
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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Phần 5 : Các Thơ Tín chung : gồm có tám thư tín
của những tác giả khác nhau (8)

Tín thư Hê-bơ-rơ (Thơ Hê-bơ-rơ)

Các tiêu-đề của sách :
« Thiên chức của Đấng Christ »
« Địa vị ưu việt của Đấng Christ »

Tác giả : Không rõ tên tác giả.

Niên đại của sách : Tín thư được viết trước khi Đền thánh Giê-ru-sa-
lem bị hủy phá vào năm 70 SC (Hêb.8:4;9:6;10:11;13:10) ; có lẽ giữa
khoảng các năm 64-68.

Thông điệp thuộc linh : Địa vị Ưu việt của Đức Chúa Giê-su Christ
trong mọi sự, và Giá trị của Đức tin Cơ-đốc..



Các từ then chốt :
Thầy Tế lễ (Các Thầy Tế lễ) – Thiên chức - được dùng 37 lần.
Đức Tin, 32 lần.
Huyết, 22 lần.
Lớn hơn (cao trọng hơn), 13 lần.

Các câu KT chìa khoá :

Hêb. 4:14 : « Ay vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn
đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giê-su, Con ĐCT, thì
hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin ».

Hêb. 10:14 và 18b : « Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm
cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. ...Bởi hễ có sự
tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa ».



Các lý thuyết về tác giả :

Sứ đồ Phao-lô = Ô-ri-jen (Origène)(185-253)

Barnabé (De Pudicitia 20) = Tẹt-tu-liên
(Tertullien)(150/160-220)

A-bô-lô / A-pô-lô ở A-léc-xăng-đơ-ri
Công Vụ Các Sứ đồ 18:24

= nhà thần học Martin Luther và giáo sư Ceslas
Spicq

Sứ đồ Lu-ca

Barnabas, Silas…v…v…



Bố cục :

A.

1. Trình bày Giáo lý ch. 1-10

2. Động viên Thực hành Giáo lý ch. 11-13



Thơ GIA-CƠ

Các tiêu-đề của sách :
« Đức Tin và Việc Làm »
« Sự Nhẫn Nhục (hay Nhịn Nhục) »

Tác giả : Trong Tân Ước có ba ông Gia-cơ : Gia-cơ con
An-phê, Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Gia–cơ em của Cứu
Chúa chúng ta. Phần lớn các học giả đều nghĩ rằng tác giả
của tín thư này là Gia-cơ, em của Chúa Giê-su.

Niên đại : Một số người nghĩ rằng tín thư đã ra đời từ
trong năm 45 SC…



Các câu KT chìa khoá :

Gia-cơ 1:22 « Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình ».

Gia-cơ 2:17-18 « Về đức tin, cũng một lẽ ấy ; nếu đức tin không sanh ra việc
làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói : Ngươi có đức tin, còn ta có việc
làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho
ngươi đức tin bởi việc làm của ta. »

Bố cục :
A.
1. Đức tin chịu rèn thử để thắng hơn mọi cám dỗ, thử thách 1:1-21
2. Đức tin được chứng minh bởi Việc Làm (hành động) 1:21-2:26
3. Đức tin được chứng minh bởi Lời Nói 3:1-18
4. Đức tin được chứng minh qua việc chúng ta Phân Rẽ khỏi Thế gian 4:1-
5:6
5. Đức tin được chứng minh qua sự Nhẫn Nhục 5:7-12
6. Đức tin được chứng minh qua Sự Cầu Nguyện 5:13-20



Thơ I Phi-e-rơ
(Tín thư #1 của Sứ đồ Phi-e-rơ)

Các tiêu đề của sách :
« Đau khổ và Vinh quang »
« Sự Đau khổ »

Tác giả : Sứ đồ Phi-e-rơ (1:1)

Niên đại của sách : Tín thư này có thề đã được
viết giữa khoảng các năm 63-65 SC.



Các câu KT chìa khoá :

I Phi-e-rơ 1:3 « Ngợi khen ĐCT, là Cha Đức Chúa Giê-su
Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng
ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ
sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống...»

I Phi-e-rơ 4:12-13 « Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò
lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một chuyện khác
thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của
Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho
đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được
vui mừng nhảy nhót ».



