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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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Sự giao thông liên lạc giữa các hội thánh được thực hiện thông qua
những bức thư, và đó cũng là phương cách mà Đức Chúa Trời giao
thông liên lạc với Hội thánh của Ngài.

Ngài dùng một người được thần cảm bởi Thánh Linh để viết một bức
thư cho một hội thánh hay cho một người nào đó. Sau khi đã được
mang ra đọc trong hội thánh A, thì bức thư liền được chuyển tới hội
thánh B, và cứ thế mà chuyển tới các hội thánh tiếp theo. Đó là cách
mà những bức tín thư của sứ đồ Phao-lô đã được lưu hành…



Những bức tín thư này có tầm quan trọng đặc biệt, vì hai lý
do sau đây :

1/ Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất được giảng dạy qua
những tín thư.

2/ Nội dung các tín thư gồm có phần giáo huấn về Đức Chúa
Trời kết hợp với những sự dạy dỗ về nếp sống hay đường
lối hành xử của Cơ-đốc nhân.



Các lá thư hay các bức tín thư nói chung
có 5 đặc điểm sau đây :

Phần Mở đầu

Địa chỉ nơi nhận, người nhận

Lời chào thăm

Các chủ đề được nói tới

Kết thúc bức tín thư



The Travel Areas of the Acts of the Apostles ;
also where Paul Sent his Letters



Phần 4 : 13 tín thư của Phao-lô

Tín thư gửi cho tín đồ Rô-ma
(Thơ Rô-ma)

Phao-lô viết tín thư Rô-ma trong thời gian của cuộc hành
trình truyền giáo lần thứ ba (54-59) (Công vụ.18 :23), tức vào
năm 57 SC.



Các địa chỉ nhận tín thư

Các Hội thánh tại thành Rô-ma.

Theo Unger (trong cuốn Thông điệp của Kinh
Thánh - Message de la Bible - của tác giả Merrill
Unger, trang 616), thì dân số thành Rô-ma vào
thời Phao-lô đã lên tới một triệu rười người, mà
phân nửa số đó là những kẻ nô lệ. Đây chính là
thủ phủ của đế quốc Rô-ma, một trung tâm kinh
tế, chính trị, và là một thành phố của sự ăn chơi
và xa hoa.



Rôma hay La Mã là thủ đô của nước Ý

Aerial view of the Center of Rome seen from SE.



St. Peter's Square in the Vatican City
Quảng trường Thánh Phêrô tại Thành Vatican.

The Colosseum and the Arch of Constantine.
Đấu trường La Mã và Khải hoàn môn Arco di Costantino.





Người ta không biết ai đã sáng lập Hội thánh Rô-ma.
Về vấn đề này, có nhiều giả thiết khác nhau được đưa
ra.

1. Những người Do Thái đến từ thành Rô-ma

2. Giáo hội Công Giáo cho rằng Hội thánh Rô-ma được
thành lập do sứ đồ Phi-e-rơ

3. Rô-ma là thủ phủ của đế quốc La mã,



Tín thư Rô-ma đã giúp biến đổi được đời sống những nhân vật lớn
của Đức Chúa Trời và đồng thời còn là nền tảng của nhiều cơn
phấn hưng tôn giáo.

Thánh Augustin (Saint Augustin d’Hippone) tin Chúa năm 386
SC nhờ đọc tín thư Rô-ma 13 :13-14



Jean Chrysostome (349-407) có thói quen đọc tín thư Rô-
ma hai lần mỗi tuần.



Nhờ đọc tín thư Rô-ma mà cuộc đời của Martin Luther
được biến đổi vào năm 1513 SC



Philipp Melanchthon (1497-1560), người bạn của Martin
Luther, ông đã tự tay viết lại hai lần bức tín thư Rô-ma, chủ
yếu là để am hiểu tường tận bức tín thư này.



John Wesley trở lại tin Chúa vào buổi tối ngày 24 tháng
Năm, 1738, sau khi được nghe bài giảng của Martin Luther
trình bày về tín thư Rô-ma.



