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Tìm hiểu qua về kinh Tân Ước
(hay Tân Ước Tổng Quan)

Đường vào Các Kho Báu

của Lời Đức Chúa Trời

Efforce-toi  de te prsenter devant Dieu comme un homme
prouv, un ouvrier qui n'a point  rougir, qui dispense
droitement la parole de la vrit. 2 Timothe 2:15

"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như
người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng

giảng dạy lời của lẽ thật."
II Tim. 2/ 15

Matthieu est  l ’vangile  de /  du /  des :

Matthieu
1.
2.
3 .
4 . 4 1

Qui tai t  Matthieu ?  Que savons -nous de sa vie  et  de son minis tre  ?

45

On suppose que l’vangile de Matthieu fut crit dans la ville d'
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Tân Ước Tổng Quan

Phần giới thiệu về kinh Tân Ước

1) Phúc Am Ma-thi-ơ
2) Phúc Am Mác
3) Phúc Am Lu-ca
4) Phúc Am Giăng
5) Công vụ các Sư đồ
6) Rô-ma
7) I&II Cô-rinh-tô
8) Ga-la-ti và Ê-phê-sô
9) Phi-líp và Cô-lô-se
10) I&II Tê-sa-lô-ni-ca
11) I&II Ti-mô-thê
12) Tít và Phi-lê-môn
13) Hê-bơ-rơ
14) Gia-cơ
15) I&II Phi-e-rơ
16) I&II Giăng và Giu-đe
17) Khải huyền
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Phần Giới thiệu

Các sách lịch sử Phao-
Lô khi
còn tự
do

Phao-Lô
vào tù lần

thứ hai

Giăng
đến Ê-
phê-sô

Mat. Mc. Luc. Giă. Công vụ.
1     13     16  18   21       28

Biên soạn các sách Phúc Am (Mat., Mc., Luc.) (Giăng)

Thành lập Phát triển Củng cố
5-4 TC .                          29 SC. . 60 SC. .                            95 -97

Các tín thư
của Phao-lô Ga-la-t i

I Tê-sa-lô-ni-ca
I I Tê-sa-lô-ni-ca

I Cô-rinh-tô
II Cô-rinh-tô
Rô-ma

Cô-lô-se
Ê-phê-sô
Phi-líp
Phi-lê-môn

Các tín thư
của Phao-lô I Ti-mô-thê

Tít
II Ti-mô-thê

Các tín thư Gia-cơ                      I Phi-e-rơ

tổng quát II Phi-e-rơ
Hê-bơ-rơ
Giu-đe

Igiăng
IIGiăng

IIIGiăng

Sách tiên tri Khải Huyền
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Bố cục cô đọng của Tân Ước

1. Các sách về tiểu sử : 4.

(1) Ma-thi-ơ. Tác giả : một trong mười hai sứ đồ. Câu truyện kể này
đặc biệt dành cho người Do Thái, để chứng minh rằng Giê-
su chính là Vì Vua và là Đấng Cứu Thế (Mê-si) đã được nói
đến qua các lời t iên tri của dân Do Thái.

(2) Mác. Tác giả : Ông Mác (tức Giăng-Mác : Jean-Marc).Một câu
truyện kể ngắn gọn, ý nhị, sâu sắc, nhấn mạnh về quyền lực
siêu nhiên của Đấng Christ đối với thiên nhiên vũ trụ, bệnh
tật và các tà l inh. Toàn bộ năng quyền thiên thượng này
được thi thố vì phúc lợi của con người.

(3) Lu-ca. Tác giả : Lu-ca,"người thầy thuốc  được yêu chuộng". Đây là
tiểu sử đầy đủ nhất về Chúa Cứu Thế Giê-su, mô tả được
những nét đặc thù của Con Người luôn giàu lòng thương xót
đối với các thành  phần tội nhân và người nghèo khổ trong
đời.

(4) Giăng. Tác giả : Sứ đồ Giăng, "người môn đồ được Chúa yêu".
Phúc Am Giăng mô tả Chúa Giê-su trong tư cách là Con
ĐCT, và ghi chép lại những sự giáo huấn hết sức sâu nhiệm
của Ngài. Hai từ ngữ "đức tin" và "sự sống đời đời" khá nổi
bật xuyên suốt trong sách Phúc Am này.

2. Sách lịch sử : Công vụ Các Sứ đồ. Tác giả : Lu-ca. Sách này được
coi như phần tiếp nối của Phúc Am Lu-ca, và ý tưởng trọng
tâm được tập chú vào các vấn đề như : nguồn gốc và sự lớn
mạnh của Hội Thánh ban đầu, kể từ khi đấng Christ về trời,
cho tới lúc sư`đồ Phao-lô bị giam cầm tại Rô-ma.

3. Số thư tín của Phao-lô : 13.
(1) Rô-ma. Gửi cho những tín hữu ở Rô-ma.
(a) Các chương 1-11.  Dạy dỗ về sự cần thiết và tính chất của chương

trình kế hoạch cưu rỗi.

(b) Các chương 12-16. Chủ yếu gồm những lời cổ xúy động viên liên
quan đến các bổn phận thuộc linh, cũng như các nghĩa vụ
xã hội và trách nhiệm công dân.

(2) I Cô-rinh-tô. Gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Các chủ đề chính gồm
có : quá trình thanh tẩy Hội Thánh và các sự dạy dỗ về giáo
lý.

(3) IICô-rinh-tô. Các chủ đề chính gồm có : những đặc điểm của chức
vụ sứ đồ, và sự bênh vực cho chức vị sứ đồ của Phao-lô.

(4) Ga-la-ti. Gừi cho Hội Thánh Ga-la-ti. Các chủ đề chính gồm có : sự
bênh vực cho thẩm quyền sứ đồ của Phao-lô và giáo lý
‘được xưng công bình bởi đức tin’, cũng như những sự cảnh
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báo phải đề phòng các giáo sư giả vàsự trở về với Do Thái
giáo.

(5) Ê-phê-sô. Gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô. Tín thư này tr ình bày về
một chương trình kế hoạch cứu rỗi đầy vinh hiển, đồng thời
cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc tất cả những rào cản giữa
người Do Thái và Dân Ngoại đều bị cất bỏ.

(6) Phi-líp. Đây là một tín thư chan chứa tình yêu thương, được gửi
tới cho Hội Thánh Phi-líp. Tín thư bày tỏ mối quan hệ khăng
khít giữa sứ đồ Phao-lô với đấng Christ, kinh nghiệm vui
mừng được vào chốn ngục tù vì cớ Danh Giê-su, và niềm kỳ
vọng sâu xa của sứ đồ mong muốn thấy Hội Thánh cứ kiên
trì bước đi trong nguồn giáo lý Cơ-dốc thánh thiện.

(7) Cô-lô-se. Gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se. Chủ đề chính của tín thư này
là sự vinh quang của Đấng Christ, đấng làm đầu Hội Thánh
và cũng chính là đấng kêu gọi chúng ta xa lánh mọi thứ triết
lý trần tục và tội lỗi.

(8) I Tê-sa-lô-ni-ca. Gửi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.Tín thư này gồm
có các lời giới thiệu, gửi gắm, những hồi niệm, những lời
khuyên bảo và khích lệ động viên của sứ đồ Phao-lô. Tín thư
đặc biệt nhấn mạnh tới niềm hi vọng đầy an ủi về sự hiện
đến trong tương lai của Đức Chúa Giê-su Christ.

(9) II Tê-sa-lô-ni-ca. Phần tiếp theo của tín thư I Tês., được biên soạn
để giúp Hội Thánh hiểu rõ giáo lý về sự tái lâm của Đấng
Christ, dồng thời cảnh báo cho tín dồ về những sự hỗn loạn
và bất ổn xã hội.

(10) I Ti-mô-thê. Những lời khuyên về đường lối xử thế và thi hành
chức vụ, dành cho một mục sư trẻ tuổi.

(11) II Ti-mô-thê. Lá thư cuối cùng của Phao-lô, được viết không lâu
trước khi ông về nước Chúa, nhằm mục đích hướng dẫn và
khuyên dạy "người con trai thiêng liêng yêu dấu của mình".

(12) Tít. Một tín thư mục vụ, gồm những lời khuyên và động viên khích
lệ gừi đến cho một người bạn rất chân t ình đang hầu việc
Chúa nơi vùng khó khăn. Tín thư đặc biệt nhấn mạnh đến
các công việc tốt lành, hay việc làm công đức.

(13) Phi-lê-môn. Một lá thư riêng gửi cho Phi-lê-môn, để khẩn nài ông
này vui lòng tiếp nhận và tha thứ cho Ô-nê-xim, người nô lệ
bỏ trốn.

