có thân xác vật chất thì cũng có thân thể
thiêng liêng. 45 Như Thánh Kinh ghi, “A-đam,
người đầu tiên trở nên con người sống.”§ Nhưng
A-đam* sau cùng là thần linh ban sự sống.
46 Không phải người thiêng liêng đến trước, mà
là người vật chất đến trước rồi mới đến người
thiêng liêng. 47 Người đầu tiên đến từ bụi đất.
Người thứ nhì đến từ thiên đàng. 48Người thuộc
về đất thì giống người từ đất ra. Nhưng ai thuộc
về trời thì giống người thuộc về trời. 49 Chúng
ta được tạo nên giống người thuộc về đất ra sao,
thì cũng sẽ được tạo nên giống người thuộc về
trời như thế.

50Anh chị em ơi, tôi xin thưa điều nầy: Thịt và
máu không thể hưởng Nước Trời được đâu. Vật
mục nát không thể nào dự phần với vật không
bao giờ bị mục nát. 51 Tôi tiết lộ cho anh em điều
bí mật nầy: Tất cả chúng ta đều sẽ không chết
hết mà sẽ được biến hóa. 52 Sự biến hóa ấy sẽ
xảy ra trong tích tắc, nhanh như chớp mắt—khi
tiếng kèn chót trỗi lên. Lúc đó, những người
đã chết sẽ thức dậy để sống đời đời và tất cả
chúng ta là kẻ đang sống đều sẽ được biến hóa.
53 Thân thể mục nát nầy phải mặc lấy thân thể
không bao giờ mục nát. Thân thể chết nầy phải
mặc lấy thân thể không bao giờ chết. 54 Cho nên
thân thể mục nát nầy sẽ mặc lấy thân thể không
bao giờ mục nát. Thân thể chết nầy sẽ mặc lấy
§ 15:45: A-đam … người sống Sáng 2:7. * 15:45: A-đam Từ
ngữ A-đam có nghĩa là “người.” Ở đây “A-đam sau cùng” ám chỉ
Đấng Cứu Thế là “người đến từ trời.”
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thân thể không bao giờ chết. Khi biến cố ấy xảy
ra thì lời Thánh Kinh sau đây sẽ được thành tựu:

“Sự chết đã bị tiêu diệt đời đời bởi sự đắc thắng.”
Ê-sai 25:8

55 “Nầy sự chết, chiến thắng của mầy đâu rồi?
Nầy sự chết, nọc độc của mầy đâu rồi?” Ô-
sê 13:14

56 Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực
của tội lỗi là luật pháp. 57Nhưng cảm tạ Thượng
Đế! Ngài đã cho chúng ta chiến thắng qua Chúa
Giê-xu, Đấng Cứu Thế của chúng ta.

58 Cho nên thưa anh chị em, hãy vững mạnh.
Đừng để điều gì lay chuyển mình. Hãy hết lòng
phục vụ Chúa vì biết rằng công khó của anh chị
em trong Chúa không uổng phí đâu.

16
Giúp đỡ các tín hữu khác

1 Bây giờ tôi sẽ bàn đến việc quyên góp cho
các con dân Chúa. Anh chị em nên làm theo
điều tôi khuyên dạy các hội thánh miền Ga-la-
ti: 2 Vào ngày đầu tuần, mỗi người trong anh
chị em dành riêng ra một số tiền tùy khả năng.
Làm như thế thì không cần đợi tôi đến rồi mới
thu góp. 3 Khi tôi đến, tôi sẽ gởi cho đại diện
của anh chị em mang tiền quyên góp của tôi về
Giê-ru-sa-lem cùng với thư giới thiệu, 4 và nếu
tôi nên đi thì họ sẽ đi chung với tôi.
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Dự định của Phao-lô
5 Tôi dự định băng qua Ma-xê-đoan rồi sau đó

sẽ ghé thăm anh chị em. 6 Có lẽ tôi sẽ thăm anh
chị em ít lâu hoặc ở lại suốt mùa đông. Rồi nhờ
anh chị em giúp tôi lên đường đến nơi nào tôi
định đi. 7 Tôi khôngmuốn chỉ ghé qua thăm anh
chị em mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi sẽ ở
lại thăm anh chị em lâu hơn. 8 Nhưng tôi sẽ lưu
lại Ê-phê-sô cho đến lễ Thất Tuần, 9 vì tôi có một
cơ hội rất tốt để thực hiện một công tác đang
lớn mạnh của tôi tại đó. Nhưng đồng thời cũng
có nhiều người chống đối.

10Khi Ti-mô-thê đến, anh chị em hãy giúp anh
ấy để anh thấy thoải mái. Nhớ rằng anh cùng
làm công việc Chúa giống như tôi vậy. 11 Vì thế,
chớ có ai xem thường anh nhưng hãy giúp anh
lên đường bình yên để anh có thể trở về với tôi.
Tôi mong anh trở về cùng với các anh em khác.

12 Còn về phần anh A-bô-lô: Tôi khuyến khích
anh thăm anh chị em cùng với các anh em khác.
Hiện tại anh chưa thể đi được nhưng anh sẽ đến
thăm khi có dịp.

Kết thư
13 Hãy sáng suốt và thận trọng. Hãy vững

mạnh trong đức tin. Hãy can đảm và bạo dạn.
14 Làm việc gì cũng phải do tình yêu thúc đẩy.

15Anh chị em biết gia đình Tê-pha-na là những
tín hữu đầu tiên thuộc miền Nam Hi-lạp. Họ đã
hết lòng giúp đỡ con dân Chúa. Thưa anh chị
em, tôi xin anh chị em 16 hãy vâng theo sự lãnh
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đạo của những người như thế cùng những người
khác đang làm việc và phục vụ chung với họ.

17 Tôimừng vì Tê-pha-na, Pho-tu-na và A-chai-
cút đã đến nơi. Mặc dù anh chị em không có mặt
tại đây nhưng họ đã đại diện anh chị em. 18 Họ
khích lệ lòng tôi và anh chị em rất nhiều. Anh
chị em nên nhìn nhận giá trị của những người
như thế.

19Các hội thánhmiền Á-châu gởi lời chào thăm
anh chị em. A-qui-la và Bích-xi-la cũng gởi lời
chào thăm thân ái đến anh chị em trong Chúa.
Hội thánh họp lại tại nhà họ cũng chào thăm anh
chị em. 20 Tất cả anh chị em có mặt tại đây chào
thăm. Mỗi người hãy lấy cái hôn thánh mà chào
nhau.

21 Tôi, Phao-lô, chính tay viết lời chào nầy cho
anh chị em.

22 Ai không yêu mến Chúa thì hãy để cho họ
xa cách Chúa—chịu chết mất đời đời!
Lạy Chúa, xin hãy đến*.
23 Nguyện ân phúc Chúa Giê-xu ở với anh chị

em.
24Nguyện tình yêu của tôi ở với tất cả anh chị

em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

* 16:22: Lạy Chúa, xin hãy đến Dịch từ ngữ “ma-ra-na-tha”
trong tiếng A-ram.
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