Frédéric Godet gọi tín thư Rô-ma là :
« Đại thánh đường của niềm tin » và « Đại tín thư của
Thần học. »



Niên đại của sách:
Phao-lô viết tín thư này cho anh em tín hữu thành Rô-
ma trong thời gian cuộc hành trình truyền giáo lần thứ
ba của ông, tức vào năm 57 SC. Chính Gai-út là người
tiếp rước Phao-lô, khi ông viết tín thư này (Rôm. 16 :
23).

Các từ then chốt :
Luật Pháp, từ này được tín thư dùng đến 78 lần ;
Sự Công Bình, 43 lần ;
Sự Xưng Công Nghĩa, 23 lần ;
Đức Tin, 39 lần và Tin, 24 lần.



Các câu KT chìa khóa :

Rô-ma 1:16-17 : « Thật vậy, tôi không hổ
thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của
ĐCT để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-
đa, sau là người Gờ-réc ; vì trong Tin Lành
này có bày tỏ sự công bình của ĐCT, bởi
đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa,
như có chép rằng : «Người công bình sẽ
sống bởi đức tin ».



Bố cục :

A
1. Về giáo lý- Sự công bình được hứa ban : ch. 1-8
2. Về thành phần dân tộc - Do Thái và dân ngoại ch. 9-11
3. Về yêu cầu thực hành - Thực hành sự công bình : ch. 12-16

B.
1. Tin Lành đem lại sự cứu rỗi như thế nào ? ch. 1-8
2. Tin Lành can hệ với dân Y-sơ-ra-ên như thế nào ? ch. 9-11
3. Tin Lành tác động và ảnh hưởng đến nếp sống cũng như
thái độ sống của chúng ta như thế nào ? ch. 12-16



Bố cục :

C

1. Về giáo lý : ch. 1-11
2. Về thực hành : ch. 12-16



Tín thư #1 gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô
(hay sách I Cô-rinh-tô)

Các nhan đề của sách :
« Quyển sách về sự kiểm điểm »
« Quyển sách về sự chỉnh đốn trật tự nội bộ »
« Quyển sách nói về Hội Thánh thời Tân Ước »
« Quyển sách nói về kỷ luật »

Tác giả : Tác giả của tín thư này là Phao-lô, vị sứ đồ của
Dân ngoại (1:1 và 2).

Niên đại :
Có thể tín thư này đã được viết vào những năm 55-57 SC,
trong thời gian Phao-lô lưu lại ở Ê-phê-sô.



đền thờ của Apollo ở Cô-rinh-tô cổ

Cô-rinh-tô là một thành phố ở Hy Lạp.



Inscription at Corinth to Erastus
(Rô-ma 16:23, Công Vụ Các Sứ Ðồ 19:22, 2 Ti-mô-thê 4:20)



đài phun nước La Mã



Acrocorinth beyond to the north is the Gulf of Corinth.



Các từ then chốt :

thân thể - được dùng 44 lần

tâm thần - được dùng 35 lần

khôn ngoan – sự khôn ngoan – càng thêm khôn
ngoan, được dùng 31 lần.



Các câu KT chìa khoá :

1:24 « song le, về những người được gọi, bất luận người
Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của
ĐCT và sự khôn ngoan của ĐCT ».
1:30 « Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa
Giê-su Christ, là Đấng mà ĐCT đã làm nên sự khôn ngoan,
sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng
ta...».
3:10,11 « Theo ơn ĐCT ban cho tôi, tôi đã lập nền như một
tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên ; nhưng ai nấy phải
cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập
một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-su
Christ ».



Bố cục :

A.
1. Kỷ luật của đời sống Cơ-đốc 1 – 10:33
2. Giáo huấn về đời sống Cơ-đốc 10:34 – 16

B.
I. Lời mở đầu, 1:1-9
II. Trả lời báo cáo của Cơ-lô-e, 1:10-6:20
III. Trả lời thư Hội Thánh Cô-rinh-tô, 7:1-16:9
IV.Kết luận 16:10-24



Tín thư # 2 gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô
(hay sách II Cô-rinh-tô)

Các nhan đề của sách :

« Quyển sách về sự an ủi »
« Quyển sách về các phẩm chất của người sứ đồ »

Tác giả : Phao-lô, người có biệt danh là vị sứ đồ của dân
ngoại.