4. Các tín thư tổng quát : 8.

(1) Hê-bơ-rơ. Tác giả : không rõ. Chủ đề chính : sự vinh hiển tột đình
của Đấng Christ và những phước lành của thời kỳ giao ước
mới, so sánh với những phước lành của thời kỳ giao ước cũ.
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(2) Gia-cơ.. Tác giả : có thể là Gia-cơ, em của Chúa.  Tín thư được gửi
cho những người Do Thái trở lại t in theo Đấng Christ, trong
thời kỳ tản lạc. Chủ đề chính : đức tin thực tiễn, được thể
hiện qua những việc làm công đức, tốt lành, thì khác với sự
thực hành  đức tin đơn thuần..

(3) I Phi-e-rơ. Một tín thư đầy khích lệ, được sứ đồ Phi-e-rơ viết gửi
cho những thánh đồ sống tản lạc khắp vùng Tiểu Á. Đề tài
chính của tín thư là : Noi theo gương Đấng Christ, các tín
đồ đã được ân sủng để chiến thắng những hoàn cảnh thử
thách gian lao, và sống cuộc sống thánh thiện trong một
thế giới chống nghịch Đạo Trời.

(4) II Phi-e-rơ. Chủ yếu cảnh báo về các giáo sư giả ngụy và những kẻ
nhạo báng đạo Chúa.

(5) I Giăng. Đây là một thông điệp thuộc linh sâu sắc được sứ đồ Giăng
gưỉ tới các đoàn thể tín hữu trong Hội Thánh. Thư tín đặc
biệt nhấn mạnh về việc người tín đồ có được đặc ân để tiếp
cận nguồn tr i thức thiên thượng, hiểu được nghĩa vụ của mối
thông công huynh đệ, và biết sống chan hòa trong tình
tương thân tương ái.

(6) II Giăng. Đây là một lá thư ngắn của sứ đồ Giăng viết cho  "người
nữ tín đồ có tên Kyria và các con cái của bà", trong đó có đề
cập tới chân lý nhiệm mầu của thiên thượng và triết lý giả
ngụy của thế gian. Ngoài ra, tín thư ngắn này cũng đưa ra
lời cảnh báo về những giáo sư giả.

(7) III Giăng. Một tín thư mục vụ gửi cho Gai-út, trong đó gồm có những
lời gửi gắm, dặn dò, hoặc vài nhận xét ngắn gọn về một số
thành viên của Hội Thánh.

(8) Giu-đe. Tác giả : có thể là Giu-đe, em của Gia-cơ. Các chủ đề chính
gồm có : những trường hợp lịch sử điển hình về sự bội ước,
bội đạo, cũng như các sự phán xét, hình phạt dành cho tội
nhân, và các lời cảnh báo về những giáo sư biến chất, thối
nát.

5. Sách tiên tri. Khải Huyền.
Tác  giả : Sứ đồ Giăng.
Các đề tài chính : chủ yếu gồm một loạt những khải tượng
huyền nhiệm liên quan đến những biến cố lịch sử của Hội
Thánh. Sách này mô tả cuộc tranh chấp lớn lao về tinh thần,
đạo đức giữa quyền lực của Thượng Đế và thế lực của Sa-
tan, để rồi được kết thúc với sự đắc thắng huy hoàng của
CHIÊN CON. –Amen !
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Phúc Am Ma-thi-ơ (hay Tin Lành theo Thánh Ma-thi-ơ)

Các nhan đề của sách : Sách mang tên của môn đồ và sứ đồ Ma-thi-ơ.
« Giê-su : Vua Cứu Thế »
« Sách  nói về Vì Vua»

Tác giả :
Ma-thi-ơ cũng còn được biết đến với cái tên Lê-vi (Luc. 5/27; Mác
2/14).
Ma-thi-ơ có nghĩa là « ân tứ của ĐCT» và Lê-vi là« liên kết, hiệp nhất».

Niên đại của sách : Vì trong sách không thấy đề cập chút gì đến sự hủy
phá thành Giê-ru-sa-lem, cho nên người ta nghĩ rằng sách
này không thể được biên soạn sau năm 70 SC (Mat. 24).

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

Từ ngữ then chốt : « Con Ngưởi », được dùng 32 lần.

Các câu KT then chốt : Mat. 1 :1 ; 5 :17-18 ; 24 :14

Thông điệp trọng tâm : ‘’... để ứng nghiệm cho những gì Chúa đã
phán truyền qua các đấng tiên tri...’’. Những lời t iên
tri của Cựu Ước về Vì Vua Cưu Thế đã được rao ra
một cách hết sức tỏ tường, nhất là về sự giáng hạ của
Ngài, và sứ đồ Ma-thi-ơ đã dùng câu tuyên bố nói trên
đến 12 lần để nhấn mạnh rằng các lời t iên tri ấy đang
trong giai đoạn hoàn thành.

Thành phần độc giả đối tượng : Sách được viết chủ yếu dành cho thành
phần độc giả người Do Thái. Sách có trích dẫn gần 60 lần
các lời t iên tri về đấng Cứu Chuộc, và khoảng 40 các lời KT
của Cựu Ước. Sứ mạng của Đấng Christ bên cạnh dân Do
Thái đã được trình bày một cách đặc biệt rõ nét..Mat.
10:5,6 ; 15:24

Bố cục :

1)Phần giới thiệu hay chuẩn bị cho vì vua Cứu Thế Ch. 1 :1-Ch.4 :11

Gia phổ của Ngài Ch.1:1:14
Ngài vào đời Ch.1:8-2:12
Ngài chịu báp-tem Ch.3:13-17
Ngài chịu cám dỗ Ch.4:1-11
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2) Chức vụ của Đấng Christ tại xứ Ga-li-lê, hay là sự trình bày về nước
thiên đàng Ch.19- Ch.28

Những bài thuyết giảng của Chúa Ch.5 - Ch.7
Công việc hay hành động của Chúa         Ch.8-Ch.10
Cảm nghĩ hay phản ứng của dân chúng    Ch.11-Ch.18

3) Chức vụ của Đấng Christ tại xứ Giu-đê và một số những chứng minh
khác về nước thiên đàng Ch.19-Ch.28

Sự giới thiệu Chúa như một vì vua Ch19-Ch.25
Chúa bị đóng đinh và được đưa vào phần mộ Ch.26 và27
Chúa sống lại cách vinh hiển Ch.28

B. 1) Sự ra đời của đấng minh vương Ch.1 và2
2) Người dọn đường cho Vua đến Ch.3
3) Vua gặp thử thách Ch.4:1-11
4) Lời tuyên bố của Vua Ch.4:12-25
5) Những luật lệ của Vua Ch.5-Ch.7
6) Chức vụ của Vua Ch.8-Ch.11-19
7) Vua bị từ khước Ch.11:20-Ch.20
8) Vua đi vào thành Ch.21-Ch.25
9) Sự chết và sự sống lại của Vua Cứu Thế  Ch.26-28
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Phúc Am Mác (hay Tin Lành theo Thánh Mác)

Các nhan đề của sách : Sách mang tên của Giăng-MÁC (Jean MARC),
một cộng sự viên của các sứ đồ.

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

Tác giả : Trong sách Phúc Am này không thấy nói đến tên tác giả,
song việc gán cho Mác, phụ tá đắc lực của sứ đồ Phi-e-rơ,
là tác giả, cũng chẳng bao giờ khiến ai phải thắc mắc nghi
ngờ. Ông Mác này tức là « Giăng có biệt danh là Mác »,
được Tân Ước nhắc đến tám lần. Giăng là tên Do Thái của
ông, còn Mác là tên La-tinh hay La-mã của ông. Mác có
nghĩa là lễ phép, thông minh, sáng sủa, nhưng đồng thời
cũng có nghĩa là hiếu chiến (thích gây sự, ấu đả).

Niên đại của sách : Không thể đưa ra một niên đại chính xác, tuy nhiên
rất có khả năng là sách được biên soạn vào cuối những năm
50 SC.

Từ then chốt :
« Euthos », được dịch là « vừa khi, tức thì, ngay tức khắc...». Ví dụ :
Mác 1:10, 18,20, 31, 42, 43.
Từ « Euthos »xuất hiện 42 lần trong sách Mác, nhưng chỉ có 7 lần
trong sách Ma-thi-ơ, và duy nhất một lần trong sách Lu-ca.

Câu KT chìa khóa :
Ch. 10:45 : « Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc
mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc
cho nhiều người ». Quả thật, Ngài chính là Đầy Tớ của Đức Chúa Trời
Chí Cao.

