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Đi tìm những Kho Tàng

trong Lời Đức Chúa Trời

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, như một
người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

2 Ti-mô-thê 2:15
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Bốn Quyển Phúc Âm
Phần Giới Thiệu.

Một cụ bà luôn luôn giữ ở đầu giường bốn tấm hình của người chồng quá cố của bà.  Bốn
tấm hình lại được đặt chung với nhau trong cùng một khung hình. Có một người khi đến thăm
bà đã và hỏi bà : “Tại sao cụ lại để đến bốn bức chân dung của ông chung trong một khung
hình như thế ?” Cụ bà trả lời : “Mỗi tấm hình bày tỏ một khía cạnh khác nhau của chồng tôi.
Có khi một tấm hình này an ủi tôi, có khi lại là một tấm hình khác.  Tất cả bốn tấm nhắc lại
cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời mà chúng tôi đã chia sẻ với nhau trong cuộc sống.  Nhưng
mỗi tấm hình lại nói chuyện với tôi một cách đặc biệt, theo cách riêng của nó.”

Một học giả của giáo hội Tín Nghĩa (Luther), Johannes Bengel, đã so sánh 4 quyển
Phúc Âm như một ban tứ ca. Mặc dù mỗi người hát một giọng khác nhau, bốn giọng lại hòa
hợp lại thành một tác phẩm tuyệt vời.  Bốn quyển Phúc Âm không được viết như là các quyển
tiểu sử hay lịch sử (mặc dù các quyển phúc âm này chứa đựng nhiều thông tin về tiểu sử về
các nhân vật khác nhau cũng như về lịch sử), nhưng cả bốn quyển đều theo văn phong tường
trình (sự phát họa các chân dung) một cách đích thực về cuộc đời và công việc của Đấng
Christ, do 4 môn đệ của Chúa Giê-su sáng tác và biên soạn dưới sự thần cảm của Đức Thánh
Linh. Mỗi môn đệ viết một cách khác nhau về một chủ đề chung - Chúa Giê-su Christ -
nhưng cả bốn quyển lại rất hài hòa với nhau. Ma-thi-ơ đã trình bày Đấng Christ như là Vị
Vua, Mác trình bày Ngài như là Người Tôi Tớ, Lu-ca thì lại trình bày Ngài như là Con Trai
của Con Người, và còn theo sự của trình bày Giăng thì Ngài như là Con Trai của Đức Chúa
Trời.

Sự So Sánh của Bốn Quyển Phúc Âm

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

Phúc Âm được gửi đến các đọc giả

- Ma-thi-ơ đã viết Phúc Âm của ông cho người Do-thái. Trong Phúc Âm này có rất
nhiều phân đoạn của Cựu Ước được trích dẫn và sự nhấn mạnh về sự ứng nghiệm các
lời tiên tri liên quan trước hết đến người Do-thái.
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- Mác (chắc chắn ông là người mang hai huyết thống, Do-thái và La Mã) đã viết với tư
tưởng của người La Mã. Ông đã trình bày Chúa Giê-su như là người thực hiện các
phép lạ.

- Lu-ca, người bác sĩ đáng yêu gốc Hy-lạp, đã viết Phúc Âm của ông theo tư tưởng của
người Hy-lạp, và trình bày nhân thể hoàn hảo của Đấng Christ, người bạn và Cứu
Chúa của những người tội lỗi.

- Giăng, tác giả Phúc Âm thứ tư, đã viết cho cả thế giới, nhấn mạnh về thần thể và thần
tánh của Đấng Christ.

Biểu Tượng

Ê-xê-chi-ên 1 : 10 : Bốn sinh linh (sau này xuất hiện lần thứ hai trong Khải Huyền 4 :
6-8) minh họa tánh hạnh của Đấng Christ. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Đấng Christ là “vị vua, -
con sư tử của chi phái Giu-đa, thừa kế ngôi của vua Đa-vít”. Con sư tử cho chúng ta khái
niệm về vương quyền tể trị và sự uy nghiêm của Chúa. Trong Phúc Âm Mác, Chúa Giê-su lại
mang biểu tượng của con bò, hình ảnh của sự khiêm nhường và phục vụ. Lu-ca lại làm nổi
bậc nhân thể của Đấng Christ (biểu tượng của con người), trong khi Giăng lại nhấn mạnh trên
thần thể và thần tánh của Chúa, biểu tượng bởi con chim ưng.

Mỗi quyển Phúc Âm trình bày một cách riêng biệt một khía cạnh khác nhau về cuộc
đời của Chúa Giê-su, và bốn quyển hợp nhau thì tạo nên một bức chân dung thật sâu sắc và
đầy đủ của Ngài. Bốn quyển Phúc Âm cho chúng ta sự mặc khải trọn vẹn về Đấng Cứu Chúa
đã được tiên đoán với rất nhiều biểu tượng trong Cựu Ước.

Chúng ta hãy lưu ý đến sự kết cuộc của mỗi quyển Phúc Âm : Ma-thi-ơ, quyển sách
nói về Đấng Vua Mê-si, kết thúc với sự Sống Lại, bằng chứng tốt nhất về vương quyền thiên
thượng và thể chế thần quyền của Ngài (Rô-ma 1 : 4). Mác kết luận Phúc Âm của ông về
Người Tôi Tớ khiêm tốn được nâng cao lên vị trí bên phải của Đức Chúa Cha. Lu-ca, Phúc
Âm nói về Con Người Hoàn Hảo, kết thúc với lời hứa của Đức Thánh Linh sẽ được ban cho
các môn đệ của Con Trai của Con Người để họ có khả năng sống trong sự thánh khiết. Còn
Giăng, với ánh nhìn hướng về Con Trai của Đức Chúa Trời, kết luận với lời hứa của sự tái
lâm của Chúa.

Vì các tác giả các Phúc Âm đã viết cho những đọc giả đến từ bối cảnh văn hóa khác
nhau, chúng ta sẽ thấy một điểm rất hay và thú vị : cách mỗi tác giả đã chọn lựa và thích nghi
nội dung quyển sách của mình theo tư tưởng của các đọc giả được họ chọn lựa. Chúng ta hãy
xem một vài ví dụ :

Ma-thi-ơ, như chúng ta đã thấy ở các đoạn ở trên, đã được viết cho những người Do-
thái. Đó là lý do phép lạ đầu tiên được ghi chép là sự chữa lành một người cùi (Ma-thi-ơ 8 :
1 – 4). Đối với người Do-thái, bệnh cùi (hay còn được gọi là bệnh phong) là một căn bệnh
gớm ghiếc nhất. Một người mắc bệnh cùi là một nhân chứng sống của tội lỗi và sự phán xử
từ Đức Chúa Trời.  Người bị bệnh cùi không bao giờ có hy vọng được chữa lành, và một
người nào chạm phải một người cùi, hay chỉ đến gần, đã bị xem là ô uế đối với kinh luật.
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Chúng ta đọc được trong Phúc Âm Ma-thi-ơ : “ Ngài [Chúa Giê-su] đưa tay ra sờ người
ấy…”. Đúng vậy, Chúa Giê-su đã dám đụng vào một người cùi ! Nhưng còn hơn thế nữa,
“Lập tức người phung [cùi] được lành” (8 : 3). Chúa Giê-su đã thật sự gây sự chú ý đối với
người Do-thái khi chữa lành một người cùi, một người không bao giờ có hy vọng được chữa
lành đối với dân này.

Lu-ca lại là một quyển sách viết cho người Hy-lạp, và chúng ta thấy bằng cách nào
phép lạ đầu tiên của Chúa lại liên quan đến sự giải cứu của một người bị quỷ ám. Lý do rất
đơn giản, người Hy-lạp thật sự kinh khiếp khi nói đến các quỷ thần (Luc 4 : 33-37). Thật vậy,
Lu-ca muốn nói với họ: “Tôi xin giới thiệu với anh chị Người có quyền năng trên tất cả các
quỷ thần. Vương Quốc Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt sự thống trị của tăm tối !“ Thật là một
thông điệp đầy khích lệ đối với người Hy-lạp !

Ghi Chú:

Khi hai hay nhiều tác giả phúc âm khác nhau ghi chép lại các bài giảng hay những lời
lẽ của Chúa Giê-su, chúng ta nghĩ như có những sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa họ. Họ
không ghi lại giống nhau những lời lẽ của Chúa. Các lý do chính là vấn đề văn ngữ được sử
dụng.  Chúng ta cần nên nhớ lại là vào thời của Chúa Giê-su có đến ba (3) ngôn ngữ được sử
dụng tại vùng Palestine. Có thể là chính Chúa Giê-su nói tiếng Am-ram (ngôn ngữ của những
vùng nông thôn) cũng như tiếng Hy-lạp (ngôn ngữ của thành thị như Giê-ru-sa-lem) và ngay
cả tiếng La-tinh. Mỗi bài giảng của Chúa Giê-su trong tiếng Am-ram cần được phiên dịch
sang tiếng Hy-lạp, ngôn ngữ được sử dụng trong Tân Ước. Một phần lớn những sự khác biệt
về từ ngữ có thể được hiểu qua yếu tố của công việc phiên dịch của mỗi tác giả. Chúng ta
không nên quên rằng các sự khác biệt cũng có thể đến từ sự kiện chính Chúa Giê-su có thể
giảng dạy trong nhiều tình huống khác nhau và sử dụng những từ ngữ hay ngôn ngữ khác
nhau.

Chúng ta có thể khẳng định được là tất cả bốn tác giả Phúc Âm đã truyền đạt một cách
trung tín các thông tin về những biến cố của thời Tân Ước. Hơn nữa, chúng ta cũng đừng
quên rằng mỗi Phúc Âm có một đặc điểm độc nhất bởi sự lựa chọn của tác giả về các biến cố,
định hướng và cách trình bày thông điệp của mình.
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Bài nghiên cứu 2
Phúc Âm Ma-thi-ơ

Tác Giả

Không có quyển phúc âm nào thể hiện tên của tác giả. Truyền thống người Do-
thái quy tên của tác giả cho phúc âm đầu tiên là Ma-thi-ơ - Lê-vi, và không ai tranh luận
về quyền tác giả của ông. Chúng ta không biết gì về ông, ngoại trừ tên và nghề nghiệp
của ông. (Ma-thi-ơ 9 : 9 - 13).

Ông là một quan thâu thuế. Những quan thâu thuế thời đó làm việc cho đế chế
La Mã. Người Do-thái khinh miệt nghề này như là một nghề thật nhục nhã. Bởi chức vụ
của họ, những người thâu thuế thường phải có nhiều quan hệ với những người ngoại
giáo thờ lạy thần tượng (và đương nhiên những người không Do-thái, hơn nữa lại xăm
chiếm đất nước họ). Do đó những quan thâu thuế này thường bị xem như là những
người ô uế theo kinh luật (Ma-thi-ơ 18 : 17). Họ không được chấp nhận trong các nhà
hội người Do-thái.  Thành ngữ “những kẻ thâu thuế và tội lỗi” nói rõ quan niệm chung
của dân chúng đối với những người thâu thuế. Chúng ta biết được theo sự làm chứng
của chính Ma-thi-ơ rằng ông là một quan thâu thuế. Mác gọi ông bằng một tên khác,
“Lê-vi” và nói rõ hơn là ông “ngồi tại trạm thu thuế” (Mác không sử dụng từ người thâu
thuế). Lu-ca nói thêm là Ma-thi-ơ đã từ bỏ tất cả (với hàm ý về của cải của ông) để
bước đi theo Đấng Christ.

Hãy đọc : Ma-thi-ơ 10 : 2, Mác 3 :18 và Lu-ca 6 :15.

Thời kỳ và nơi Phúc Âm Ma-thi-ơ đã được biên soạn

Chúng ta không biết chính xác về thời kỳ và niên đại biên soạn của phúc âm Ma-
thi-ơ. Việc này có thể được thực hiện sau khi Hội Thánh Cơ Đốc tại Giê-ru-sa-lem bị
tản mác lần đầu tiên (Công Vụ Các Sứ Đồ 8 : 4). Trước đó, Hội Thánh không cần một
phúc âm bằng văn bản, các sứ đồ còn hiện diện một cá nhân trong Hội Thánh. Chúng ta
có thể nghĩ rằng phúc âm Ma-thi-ơ không thể được biên soạn sau năm 70 của Kỷ
Nguyên Chung vì quyển sách này không nói đến ở bất cứ nơi nào sự tàn phá của thành
Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 24).

Quyển Phúc Âm này có thể được viết tại thành An-ti-ốt. Ma-thi-ơ là phúc âm
được sử dụng nhiều nhất bởi Hội Thánh ở vùng Sy-ri – Giu-đê. Mặc dù chúng ta không
thể chứng tỏ là quyển Phúc Âm này được biên soạn tại thành An-ti-ốt, chúng ta không
thấy có nơi nào khác có thể là nơi sáng tác của quyển sách này. Đó là nơi gặp gỡ của
các lãnh đạo của Hội Thánh. Lu-ca và Mác cũng đã gặp gỡ nhau tại An-ti-ốt. Ignace,
giám mục hội thánh An-ti-ốt vào cuối thế kỷ thứ nhất hầu như chỉ sử dụng phúc âm Ma-
thi-ơ.
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Ngôn Ngữ được sử dụng
Nhiều sự trích dẫn truyền thống cho rằng lúc ban đầu phúc âm này được viết

bằng tiếng Am-ram. Nếu đúng như thế thì phúc âm Ma-thi-ơ sau này đã được phiên
dịch sang tiếng Hy-lạp. Dù sao đi nữa chúng ta không còn bản gốc nào tiếng Am-ram,
và chúng ta cũng không thấy nơi nào trong phúc âm Ma-thi-ơ có nói về việc phiên dịch
phúc âm này sang tiếng Hy-lạp. Các bản chép cỗ nhất còn được gìn giữ cho đến nay đều
bằng tiếng Hy-lạp. Nếu như các văn bản này đã được biên soạn tại thành An-ti-ốt, chắc
chắn Ma-thi-ơ đã sử dụng tiếng Hy-lạp, ngôn ngữ phổ thông nhất thời đó ở vùng này.

Các đặc điểm của Phúc Âm Ma-thi-ơ :
1. Ma-thi-ơ là quyển Phúc Âm về sự ứng nghiệm các

lời tiên tri của Cựu Ước.
Chúng ta tìm thấy hơn 50 trích dẫn của trong phúc âm Ma-thi-ơ, hầu hết đến từ

các quyển sách của Cựu Ước. Ma-thi-ơ là quyển sách nhấn mạnh nhiều nhất về sự ứng
nghiệm của các lời tiên tri về sự hiện đến của Đấng Mê-si. Quyển sách này bắt đầu với
câu,“Gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-su, dòng dõi Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham”. Phúc
Âm Ma-thi-ơ là quyển sách giải đáp cho quyển Sáng Thế Ký liên quan đến cấu trúc thể
văn, trích dẫn đến mười lần “đây là nguồn gốc” (hay “dòng dõi, hay con cháu của ...”).

Đây là một số thí dụ :

Ma-thi-ơ 1 : 22-23 “Một trinh nữ sẽ mang thai” : Ê-sai 7 : 14

Ma-thi-ơ 2 : 15 “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập” : Ô-sê 11 : 1

Ma-thi-ơ 2 : 17-18 “Người ta nghe tiếng ai oán tại Ra-ma” : Giê-rê-mi 31 : 15

Ma-thi-ơ 21 : 4-5 “Hãy nói cho con gái Si-ôn” : Ê-sai 62 :11

Ma-thi-ơ 27 : 35 “Chúng bắt thăm chia nhau áo Ngài ” : Thi Thiên 22 : 19

Các trích dẫn này cho chúng ta thấy rõ việc Ma-thi-ơ sử dụng rất thường xuyên
Cựu Ước.

2. Ma-thi-ơ là phúc âm về vị Vua Mê-si.
Từ gia phả hoàng tộc của chương một đến tấm bảng được đặt trên thập tự giá

(“Đây là Giê-su, Vua dân Do-thái”), tất cả quyển sách này xoay quanh chủ đề của sự trị
vì của Đấng Christ, Đấng Mê-si. Chỉ có Ma-thi-ơ là người duy nhất sử dụng từ ngữ
“vương quốc thiên đàng” đến 32 lần trong quyển phúc âm ông viết. Các quyển phúc âm
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khác nói đến vương quốc Đấng Christ hay vương quốc Đức Chúa Trời, chứ không bao
giờ nói đến vương quốc thiên đàng.

