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Thư thứ nhất của
Giăng

1 Điều đã có từ đầu, điều chúng tôi đã nghe,
chứng kiến tận mắt, đã ngắm nhìn, và đã rờ tận
tay. Đó là lời* của sự sống.

2 Sự sống đã hiện ra. Chúng tôi đã thấy Ngài
và làm chứng về Ngài. Bây giờ chúng tôi thuật
cho anh chị em biết sự sống đời đời. Ngài ở với
Thượng Đế và đã được bày tỏ ra cho chúng ta.

3 Chúng tôi thuật lại cho anh chị em điều
chúng tôi nghe thấy, vì chúng tôi muốn anh chị
em được tương giao† với chúng tôi. Chúng tôi
tương giao với Thượng Đế, là Cha và Con Ngài
là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 4 Chúng tôi viết thư
nầy để anh chị em cùng tràn ngập niềm vui với
chúng tôi.

Thượng Đế đã tha tội cho chúng ta
5 Đây là điều chúng tôi đã nghe từ Chúa Cứu

Thế và truyền lại cho anh chị em: Thượng Đế
là ánh sáng, trong Ngài không có chút tối tăm
nào. 6 Vì thế nếu chúng ta tương giao với Ngài

* 1:1: lời Nguyên văn Hi-lạp là “logos,” nghĩa là bất cứ phương
tiện truyền thông nào. Đây có nghĩa là Chúa Cứu Thế, tức là
phương cách Thượng Đế dùng để nói cho con người biết về Ngài.
† 1:3: tương giao Tiếp xúc và kết hợp với người khác và chia xẻ
những điều mình có với họ. Các tín hữu chia xẻ tình yêu, niềm
vui mừng, buồn bã, niềm tin và những điều khác với nhau và
với Thượng Đế. Xem câu 7.
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mà còn tiếp tục sống trong tối tăm tức là chúng
ta nói dối, không đi theo sự thật. 7 Nhưng nếu
chúng ta sống trong ánh sáng như chính Ngài ở
trong ánh sáng thì chúng ta tương giao với nhau.
Huyết của Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế tẩy sạch
mọi tội lỗi chúng ta.

8 Nếu chúng ta nói mình không có tội là tự
gạt, sự thật của Ngài không có trong chúng ta.
9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là
Đấng đáng tin và công bình sẽ xóa tội và tẩy
sạch mọi điều ác trong chúng ta. 10 Nếu chúng
ta cho mình chưa hề phạm tội tức là chúng ta
cho Ngài nói dối, lời dạy của Ngài không có trong
chúng ta.

2
Chúa Giê-xu là Đấng Trợ Giúp chúng ta

1 Các con yêu dấu. Ta viết thư nầy cho các
con để các con không phạm tội. Nhưng nếu ai
phạm tội thì chúng ta có một Đấng Bênh Vực
đứng trước mặt Cha để bào chữa cho chúng ta.
Ngài là Chúa Cứu Thế, Đấng Công Bình. 2 Ngài
là con sinh tế chuộc tội không những cho chúng
ta mà cho cả thế gian.

3 Chúng ta có thể tin chắc mình biết Ngài nếu
chúng ta vâng theo mệnh lệnh Ngài. 4 Ai nói,
“Tôi biết Thượng Đế,” nhưng không vâng giữ
mệnh lệnh Ngài là người nói dối, sự thật không
có trong người ấy. 5 Nhưng nếu ai vâng giữ lời
dạy dỗ của Ngài thì tình yêu của Thượng Đế thật
là hoàn toàn trong người ấy. Chúng ta biết chắc
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mình được sống trong Thượng Đế là như sau:
6Ai nóimình tương giao với Thượng Đế thì cũng
phải sống như chính Chúa Giê-xu đã sống.

Mệnh lệnh: Phải yêu thương người khác
7 Các bạn yêu dấu, tôi truyền cho các bạn,

không phảimộtmệnh lệnhmớimà là mộtmệnh
lệnh cũ mà các bạn đã nghe từ ban đầu. Đó
là điều dạy dỗ mà các bạn đã nghe theo một
nghĩa khác. 8 Nhưng tôi cũng truyền cho các
bạn mệnh lệnh nầy một lần nữa, vì sự thật đã
được chứng tỏ qua sự sống của Chúa Cứu Thế
cũng như qua các bạn. Các bạn thấy sự thật nầy
là đúng trong Ngài, trong Chúa Giê-xu, và trong
các bạn nữa vì tăm tối đã qua đi, ánh sáng thật
đang chiếu rọi.

