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« 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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Phần 2 : 4 Quyển Phúc Âm

Nan Đề Cộng Quan
Problème synoptique





Mc Q

Mt Lc



Sự So Sánh của Bốn Quyển Phúc Âm

Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng

được gửi
đến các
đọc giả :

Người
Do-thái

Người La
Mã

Người Hy Lạp Cho cả thế
giới

Chúa Giê-
su là  ...

Vị Vua Người Tôi
Tớ

Con Trai của
Con Người

Con Trai
của Đức
Chúa Trời



Các nhan đề của sách :

Phúc Âm Ma-thi-ơ

« Giê-su : Vua Cứu Thế »
« Sách nói về Vì Vua »

Phúc Âm Ma-thi-ơ
(hay Tin Lành theo Thánh Ma-thi-ơ)



Tác giả :
Ma-thi-ơ có nghĩa là « ân tứ của ĐCT »
Lê-vi là « liên kết, hiệp nhất »



Niên đại của sách : trước năm 70 SC

Từ then chốt : « Nước thiên đàng », được
dùng 56 lần trong sách.

Vers 1100 ou début du XIIe siècle.
Feuillet 306 V° : début de l'évangile

selon Saint Matthieu.
St Yrieix La Perche



Các câu then chốt :

Mat 1:1; 5:17-18; 24:14
Mat 28:18-20





B. 1) Sự ra đời của đấng minh vương Ch.1 và2
2) Người dọn đường cho Vua đến Ch.3
3) Vua gặp thử thách Ch.4:1-11
4) Lời tuyên bố của Vua Ch.4:12-25
5) Những luật lệ của Vua Ch.5-Ch.7
6) Chức vụ của Vua Ch.8-Ch.11-19
7) Vua bị từ khước Ch.11:20-Ch.20
8) Vua đi vào thành Ch.21-Ch.25
9) Sự chết và sự sống lại của Vua Cứu Thế

Ch.26-28



Extrait de l'évangile
de Matthieu vers 250

một phần của phúc
âm Ma-thi-ơ

250 S. JC



Tóm lược lại, Ma-thi-ơ là quyển Phúc Âm của :

Ma-thi-ơ
1. Sự ứng nghiệm của các lời tiên tri của Cựu
Ước
2. Vị Vua - Đấng Mê-si
3. Các Bài Giảng
4. Hội Thánh Mat 16 và 18



Phúc Âm Mác
(hay Tin Lành theo Thánh Mác)

Giăng Mác

« Giê-su, Đầy tớ của ĐCT Chí Cao »
« Quyển sách về Người Đầy tớ »

Mác là phúc âm của hành động



từ Hy Lạp “euthos” =

Mc 1:10,18,20,31,42,43….. 42x
// Mat = 7x



Mác 10:45 : « Vì Con Người đã
đến không phải để người ta hầu
việc mình, song để hầu việc người
ta, và phó sự sống mình làm giá
chuộc cho nhiều người ».



Bố cục :

A.

1. Sự thánh hoá của Người Đầy Tớ Ch.1:1-13

2. Công việc của Người Đầy Tớ Ch. 1:14-8:30

3. Sự hi sinh của Người Đầy Tớ Ch. 8:31-15:47

4. Sự được nhấc lên rất cao của Người Đầy Tớ

Ch. 16:1-20



Phúc Âm Lu-ca
(hay Tin Lành theo Thánh Lu-ca)

Các nhan đề : Sách mang tên Lu-ca, bạn của Thánh Phao-lô.
« Giê-su : Con Người »
« Quyển sách nói về con Người toàn hảo ».

Tác giả : Lu-ca có nghĩa là « chiếu sáng »

Niên đại : Có thể là vào năm 60 SC.

Từ then chốt : « Con Người». Từ này được dùng khoảng 145
lần, còn từ « Nước Trời» cũng xuất hiện 45 lần.