Bố cục :
A.
1. Mối tương quan giữa Sự Chịu Khổ và Sự Cứu Rỗi 1:1-
2:10
2. Mối tương quan giữa Sự Chịu Khổ và Phẩm Hạnh (cung
cách sống) 2:11-4:11
3. Mối tương quan giữa Sự Chịu Khổ và Thái Độ (thái độ
hành xử trong cuộc sống) 4:12-5:11

B.
1. Một Sự Trông cậy sống 1:1-2:10
2. Đơi sống Cơ-đốc nhân 2:11-4:11
3. Ngày Chúa Trở lại 4:12-5:11



Thơ II Phi-e-rơ
(Tín thư #2 của Sứ đồ Phi-e-rơ)

Các tiêu đề của sách :

« Quyển sách của Sự Hiểu Biết Chân thật »
« Hiểu biết Lời ĐCT» hay là «  Sự Hiểu biết về Lời Chúa »

Tác giả : Sứ đồ Phi-e-rơ (1:1)

Niên đại của sách : Tín thư được vảo khoảng những năm
66-67 SC, tức không bao lâu trước ngày Sứ đồ Phi-e-rơ tử
đạo.



Các câu KT chìa khoá :

II Phi-e-rơ 3:17-18 « Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em
đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh
em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn
dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới
trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu
Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ. Nguyền
xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời.
Amen !».



Bố cục :
A.
1. Tính chất của sự hiểu biết chân thật ch. 1
2. Mối nguy hiểm của việc từ bỏ Sự Hiểu Biết chân thật 2
3. Lời Hứa được chứa đựng trong Sự Hiểu Biết 3

B
1. Sự vững chắc của đức tin ...
Sự Hiểu Biết và bước tiến của Cơ-đốc nhân trung tín ch. 1
2. Cuộc chiến của đức tin ...
Sự Hiểu Biết giúp chống trả các tà thuyết 2
3. Sự hoàn thành của đức tin ...
Sự Hiểu Biết và ngày Đấng Christ trở lại 3



Thơ I Giăng
(Tín thư # 1 của Sứ đồ Giăng)

Các tiêu đề của sách :
« Quyển sách của Tình Yêu thương » (lòng nhân ái, từ
thiện)
« Tình Yêu thương trong gia đình »

Tác giả : Sứ đồ Giăng, con của Xê-bê-đê.

Niên đại của sách : Tín thư này có thể đã được viết trong
khoảng những năm 85-90 SC.



Các câu KT then chốt :

I Giăng 4:16b « ĐCT tức là sự yêu thương, ai
ở trong sự yêu thương, là ở trong ĐCT, và
ĐCT ở trong người ấy »

I Giăng 5:13 «Ta đã viết những điều này cho
các con, hầu cho các con biết mình có sự
sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con
ĐCT»



Bố cục :

A.

1. ĐCT là SỰ SÁNG ch. 1 - 2

2. ĐCT là SỰ YÊU THƯƠNG 3 - 4

3. ĐCT là SỰ SỐNG 5



Thơ II Giăng
(Tín thư # 2 của Sứ đồ Giăng)

Các tiêu đề của sách :

« Quyển sách về Lẽ Thật hay Giáo lý »
« Bước đi trong Lẽ Thật »

Tác giả : Sứ đồ Giăng

Niên đại của sách : Tín thư này có thể đã được viết giữa
khoảng những năm 85-90 SC.



Câu KT then chốt :

II Giăng 9 « Hễ ai đi dông dài, chẳng bền
lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy
không có ĐCT. Còn ai bền lòng trong đạo
ấy, thì ngươi đó có Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con »



Bố cục :

A. 1. Bước đi theo giáo lý chân chính 1-6

2. Từ bỏ giáo lý chân chính 7-13

B. 1. Lẽ thật về Đức Chúa Cha 1-6

2. Sự dỗ dành của những kẻ rù quến 7-13



Thơ III Giăng
(Tín thư # 3 của Sứ đồ Giăng)

Các tiêu đề của sách :
« Chân Lý và Thực Hành »
« Lòng Hiếu Khách »

Tác giả : Giăng, vị sứ đồ rất được quí mến.

Niên đại của sách : Tín thư này cũng có thể đã được viết
giữa khoảng các năm 58-90 SC..



