
GIA-CƠ 1:1 i GIA-CƠ 1:7-8

Thư của
Gia-cơ

1 Gia-cơ, tôi tớ của Thượng Đế và của Chúa
Cứu Thế Giê-xu, kính gởi các dân Chúa* đang
sống tản lạc khắp nơi trên thế giới.
Kính thăm anh chị em.

Đức tin và khôn ngoan
2 Thưa anh chị em, khi gặp đủ thứ nghịch

cảnh, hãy nên vui mừng, 3 vì biết rằng nghịch
cảnh thử nghiệm đức tin anh chị em, từ đó tạo
ra tính nhẫn nhục. 4Hãy để tính nhẫn nhục nẩy
nở đầy đủ trong việc làm, để anh chị em được
hoàn toàn, không khiếm khuyết điều gì. 5 Trong
anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin
Thượng Đế. Ngài là Đấng rộng rãi, sẵn sàng ban
cho mọi người, nên chắc hẳn Ngài sẽ cho anh chị
em sự khôn ngoan. 6 Tuy nhiên khi cầu xin phải
có lòng tin, không được ngờ vực; vì người hoài
nghi giống như sóng biển nhấp nhô theo luồng
gió. 7-8Những người hoài nghi như thế hay phân
vân giữa hai việc, lòng không ổn định. Người
như vậy đừng mong nhận được gì từ nơi Chúa.

Sự giàu có thật

* 1:1: các dân Chúa Nguyên văn, “mười hai chi tộc.” Các tín
hữu của Chúa Cứu Thế giống như các chi tộc của Ít-ra-en là dân
tộc được Thượng Đế chọn trong thời Cựu Ước.
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9 Các tín hữu đang ở địa vị thấp hèn nên hãnh
diện vì Thượng Đế đã khiến họ giàu có về tâm
linh. 10 Còn người giàu cũng nên hãnh diện vì
Thượng Đế đã khiến họ nghèo về tâm linh. Kẻ
giàu sẽ chết như hoa dại trong đồng cỏ. 11 Mặt
trời lên, nắng cháy khiến cỏ cây khô héo. Hoa
rơi, vẻ đẹp tồi tàn. Cũng vậy, người giàu sẽ biến
mất trong khi mải lo công việc làm ăn.

Sự cám dỗ không phải do Chúa đưa đến
12 Ai bị cám dỗ mà còn đứng vững, hãy vui

mừng; vì sau khi đã chứng tỏ đức tin mình thì
Thượng Đế sẽ ban thưởng cho họ sự sống đời đời
là điều Ngài đã hứa cho những ai yêumến Ngài.
13 Khi bị cám dỗ thì không nên nói, “Thượng Đế
cám dỗ tôi.” Thượng Đế không bị điều ác nào
cám dỗ, mà chính Ngài cũng không cám dỗ ai.
14 Người ta bị cám dỗ khi dục vọng xấu xa bên
trong thúc đẩy họ lầm lạc và khiến họ sập bẫy.
15 Dục vọng đó đưa đến tội lỗi, tội lỗi sinh sôi
nẩy nở và dẫn đến sự chết.

16 Các anh chị em yêu dấu, chớ mắc lừa về
điều nầy. 17 Mọi hành vi tốt đẹp và mọi ân tứ
hoàn toàn đều từ Thượng Đế mà đến là Đấng
dựng nên mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Ngài
không thay đổi như bóng di động của các tinh
tú đó. 18 Ngài đã ban cho chúng ta sự sống qua
lời của chân lý để chúng ta đứng đầu trong mọi
vật Ngài dựng nên.

Nghe và làm theo
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19Anh chị em yêu dấu, lúc nào cũng phảimau
nghe mà chậm nói. Đừng nóng tính, 20 vì sự
nóng giận không giúp anh chị em sống đẹp lòng
Thượng Đế đâu. 21 Cho nên, hãy dẹp khỏi đời
sống anh chị em mọi điều gian ác, mọi hành
động sái bậy. Hãy hiền hòa đón nhận lời dạy
của Thượng Đế đã được trồng trong lòng, là lời
có thể cứu rỗi anh chị em.