Sứ điệp trọng tâm :

Ông Mác trình bày Đấng Christ như là người đầy tớ..., người làm công
lý tưởng. Ông kể lại những việc Chúa Giê-su đã làm. Phúc âm Mác là
sách phúc âm của hành động, vì trong đó có kể lại cách tận tường 19
phép lạ của Chúa Giê-su.
Các tiên tri đều có dự ngôn rằng chức vụ của đấng Mê-si là công việc
của Người Đầy Tớ( Ê-SAI 42:1-7; 52:13-15; 53).
Ông Mác cũng bày tỏ rằng Chúa Giê-su luôn phục tùng dưới thẩm
quyền của Cha Ngài và nhanh chóng đáp ứng cũng như tuân thủ trọn
vẹn các mạng lệnh của Cha.
Cũng trong tinh thần ấy, kẻ nào lấy lòng khiêm nhường đặt mình dưới
bàn tay quyền phép của ĐCT, thì đến thời diểm thuận hiệp, người ấy sẽ
được Ngài nhắc lên... (I Phi-e-rơ 5:6).
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Bố cục :

A. 1. Sự thánh hoá của Người Đầy Tớ Ch.1:1-13
2. Công việc của người Đầy Tớ Ch. 1:14-8:30
3. Sự hi sinh của người Đầy Tớ Ch. 8:31-15:47
4. Sự được nhắc lên rất cao của người Đầy Tớ Ch. 16:1-20

B. 1. Sự ra đời và danh phận của người Đầy Tớ Ch. 1:1-11
2. Sự trung tín của người Đầy Tớ Ch. 1:12-13
3. Công việc của người Đầy Tớ (đặc điểm và tính chất công
việc của người đầy tớ) Ch. 1:14-8:30
4. Tinh thần Vâng phục của người đầy tớ trung tín cho đến

chết   Ch. 14:1-15:47
5. Sự Phục sinh và Vinh hiển của người đầy tớ
Ch. 16:1-20
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Phúc Am Lu-ca (hay Tin Lành theo Thánh Lu-ca)

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

Tác giả : Lu-ca có nghĩa là "chiếu sáng", được KT gọi là "người
thầy thuốc qui mến " (Col. 4.14), cũng là người bạn
đồng hành, đồng lao cộng tác của Sứ đồ Phao-lô "(Phi-
lê-môn  1:24)

Niên đại : Có thể là vào năm 60 SC.

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

Các câu KT chìa khóa : Chương 4:18 : « Thần của Chúa ngự trên ta» và
ch.19:10 :« Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất».

Sứ điệp trọng tâm :
Lu-ca trình bày rõ ràng về Chúa Giê-su như là « Đấng
được xức dầu », tức là đấng sẽ đem lại sự cứu rỗi cho
nhân  loại, sau khi hoàn thành trọn vẹn chức vụ của
mình.  Phúc Am Lu-ca nhấn mạnh về sự giáng thế làm
người (hay trở thành nhục thể) của Chúa Giê-su.

Bố cục A. 1. Sự Chuẩn bị cho/và của Con Người 1:1-4:15.
2. Chức vụ của Con Người 4:16-21:38.
3. Những sự thống khổ của Con Người    22:1-23:56.
4. Sự được tôn cao của Con Người 24:1-53.

B. 1. Con Người trở nên giống như anh em mình
(Hb.2:17) 1:1-3:38.
2. Con người bị cám dỗ như chúng ta
(Hb. 4:15) 4:1-13.)
3. Con người cảm thông mọi nỗi yếu đuối của chúng ta

(Hb.4:15) 4:14-19:28.
4. Con người đã cứu chuộc chúng ta :19:29-23:56.
5. Con người bằng xương bằng thịt ấy đã sống lại và
về trời trong sự vinh hiển : 24:1-53.

C. 1. Sự giáng sinh, tuổi thơ, và trưởng thành của Chúa
Giê-su : 1:1-4:13.

2. Chức vụ của Ngài tại xứ Ga-li-lê :  4:14-9:50.
3. Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem : 9:51-19:44.
4. Sự hi sinh và đắc thắng của Ngài : 19:45-24:53.
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Phúc Am Giăng (hay Tin Lành theo Thánh Giăng)

Các nhan đề của sách :
Sách mang tên ông Giăng, người sứ đồ rất được quí mến.

« Giê-su : Con ĐCT »
« Quyển sách nói về Con ĐCT»

Tác giả : là Giăng (Jean), trong tiếng Hi lạp : "Yơanns", và trong tiếng
Hê-bơ-rơ : "yoHanan", có nghĩa là ĐCT Chí Cao đã làm ơn,
hay ban ơn.

Niên đại : Mặc dầu có người đưa ra một niên đại gần đây nhất cho
sách Phúc Am Giăng, song phần lớn những học giả Thánh
Kinh đều nhất trí cho rằng sách Phúc Am này đã được biên
soạn vào hồi cuối thế kỷ 1, tức khoảng năm 90 SC.

Từ then chốt :

Cha, được dùng đến 121 lần ; Tin, từ quan trọng này được
dùng 102 lần. Viêc sử dụng từ Do Thái cũng là một điều khá
đặc biêt với Giăng, vì ông đã dùng nó đến 60 lần, trong khi
Ma-thi-ơ chỉ dùng có một lần, còn Mác và Lu-ca thì hai lần.

Các câu KT chìa khóa : Giăng 3:16 : « Vì ĐCT yêu thương thế gian,
đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai t in Con ấy
không bị hư mất, mà được sự sống đời đời» ; Giăng 1:12 :
« Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép
trở nên con cái ĐCT, là ban cho những kẻ tin danh Ngài » (
cũng xem 20 :21).

Sứ điệp trọng tâm :  Con đường duy nhất để đến cùng Đức Chúa Cha,
là thông qua Con yêu dấu của Ngài.

Không thể có sự sống vĩnh hằng bên ngoài Con ĐCT. (3:14-
17)
Giê-su Christ làCon ĐCT trở thành nhục thể, hay Ngôi-Lời
đã trở nên xác thịt. (1:14)
Những ai t in nhận Ngài thì có được mối quan hệ cha con với
ĐCT.
Đức tin mang lại sự sống, còn sự vô tín dẫn tới sự chết.
(3:18).

Bố cục :
A.
1. Lời Mở Đầu 1:161:18
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2. Chức vụ của Chúa giữa chốn công cộng : 19-12:50
3. Chức vụ của Chúa nơi chốn riêng tư 13:1-17:26
4. Các nỗi thống khổ và sự chết của Chúa 8:1-19:42
5. Sự đắc thắng của Chúa trước tử thần 20:1-21:25

B
1. Giê-su, Con ĐCT, trước khi giáng thế làm người 1:1-1:14
2. Giê-su, Con ĐCT,được tỏ ra bởi các việc làm và lời nói của Ngài :
1:15-12:50
3. Giê-su Con ĐCT, tự bày tỏ cho tha nhân biết về chính mình một cách
đầy trọn : 13:1-17:26
4. Giê-su, Con ĐCT, bị sát hại : 18:11-19:42
5. Giê-su, Con ĐCT, mà thần tánh của Ngài đã được xác lập bởi sự
sống lại của Ngài : 20:1-21:25

C.
1. Con ĐCT : 1:1-1:18
2. Chức vụ công khai của Ngài giữa người Do Thái : 1:19-12:50
3. Chức vụ riêng tư của Ngài bên cạnh các môn đồ : 13:1-17:26
4. Sự thương khó (hay sự hi sinh) của Ngài vì cớ thế giới loài người :
18:1-21:25
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Sách Công Vụ Các Sứ Đồ

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

Tác giả : Lu-ca, người thầy thuốc rất được quí mến và là người bạn
đồng hành, đồng lao cộng tác với Sứ đồ Phao-lô (Côl.
4:14).
Theo truyền thuyết nguyên thủy, thì Lu-ca là người gốc
gác ở thành An-ti-ốt, xứ Si-ri, và có thể lắm ông có cơ hội
t iếp cận giao lưu với giới tín đồ Cơ-đốc trong những ngày
đầu tiên qua các lời làm chứng của họ tại thành phố này,
là nơi thiết lập được Hội thánh đầu tiên giữa vòng dân
ngoại.

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

Các từ then chốt :
Đức Thánh Linh : được nhắc tới gần 70 lần.

Lời ĐứcChúa Trời : được dùng khoảng 40 lần.
Lời Làm Chứng (Lời Chứng) : xuất hiện trên 30 lần.

Câu KT chìa khóa :

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

Sứ điệp trọng tâm : Hội Thánh, tức thân thể Đấng Christ, không thể
hoạt động nếu không có chức năng hành động của Đức
Thánh Linh.Thật vậy, Thánh Linh chính là nguồn sức
mạnh khả dĩ  giúp hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa.

