
The New Testament Survey
Tân Ước Lược Khảo

« Hãy chuyên tâm cho được đẹp
lòng Đức Chúa Trời như người

làm công không chỗ trách được,
lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời

của lẽ thật. »
II Tim. 2: 15
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Thánh Kinh đại cương

The New Bible Handbook

của G.T. Manley : tr. 296-497



Để Hiểu Kinh Thánh Tân Ước

“What The Bible is All About,” by
Dr.Henrietta C. Mears (Foreword by Billy
Graham)

Tác giả Dr.Henrietta C. Mears (Tiến Sĩ
Billy Graham viết lời giới thiệu)

Dr Henrietta Cornelia Mears (1890 – 1963)



Dr Merrill Chapin Tenney (1904-1985)

Tân Ước Lược Khảo



Phần 1 Phần Giới thiệu

Tại sao học (nghiên cứu) Tân Ước ?

 Tân Ước tiết lộ Đấng Mê-si.
 cuộc đời Chúa Giê-xu.
 lời tiên tri
 Mi-chê 5:2 và Lu-ca 2:4-7
 Xa-cha-ri 11:13 và Mác 14:10-11
 Thi 22:1,16-18 và Ma-thi-ơ 27:35,46

 Rôma 10: 17 và Giăng 20 :30-31

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự
dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”

(II Tim 3:16).



Tân Ước gồm có 27 quyển sách.

 (4) Quyển Phúc Âm

 Lịch Sử của Hội Thánh Khởi Nguyên : (1) Công vụ
các Sứ đồ

 (13) tín thư của Phao-lô

 Các Thơ Tín chung : gồm có tám thư tín của những
tác giả khác nhau (8)

 (1) Quyển Sách Tiên Tri : Khải huyền



Tân Ước :
Từ này được dịch từ tiếng Latinh “Novum
Testamentum”,

nguyên ngữ Hy-lạp văn “Kainē Diathēkē”
(Καινή Διαθήκη),

nghĩa là “Giao ước mới”.

Hê-bơ-rơ 9:15 (đọc 13-15)
Vì lý do đó Ngài là Ðấng Trung Gian của giao ước mới...
Hê-bơ-rơ 12:24
đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới...



Các tác giả [9]

 Sứ đồ Phao-lô
 Mác
 Gia-cơ em của Chúa Giê-su
 Lu-ca
 Sứ đồ Phi-e-rơ
 Sứ đồ Ma-thi-ơ
 Giu-đe em của Chúa Giê-su
 Sứ đồ Giăng
 ? (Hê-bơ-rơ)

Ma-thi-ơLu-caGiăng Mác

Phao-lô viết các thư tín



Tân Ước (27 Sách)

4 Quyển Phúc Âm 22 các thư1 Công vụ các Sứ đồ

(3) Phúc âm Nhất lãm
(hay Phúc âm Cộng

quan)

Lịch Sử của Hội
Thánh Khởi Nguyên :

Công vụ các Sư đồ

1 Quyển Sách Tiên
Tri : Khải huyền

13 tín thư của
Phao-lô

Các Thơ Tín chung :
gồm có tám thư tín
của những tác giả

khác nhau (8)

Phúc âm Giăng (1)

2 tín thư của
Phi-e-rơ

3 tín thư khác4 tín thư của
Giăng

13 tín thư của
Phao-lô



1 tín thư giáo lý
Rô-ma

4 tín thư riêng
1 và 2 Tim., Tít, Phi-lê-môn

13 tín thư của
Phao-lô

4 tín thư trong tù
Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-

lô-se, Phi-lê-môn

8 + 1 tín thư
Hội Thánh

3 tín thư mục vụ
1 và 2 Tim., thư Tít

Các tín thư khác (6)



Tiếng Aramaic

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” Ma-thi-ơ 6: 9





Tân Ước được viết bằng
tiếng Hy Lạp,
gọi là koine

Folio du P46 contenant 2 Co
11,33-12,9



Một góc trang đầu tiên
của sách Tin Mừng Giăng
(Giăng 1)
trong Codex Sinaiticus (thế
kỷ IV). Hai cột trong hình,
tiếng Hy Lạp viết chữ hoa,
là nửa trang theo chiều
dọc, vì mỗi trang có bốn
cột (xem hình cuối bài
viết).



« (Π) Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν
κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ (N αὐτοῦ → –)
τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον. »

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:16





Đế quốc La Mã, hay còn gọi là Đế quốc Roma



Thánh thư Tân Ước / Kinh điển Tân Ước
(canon of the New Testament)

Hai mươi bảy cuốn sách hiện thời của Tân Ước đã
được công nhận là có sự hà hơi thiên thượng và đã
được bổ sung vào phần Cựu Ước hồi 397 SC, kể từ
Giáo nghị hội Carthage (một thành phố cổ thuộc xứ
Tunisia ngày nay).