22Hãy làm theo lời dạy của Thượng Đế, vì nếu
chỉ nghe mà không làm, thì chỉ tự gạtmình thôi.
23 Kẻ nào nghe lời Thượng Đế mà không làm
theo, giống như người soi gương, 24 trông thấy
mặt mình rồi bỏ đi, quên mất mặt mình ra sao.
25Nhưng người hạnh phúc thật là người học hỏi
kỹ càng luật pháp toàn vẹn của Thượng Đế để
giải thoát con người, họ tiếp tục học mãi. Họ
không quên điều mình nghe, nhưng làm theo
lời dạy của Thượng Đế.

Phương cách thờ phụng Thượng Đế
26 Ai cho mình ngoan đạo mà ăn nói bừa bãi

thì chỉ tự gạt mình. “Đạo” của người đó thật vô
dụng. 27 Đạo được Thượng Đế xem như thanh
sạch và hoàn toàn là: chăm sóc trẻ mồ côi và
người góa bụa cần giúp đỡ, giữ mình khỏi bị ảnh
hưởng xấu xa của thế gian.

2
Yêu mọi người

1Thưa anh chị em yêu dấu là tín hữu của Chúa
Cứu Thế Giê-xu vinh hiển, đừng thiên vị người
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nào. 2 Giả sử có một người mặc áo quần sang
trọng, đeo nhẫn vàng bước vào lúc đang thờ
phụng, đồng thời cũng có một người nghèomặc
áo quần rách rưới, dơ bẩn cũng bước vào. 3Anh
chị em niềm nở nói với người mặc áo quần sang
trọng, “Mời ông ngồi chỗ tốt nầy.” Rồi bảo người
nghèo, “Đứng đàng kia,” hoặc “Ngồi dưới đất
nơi chân ta.” 4 Vậy nghĩa là sao? Anh chị em
đã thiên vị, do ác tưởng trong lòng, trọng người
nầy khinh người kia.

5 Anh chị em yêu dấu, hãy nghe đây! Thượng
Đế đã chọn những người nghèo trên thế gian
để họ giàu có trong đức tin và nhận được Nước
TrờimàNgài đã hứa cho những ai yêumếnNgài.
6 Nhưng anh chị em xem thường người nghèo.
Chính kẻ giàu là những người muốn cai quản
cuộc đời anh chị em, lôi anh chị em ra tòa. 7Họ
cũng là những người nói phạm đến danh Chúa
Giê-xu là Đấng chủ tể của anh chị em.

8 Khuôn vàng thước ngọc sau đây được chép
trong Thánh Kinh, “Hãy yêu người láng giềng
như mình.”* Nếu anh chị em vâng theo khuôn
phép đó thì anh chị em làm đúng. 9 Nhưng nếu
anh chị em thiên vị tức là anh chị em vi phạm
luật pháp của Thượng Đế. 10 Ai vâng giữ tất
cả luật pháp của Thượng Đế mà chỉ vi phạm
một điều thôi thì xem như vi phạm toàn thể luật
pháp. 11 Thượng Đế là Đấng đã phán, “Ngươi
* 2:8: “Hãy yêu … như mình.” Hay “những người khác.” Lời
dạy của Chúa Giê-xu trong Lu 10:25-37 cho thấy láng giềng bao
gồm tất cả những ai cần được giúp đỡ. Lê-vi 19:18.