Ch. 4:18 : « Thần của Chúa
ngự trên ta »

và

Ch.19:10 :
« Bởi Con Người đã đến tìm
và cứu kẻ bị mất. »



Các Đặc Điểm của Phúc Âm Lu-ca

1.Lu-ca là Phúc Âm mang tính chất lịch sử nhất

trong các Phúc Âm.

2.So sánh với tất cả các quyển Phúc Âm, Lu-ca

là quyển sách văn chương nhất.

3.Lu-ca là Phúc Âm mang tính chất giáo lý nhất

trong các Phúc Âm.



4.Lu-ca là Phúc Âm dài nhất trong các Phúc

Âm.

5.Lu-ca cũng là Phúc Âm của những người bị

lãng quên và bỏ rơi : phụ nữ, người nghèo, trẻ

em.



B.

1. Con Người trở nên giống như anh em mình 1:1-3:38.

2. Con Người bị cám dỗ như chúng ta 4:1-13.

3. Con Người cảm thông mọi nỗi yếu đuối của chúng ta

4:14-19:28.

4. Con Người đã cứu chuộc chúng ta :19:29-23:56.

5. Con Người bằng xương bằng thịt ấy đã sống lại và về

trời trong sự vinh hiển : 24:1-53.



Phúc Âm Giăng
(hay Tin Lành theo Thánh Giăng)

Các nhan đề của sách :
« Giê-su : Con ĐCT »
« Quyển sách nói về Con ĐCT»

Tác giả : là Giăng : ĐCT Chí Cao đã làm ơn, hay ban ơn.

Niên đại : cuối thế kỷ 1, tức khoảng năm 90 SC



Từ then chốt :

Cha, được dùng đến 121 lần ;

Tin, từ quan trọng này được dùng 102 lần.

Viêc sử dụng từ Do Thái cũng là một điều khá
đặc biêt với Giăng, vì ông đã dùng nó đến 60 lần,
trong khi Ma-thi-ơ chỉ dùng có một lần, còn Mác
và Lu-ca thì hai lần.



Evangile selon
saint Jean,

manuscrit grec
Papyrus, Egypte,

vers 200



Các câu KT chìa khóa :

Giăng 3:16 « Vì ĐCT yêu thương thế gian,
đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho
hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được
sự sống đời đời »

Giăng 1:12 « Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì
Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái
ĐCT, là ban cho những kẻ tin danh Ngài »



Giăng là quyển sách của bảy (7) phép lạ

Phân đoạn Phép lạ Công việc và quyền năng
Chúa Giê-su

1.  2 : 1-11 Chúa Giê-su đã biến nước thành rượu trên chất lượng, phẩm chất
2.  4 : 46-54 Chúa Giê-su đã chữa lành đứa con

trai một vị quan
trên khoảng cách

3.  5 : 1-9 Chúa Giê-su đã chữa lành người bại
liệt

đối với thế giới của tôn giáo và
tín ngưỡng

4.  6 : 1-15 Chúa Giê-su đã nuôi ăn năm ngàn
người

trên số lượng

5.  6 : 16-21 Chúa Giê-su đã đi trên mặt nước trên các định luật tự nhiên
6.  9 : 1-12 Chúa Giê-su đã chữa lành người mù

bẫm sinh
trên sự thống khổ của con
người

7.  11 : 1-46 Chúa Giê-su đã làm sống lại La-xa-rơ trên sự chết



Giăng là quyển sách của bảy (7) “Ta là … ”

Phân đoạn Sự khẳng định
6 : 35 Chính Ta là bánh hằng sống
8 : 12 Chính Ta là ánh sáng của thế giới
10 : 7 Chính Ta là cửa của chuồng chiên.
10 : 11-14 Ta là người chăn chiên nhân từ.
11 : 25 Chính Ta là sự sống lại và sự sống
14 : 6 Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống
15 : 1 Chính Ta là cây nho thật



Giăng là quyển sách của những gặp gỡ cá nhân

Hai mươi bảy (27) cuộc gặp gỡ nhấn mạnh về các quan hệ, tương giao
giữa Chúa Giê-su và những người đã gặp Ngài.