Chúng ta cũng thấy được là gia phả của Phúc Âm Ma-thi-ơ và Lu-ca khác nhau
ở một điểm chính yếu. Mặc dù cả hai đều là gia phả của Chúa Giê-su, gia phả được ghi
chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ là gia phả từ vua Sa-lô-môn và Giô-sép, chồng của Ma-ri,
“cha nuôi” của Chúa Giê-su. Gia phả được ghi chép trong Phúc Âm Lu-ca, ngược lại,
nói về dòng dõi của Đa-vít qua con trai của ông Na-than và dẫn đến hậu duệ của ông, bà
Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su.

Gia phả của Ma-thi-ơ chúng tỏ quyền thừa kế ngôi vua của Đa-vít bởi dòng dõi
của Sa-lô-môn và Giô-sép. Nếu như Chúa Giê-su là con trai của Ma-ri, và bà không
phải là vợ chính thức của Giô-sép, quyền thừa kế ngôi vua của Chúa sẽ bị phủ nhận
ngay từ lúc ban đầu.  Gia phả của Lu-ca trình bày Chúa Giê-su như là hậu duệ của vua
Đa-vít qua gia tộc của Ma-ri, con gái của Hê-li và hơn nữa đến từ dòng dõi của hoàng
tộc của Na-than chứ không phải từ Sa-lô-môn. Đó là sự ứng nghiệm của lời tiên tri được
ghi chép trong Giê-rê-mi 22 : 30 tiên đoán là không có hậu duệ nào của vua cuối cùng
của Giu-đa (Giê-cô-nia), thuộc dòng dõi của Sa-lô-môn, có thể ngồi trên ngôi vua của
Đa-vít.

3. Ma-thi-ơ là Phúc Âm về các bài giảng.
Phúc Âm Ma-thi-ơ chứa đựng nhiều bài giảng và nhiều phân đoạn dài hơn tất cả

các quyển Phúc Âm khác (các chương 5, 6 và 7). Các bài giảng này bao gồm 3/5 của
nội dung Phúc Âm Ma-thi-ơ. Phúc Âm Ma-thi-ơ chủ yếu là một quyển sách chuyên về
giáo huấn (mang đến một sự giảng dạy). Ma-thi-ơ đã viết quyển sách này để giải nghĩa
quan hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước.

Có đến bảy (7) bài giảng trong Phúc Âm Ma-thi-ơ. Thí dụ, chương 13 có tựa đề
là “các bài ngụ ngôn về vương quốc”, chương 18 là “ý nghĩa của sự tha thứ” và chương
cuối cùng (và cũng là chương ngắn nhất) được tìm thấy ở phân đoạn 28 : 18-20 là
chương chuyên đề về “Đại Mệnh Lệnh”.

4. Ma-thi-ơ là phúc âm của Hội Thánh.
Chỉ có trong phúc âm Ma-thi-ơ mới có danh từ “Hội Thánh” (16 : 18 và 18 :

17). Trong hai câu này Đấng Christ đã nói đến Hội Thánh như một thể chế sắp đến, một
lời tiên tri đã được ứng nghiệm vào ngày lễ Ngũ Tuần.

Các câu 16 đến 18 thật ra là một sự chơi chữ giữa petros, một tên riêng (có
nghĩa là một viên sỏi) và petra, có nghĩa là một “tảng đá” (một nền tảng). Hội Thánh đã
được xây dựng trên nền tảng của đức tin nơi công việc Đấng Christ đã được mặc khải
bởi Đức Chúa Trời và được Phi-e-rơ công bố (I Phi-e-rơ 2 : 4). Nền tảng của Hội
Thánh chính là sự công bố này : “Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời”.
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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
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Ghi Chú

Tám câu chuyện
Tám (8) câu chuyện chỉ có trong Phúc Âm Ma-thi-ơ mà không có trong các quyển Phúc
Âm khác.

Sự hiện thấy của Giô-sép (chương 1)
Sự viếng thăm của các nhà thông thái
(chương 2)
Sự trốn chạy sang Ai Cập (chương 2)
Sự tàn sát của trẻ em vô tội (chương 2)

Giấc chiêm bao của vợ Phi-lát (chương 27)
Cái chết của Giu-đa (chương 27)
Sự sống lại của các thánh đồ (chương 27)
Sự dối trá của các lính canh (chương 28)

Mười bài ngụ ngôn
Mười (10) bài ngụ ngôn chỉ có trong Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Cỏ lùng (13) Những nhân công vườn nho (20)
Kho tàng châu báu (13) Hai người con trai (21)
Ngọc trai đắc giá (13) Tiệc cưới của con trai vị Vua (22)
Lưới chài (13) Mười (10) trinh nữ (25)
Hai người thiếu nợ (18) Các nén bạc (25)

Ba phép lạ
Ma-thi-ơ đã miêu tả mười một (11) phép lạ, nhưng có ba (3) phép lạ chỉ được tìm thấy
trong Phúc Âm của ông :
Hai người mù (9)
Người câm bị quỉ ám (9)
Đồng tiền trong miệng con cá (17)

Sự đóng đinh trên thập tự giá
Ma-thi-ơ đã miêu tả với rất nhiều chi tiết các biến cố của sự đóng đinh Chúa trên thập tự
giá. Ma-thi-ơ 27 : 45-56.
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Vương quốc thiên đàng
Chỉ có Ma-thi-ơ là người sử dụng từ “vương quốc thiên đàng” ; các tác giả phúc

âm khác sử dụng từ “vương quốc Đức Chúa Trời”. Lý do rất đơn giản. “Vương quốc
thiên đàng” là thể văn tiếng Hê-bơ-rơ, và“vương quốc Đức Chúa Trời” là thể văn tiếng
Hy-lạp. Chúa Giê-su, khi giảng dạy cho người Do-thái, chắc chắn đã nói đến “vương
quốc thiên đàng”, từ ngữ phổ thông của họ. (Các tác phẩm văn chương của các thầy
thông giáo Do-thái (ra-bin) thường có từ ngữ này, chứng tỏ việc sử dụng quen thuộc và
phổ thông về từ ngữ này). Vì sự tôn kính Đức Chúa Trời, người Do-thái không sử dụng
danh từ “Thượng Đế” hay “Đức Chúa Trời” mà chỉ sử dụng danh từ “trời” hay “thiên
thượng”, “thiên đàng” (Thí dụ Ma-thi-ơ 21 : 25 ; Giăng 3 : 27 ; Lu-ca 15 : 18). Với
người Hy-lạp, những lời lẽ như thế là vô nghĩa. Và khi phiên dịch từ ngữ này cho những
người nói tiếng Hy-lạp, Mác, Lu-ca và Giăng đã sử dụng từ ngữ “vương quốc Đức
Chúa Trời”. Ma-thi-ơ đã viết quyển phúc âm của ông cho những tín hữu gốc Do-thái
nên đã giữ từ ngữ “vương quốc thiên đàng”. Ma-thi-ơ 19 : 23-24 đã chứng tỏ là hai từ
ngữ đều có giá trị như nhau, và có thể thay thế nhau. Chúng ta nên nhớ rằng vương quốc
Đức Chúa Trời, vương quốc thiên đàng, đời sống vĩnh cửu, sự cứu rỗi đều nói về một
điều duy nhất và như nhau.

Vương quốc thiên đàng là chủ đề chính yếu trong các phúc âm về sứ mệnh Chúa
Giê-su.Những sự giảng dạy của Chúa có mục đích thuyết phục con người bước vào
vương quốc Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5 : 20 ; 7 : 21). Những lời tuyên bố của Ngài, và
quyền năng của Ngài trên các quỷ thần là bằng chứng về sự hiện đến thật sự với con
người của vương quốc Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 12 : 28). Những bài ngụ ngôn của
Chúa cho các môn đệ là những minh họa về các chân lý liên quan đến vương quốc Đức
Chúa Trời (Ma-thi-ơ 13 : 11). Chúa Giê-su đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện : “Nước
Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời” (Ma-thi-ơ 6 : 10). Đêm trước khi chịu
chết, Chúa đã hứa là Ngài sẽ trở lại trong tất cả sự vinh hiển của Ngài, để ban ân phước
của vương quốc cho những người nào sẵn sàng và xứng đáng (Ma-thi-ơ 25 : 31-34).

Vậy thì vương quốc thiên đàng là gì ? Thứ nhất, vương quốc chính là thẩm
quyền tể trị của một vị Vua, hay là vương quyền. Lu-ca 19 :12 giải nghĩa rõ ràng
nguyên tắc này : “Một thái tử đi phương xa để được phong vương rồi mới về nước”.
Ngài thái tử này không đến một nơi để trị vì. Lãnh thổ người ấy phải trị vì chính là lãnh
thổ người ấy vừa rời bỏ. Vấn đề là người thái tử này chưa được tấn phong vương quyền.
Và người thái tử này cần nhận được thẩm quyền tể trị như là Vua. Một bản phiên dịch
của Kinh Thánh đã viết “để được phong làm vua”.

Khi chúng ta nhận lãnh vương quốc Đức Chúa Trời (Mác 10 : 15), điều chúng
ta nhận lãnh chính là thể chế thần quyền, hay là quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Bước
vào vương quốc có nghĩa là chúng ta nhường lại quyền tể trị cho vương quyền, thể chế
thần quyền của Chúa trị vì trên đời sống của chúng ta, để vương quyền của Ngài được
bày tỏ rõ ràng qua chúng ta, những thần dân của Ngài.
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Đôi khi Kinh Thánh cũng nói đến vương quốc như là một nơi chúng ta bước vào
ngay từ bây giờ (Lu-ca 16 : 16) ; nhưng đôi khi lại là một vương quốc sắp đến trong
tương lai. Vì thế chúng ta phải bổ sung định nghĩa của chúng ta về vương quốc Đức
Chúa Trời : Vương quốc Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta hiện giờ mà cũng cùng lúc đó
sẽ đến trong tương lai.

Vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta.
Vương quốc Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Đó không phải là một niềm hy

vọng hay một lời hứa của một sự phán xét trong tương lai, mà là một thực tế hiện tại.
Trong khi chúng ta đang sống trong một thế kỷ của sự gian ác mà Sa-tan thống trị như
là hoàng tử của thế gian này, chúng ta đã nếm thử quyền năng của thế giới sắp được
thiết lập trong tương lai. Phao-lô đã khích lệ các Cơ Đốc Nhân ở thành Rô-ma : “Đừng
rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho
biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời”. (12 : 2). Bước vào Vương
quốc Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ có nghĩa là được biến đổi để mang lấy hình ảnh
Đấng Christ !  Chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa và sống được theo ý
muốn và ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về thế giới sắp
đến; tuy vậy, tương lai cũng là một phần tử của thế kỷ hiện tại khi một người được biến
đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và chịu tuần phục dưới sự tể trị của Ngài.
Chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa và được giải thoát khỏi quyền
lực của tội lỗi hiện tại.

Những người Pha-ri-si thật sự bối rối trước quyền thế và quyền năng của Chúa
Giê-su. Họ thật sự cần một sự giải nghĩa cho quyền năng này, vì thế họ đã dám nói là
Sa-tan đánh đuổi Sa-tan ! Một điều lố bịch và buồn cười ! Sự hiện đến của vương quốc
Đức Chúa Trời (bày tỏ rõ ràng bởi quyền năng Đấng Christ trên quyền lực của Sa-tan)
chứng tỏ là Đức Chúa Trời luôn luôn vận hành ở giữa chúng ta, ngay cả ngày hôm nay,
để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của quỷ vương.

Chúa Giê-su đã nói tiếp (Ma-thi-ơ 12 : 29) : “Hoặc là làm sao vào nhà một
người mạnh mẽ để cướp của, mà trước hết lại không trói người mạnh ấy rồi mới cướp”.
Câu này của Kinh Thánh có nghĩ là gì ? Sa-tan hiện giờ đã bị trói chưa ? Đây là những
gì Tiến Sĩ Ladd đã nói : “Điều này có nghĩa là sự hiện đến của Đấng Christ, sự hiện
diện của Chúa trên đất, sự bày tỏ quyền năng của Ngài ở giữa loài người, tất cả mọi sự
này đã đem đến một sự bại trận thảm thiết của Sa-tan, và quyền lực của nó đã bị bẻ gãy,
và như thế chúng ta có thể nói Sa-tan “đã bị trói buộc”. Sa-tan chỉ còn là một kẻ thù bại
trận (anh chị hãy lưu ý, đừng nhầm lẫn ý nghĩa của Ma-thi-ơ 12 : 29 với Khải Huyền
20 : 2 - vì Khải Huyền nói đến một biến cố khác).

Ngay từ bây giờ chúng ta có thể hưởng được những ân phước đến từ sự thua trận
của Sa-tan với sự hiện đến đầu tiên của Đấng Christ. Tương lai đã bắt đầu. Tuy thế điều
này không có nghĩa là chúng ta đang hưởng được một cách trọn vẹn các ân phước của
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Đức Chúa Trời trong thế gian này. Sự tái lâm của Đấng Christ là thiết yếu để hoàn tất
công việc cứu chuộc con người của Ngài.

Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến trong tương lai
Tân Ước đã nói đến hai thời đại : “cả đời này (hay thời đại hiện tại)” và “đời

sau (thời đại tương lai)” (hãy xem Ma-thi-ơ 12 :32). Vương quốc Đức Chúa Trời
không thuộc về thời đại hiện tại, vì Sa-tan đã được gọi là thần của thời đại này, hay đời
này. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bị tước ngôi Thượng Đế. Thi Thiên
103 : 19 đã tuyên bố rằng “CHÚA lập ngôi Ngài trên trời ; quyền cai trị Ngài trên khắp
mọi vật”. Tuy vậy, chúng ta cần phải hiểu đầu tiên là thế gian này đã phản loạn và
chống nghịch lại chính phủ của Đức Chúa Trời (thể chế thần quyền).

Vương quốc Đức Chúa Trời, trong sự thiết lập hoàn toàn và trọn vẹn, thuộc về
thời đại tương lai, và sẽ được bày tỏ để tương phản với thời đại hiện tại. Trong thời đại
hiện tại có sự chết ; dưới thể chế thần quyền sẽ có sự sống vĩnh cửu. Trong thời đại hiện
tại kẻ gian ác và người công chính phải sống chung; trong thời đại tương lai, tất cả mọi
sự gian tà và tội lỗi sẽ bị tiêu diệt. Trong thời đại hiện tại Sa-tan được gọi là “thần của
đời này”; trong tương lai, thể chế thần quyền của Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt quyền lực
của Sa-tan và sự thánh khiết sẽ làm cho mọi gian tà biến mất. Hai thời đại (hiện tại và
tương lai) bị ngăn cách bởi sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ.

Sự giao thời giữa hai thời đại không xảy ra trong một khoảnh khắc. Khi chúng ta
đọc quyển Khải Huyền, Kinh Thánh dạy rất rõ là có hai giai đoạn cách biệt nhau bởi
thiên niên kỷ dẫn đến sự bại trận của Sa-tan.Và cũng sẽ có hai sự sống lại khác nhau :
sự sống lại của các thánh đồ vào thời kỳ đầu của thiên niên kỷ và sự sống lại của những
kẻ gian ác vào thời kỳ cuối của thiên niên kỷ. Thiên niên kỷ (Khải Huyền chương 20)
chính là thời đại mà sự vinh hiển của Đấng Christ được bày tỏ, trước khi chương trình
cứu rỗi toàn hảo và cuối cùng của Đức Chúa Trời được thiết lập (hay là sự sống đời đời,
hay sự vĩnh cửu). Anh chị hãy lưu ý rằng, thiên niên kỷ không phải là sự bày tỏ trọn vẹn
và cuối cùng của vương quốc Đức Chúa Trời mà chỉ là giai đoạn cuối của sự chiến
thắng của Đấng Christ trên vương quốc của thế gian này. Đó sẽ là một thời đại vinh
hiển mà Đấng Christ sẽ tể trị trên trái đất, và Sa-tan sẽ bị trói buộc trong suốt thời gian
đó. Nhưng khi nó được cởi trói vào cuối thiên niên kỷ, nó vẫn tìm được những người
sẵn sàng phạm tội. Sự chết và cõi chết chỉ bị tiêu diệt với sự Phán Xét Cuối Cùng, sau
khi thiên niên kỷ đã trôi qua (Khải Huyền 20 : 14).