Bố cục :

A. Phần 1. Ch. 1:1-12:25.

Giê-ru-sa-lem....trung tâm truyền giảng Phúc Am
Phi-e-rơ ... nhân vật chính



14

Tin Lành (hay Phúc Am)....được rao truyền tại Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê
và Sa-ma-ri.
Phi-e-rơ ở tù.

Phần 2 - Ch 13:1-28:31

An-ti-ốt .... trung tâm truyền giảng Phúc Am
Phao-lô .... nhân vật chính
Phúc Am (hay Tin Lành) .....được rao giảng khắp nơi cho tới đầu cùng
trái đất.
Phao-lô ngồi tù

B.
1. Quyền phép để làm chứng : 1:1-2:47
2. Làm chứng tại thành Giê-ru-sa-lem : 3:1-8:3
3. Làm chứng tại xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri : 8:4-12:25
4. Làm chứng đến khắp đầu cùng đất : 13:1-28:31

C.
1. Hội Thánh được thành lập 1:1-2:47

a- Lời hứa của CHA 1:1-2:47
b- Lời chứng của các sứ đồ 1:12-26
c- Sự nhận biết về Hội Thánh và quyền năng tràn đầy của Hội Thánh
2:1-42
d- Tập trung và phân phát tài sản cho nhau trong tinh thần cộng động
sinh tồn 2:43-47

2. Công việc thực hiện tại Giê-ru-sa-lem :

a- Bệnh tật được chữa lành 3:1-8:3
b- Hoạn nạn và chiến thắng 4:32-5:42
c- Bảy người được lựa chọn để phục vụ 6:1-7
d- Sự tử đạo của Ê-tiên 6:8-8:31

3. Công việc thực hiện tại xứ Sa-ma-ri và Giu-đê 8:4-11:18

a- Các lời thuyết giảng của Phi-líp 8:4-11:18
b- Sau-lơ trở lại đạo 9:1-31
c- Hoạt động của Phi-e-rơ được mở rộng 9:32-11:18

4. An-ti-ốt – một trung tâm mới 11:19-18:22

a Tin Lành tới An-ti-ốt 11:19-30
b Phi-e-rơ được giải cứu 12:1-24
c Cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô 12:25-14:28
d Giáo nghị hội tại Giê-ru-sa-lem 15:1-35
e Cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhì của Phao-lô 15:36-18:22
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5. E-phê-sô-một trung tâm mới 18:23-20:38

a Một lễ báp-tem tuyệt vời 18:23-19:7
b Một sự Thức Tỉnh thuộc linh 19:8-20:1
c Giả từ Ê-phê-sô 20:2-38

6. Lên đường hướng về thành La-mã 21:1-28:31

a Phao-lô bị bắt 21:1-23:35
b Kêu nài đến Sê-sa 24:1-26:32
c Cuộc hành trình đến La-mã (hay Rô-ma) 27:1-28:15
d Bị tù song khá đươc tự do 28:16-31
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Tín thư gửi cho tín đồ Rô-ma
(Thơ Rô-ma)

Các nhan đề của sách : « Tin Lành theo Thánh Phao-lô»
« Quyển sách nói về sự Xưng Công Nghĩa»

Tác giả : Tác giả của sách này là sứ đồ Phao-lô, người được coi là
sứ đồ của dân ngoại. Trước kia tên ông là Sau-lơ (Công
Vụ. 7:58), có nghĩa là « được yêu cầu ». Còn tên Phao-lô
(Paul) có nghĩa là « nhỏ bé».

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

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

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

Sứ điệp trọng tâm :
a. Người công bình sẽ sông bởi đưc tin.
b.Mọi người đều đã phạm tội và không một ai có thể nhờ công việc hay
công quả của luật pháp mà được xưng công bình trước mặt ĐCT.
c. Sự công bình duy nhất được ĐCT chấp nhận, đó là sự công bình bởi
đức tin dựa trên Lời của Ngài.
d. Dân Do Thái cũng như dân ngoại đều được ĐCT chấp nhận nhờ giao
ước mới trong Christ Giê-su.

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

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

C.
1. Triển khai giáo lý về những gì ĐCT đã làm cho chúng ta ch. 1-8
a. Sự cần thiết của việc được xưng công bình : 1:1-3:20
b. Trình bày về sự được xưng công bình : 3:21-5:21
c. Các kết quả của sự được xưng công bình : 6:1-8:39

2. Hàng ngày, hãy ứng dụng vào thực tế những gì mà ĐCT đã làm trong
đời sống chúng ta : ch. 9-16
a. Phải sống nếp sống Cơ-đốc như thế nào ? 9:1-11:36
b. Phải phục vụ Chúa như thế nào ? 12:1-16:27

D.
1. Sự xưng công bình bởi đức tin được bày tỏ qua Tin Lành : 1:1-1:17
2. Sự xưng công bình bởi đức tin là một nhu cầu của toàn thể nhân
loại : 1:18-3:20
3. Chúng  ta được xưng công bình như thế nào ? 3:21-31
4. Sự xưng công bình bởi đức tin  không phải là một giáo lý mới : 4:1-
25
5. Những phước hạnh trong sự được xưng công bình : 5:1-21
6. Được xưng công bình bởi đức tin và vấn đề tội lỗi : 6:1-23
7. Những cuộc chiến đấu và những tiếng thở than rên siết của những
người công bình : 7:1-25
8. Sự tự do và các ân huệ dành cho những kẻ công bình : 8:1-39
9. Sự xưng công bình và người Do Thái không tin kính Chúa : 9:1-11:36
10. Các bổn phận và trách nhiệm của những kẻ đã được xưng công
bình : 12:1-16:27
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Tín thư #1 gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô (hay sách I Cô-rinh-tô)

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

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

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

Các từ then chốt :
thân thể - được dùng 44 lần
tâm thần - được dùng 35 lần
khôn ngoan – sự khôn ngoan – càng thêm khôn ngoan , được dùng 31
lần..

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

Sứ điệp trọng tâm hay sự day dỗ thuộc linh chính yếu :
Sách I Cô-rinh-tô tường thuật lại cuộc tranh chấp xảy ra giữa kinh
nghiệm sống của Cơ-đốc giáo và các quan niệm cũng như nếp sống
thực hành của dân ngoại. Một số các vấn đề được sứ đồ Phao-lô nêu ra
hồi thời đó, xét thấy cũng vẫn còn tồn tại trong thời đại chúng ta ngày
hôm nay. Tín thư tr ình bày về giáo lý thập tự giá và những ứng dụng
của giáo lý này trên bình diện xã hội.

Bố cục :
A.
1. Kỷ luật của đời sống Cơ-đốc
a. Các sự chia rẽ trong Hội Thánh : 1:1-4:21
b. Sự lộn xộn, mất trật tự trong HT : 5:1-6:20
c. Giải đáp cho các vấn đề : 7:1-10:33
2. Giáo huấn về đời sống Cơ-đốc
a.Những Điều Lệ, Quy Định dành cho các hội đoàn tôn giáo : 11:1-14:40
b. Giảng dạy về Sự Sống Lại :15:1-58
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Tín thư #2 gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô
(hay sách II Cô-rinh-tô)

Các nhan đề của sách :
« Quyển sách về sự củng cố»
« Quyển sách về các phẩm chất của người sứ đồ»

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

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

Các từ then chốt : Sự vinh hiển hay sự khoe mình – được dùng 33 lần.
Sự an ủi (danh từ) , an ủi, ủy lạo(động từ) – được

dùng 29 lần.

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

Sứ điệp trọng tâm :
Đề tài được nêu ra là “ chức vụ của người tín đồ Đấng Christ”. Tín thư
trình bày thế nào sứ đồ Phao-lô đã tranh luận để bênh vực cho quan
điểm và chức vụ của mình. Phao-lô đã phải tranh đấu không chỉ để
chống lại t ình trạng thuộc linh tr ì trệ hay dẫm chân tại chỗ và những
ảnh hưởng tác hại của tà thuyết, tà giáo, nà còn chống lại cà hành vi
dộc hại của các phần tử lãnh đạo vốn tự xưng là sứ đồ, song kỳ thật
đầy dẫy sự đố kỵ và “thành kiến”,

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

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

Nhan đề : « Quyễn sách về sự tự do của tín đồ Đấng Christ (tức
Cơ-đốc nhân)»

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô .

Niên đại của sách :
Tín thư này có thể đã được viết giữa khoảng các năm 49 đến 55 SC , từ
An-ti-ốt, nghĩa là vào cuối cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất hoặc
vào đầu cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai của sứ đồ Phao-lô.

Các từ then chốt : Luật Pháp- được dùng 32 lần ; Đức Tin, được dùng
22 lần.