Na-tha-na-ên, Phi-e-rơ, Ni-cô-đêm, người phụ nữ Sa-ma-ri, người bại liệt,
người đàn bà phạm tội ngoại tình, người mù bẫm sinh, Ma-thê, Ma-ri, Ma-
ri de Ma-đơ-len, Thô-ma, vân vân ...



Bố cục :

B

1. Giê-su, Con ĐCT, trước khi giáng thế làm người 1:1-1:14

2. Giê-su, Con ĐCT, được tỏ ra bởi các việc làm và lời nói
của Ngài : 1:15-12:50

3. Giê-su Con ĐCT, tự bày tỏ cho tha nhân biết về chính
mình một cách đầy trọn : 13:1-17:26

4. Giê-su, Con ĐCT, bị sát hại : 18:11-19:425. Giê-su, Con
ĐCT, mà thần tánh của Ngài đã được xác lập bởi sự sống
lại của Ngài : 20:1-21:25



Phần 3 : Lịch Sử của Hội Thánh Khởi
Nguyên : Công vụ các Sứ đồ



Các nhan đề :

« Những Công việc của Đức Thánh Linh »
« Các Hành động và Lời Chứng »

Tác giả :

Lu-ca, người thầy thuốc rất được quí mến và là người bạn
đồng hành, đồng lao cộng tác với Sứ đồ Phao-lô (Côl. 4:14).

Niên đại của sách :

Trong thập niên 60, có lẽ trong thời gian Phao-lô bị bắt và
ngồi tù lần đầu tiên tại Rô-ma  (62-63)



- Lịch sử của sự thành lập Hội Thánh, với cuộc đời của
Chúa Giê-su ở trần gian, được tìm thấy trong các quyển
phúc âm : Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng.

- Sự phát triển của Hội Thánh, lịch sử truyền giáo của
Hội Thánh khởi nguyên, được tường thuật trong quyển
Công Vụ Các Sứ Đồ và các tín thư của Phao-lô, trừ các
tín thư mục vụ.

- Sự củng cố của Hội Thánh, hay là sự xây dựng Hội
Thánh, bắt đầu vào năm 60 của Công Nguyên và chấm
dứt vào năm 96 của Công Nguyên. Chúng ta có thể định
vị thời kỳ này với các biến cố khác nhau được tìm thấy
trong các tín thư của Phao-lô, và các tín thư của Giăng,
Phi-e-rơ và Giu-đe.



Công vụ. 1: 8 « Nhưng khi ĐTL
giáng trên các ngươi, thì các ngươi
sẽ nhận lấy quyền phép, và làm
chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-
lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho
đến cùng trái đất ».



Công vụ. 1-2 Giê-ru-sa-lem

Công vụ. 8 xứ Giu-đê

Công vụ. 8:4 xứ Sa-ma-ri

Công vụ.10 và 19 (Dân ngoại)

Công vụ. 13 … ss đến tận cùng trái đất

Công vụ. 1: 8



Hành trình truyền giáo thứ 1



Công-vụ Các Sứ-đồ 11:26

“tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-
ốt. Trọn một năm, hai người cùng
nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều
người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta
bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên.”



Hội-thánh ở thành An-ti-ốt của xứ Sy-ri



Hành trình truyền giáo thứ 2



Hành trình truyền giáo thứ 3



Hành trình đến La-mã gặp Sê-sa





Bố cục :

A.
Phần 1. Ch. 1:1-12:25.
Giê-ru-sa-lem....trung tâm truyền giảng Phúc Âm
Phi-e-rơ ... nhân vật chính
Tin Lành (hay Phúc Âm)....được rao truyền tại Giê-ru-sa-
lem, xứ Giu-đê và Sa-ma-ri.
Phi-e-rơ ở tù.

Phần 2. Ch 13:1-28:31
An-ti-ốt ... trung tâm truyền giảng Phúc Âm
Phao-lô ... nhân vật chính
Phúc Âm (hay Tin Lành) ...được rao giảng khắp nơi cho
tới đầu cùng trái đất.
Phao-lô ngồi tù
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