GIA-CƠ 2:12 v GIA-CƠ 2:19

chớ phạm tội ngoại tình,”† cũng là Đấng phán,
“Ngươi chớ giết người.”‡ Cho nên, nếu anh chị
em không phạm tội ngoại tình nhưng giết người
thì xem như anh chị em đã vi phạm toàn thể
luật pháp của Thượng Đế. 12 Trong bất cứ điều
gì anh chị em nói và làm, nên nhớ rằng anh chị
em sẽ bị xét xử theo luật pháp là luật giải thoát
con người. 13 Cho nên, hãy tỏ lòng nhân từ đối
với người khác nếu không thì khi Thượng Đế xét
xử anh chị em, Ngài cũng sẽ không tỏ lòng nhân
từ đối với anh chị em. Còn ai tỏ lòng nhân ái thì
không có gì phải sợ ngày xét xử.

Đức tin và việc làm
14 Thưa anh chị em, nếu có ai nói mình có đức

tin mà không chứng tỏ được bằng việc làm thì
đức tin đó vô dụng. Đức tin có cứu người ấy
được không? 15Giả sử cómột tín hữu trong Chúa
Cứu Thế đang thiếu ăn, thiếumặc, 16mà nếu anh
chị em bảo họ, “Nguyện Chúa ở cùng anh chị, tôi
mong anh chị ăn no mặc ấm,” nhưng không cho
họ đồ cần dùng gì cả, thì lời nói của anh chị em
vô ích. 17 Cũng vậy, đức tin không có việc làm
kèm theo là đức tin chết.

18 Có người sẽ bảo, “Anh có đức tin, còn tôi
có việc làm.” Hãy cho tôi thấy đức tin không
có việc làm của anh rồi tôi sẽ cho anh thấy đức
tin bằng việc làm của tôi. 19 Anh chị em tin có
Thượng Đế. Tốt lắm! Nhưng ma quỉ cũng tin
như vậy và còn run sợ nữa.
† 2:11: Ngươi chớ… ngoại tình Xuất 20:14; Phục 5:18. ‡ 2:11:
Ngươi chớ giết người Xuất 20:13; Phục 5:17.



GIA-CƠ 2:20 vi GIA-CƠ 3:1

20 Kẻ dại ơi! Anh có muốn trông thấy đức tin
mà thiếu việc làm là vô ích không? 21 Áp-ra-
ham, tổ phụ chúng ta, được xưng công chính
trướcmặt Thượng Đế qua việc làm khi ông dâng
con là Y-sác trên bàn thờ. 22 Cho nên, anh chị em
thấy đức tin và việc làm của Áp-ra-ham đi đôi
với nhau. Đức tin ông được toàn thiện qua việc
làm. 23 Do đó, chúng ta thấy ý nghĩa đầy đủ của
lời Thánh Kinh, “Áp-ra-ham tin Thượng Đế, Ngài
chấp nhận đức tin của ông, đức tin đó khiến ông
trở nên công chính trước mặt Ngài.”§ Và Áp-ra-
ham được gọi là bạn của ThượngĐế.* 24Cho nên
người ta được trở nên công chính trước Thượng
Đế không những chỉ qua đức tin mà còn qua
việc làm nữa.

25 Một dẫn chứng khác là Ra-háp, cô gái làng
chơi. Cô được trở nên công chính trước Thượng
Đế qua việc làm khi cô tiếp đón các người do
thám vào nhà mình và giúp họ thoát thân qua
con đường khác†.

