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Sơ Lược Về Thánh Kinh 
 

Bài làm của Magis – Nhóm 2 

1. Maria Dương Thủy Tiên 
2. Maria Therese Nguyễn Thị Lệ Xuân 
3. Lucia Phạm Thị Thạnh 
4. Gioan Baotixita Hồ Văn Đông 
5. Phê rô Nguyễn Văn Thủy 
6. Giuse Piô X Vũ Quốc Bảo 

 

Kinh có nghĩa là sách; thánh là những gì thuộc về Thiên Chúa. Như vậy, Kinh Thánh (từ 
Việt gốc Hán) hay Thánh Kinh (từ Hán Việt) có nghĩa là sách ghi Lời của Thiên Chúa. 

Qua ơn Linh Hứng, những vị viết Kinh Thánh đã được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng 
dẫn để biết cách dùng tài năng riêng mà viết những điều Thiên Chúa muốn và chỉ viết 
những điều Thiên Chúa muốn. Nhờ đó, Kinh Thánh chứa đựng sự thật cứu độ, dạy ta 
những gì cần biết để sống đầy đủ ý nghĩa làm người và đạt tới hạnh phúc tuyệt đối. 

Để phân biệt giữa truyền thống Do Thái giáo và Ki-tô giáo, Thánh Kinh được chia làm hai 
phần: 

- Phần thứ nhất là Cựu Ước, trình bày lịch sử dân tộc và những giao ước cũ. Trước nhất 
Thiên Chúa đã ký kết giao ước với ông Nô-ê để cứu vớt gia đình, dòng tộc ông cùng 
nhiều loài sinh vật trước sự hủy diệt của trận đại lụt Hồng Thủy. Ông Ab-ra-ham được 
Thiên Chúa gọi để ông trở nên Cha của nhiều dân tộc. Qua Ab-ra-ham, Người đã chúc 
phúc cho muôn dân trên trái đất và dân Ít-ra-en, phát xuất từ dòng dõi Ab-ra-ham, trở 
nên dân Thiên Chúa chọn. Người đã giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, thiết lập với 
họ giao ước ở núi Si-nai và ban cho dân Luật của Người qua ông Môsê. Thiên Chúa tiếp 
tục sai đến với họ các tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở lại và đổi mới giao ước. Các tiên 
tri loan báo rằng Thiên Chúa sẽ ký kết một giao ước mới và vĩnh viễn để đem lại một 
sự đổi mới triệt để và sự cứu độ dứt khoát. Giao ước này sẽ ban cho toàn thể nhân loại. 
 

Do-Thái giáo và Tin Lành chỉ công nhận những sách viết bằng tiếng Hip-ri (tiếng Do 
Thái cổ) gồm 39 quyển, trong khi Cựu Ước của Hội thánh Công Giáo có cả thảy 46 
quyển vì công nhận thêm 7 quyển nữa. Đó là các sách Giu-đi-tha, Tô-bi-a, Huấn Ca, 
Khôn Ngoan, Ba-rúc và Ma-ca-bê 1 và 2 viết bằng tiếng Hy Lạp. Tin Lành gọi 7 sách 
này là ngụy thư trong khi Công Giáo liệt kê những sách này vào loại thư quy, là những 
sách được nhìn nhận là quy luật cho đức tin. 
 

- Phần thứ hai là Tân Ước, giao ước mới, được hoàn thiện trong Đức Giê-su Ki-tô, chung 
cho mọi Ki-tô hữu gồm có tất cả 27 quyển. 
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Kinh Thánh Cựu Ước 

Cựu Ước được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên và được phân 
chia theo bốn thể loại sau đây: 

Ngũ Thư: gồm 5 cuốn còn được người Do-thái gọi là Luật (Tô-ra) gồm có các sách Sáng 
Thế, Xuất Hành, Lê-vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. 
Các sách Lịch Sử gồm 16 cuốn: Giô-suê, Thủ Lãnh, Rút, Sa-mu-en, quyển 1 , Sa-mu-en, 
quyển 2, Các Vua, quyển 1, Các Vua, quyển 2, Sử Biên Niên, quyển 1, Sử Biên Niên, quyển 
2, Ét-ra, Nơ-khe-mi-a, Tô-bi-a, Giu-đi-tha, Ét-te, Ma-ca-bê, quyển 1, Ma-ca-bê, quyển 2. 

Các sách Giáo Huấn gồm có 7 cuốn: Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, 
Khôn Ngoan, Huấn Ca. 

Các sách Tiên Tri (Ngôn Sứ) gồm có 18 cuốn: I-sai-a, Giê-rê-mi-a, Ai ca, Ba-rúc, Ê-dê-ki-
en, Đa-ni-en, Hô-sê, Giô-en, A-mốt, Ô-va-đi-a, Giô-na, Mi-kha, Na-khum, Kha-ba-cúc, Xô-
phô-ni-a, Khác-gai, Đa-ca-ri-a, Ma-la-khi. 

Sau đây là những tóm tắt sơ lược về 46 quyển sách trong Cựu Ước. 

Sách Sáng Thế 

Sách Sáng Thế gồm 50 chương trình bày về những nguồn gốc khởi đầu (nên còn gọi là sách 
Khởi nguyên). Có thể coi đây là phần nhập đề dẫn vào lịch sử cứu chuộc sẽ được kể trong 
toàn bộ Kinh Thánh. Lịch sử ấy lên đến tận nguồn gốc vũ trụ và bao gồm toàn thể loài 
người, sự sa ngã buổi đầu của A-đam và E-và với những hậu quả của nó, cuối cùng đặt 
trọng tâm nơi A-bra-ham, là cha của dân tộc được tuyển chọn. 