I Cô-rinh-tô 15 : 24 “Kế đến là tận thế, sau khi tiêu diệt tất cả các giới cai trị, mọi uy
quyền và thế lực, Ngài sẽ giao Nước Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời là Đức
Chúa Cha”. Ha-lê-lu-ia ! Ngày đó đang đến !
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Kết luận của Phúc Âm Ma-thi-ơ :
Ma-thi-ơ đã kêt luận : “hãy đi và môn đồ hóa muôn dân...”
Ma-thi-ơ 28 : 16 đến 20
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Cấu Trúc Phúc Âm Ma-thi-ơ
Cấu trúc của Phúc Âm này trình bày ba (3) đặc tính khác nhau mà chúng ta tìm thấy qua sự
lập lại của các câu sau đây :
1. Về Tiểu Sử “Từ đó, Chúa Giê-su bắt đầu …”
2. Về Địa Lý “Ngài trở về Ga-li-lê” - “Ngài rời khỏi vùng Ga-li-lê”
3. Về Chủ Đề “Khi Chúa Giê-su đã thực hiện xong (đã làm xong) … [một công việc]”

Tính chất tiểu sử
Liên quan đến hai giai đoạn:

I. Sự khoải đầu (Ma-thi-ơ 4 : 17) “Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng … ”. Điều
này đánh dấu sự khởi đầu của thánh chức của Chúa với dân chúng.

II. Sự suy tàn (Ma-thi-ơ 16 : 21) “Từ đó, Đức Giê-su bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ biết
rằng Ngài phải đi ...”. Câu này chứng tỏ sự được lòng dân của Chúa không còn nữa và
sự ngưỡng mộ Ngài bắt đầu suy tàn, và bắt đầu thánh chức riêng với các môn đệ của
Ngài.

Địa lý
Liên quan đến ba phần khác nhau:

I. Tại Giu-đê (1 : 1 – 4 : 11) Phần giới thiệu

II. Ở vùng Ga-li-lê (4 : 12) "... Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê". Câu này cho thấy sự
khởi đầu của thánh chức Chúa Giê-su tại vùng Ga-li-lê. Phần
lớn của Phúc Âm Ma-thi-ơ nói về giai đoạn này trong thánh
chức của Ngài.

III. Tại Giu-đê (19 : 1) "... Ngài rời xứ Ga-li-lê". Sự trở về Giu-đê của Ngài đánh dấu
thời kỳ cuối cùng, với cực điểm là sự đóng đinh Chúa trên thập
tự giá.

Chủ đề
Nội dung của Phúc Âm Ma-thi-ơ được chia ra năm nhóm khác nhau thường được kết thúc bởi
cụm từ chứng tỏ một công việc đã được hoàn tất, “khi Ngài (hay sau khi), hay Đức Giê-su đã
hoàn thành (đã làm)...”, hay bởi trạng từ “như thế, do đó (vì thế)”. Nếu như chúng ta thêm
vào phần tường thuật giới thiệu và câu chuyện cuối cùng của sự thương khó, chúng ta có thể
nói là Ma-thi-ơ được chia ra làm bảy phần, cộng thêm một kết cục.

Bài giảng
I. 1 : 1 à 4 : 11 Phần tường thuật giới
thiệu:
Sự ứng nghiệm của các lời tiên tri về Đấng
Mê-si.

Sự rao giảng của Giăng Báp-tít (chương 3)

II. Các nguyên tắc của vương quốc Đức
Chúa Trời : (4 :12 – 7 :28)

Bài giảng trên núi (chương 5-7)

III. Quyền năng của vương quốc Đức Chúa
Trời - (8 :1 – 11 :1)

Bài thuyết trình về sứ mệnh truyền giáo
(chương 10)

IV. Chương trình của vương quốc Đức Chúa Các bài ẩn dụ của vương quốc Đức Chúa
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Trời - (11 :2 – 13 :53) Trời (chương 13)
V. Mục tiêu của vương quốc Đức Chúa
Trời - (13 : 54 – 19 : 1)

Bài thuyết trình về sự tha thứ (chương18)

VI. Các nan đề của vương quốc Đức Chúa
Trời - (19 : 4 – 26 : 1)

Bài thuyết trình về sự Tái Lâm của Chúa (24
et 25)

VII. 26 : 3 à 28 : 10 Sự trường thuật về sự
thương khó : sự ứng nghiệm của sự thương
khó.

(Không có bài giảng trong phần này)

VIII. 28 : 11-20 Kết cục Đại Mệnh Lệnh (28)
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Các Câu Hỏi
1/ Ba (3) ngôn ngữ nào được sử dụng một cách phổ thông trong thế giới thời Tân Ước ?

_____________________      _____________________      _____________________

2/ Chúa Giê-su được trình bày như thế nàp trong mỗi quyển Phúc Âm ?

Ma-thi-ơ ________________________ Mác ___________________________

Lu-ca _________________________ Giăng ___________________________

3/ Chúng ta biết gì về Ma-thi-ơ ?

4/ Phép lạ đầu tiên nào được kể lại trong phúc âm Ma-thi-ơ và tại sao ?

5/ Bài giảng trong Ma-thi-ơ chương 5 đến 7 thường được gọi như thế nào ?

6/ Chúng ta có nói đến bốn (4) đặc điểm của quyển Phúc Âm Ma-thi-ơ. Vậy bốn đặc điểm
đó là gì ?

"Ma-thi-ơ là Phúc Âm của ..."

Ma-thi-ơ
1.

2.

3.

4.

7/ Ma-thi-ơ chứa đựng những phân đoạn rất quen thuộc.  Anh chị hãy cho một tựa đề và ghi
nhớ mỗi phân đoạn sau đây.
Ma-thi-ơ 5 : 3-12 __________________________________________________

6 : 9-13 __________________________________________________

7 : 12 __________________________________________________

22 : 37-40 __________________________________________________



Tân Ước 18

28 : 19-20 __________________________________________________

5 đến 7 __________________________________________________

24 câu 25 __________________________________________________

13 _________________________________________________

8/ Anh chị có những câu hỏi gì về Phúc Âm Ma-thi-ơ ?
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Các Câu Trả Lời
1/ Ba (3) ngôn ngữ nào được sử dụng một cách phổ thông trong thế giới thời Tân Ước ?

A-ram - Hê-bơ-rơ / Hy-lạp / La-tinh

2/ Chúa Giê-su được trình bày như thế nàp trong mỗi quyển Phúc Âm ?

Ma-thi-ơ giới thiệu Đấng Christ như là vị Vua, Mác giới thiệu Chúa như là một Người Tôi
Tớ, Lu-ca như là Người Con Trai của con người, và theo Giăng Chúa Giê-su là Con Trai của
Đức Chúa Trời.

3/ Chúng ta biết gì về Ma-thi-ơ ?

Ông là một người thâu thuế, và ông còn có tên khác là Lê-vi. Ông là sứ đồ của Chúa Giê-su.
Ma-thi-ơ 9 : 9 – 13 ; Ma-thi-ơ 10 : 2, Mác 3 : 18 và Lu-ca 6 :15.

4/ Phép lạ đầu tiên nào được kể lại trong phúc âm Ma-thi-ơ và tại sao ?

Phúc âm Ma-thi-ơ, như chúng ta đã nói, đã được viết cho người Do-thái. Đó là lý do phép lạ
đầu tiên được ghi chép lại là sự chữa lành của một người cùi (Ma-thi-ơ 8 : 1 – 4).

5/ Bài giảng trong Ma-thi-ơ chương 5 đến 7 thường được gọi như thế nào ?

Bài Giảng Trên Núi

6/ Chúng ta có nói đến bốn (4) đặc điểm của quyển Phúc Âm Ma-thi-ơ. Vậy bốn đặc điểm đó
là gì ?

"Ma-thi-ơ là Phúc Âm của ..."

Phúc Âm 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

7/ Ma-thi-ơ chứa đựng những phân đoạn rất quen thuộc. Anh chị hãy cho một tựa đề và ghi
nhớ mỗi phân đoạn sau đây.

Ma-thi-ơ 5 : 3-12 Các Phước Hạnh

6 : 9-13 Lời Cầu Nguyện "Lạy Cha Chúng Con"
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7 : 12 Quy Luật Vàng

22 : 37-40 Điều Răn Lớn Nhất

28 : 19-20 Đại Mệnh Lệnh

5 đến 7 Bài Giảng Trên Núi

24 và 25 Giáo lý về Thời Kỳ Cuối Cùng

13 Các Bài Ngụ Ngôn
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Bài nghiên cứu 3
Phúc Âm của Mác

Ma-thi-ơ và Mác gần như ghi chép lại những biến cố và sự kiện tương tự với nhau ;
nhưng hai quyển sách này hoàn toàn khác biệt nhau ! Ma-thi-ơ quan tâm đến sự giảng dạy của
Chúa Giê-su, Mác lại ghi chép các công việc của Chúa. Chúng ta không tìm thấy gia phả
trong Phúc Âm Mác, vì ông đã trình bày Chúa dưới chân dung của Người Hầu Việc Thượng
Đế, và vào thời đó người ta không có thông lệ giới thiệu gia phả của một tôi tớ. Mác là người
ghi chép sử ký của các công việc, hành động của Chúa Giê-su. Như một đạo diễn tài năng,
ông đã cho chúng ta thấy được sự tiếp diển của các biến cố như các bức tranh sống động, cho
đến cực điểm của câu chuyện với các lời lẽ thốt ra từ viên đội trưởng La Mã: “Người này thật
là Con Đức Chúa Trời”. Tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm là chứng cớ rõ ràng về Con
Người (và Bản Thể) của Chúa.

Các phúc âm đồng quan
Ba (3) quyển Phúc Âm đầu tiên (Ma-thi-ơ, Marc et Lu-ca) chứng tỏ một sự tương

đồng rất lớn, từ nội dung đến hành văn. Vì thế mà ba quyển phúc âm được gọi là phúc âm
đồng quan, đến từ danh từ ghép tiếng Hy-lạp “syn” (chung - đồng) và “optanomai” (thấy –
quan điểm).

Làm sao chúng ta có thể giải nghĩa sự tương đồng này ? Phải chăng các tác giả sử
dụng một nguồn thông tin như nhau hay chép lại với nhau tác phẩm đã được biên soạn ? Tại
sao lại có một sự tương đồng đến thế, và trong nhiều trường hợp, ngay cả sự tương đồng về
lời lẽ ? chúng ta hãy xem một thí dụ:
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Ma-thi-ơ 8 :1-4 Mác 1 :40-45 Lu-ca 5 :12-16
“Khi Đức Giê-su từ trên
núi xuống, có rất đông
người đi theo Ngài.  Kìa,
một người phung đến quỳ
gối xin : “Thưa Chúa, nếu
Chúa muốn, Ngài có thể
chữa lành cho con !” Ngài
đưa tay ra sờ người và
phán : “Ta muốn, hãy lành
bệnh.” Lập tức người
phung được lành. Đức Giê-
su dặn người ấy : “Này,
đừng nói với ai cả, nhưng
hãy đi trình diện cùng thầy
tế lễ và dâng tế lễ theo như
Môi-se đã dạy để làm
chứng cho họ.”

“Một người phung đến quỳ
xuống, khẩn cầu Ngài :
“Nếu Thầy muốn, Thấy có
thể chữa tôi lành.” Đức
Giê-su động lòng thương
xót, đưa tay sờ người và
bảo rằng : “Ta muốn, hãy
lành đi.” Lập tức bịnh
phung biến mất, người
phung được lành.  Ngài
liền cho người đi và
nghiêm dặn: “Đừng nói
việc này cho ai cả, nhưng
hãy đến trình diện cùng
thấy tế lễ và dâng lễ theo
như luật của Môi-se đã
định để chứng tỏ cho họ
biết anh đã được sạch.”
Nhưng người ấy đi loan
báo việc này khắp nơi.  Tin
này đồn ra đến nỗi Đức
Giê-su không thể nào vào
phố cách công khai nhưng
phải ở lại trong đồng
hoang.  Dân chúng khắp
nơi kéo đến với Ngài.”

“Khi Đức Giê-su vào một
thành kia, Ngài gặp một
người đàn ông bị phung
đầy mình.  Vừa thấy Ngài,
anh sấp mặt xuống đất, van
xin : “Lạy Chúa nếu Ngài
muốn, Ngài có thể chữa
sạch bệnh cho con !” Ngài
đưa tay sờ anh, bảo :
“Được, hãy sạch đi !” Lập
tức bệnh phung biến mất.
Ngài căn dặn anh đừng nói
cho ai biết, nhưng hãy
trình diện thầy tế lễ và
dâng tế lễ về việc chữa
sạch như Môi-se đã truyền,
để làm bằng chứng cho họ.
Tuy nhiên, tin tức về Ngài
lại càng được đồn rộng đến
nỗi nhiều đoàn dân đông
kéo đến nghe Ngài và để
được Ngài chữa lành.
Nhưng Ngài lui vào những
nơi thanh vắng mà cầu
nguyện.”

Làm sao cả ba tác giả, mỗi người viết và biên soạn một cách độc lập, lại có sự trùng
hợp về ngôn ngữ được sử dụng đến như thế ? Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích về
“vấn đề đồng quan”. Thật ra có một số giả thuyết, nhưng cuối cùng các điểm tương đồng phản
ảnh một nguồn gốc thống tin chung ; những sự khác biệt chứng tỏ một sự độc lập nào đó của
mỗi tác giả ;  nhưng thật ra tất cả các tác giả đều được Đức Thánh Linh thần cảm trong việc
ghi chép và biên soạn tác phẩm phúc âm của họ.

Các đặc tính của Phúc Âm Mác
Mác tường thuật lại những hành động của Chúa Giê-su và phản ứng của những người

chứng kiến các phép lạ.  Bây giờ chúng ta hãy xem 4 đặc tính riêng biệt của quyển sách Mác.

1.   Mác là phúc âm của hành động
Các từ tiếng Hy-lạp “euthus” hay “euteheos”, dịch sang Việt ngữ như là “ngay sau

đó”, “rồi sau đó”, “ngay lập tức”, “không chần chờ”, được sử dụng 42 lần trong Phúc Âm
Mác ; từ này cho chúng ta cảm nhận của một hành động liên tục. Hơn tất cả các Phúc Âm
khác, Mác cho chúng ta cảm nhận của áp lực hằng ngày trên thánh chức của Chúa Giê-su.
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2. Mác là phúc âm mang rất nhiều chi tiết và hình ảnh
Chúng ta hãy so sánh Ma-thi-ơ 8 : 24 “Nhưng Ngài đang ngủ”, và Mác 4 : 38

“Nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ”.

1 : 13 “Ngài ở trong đồng hoang với dã thú bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ ...”.
1 : 33 “Dân cả thành tụ họp trước cửa”.
4 : 36 “… các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng

theo”.
6 : 39 “… cỏ xanh”
9 : 3 “Y phục Ngài trở nên sáng chói và trắng tinh, không một ai trên đời này có thể làm

trắng như vậy”
10 : 17 “… một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi ...”

3. Mác là phúc âm của các phép lạ
Nếu so sánh trên tỷ lệ, Phúc Âm Mác quan tâm rất nhiều đến các phép lạ hơn các Phúc

Âm khác. Mác đặt trọng tâm vào những gì Chúa Giê-su làm hơn là những gì Chúa nói. Quyển
sách của ông chỉ chứa đựng có bốn bài ngụ ngôn ; ngược lại Phúc Âm Mác chứa đựng 21
phép lạ trên 12 chương.

(1) 1 : 21-28 : Chúa đuổi các quỷ thần.

(2) 1 : 29-31 : Chúa chữa lành bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ.

(3) 1 : 40-45 : Chúa chữa lành bệnh cho một người cùi.

(4) 2 : 3-12 : Chúa chữa lành bệnh cho một người bại liệt.

(5) 3 : 1-6 : Chúa chữa lành bệnh cho một người bị teo tay.

(6) 4 : 35-41 : Chúa ra lệnh cho bão tố lặng yên.