26 Xác không có hồn thì chết, đức tin không
dẫn đến việc làm cũng chết như vậy.

3
Cẩn thận điều mình nói

1 Thưa anh chị em, trong vòng anh chị em
không nên có quá nhiều ngườimong làm thầy vì

§ 2:23: Áp-ra-ham…mặtNgài Sáng 15:6. * 2:23: Áp-ra-ham
… Thượng Đế II Sử 20:7; Ê-sai 41:8. † 2:25: Cô … đường khác
Câu truyện về Ra-háp được ghi trong Giôs 2:1-21.
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sẽ bị phê phán gắt gao hơn. 2Chúng ta ai cũng có
sơ xuất. Nếu ai không hề sơ xuất trong lời nói,
người đó thật hoàn toàn, biết kiểm soát cả con
người mình. 3 Khi chúng ta tra khớp vào miệng
ngựa, bắt nó vâng theo mình thì có thể kiểm
soát toàn thân nó. 4 Chiếc tàu mặc dù to lớn, bị
gió mạnh xô đẩy, nhưng chỉ cầnmột bánh lái rất
nhỏ cũng đủ điều khiển chiếc tàu lớn đó đi theo ý
người cầm lái. 5 Cái lưỡi cũng tương tự như vậy.
Tuy chỉ là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang
nhiều chuyện lớn. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là
có thể bắt đầu đám cháy rừng lớn. 6 Cái lưỡi
cũng giống như ngọn lửa. Trong tất cả mọi chi
thể nó tập trung cả khối gian ác và rải nọc độc
ra toàn thân. Nó bị hỏa ngục bắt cháy rồi chính
nó cũng khởi đầu một đám cháy ảnh hưởng cả
đời người. 7 Loài người có thể chế ngự mọi dã
thú, từ chim chóc, loài bò sát cho đến cá. Loài
nào cũng chế ngự được, 8 nhưng chưa ai chế
ngự được cái lưỡi. Nó hung hăng, gian ác, đầy
nọc độc chết người. 9 Chúng ta dùng cái lưỡi
để ca ngợi Chúa là Cha chúng ta, nhưng cũng
dùng chính cái lưỡi ấy để chửi rủa người khác,
là người được Thượng Đế tạo dựng theo hình
ảnh Ngài. 10 Vừa khen ngợi, vừa chửi rủa, cả
hai đều phát xuất từ một môi miệng sao? Thưa
anh chị em, không nên làm như vậy. 11 Có lý nào
từ một con suối mà ra cả hai loại nước vừa ngọt
vừamặn sao? 12Thưa anh chị em, có thể nào cây
vả sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh ra trái vả
không? Không thể được! Cũng vậy, giếng nước
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mặn chẳng thể cho nước ngọt được.
Sự khôn ngoan thật

13 Trong anh chị em có ai thật sự khôn ngoan
hiểu biết chăng? Người ấy nên chứng tỏ qua
nếp sống tốt đẹp và hành vi đáng khen phản
ảnh qua tính mềm mại do khôn ngoan mà ra.
14 Nhưng nếu anh chị em ích kỷ và đố kỵ cay
đắng trong lòng, thì chớ nên khoe khoang, vì
khoe như thế là giả dối, giấu giếm sự thật. 15Loại
“khôn ngoan” đó không phải từ Thượng Đế đến
đâu mà từ thế gian ra. Khôn ngoan đó không
thuộc tâm linh mà thuộc ma quỉ. 16 Nơi nào có
đố kỵ và ích kỷ, nơi đó có hỗn loạn và đủ thứ
gian ác. 17Nhưng sự khôn ngoan đến từ Thượng
Đế thì trước hết là tinh sạch, rồi tới hòa thuận,
dịu dàng và chân thật. Loại khôn ngoan nầy lúc
nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó
khăn và làm ích cho kẻ khác. Lúc nào cũng phải
chăng và lương thiện. 18Người làm việc cho hòa
bình gieo trồng hoa màu tốt cho nếp sống phải
lẽ.

4
Dâng đời mình cho Thượng Đế

1 Anh chị em có biết những hục hặc và cãi vã
giữa anh chị em đến từ đâu không? Chúng đến
từ lòng ham muốn ích kỷ đang tranh chiến bên
trong con người anh chị em. 2 Anh chị em thèm
muốn nhiều thứ mà không được, thành thử anh
chị em sẵn sàng giết chóc và ganh tị với người
khác nhưng vẫn không nhận được điều mình
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ham muốn rồi đâm ra cãi vã, giành giựt. Anh
chị em không được điềumìnhmuốn là vì không
xin Thượng Đế. 3 Hoặc xin mà vẫn không nhận
được vì động lực cầu xin của anh chị em sai lầm
cốt để thỏa mãn tư dục mình.