Sách Xuất Hành 

Tác giả của sách Xuất Hành cũng vẫn là các nhóm dân du mục được hợp lại. Sau này các tư 
tế tập hợp các kỷ niệm, các bản văn, họ đã biên soạn, triển khai các tài liệu ấy để ấn định. 

Sách Xuất Hành chỉ cho thấy, Dân Chúa được huấn luyện có tổ chức, đã có thánh điện, có 
tư tế, có xưởng đúc kim hoàn, các ngành nghề, có luật Chúa, ăn ở có trình độ vệ sinh cao. 
Toàn dân được trang bị tốt để chinh phục miền Đất Hứa. Mười điều răn được ra đời. 

Điểm quan trọng của Xuất Hành là nhân vật Mô-sê, người anh hùng dân tộc. Dưới cánh tay 
quyền năng che chở của Thiên Chúa, ông đã dẫn dắt thành công Dân Chúa ra khỏi đất Ai 
Cập, vượt qua biển Đỏ đi vào sa mạc Pha-ran để tiến vào Đất Hứa. 

Sách Lê-vi 

Sách Lê-vi chiếm vị trí trung tâm của bộ sách năm quyển thường được gọi là Ngũ Thư, làm 
thành Bộ Luật của Do Thái Giáo và tâm não của Cựu Ước. Sách Lê-vi gồm có ba phần: 

- Nghi thức các tế lễ (chương 1 - 7) 

- Luật liên quan đến cái thanh sạch và cái ô uế (chương 11 - 15) 

- Luật về sự thánh thiện (chương 17 - 26) 

Điểm quan trọng của sách Lê-vi con bò tơ hay con chiên làm đồ tế lễ cũng như thầy tế lễ là 
hình bóng của Đức Ki-tô trên thập giá để cứu chuộc cho nhân loại. 
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Sách Dân Số 

Sách Dân Số dựa trên những truyền thống cổ xưa, liên quan đến những năm tháng sống 
trong sa mạc. Qua cuộc hành trình này, dân đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm cho 
mai sau. Các biến cố: 

- Kiểm tra dân số và phân chia các khu vực đóng quân. 

- Tiến đánh các bộ tộc khác trên đường tiến về Đất Hứa. 

- Chia đất cho các chi tộc Ít ra en hai bên sông Gio-đan. 

- Nhắc lại luật về tế tự và quyền lợi của các tầng lớp người thuộc chi tộc Lê-vi. 

Sách Đệ Nhị Luật 

Tác giả Đệ Nhị Luật là các ngôn sứ và các tư tế đã tóm lược những kinh nghiệm mà dân đã 
trải qua. Đệ Nhị Luật các giáo huấn sau này của các ngôn sứ liên quan đến công bằng, bác 
ái. Những điểm được nhấn mạnh trong sách Đệ Nhị Luật: 

- Miền đất Ca-na-an là quà tặng của Thiên Chúa. Ít-ra-en chỉ có thể chiếm giữ nếu tuân giữ 
Lề Luật. 

- Đệ Nhị Luật nói về những khuôn vàng thước ngọc về tình yêu Thiên Chúa. 

- Thiên Chúa là người đi bước trước trong tình yêu. Ít-ra-en đáp trả lại, yêu Người với hết 
tâm hồn mình và sống trung tín. 

Sách Giô-suê 

Giô-suê là người được chọn để kế vị cho ông Mô-sê và là nhân vật chính trong sách Giô-
suê. Sách Giô-suê là tập hợp những lời truyền khẩu về Miền Đất Hứa, và chỉ được hoàn 
thành sau thời lưu đày Ba-by-lon. Đất Hứa là đề tài chính, là đối tượng trung tâm được 
sách tr. Toàn cuốn sách nói về cuộc chiếm đất Ca-na-an và việc phân chia lãnh thổ cho 12 
chi tộc It-ra-en. Lời hứa về Đất được loan báo trong suốt bộ Ngũ Thư nay được thực hiện. 
Việc dân Ít-ra-en vào chiếm đất Ca-na-an và họ phân chia đất làm sở hữu là bằng chứng về 
sự hoàn tất lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ và Người tái khẳng định điều đó với Mô-sê. 

Sách Thủ Lãnh 

Sách Thủ Lãnh tường thuật về các Thủ Lãnh là những người đã đóng vai trò hướng dẫn 
Dân Chúa trong suốt 150 năm sau ông Giô-suê (1200-1050 trước Công nguyên). Sách 
được biên soạn không chỉ nhằm mục đích ghi lại những sự kiện lịch sử nhưng còn trình 
bày một cái nhìn thần học về lịch sử. Tội lỗi dẫn đến hình phạt, còn sám hối dẫn đến ơn 
tha thứ và giải thoát (đọc 6,1-10; 10,6-16). Ý nghĩa thần học này rất quan trọng đối với 
dân lưu đày: họ đã mất quê hương vì tội lỗi của họ, nhưng nếu họ biết ăn năn hối cải thì 
Thiên Chúa sẽ tha thứ và giải thoát họ. Người Kitô hữu cũng cần tập nhìn những biến cố 
lịch sử bằng cặp mắt đức tin để khám phá sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa ngay 
trong lịch sử. 

Sách (bà) Rúth 

Sách kể chuyện về bà Rúth. Bà là một phụ nữ gốc Mô-áp, tức là một người ngoại bang, đã 
lấy chồng là một người Ít-ra-en, nhưng ông này chết sớm. Trung thành với người chống 
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đã khuất, bà Rúth quyết định theo mẹ chồng về Pa-les-ti-ne. Sau đó bà lập gia đình với ông 
Bô-a và sinh ra Ô-vét, là ông nội vua Đa-vít. Tuy là một phụ nữ ngoại bang nhưng bà Rút 
được chọn vào hàng các bậc tổ tiên của Đấng Cứu Thế. 

