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Thư thứ ba của
Giăng

1 Trưởng lão*
Kính gởi bạn Gai-út thân mến, người tôi yêu

trong sự thật†.
2 Bạn thân mến, tôi biết đời thiêng liêng của

bạn tốt đẹp và tôi cầu mong rằng bạn được
mạnh khoẻ và may mắn trong mọi sự. 3 Tôi rất
vui khi nghe các anh chị em đến thuật với tôi
về đời sống bạn cùng tinh thần vâng giữ sự thật
của bạn. 4Không có gì vui mừng hơn là khi nghe
con cái tôi đi theo sự thật.

5 Bạn thân mến, bạn giúp đỡ các anh chị em
như vậy là tốt lắm, bạn lại còn giúp cả những
người mà bạn không quen biết. 6 Họ thuật cho
hội thánh nghe về tình yêu thương của bạn. Xin
bạn hãy cứ giúp họ trên lộ trình theo ý muốn
Thượng Đế. 7 Các anh chị em đó bắt đầu phục
vụ Chúa Cứu Thế mà không nhận một món gì
từ những người không phải tín hữu. 8 Giúp đỡ
những người như vậy là dự phần với họ trong
công việc của sự thật.

9 Tôi có viết thư cho hội thánh nhưng Đi-ô-
trê-phe, người thích lãnh đạo, không chịu nghe
* 1:1: Trưởng lão “Trưởng lão” có nghĩa là người cao tuổi.
Đây cũng có thể có nghĩa là một nhà lãnh đạo đặc biệt trong hội
thánh (như trong Tít 1:5). † 1:1: sự thật Hay “Tin Mừng” về
Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin Mừng đó kết hợpmọi người với nhau.
Xem các câu 8, 12.
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chúng tôi. 10 Cho nên khi tôi đến, tôi sẽ vạch ra
điều hắn làm cùng việc hắn nói dối và bêu xấu
chúng tôi ra sao. Không những hắn không đón
tiếp họmà còn ngăn cản những ai muốn đón tiếp
các anh chị em đó bằng cách đuổi họ ra khỏi hội
thánh.

11 Bạn thân mến, đừng theo điều xấu mà hãy
theo điều tốt. Người làm điều tốt thuộc về
Thượng Đế nhưng kẻ làm điều xấu không hề
biết Thượng Đế là ai.

12Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu
và đời sống anh ấy chứng tỏ anh sống theo sự
thật. Chúng tôi cũng làm chứng tốt về anh ấy
và bạn biết điều chúng tôi nói là thật.

13Tôi còn nhiều điềumuốn viết cho bạn nhưng
khôngmuốn viết qua giấymực. 14Tôimong sớm
gặp bạn, mặt đối mặt để nói chuyện. 15 Nguyền
xin bạn được bình an. Các bạn hữu có mặt ở đây
chào thăm bạn. Xin chuyển lời tôi chào thăm
đích danh từng người.
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