4 Anh chị em không trung thành với Thượng
Đế! Nên biết rằng yêu thế gian tức là ghét
Thượng Đế. Ai làm bạn với thế gian đương
nhiên trở thành thù nghịch với Thượng Đế.
5 Đừng cho rằng Thánh Kinh nói đùa khi viết,
“Thánh Linh mà Thượng Đế khiến sống trong
lòng chúng ta chỉ muốn chúng ta thuộc về một
mình Ngài mà thôi.”* 6 Nhưng Ngài ban cho
chúng ta ân phúc lớn hơn nữa như Thánh Kinh
viết, “Thượng Đế chống kẻ kiêu ngạo, nhưng
ban ân phúc cho người khiêm nhường.”†

7 Cho nên, hãy hiến dâng toàn thân cho
Thượng Đế. Hãy chống cự ma quỉ thì nó sẽ bỏ
chạy khỏi anh chị em. 8 Hãy đến gần Thượng
Đế, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Kẻ có tội, hãy
tẩy sạch nếp sống mình đi. Người nào vừa theo
Chúa vừa theo đời, hãy rửa sạch lòng mình‡ đi.
9Hãy buồn bã, than vãn, khóc lóc! Hãy đổi cười
ra khóc, vui ra buồn. 10 Trước mặt Chúa đừng
quá tự phụ thì Ngài sẽ cất nhắc anh chị em lên.

* 4:5: “Thánh Linh … mà thôi.” Câu nầy có thể dịch như sau
“Thượng Đế rất ưa muốn Thánh Linh mà Ngài khiến sống trong
lòng chúng ta.” Hay “Thánh Linh mà Ngài khiến sống trong lòng
chúng ta đầy ghen tương.” Xem Xuất 20:5. † 4:6: Thượng Đế
… khiêm nhường Châm 3:34. ‡ 4:8: hãy rửa sạch lòng mình
Nguyên văn, “hãy rửa tay cho sạch đi.”
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Anh chị em không phải là quan án
11 Thưa anh chị em, đừng bêu xấu nhau. Vì

bêu xấu hoặc phê phán tín hữu khác tức là anh
chị em phê phán và nói xấu luật pháp. Mà khi
phê phán luật pháp thì anh chị em không phải
là người tôn trọng luật mà là quan án. 12 Chỉ có
một mình Thượng Đế là Đấng ban hành luật và
là Quan Án. Chỉ một mình Ngài là Đấng có thể
cứu vớt và tiêu diệt. Cho nên, đừng phê phán
người láng giềng mình.

Hãy để Thượng Đế hoạch định cuộc đời mình
13 Có người trong vòng anh chị em tuyên bố,

“Nay mai tôi sẽ đi đến thành phố nọ, ở đó một
năm để kinh doanh rồi làm giàu.” 14Nhưng anh
chị em không biết ngày mai sẽ ra sao! Sự sống
anh chị em chẳng khác gì sương mù, xuất hiện
trong chốc lát rồi tan mất. 15 Anh chị em nên
nói, “Nếu Chúa muốn và tôi còn sống thì tôi sẽ
làm công nầy việc nọ.” 16 Nhưng anh chị em
tự phụ và khoe khoang. Khoe khoang như thế
không tốt. 17 Ai biết đều phải mà không làm là
phạm tội.