Sách Sa-mu-en, quyển 1 & quyển 2 

Về nguồn gốc, sách Sa-mu-en 1 & 2 chỉ là một nhưng khi dịch Thánh Kinh từ tiếng Do Thái 
sang tiếng Hy Lạp (bản 70) thì sách được chia ra làm hai. Các bản dịch sang tiếng La Tinh 
và các ngôn ngữ khác cũng theo sự phân chia này. 

Sách Sa-mu-en tập hợp các bài tường thuật về lịch sử Israel từ khi dân vào đất Ca-na-an 
(thế kỷ 12) đến thời lưu đày (587 trước CN). Sứ điệp chính của tác phẩm là Thiên Chúa đã 
chọn Ít-ra-en làm dân riêng, và qua Mô-sê đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và đã ký 
kết giao ước với họ. Lời Thiên Chúa ban qua Mô-sê vẫn tiếp tục hướng dẫn Dân Chúa cũng 
như các vị lãnh đạo dân. Nếu dân trung thành với luật giao ước thì sẽ thịnh vượng và bình 
an; ngược lại, họ sẽ phải chịu hình phạt từ những tai họa thiên nhiên đến sự xâm lăng của 
quân thù và cả sự lưu đày. 

Sách Các Vua, quyển 1 & quyển 2 

Hai sách này đánh giá các vua tùy theo họ có trung thành với luật Thiên Chúa hay không. 
Dựa theo chuẩn mực ấy, sách Các Vua đã phân tích từ triều đại vua Sa-lô-môn băng hà 
(933 trước CN), vương quốc chia làm hai. Tại phía bắc, tức là nước Ít-ra-en, các vị vua thay 
nhau bị lật đổ, các triều đại ngày càng suy đồi, cho đến khi thủ đô Sa-ma-ri sụp đổ vào năm 
722 (trước CN) . Tại phía nam, tức là nước Giu-đa, vương quyền vẫn còn ở trong tay các 
con cháu của vua Đa-vít, cho tới khi thủ đô Giê-ru-sa-lem sụp đổ vào năm 587 (trước CN). 

Sách này cũng có những đoạn tường thuật về đời sống và công việc của các ngôn sứ như 
Ê-li-a hoặc Ê-li-sa. 

Sách Sử Biên Niên, quyển 1 & quyển 2 

Hai quyển sách Sử Biên Niên 1 & 2 được biên soạn vào thế kỷ thứ 4 (trước CN), sau sách 
Sa-mu-en và sách Các Vua, nên bổ túc nhiều điều cho hai sách kể trên. 

Hai sách Sử Biên Niên ghi chép sự việc theo thời gian (nên được gọi là ký sự hoặc là sử 
chép theo từng năm). Các tác giả hai sách này muốn chứng tỏ rằng khi dân Israel trung 
thành với giao ước thì Thiên Chúa bênh vực họ, và Ngài đánh phạt họ khi họ lìa bỏ giao 
ước. 

Sách Ét-ra và sách Nơ-khe-mi-a 

Như hai sách Sa-mu-en và Các Vua (ở trên), hai sách Ét-ra và Nơ-khe-mi-a chỉ là một cuốn, 
trình bày phần tiếp theo hai sách Sử Biên Niên. Nội dung hai sách này kể chuyện hồi hương 
của dân Chúa chọn sau thời gian lưu đày, ghi chép về một trong những biến cố quan trọng 
nhất trong lịch sử dân Do Thái – sự trở về từ Ba-by-lon. Họ trở về xây dựng lại đền thờ và 
khôi phục lại việc thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem (Ét-ra) đồng thời tái thiết lại các tường 
lũy của thành thánh (Nơ-khe-mi-a). 
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Sách Tô-bi-a 

Sách Tô-bi-a là một truyện bình dân, thấm nhuần lý tưởng đạo đức Do Thái giáo. Sách kể 
lại những chuyện không may của ông Tô-bít và con ông là Tô-bi-a trong cánh sống lưu đầy 
của người Do Thái giữa đế quốc Ba Tư rộng lớn. Hai nhân vật To-bi-a và Sa-ra được tường 
thuật trong sách đều chạy đến với Chúa trong cơn khốn quẫn, và lời cầu nguyện của họ đã 
được nhận lời khi Chúa sai thiên thần đến để chữa lành. Câu chuyện thật tươi mát, nêu bật 
giá trị của lý tưởng về hôn nhân, về gia đình, của các bổn phận đạo đức như cầu nguyện, 
bố thí, ăn chay, và bổn phận đối với người chết. Mỗi trang sách đều sáng lên lòng tin cậy 
vào Thiên Chúa. Cuối cùng, người công chính đã được Thiên Chúa ban thưởng. 

Sách Giu-đi-tha 

Sách kể lại cuộc giải cứu thành Bê-tu-li bị bao vây dưới thời Na-bu-co-đô-nô-xô. Là một 
quả phụ trẻ đẹp, bà Giu-đi-tha đã một thân một mình tiến vào doanh trại của quân thù. 
Tướng Hô-lô-phe-nơ mê sắc đẹp của bà, đem bà vào lều và bị bà cắt đầu. Đây là một tiểu 
thuyết lịch sử ca ngợi lòng tin vào Thiên Chúa và lòng yêu nước. 

Sách Ét-te 

Sách kể lại chuyện bà Ét-te, một phụ nữ Do Thái trẻ đẹp trong cảnh lưu đầy, được chọn 
làm hoàng hậu nước Ba Tư, và nhờ đó mà phá vỡ được âm mưu tiêu diệt dân Do Thái. 