9 Ai nói, “Tôi ở trong ánh sáng,” mà ghét anh
chị em mình thì vẫn còn ở trong tối tăm. 10 Ai
yêu thương anh chị em mình thì sống trong ánh
sáng và không có điều gì trong họ khiến họ vấp
ngã. 11 Nhưng ai ghét anh chị em mình thì còn
sống trong tối tăm, dò dẫm trong đêm vì bóng
tối đã làm mù mắt người ấy.

12 Các con yêu dấu, ta viết cho các con
vì tội lỗi các con đã được tha thứ
qua Chúa Cứu Thế.

13 Các bậc cha mẹ, tôi viết cho anh chị em
vì anh chị em đã biết Đấng có từ ban đầu.

Các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn
vì các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.

14 Các con trẻ, ta viết cho các con,
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vì các con biết Cha.
Các bậc cha mẹ, tôi viết cho các anh chị em,

vì anh chị em đã biết Đấng có từ ban đầu.
Các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn,

vì các bạn mạnh dạn;
lời dạy của Thượng Đế sống trong các bạn
và các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.

15 Đừng yêu thế gian tội lỗi cùng những gì
thuộc về thế gian. Vì nếu ai yêu thế gian thì lòng
yêumến Cha không có trong người ấy. 16Những
điều thuộc về thế gian là khêu gợi nhục dục,
thèmmuốn củamắt, và tự hào về của cải đời nầy
hoặc những gì mình có. Những điều ấy không
phải từ Cha mà đến đâu nhưng từ thế gian ra.
17 Thế gian và những dục vọng nó đều qua đi
nhưng ai làm theo ý muốn Thượng Đế thì còn
đời đời.

Hãy xua đuổi kẻ thù
của Chúa Cứu Thế

18 Các con yêu dấu ơi, thời kỳ cuối cùng gần
đến rồi. Các con đã nghe rằng kẻ thù của Chúa
Cứu Thế đang đến và hiện nay có nhiều kẻ thù
của Chúa Cứu Thế đã xuất hiện. Vì thế mà chúng
ta biết nay là thời kỳ cuối cùng. 19Những kẻ thù
ấy từ chúng ta mà ra nhưng họ vốn không thuộc
về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta thì họ
đã ở với chúng ta. Nhưng họ đã bỏ đi, chứng tỏ
rằng họ chẳng hề thuộc đoàn thể chúng ta.
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20 Các con đã được Đấng Thánh* ban cho
Thánh Linh†, nên các con đều hiểu sự thật. 21 Ta
viết cho các con, không phải vì các con chẳng
biết sự thậtmà là vì các con đã biết sự thật. Các
con biết rằng trong sự thật không có điều dối trá
nào.

22 Ai là kẻ nói dối? Đó là kẻ không nhìn nhận
Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Kẻ Thù của Chúa
Cứu Thế vì chối bỏ Cha và Con. 23 Ai không chịu
tiếp nhận Con cũng không thể có mối tương giao
với Cha. Còn ai tiếp nhận Con thì cũng có mối
tương giao với Cha.

24 Hãy luôn luôn tuân giữ lời dạy mà các con
đã nghe từ ban đầu. Nếu các con tuân giữ lời
dạy mình nghe từ ban đầu thì các con ở trong
Con và ở trong Cha. 25 Lời hứa của Con dành
cho chúng ta là sự sống đời đời.

26 Tôi viết thư nầy để nói đến những người
đang tìm cách dẫn các con đi lầm lạc. 27 Thánh
Linh mà Chúa Cứu Thế đã cho các con, sống
trong các con, cho nên các con không cần ai dạy
mình. Ngài dạy các con mọi điều. Thánh Linh
mà các con được Đấng Thánh ban cho là chân
thật, không phải giả. Cho nên hãy cứ ở trong
Chúa Cứu Thế Giê-xu theo như Ngài dạy.

28 Thật vậy, các con yêu dấu ơi, hãy cứ sống
trong Ngài để khi Chúa trở lại, chúng ta có thể
mạnh dạn đứng trước mặt Ngài mà không xấu
* 2:20: Đấng Thánh Thượng Đế hay Chúa Cứu Thế. † 2:20:
ban cho Thánh Linh Nguyên bản là “xức dầu.” Đây có nghĩa là
Thánh Linh. Hay cũng có nghĩa là lời dạy dỗ hay chân lý dùng
trong câu 24. Xem thêm câu 27.



I GIĂNG 2:29 vi I GIĂNG 3:8

hổ. 29 Nếu các con biết rằng Chúa Cứu Thế
làm điều công chính thì những ai làm điều công
chính đều là con cái Thượng Đế.