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

Bố cục ::
A. Phần mở đầu 1:1-10

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

B. Những lời tâm huyết – Tin Lành theo Thánh Phao-lô
1 và 2

Giáo lý- Luật Pháp hay An Điển 3 và 4
Thực Hành – Tự do hay buông thả 5 và 6

Sứ điệp truyền đạt :

a. Sự tự do đích thực trong Christ không nằm ở sự
tôn trọng hay tuân thủ Luật pháp, cũng chẳng nằm ở
sự buông thả của xác thịt.

b. Sự Sống và Sự Công bình chỉ được ban cho chúng
ta qua ân điển và bởi đức tin mà thôi..

c. Một khi đã khởi hành bởi Đức Thánh Linh, thì chúng
ta cũng cần phải bước đi trong Đức Thánh Linh.
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Tín thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô
( tín thư Ê-phê-sô)

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

Tác giả : Phao-lô  (Eph. 1:1)

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

Những từ then chốt : Sách này rất phong phú về những từ then chốt,
như :
Trong Đức Chúa Giê-su Christ
(1:1,6,7,11,13;2:6,10,13,21;4:21)
Bước đi (2:2,10;4:1,17;5:2,8,15)
Đồng, Cùng nhau (1:10;2:5,6,21)
Theo, Tùy theo  (1:5,9,11,19;2:2;3:7,11,16,20)
Ở các nơi trên trời  (1:3,20;2:6;3:10)
Sự Giàu có (1:7,18;2:7;3:8 et 16)
Tình Yêu thương (1:4;3:17;4:2,15,16;5:2)

Tín thư Ê-phê-sô có đưa ra ba hình ảnh rõ ràng về Hội
Thánh, như sau :
Đền thờ (2:21-22)
Thân thể (1:22-23;4:15)
Người vợ (5:25-32).

Các câu KT chìa khóa :

Êph.1:22-23 : « Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng
Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh , Hội
Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của
Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi».
Êph. 5:25 : « Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như
Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh
».

Bố cục ; A. 1. Lời Chào thăm 1:1-2
2. Nhờ hành động của tình yêu thương, ĐCT xuống

phước trên toàn thể Hội Thánh 1:3-14
3. Hành động của tình yêu thương giúp phát triển và
củng cố đức tin của những kẻ nghe Lời Chúa1:15-23

4. Quan hệ của họ với Đấng Christ (trong tư cách
những tội nhân) 2:1-10

5. Quan hệ của họ với người Do Thái (trong tư cách dân
ngoại) 2:11-22



22

6. Sự Mầu nhiệm của Tin Lành 3:1-21

7. Sự hiệp một trong Thánh Linh 4:1 - 16
8. Các phương diện đạo đức tinh thần của đời sống Cơ-

đốc 4:17-5:21
9. Những mối quan hệ Cơ-dốc trong gia đình 5:22-6:9

10. Trận chiến thuộc linh (hay Cuộc Linh chiến) 6:10-20
11. Phần Kết luận 6:21-24

B. 1. Giáo lý  : Sự kêu gọi từ trên  1-3
2. Thực Hành  : Cuộc sống trên đất 4-6

Sứ điệp :

A. Cơ-đốc nhân, với tư cách là chi thể của Thân Thể
Đấng Christ, được ngồi ở các nơi trên trời trong Christ Giê-
su, tuy nhiên vẫn phải bước đi giữa cuộc đời trần gian để
thực hành nếp sống của t ình yêu thương.

B. Hội Thánh là một thể hiện tạm thời về dự tính đời đời
của ĐCT trong Christ Giê-su.
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Tín thư gửi cho tín hữu thành Phi-líp
(Sách hay Thơ Phi-líp, tên quen gọi)

Nhan đề : « Quyển sách của sự vui mừng, hân hoan »

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (1:1).

Niên đại của sách :
Phao-lô viết tín thư này trong chốn lao tù(1:12). Nếu đây là thời gian
ông ngồi tù vì danh Chúa tại La-mã (Rô-ma), thì tín thư này hẳn đã ra
đời vào những năm 61-63 SC. Tuy nhiên, các điều kiện giam cầm được
mô tả ở đây có phần khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì mô tả trong
sách Công Vụ Các Sứ Đồ ; có thể sắp đến ngày Phao-lô bị đưa ra xét
xử, và có lẽ sự qua đời của ông đã tới gần kề.

Các từ then chốt :
Sự Vui mừng và Hãy vui mừng ! ... được dùng cả thảy 18 lần.
Tinh thần (tình cảm), được dùng 10 lần.

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

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

Sứ điệp trọng tâm:
Sự vui mừng của Chúa là sức lực của chúng ta. Chúa muốn chúng ta hãy vui mừng
trong Ngài, bởi vì sự vui mừng giúp xóa tan mọi mối bất hoà hay chia rẽ. Một chủ đề
thứ yếu của tín thư  là sự hiệp một của Hội Thánh. Thật là khó mà tìm được sự vui
mừng trong Chúa một khi chúng ta vẫn còn mang trong lòng mối bất hoà với anh em
mình. Sự vui mừng giũa một nhóm tín hữu là một yếu tố tốt cho sự hiệp một. Vậy
thì, xin anh em hãy vui mừng lên đi !

Bố cục : A. 1. Niềm vui trong cuộc sống ch. 1
2. Niềm vui trong phục vụ ch. 2
3. Niềm vui trong sự thông công ch. 3
4. Niềm vui trong sự đền bù ch. 4

B. 1. Những lời chào thăm chân t ình 1:1-2
2. Công việc nhân đức và sự cầu nguyện 1:3-11
3. Tình hình tại Rô-ma 1:12-26
4. Cổ xúy cho sự hiệp nhất 1:27-2:4
5. Gương mẫu của Đấng Christ 2:5-18
6. Về những chuyến đi thăm sắp tới của sứ đồ

Phao-lô 2:19-30
7. Khuyên phải đề cao cảnh giác đối với các

giáo sư giả ngụy 3:1-21
8.  Ba lời khích lệ cuối cùng 4:1-9
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9. Biết ơn về những sự cống hiến 4:10-20
10. Những lời chào thăm lần cuối 4:21-23

C. 1. CHRIST , là chủ cuộc đời chúng ta Ch 1.
2. CHRIST , là gương mẫu cho chúng ta Ch 2.

3. CHRIST, là mục đích theo đuổi của chúng
ta Ch 3.

4. CHRIST, là sức mạnh của chúng ta Ch 4.
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Tín thư gửi cho tín hữu HT Cô-lô-se
(Thơ Cô-lô-se)

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

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (ch.1 :1-2)

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

Các từ then chốt :Thân thể - được dùng 8 lần
Sự Khôn ngoan -được dùng 6 lần
Sự Mầu nhiệm - được dùng 4 lần.

Các câu KT chìa khoá :
Col 1:18 : « Ay cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội
Thánh. Ngài làban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu
cho trong mọi vật, Ngài đứng hàng đầu ».
Col. 2:9 : « Vì sự đầy dẫy của bổn tánh ĐCT thảy đều ở  trong Đấng ấy
như có hình ».

Sứ điệp trọng tâm :
Lời công bố của Phao-lô về Đấng Christ và công việc của Ngài trong tín
thư Cô-lô-se là một trong những tuyên ngôn sâu sắc nhất của Tân Ước.
"Vì sự đầy dẫy của bổn tánh ĐCT (hay bổn tánh thiên thượng) thảy đều
ở trong Đấng ấy như có hình" (2/9). Trong công cuộc sáng tạo, cứu
chuộc, cũng như trong Hội Thánh và đời sống riêng tư, thì Đấng Christ
phải luôn đứng ở hàng đầu. Trong tín thư này, sứ đồ Phao-lô trình bày
Đấng Christ là đấng đứng đầu hay là đấng lãnh đạo của Hội Thánh
(Christ, le chef de l’Eglise) (1/18).

Bố cục (hay Dàn  bài) :
A. 1. Giáo lý : « để anh em được đầy trọn... » 1 - 2
2. Thực hành : «Hãy tìm các sự ở trên trời» 3 - 4

B. 1. Cái Đầu hay phần Đầu não của Thân thể Đấng Christ 1 -2
2. Sự sống của Thân thể Đấng Christ 3 -4

C. 1. Những lời chào thăm và các hành động của tình yêu thương (các
nghĩa cử nhân đức) 1:1-8
2. Cầu nguyện cho bước tiến thuộc linh của anh em tín hữu
1:9-14
3. Mối quan hệ của Đấng Christ với ĐCT, vũ trụ vạn vật, và với Hội
Thánh 1:15-19
4. Công việc giảng hoà của Đấng Christ 1:20-23
5. Phần đóng góp của Phao-lô trong sự rao truyền về công việc giảng
hoà này 1:24-3:3
6. Cảnh giác trước những giáo huấn lầm lạc và các luận điệu kích bác
lẽ thật 2:4-23
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7. Đời sống mới và Đời sống cũ 3:1-11
8. Các trang phục&trang sức thánh 3:12-17
9. Các bổn phận đối với gia đình 3:18-4:1
10. Động viên tín đồ siêng năng Cầu nguyện, t ìm kiếm Sự Khôn ngoan,
và Thận trọng trong Lời ăn tiếng nói 4:2-6
11. Những sự giới thiệu, gửi gắm và các lời thăm hỏi ân cần 4:7-18
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Tín thư #1 gửi cho tín hữu HT Tê-sa-lô-ni-ca
(sách I Tês.)