Sách Ma-ca-bê, quyển 1 & quyển 2 

Hai sách Ma-ca-bê không tiếp nối nhau nhưng cũng thuật lại những hồi quan trọng trong 
lịch sử dân It-ra-en từ nửa đầu thế kỷ 2 trước công nguyên. Dưới quyền vua Ba Tư và Hy 
Lạp, xứ Pa-les-ti-ne vẫn được tự do tôn giáo cho đến năm 167 (trước CN). Vào năm này, vị 
vua thuộc triều Sơ-lu-cô là An-ti-ô-cô IV Ê-pi-pha-nô quyết định dùng vũ lực bắt ép ngưới 
Do Thái phải thờ phượng và tin tưởng như người Hy Lạp. Ông đã đặt tượng thần Giu-pi-
te cả trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Nhiều người Do Thái đã thà chết chứ không bỏ đạo. 

Tư tế Ma-ta-thi-a đã cùng với 5 người con trốn vào bưng. Một trong 5 người ấy là Giu-đa, 
biệt danh là Ma-ca-bê nổi bật với những cú đấm ngàn cân. Cuối cùng các vua triều Sơ-lu-
cô phải bó tay trước đám du kích và quốc gia Do Thái được tái lập. 

Sách Gióp 

Được viết cách đây khoảng 2500 năm trong bối cảnh văn hóa bộ tộc của dân It-ra-en. Ông 
Gióp là người đạo đức, công chính, biết kính sợ Chúa và vô tội, phải chịu đau khổ.... Ban 
đầu ông được Chúa chúc phúc, cho giàu có, con cái đề huề... Sa-tan xuất hiện... Ông bị thử 
thách và mất tất cả và còn mang thêm một chứng bệnh nan y... Ông than thở, nguyền rủa 
bản thân, mong được chết, nhưng không hề oán trách Chúa... Cuối cùng Chúa đã ra tay 
phục hồi sức khỏe và tài sản cho ông nhiều hơn trước. Ông luôn luôn nói những điều đúng 
về Chúa. 

Sách Thánh Vịnh 

Gồm những lời tạ ơn bằng cách loan báo ơn giải thoát mình đã nhận cho người nghe nhận 
ra quyền năng Chúa mà thờ kính, ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Ngài, từ đó vinh quang 
Chúa được thể hiện. Có tất cả 150 Thánh Vịnh, chủ đề là Thiên Chúa, chỉ nói với Chúa và 
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về Chúa... Các Thánh Vịnh hầu hết là của vua Đa-vít đến A-Xáp, con cái ông Cô-rắc, E-than, 
Mô-sê. Ca Khúc Lên Đền của vua Sa-lô-môn, Ca Khúc Lên Đền của vua Đa-vít... 

Sách Châm Ngôn 

Gồm những Châm Ngôn của vua Sa-lô-môn, con vua Đa-víit, vua It-ra-en như những bài 
học của thế hệ trước để lại cho các thế hệ sau, nhấn mạnh đến hai mặt „trí thức“ và „đạo 
đức“. Nội dung chính gồm có sáu phần: Những giáo huấn về khôn ngoan; Các châm ngôn 
của Sa-lô-môn; Lời của bậc khôn ngoan; Những lời khác của bậc khôn ngoan; Bộ sưu tập 
thứ hai các châm ngôn của vua Sa-lô-môn; Lời của ông A-Gua và Lơ-mu-ên. Trong Tân 
Ước, Chúa Giê-su được coi là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

Sách Giảng Viên 

Tác giả sống vào khoảng năm 300 đến 200 trước CN. Trái với sách Gióp, tác giả là bậc thầy 
ở Giê-ru-sa-lem, giàu có và gia đình hạnh phúc nhưng ông có cái nhìn bi quan về cuộc đời 
và chán ghét nó vì sự gian ác, bất công mà ông trải nghiệm. Với ông „tất cả là phù du“. Ông 
tin vào Thiên Chúa và khuyên giới trẻ vui sống, tưởng nhớ đến Ngài. Câu hỏi của ông „cuối 
cùng ta sẽ đi về đâu?“ chỉ có „con Thiên Chúa làm người“ trả lời được. 

Sách Diễm Ca 

Nghĩa là „bài ca hay nhất“ hay „bài ca của Sa-lô-môn“ gồm những áng thơ tình tuyệt tác 
diễn tả: 

- Cuộc hôn nhân giữa Đức Chúa và dân Ít-ra-en là dân Ngài tuyển chọn 
- Cuộc hôn nhân giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh, hoặc  
- Ca tụng tình yêu nam nữ. 

Sách Khôn Ngoan 

Sách còn được gọi là „Sách Khôn Ngoan của Sa-lô-môn“ nhằm củng cố đức tin cho độc giả 
Do Thái và dạy ta rằng Thiên Chúa hoạt động khắp mọi nơi, biết hết mọi sự và yêu thương 
hết mọi người. 

Sách gồm 3 phần chính: 

- Đức khôn ngoan và số phận con người. Phần thưởng của người công chính. Lối sống của 
phường vô đạo. 

- Vua Sa-lô-môn tìm kiếm và ca tụng đức Khôn Ngoan. 

- Đức Khôn Ngoan hoạt động trong lịch sử: sự quan phòng của Chúa trong cuộc Xuất Hành. 

Sách Huấn Ca 

Tác giả là ông Giê-su (con ông Si-rach) viết vào khoảng năm 180 (trước CN). 

Nội dung trình bầy Thiên Chúa là tất cả, duy nhất, tạo dựng mọi sự và đưa vào trật tự gồm: 

- Nguồn gốc và đặc tính của khôn ngoan. 

- Khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. 

- Những dấu hiệu của khôn ngoan: kiên nhẫn, tự chủ, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa, hiếu 
thảo, trung thành, khiêm tốn, bác ái và tín thác. 

-Thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên và trong lịch sử. 
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I-sai-a 

Tiên tri I-sai-a sinh vào khoảng 765 (trước CN). I-sai-a loan báo sự sụp đổ của Ít-ra-en và 
Giu-đa. Đó là hình phạt Thiên Chúa giáng xuống vì tội bất trung. Cấu kết với thế lực trần 
thế, gạt bỏ Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống, Đấng mà cha ông một lòng thờ phượng và phó 
thác. Tiên tri I-sai-a viết trong bối cảnh Ít-ra-en và Giu-đa đang thời chiến chinh loạn lạc 
với các vương quốc hùng mạnh lân cận như Át-sua, Ai-cập… Đồng thời ngài cũng loan Đấng 
Thiên Sai sẽ đến trong tương lai. 

Giê-rê-mi-a 

Tiên tri Giê-rê-mi-a được sinh ra vào khoảng 650 (trước CN) trong một gia đình tư tế. Từ 
tấm bé ngài đã hấp thụ niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa. Ông là khuôn mặt báo trước 
về Đức Giê-su trong Tân Ước. Chịu bao nỗi oan khiên, bi đát. Những cảnh tan thương đất 
nước bị phân tán, sống cảnh lưu đày. 

Ai Ca 

Sách Ai Ca là tiếng than oán của Tiên tri Giê-rê-mi-a khi thấy thành Giê-ru-sa-lem hoang 
tàn đổ nát. Xót thương cho đất nước lâm vào cảnh lầm than do hậu quả của sự bất trung 
với lời hứa. 

Ba-rúc 

Sách Ba-rúc được viết trong khoảng thời gian dân Ít-ra-en bị lưu đày bên Ba-by-lon do thư 
ký của Giê-rê-mi-a, khóc than cho phận lưu vong và mong đợi ngày trở về Đất Hứa trong 
vinh quang của Đấng Gia-vê Thiên Chúa. 

Ê-dê-ki-en 

Ê-dê-ki-en được Chúa mời gọi làm tiên tri vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. 
Ngài được Chúa trao ban trọng trách là người canh giữ nhà Ít-ra-en. Ngài là ngọn roi công 
chính của Thiên Chúa để sửa trị dân của Người. 

Đa-ni-en 

Với tiên tri Đa-ni-en nói lên lòng trung thành tuyệt đối vào Gia-vê Thiên Chúa. Không một 
chút mảy may ngờ vực. Chính nhờ lòng bền vững và phó thác Thiên Chúa đã ban cho Đa-
ni-en tài đoán mộng một cách vĩ đại để minh chứng quyền năng của Gia-vê Thiên Chúa và 
đã cứu Đa-ni-en thoát khỏi biết bao nhiêu tai ương trong thân phận kiếp lưu đày. 

Hô-sê 

Tiên tri Hô-sê nói về sự bất trung của Ít-ra-en đối với Thiên Chúa Gia-vê bằng một đời hôn 
nhân đầy sống gió của chính mình. Sự lăng chạ là những tội ác chống lại Thiên Chúa. Đời 
sống hôn nhân của Hô-sê nói lên tình yêu luôn tha thứ của Thiên Chúa đối với dân của 
Người. Ngài luôn thành tín yêu thương mặc dù biết rằng họ đem đi thờ các thần linh khác. 

Giô-en 

Sách Giô-en được viết sau cuộc lưu đày khoảng 400 năm trước Công nguyên. Qua những 
tai ương của thiên nhiên con người ý thức rằng, mình thật giới hạn và cần sự trợ giúp của 
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ơn trên. Tiên tri Giô-en tha thiết mời gọi mọi người hãy ăn chay, khóc lóc, và than van. Hãy 
trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm bất 
bình và giàu tình thương. 

A-mốt 

Vào chừng giữa thế kỷ thứ VIII trước Thiên Chúa giáng sinh, một nông dân chăn cừu làng 
Tơ-cô-a, tên A-mốt, đã đến đền thờ Bò vàng tại Bei-then thuộc vương quốc Ít-ra-en miền 
Bắc, hùng hồn lên tiếng cảnh báo từ vua đến dân về những tai ương đang xảy đến. Tiên tri 
A-mốt đã lên tiếng một cách thẳng thắn và nghiêm khắc rằng nếu như việc phụng tự không 
phản ảnh tình yêu và công bình của Thiên Chúa, không đề cao tình yêu thương và sự công 
bình của Thiên Chúa trên thế giới, thì việc phụng tự ấy không hiệu quả và còn bị Thiên 
Chúa gớm ghét, chê chối. 

Ô-va-đi-a 

Sách Ô-va-đia là sách ngắn nhất, chỉ có 21 câu, không rõ được biên soạn vào thời nào. Tác 
giả tiên báo dân Ê-đôm sẽ bị trừng phạt vì đã can thiệp để chống Giêrusalem năm 587 
(trước CN). 

Giô-na 

Sách Giô-na được biên soạn sau thời lưu đầy, không có tính cách lịch sử, nhưng nhằm mục 
đích giáo huấn. Theo đó, những đe dọa là biểu hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên 
Chúa chỉ chờ một dấu hối cải để tha thứ. Sách rao giảng một tinh thần đại đồng hết sức cởi 
mở: mọi người, mọi vật đều dễ thương. Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa của người Do 
Thái mà còn là của dân ngoại. 

Mi-kha 

Mi-kha là người Giu-đa, rao giảng dưới thời vua A-cáp và Ê-dê-ki-a, từ trước khi Sa-ma-ri 
sụp đổ (năm 721 trước CN) cho tới khoảng năm 700 (trước CN, đồng thời với Hô-sê và I-
sai-a). Ông tố cáo bất công xã hội và loan báo sự xét xử của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông vẫn 
trông cậy rằng Thiên Chúa sẽ dành lại một số sót cho nhân loại. Ông loan báo vị vua hòa 
bình sẽ sinh tại Bê-lem.  