3
Chúng ta là con cái Thượng Đế

1Cha đã quá yêu chúng ta đến nỗi nhận chúng
ta làm con cái Ngài. Và chúng ta quả thật là con
cái Ngài. Lý do người đời không biết chúng ta là
vì họ không biết Chúa Cứu Thế. 2 Các bạn thân
mến, hiện chúng ta là con Thượng Đế, còn tương
lai chúng ta ra sao thì Ngài chưa cho chúng ta
biết. Nhưng chúng ta biết khi Chúa Cứu Thế
đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ
nhìn thấy Ngài thật sự. 3 Chúa Cứu Thế rất tinh
sạch cho nên ai có hi vọng nầy trong Ngài đều
phải giữ mình tinh sạch như Ngài.

4 Ai phạm tội tức là phạm luật Thượng Đế vì
tội lỗi là sự phạm luật Thượng Đế. 5 Các con biết
Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để xóa tội lỗi đi. Trong
Ngài không hề có chút tội lỗi nào. 6 Cho nên
ai sống trong Chúa Cứu Thế không thể tiếp tục
phạm tội. Người nào cứ mãi phạm tội là người
chưa hề hiểu biết gì về Chúa Cứu Thế cả.

7 Các con cái yêu dấu ơi, đừng để ai dẫn các
con vào đường lầm lạc. Chúa Cứu Thế làm điều
công chính cho nên ai muốn giống như Ngài đều
phải làm điều công chính. 8Ma quỉ là đứa phạm
tội từ ban đầu cho nên ai cứ mãi phạm tội đều
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thuộc về ma quỉ. Con của Thượng Đế đến thế
gian để hủy phá công việc của nó.

9Người nào làm con Thượng Đế thì không thể
nào cứ mãi phạm tội vì trong họ có bản tính*
của Ngài. Họ không thể nào cứ tiếp tục phạm tội
vì họ đã trở thành con Thượng Đế. 10 Cho nên
chúng ta có thể phân biệt con Thượng Đế với con
ma quỉ như sau: Ai không làm điều ngay thẳng
thì không phải là con Thượng Đế, và người nào
không yêu thương anh chị em mình cũng vậy.

Chúng ta phải yêu nhau
11 Đây là lời dạy dỗ các con đã nghe từ ban

đầu: Chúng ta phải yêu nhau. 12 Đừng như Ca-
in, vốn thuộc về Kẻ Ác nên ra tay giết em mình.
Tại sao Ca-in làm như thế? Vì những việc ông
làm là ác, còn những việc em ông làm là thiện.

13 Thưa các anh chị em, đừng ngạc nhiên khi
thế gian ghét anh chị em. 14 Chúng ta biết mình
từ chết qua sống khi chúng ta yêu mến nhau.
Ai không yêu thì vẫn còn ở trong sự chết. 15 Ai
ghét anh chị emmình là kẻ giết người† và các con
biết khôngmột kẻ giết người nào có sự sống đời
đời trong mình. 16Do đó chúng ta biết được tình
yêu chân thật là gì: Chúa Giê-xu đã hi sinh mạng
sống Ngài vì chúng ta. Cho nên chúng ta cũng
phải hi sinh mạng sống cho anh chị em mình.

* 3:9: bản tính Hay “đời sống mới.” Nguyên văn, “hột giống.”
† 3:15: Ai ghét … giết người Nếu ai ghét anh chị em mình thì
trong lòng đã giết anh chị em ấy rồi. Chúa Giê-xu dạy về tội nầy
cho các môn đệ trong Ma 5:21–26.
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17 Giả sử có người sống sung túc mà thấy anh
chị em mình thiếu thốn lại không chịu giúp đỡ
thì làm sao nói được rằng tình yêu của Thượng
Đế ở trong lòng mình? 18 Các con ơi, đừng chỉ
yêu suông bằng lời nói mà phải yêu bằng việc
làm và chăm sóc thật sự.

19-20 Chúng ta biết mình thuộc về sự thật là
như sau: Dù khi lòngmình cắn rứt nhưng chúng
ta vẫn được an tịnh trước mặt Thượng Đế. Ngài
lớn hơn lòng chúng ta và biết hết mọi điều.