Câu KT chìa khoá :

III Giăng 3 « Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em
đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh
làm theo lẽ thật ấy là thể nào »

Bố cục :

1.PHẦN KẾT LUẬN về lòng hiếu khách của Gai-út 1-8
2.LÊN ÁN thái độ không hiếu khách của Đi-ô-trép 9-14



Thơ Giu-đe

Các tiêu đề của sách :
« Hành động của kẻ bội đạo »
« Các mối hiểm họa của lòng vô tín »

Tác giả : Giu-đe (1:1). Giu-đe là ‘em Gia cơ’ và dường như ăn khớp với
câu chuyện trong chương 10 về Gia cơ. Một trong những em của Chúa
Giê xu và gia cơ có tên là Giu-đe (Mat. 13:55). Trong Cong 1:14, họ trở
thành tín hữu và ở đây ông viết với tư cách là ‘tôi tớ của chúa Giê-xu Cơ-
đốc ’.

Niên đại của sách : có thể vào năm 70 SC.



Câu KT chìa khoá :

c. 3 « Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân
cần viết cho anh em về sự cứu rỗi
chung của chúng ta, tôi tưởng phải
làm điều đó, để khuyên anh em vì
đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền
cho các thánh một lần đủ rồi ».



Bố cục :

1. Bảo vệ Đức Tin chống lại SỰ VÔ TÍN
1-4

2. Sự lầm lạc của Đức Tin trong SỰ VÔ
TÍN 5-16
3. Công bố Niềm Tin trước SỰ VÔ TÍN

17-25



Phần 6 : 1 Quyển Sách Tiên Tri :
Khải huyền

Sách KHẢI HUYỀN

Các tiêu đề của sách :

« Quyển sách của những việc cuối cùng »
« Sự Mặc thị (hay mạc khải) của Chúa Cứu Thế Giê-su »
« Cõi Trời (Cõi Thiên đàng) »

Tác giả : Giăng, vị sứ đồ được quí mến, tác giả của Phúc âm
Giăng và ba tín thư. (1:1)

Niên đại của sách : 91SC – 96SC (95SC)



Bảy hội thánh
trong vùng A-si-a

(Thổ Nhĩ Kỳ)



Bát-mô\ Patmos



Hội Thánh Ê-phê-sô

Ephèse

Công Vụ Các Sứ đồ 19





Smyrne

Hội Thánh Si-miệc-na



Sư tử của Si-miệc-nơ



Hội Thánh Bẹt-găm

Pergame





Thi-a-ti-rơ
Tên : Akhisar

Hòm



Akhisar ("lâu đài trắng").
Thổ Nhĩ Kỳ



Sardes

Sạt-đe



Nhà hộiSạt-đe





Phi-la-đen-phi
Alaşehir

Nhà thờ

Hòm



Laodicée

Lao-đi-xê (Denizli)



Lao-đi-xê

phế tích



nhà rửa tội



Câu KT then chốt :

Khải huyền 1:19 « Vậy hãy chép lấy những sự
ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và
những việc sau sẽ đến »



Bố cục :
A.
1. Những sự việc đã thấy... ĐẤNG CHRIST
được tôn vinh ch.1
2. Những việc nay hiện có.....ĐẤNG CHRIST,
ĐẦY TỚ của ĐCT 2-3
3. Những việc sau sẽ đến ...CHÚA CỨU THẾ
GIÊ-SU ĐẮC THẮNG 4-22



B.
1. PHẦN MỞ ĐẦU 1:1-8
2. KHẢI TƯỢNG VỀ CON NGƯỜI 1:9-20
3. CÁC LÁ THƯ GỬI CHO BẢY HỘI THÁNH 2:1-3:22
4. KHẢI TƯỢNG VỀ NƯỚC TRỞI 4:1-5-14
5. BẢY CÁI ẤN 6:1-8:5
6. BẢY CÁI KÈN (BẢY ỐNG LOA) 8:6-11:19
7. CUỘC TRANH CHIẾN TRÊN ĐẤT 12:1-14:20
8. BẢY CÁI BÁT 15:1-16:21
9. SỰ SỤP ĐỔ CỦA BA-BY-LÔN 17:1-19:21
10. NGÔI NƯỚC ĐỜI ĐỜI VINH HIỂN 20:1-22:5
11. PHẦN KẾT LUẬN 22:6-21



Khải-huyền 22:

20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán
rằng : Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy
Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến !

21 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở
với mọi người !
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