(7) 5 : 1-20 : Chúa đổi các quỷ thần ra khỏi một người Giê-ra-sê.

(8) 5 : 25-34 : Chúa chữa lành bệnh cho một phụ nữ mất máu.

(9) 5 : 35-43 : Chúa làm sống lại con gái của Giai-ru.

(10) 6 : 34-43 : Chúa nhân bánh và cá.

(11) 6 : 45-52 : Chúa đi trên mặt nước.

(12) 7 : 24-30 : Chúa đuổi quỷ ra khỏi đứa bé gái người Sy-ri Phê-ni-xi.

(13) 7 : 31-37 : Chúa chữa lành bệnh một người câm-điếc.

(14) 8 : 1-8 : Chúa nhân bánh và cá.

(15) 8 : 22-26 : Chúa chữa lành bệnh một người mù.

(16) 9 : 14-29 : Chúa đuổi quỷ ra khỏi một đứa trẻ.

(17) 10 : 46-53 : Chúa chữa lành bệnh người mù tên Ba-ti-mê.

(18) 11 : 12-14 : Chúa nguyền rủa cây vả.

(19) 16 : 1-8 : Sự phục sinh của Chúa.



Tân Ước 24

(20) 16 : 9-18 : Chúa hiên ra cho các tín hữu.

(21) 16 :19-20 : Sự thăng thiên.

(Không có phép lạ trong các chương 12 đến 15)

Mỗi chương của Phúc Âm Mác có ít nhất một phép lạ, ngoại trừ các chương 12 đến 15
nói về sự thương khó và sự đóng đinh Chúa trên thập tự giá.

Các phép lạ còn có thể xảy ra ngày hôm nay không, hay chỉ là những biến cố của quá
khứ ? Nếu như Chúa Giê-su sống trong thế giới hiện tại của chúng ta, Ngài còn thực hiện các
phép lạ hay không ? Chúa Giê-su vẫn còn hiện diện ở giữa chúng ta, trong Hội Thánh. Chúa
Giê-su đã nói “Ai tin Ta sẽ thực hiện những công việc như Ta và những công việc còn lớn
hơn những gì Ta đã làm ...”.

4. Mác là phúc âm của những phản ứng cá nhân
Qua những trang ông đã viết, Giăng đã nói đến những phản ứng của những người đã

nghe lời Chúa Giê-su giảng dạy. Mọi người “đều kinh hoàng” (1 : 27) ; họ chỉ trích Chúa (2 :
6,7) ; Họ “khiếp sợ” (4 : 41), vân vân ... Chúng ta có thể tìm thấy ít nhất 23 phân đoạn như
thế trong Phúc Âm Mác. Tác giả đã còn làm nổi bật từng ánh mắt (3 : 34) hay những cử chỉ
khác nhau (8 : 23) của Chúa. Anh chị hãy đọc các phân đoạn sau đây và tìm được lồi hành
văn và văn phong đặc trưng của Mác.

1 : 22 “Người ta đều ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài”
2 : 12 “… ai nấy đều ngạc nhiên …”
8 : 33 “Nhưng Ngài quay lại nhìn các mộn đệ …”
8 : 12 “Ngài than thở trong lòng …”

Tóm lại, Mác là quyển Phúc Âm của :

Mác
1. Hành động
2. Những hình ảnh đầy chi tiết
3. Các phép lạ
4. Các quan hệ cá nhân

Người tôi tớ
Phi-líp 2 : 7,8 đã tóm lược lại Phúc Âm Mác : “Nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang

lấy bản thể một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người.  Ngài đã tự
hạ mình xuống, chịu vâng phục cha đến chết trên thập tự giá”.

Đấng Christ là Người Tôi Tớ, sứ giả của Đức Chúa Cha. Thay vì đặt sự chú trọng trên
các lời lẽ của Chúa Giê-su, Mác đặt trọng tâm vào Đấng thực hiện các phép lạ (6 : 2).

Câu gốc chính là Mác 10 : 45. Anh chị nên đọc, chép lại và học thuộc lòng câu này.

Một phân đoạn quen thuộc khác chính là Mác 16 : 15-16. Phân đoạn này có cùng một
ý tưởng với Ma-thi-ơ 28 : 19-20.
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Tác Giả và Cấu Trúc Phúc Âm Mác

Tác giả
So sánh với các tác giả khác của Tân Ước, chúng ta thật sự cũng không biết gì nhiều

về tác giả của Phúc Âm này. Trong quyển sách này, tên của ông không bao giờ được nêu lên.
Truyền thống đã nhận dạng tác giả của Phúc Âm này như là Giăng Mác, con trai của một gia
đình Cơ Đốc Nhân sinh sống tại thành Giê-ru-sa-lem. Có thể ông là người La Mã, vì “Giăng”
là một tên Hê-bơ-rơ còn “Mác” lại là một tên La Mã.

Vài học giả Kinh Thánh cho rằng người thanh niên được nói đến trong phân đoạn Mác
14 : 51-52 chính là Mác. Câu chuyện ngắn này rất đáng được lưu ý. Nhưng không có gì trong
câu chuyện này có thể nhận dạng nhân vật này thật sự là Mác. Ngay cả nơi câu chuyện này
xảy ra có thể liên kết Mác với nhân vật trong câu chuyện. Nếu như chúng ta bỏ đi phân đoạn
này, chúng ta cũng thấy phần còn lại của câu chuyện cũng không bị thay đổi.  Nhưng cũng
khó để chúng ta không có ý muốn thử tìm hiểu xem ai là thanh niên này, và có thể người
thanh niên này chính là tác giả hay không.  Các quyển Phúc Âm đồng quan khác không nói
đến chi tiết này.  Do đó, Mác rất có thể là tác giả của Phúc Âm mang tên ông.

Công Vụ Các Sứ Đồ 12 : 12 Tên của ông là Giăng Mác, con trai của Ma-ri. Ông từng
sinh sống tại Giê-ru-sa-lem. Có thể là trong thời thơ ấu của ông, nhà gia đình ông là nơi
gặp gỡ nhóm họp của hội thánh. (Một số người đã gợi ý rằng nhà gia đình ông là nơi
Chúa Giê-su và các môn đệ dùng buổi ăn cuối cùng).

Cô-lô-se 4 : 10 Mác là cháu (hay là một người bà con họ hàng) của Ba-na-ba.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4 : 36-37 Bác (hay chú, hay cậu) của Mác là Ba-na-ba, thuộc chi
phái Lê-vi, xuất thân từ đảo Chypre. Ông là người giàu có (ông đã thừa kế được một gia
tài).

Công Vụ Các Sứ Đồ 12 : 25 Mác đã đi đến An-ti-ốt với Ba-na-ba và Phao-lô.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13 : 5 Giăng Mác đã đồng hành với Ba-na-ba và Phao-lô trong
chuyến đi truyền giáo đầu tiên.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13 : 13 Ông rời bỏ Ba-na-ba và Phao-lô để trở về Giê-ru-sa-lem.

Công Vụ Các Sứ Đồ 15 : 37-39 Sau một sự bất đồng ý kiến giữa Phao-lô và Ba-na-ba,
Mác đã đi với Ba-na-ba đến đảo Chypre.

Sau lần được nói đến cuối cùng trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ, Mác biến mất
trong vòng 10 năm và không được nhắc đến trong Tân Ước. Mặc dù Mác có thể đã ngưng
chức vụ của ông rất sớm, với sự thất bại của ông trong chuyến đi truyền giáo, quyển Cô-lô-se
cho chúng ta biết là Mác sau này đã gia nhập vào nhóm các cộng sự viên của Phao-lô tại Rô-
ma, và chính vị sứ đồ này ủy nhiệm ông đến hội thánh Cô-lô-se. Một thời gian sau đó, Phao-
lô đã viết “Mác giúp ích cho ta trong chức vụ” (II Ti-mô-thê 4 : 11).
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Phi-lê-môn 24 Cũng như Lu-ca và những anh em khác, Mác đã trở nên một
cộng sự viên của Phao-lô.

I Phi-e-rơ 5 : 13 Mác đã hợp tác chặt chẽ với Phi-e-rơ.

Mác và Phi-e-rơ
Giữa Phi-e-rơ và Mác có một quan hệ tương tự như giữa Phao-lô và Ti-mô-thê. Mác

vừa là người đồng hành và cũng là một “đứa con” tinh thần của Phi-e-rơ.

Khi chúng ta so sánh bài giảng của Phi-e-rơ, trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10 : 34-43,
với cấu trúc của Phúc Âm Mác, chúng ta sẽ khám phá một sự liên kết rất đáng quan tâm. Các
trọng điểm của Phúc Âm Mác được dựa trên bài giảng của Phi-e-rơ: trông như tác giả của
Phúc Âm Mác đã viết lại theo khung bài giảng của Phi-e-rơ. Mặc dù Mác không là một sứ đồ,
các tác giả của Hội Thánh khởi nguyên đã chấp nhận thẩm quyền sứ đồ của Phúc Âm mang
tên ông. Phúc Âm này thường được gọi là “Phúc Âm theo Thánh Phi-e-rơ”.

Niên đại và nơi phúc âm Mác được biên soạn
Chúng ta không thể ấn định niên đại biên soạn chính xác của Phúc Âm này, tuy nhiên

chúng ta có thể ước tính vào khoảng cuối thập niên 50 của Công Nguyên. Thông tin đến từ
bên ngoài (đến từ các tác giả của Hội Thánh khởi nguyên) và các yếu tố tìm được trong quyển
sách này (những lối hành văn, văn phong khác nhau vân vân ...) phù hợp với nhau để cho
phép chúng ta nghĩ rằng kinh thành Rô-ma là nơi biên soạn, hay ít nhất quyển sách này có chủ
đích truyền giáo cho thế giới La Mã.

Nơi nào Mác có thể biên soạn Phúc Âm mang tên ông ? Tại kinh thành Rô-ma.

Niên đại nào được ước tính như là thời kỳ biên soạn của quyển sách này ? Thập niên
50 của Công Nguyên.

Phúc Âm Mác được viết cho ai ? Người La Mã.

Khi có cơ hội, Mác sử dụng những từ ngữ mượn từ La-tinh hơn là Hy-lạp. Thí dụ, các
danh từ được sử dụng như “census” cho việc nộp thuế chư hầu (12 : 14) hay “centurio” cho vị
sĩ quan đội trưởng 100 quân lính (15 : 39). Phúc Âm Mác nói rất ít về những phong tục tập
quán người Do-thái. Khi nói đến thì ông lại giảng nghĩa với rất nhiều chi tiết, việc mà các
Phúc Âm khác không làm như thế. Mác cũng thêm vào những chi tiết liên quan đến xã hội
người La Mã. Thí dụ, liên quan đến sự giảng dạy về ly hôn, Mác (10 :12) còn phát triển thêm
những gì đã được ghi chép trong Ma-thi-ơ, vì trái ngược với phụ nữ Do-thái, phụ nữ La Mã có
quyền ly hôn. Đó là lý do mà Mác đã viết lời cảnh báo này : “còn nếu đàn bà nào bỏ chồng
để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình [một bản phiên dịch ghi rõ ly dị với chồng]”.
Mác cũng đã dịch các từ ngữ tiếng Am-ram cho người ngoại (thí dụ danh từ “ephphatha” [Ép-
pha-ta trong phân đoạn 7 : 34), và ông cũng đã giải nghĩa các truyền thống Do-thái cho người
ngoại hiểu (Mác 15 : 6).
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Cấu trúc của phúc âm Mác
Câu gốc 10 : 45 của Phúc Âm Mác cho chúng ta hiểu cấu trúc của quyển sách.

Phần giới thiệu: thánh lễ Báp-têm và sự cám
dỗ

“Vì Con Người đã đến không phải để được
phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng
mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
(Mác 10 :45)

I. Các công việc vĩ đại tại Ga-li-lê 1 :14
đến 8 : 30

II.  Cho đến thập tự giá trên Đồi Gôn-gô-tha
8 :31 đến 15 :47 “và hiến dâng mạng sống
mình làm giá chuộc nhiều người.”

Kết luận : Sự Sống Lại

Kết luận :
“Còn các môn đệ khác đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ, và xác chứng
hận lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo”. Mác 16 : 20.
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Các Câu Hỏi

1/ Danh từ “đồng quan” có nghĩa là gì ?

2/ Tại sao ba (3) Phúc Âm đầu tiên được gọi là “Phúc Âm Đồng Quan” ?

3/ Chúng ta biết gì về Mác ?

4/ Mác đã trình bày Chúa Giê-su như thế nào ?

5/ Các đặc điểm của Phúc Âm Mác là gì ?

6/ Có bao nhiêu phép lạ được kể lại trong Phúc Âm này ?

7/ Câu gốc nào là trọng yếu ?

8/ Anh chị có những câu hỏi gì về Phúc Âm này ?

Mác
1.

2.

3.

4.
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Các Câu Trả Lời

1/  Danh từ “đồng quan” có nghĩa là gì ?
Phúc Âm Đồng Quan, đến từ tiếng Hy-lạp “syn” (chung - đồng) và “optanomai” (thấy –
quan điểm).

2/  Tại sao ba (3) Phúc Âm đầu tiên được gọi là “Phúc Âm Đồng Quan” ?
Ba quyển Phúc Âm đầu tiên (Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca) cho thấy một sự tương đồng đáng
ngạc nhiên, dù trong nội dung hay văn phong. Vì thế mà 3 Phúc Âm này được gọi là Phúc
Âm Đồng Quan.

3/  Chúng ta biết gì về Mác ?

Công Vụ Các Sứ Đồ 12 : 12 Tên của ông là Giăng Mác, con trai của Ma-ri. Ông sống tại
Giê-ru-sa-lem. Có thể là trong thời niên thiếu của ông, nhà gia đình ông từng là nơi nhóm
họp của hội thánh. (Một số người gợi ý rằng nhà gia đình ông chính là nơi Chúa Giê-su
và các môn đệ của Ngài đã cử hành buổi tiệc cuối cùng).

Cô-lô-se 4 : 10 Mác là cháu (hay bà con họ hàng) của Ba-na-ba.
Công Vụ Các Sứ Đồ 4 : 36-37 Ba-na-ba thuộc về chi phái Lê-vi, xuất thân từ đảo
Chypre. Ông giàu có (vì ông thừa kế được một gia tài).

Công Vụ Các Sứ Đồ 12 : 25 Mác đi đến An-ti-ốt với Ba-na-ba và Phao-lô.
Công Vụ Các Sứ Đồ 13 : 5 Giăng Mác đã cùng đi với Ba-na-ba và Phao-lô trong chuyến
du hành truyền giáo đầu tiên.
Công Vụ Các Sứ Đồ 13 : 13 Mác đã rời bỏ Ba-na-ba và Phao-lô và trở về Giê-ru-sa-lem.
Công Vụ Các Sứ Đồ 15 : 37-39 Sau một sự bất đồng ý kiến giữa Phao-lô và Ba-na-ba,
Mác đã đi theo Ba-na-ba, cậu (chú, bác) của ông, về đảo Chypre.

Phi-lê-môn 24 Cũng như Lu-ca và một số anh em khác, Mác sau này đã trở nên cộng
sự viên của Phao-lô.
I Pierre 5 : 13 Mác đã hợp tác một cách thân thiết với Phi-e-rơ.

4/  Mác đã trình bày Chúa Giê-su như thế nào ?
Chúa Giê-su Người Tôi Tớ

5/  Các đặc điểm của Phúc Âm Mác là gì ?

Mác
1. Hành động
2. Hình ảnh đầy chi tiết sống động.
3. Các phép lạ
4. Các quan hệ cá nhân
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6/    Có bao nhiêu phép lạ được kể lại trong Phúc Âm này ?
Có ít nhất một phép lạ trong mỗi chương của Phúc Âm Mác, trừ các chương liên quan
đến sự thương khó của Chúa Giê-su, từ chương 12 đến chương 15

7/   Câu gốc nào là trọng yếu ?
Mác 10 : 45.
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Bài nghiên cứu 4
Phúc Âm theo Lu-ca

Phúc Âm Đồng Quan thứ ba là quyển của Lu-ca.

