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Thư của
Giu-đe

1 Giu-đe, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và là
anh em của Gia-cơ.
Kính gởi tất cả mọi người được Thượng Đế kêu

gọi, được yêu thương và che chở trong Chúa Cứu
Thế Giê-xu.

2Nguyền xin anh chị em nhận được lòng nhân
ái rời rộng, sự bình an và tình yêu thương.

Thượng Đế sẽ trừng phạt kẻ có tội
3 Các bạn thânmến, tôimuốn viết cho các bạn

về sự cứu rỗimà chúng ta cùng san sẻ nhưng tôi
thấy cần phải viết cho các bạn về một điều khác:
Tôi khuyên các bạn hãy hết lòng chiến đấu cho
đức tin mà các con dân thánh của Thượng Đế
đã được ban cho một lần đủ cả. 4 Có một vài
người đã lẻn vào nhóm của các bạn. Từ xưa các
nhà tiên tri đã nói về họ là những người sẽ bị án
phạt. Họ chống nghịch Thượng Đế và chuyển
ân phúc của Thượng Đế chúng ta ra thành ra cớ
để phạm tội nhục dục. Họ cũng từ chối không
chịu vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chủ và
Chúa duy nhất của chúng ta.

5 Tôi muốn nhắc các bạn nhớ điều các bạn đã
biết: Chúa đã cứu dân Ngài khi giải thoát họ ra
khỏi Ai-cập. Nhưng sau đó Ngài diệt những kẻ
không tin. 6 Còn về các thiên sứ không chịu giữ
địa vị và quyền hành mà rời bỏ chỗ của mình
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thì Chúa nhốt họ trong nơi tối tăm, xiềng lại đời
đời chờ Ngày Xét Xử lớn. 7Hãy nhớ lại hai thành
Xô-đôm và Gô-mô-rơ và các thành chung quanh,
giống như các thiên sứ ấy, là những thành đầy
ngập tội nhục dục, dân cư chúng nó ham muốn
hành dục. Chúng phải chịu trừng phạt trong lửa
đời đời để làm gương cho chúng ta.

8Những kẻ lẻn vào trong đoàn thể anh chị em
cũng thế. Họ bị các mộng ước dắt dẫn và làm
mình ra nhơ nhuốc vì tội lỗi. Họ gạt bỏ uy quyền
Thượng Đế và nhục mạ các thiên sứ vinh hiển*.
9 Ngay như thiên sứ trưởng Mi-chen khi tranh
dành xác Mô-se với ma quỉ cũng không dám sỉ
vả nó về tội nhục mạ. Người chỉ nói, “Cầu Chúa
trừng phạt ngươi.” 10 Còn bọn nầy thì lại dám
mạ lỵ những điềumình không hiểu và những gì
mà chúng không nhận biết qua bản năng, như
thú vật ngu si không biết lý luận, đó là những
điều sẽ tiêu diệt chúng. 11 Số phận chúng nó sẽ
khốn đốn. Vì đi theo con đường của Ca-in và
vì tham tiền nên chúng phạm tội như Ba-la-am.
Chúng chống nghịch Thượng Đế như Co-ra† và
chắn chắn rồi cũng sẽ bị diệt như Co-ra thôi.

12 Chúng giống như những vết dơ trong bữa
ăn của anh chị em. Chúng ăn chung với anh chị
em, không biết liêm sỉ là gì mà chỉ biết nuôi thân.
Chúng nó như mây không chứamưa, bị gió thổi
dạt đi đây đó. Chúng như cây mùa thu chẳng
* 1:8: thiên sứ vinh hiển Nguyên văn, “đấng vinh hiển.” Đây
có thể có nghĩa là các thiên sứ. † 1:11: Co-ra Người chống lại
Mô-se. Xem Dân 16:1-40.
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ra trái đúngmùa, bị nhổ bật gốc giống như chết
hai lần. 13 Chúng như sóng cuồng trong biển cả,
xô đẩy các hành động nhơ nhuốc mình như bọt
sóng. Chúng như sao lạc trên bầu trời. Nơi tối
tăm nhất đang dành cho chúng nó đời đời.

14 Ê-nóc, cháu bảy đời của A-đam cũng nói về
chúng như sau, “Kìa, Chúa đến với muôn ngàn
thiên sứ thánh để 15 xét xử mọi người. Ngài đến
để trừng phạt mọi người về những điều ác họ
làm nghịch lại Thượng Đế và những điều chúng
nhục mạ Ngài.”

16 Bọn nầy phàn nàn chỉ trích người khác, làm
ác theo ý mình. Chúng khoe khoang khoác lác
và nịnh bợ người khác để lấy lợi về cho mình.

Lời dặn dò về những điều phải làm
17Các bạn thânmến, hãy nhớ lời các sứ đồ của

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dặn, 18 “Trong thời kỳ
cuối cùng, người ta sẽ nhạo cười Thượng Đế, đi
theo những dục vọng xấu xa để chống nghịch
Ngài.” 19 Đó là những người chia rẽ anh chị em,
tư tưởng bị dục vọng ích kỷ cai trị, trong lòng
không có Thánh Linh.

20Nhưng các bạn thânmến, hãy gây dựng lẫn
nhau trên đức tin. Hãy nhờ Thánh Linh mà cầu
nguyện. 21Hãy giữ mình trong tình yêu Thượng
Đế trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu ban
cho các anh chị em sự sống đời đời qua lòng
nhân ái của Ngài.

22 Hãy tỏ lòng nhân đối với những kẻ đang
lưỡng lự. 23 Hãy kéo kẻ khác ra khỏi lửa bỏng
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để cứu họ. Hãy tỏ lòng nhân cùng niềm lo sợ
đối với kẻ khác, gớm ghét cả đến những quần
áo ô dơ vì tội của họ‡.

Ca ngợi Thượng Đế
24 Thượng Đế toàn năng có thể giúp các anh

chị em khỏi vấp ngã, cho các anh chị em đứng
trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài, hoàn toàn
không vết dơ, đồng thời ban cho các anh chị
em niềm vui tột đỉnh. 25Ngài là Thượng Đế duy
nhất, Đấng cứu chúng ta. Nguyền vinh hiển, oai
nghi, quyền năng, thế lực qua Giê-xu, Chúa Cứu
Thế chúng ta từ xa xưa, hiện nay và cho đến đời
đời thuộc về Ngài. A-men.

‡ 1:23: gớm ghét … của họ Nguyên văn, “gớm ghiếc đến áo lót
bị ô dơ vì da thịt của họ.”
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