Niên đại của sách : Có thể là vào năm 57 hay 58 SC.



Các từ then chốt :

Sự vinh hiển hay sự khoe mình – được dùng
33 lần.

Sự an ủi (danh từ), an ủi, ủy lạo (động từ) –
được dùng 29 lần.



Các câu KT chìa khóa :

1:3-4 « Chúc tạ ĐCT, Cha Đức Chúa
Giê-su Christ chúng ta, là Cha hay
thương xót, là ĐCT ban mọi sự yên
ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi
sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên
ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì
chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác
trong sự khốn nạn nào họ gặp ».



Bố cục :

A
Chức vụ giảng hòa ch. 1-7
Chức vụ san sẻ, ban phát ch. 8-9
Chức vụ bênh vực (hay minh oan) cho Lẽ Thật
ch. 10-13

B
Diễn giải ch. 1-7
Khích lệ, động viên ch. 8-9
Bênh vực, minh oan ch. 10-13



Tín thư Ga-la-ti
Tín thư Ga-la-ti chắc đã được Phao-lô viết trong cuộc hành
trình truyền giáo lần thứ nhất (45-49) (Công vụ.13 :4).
Tuy nhiên, theo HENRY H. HALLEY, thì tín thư Ga-la-ti
được viết nhân chuyến đi truyền giáo lần thứ hai (50-53).





Các nhà chú giải Thánh Kinh đưa ra hai khuynh hướng
nhận xét khác nhau về việc có phải sứ đồ Phao-lô gửi bức
tín thư này cho các hội thánh ở :

1/ khu vực Ga-la-ti : được biết dưới cái tên là « giáo thuyết
của Ga-la-ti miền Bắc » ;
Hay là

2/ tỉnh Ga-la-ti : được biết dưới cái tên là « giáo thuyết của
Ga-la-ti miền Nam ».

Tín thư Ga-la-ti chắc là được viết tại thành An-ti-ốt xứ Sy-ri
giữa những năm 48 và 49 SC.







Phao-lô viết bức tín thư này cho các hội thánh trong miền
Nam của tỉnh Ga-la-ti : An-ti-ốt, Lít-trơ, Đẹt-bơ, những hội
thánh được thành lập nhân chuyến đi truyền giáo lần thứ
nhất của ông (Công vụ. 13 và 14). Sứ đồ Phao-lô kết thúc
chuyến đi truyền giáo lần thứ nhất vào khoảng năm 48 SC.
Tín thư Ga-la-ti chắc là được viết tại thành An-ti-ốt xứ Sy-
ri giữa những năm 48 và 49 SC.



Ruines du temple d'Auguste à Ancyre (Ankara).

Ancyre
The town of
Galatie



An-ti-ốt xứ Bi-si-đi
Antioch of Pisidia



synagogue

nhà hội



Galatia



Về Tín thư Ga-la-ti
Luther đặc biệt yêu mến tín thư Ga-la-ti.

Bức tín thư gửi cho tín hữu Hội thánh
Ga-la-ti đã đóng một vai trò quan
trọng theo dòng lịch sử, đặc biệt là
trong thời thánh Augustin và trong
thời kỳ có Phong trào Cải Chánh. Tín
thư này coi như ngắn vì chỉ gồm có 6
chương.



Các từ then chốt :

Luật Pháp- được dùng 32 lần ;

Đức Tin, được dùng 22 lần.