Lu-ca đã nhấn mạnh về nhân thể của Đấng Christ, Con Người Hoàn Hảo đem đến sự
tha thứ và sự cứu rỗi. Lu-ca cũng đã tường thuật lại một cách chính xác và đầy đủ hơn cuộc
đời của Chúa Giê-su cũng sự khởi đầu của Cơ Đốc Giáo, với hai tác phẩm ông đã biên soạn :
Phúc Âm Lu-ca và Công Vụ Các Sứ Đồ. Chủ đích của Lu-ca là chu cấp cho người ngoại một
lịch sử liên tục và đầy đủ về những khởi đầu của Cơ Đốc Giáo. Được viết trước hết cho Thê-
ô-phi-lơ [Théophile], quan chức La Mã hay một người quý tộc, Lu-ca đã nghĩ đến những đọc
giả trí thức của thế giới Hy Lạp – La Mã. Viết theo tư tưởng triết lý, Lu-ca đã trình bày một
câu chuyện theo hệ thống kinh điển về cuộc đời của Đấng Christ, Con Người Lý Tưởng.  Câu
chuyện này được viết một cách tuyệt vời đến nỗi những người thuộc mọi tầng lớp luôn luôn
vui thích nghe nói về Con Người với Thần Thể và Thần Tánh, và cũng là Chúa Cứu Thế.
Như chúng ta sẽ thấy trong bài nghiên cứu này, Lu-ca đặc biệt nhấn mạnh trên sự thương cảm
của Chúa Giê-su đối với những người yếu đuối, những người bệnh tật và những người bị xã
hội loại bỏ.

Các đọc giả của Phúc Âm Lu-ca
Phúc Âm này được viết cho những người trí thức Hy-lạp. Lu-ca là một cộng sự viên

của Phao-lô trong chương trình truyền giáo, và với chương trình này, Phao-lô đã thành lập rất
nhiều hội thánh trong thế giới Hy-lạp. Chắc chắn Lu-ca và Phao-lô đã thấy nhu cầu của một
Phúc Âm mang tính chất đại chúng và được biên soạn với một trình độ văn chương. Vì Lu-ca
viết cho các đọc giả tiếng Hy-lạp, ông ít trích dẫn Cựu Ước và tránh các từ ngữ có nguồn gốc
Do-thái như “ra-bi” và “a-men”.

Chúa Giê-su là Con Trai của Con Người
Chủ đề Con Trai của Con Người được tìm thấy trong suốt Phúc Âm Lu-ca. Trong

chương 3, gia phả của Chúa Giê-su được thiết lập từ A-đam như là khởi điểm. Chúa Giê-su
được trình bày cho chúng ta như là Người đại diện thật sự cho cả nhân loại. Chúa Giê-su, A-
đam thứ hai (Rô-ma từ đoạn 5 : 12 và trở đi), được chứng tỏ là một người hoàn hảo, sanh ra
và sống một cuộc đời không tội lỗi và đã chịu chết rồi sống lại cho sự cứu rỗi của chúng ta.
Danh tước Con Trai của Con Người được áp dụng duy nhất cho Chúa Giê-su, và Ngài cũng
đã sử dụng từ ngữ này khi nói về chính Ngài. Khi nói và làm như thế, Chúa đã tự nhận dạng
hoàn toàn với con người chúng ta, với những yếu đuối và bản chất con người của chúng ta.

Tác Giả
Tác giả, dù không nói đến tên của ông, đã nói rõ chủ đích của ông ngay ở phần giới

thiệu của quyển sách này (1 :4), các phương pháp ông sử dụng (1 :3) và quan hệ của ông với
những người đương thời trong công việc chung của họ (những nhân chứng sống và những tôi
tớ của Ngôi Lời). Phần giới thiệu này (Lu-ca 1 : 1-4) cũng tương tự với phần giới thiệu của
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Công Vụ Các Sứ Đồ. Qua phần giới thiệu này, chúng ta biết được là vào thời của Lu-ca, đã có
nhiều tác phẩm về cuộc đời và công việc của Chúa Giê-su (câu 1). Các biến cố được ghi chép
trong các quyển Phúc Âm đều được biến đến rất nhiều trong thế giới Cơ Đốc (câu 1) và đến
từ những nguồn chính thức rất nghiêm túc (câu 2). Lu-ca chỉ viết Phúc Âm của ông sau khi
tham khảo và nghiên cứu kỹ các sự kiện này (câu 3), đã thực hiện một tường trình với hệ
thống của các sự kiện (các câu 1 và 3). Mục đích của ông là đem đến cho Thê-ô-phi-lơ tất cả
các thông tin chính xác ông đã nhận được.

Phúc Âm Lu-ca và quyển Công Vụ Các Sứ Đồ
Chúng ta có thể có được ý tưởng về tác giả khi xem xét quan hệ giữa Phúc Âm Lu-ca

và quyển Công Vụ Các Sứ Đồ. Nếu cả hai quyển sách đều được biên soạn bởi một tác giả duy
nhất, chúng ta có thể chỉ định Lu-ca vì các yếu tố rõ rệt liên quan đến tác giả mà chúng ta tìm
thấy được trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ.  Với sự quả quyết, chúng ta có thể nói hai quyển
sách này là hai anh em sinh đôi với chủ đề chung về sự ra đời và phát triển của đức tin Cơ
Đốc. Cả hai quyển đều được Lu-ca viết cho Thê-ô-phi-lơ, một tín hữu người ngoại (tên những
người Do-thái gọi người không Do-thái)

Trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ, chúng ta lưu ý đến từ “chúng tôi” thường được sử
dụng, ngôi thứ nhất với số nhiều: điều này gợi ý cho chúng ta là Lu-ca đã đồng hành với
Phao-lô trong nhiều chuyến du hành truyền giáo của ông. Phân đoạn nói đến sự hiện diện của
Lu-ca là Công Vụ Các Sứ Đồ 16 : 10. Chúng ta có thể nghĩ rằng sau khi Phao-lô đã ra đi,
Lu-ca đã ở lại thành Phi-líp như một mục sư để phục vụ hội thánh mới ra đời tại đây (16 :16-
40). Phần còn lại của câu chuyện về chuyến du hành truyền giáo, cũng như hành trình truyền
giáo thứ ba được viết với ngôi thứ ba, cho đến khi Phao-lô trở lại Ma-xê-đoan, khi Lu-ca một
lần nữa tham gia vào đội ngủ truyền giáo.

 Bởi một quy trình phân loại, chúng ta có thể thiết lập sự nhận dạng của tác giả.
Ngoài Lu-ca ra, không có một người đồng hành nào với Phao-lô được nói đến
trong Công Vụ Các Sứ Đồ và các tín thư khác nhau hội đủ các điều kiện như
Lu-ca, vị bác sĩ yêu dấu.

 Lu-ca là người ngoại, có lẽ là người Hy-lạp.

 Ông có tư duy của người Hy-lạp. Thí dụ, trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:2, ông
đã sử dụng từ “người ngoại lai” [Barbarian (Anh ngữ) hay Barbare (Pháp
ngữ)]. Điều này không có nghĩa là cư dân của đảo Man-ta là những người mọi
rợ, nhưng chỉ có nghĩa là họ không nói tiếng Hy-lạp.

 Có thể Lu-ca là một trong những người tin Chúa đầu tiên của Hội Thánh An-ti-
ốt.

 Lu-ca là sử gia của Giáo Hội. Ông đã có ước nguyện viết với hệ thống lịch sử
của Chúa Giê-su, dựa trên những nghiên cứu chính xác của tất cả các sự kiện.
Quyển Công Vụ Các Sứ Đồ tiếp nối theo quyển sách đầu tiên của ông: đó
chính là lịch sử của ba mươi năm đầu tiên của Hội Thánh.
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 Sự kết hợp của ông với Phao-lô được thấy trong suốt quyển Phúc Âm mang tên
ông.  Vì thế mà đôi khi quyển Phúc Âm này còn được gọi là “Phúc Âm theo
thánh Phao-lô”.

Lu-ca trong các tín thư.
Cô-lô-se 4 : 14 nói đến Lu-ca như vị y sĩ yêu dấu.
Trong Phi-lê-môn 24, Lu-ca là cộng sự viên của Phao-lô.
II Ti-mô-thê 4 :11 nói đến người bạn đồng hành trong những ngày cuối đời của Phao-
lô : Lu-ca.

Điều này chứng tỏ cho chúng ta là cả hai, Lu-ca và Phao-lô, đều hợp tác với nhau
trong công việc.

Nhiều người cho rằng Lu-ca chính là “một anh em … được các Hội Thánh ca ngợi về
chức vụ truyền giảng Phúc Âm” (II Cô-rinh-tô 8 : 18) và anh em với người tên là Tít (hay
Tích), một người Hy-lạp đến từ thành An-ti-ốt, như chúng ta thấy trong II Cô-rinh-tô 12 : 18
(“Tôi đã nhờ Tích đi thăm anh chị em và đã cử một anh em khác đi với người”). Tuy nhiên,
chúng ta không có bằng chứng gì về sự gợi ý này cho rằng Lu-ca và Tít là anh em với nhau.

Niên đại và nơi Phúc Âm Lu-ca được biên soạn
Chúng ta có thể ước tính sự biên soạn của Phúc Âm Lu-ca vào khoảng năm 60 của

Công Nguyên. Lu-ca, đã tiếp nhận đức tin khoảng mười năm về trước, đã đi khắp nơi trong
vùng Palestine khi Phao-lô bị giam giữ tại thành Sê-sa-rê. Thời gian Phao-lô bị giam trong tù
đã cho Lu-ca cơ hội nhận lãnh được từ những nhân chứng sống tất cả các thông tin và chi tiết
chính xác về cuộc đời của Chúa Giê-su.

Phúc Âm Lu-ca có lẽ đã được viết bên ngoài vùng Palestine, mặc dù có thể được biên
soạn tại thành Sê-sa-rê. Điều chúng ta có thể nói là quyển sách này đã được viết nơi nào đó
trong thế giới Hy-lạp. Vào giữa thế kỷ thứ hai, và để chống lại các dị thuyết của Marcion
(người đã tự lập nên hệ thống thánh kinh chính điển riêng của Tân Ước), các Phần Mở Đầu
[Prologues] đã được viết để từ đó thiết lập thẩm quyền của thánh kinh chính điển. Các quyển
sách này đã xác định rằng : “Lu-ca là người Sy-ri, nguồn gốc từ thành An-ti-ốt, bác sĩ và môn
đồ của các sứ đồ ... Sau khi các Phúc Âm đã được biên soạn, Phúc Âm Ma-thi-ơ ở Giu-đê và
Phúc Âm Mác ở Ý Đại Lợi --, Lu-ca đã viết Phúc Âm này tại vùng A-chai, dưới sự linh cảm
của Đức Thánh Linh”.

“Đoạn của Mu-ra-tô [fragment muratorien]” được viết vào phần thứ hai của thế kỷ thứ
hai, có nói đến Lu-ca như là tác giả của Phúc Âm thứ ba. Các tác phẩm của các Phụ Giáo Hội
Thánh cũng nói đến Lu-ca như là tác giả của Phúc Âm mang tên ông.

Các Đặc Điểm của Phúc Âm Lu-ca
1. Lu-ca là Phúc Âm mang tính chất lịch sử nhất trong
các Phúc Âm.

Lu-ca đã thực hiện một công việc thật tỉ mỉ khi liên kết lịch sử Kinh Thánh với một số
chi tiết trọng yếu của lịch sử thế tục. Thí dụ khi với phân đoạn 3 : 1-2 (“Năm thứ mười lăm,
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dưới triều Hoàng Đế Ti-bê-ri, khi Bôn-ti Phi-lát làm thống đốc Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư
hầu Ga-li-lê, Phi-líp (em Hê-rốt) làm vua chư hầu Y-tu-rê và Tra-cô-nít, Ly-sa-ni làm vua chư
hầu A-bi-len … ”), chúng ta có thể ấn định được thời kỳ truyền giảng của Giăng Báp-tít vào
khoảng các năm 28 hay 29 của Công Nguyên.

Phân đoạn “Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện, khi Qui-ri-ni-u làm thống
đốc Sy-ri” (2 : 2), là một thí dụ về tính chất lịch sử của Phúc Âm Lu-ca.

Đặc trưng lịch sử của Phúc Âm Lu-ca cũng được thấy qua sự tuyên bố của tác giả
trong phân đoạn 1 : 3 “Vì thế, sau khi cẩn trọng tra cứu chính xác mọi việc từ ban đầu, tôi
thiết nghĩ nên theo thứ tự viết cho ngài, để ngài biết chắc chắn những lời giáo huấn Ngài đã
học là chân xác.” Trong khi các tác giả Ma-thi-ơ và Mác đã thay đổi thứ tự niên đại của cuộc
đời của Chúa Giê-su theo chủ đích sáng tác của họ, Lu-ca đề nghị viết “theo thứ tự” các biến
cố trong cuộc đời của Chúa Giê-su Christ.“Theo thứ tự” không có nghĩa là giữ theo thứ tự
niên đại, dù chúng ta thường nghĩ rằng ông giữ thứ tự niên đại này trong ác tác phẩm của ông.

Chủ đích của Lu-ca trước hết là viết theo tính chất lịch sử ; đó là đặc điểm phân biệt
ông với các tác giả Phúc Âm khác. Sau khi kiểm tra các sự kiện lịch sử được nêu lên trong
Phúc Âm thứ ba này, chúng ta thật ngạc nhiên với độ chính xác của chúng. Lu-ca là một trong
những sử gia chính xác và nghiêm chỉnh nhất trong thời đại của ông.

2. So sánh với tất cả các quyển Phúc Âm, Lu-ca là
quyển sách văn chương nhất.

Trong tất cả các tác giả Phúc Âm, Lu-ca là người thành thạo ngôn ngữ Hy Lạp nhất.
Khác với các tác giả khác, Lu-ca, bởi quốc tịch của ông, là một người ngoại (một người
không Do-thái).

Ngôn ngữ bản xứ của ông là Hy-lạp. Hơn nữa là một bác sĩ, ông có được một trình độ
học vấn cao. Văn phong lưu loát của Phúc Âm ông viết không làm chúng ta ngạc nhiên. Đế
nhấn mạnh về tính chất văn chương của Phúc Âm Lu-ca, chúng ta hãy xem các điểm sau đây:


 Hai chương đầu tiên của Phúc Âm Lu-ca chứa đựng bốn bài thơ hay bài ca
được nhìn nhận như là các bài thánh ca kinh điển của Hội Thánh. Bốn bài này được biết
đến với các tên La-tinh như :

 Bài thánh ca Magnificat 1 :46-55
 Bài thánh ca Gloria in Excelsis 2 :14
 Bài thánh ca Bénédictus 1 :67-79
 Bài thánh ca Nunc Dimittis 2 :28-32

 Ngôn ngữ của Lu-ca là ngôn ngữ y học. Giáo sư thần học Hobart đã tìm thấy
400 từ ngữ y học trong quyển sách này. Khi Ma-thi-ơ và Mác chỉ nói đến “cơn sốt”,
Lu-ca đã viết về “cơn số nặng” (Ma-thi-ơ 8 : 14 ; Mác 1 : 30 và Lu-ca 4 : 38). Khi
Lu-ca nói đến người bị bệnh cùi (5 : 12), ông viết rằng người này bị “phung đầy
mình”, có nghĩa là đã bị bệnh cùi với một tiến độ phát triển.
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 Rất nhiều nhân vật trong Phúc Âm Lu-ca không những được biết đến với tính
chất giáo huấn mà còn với tính chất văn chương. Thí dụ, các bài ngụ ngôn về người
Sa-ma-ri nhân lành và đứa con hoang đàng được xem là những kiệt tác văn chương.

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

Ảnh hưởng của Phao-lô, thần học gia đầu tiên của Hội Thánh, được thể hiện qua các
tác phẩm của Lu-ca. Phúc Âm này trình bày giáo lý về con người của Đấng Christ và ý nghĩa
của sự ăn năn hối cải, sự cứu rỗi, sự xưng công chính, sự chuộc tội, và nhiều chủ đề thần học
khác. Danh từ “xưng công chính”, đặc trưng của từ vựng sử dụng bởi Phao-lô, xuất hiện nhiều
lần trong các tác phẩm của Lu-ca.