Na-khum 

Sách Na-khum được viết vào thế kỷ thứ 7 (trước CN). Tác giả hớn hở loan báo sự sụp đổ 
của thành Ni-ni-vê, thủ đô của đế quốc Át-sua, tượng trưng cho những sức mạnh của sự 
dữ đang thao túng trên thế giới. 

Kha-ba-cúc 

Sách Kha-ba-cúc được viết vào thế kỷ 7 hoặc đầu thế kỷ 6 (trước CN). Đây là một sách 
được soạn thảo công phu, mở đầu là một cuộc đối thoại căng thẳng giữa vị ngôn sứ và 
Thiên Chúa về việc người Can-đê áp bức dân Chúa. Sách và kết thúc bằng lời ca ngợi sự 
toàn thắng cuối cùng của Thiên Chúa. 
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Xô-phô-ni-a 

Ngôn sứ Xô-phô-ni-a rao giảng dưới triều vua Giô-đi-a (640 đến 609 trước CN) ở Giu-đa, 
trước thời ngôn sứ Giê-rê-mi-a ít lâu. Lúc ấy Giu-đa bị đế quốc Át-xi-ri đô hộ, lại thêm các 
vị vua vô đạo càng làm gia tăng thêm sự hỗn loạn về tôn giáo. Nay Át-xi-ri bắt đầu suy yếu, 
người ta tin rằng sẽ khôi phục được quốc gia kèm theo một cuộc cải cách về tôn giáo. Tác 
giả loan báo sự phán xét của Thiên Chúa trên các dân tộc, để kêu gọi dân chúng hoán cải. 
Ông cũng gợi lên niềm hy vọng cho dân nghèo. 

Khác-gai 

Sách Khác-gai được viết vào khoảng năm 520 (trước CN). Lúc ấy những người Do Thái đầu 
tiên từ Ba-by-lon về tái thiết đền thờ, đã sớm rơi vào tuyệt vọng. Ngôn sứ Khác-gai và Da-
ca-ri-a đã lay tỉnh mọi người, đã thúc giục thống đốc Giô-rô-ba-ben và thượng tế Giô-suê 
tiếp tục công việc tái thiết đền thờ. Ngôn sứ Khác-gai đã báo trước vinh quang tương lai 
để an ủi mọi người. 

Da-ca-ri-a 

Sách Da-ca-ri-a gồm hai phần rõ rệt: Phần đầu gồm các chương 1-8: với 8 thị kiến, viết vào 
cuối năm 520 (trước CN), chú trọng đến việc tái thiết đền thờ, đồng thời cũng nói về sự 
xây dựng lại quốc gia, với những đòi hỏi phải tinh sạch về luân lý và phải thức tỉnh về tôn 
giáo. Phần 2 gồm các chương 9-14, do những tác giả khác viết vào khoảng năm 300 (trước 
CN), loan báo về thời cứu chuộc: Đấng Cứu Thế sẽ đến và thiết lập vương quốc của Thiên 
Chúa. 

Ma-la-khi 

“Ma-la-khi” có nghĩa là “Thần sứ của tôi” (theo ý Ml 3,1). Sách được viết vào nửa đầu thế 
kỷ 5 (trước CN), trước khi ông Nơ-khe-mi-a về nước (năm 445, trước CN). Lúc ấy, sự hứng 
khởi do Khác-gai và Đa-ca-ri-a gây nên đã sớm tàn lụi, dân chúng bắt đầu chán nản và thờ 
ơ: Ma-la-khi chống lại tình trạng ấy, và mời gọi phải kính trọng những đòi hỏi của lề luật. 
Ông cũng báo trước về vị sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế, tức là Gio-an Tẩy Giả. 

 

Kinh Thánh Tân Ước 
Kinh Thánh Tân Ước là một sưu tập những bài viết bắt nguồn từ cộng đoàn Ki-tô hữu sơ 
khai, nhằm công bố cho mọi người Ðấng mà các tiên tri đã loan báo, nay được tỏ lộ, đã đợi 
trông nay đã đến... Ðó là Ðức Giê-su Ki-tô. Ngài là toàn bộ những gì Thiên Chúa muốn nói 
với chúng ta.  

Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà 
Giu-đa một giao ước mới. (Gr 31, 31) 

Tất cả Cựu Ước sửa soạn cho việc Chúa Ki-tô nhập thể. Tất cả các giao ước của Thiên Chúa 
sẽ được hoàn tất trọn vẹn nơi Đức Giê-su. 

Qua bốn sách Phúc Âm của các thánh Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gio-an, chúng ta hiểu biết 
được Đức Giê-su Ki-tô, thân thế và Ngài là ai; giáo lý yêu thương và sứ mạng cứu chuộc 
của Ngài. Qua sách Công vụ Tông đồ, ta học biết Hội Thánh thuở ban đầu và những hoạt 
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động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Trong các thư các Tông đồ, tất cả các hoàn 
cảnh của cuộc sống con người được trình bày và đặt trong ánh sáng Đức Ki-tô. Qua sách 
Khải Huyền, ta thấy trước được ngày cánh chung và ngày trở lại quang lâm của Thiên Chúa. 

Thánh Kinh Tân Ước được viết theo 4 thể văn sau đây: 

- Tường thuật: như bốn Phúc Âm ghi lại cuộc đời Ðức Ki-tô, các lời Ngài giảng dạy cũng 
như các việc Ngài làm. 

- Lịch sử: như sách Tông Ðồ Công Vụ ghi lại những nỗ lực của các Tông đồ trong việc mở 
mang Giáo Hội. 