5
Lời cảnh cáo người giàu

1 Các anh chị em là người giàu, hãy nghe đây!
Hãy khóc lóc và buồn bã vì nghịch cảnh sẽ đến
trên anh chị em. 2 Sự giàu có của anh chị em
bị mục nát rồi, áo quần anh chị em bị mối mọt
ăn hư hết. 3 Vàng bạc anh chị em bị rỉ sét. Rỉ
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sét đó là bằng chứng cho thấy anh chị em đã
lầm. Chúng nó sẽ gậm nhấm thân thể anh chị
em như lửa. Anh chị em đã để dành của báu cho
những ngày sau cùng. 4 Tiền lương của nhân
công gặt ruộng mà anh chị em không chịu trả
kêu la nghịch cùng anh chị em. Tiếng kêu của
họ đã lên thấu đến Chúa Toàn Năng. 5 Đời sống
anh chị em sung túc, dư dậtmọi thứmìnhmuốn.
Anh chị em đã mập béo như con thú sẵn sàng bị
hạ thịt*. 6 Anh chị em đã kết án rồi giết người
vô tội mà họ không chống lại anh chị em.

Hãy nhẫn nhục
7 Thưa anh chị em, hãy nhẫn nhục cho tới khi

Chúa đến. Nông gia cũng phải kiên nhẫn chờ đợi
mùa màng tốt đẹp từ đất sinh ra và được thấm
nhuần mưa thu và mưa xuân†. 8 Anh chị em
cũng phải kiên nhẫn. Đừng tuyệt vọng vì Chúa
sắp đến rồi. 9 Thưa anh chị em, đừng phàn nàn
lẫn nhau, nếu không anh chị em sẽ mang tội.
Quan Án sẵn sàng đến rồi. 10 Thưa anh chị em,
hãy noi gương các nhà tiên tri nói thay cho Chúa.
Họ chịu đựng nhiều khốn đốn nhưng vẫn nhẫn
nhục. 11 Chúng ta cho họ có phúc vì họ không
bỏ cuộc. Anh chị em đã nghe về sự nhẫn nhục
của Gióp‡ và biếtmục đích cuối cùng Chúa dành

* 5:5: Anh chị em … hạ thịt Nguyên văn, “Anh em đã làm cho
lòngmìnhmập bép trong ngày chém giết.” † 5:7: mưa thu…
mưa xuân “Mưa đầu tiên” vàomùa thu, và “mưa cuối” vàomùa
xuân. ‡ 5:11: sự nhẫn nhục của Gióp Xem sách Gióp trong
Cựu Ước.
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cho ông như thế nào. Anh chị em biết Chúa đầy
lòng nhân từ.

Phải thận trọng trong lời nói
12 Thưa anh chị em, điều quan trọng là đừng

bao giờ thề thốt khi hứa nguyện. Đừng chỉ trời,
đất hay bất cứ điều gì để cam đoan lờimình nói.
Điều gì phải thì nói phải, không thì nói không để
khỏi bị kết tội.

Năng lực của sự cầu nguyện
13 Ai đang gặp nghịch cảnh hãy cầu nguyện.

Ai đang vui mừng hãy hát ca ngợi. 14Người nào
đau yếu hãy mời các trưởng lão của hội thánh
đến. Họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức
dầu§ cho người đó. 15 Lời cầu nguyện trong đức
tin sẽ chữa lành người đau, Chúa sẽ chữa bệnh
cho người ấy; nếu họ phạm tội cũng sẽ được tha.
16 Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho
nhau để Thượng Đế chữa lành anh chị em. Khi
một tín hữu cầu nguyện, những việc lớn có thể
xảy ra. 17 Ê-li cũng là người như chúng ta thôi.
Ông cầu nguyện xin đừng mưa, thì trời không
mưa trên khắp nước suốt ba năm rưỡi. 18 Rồi
Ê-li cầu xin thì mưa xuống, đất lại sinh sản hoa
màu.

Cứu một linh hồn
19 Thưa anh chị em, nếu một người trong anh

chị em đi sai lạc khỏi chân lý mà có ai đưa dắt
người đó trở về, 20 thì hãy nhớ điều nầy: Ai giúp

§ 5:14: xức dầu Dầu được dùng như một loại thuốc.
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một tội nhân trở lại khỏi đường lầm lạc, là cứu
linh hồn người đó khỏi chết, khiến cho bao nhiêu
tội lỗi đều được tha thứ hết.
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