Mặc dù Lu-ca đã trình bày nhiều chủ đề về giáo lý, ông đặt ưu tiên trên giáo lý về Đức
Thánh Linh trong Phúc Âm mang tên ông cũng như trong quyển Công Vụ Các Sứ Đồ. Tất cả
các nhân vật chính yếu trong các tác phẩm ông viết đều được“đầy dẫy Đức Thánh Linh” :
Giăng Báp-tít (1 : 15), Ma-ri (1 : 35), Ê-li-sa-bét (1 : 41), Xa-cha-ri, (1 : 67), Si-mê-ôn (2 :
25-26) và chính Chúa Giê-su (4 : 1). Nhân thể của Đấng Christ thể hiện qua sự lệ thuộc hoàn
toàn của Chúa nơi Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.

4. Lu-ca là Phúc Âm dài nhất trong các Phúc Âm.
Lu-ca là người biên soạn phần lớn nhất của Tân Ước, có lẽ ngoại trừ các tác phẩm của

Phao-lô.

Một các tóm lược, Phúc Âm Lu-ca là quyển sách tiêu biểu nhất trong các Phúc Âm về...

Lu-ca cũng là quyển sách ...
1. Lịch sử
2. Văn chương
3. Giáo lý
4. Dài nhất

Anh chị hãy đọc các phân đoạn sau đây và tìm kiếm các đặc điểm được minh họa
trong các phân đoạn này :

1. Lu-ca 1:1-4 ____________________________________________________________

2. Lu-ca 1:26 _____________________________________________________________

3. Lu-ca 3:16 _____________________________________________________________

4. Lu-ca 9:56 _____________________________________________________________

5. Lu-ca 10:30-36 _________________________________________________________

6. Lu-ca 15:11-32 _________________________________________________________

7. Luc (cả quyển sách) _____________________________________________________
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Các câu trả lời :
1. Tính chất lịch sử - chủ đích của Lu-ca là biên soạn mọi sự kiện theo hệ thống.
2. Tính chất niên đại - Lu-ca nói đến tháng thứ 6.
3. Tính chất giáo lý - Lu-ca nhấn mạnh trên giáo lý về Đức Thánh Linh.
4. Tính chất giáo lý - Lu-ca nói đến giáo lý về sự cứu rỗi.
5. Tính chất văn chương - Phúc Âm Lu-ca là một kiệt tác văn chương.
6. Tính chất văn chương - Chúng ta không bao giờ có thể quên được các nhân vật của
bài ngụ ngôn này.
7. Dài nhất – Lu-ca là Phúc Âm dài nhất trong các Phúc Âm.

Các Chủ Đề Chính Yếu
Lu-ca cũng là Phúc Âm của những người bị lãng quên và bỏ rơi: phụ nữ, người nghèo,

trẻ em. Chúng ta hãy lưu ý đến sự lập lại của các nhân vật này, khi ông nói đến các phụ nữ
(43 lần), trẻ em (chỉ có Phúc Âm Lu-ca mới ghi chép về thời thiếu niên của Chúa Giê-su và sự
ra đời của Giăng Báp-tít), và người nghèo (8 bài ngụ ngôn trong Phúc Âm Lu-ca nói đến
người nghèo khổ).

Những phụ nữ trong Phúc Âm Lu-ca
Lu-ca công nhận tình trạng phụ nữ bị khinh miệt trong thế giới thời của ông, và ông đã

nhấn mạnh trên thái độ của Chúa đối với phụ nữ. Lu-ca nói đến 13 phụ nữ, mà chúng ta
không thấy trong các Phúc Âm khác. Một số phụ nữ xuất hiện khi Chúa Giê-su ra đời, một số
khác xuất hiện khi Ngài sắp sửa qua đời và khi Ngài sống lại.

Lu-ca cho chúng ta nhiều chi tiết về bản tính của Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su, hơn là
Ma-thi-ơ.

1. Ê-li-sa-bét: mẹ của Giăng Báp-tít : Lu-ca 1 :5, 6, 40, 45, 57
2. An-ne : vị nữ tiên tri : Lu-ca 2 :36-38
3. Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na, Xu-sa-na, và nhiều phụ nữ khác, đã đồng hành với
Chúa Giê-su và các môn đệ của Chúa, và chu cấp cho các nhu cầu của họ : Lu-ca 8 :
2-3
4. Các phụ nữ đã khóc khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, và những phụ nữ hiện
diện dưới chân thập tự giá cũng như ở hang mộ: Lu-ca 23 : 55-56 ; 24 : 1-11

Những trẻ em trong Phúc Âm Lu-ca
Phúc Âm Lu-ca có một sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em. Sự ra đời và thời thơ ấu của

Chúa Giê-su và của Giăng không được tìm thấy trong Phúc Âm Mác. Lu-ca lại dành đến ba
chương nói về thời kỳ này. Lu-ca ghi chép lại đến ba lần các phép lạ liên quan đến các thanh
thiếu niên (7 : 12 ; 8 : 42 ; 9 : 38) : con trai của người quả phụ tên Na-in, con gái của Giai-ru,
và đứa con trai một người vô danh.
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Phúc Âm của những người bị xã hội bỏ quên
Lu-ca đã miêu tả Chúa Giê-su như là Cứu Chúa của những người nghèo và những

người bị đàn áp. Qua câu chuyện của Giáng Sinh, chúng ta biết được là Ma-ri và Giô-sép là
những người nghèo vì họ chỉ dâng hiến hai chim bồ câu con (2 : 24).

Chỉ có Lu-ca mới ghi chép trong phân đoạn 4 : 18 các lời lẽ của Chúa Giê-su trong
nhà hội của làng Na-xa-rét : “Thần Chúa ngự trên Ta vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền
giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,
cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát, và công bố kỷ nguyên thi
ân của Chúa.”

Tám (8) bài ngụ ngôn của Phúc Âm Lu-ca (và chúng ta chỉ tìm thấy trong Phúc Âm
này) làm nổi bật sự tương phản giữa giàu và nghèo, hay nhấn mạnh về những người nghèo
khổ.

7 : 41-43 Hai người thiếu nợ 15 :8-10 Quan tiền bị mất
10 :25-37 Người Sa-ma-ri nhân lành 15 :11-32 Đứa con hoang đàng
11 :5-8 Người bạn đến quấy rầy 16 :1-13 Người quản gia bất lương
12 :13-21 Người giàu dại dột 18 :1-8 Người quả phụ bị đàn áp

Sự thương cảm của Chúa Giê-su đối với những người bị xã hội loại bỏ được thấy qua
câu chuyện người phụ nữ trụy lạc (7 : 37-50), “những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què
quặt” được mời đến bửa tiệc lớn (14 :15-21), người giàu và La-xa-rơ (16 :19-31), và sự ban
phước cho Xa-chê (19 :1-10).

Lu-ca, mặc dù thuộc về tầng lớp giàu có, và trên tầng lớp trung lưu, nhưng lại tự nhận
dạng mình với những người nghèo khổ. Các đọc giả của ông chắc chắn thuộc về một tầng lớp
xã hội như ông. Phúc Âm của ông phản ảnh thái độ thật sự của một môn đồ Đấng Christ, dù
người ấy thuộc về tầng lớp xã hội nào đi nữa. Lu-ca đã mang lại hy vọng cho những người bị
xã hội lãng quên và loại bỏ.

Lời cầu nguyện trong Phúc Âm Lu-ca
Một chủ đề quan trọng của Phúc Âm Lu-ca là sự cầu nguyện. Lu-ca nói đến mười tình

huống đặc biệt mà chúng ta thấy Chúa Giê-su cầu nguyện, trước và sau những giai đoạn khẩn
trương và thử thách trong thánh chức của Chúa. Con Người hoàn hảo, thực hiện một cách
toàn hảo công việc của Ngài, luôn luôn giữ sự thông công với Cha của Ngài. Chúa Giê-su đã
cầu nguyện :
 
 Khi Ngài nhận lãnh thánh lễ Báp-têm ........................................................... 3 :2

Sau một ngày chữa lành bệnh cho những người bệnh tật ............................ 5 :15-16
 Trước khi chọn lựa các sứ đồ của Ngài ........................................................ 6 :12
 Trước khi thông báo các thống khổ của Ngài ………………........................ 9 :18
 Khi Chúa hóa hình ........................................................................................ 9 :29
 Khi bảy mươi môn đồ vui mừng trở về từ chuyến đi truyền giáo của họ

………………………………………………………………………………... 10 :21-22
 Trước khi dạy các môn đồ cầu nguyện ………………................................ 11 :1
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 Trước khi đi đến quyết định đầy đau đớn tại vườn Gết-sê-ma-nê ….......... 22 :39-46
 Khi cầu thay cho những kẻ thù của Ngài trên thập tự giá ........................... 23 :34
  Khi phó thác linh hồn của Ngài cho Cha Ngài …….................................... 23 :46

Chúa Giê-su đã dạy cho các môn đệ về sự cầu nguyện và sự kiên trì trong sự cầu
nguyện (6 :12 ; 10 :2 ; 11 :1-13 ; 18 :1-14). Chúa cũng nói về hai thí dụ về sự cầu nguyện:
lời cầu nguyện của người thâu thuế (18 :13) và lời cầu nguyện của người Pha-ri-si (18 :11).

Đức Thánh Linh trong Phúc Âm Lu-ca
Ngôi vị và công việc của Đức Thánh Linh là chủ đề chính yếu trong các tác phẩm của

Lu-ca. Đức Thánh Linh được nói đến trong Phúc Âm Lu-ca nhiều hơn hai quyển Phúc Âm
trước đó hiệp lại.

Lu-ca đặc biệt quan tâm đến công việc của Đức Thánh Linh trong thánh chức của
Chúa Giê-su. Tất cả các Phúc Âm khác ghi chép sự hiện đến của Đức Thánh Linh khi Chúa
Giê-su nhận lãnh thánh lễ Báp-têm ; nhưng chỉ có Lu-ca duy nhất đã nói them : “Đức Giê-su
đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng
hoang” (4 :1). Ba quyển Phúc Âm Đồng Quan kể lại câu chuyện của sự cám dỗ của Chúa,
nhưng chỉ có Phúc Âm Lu-ca nói rằng “Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh,
trở về Ga-li-lê.” (4 :14). Chỉ có Phúc Âm Lu-ca mới kết luận với lời hứa về Đức Thánh Linh
(24 :49). Ngày hôm nay cũng chính Đức Thánh Linh đó ban cho chúng ta một đời sống sung
mãn của chiến thắng và thánh chức.

Cấu trúc
Lu-ca đã viết phần mở đầu của ông trong một lối hành văn kinh điển của tiếng Hy-lạp,

cho thấy sự thành thạo về ngôn ngữ văn chương của ông. Phần còn lại của hai tác phẩm của
ông được biên soạn trongười Hy-lạp phổ thông của giới trí thức của thế giới Hy-lạp – La Mã
của thời đó.

Các phép lạ
Có sáu (6) phép lạ được ghi chép duy nhất trong Phúc Âm Lu-ca.Tất cả 6 phép lạ này đều

liên quan đến sự quan tâm đặc biệt của Lu-ca đến người nghèo khổ trong xã hội.

 Cuộc đánh cá mầu nhiệm …................................................... 5 :1-11
 Sự sống lại của đứa con trai bà quả phụ Na-in ……................ 7 :11-17
 Sự chữa lành của người phụ nữ còng lưng… ............................... 13 :10-17
 Sự chữa lành của người đàn ông mắc bệnh phù thũng ................. 14 :1-6
 Sự chữa lành của mười người cùi ………...................................... 17 :11-19
 Sự chữa lành tai bị tổn thương của Malchus …………................ 22 :49-51
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Các bài ngụ ngôn
Tính chất đại chúng của Phúc Âm Lu-ca được thấy rõ trong các bài ngụ ngôn. Các bài

ngụ ngôn của Phúc Âm Ma-thi-ơ liên quan đến vương quốc thiên đàng, trong khi đó các bài
ngụ ngôn của Phúc Âm Lu-ca bắt đầu bằng “một người ...”

Lu-ca có chính xác 18 bài ngụ ngôn đặc trưng và riêng biệt. Các bài ngụ ngôn được
biết đến nhiều nhất là :

 Người Sa-ma-ri nhân lành .................................................. Lu-ca chương 10
 Đứa con hoang đàng ……....................................................... Lu-ca chương 15

Các bài ngụ ngôn khác là :

7 : 41-43   Những người thiếu nợ 14 :31-32 Vị vua và chiến tranh
11 :5-8 Những lời cầu khẩn từ người bạn
của người đi xa

15 :8-10 Đồng quan bị mất

12 :13-21  Người giàu dại dột 16 :1-13 Người quản gia bất lương
12 :35-40  Các tôi tớ tỉnh thức 16 :19-31 Người giàu và La-xa-rơ
12 :41-48  Người tôi tớ trung thành và người
quản gia bất trung

17 :7-10 Người tôi tớ vô dụng

13 :6-9 Cây vả không trái 18 :1-8 Người quả phụ quấy rầy
14 :7-11    Những người được mời dự tiệc 18 :9-14 Người Pha-ri-si và người thâu

thuế
14 :28-30  Ngôi tháp 19 :11-27 Mười nén bạc

Các phân đoạn riêng biệt của Phúc Âm Lu-ca
Có nhiều câu chuyện, minh họa và bài giảng mà chỉ có Lu-ca nói đến, thí dụ như : sự

ra đời của Giăng Báp-tít, sự thụ thai của Ma-ri, thời thơ ấu của Chúa Giê-su, gia phả đi đến A-
đam, định hướng đặc biệt của Phi-e-rơ, sự tin nhận Chúa của người phụ nữ trụy lạc trong nhà
của Si-môn, sự chối bỏ Chúa Giê-su của những người Sa-ma-ri, sự làm việc nặng nhọc hằng
ngày của Ma-thê, sự giáo huấn các môn đệ (14 : 25-35), những giọt máu trong vườn Gết-sê-
ma-nê, Chúa Giê-su bị đưa ra trước vua Hê-rốt, các phụ nữ khóc than trên đường đến Đồi Sọ,
sự tin nhận Chúa của kẻ trộm cướp ăn năn, cuộc đối thoại trên đường đến làng Em-ma-út ...
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Đại cương của Phúc Âm Lu-ca
Phúc Âm Lu-ca có thể được chia ra làm bốn phần. Ngược lại với hai Phúc Âm Đồng

Quan đầu tiên, Lu-ca dành phần lớn Phúc Âm của ông cho chuyến đi của Chúa Giê-su đến
thành Giê-ru-sa-lem.

I. Thời niên thiếu của Chúa Giê-su 1 :5 – 4 :13
Các chương 1 và 2 cho chúng ta biết về thời niên thiếu của Chúa Giê-su và chuyến đi

với cha mẹ của Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, khi Ngài 12 tuổi. Chương 3 ghi chép lại gia
phả của Chúa Giê-su, từ Ma-ri đến A-đam, thánh chức của Giăng Báp-tít và thánh lễ Báp-têm
của Chúa Giê-su vào năm 30 tuổi. Chương cuối của phần này kể lại câu chuyện về sự cám dỗ
của Ngài.

II. Thánh chức tại vùng Ga-li-lê : Lu-ca 4 :14 – 9 :50
Lu-ca đặt trọng tâm vào các lời lẽ cũng như các hành động của Chúa Giê-su. Con Trai

của Con Người cũng là Người thực hiện các phép lạ và cũng là vị Thầy vĩ đại.

Thông điệp cũng như các phép lạ của Ngài bắt đầu từ làng mà Ngài từng sinh sống :
Na-xa-rết. Chúa Giê-su có hai hành trình trong vùng Ga-li-lê, hành trình trước khi lựa chọn
mười hai môn đệ, và hành trình sau sự lựa chọn này. Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ (“Thầy là
Đấng Christ của Đức Chúa Trời”) là điểm tột đỉnh của phần thứ hai của Phúc Âm Lu-ca,
cùng với sự hóa hình và phép lạ cuối cùng giữa công chúng của Chúa.

III. Chúa Giê-su đi đến thành Giê-ru-sa-lem 9 :51 –
19 :44

Lu-ca dành đến mười chương cho thánh chức của Chúa Giê-su tại vùng Giu-đê, trong
khi Ma-thi-ơ chỉ dành có hai chương; Mác, một chương ; và Giăng, năm chương.