Các câu KT chìa khóa :

Ga-la-ti 3:2-3 « Tôi chỉ hỏi anh em một
câu này : Ay là cậy các việc luật pháp
hay là bởi nghe và tin mà anh em đã
nhận được Đức Thánh Linh ? Sao anh
em ngu muội dường ấy ? Sau khi đã
khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao
lại cậy xác thịt mà làm cho trọn ? »



Bố cục :

A.
Phần mở đầu 1:1-10
Tâm sự riêng tư - Một lời làm chứng 1:11-2:21
Giáo lý - Sự xưng công bình bởi đức tin 3:1-4:31
Thực hành – Sự tự do trong Christ 5:1-6:18

B.
Những lời tâm huyết – Tin Lành theo Thánh Phao-lô
1 và 2
Giáo lý- Luật Pháp hay An Điển 3 và 4
Thực Hành – Tự do hay buông thả 5 và 6



Tín thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô
(tín thư Ê-phê-sô)

Các nhan đề của sách :
« Quyển sách nói về Thân Thể của Đấng Christ »
« Quyển sách nói về Hội Thánh »

Tác giả : Phao-lô (Êph. 1:1)

Niên đại của sách : Tín thư này được viết trong thời gian
sứ đồ Phao-lô bị giam cầm tại La-mã, giữa khoảng từ các
năm 60 đến 64 SC.



Ephesus  (Efes) was an ancient Greek city on the west coast of  Anatolia,
near present-day Selçuk, Izmir Province, Turkey.

Site of the
Temple of

Artemis in the
town of Selçuk,
near Ephesus



Theater / kịch trường.



Gate of Augustus / Cửa của Augustus.



Entrance to the Cave of Paul at Ephesus
The cave was discovered in 1906.



nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-
sô
Công-vụ Các Sứ-đồ 19



Các câu KT chìa khóa :

Êph. 1:22-23 « Ngài đã bắt muôn vật phục dưới
chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu
Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ,
tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong
mọi loài ».

Êph. 5:25 « Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ
mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó
chính mình vì Hội Thánh ».



Bố cục :

B.
1. Giáo lý : Sự kêu gọi từ trên 1-3

2. Thực Hành : Cuộc sống trên đất

4-6



Tín thư gửi cho tín hữu thành Phi-líp
(Sách hay Thơ Phi-líp, tên quen gọi)

Nhan đề :

« Quyển sách của sự vui mừng, hân hoan »

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (1:1).

Niên đại của sách : năm 61-63 SC.



Các từ then chốt :

Sự Vui mừng và Hãy vui mừng ! ... được
dùng cả thảy 18 lần.

Tinh thần (tình cảm), được dùng 10 lần.





Ruins at Philippi / Di tích tại Phi-líp.



Prison of Paul & Silas at Philippi / Nhà tù của Paul & Silas tại Phi-líp



The Philippian Jailer Saved.

Công-vụ Các Sứ-đồ 19
16:22–35



Các câu KT chìa khóa :

Phil. 2:2 « ...thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng
tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm
cho tôi vui mừng trọn vẹn ».

Phil. 4:4 « Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn ;
tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi !»



Bố cục :

A.
1. Niềm vui trong cuộc sống ch. 1

2. Niềm vui trong phục vụ ch. 2

3. Niềm vui trong sự thông công ch. 3

4. Niềm vui trong sự đền bù ch. 4



Tín thư gửi cho tín hữu HT Cô-lô-se
(Thơ Cô-lô-se)

The site, located near
the modern town of
Honaz in Turkey, has
never been excavated.



Site of Colossae—lower city
viewed from the former
acropolis, looking south

Một thành cổ ở xứ Phi-ri-gi. Nó
gần Hi-ê-ra-bô-li, cách Lao-đi-xê độ
15 cây số. Ê-pháp-ra ở lại hai thành
đó, qua lại Cô-lô-se, sốt sắng truyền
đạo (Cô-lô-se 4:12,13). Ti-mô-thê
cũng từng giảng đạo ở Cô-lô-se
(Cô-lô-se 1:1). Chỉ có Phao-lô chưa
hề thân hành đến thành Cô-lô-se
nầy (Cô-lô-se 2:1). Năm 65 S.C.,
thành nầy hãy còn. Sau, nó với
thành Lao-đi-xê và thành Hi-ê-ra-bô-
li cũng bị phá hủy bởi cơn động đất.
Liền đó người ta xây dựng lại ngay.Honaz



Các nhan đề của sách :

« Quyển sách nói về cái đầu (tức phần đầu não) của thân thể »
« Sự đầy trọn trong Christ Giê-su »

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (ch.1:1-2)

Niên đại : giữa khoảng các năm 60 và 62 SC.