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

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (1 Tês.1:1).

Niên đại : Giữa các năm 50 và 53 SC.

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

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

Sứ điệp:: Khen ngợi một hội chúng có niềm tin vững vàng, với tinh thần yêu mến
phục vụ Chúa cách thiết tha, và lòng mong đợi sắt son về ngày Đấng
Christ tái lâm.

Bố cục : A. 1. Hội Thánh trong thời gian chờ đợi Ch 1 và 3
Được tuyển chọn Ch 1
Bị bắt bớ, ngược đãi Ch 2
Chịu nhiều đau đớn Ch 3

2. Sự Đăng quang của Đấng Christ Ch. 4-5
Sự mặc khải hay thần khải Ch 4
Sự nên thánh Ch 5

B.1. Trung tín đợi chờ ngày Christ trở lại          Ch. 1
2.Tận trung phục vụ trước ngày Christ trở lại Ch. 2
3. Giữ mình thanh sạch để chờ ngày Christ trở lại Ch. 3
4. Sự yên ủi trong niềm mong đợi ngày Christ trở lại Ch.4
5. Nêu cao cảnh giác trong khi chờ đợi ngày Đấng Christ

trở lại Ch. 5
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Tín thư #2 gửi cho tín hữu HT Tê-sa-lô-ni-ca
(Thơ II Tês.)

Các nhan đề của sách :
« Sự Đăng quang (hay hiện ra) của Đấng Christ,
Đấng Phán xét chúng ta »

« Đắc thắng giữa hoạn nạn, thử thách »
«Ngày Chúa trở lại với dân sự Ngài».

Tác giả : Sứ đồ Phao-lô (II 1:1).

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

Các từ chìa khoá : Đức tin và Tin tưởng hay Tin cậy, được dùng 7 lần ;
Tình yêu Tận hiến (Agape), được dùng 5 lần.

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

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

Sứ điệp : Phao-lô trở lại với đề tài ngày tái lâm của Đức Chúa Giê-
su Christ và các phương diện ý nghĩa của sự kiện trọng đại
này đối với Hội Thánh nói chung, cũng như với cá nhân mỗi
tín hữu, nói riêng.

Bố cục : A. 1. Sự báo trả của Đấng Christ ch. 1
2. Sự rù quến của anti-Christ, tức Christ giả ch. 2
3. Hội Thánh vào cuộc ch. 3

B. 1. Những hoạn nạn và Ngày Trở lại của Đấng Christ
1-7

2. Những kẻ không tin và Ngày Trở Lại của Đấng
Christ 1:7-12

3. Những dấu hiệu báo trước về Ngày Trở Lại của
Đấng Christ 2:1-12

4. Chức vụ hầu việc Chúa và Ngày Trở Lại của
Đấng Christ 2:13-3:18
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C.       1. Ngày Chúa Trở lại, một nguồn yên ủi cho những
kẻ bị bắt bớ 1:1-7

2. Ngày Chúa Trở lại, một sự khủng khiếp cho
những kẻ chẳng tin 1:1:7-12

3. Ngày Chúa Trở Lại sẽ giúp con dân Ngài hiểu biết
những sự mầu nhiệm và chứng kiến sự đổ nát
của « con người tội lỗi »2:1-12

4. Sự chờ đợi Ngày Chúa Trở lại giúp chúng ta có
cơ hội quý báu để phục vụ Ngài 2:13-3:18
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Tín thư #1 gửi cho Ti-mô-thê
(tứcThơ hay Sách I Ti-mô-thê)

Các nhan đề của sách :
« Tiêu chuẩn & điều kiện để bước vào chức vụ »
« Người Đầy tớ luôn tôn vinh ĐCT»
« Sự Giám sát thuộc linh ».

Tác giả : Hai tín thư gửi cho Ti-mô-thê và tín thư gửi cho Tít đều
được coi như là những « tín thư mục vụ», mà tác giả chính
là Phao-lô, người có biệt danh là Sứ dồ của Dân ngoại (I
Tim.1:1; II Tim.1:1 và Tít 1:1)..

Ti-mô-thê : "kẻ kính sợ và tôn thờ ĐCT"  / Tít : "có tinh
thần của một vú nuôi luôn ân cần chăm sóc anh em mình, và
là một người "đáng được tôn trọng".

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

Các từ then chốt :
Đức Tin và Trung Tín, được dùng 30 lần ;

Điều Phứớc Đức (các việc làm nhân đức), được dùng 23 lần.

Cụm từ « ĐCT, Cứu Chúa của chúng ta » được nhắc đến trong một số
lần ở các Tín thư Mục vụ (1 Tim. 1:1;2:3;4:10). Từ ngữ « Lòng Sùng
kính, hay Hiếu kính» cũng được dùng nhiều lần trong các tín thư này (I
Tim. 2:2,10; II Tim. 4:3).

Các câu KT chìa khoá :
I Tim. 3 :15 : « ... phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong
nhà ĐCT, tức là Hội Thánh của ĐCT hằng sống, trụ và nền của lẽ thật
vậy  ».
I Tim. 6:11-12 : « Nhưng, hỡi con, là người của ĐCT, hãy tránh những
sự đó đi, mà tìm điều công bình, t in kính, đức tin, yêu thương, nhịn
nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống
đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng
tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến ».

Sứ điệp thuộc linh :
Nếp sống cần có trong nhà ĐCT, tức Hội Thánh của ĐCT hằng sống, là
trụ và nền của lẽ thật.

Bố cục A. 1. Giáo huấn về nguồn Giáo lý Tinh sạch ch 1
2. Giáo huấn về Sự Cầu nguyện 2
3. Giáo huấn về thành phần Chức trách của Hội Thánh

3
4. Giáo huấn về các Giáo sư giả 4
5. Giáo huấn về thành phần Trung tín 5
6. Giáo huấn dành riêng cho chính Ti-mô-thê 6
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B. 1. Sự cần thiết tất yếu của một Giáo lý Tinh sạch 1
2. Tính chất và mạng lịnh của Sự Cầu nguyện 2:1-8
3. Các phẩm chất cần thiết trong công việc Giám sát

Thuộc linh 2:9-3:16
4. Cơ-đốc nhân và Những Bổn phận/Trách nhiệm thuộc

linh của mình 4:1-6:21
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Tín thư #2 gửi cho Ti-mô-thê
(thường gọi là Sách hay Thơ II Ti-mô-thê)

Các Tiêu đề của sách :
« Giáo lý về Đời sống Chức vụ »
« Sự Trung thành »
« Sự Trung thành với Chúa và Lẽ Thật »

Tác  giả : Sứ đồ Phao-lô .

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

Các từ then chốt : Đức Tin, Trung Thành, Tin cậy, được dùng 12 lần.
Lời nói hay Những Lời nói, được dùng 7 lần
Lẽ Thật, được dùng 6 lần.

Các câu KT then chốt :
II Tim.1;12b : « ... vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có
quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó ».
II Tim.3:16 : « Cả Kinh Thánh đều là bởi ĐCT soi dẫn (nguyên bổn : hà
hơi), có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách , sửa trị, dạy người trong sự công
bình ».

Thông điệp thuộc linh : Người hầu việc Chúa, và những trách nhiệm
của người hầu việc Chúa.

Bố cục : A. 1. Phao-lô, người Giảng Đạo ch 1
2. Phao-lô, một Gương mẫu 2
3. Phao-lô, nhà Tiên tri 3
4. Phao-lô, kẻ Tù nhân 4

B. 1. Một lòng kiên trung với Chúa và với Lẽ Thật, dù phải
kinh qua những sự khốn khổ trong đời. 1

2. Trung thành với Chúa bằng sự dâng mình đi hầu
việc Chúa. 2

3.  Một lòng trung thành với Chúa và sự phán dạy của
Ngài, cho dù chung quanh có xảy ra tình trạng Lỗi ước và
Bội đạo. 3

4.  Giữ vẹn hai chữ Trung Tín với Chúa, cho dù có một
số những kẻ khác bị lung lạc hoặc cám dỗ mà đào tẩu khỏi
Hội Thánh. 4
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Tín  thư gửi cho Tít (Thơ TÍT)

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

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

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

Các thông điệp thuộc linh :
1. Gửi đến TÍT những sự chỉ giáo cụ thể và đặc biệt về
các phẩm cách cần phải có của những vị trường lão trong
các hội thánh ở đảo Cơ-rết.
2. Mô tả thế nào có được đời sống sùng kính Chúa nhờ
ân điển của ĐCT.
3. Động viên, khích lệ Tít giảng dạy về Giáo lý Tinh sạch,
Chân chính.