Phần này chứa đựng nhiều bài ngụ ngôn hơn là phép lạ. Các câu trả lời của Chúa Giê-
su đối với các câu hỏi được đặt rất đáng cho chúng ta lưu ý đến. Có hai phân đoạn dài khi
Chúa Giê-su khóc trên thành Giê-ru-sa-lem : 13 :34,35 và 19 :41-44.

IV. Sự đóng đinh trên thập tự giá và sự sống lại 19 :45
– 24 :53

Phần này bắt đầu với Đấng Christ trong Đền Thờ và kết thúc với Chúa Giê-su trong
hang mộ. Trong các chương 19 đến 21, chúng ta thấy sự đối diện giữa Chúa Giê-su với các
lãnh đạo Do-thái, bài giảng của Chúa Giê-su cho các môn đệ về ngày tận thế, buổi tiệc cuối
cùng, và Chúa Giê-su bị bắt trong vườn Gết-sê-ma-nê. Trong các chương cuối cùng của
quyển sách này, chúng ta thấy Chúa Giê-su đối diện với Hội Đồng Sanhedrin, với Phi-lát rồi
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với Hê-rốt. Sau đó là thập tự giá và hang mộ. Chương 24, phần kết luận, kể lại sự phục sinh
và sự thăng thiên của Chúa Giê-su.

Một người nào đó đã từng gọi Phúc Âm Lu-ca là “quyển sách tuyệt với nhất của thế
giới”. Một kiệt tác văn chương và lịch sử mà không quyển sách nào khác có thể sánh được ;
nhưng Phúc Âm Lu-ca còn hơn thế nữa : đó là câu chuyện của Con Trai của Con Người, Chúa
Cứu Thế của chúng ta.

Niên đại về sự ra đời của Chúa Giê-su
6-5 Trước Công Nguyên Tin được thông báo cho Xa-cha-ri Lu-ca 1 :5-25
6 tháng sau Tin được thông báo cho Ma-ri

Ma-ri đến thăm Ê-li-xa-bét
Lu-ca 1 :26-38

3 tháng sau Ma-ri trở về Na-xa-rết
Tin được thông báo cho Giô-sép
Sự ra đời của Giăng

Lu-ca 1 :56
Ma-thi-ơ 1 :18-24
Lu-ca 1 :57-80

5-4 Trước Công Nguyên Chúa giáng sinh tại Bết-lê-hem.
Tin được loan truyền cho những người
chăn chiên

Ma-thi-ơ 1;
Lu-ca chương 2
Lu-ca 2 :8-20

8 ngày sau Phép cắt bì của Chúa Giê-su Lu-ca 2 :21
32 ngày sau Lễ dâng trẻ của Chúa Giê-su Lu-ca 2:22-28
4-3 Trước Công Nguyên Sự viếng thăm của các nhà thông thái

Sự chạy trốn sang Ai Cập
Sự tàn sát trẻ em

Ma-thi-ơ 2 :1-12
Ma-thi-ơ 2 :13-15
Ma-thi-ơ 2 :16-18

3-2 Trước Công Nguyên Sự trở về làng Na-xa-rết Ma-thi-ơ chương 2 ;
Lu-ca chương 2
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Các Câu Hỏi

1/ Lu-ca đã miêu tả Chúa Giê-su như thế nào ?

2/ Lu-ca là ai ? Anh chị hãy tóm lược lại những gì anh chị học được từ tiểu sử của ông.

3/ Bốn đặc điểm riêng biệt của Phúc Âm Lu-ca phân biệt quyển sách này với các Phúc Âm
khác.  Phúc Âm Lu-ca là quyển sách ……. nhất :

Lu-ca
1.
2.
3.
4.

4/ Các chủ đề chính yếu nào được tìm thấy trong Phúc Âm Lu-ca ?

5/ Cấu trúc của Phúc Âm này như thế nào ?

6/ Anh chị có những câu hỏi nào liên quan đến Phúc Âm này không ?
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Các Câu Trả Lời

1/   Lu-ca đã miêu tả Chúa Giê-su như thế nào ?
Lu-ca đã nhấn mạnh trên nhân thể của Đấng Christ, Con Người Hoàn Hảo

2/   Lu-ca là ai ? Anh chị hãy tóm lược lại những gì anh chị học được từ tiểu sử của ông.

3/ Bốn đặc điểm riêng biệt của Phúc Âm Lu-ca phân biệt quyển sách này với các Phúc Âm
khác.  Phúc Âm Lu-ca là quyển sách ……. nhất :

Lu-ca là quyển sách ... nhất
1. Mang tính chất lịch sử nhất.
2. Mang tính chất văn chương nhất.
3. Mang tính chất giáo lý nhất.
4. Dài nhất.

4/  Các chủ đề chính yếu nào được tìm thấy trong Phúc Âm Lu-ca ?
a) Vị trí của phụ nữ.
b) Vị trí của trẻ em.
c) Vị trí của những người bị đàn áp.
d) Sự cầu nguyện.
e) Ngôi vị và công việc của Đức Thánh Linh.

5/  Cấu trúc của Phúc Âm này như thế nào ?
I. Thời thiếu niên của Chúa Giê-su : Lu-ca 1 :5 – 4 :13
II. Thánh chức tại vùng Ga-li-lê : Lu-ca 4 :14 – 9 :50
III. Chúa Giê-su đi đến thànhững Giê-ru-sa-lem : Lu-ca 9 :51 – 19 :44
IV. Sự đóng đinh trên thập tự giá và sự sống lại : Lu-ca 19 :45 – 24 :53
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Bài nghiên cứu 5
Phúc Âm theo Giăng

Mỗi quyển Phúc Âm đều kể lại câu chuyện của Chúa Giê-su, nhưng mỗi Phúc Âm
trình bày một khía cạnh khác nhau, theo chủ đích của mỗi tác giả :

Ma-thi-ơ đã nói ........ Đấng Mê-si từng được hứa
đã đến  ......

Anh chị hãy xem các chứng
thư của Ngài  !

Mác đã xác định ....... Chúa đã hành động như thế
nào ...........

Anh chị hãy xem quyền năng
của Ngài !

Lu-ca đã miêu tả ........... Chúa đã sống như thế nào
................

Anh chị hãy xem nhân thể
của Ngài !

Giăng đã tuyên bố ........ Chúa thật sự là ai ......... Anh chị hãy xem thần thể
của Ngài !

Chân dung bốn mặt của Chúa đem đến cho chúng ta sự ngạc nhiên và tôn kính Ngài,
và chúng ta có thể cùng nói với sứ đồ Giăng : “Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ
giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh
quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.” 1 : 14.

Phúc Âm Giăng được viết cho …
Sứ đồ Giăng, khi viết quyển sách của ông từ một thế hệ sau các tác giả Phúc Âm khác,

muốn gửi đến sứ điệp phúc âm cho toàn thế giới, không phân biệt các dân tộc hay quốc gia,
với một thông điệp thật đặc biệt : “Ngôi Lời đã giáng thế làm người”.

Phúc Âm Giăng và các Phúc Âm Đồng Quan
Phúc Âm Giăng đã được viết với mục đích bổ sung các câu chuyện đã có về cuộc đời

và công việc của Chúa Giê-su.  Chúng ta không thể khẳng địng là Giăng đã biết và đã đọc các
Phúc Âm đồng quan khác hay không. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng trong nội dung cho
chúng ta thấy là Giăng đã viết Phúc Âm của ông để bổ sung cho các Phúc Âm đồng quan đã
có.

Tác Giả
Như các Phúc Âm khác, quyển sách này không có yếu tố nào cho phép việc nhận dạng

ai là tác giả. Tuy vậy, đa số các Phụ Giáo của Hội Thánh đã chỉ định Giăng, người cuối cùng
còn sống sót lại trong các sứ đồ, chính là tác giả của Phúc Âm này.

Tân Ước cũng mang đến cho chúng ta một số yếu tố đáng quan tâm về tác giả của
quyển sách này.

Ai là cha của Giăng ? Mác 1 :19 Xê-bê-đê
Ai là anh cả của Giăng ? Mác 1 :19 Gia-cơ.
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Họ làm công việc gì ? Mác 1 :19 Họ là những ngư dân.
Đã có quan hệ gì giữa doanh nghiệp của Xê-bê-đê với Phi-e-rơ và Anh-rê ? Lu-ca

5 :10 Họ đi đánh cá chung với nhau. Chúng ta cũng lưu ý là tất cả các tác giả của các quyển
Phúc Âm đều có một nghề nghiệp để mưu sinh.

Các Phúc Âm cũng nói đến mẹ của Giăng : Ma-thi-ơ 27 :56 ; Mác 15 :40 ; Mác 16 :1.

Giăng hưởng được một sự tương giao mật thiết đặc biệt với Chúa Giê-su. Giăng
13 :23.  Câu chuyện về Tiệc Thánh cho thấy Giăng có được một vị trí rất đặc biệt. Ông chính
là “môn đệ yêu dấu”.

“Môn đệ kia”, trong Giăng 18 :15-18, cho phép chúng ta nghĩ đó là ông. Làm sao
Giăng lại được mọi người biết đến trong cung điện của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ? Nhiều
học giả cho rằng Giăng là người đại diện thương mại cho doanh nghiệp đánh cá của cha ông
tại Giê-ru-sa-lem. Dú sao đi nữa, câu chuyện về sự phán xử Chúa Giê-su trước Thầy Tế Lễ
Thượng Phẩm An-ne quá sống động mà chúng ta cứ tưởng tượng như ông lúc đó có mặt tại
hiện trường.

Tân Ước cũng nói đến con người và bản tính của Giăng. Chúa Giê-su đã gọi Giăng và
anh của ông, Gia-cơ, “Các con trai của sấm sét”; vì họ có tính dễ nóng giận. Chúng ta thấy
được trong một phân đoạn khác (Lu-ca 9 :49-54) sự thiếu khoan dung và sự cứng rắn của
Giăng.  Với bản chất đầy nhiệt huyết, ông luôn luôn trung thành với Chúa Giê-su. Và Chúa
Giê-su đã biến đổi bản tính của ông và thanh tẩy khuynh hướng nóng giận, hung hăng của ông
thành một sứ đồ của tình yêu thương. “Giăng chính là tấm gương của một người tội lỗi đã
được biến đổi để trở nên một nhân chứng vĩ đại cho Chúa Giê-su”

Niên đại và nơi Phúc Âm Giăng được biên soạn
Có thể là Giăng đã viết Phúc Âm của ông tại thành Ê-phê-sô, nơi ông đã sống vào

những năm cuối đời của ông. Từ đó ông đã bị Hoàng Đế Domitien ra lệnh bắt ông và lưu đày
ông trên đảo Bát-mô (Patmos).

Dù có một số học giả cho rằng Phúc Âm Giăng được biên soạn vào một thời kỳ cận
đại hơn, đa số các học giả Kinh Thánh đã thống nhất với nhau là Phúc Âm Giăng đã được viết
vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90 của Công Nguyên.

Tác phẩm chép tay cũ nhất của Tân Ước chính là một phần của Giăng 18 :31-33 và
37-38. Đó là cuộn sách da Rylands. Cuộn sách da này được chép vào các năm 135 đến 150
của Công Nguyên. Có thể đó chỉ là bản chép của quyển sách này, nhưng chúng ta không có
đủ yếu tố để xác định điều đó.

Các Đặc Điểm của Phúc Âm Giăng
Nếu như chúng ta cho rằng ba Phúc Âm Đồng Quan đã được phổ biến trong thế giới

Cơ Đốc trong suốt ba thập niên tiếp theo sự biên soạn của các Phúc Âm này, thì chúng ta có
thể nói gì về Phúc Âm của Giăng ? Giăng đã viết Phúc Âm thứ tư này cho ai ? Phải chăng ông
muốn đem lại một sự quân bình cho bức tranh tổng thể mà các Phúc Âm Đồng Quan đã phát
họa ? Hay Giăng muốn viết một quyền hồi ký cho Chúa Giê-su ?
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Chủ đích của Giăng rất rõ rệt: ông đã viết Phúc Âm này để chứng tỏ rằng Chúa Giê-su
Christ là Con Trai của Đức Chúa Trời. Giáo lý chủ yếu của Phúc Âm này là Thần Thể và
Thần Tánh của Chúa Giê-su Christ. Mỗi đặc điểm được phác thảo bởi Giăng đều làm nổi bật
chủ đề này.

Phúc Âm Giăng cũng có bốn đặc điểm làm cho quyển sách này hoàn toàn khác biệt
với các Phúc Âm khác. Chúng ta hãy xem các đặc điểm này.

1. Giăng là Phúc Âm của Biện Giáo Học [apologétique]
“Biện Giáo Học” [hay còn được gọi là Tin Chứng Học] là một từ ngữ thần học có

nghĩa là “một sự bênh vực của đức tin”. Đó là ý tưởng của Phi-e-rơ khi ông nói trong 1 Phi-
e-rơ 3 :15 “Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em
có hy vọng đó. Phải làm điều này với sự nhu mì và kính trọng, …”.

Trong Phúc Âm của ông, Giăng đã dành nỗ lực trình bày một biện giáo hay tin chứng
của đức tin. Một biện giáo gia (như Giăng) sẽ trình bày bằng chứng và những sự làm chứng
về đức tin để những người khác có thể tin và tiếp nhận đức tin.

Mục đích biện giáo được thấy rõ trong phân đoạn chính yếu của Giăng 20 : 30-31.
“Vậy Đức Giê-su còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ mà không ghi lại trong
sách nầy. Nhưng những điều nầy được ghi chép để anh chị em tin Đức Giê-su là Chúa Cứu
Thế, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin đó anh chị em được sống trong Danh Ngài”.
Biện giáo học chính là việc trình bày các dấu lạ được lựa chọn như là bằng chứng cho chân
lý: “Chúa Giê-su là Đấng Christ, Con Trai của Đức Chúa Trời”.

Sự khẳng định “Tôi tin !” phải được đặt trên một bằng chứng không thể chối cải được.
Câu hỏi sâu sắc nhất về triết học của thế gian chính là : “Chúa Giê-su có phải thật sự là
Thượng Đế không ?” Chúng ta có nhiều lý do chính đáng để trả lời là Vâng ! Chúa Giê-su
Christ chính là Thượng Đế. Phúc Âm Giăng cho chúng ta nhiều bằng chứng không thể chối
cải được về thần thể và thần tánh của Ngài.  Và chúng ta có thể xác định rằng Phúc Âm Giăng
là một quyển sách về biện giáo học [apologétique].

Ba (3) từ ngữ trọng yếu được tìm thấy trong Giăng 20 :30-31 là : các phép lạ, anh chị
em tin, và sự sống.

Mặc dù Phúc Âm Giăng là quyển sách được các Cơ Đốc Nhân ưa chộng nhất, thật ra
Giăng cũng viết quyển sách này cho những người ngoại giáo, để họ có thể “tin” và “có được
sự sống”. Đối với chúng ta, những người đã tin, đây là một quyển Phúc Âm để củng cố đức
tin chúng ta và cho chúng ta những lý do để giải nghĩa niềm hy vọng tồn hữu bên trong mỗi
người chúng ta. Nhưng quyển sách này cũng là một quyển sách truyền giáo.

Khoa biện giáo dựa trên sự làm chứng của nhiều người, hay sự làm chứng đến từ
những nguồn thông tin chắc chắn. Danh từ “sự làm chứng” hay động từ “làm chứng”, “chứng
tỏ” được lập lại 40 lần trong Phúc Âm Giăng. Anh chị hãy đọc các phân đoạn sau đây. Theo
anh chị, ở đây ai làm chứng, và nhân vật đó làm chứng cho ai ?
1. Giăng 1 :7-8, 19, 32, 34 ___________________________________________________

2. Giăng 4 :39 ____________________________________________________________
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3. Giăng 5 :36 ____________________________________________________________

4. Giăng 5 :37 ____________________________________________________________

5. Giăng 5 :39 ____________________________________________________________

6. Giăng 8 :14 ____________________________________________________________

7. Giăng 15 :26____________________________________________________________

8. Giăng 15 :27____________________________________________________________

9. Giăng 19 :25-27_________________________________________________________

10. Giăng 21 :24___________________________________________________________

Các câu trả lời :

1. Giăng-Báp-tít.“Và tôi đã thấy và làm chứng rằng Ngài là Con Trai của Đức Chúa
Trời”.

2.  Người phụ nữ Sa-ma-ri. “Ngài đã nói tất cả những gì tôi đã làm”.

3. Các công việc. Bảy (7) dấu lạ chứng tỏ thần thể và thần tánh của Chúa.

4. Đức Chúa Cha đã làm chứng vào dịp thánh lễ Báp-têm của Chúa. “Đây là Con
Trai của Ta ”.