Các từ then chốt :

Thân thể - được dùng 8 lần
Sự Khôn ngoan -được dùng 6 lần
Sự Mầu nhiệm - được dùng 4 lần.



Các câu KT chìa khoá :

Col 1:18 : « Ay cũng chính Ngài là đầu của
thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban
đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết,
hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng hàng đầu ».

Col. 2:9 : « Vì sự đầy dẫy của bổn tánh ĐCT
thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình ».



Tín thư #1 gửi cho tín hữu HT Tê-sa-lô-ni-ca
(sách I Tês.)

Các nhan đề của sách :
« Sự đăng quang của Đấng Christ : nguồn yên ủi của
chúng ta »
« Ngày Chúa trở lại »

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (1 Tês.1:1).

Niên đại : Giữa các năm 50 và 53 SC.

Các từ then chốt : Đức tin, Tin tưởng, được dùng khoảng
hơn chục lần ; Sự Vui mừng, Vui mừng, được dùng 7 lần ;
và Tình Yêu thương, được nhắc đến 6 lần.



Thessaloniki , Thessalonica, or Salonica is the second-largest city in
Greece and the capital of the Greek region of Macedonia



Thessaloniki
Từ trên bên trái:

• Quảng trường Aristotelous,
• Tháp Trắng,
• Alexander Đại đế,
• Cổng vòm Galerius,
• Nhà thờ Saint Demetrius,
• Kiến trúc Tân cổ điển,
• các lâu đài ở thành phố và bờ

biển.





Các câu KT chìa khoá :

1 Tês. 2:19 « Vì sự trông cậy, vui mừng, và
mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì,
há chẳng phải là anh em cũng được đứng
trước mặt Đức Chúa Giê-su chúng ta trong
khi Ngài đến sao ? »
1 Tês. 5:23b « ... Nguyền xin chính ĐCT bình
an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và
nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể
của anh em đều được giữa vẹn, không chỗ
trách được, khi Đức Chúa Giê-su Christ
chúng ta đến »



Bố cục :

B.
1. Trung tín đợi chờ ngày Christ trở lại ch. 1
2. Tận trung phục vụ trước ngày Christ trở lại ch.2
3. Giữ mình thanh sạch để chờ ngày Christ trở lại

ch. 3-4
4. Sự yên ủi trong niềm mong đợi ngày Christ trở lại

ch. 4
5. Nêu cao cảnh giác trong khi chờ đợi ngày Đấng
Christ trở lại ch. 5



Tín thư #2 gửi cho tín hữu HT Tê-sa-lô-ni-ca
(Thơ II Tês.)

Các nhan đề của sách :
« Sự Đăng quang (hay hiện ra) của Đấng Christ, Đấng
Phán xét chúng ta »
« Đắc thắng giữa hoạn nạn, thử thách »
« Ngày Chúa trở lại với dân sự Ngài »

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (II Tês 1:1).

Niên đại : Tín thư được viết vào các năm 51-52, thời gian
Phao-lô lưu lại ở thành Cô-rinh-tô, trong cuộc hành trình
truyền giáo lần thứ nhì của ông (Công Vụ.18).



Các câu KT then chốt :

II Tês. 1:7-8 « và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được
nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-su
từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép
Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng
hề nhận biết ĐCT, và không vâng phục Tin Lành
của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta »

II Tês. 2:15 « Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững,
hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã
truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng
thơ từ của chúng tôi »



Bố cục :

A.
1. Sự báo trả của Đấng Christ

ch. 1

2. Sự rù quến của anti-Christ, tức Christ giả

ch. 2

3. Hội Thánh vào cuộc ch. 3



Tín thư #1 gửi cho Ti-mô-thê
(tức Thơ hay Sách I Ti-mô-thê)

Các nhan đề của sách :

« Tiêu chuẩn & điều kiện để bước vào chức vụ »
« Người Đầy tớ luôn tôn vinh ĐCT »
« Sự Giám sát thuộc linh »

Niên đại của sách : Các tín thư này có thể đã được viết vào
giữa khoảng những năm 62 đến 65 SC.