Tatien le Syrien
Tatian the Assyrian
(v. 120 - † apr.173)

Le Diatessaron = Le mot
Diatessaron désigne une
compilation des quatre évangiles
en un seul document écrit en
grec.

The Diatessaron (c 160–175) is the
most prominent Gospel harmony
created by Tatian, an early Christian
apologist and ascetic. Tatian
combined the four gospels—
Matthew, Mark, Luke, and John—into
a single narrative.



Version latin
allemand du
Diatessaron

Phiên bản tiếng
Đức và La-tinh của

Diatessaron



Damase Ier - Damasus I
(tiếng Việt là Đamasô I) là
giáo hoàng kế nhiệm giáo
hoàng Liberius và là giáo
hoàng thứ 37 của Giáo hội
Công giáo.



Tin Mừng theo Thô-ma,
tức Đi-đim

Các Ngụy Kinh
Les Apocryphes



Ðiđakhê,

thư của Barnabê,

mục sư Herma

v…v…

Ðiđakhê



Ludovico Antonio Muratori
(October 21, 1672 – January
23, 1750) was an Italian
historian, notable as a
leading scholar of his age,
and for his discovery of the
Muratorian fragment, the
earliest known list of New
Testament books.





Henry Clarence
Thiessen



Henry C. Thiessen, trong tác phẩm « Khóa Thần học Hệ thống » (trg. 103-104), có nêu lên
bốn nguyên tắc nhằm giúp kiểm tra (thẩm định) những cuốn sách của Tân Ước.

a. Nguyên tắc liên hệ tới các sứ đồ - Sách này có phải đã do một sứ đồ viết ra
không ? Nếu là không, thì phải chăng sách này đã được viết bởi một tác giả sống khá cận kề
với một sứ đồ, để nhờ đó cuốn sách có thể được nâng lên hàng đẳng cấp sứ đồ ?

b.Nguyên tắc về nội dung - Phải chăng phần nội dung mang đầy đủ tính chất
thuộc linh để cuốn sách có thể được đưa vào bộ kinh điển ? Tiêu chuẩn này giúp loại bỏ
được các cuốn ngụy thư.

c. Nguyên tắc về khả năng được phổ cập sâu rộng – Phải chăng cuốn sách đã
được chấp nhận rộng rãi và đều khắp trong Hội Thánh thời đó ? Nguyên tắc này cũng giúp
loại bỏ các sách phúc âm hoặc các bản viết khác còn trong vòng tranh cãi và không tin
tưởng, ví dụ như trường hợp của ‘Phúc âm theo thánh Thô-ma’...

d. Nguyên tắc về sự hà hơi (thần cảm) – Sách có được sự hà hơi từ trên
không ? Nội dung sách có được gắn bó liền lạc và nhất quán không ? Tiêu chuẩn này đã trở
thành nguyên tắc kiểm tra hay thẩm định mang tính quyết định đối với tất cả những cuốn
sách của Tân Ước.



Desiderius Erasmus Roterodamus
(28/10/1466 - 12/7/1536) là một linh
mục và nhà thần học Thiên Chúa
giáo, một nhà nhân văn Phục Hưng
cũng như một nhà văn người Hà Lan.
Ông được xem như học giả lớn nhất
trong thời đại của mình, nổi tiếng với
các tác phẩm mang giọng điệu chế
giễu sâu cay tầng lớp tăng lữ. Ông đã
góp phần vào việc soạn Tân Ước
mới trong tiếng Latin và Hy Lạp (từ
tiếng Vulgate - tiếng Latin khoảng thế
kỷ IV) trong đó mang những sắc thái
nhân văn chủ nghĩa, bản Kinh Thánh
này sau được Martin Luther dùng để
dịch sang tiếng Đức. Ông được gọi là
"Hoàng tử của chủ nghĩa nhân văn"
và là nhà tiên tri cho phong trào Cải
Chánh



Pierre Valdo
(1130-1217)



John Wycliffe
(v. 1326-1384)

là nhà thần học,
giảng sư, và là nhà
triết học kinh viện

người Anh

http://vi.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe



Jan Hus
khoảng 1369 - ngày 6

tháng 7, 1415

http://vi.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus



Vào khoảng năm 1450, Johannes Gutenberg (khoảng năm 1390 – ngày 3 tháng
2 năm 1468), hoàn chỉnh và mang ra sử dụng kỹ thuật in ti-pô (typographie) tại
Mayence (nước Đức). Tác phẩm được in ấn đầu tiên chính là bản Kinh Thánh La-
tinh (in vào năm 1456).



Kinh Thánh nhỏ nhất trên thế giới của các phiên bản tiếng Anh gọi là
« King James » / « Vua Gia-cơ » như một con tem bưu chính, (3 x 4 cm),
chứa trong 1.245 trang của nó (National Cash Register Corporation).

4 cm

3 cm
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