Các từ then chốt : Điều phước đức (hay việc làm nhân đức), được
dùng 11 lần ; Việc làm (hay các việc làm), được dùng 8 lần.

Các câu KT chìa khoá :
Tít 2 :11 : «Vả, ân điển ĐCT hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi»
Tít 2 :14 : « ... là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi
mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về
Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành ».

Bố cục : A. 1.Lòng Sùng Đạo (đức hạnh người Cơ-đốc) trong Hội
Thánh, và các phẩm cách của kẻ chăn bầy hay người có trách nhiệm
ch 1

2. Lòng Sùng Đạo trong Gia đình – đức tánh người Cơ-
đốc (thuộc Phẩm hạnh người Cơ-đốc) 2

3. Lòng Sùng Đạo giữa cuộc đời – nếp sống và cách
xử thế của tín đồ Cơ-đốc giữa trần gian. 3

B. 1. Một Hội Thánh có tổ chức nghiêm túc 1
2. Một Hội Thánh tinh sạch 2
3. Một Hội Thánh có thực hành Niềm Tin 3
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Tín thư gửi cho Phi-lê-môn (Thơ Phi-lê-môn)

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

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

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

Từ chìa khoá : Anh ( hay Anh Em ) - được dùng bốn lần.

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

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

Bố cục hay Tóm lược của sách :

A. 1. Phao-lô có lời khen ngợi Phi-lê-môn c.1-7

2. Phao-lô có lời khẩn nài cho Ô-nê-xim c.8-21

3. Phao-lô gửi lời chào thăm đến các anh em c.22-25
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Tín thư Hê-bơ-rơ (Thơ Hê-bơ-rơ)

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

Tác giả : Không rõ tên tác giả.

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

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

Các từ then chốt : Thầy Tế lễ (Các Thầy Tế lễ) – Thiên chức - được
dùng 37 lần.

Đức Tin, 32 lần.
Huyết, 22 lần.
Lớn hơn (cao trọng hơn), 13 lần.

Các câu KT chìa khoá :

Hêb.4:14 :« Ay vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải
qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giê-su, Con ĐCT, thì hãy bền giữ
đạo chúng ta đã nhận tin ».
Hêb. 10 :14 và 18b : « Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho
những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. ...Bởi hễ có sự tha thứ thì
không cẩn dâng của lễ vì tội lỗi nữa ».

Bố cục : A. 1. Trình bày Giáo lý ch. 1-10
2. Động viên Thực hành Giáo lý ch. 11-13

B. 1. Tính Ưu việt của Thân vị Giê-su Christ ch.1-8:5
Chúa Giê-su cao trọng hơn các bậc tiên tri 1:1-3
Chúa Giê-su cao trọng hơn các vì thiên sứ 1:4-2:18
Chúa Giê-su cao trọng hơn Môi-se 3:1-3:19
Chúa Giê-su cao trọng hơn Giô-suê 4:1-4:16
Chúa Giê-su cao trọng hơn thầy tế lễ A-rôn  5:1-8:5

2. Tính Ưu việt của Giao ước mới, một giao ước
hoàn hảo hơn

Giao ước mới hoàn hảo hơn giao ước cũ 8:7-13
Giao ước mới mở ra một đền tạm hoàn hảo hơn   9:1-15
Giao ước mới được lập bởi một sinh tế hoàn hào hơn
9:15-28
Giao ước mới hoàn tất công cuộc cứu rỗi đời đời dành
cho chúng ta 10:1-18
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3. Tính Ưu việt của Cuộc Đời Đấng Christ 10.9-13:25
- đem lại sự đảm bảo cho niềm tin 10.19-39

- đem lại cho chúng ta một n iềm tin dẫn tới các việc làm
11:1-40
- đem lại cho chúng ta sự nhẫn nại và hướng đi cần theo
đuổi 12:1-13
- đem lại cho chúng ta những sự hướng dẫn cần thiết

cho   cuộc hành trình theo Chúa và thờ lạy Chúa của
chúng ta 12:14-13:25

C.  1. Phần Mở đầu : lời cuối của ĐCT với Con Ngài 1:1-4
2. Con ĐCT cao trọng hơn thiên sứ 1:5-14
3. Ưng dụng thực tế và sự cảnh giác 2:1-4

4. Sự giáng thế làm người, chịu thống khổ, và chịu chết
của Con ĐCT 2:5-18

5. Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se 3:1-6
6. Ap dụng cho bản thân vàsự cảnh giác 3:7-4:13
7. Christ, Thầy Tế lễ thượng phẩm của chúng ta 4:14-5:10
8. Khuyên phải nhẫn nại và tiến lên 5:11-6:20

9. Các đặc tánh và hiệu năng trường cửu của thiên chức
Đấng Christ. 7:1-28
10. Sự cao trọng tuyệt vời của chức vụ Đấng Christ, là
Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta 8.1-6

11. Hai giao ước 8:7-13
12. Mô tả chức năng của giao ước thứ nhất 9:1-10

13. Những đặc điểmtrong sự hi sinh của Đấng Christ
9:11-10:18

14. Những sự cổ vũ thiết thực 10:19-39
15.Đắc thắng bởi đức tin 11:1-40

16. Ap dụng cho bản thân : một lời kêu gọi vào sự hầu
việc  ĐCT, theo cách làm cho Ngài đẹp lòng 12:1-29

17. Một số các lời động viên khác 13:1-17
18. Những lời tâm huyết và lời chúc phước cuối cùng

13:18-25
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Thơ GIA-CƠ

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

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

Niên đại : Một số người nghĩ rằng tín thư đã ra đời từ trong năm 45
SC, song có số khác tin rằng tín thư này được viết ngay
trước khi Gia-cơ tử đạo nhằm mục đích cải chính những ngộ
nhận đối với giáo lý của Sứ đồ Phao-lô về sự xưng công
bình bởi đức tin. Dẫu vậy, có nhiều khả năng để kết luận
rằng tín thư Gia-cơ đã xuất hiện ở một thời điểm rất sớm.

Thông điệp thuộc linh :
1. Đức tin chân chính luôn được chứng minh qua các việc làm hay hành
động của nó.
2. Các việc làm (hay hành động) không phải là một phương tiện dẫn tới
sự cứu rỗi, song chắc hẳn chúng phải là kết quả hay sản phẩm của sự
cứu rỗi.
3. Dù rằng con người không phải được xưng công bình qua các việc
làm, mà là bởi đức tin, song chính đức tin dẫn tới các việc làm hoặc các
hành động.

Các từ then chốt : Đức Tin, được dùng 16 lần ;
Việc Làm (theo từ Hi-lạp), được dùng 15 lần.

Các câu KT chìa khoá :

Gia-cơ 1:22 : « Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà
lừa dối mình ».
Gia-cơ 2 :17-18 : « Về đức tin, cũng một lẽ ấy ; nếu đức tin
không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ
nói : Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta
đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi
đức tin bởi việc làm của ta».

Bố cục :    A. 1. Đức tin chịu rèn thử để thắng hơn mọi cám dỗ, thử
thách 1:1-21
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2. Đức tin được chứng minh bởi Việc Làm (hành động
1:21-2:26

3. Đức tin được chứng minh bởi Lời Nói 3:1-18
4. Đức tin được chứng minh qua việc chúng ta Phân
Rẽ khỏi Thế gian 4:1-5:6

5. Đức tin được chứng minh qua sự Nhẫn Nhục 5:7-12
6. Đức tin được chứng minh qua Sự Cầu Nguyện 5:13-

20

B. 1. Sự Trắc nghiệm về tính Nhẫn nhục 1:1-27
2. Tính chất của sự Nhẫn nhục 4:18-5:20
3. Các Việc Làm của sự Nhẫn nhục 3:13-5:20

C. Ch. 1. Chịu khổ vì đức tin
Ch. 2. Đức tin và Việc làm
Ch. 3. Kiểm soát cái lưỡi
Ch. 4. Đầu phục ĐCT
Ch. 5. Đức tin kiên trì giúp ta luôn sống trong hi vọng.
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Thơ I Phi-e-rơ (Tín thư #1 của Sứ đồ Phi-e-rơ)

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

Tác giả : Sứ đồ Phi-e-rơ

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

Thông điệp thuộc linh :
1. ĐCT đền bù cho những kẻ trung tín từng kinh qua gian khổ bằng
cách ban cho họ sự vinh hiển mà họ đáng được hưởng, bởi  đã chịu khổ
vì cớ lý tưởng phục vụ Nước Trời.
2. Sự gian khổ giúp rèn thử và tôi luyện niềm tin cũng như phẩm chất
đạo hạnh của Cơ-đốc nhân.
3. Đấng Christ là gương mẫu cho chúng ta trong sự chịu gian khổ và
trong vinh quang.
4. Nguyên nhân những đau khổ của người tín đồ phải nhất thiết xuất
phát từ lòng sùng kính yêu mến Chúa, chứ không thể từ nếp sống
buông tuồng, bất cẩn, và tắc trách của họ.