Các câu KT chìa khoá :

I Tim. 3 :15 « ... phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể
nào trong nhà ĐCT, tức là Hội Thánh của ĐCT hằng sống,
trụ và nền của lẽ thật vậy ».

I Tim. 6:11-12 « Nhưng, hỡi con, là người của ĐCT, hãy
tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức
tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh
trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được
gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt
nhiều người chứng kiến ».



Bố cục

A.
1. Giáo huấn về nguồn Giáo lý Tinh sạch ch 1

2. Giáo huấn về Sự Cầu nguyện ch 2

3. Giáo huấn về thành phần Chức trách của Hội Thánh ch 3

4. Giáo huấn về các Giáo sư giả ch 4

5. Giáo huấn về thành phần Trung tín ch 5

6. Giáo huấn dành riêng cho chính Ti-mô-thê ch 6



Tín thư # 2 gửi cho Ti-mô-thê
(thường gọi là Sách hay Thơ II Ti-mô-thê)

Các Tiêu đề của sách :

« Giáo lý về Đời sống Chức vụ »
« Sự Trung thành »
« Sự Trung thành với Chúa và Lẽ Thật »

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô .

Niên đại : Tín thư này có thể đã được viết giữa khoảng các
năm 66 đến 68 SC.



Các câu KT then chốt :

II Tim. 1:12b « ... vì biết ta đã tin Đấng nào,
chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta
đã phó thác cho đến ngày đó »

II Tim. 3:16 « Cả Kinh Thánh đều là bởi ĐCT
soi dẫn (nguyên bổn : hà hơi), có ích cho sự
dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự
công bình »



Bố cục :

A.

1. Phao-lô, người Giảng Đạo ch 1

2. Phao-lô, một Gương mẫu 2

3. Phao-lô, nhà Tiên tri 3

4. Phao-lô, kẻ Tù nhân 4



Tín thư gửi cho Tít (Thơ TÍT)

Các nhan đề của sách :

« Quyển sách của mục sư hay người chăn bầy »
« Lòng Sùng Kính Chúa »
« Kế hoạch lý tưởng của ĐCT dành cho Hội Thánh Đấng
Christ »

Tác giả : Phao-lô, vị Sứ đồ giữa vòng Dân ngoại (Tít 1:1).

Niên đại : Có thể trong những năm 63-65 SC, tức là sau
thời gian Phao-lô ở tù lần thứ nhất tại Rô-ma (Công Vụ. 28).



Các câu KT chìa khoá :

Tít 2:11 « Vả, ân điển ĐCT hay cứu mọi người, đã
được bày tỏ ra rồi ».

Tít 2:14 « ... là Đấng liều mình vì chúng ta, để
chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng
lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là
dân có lòng sốt sắng về các việc lành ».



Bố cục :

B.

1. Một Hội Thánh có tổ chức nghiêm túc 1

2. Một Hội Thánh tinh sạch 2

3. Một Hội Thánh có thực hành Niềm Tin 3



Tín thư gửi cho Phi-lê-môn (Thơ Phi-lê-môn)

Các tiêu đề của sách :
« Sự Phục hòa »
« Sự Tha thứ »

Tác giả : Phao-lô, vị Sứ đồ của Dân ngoại.

Niên đại của sách : Tín thư này có thể đã được viết trong
thời gian sứ đồ Phao-lô bị nhốt tù lần thứ nhât tại Rô-ma, giữa
khoảng các năm 62-64 SC.



Câu KT then chốt : C 18 : « Nhược bằng người có làm hại
anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi »...

Thông điệp : Sự Tha thứ và Phạm vi trãi rộng của Sự Tha
thứ.

Bố cục hay Tóm lược của sách :
A.
1. Phao-lô có lời khen ngợi Phi-lê-môn c.1-7
2. Phao-lô có lời khẩn nài cho Ô-nê-xim c. 8-21
3. Phao-lô gửi lời chào thăm đến các anh em c. 22-25
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