21 Các bạn yêu dấu, nếu lòng mình không cắn
rứt thì chúng ta có thể dạn dĩ đến trước mặt
Thượng Đế. 22 Bất cứ điều gì chúng ta cầu xin,
Thượng Đế sẽ cho vì chúng ta vâng theo mệnh
lệnh Ngài và làm đẹp lòng Ngài. 23 Đây là mệnh
lệnh của Ngài: Chúng ta phải tin nơi Con Ngài
là Chúa Cứu Thế Giê-xu và yêu thương nhau
như Ngài truyền dặn. 24 Ai vâng giữ mệnh lệnh
Thượng Đế thì sống trong Ngài, và Ngài sống
trong họ. Chúng ta biết Thượng Đế sống trong
chúng ta do Thánh Linh mà Ngài ban cho chúng
ta.

4
Lời dặn dò về các giáo sư giả

1 Các bạn yêu dấu, nhiều tiên tri giả đã xuất
hiện khắp thế gian. Cho nên đừng tin hết mọi
thần linh nhưng hãy thử xem thần linh nào
đến từ Thượng Đế. 2 Đây là cách chúng ta thử
nghiệm để biết thần linh nào đến từ Thượng Đế:
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Thần linh nào xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-
xu trở thành người đến thế gian thì thần linh
ấy đến từ Thượng Đế. 3 Thần nào không nhìn
nhận Chúa Giê-xu theo cách ấy đều không phải
từ Thượng Đế đến. Đó là thần của kẻ thù Chúa
Cứu Thế mà các con đã nghe là đang đến, và
hiện đã đến trong thế gian.

4 Các con yêu dấu, các con thuộc về Thượng
Đế và đã chiến thắng chúng nó; vì Thánh Linh
của Thượng Đế, Đấng đang ngự trong các con
lớn hơn ma quỉ là kẻ ở trong thế gian. 5 Những
kẻ nghịch lại Thượng Đế thuộc về thế gian và
những gì chúng nói đều từ thế gian mà ra và
thế gian bằng lòng nghe theo chúng. 6 Nhưng
chúng ta thuộc về Thượng Đế và những ai biết
Thượng Đế thì bằng lòng nghe chúng ta. Còn ai
không thuộc về Thượng Đế thì không chịu nghe
chúng ta. Bởi thế mà chúng ta biết được thần
nào có sự thật, thần nào dẫn người ta đi lầm lạc.

Tình yêu đến từ Thượng Đế
7 Các bạn thân mến, chúng ta nên yêu thương

nhau vì tình yêu đến từ Thượng Đế. Người nào
yêu thương đã trở thành con Thượng Đế và biết
Ngài. 8 Ai không yêu, không nhìn biết Thượng
Đế vì Thượng Đế là tình yêu thương. 9 Thượng
Đế đã tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta
như sau: Ngài sai Con Một của Ngài đến thế gian
để chúng ta được sống nhờ Con ấy. 10 Tình yêu
thật là thế nầy: Không phải vì chúng ta đã yêu
ThượngĐế nhưng vì ThượngĐế đã yêu chúng ta
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nên sai Con Ngài chịu chết chuộc tội cho chúng
ta.

11 Các bạn thân mến, nếu Thượng Đế đã yêu
chúng ta nhiều như thế thì chúng ta cũng phải
yêu thương nhau. 12 Chưa hề có ai thấy Thượng
Đế, nhưng nếu chúng ta yêu nhau thì Thượng
Đế sống trong chúng ta, và tình yêu của Ngài
được hoàn thành trong chúng ta.

13 Chúng ta biết mình sống trong Thượng Đế
và Ngài sống trong chúng ta vì Ngài ban Thánh
Linh cho chúng ta. 14 Chúng tôi đã thấy nên làm
chứng rằng Cha sai Con đến làm Chúa Cứu Thế
của nhân loại. 15 Ai xưng nhận Chúa Giê-xu là
Con Thượng Đế thì có Thượng Đế sống trong
người ấy, và người ấy sống trong Thượng Đế.
16 Chúng ta biết tình yêu Thượng Đế dành cho
chúng ta và chúng ta tin cậy vào tình yêu ấy vì
Thượng Đế là tình yêu thương. Ai sống trong
tình yêu là sống trong Thượng Đế và Thượng
Đế sống trong người ấy. 17 Tình yêu được hoàn
thành trong chúng ta như sau: Đến ngày Thượng
Đế xét xử, chúng ta sẽ không sợ hãi gì vì trong
thế gian chúng ta đã sống giống như Ngài*.
18 Trong tình yêu không có sự sợ hãi vì tình yêu
hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi. Sự hình phạt gây
ra sự sợ hãi cho nên ai sợ hãi không thể có tình
yêu toàn vẹn được.