Các từ chìa khoá :
Chịu khổ (Sự Đau khổ, các nỗi khổ), v. ..v..., được dùng 16
lần ;  Sự Vinh hiển (hay được vinh hiển), được dùng 16 lần ;
An Điển (theo từ Hi-lạp) , được dùng 10 lần.

Các câu KT chìa khoá :

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

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

Bố cục : A. 1. Mối tương quan giữa Sự Chịu Khổ và Sự Cứu Rỗi
1:1-2:10
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2. Mối tương quan giữa Sự Chịu Khổ và Phẩm Hạnh
(cung cách sống) 2:11-4:11

3. Mối tương quan giữa Sự Chịu Khổ và Thái Độ (thái
độ hành xử trong cuộc sống) 4:12-5:11

B. 1. Một Sự Trông cậy sống 1:1-2:10

2. Đơi sống Cơ-đốc nhân 2:11-4:11

3. Ngày Chúa Trở lại 4:12-5:11
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Thơ II Phi-e-rơ (Tín thư #2 của Sứ đồ Phi-e-rơ)

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

Tác giả : Sứ đồ Phi-e-rơ

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

Thông điệp :
1. Sự hiểu biết chân thật được chứng minh qua quá tr ình
trưởng thành trong sự thánh khiết.
2.Những kẻ trung tín phải giữ mình thanh sạch và trung
thành trong các thời kỳ xảy ra t ình trạng suy đồi và bội đạo.
3.Tất cà những suy đồi về giáo lý và đạo đức đều sẽ bị phán
xét trong Ngày của Chúa.

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

Bố cục : A. 1. Tính chất của sự hiểu biết chân thật ch. 1
2. Mối nguy hiểm của việc từ bỏ Sự Hiểu Biết chân
thật ch. 2

3. Lời Hứa được chứa đựng trong Sự Hiểu Biết ch. 3

B 1. Sự vững chắc của đức tin ...
Sự Hiểu Biết và bước tiến của Cơ-đốc nhân trung

tín ch. 1
2. Cuộc chiến của đức tin ...

Sự Hiểu Biết giúp chống trả các tà thuyết ch.2
3. Sự hoàn thành của đức tin

Sự Hiểu Biết và ngày Đấng Christ trở lại ch.3
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Thơ IGiăng (Tín thư # 1 của Sứ đồ Giăng)

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

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

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

Thông điệp : Một khi thực sự hiểu biết Chúa và có mối tương giao
khắng khít với Ngài, chúng ta sẽ không còn ham mê thế
gian nữa, mà chỉ muốn bước đi trong sự sáng và tình yêu
thương mà thôi .-Amen !

Các từ then chốt :
Tình Yêu thương (Yêu-Hãy Yêu), được dùng 46 lần ; Hiểu biết (t iếngHi-
lạp có hai từ khác nhau), được dùng 42 lần ;Tội lỗi (Các tội lỗi- Phạm
tội), được dùng 27 lần.

Các câu KT then chốt :
IGiăng 4 :16b : « ĐCT tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương,
là ở trong ĐCT, và ĐCT ở trong người ấy»
IGiăng 5:13 : « Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các
con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con ĐCT »

Bố cục : A. 1. ĐCT là SỰ SÁNG ch. 1 - 2
2. ĐCT là SỰ YÊU THƯƠNG 3 - 4
3. ĐCT là SỰ SỐNG 5

B. 1. NỀN TẢNG của t ình yêu thương trong gia đình 1:5-
2:29

2. TÍNH CHẤT của tình yêu thương trong gia đình 3:1-
4:6

3. NHỮNG KẾT QUẢ của t ình yêu thương trong gia
đình 4:7-5:12

C. QUYỂN SÁCH NÓI VỀ BẢY ĐIỀU TƯƠNG PHẢN

1. Sự sáng và sự tối tăm 1:5-2:11
2. Đức Chúa Cha và thế gian
2:12-17
3. Christ và Kẻ địch lại Đấng Christ 2:18-28
4. Các việc thiện và việc ác 2:29-3:24
5. Thánh Linh và các thần 4:1-16
6. Tình yêu thương và sự màu mè giả dối 4:7-21
7. Sự tân sanh và đời sống trần tục 5:1-21
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Thơ II Giăng (Tín thư # 2 của Sứ đồ Giăng)

Các tiêu đề của sách :
« Quyển sách về Lẽ Thật hay Giáo lý»

« Bước đi trong Lẽ Thật»

Tác giả : Sứ đồ Giăng

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

Thông điệp :
1. Cơ-đốc nhân trung tín phải bước đi theo sự thôi thúc của
tình yêu thương và phải giữ mình trong nguồn đạo chân thật.
2.Cơ-đốc nhân trung tín không nên tiếp đón những kẻ
chuyên rù quến người khác vào con đường lầm lạc và những
kẻ vi phạm các nguyên tắc của nguồn đạo hay giáo lý chân
chính..

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

Bố cục : A. 1. Bước đi theo giáo lý chân chính 1-6
2. Từ bỏ giáo lý chân chính 7-13

B. 1. Lẽ thật về Đức Chúa Cha 1-6
2. Sự dỗ dành của những kẻ rù quến 7-13
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Thơ III Giăng (Tín thư 3 của Sứ đồ Giăng)

Các tiêu đềcủasách :
« Chân Lý và Thực Hành »
« Lòng Hiếu Khách »

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

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

Thông điệp :
1. Cơ-đốc nhân trung tín cần phải sẵn lòng đón tiếp anh em
và thể hiện tinh thần hiếu khách.
2. Tất cả các cấp có trách nhiệm hoặc thuộc hàng lãnh đạo
mà muốn đứng đầu anh em thì sẽ tự đặt mình dưới kỷ luật
của thiên thượng.
3. Cơ-đốc giáo là một cuộc hành trình thường nhật trong lẽ
thật và tình yêu thương (trở thành Cơ-đốc nhân có nghĩa là
thực hành nếp sống theo lẽ thật và trong tình yêu thương).

Các từ then chốt :
LẼ THẬT (chân thật), được dùng 7 lần.
TIẾP RƯỚC, được dùng 3 lần.

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

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

Các tiêu đề của sách :
« Hành động của kẻ bội đạo »

« Các mối hiểm họa của lòng vô tín »

Tác giả : Giu-đe

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

Thông điệp :
1. Tất cả những kẻ không tin kính, chống nghịch Đạo Trời
đều sẽ bị đoán phạt bằng lửa.
2. ĐCT luôn luôn thành tín trong việc gìn giữ những kẻ được
Ngài chọn tránh khỏi sự vấp ngã, đổ nát.

Các từ then chốt :

KẺ KHÔNG TIN KÍNH (hay Nghịch Đạo), được dùng 6 lần..
DÀNH SẴN, hay DÀNH CHO (theo từ Hi-lạp), được dùng 5
lần.

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

Bố cục : 1. Bảo vệ Đức Tin chống lại SỰ VÔ TÍN 1-4
2. Sự lầm lạc của Đức Tin trong SỰ VÔ TÍN 5-16
3. Công bố Niềm Tin trước SỰ VÔ TÍN 17-25
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Sách KHẢI HUYỀN

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

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

Niên đại của sách : Vào năm 96 SC.

Thông điệp thuộc linh :
1. Nước Trời cuối cùng sẽ hoàn toàn chiến thắng mọi thế lực xấu xa
gian ác.
2. Những ai thắng hơn thế gian, xác thịt và ma quỉ sẽ nhận được những
phần thưởng đền bù đời đời.
3. Một chứng nhân thực sự phải có khả năng làm chứng về những gì
mình đã thấy và nghe.

Các từ then chốt :

THIÊN SỨ (NHỮNG THIÊN SỨ), được dúng 76 lần
THẤY (ĐÃ NHÌN THẤY), được dùng 65 lần
BẢY (THỨ BẢY), 59 lần
NGHE (ĐÃ NGHE), 46 lần
NGÔI (NGAI), 40 lần.

Câu KT then chốt :

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

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

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

Đv h/ch.ng.