5. Kinh Thánh. Các lời tiên tri của Cựu Ước.

6. Chúa Giê-su. “Ta là …”.

7. Đức Thánh Linh. Đấng Christ được tôn vinh trong Hội Thánh.

8. Các môn đệ. Vào dịp lễ Ngũ Tuần.

9. Giăng, nhân chứng của sự đóng đinh Chúa trên thập tự giá.

10. Giăng. “từ những việc đó”, có nghĩa là thần thể và thần tánh của Đấng Christ.

Đây là công việc của một nhân chứng: nói về những điều mình đã trông thấy và trãi
nghiệm và chứng tỏ được đó là sự thật; có nghĩa là một người biện giáo (hay tin chứng).
Đối diện với sự hiển nhiên, sự bất tín vẫn còn bởi sự thiếu thiện chí chứ không phải vì thiếu
kiến thức và thiếu hiểu biết. Khi xem xét tất cả các bằng chứng, không ai có thể phủ nhận
Chúa Giê-su là Thượng Đế. Chỉ rất tiếc là nhiều người vẫn từ chối không chịu tin vì họ
không muốn nhìn nhận vương quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Phạm
tội trong lòng chính là ý chí cá nhân của một người muốn tự mình làm Thượng Đế trong đời
sống của mình. Trở nên một Cơ Đốc Nhân có nghĩa là tự đặt mình hoàn toàn dưới thẩm
quyền của Đấng Christ vì Ngài chính là Thượng Đế.

Phao-lô đã định nghĩa tội lỗi như sau, “Họ đổi chân lý Đức Chúa Trời lấy điều giả trá
và thờ lạy, phụng sự tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa ...” (Rô-ma 1 :25). Định nghĩa này rất rõ -
chúng ta chỉ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời hay tự thờ phượng cá nhân mình, hay những
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vật hay những người muốn được thờ phượng như Đức Chúa Trời (con người hay các quỷ
thần). Hành động đầu tiên dẫn đến sự sống, những sự thờ phượng khác dẫn đến sự chết.

Bằng chứng không thể chối cải được của chân lý trong đức tin Cơ Đốc được thể hiện
trong phân đoạn Giăng 13 : 34-35. Đó chính là bằng chứng hữu hình mà thế gian ngày hôm
nay đang cần. Đức tin của chúng ta không chỉ dựa trên một giáo điều có thể so sánh với một
giáo điều khác. Nhưng thật ra đức tin của chúng ta phải được chứng tỏ bởi một cuộc đời hoàn
toàn được biến đổi bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thể hiện qua các quan hệ của
chúng ta với những người khác. Đó chính là sự biện giáo hay tin chứng hùng mạnh nhất để
thuyết phục cả thế gian này.

2. Giăng là quyển sách của bảy (7) phép lạ
Trong ba mươi lăm phép lạ của Chúa Giê-su được ghi chép trong các Phúc Âm,

Giăng chỉ chọn có bảy phép lạ trong Phúc Âm của ông. Sự lựa chọn liên quan đến chủ đích
của ông: chứng tỏ Chúa Giê-su là Đấng Christ, Con Trai của Đức Chúa Trời.
Các dấu lạ (hay các phép lạ) chứng tỏ các công việc khác nhau của quyền năng Chúa Giê-su
và tất cả đều làm chứng cho thần thể và thần tánh của Chúa.

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

Anh chị hãy lưu ý ở đây là ba (3) phép lạ liên quan đến thiên nhiên (nước thành rượu,
nhân bánh và cá, và đi được trên mặt nước) ; ba (3) phép lạ khác liên quan đến sự chữa lành
(sự chữa lành đứa con trai một vị quan, một người bại liệt, và một người mù bẫm sinh) ; và
một phép lạ liên quan đến sự sống lại (La-xa-rơ).

Nhưng bằng chứng nào Giăng có thể đưa ra để chứng tỏ Chúa Giê-su là “Đấng được
gửi đến”, “Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu” (Đấng Mê-si)? (Giăng 2 :23, 3 :2, 3 :34,
5 :31-37)

“Tôi biết chắc rằng Chúa Giê-su là Thượng Đế vì ...”

Ngài đã thực hiện các phép lạ chứng tỏ rõ ràng sự làm chứng về thần thể và thần tánh
của Ngài: Chúa đã biến nước thành rượu, nhân cá và bánh, đi được trên mặt nước, chữa lành
(từ xa) con trai một vị quan, chữa lành người bại liệt trong ngày nghỉ ngơi [và như thế chứng
tỏ vương quyền tể trị của Chúa trên ngày Sa-bát], và Chúa đã làm sống lại La-xa-rơ. Một
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mình các phép lạ không thể chứng tỏ thần thể và thần tánh của Chúa, nhưng một sứ mệnh
thiên định của Chúa phù hợp với Kinh Thánh. Anh chị hãy xem các chi tiết bổ sung trong các
phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8 :10-12 hay II Tê-sa-lô-ni-ca 2 :9 ; Khải Huyền.13 :3.

3. Giăng là quyển sách của bảy (7) “Ta là … ”
Chúng ta đã nói đến giáo lý riêng biệt về con người của Chúa Giê-su được thể hiện

trong Phúc Âm Giăng. Vậy ai là Chúa Giê-su Christ ? Giăng đã trình bày Chúa với bảy (7)
bức tranh thật sống động.

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

Tại sao bảy (7) lời khẳng định đó có rất nhiều ý nghĩa đến thế ? Trong Xuất Ê-díp-tô
Ký 3 :14 chúng ta tìm được định nghĩa về Thượng Đế : “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”.
Khi sử dụng mỗi lời khẳng định bắt đầu với “Ta là”, Chúa Giê-su nhấn mạnh thần thể và thần
tánh của Ngài.  Chính Thượng Đế đó, (Ta là) đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự nô lệ ở Ai
Cập cũng là Chúa Cứu Thế Chúa Giê-su Christ đem đến sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết.

Ba (3) Ta là nói đến “sự sống” (và cũng là một trong các danh từ chủ yếu của Phúc
Âm Giăng): bánh hằng sống, sự sống lại và sự sống, Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống.
Hai (2) Ta là trình bày Đấng Christ như là nguồn của sự sống (cây nho thật), và nguồn của
chân lý (ánh sáng của thế giới). Hai (2) Ta là còn lại liên quan đến các chiên con (người chăn
chiên nhân từ và cánh cửa).

Trong Phúc Âm Giăng, Chúa Giê-su đã nói câu này đến 23 lần : một lần trong chương
4 ; năm lần trong chương 6 và năm lần trong chương 8 ; bốn lần trong chương 10, một lần
trong các chương 11, 13 et 14 ; hai lần trong chương 15, và ba lần trong chương 18.

4. 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. Quyển sách này cho chúng ta một bức tranh thật cân đối,
quân bình về Chúa Giê-su. Đúng, Chúa là Thượng Đế, nhưng Ngài không là xa vời và không
thể hiểu được, không thể đến gần được đối với con người. Chúa cũng là một Người và Chúa
hiện diện ở giữa chúng ta. Bao nhiêu người đã đến gần Chúa và đã tiếp cận với 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 ...
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Cấu trúc của Phúc Âm Giăng
Chúng ta có thể có rất nhiều cấu trúc khác nhau về Phúc Âm Giăng. Khi chúng ta nhớ

rằng phân đoạn Giăng 20 : 30-31 đã cho chúng ta cấu trúc và chủ đích của Phúc Âm này,
chúng ta sẽ có thể thiết lập một đại cương như sau :

I.   Bảy dấu lạ Các chương 1 đến 13 “các dấu lạ” - thánh chức của
Chúa với cộng đồng

II.  Giáo huấn riêng biệt cho
các môn đệ

Các chương 13 đến 17 “Hãy tin!” - thánh chức riêng
biệt

III.  Sự hy sinh và sự chiến
thắng

Các chương 18 đến 21 “Sự sống” - Sự thương khó
của Chúa

Giăng đặt rất nhiều trọng tâm trên giai đoạn bảy ngày cuối cùng của Chúa : sự thương
khó. Ông đã dành gần phân nửa quyển Phúc Âm của ông (40%) cho tuần lễ cuối cùng này.

Từ vựng được sứ đồ Giăng sử dụng trong quyển sách này rất đặc biệt đến nỗi một hay
hai câu được lấy ra khỏi văn cảnh cũng dễ dàng được nhận dạng. 3 từ trong tất cả các từ khác
được lập lại trong Phúc Âm này :

 Các dấu lạ là các phép lạ được lựa chọn để chứng tỏ thần thể và thần tánh của Chúa
Giê-su. Các dấu lạ này cũng là sự làm chứng của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-su.
(Giăng 10 :24,25)

 Động từ hay danh từ tin, được viết bằng nhiều cách và dưới nhiều dạng thức khác nhau,
xuất hiện 98 lần trong Phúc Âm Giăng. Từ này ẩn chứa hàm ý là mỗi một người phải
thánh hiến cuộc sống của mình cho Đấng Christ. Đối với Giăng, tin nơi Đấng Christ là
nhận lãnh Ngài đến mức độ trở nên một người tham gia với Chúa trong đời sống của
Ngài. Tin chắc rằng các dấu lạ chính là bằng chứng của quyền năng Thượng Đế trong
Chúa Giê-su (Giăng 5 :19,21 ; 14 :10,11), trên sự hợp lý một tín hữu có thể từ đó bước
đi với đức tin dựa trên Lời của Ngài (Giăng 5 :24,47), chứ không dựa trên các phép lạ !

 Danh từ sự sống, trong ngôn ngữ của sứ đồ Giăng, thể hiện tất cả những gì một tín hữu
nhận lãnh được với sự cứu rỗi. Đó là kinh nghiệm quan trọng nhất mà một người có thể
nhận lãnh được.

Nói một cách tóm lược, ba từ chủ yếu của Phúc Âm Giăng là :

1. Các dấu lạ: sự mặc khải của Đức Chúa Trời.

2. Tin: phản ứng của con người đối với sự mặc khải đó.

3. Sống: kết quả của việc tin.

Một số từ ngữ khác là đặc trưng đối với Phúc Âm Giăng: “làm chứng”, “ánh sáng” (và
ngược lại “sự tăm tối”), “tôn vinh” (“đem vinh hiển”, “tình yêu thương”, “công việc”, “thế
gian”, “sai phái” (“gửi đến”), “hiểu biết”, “cư ngụ (ở trong)”, “Đấng Cha”.
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Các phân đoạn nổi tiếng của Phúc Âm Giăng
Giăng chương 10 ................................................. Ta là người chăn chiên nhân từ.

Anh chị hãy nhờ đến cụm từ “Ta là”. Chương 10 là phân đoạn được biết đến nhiều
nhất của Phúc Âm Giăng.

Chúa Giê-su, Con Trai của Đức Chúa Trời
Những người Do-thái tìm cách giết chết Chúa Giê-su, vì Chúa đã dám “… gọi Đức

Chúa Trời là Cha, tự cho mình bình đẳng với Đức Chúa Trời” (5 :18). Chúa Giê-su có thật
sự bình đẳng với Đức Chúa Trời không ?

1. Bình đẳng với Đức Chúa Trời trong các công việc (5 :19)

2. Bình đẳng với Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết (5 :20)

3. Bình đẳng với Đức Chúa Trời trong quyền năng làm sống lại những người đã chết
(5 :21, 28, 29)

4. Bình đẳng với Đức Chúa Trời trong quyền năng phán xét (5 :22, 27)

5. Bình đẳng với Đức Chúa Trời trong sự vinh hiển (5 :23)

6. Bình đẳng với Đức Chúa Trời trong công việc khôi phục và tái thiết (5 :24, 25)

7. Bình đẳng với Đức Chúa Trời ngay cả trong sự hằng hữu (5 :26)
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Các Câu Hỏi
1/ Phúc Âm Giăng đã được viết cho ai ?

2/ Chúng ta biết gì về tác giả ?

3/ Phúc âm Giăng là quyển sách của ...

Giăng
1.

2.

3.

4.

4/ Giáo lý chính yếu của Phúc Âm Giăng là gì ? ___________________________________

___________________________________________________________________________

5/ Để hiểu được chủ đích của Giăng, chúng ta cần tìm phân đoạn trọng yếu nào ......
___________________________________________________________________________

Trong phân đoạn này có ba từ chủ yếu. Đó là ba từ nào ?

____________________          ____________________          __________________

6/ Danh từ biện giáo học (hay tin chứng học) [apologétique] có nghĩa là gì ?
___________________________________________________________________________

Biện giáo học có còn hữu ích và cần thiết ngày hôm nay không ?

7/ Chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là Thượng Đế. Trong Phúc Âm Giăng có bảy (7) dấu lạ,
hay phép lạ chứng tỏ thần thể và thần tánh của Chúa. Các phép lạ đó là phép lạ nào ?

1. ___________________________ 5. ______________________________

2. ___________________________ 6. ______________________________

3. ___________________________ 7. ____________________________

4. ___________________________



Tân Ước 53

8/ Giăng giới thiệu cho chúng ta bảy (7) bức tranh đầy chi tiết sống động về con người của
Chúa Giê-su. Chúa Giê-su thật sự là ai ? Ta là ...

1. ___________________________ 5. ______________________________

2. ___________________________ 6. ______________________________

3. ___________________________ 7. ____________________________

4. ___________________________

8/  Anh chị có những câu hỏi gì về phúc âm này không ?
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Các Câu Trả Lời

1/ Phúc âm Giăng đã được viết cho ai ? Cả nhân loại.

2/ Chúng ta biết gì về tác giả ?  Anh chị hãy xem hai trang đầu của bài nghiên cứu về Phúc
Âm Giăng

3/  Phúc âm Giăng là quyển sách của ...
1. Biện giáo học.
2. Bảy (7) dấu hiệu (phép lạ).
3. Bảy (7) Ta Là.
4. Những cuộc gặp gỡ cá nhân.

4/ Giáo lý chính yếu của phúc âm Giăng là gì ? Thần thể và thần tánh của Chúa Giê-su.
Chúa chính là Đức Chúa Trời.

5/ Để hiểu được chủ đích của Giăng, chúng ta cần tìm phân đoạn trọng yếu nào ?
Giăng 20 :30-31

Trong phân đoạn này có ba từ chủ yếu. Đó là ba từ nào ? Các phép lạ (các dấu lạ), tin, và
sống

6/ Danh từ biện giáo học (hay tin chứng học) [apologétique] có nghĩa là gì ?
Biện luận và bênh vực đức tin.

Biện giáo học có còn hữu ích và cần thiết ngày hôm nay không ? Đương nhiên là có.
Đức tin Cơ Đốc không chỉ là một sự chấp nhận về mặt lý trí của một giáo điều (dù có một

giáo điều là rất tốt), nhưng còn là một kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời. Là một người
biện giáo cũng có nghĩa là có một tương giao mật thiết với Chúa Giê-su Christ, hiểu biết
Chúa, và nói về Chúa cho những người chung quanh chúng ta.

7/ Chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là Thượng Đế. Trong Phúc Âm Giăng có bảy (7) dấu lạ,
hay phép lạ chứng tỏ thần thể và thần tánh của Chúa. Các phép lạ đó là phép lạ nào ?

1. Chúa đã đổi nước thành rượu.
2. Chúa đã nhân ra bánh và cá.
3. Chúa đã đi trên mặt nước.
4. Chúa đã chữa lành con trai một vị quan.
5. Chúa đã chữa lành người bại liệt.
6. Chúa đã chữa lành người mù bẫm sinh.
7. Chúa đã làm sống lại La-xa-rơ.
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7/ Giăng giới thiệu cho chúng ta bảy (7) bức tranh đầy chi tiết sống động về con người của
Chúa Giê-su. Chúa Giê-su thật sự là ai ? 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