19 Chúng ta yêu vì Thượng Đế đã yêu chúng
ta trước. 20 Nếu ai nói, “Tôi yêu Thượng Đế,”
nhưng ghét anh chị em mình, đó là người nói
* 4:17: Ngài Tức là Chúa Cứu Thế hay Thượng Đế.
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dối. Ai không yêu anh chị em mình thấy thì
làm sao yêu Thượng Đế là Đấng mình không
thấy được? 21 Thượng Đế cho chúng ta mệnh
lệnh nầy: Ai yêu Ngài cũng phải yêu anh chị em
mình.

5
Đức tin nơi Con Thượng Đế

1Ai tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, thì
người ấy là con Thượng Đế, và người nào yêu
Cha cũng yêu con cái của Cha. 2 Chúng ta biết
mình yêu con cái Thượng Đế khi chúng ta yêu
Thượng Đế và vâng theo mệnh lệnh Ngài. 3 Yêu
Chúa tức là vâng giữ mệnh lệnh Ngài. Mệnh
lệnh Ngài không phải quá khó khăn 4 vì người
nào là con Thượng Đế đều chiến thắng thế gian.
Nguyên nhân giúp chúng ta chiến thắng thế gian
là niềm tin trong Ngài. 5 Thế thì ai chiến thắng
thế gian? Đó là những người tin nhận Chúa Giê-
xu là Con Thượng Đế.

Thượng Đế bày tỏ con Ngài
cho chúng ta

6 Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đến bằng nước
và huyết*. Không phải Ngài đến bằng nước mà
thôi nhưng bằng nước và huyết. Thánh Linh
làm chứng cho điều ấy vì Thánh Linh là sự thật.
7 Cho nên có ba điều làm chứng: 8 Thánh Linh,
nước và huyết; cả ba hoàn toàn đồng ý với nhau.
* 5:6: nước và huyết Đây có thể có nghĩa là nước trong lễ
báp-têm của Chúa Giê-xu huyết của sự chết Ngài trên thập tự
giá.
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9 Nếu chúng ta nhận lời chứng của người thì lời
chứng của Thượng Đế còn quan trọng hơn. Lời
chứng ấy như sau: Thượng Đế đã làm chứng
về chính Con Ngài. 10 Ai tin nơi Con Thượng Đế
cũng có lời chứng ấy trong mình. Ai không tin
Thượng Đế thì cho Ngài là kẻ nói dối vì gạt bỏ lời
chứng của Thượng Đế về Con Ngài. 11 Đây là lời
chứng ấy: Thượng Đế đã cho chúng ta sự sống
đời đời, sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có
Con thì có sự sống, còn ai không có Con Thượng
Đế sẽ không có sự sống.

Hiện chúng ta đang nhận
sự sống đời đời

13 Ta viết thư nầy cho các con là những người
tin nơi Con Thượng Đế để các con biết mình
đã nhận được sự sống đời đời. 14 Chúng ta có
được sự bạo dạn khi đến với Thượng Đế: Điều
gì chúng ta cầu xin theo ý Ngài thì Ngài nghe
chúng ta. 15 Chúng ta biết Ngài nghe chúng ta
mỗi khi chúng ta cầu xin thì chúng ta chắc chắn
nhận được điều mình cầu xin Ngài.

16 Nếu ai thấy anh chị em mình phạm tội, loại
tội chưa đưa đến cái chết, người ấy nên cầu
nguyện cho anh em mình để Thượng Đế ban sự
sống cho người có tội ấy. Ta muốn nói đến tội
chưa dẫn tới cái chết. Có tội dẫn đến cái chết. Ta
không bảo chúng ta nên cầu nguyện cho loại tội
lỗi ấy. 17 Làm quấy bao giờ cũng là tội lỗi nhưng
có loại tội không đưa đến cái chết.
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18 Chúng ta biết ai làm con cái Thượng Đế
không thể cứ mãi phạm tội. Con Thượng Đế giữ
người ấy an toàn†, Kẻ Ác không thể đụng tới họ
được. 19Chúng ta biếtmình thuộc về Thượng Đế
mặc dù thế gian quanh chúng ta ở dưới quyền
Kẻ Ác. 20 Chúng ta cũng biết Con Thượng Đế
đến ban cho chúng ta trí hiểu để chúng ta biết
Đấng Chân Thật. Chúng ta ở trong Đấng Chân
Thật qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài
là Thượng Đế thật và là nguồn gốc của sự sống
đời đời. 21 Cho nên, các con yêu dấu của ta ơi,
hãy tránh xa các thần.

† 5:18: Con Thượng Đế … an toàn Nguyên văn, “Đấng sinh
ra từ Thượng Đế giữ người ấy an toàn” hay “… giữ Đấng ấy an
toàn.”
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