- Thư tín: bao gồm các thơ thánh Phao-lô, Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê và Giu-đa viết cho các 
cộng đoàn để dẫn dắt, động viên, kiện cường và khuyên bảo, dạy dỗ các giáo đoàn. 

- Mặc khải: tiêu biểu là sách Khải Huyền, tiên báo những điều sẽ xảy đến trong tương lai. 

 

Thánh Kinh Tân Ước gồm tất cả 27 quyển và được sắp xếp theo các thứ tự như sau: 

- 4 sách Phúc Âm của Mác-cô, Mat-thêu, Lu-ca, và Gio-an. Ba sách Phúc Âm đầu có chung 
nhau một phần lớn về đề tài nên còn được là Phúc Âm nhất lãm. 

- Sách Tông Ðồ Công Vụ. 

- 14 thư của Thánh Phao-lô. 

- 7 thư chung của các Thánh: Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và Giu-đa. 

- Sách Khải Huyền của Thánh Gio-an 

Sau đây là những tóm tắt ngắn gọn về những sách trong Tân Ước. 

Tin mừng Mát-thêu 

Tin Mừng Mát-thêu trước tiên là một Tin Mừng có nhiều tính Thần Học hơn là Lịch Sử. Tin 
Mừng Mát-thêu được viết bằng tiếng A-ram đó là bằng chứng rỏ ràng là Thánh Mát-thêu 
viết cho dân Do-thái sống ở vùng Sy-ri-a và Pa-les-ti-na. 

Về Đạo lý Tin Mừng Mát-thêu được diễn tả: 

- Đức Giê-Su là đấng Mê-si-a mà cựu ước đã loan báo 
- Đức Giê-Su là Con Thiên Chúa, Đấng sáng lập Hội Thánh. 

Tin mừng Mác-cô 

Tin Mừng Mác-cô là Sách Tin Mừng ngắn nhất trong bốn Sách Tin Mừng của Tân Ước. 

Tin Mừng Mác-cô được viết cho các Ki-tô hữu không phải gốc Do-thái và sống ngoài sứ Pa-
les-ti-na. 

Phân tích nội dung, dựa trên yếu tố là thánh Mác-cô không nói gì tới việc Giê-ru-sa-lem đã 
bị phá hủy, các nhà nghiên cứu cho rằng Sách Tin Mừng Mác-cô viết trước năm 70. 

Tin mừng Lu-ca 

Tin mừng Luca được viết sau thời gian Giê-su-sa-lem bị bao vây và tàn phá vào năm 70, 
như vậy sách được viết sau thời gian này; các nhà chú giải hiện nay cho là vào thập niên 
80-90, nhưng cũng có một số khác lại cho là sớm hơn. 
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Trong các sách Tin Mừng, có thể xem Tin Mừng Luca là tác phẩm dễ đọc hơn hết và gần 
gũi nhất với độc giả thời nay. Những nét nổi bật về Đức Giê-su sẽ giúp họ tiếp cận „mầu 
nhiệm Giê-su“ và học nơi người như học bậc thầy dạy cho biết sống làm người, làm con 
Thiên Chúa, một bậc thầy rất đòi hỏi nhưng đồng thời nhân hậu, niềm nở và sẵn sàng ban 
ơn cứu độ. 

Tin mừng Gio-an 

Sách Tin Mừng thứ tư đã được soạn thảo tại miền Tiểu Á. Về năm soạn thảo có thể một số 
phần thuộc sách Tin Mừng thứ IV đã được soạn thảo vào những năm cuối của thế kỷ thứ I. 

Sách Tin Mừng thứ IV không ghi tên tác giả. Ga 21,20 nói đến "người môn đệ Ðức Giêsu 
thương mến". Theo 21,24, "chính môn đệ này làm chứng về những điều đó (= những sự 
kiện kể trong Gioan) và đã viết ra". 

Thư gửi tín hữu Rô-ma 

Thư gửi tín hữu Rô-ma được Thánh Phao-lô viết cho các Ki-tô hữu gốc Do Thái và gốc 
ngoại giáo. 

Thánh Phao-lô viết để tự giới thiệu với anh em tín hữu Rô-ma nhưng đặc biệt nhất là giới 
thiệu lời giảng mà Thánh Phao-lô gọi là Tin Mừng của mình với anh em ở Rô-ma. 

Thư gửi tín hữu Rô-ma làm nổi bật tương quan giữa Do Thái giáo và Ki-tô giáo 

Thư gửi tín hữu 1 Cô-rin-tô và 2 Cô-rin-tô 

Thư gởi tín hữu 1 Cô-rin-tô được viết vào khoảng Lễ Vượt Qua năm 57 (1Cr 5,7; 16, 5- 9) 
và sau đó ít lâu, có thể tại Cô-rin-tô đã xảy ra một cơn khủng hoảng buộc thánh Phao-lô 
phải trở lại Cô-rin-tô trong một thời gian ngắn (2Cr 1,23; 2,1; 12,14; 13,1-2). 

Qua hai thư này chúng ta thấy được những vấn đề nóng bỏng của cuộc hội nhập Đức Tin 
Ki-tô Giáo vào một nền văn hóa ngoại giáo, và những phương tiện mà thánh Phao-lô đã 
dùng để giải quyết các vấn đề ấy. 

Thư gửi tín hữu Ga-lát 

Thư Ga-lát có thể được viết trước hoặc sau thư 1 Cô-rin-tô. Thời điểm biên soạn thư Ga-
lát có lẽ vào khoảng năm 54-57. Đó là lúc thánh Phao-lô đang lưu trú tại ở Ê-phê-sô hoặc 
ở Ma-kê-đô-ni-a. Như vậy thư Ga-lát được viết sau đại hội Giê-ru-sa-lem, sở dĩ thánh Phao-
lô không nhắc đến chỉ thị của đại hội này, vì các tín hữu Ga-lát không quen với luật lệ Do-
thái được đề cập tới trong thư đại hội gởi về An-ti-khô-ki-a, nên người không đề cập đến 
bức thư đó trong thư gởi tín hữu Ga-lát. 

Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô 

Thư Ê-phê-sô là một trong nhóm các thư thường được gọi là Ngục Thư (Ê-phê-sô, Phi-líp-
phê, Cô-lô-xê, Phi-lê-môn), bởi vì các thư đó cho biết Thánh Phao-lô đã viết khi ngài bị cầm 
tù. 

Điều chắc chắn, đó là thánh Phao-lô đã viết thư Ê-phê-sô đang lúc ngài bị giam trong tù; 
nhưng địa điểm và thời gian nào, lại có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng thánh 
Phao-lô viết thư này lúc ngài ở lại Ê-Phê-Sô một thời gian dài (53-56), trong chuyến đi 
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truyền giáo lần thư ba. Cũng có ý kiến khác cho rằng thư Ê-phê-sô được viết trong thời 
gian ngài bị giam tại Xê-da-xê (58-60). Tuy nhiên hầu hết các tác giả Công Giáo cho rằng 
thư Ê-phê-sô đã được viết trong thời gian ngài bị bắt giam ở Rô-ma (61-63). Đó cũng là ý 
kiến truyền thống. 

Thư gửi tín hữu Phi-lip-phê 

Thư gởi các tín hữu Phi-líp-phê là một bức thư bộc lộ niềm vui, bộc lộ tâm tình của thánh 
Phao-lô đối với các tín hữu ở Phi-líp-phê. 

Phần lớn thư này dành để khuyên nhủ các tín hữu sống đoàn kết và khiêm tốn, theo gương 
của Chúa Giê-su Ki-tô, khuyên các tín hữu ngày càng sống vui tươi và an hòa với nhau, đợi 
ngày Chúa Ki-tô quang lâm. 

Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê 

Thánh Phao-lô đã viết thư này và nhờ ông Ty-khi-cô mang về (Cl 4, 7-9). Người nhắc cho 
các tín hữu nhớ rằng: Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cho anh em qua một mình Đức Giê-su 
Ki-tô. Thư này có liên hệ mật thiết với thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô cả về từ ngữ lẫn tư 
tưởng, có lẽ đã được viết ở Rô-ma, năm 61-63. 

Thánh Phao-lô nhắn nhủ các tín hữu ở Cô-lô-xê hãy cảnh giác đối với những người đến 
gieo rắc những sai lầm (Cl 2, 4-25), Người cũng nhắc lại một số điểm cần phải thực hành 
trong cộng đoàn, trong gia đình, trong xã hội, để xứng đáng là người đã sống đời sống mới, 
đời sống kết hiệp với Chúa Ki-tô. Cuối cùng là một số lời dặn dò và chào hỏi do chinh tay 
ngài viết (Cl 4, 17-18). 

Thư gửi tín hữu 1 Thê-xa-lô-ni-ca 

Vào năm 50, từ Cô-rin-tô, thánh Phao-lô viết cho Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca bức thư đầu 
tiên của ngài, đồng thời cũng là những trang đầu tiên của Tân Ước (2 Pr 3,15-16). Những 
lời đậm đà tình thương ta chỉ gặp trong thư cho Hội Thánh Phi-líp-phê và thư cho Phi-lê-
môn. 

Những lời đanh thép về người Do-thái cứng lòng (1Tx 2,15-16). 

Những lời căn bản về mầu nhiệm Chúa quan phòng. 

Thư gửi tín hữu 2 Thê-xa-lô-ni-ca 

Trong thư thứ nhất, thánh Phao-lô có viết cho hội thánh Thê-xa-lô-ni-ca: „Dựa vào lời của 
Chúa, chúng tôi nói vơi anh em điều này: Là chúng ta, những người đang sống, chúng ta sẽ 
được đem đi trên đám mây, để nghênh đón Chúa trên không trung. Chúng ta sẽ được ở 
cùng Chúa mãi mãi“ (Tx 4, 15-17). 

Lời nói khải huyền này làm cho nhiều người lâm vào cơn sốt chờ Chúa quang lâm, có người 
còn đưa ra thị kiến riêng, hoặc một lời nói, một lá thư gọi là của Phao-lô, để bảo rằng Chúa 
đã đến rồi (2Tx 2,1-2). Họ bỏ bê công ăn việc làm đi nói khắp nơi „Chúa đã đến“ và rồi…. 
ăn bám người ta. 

Vậy cũng từ Cô-rin-tô, ba tháng sau thư thứ nhất, thánh Phao-lô lại cầm bút. Đúng hơn, 
ngài đọc cho người khác viết bức thư thứ hai này (2Tx 3,17). 
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Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê 

Thánh Phao-lô viết thư này vào khoảng thời gian từ sau khi ra khỏi tù ở Rô-ma lần thứ 
nhất năm 63 cho tới lúc qua đời năm 67. 

Theo truyền thống, ta hãy cứ coi thánh Phao-lô là tác giả của thư này. Có thể khi biên soạn 
thư này, các thư ký của ngài đã được dành cho một phần sáng kiến khá rộng. Còn nếu giọng 
văn không còn thấy sôi nổi và lôi cuốn mãnh liệt như trước, thì cũng không lấy gì đáng 
ngạc nhiên, vì thánh Phao-lô viết thư này khi đã lớn tuổi và sau thời kỳ bị giam giữ. 

Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê 

Đọc thư thư hai gửi Ti-mô-thê, người ta có cảm tưởng thánh Phao-lô viết thư này tại Rô-
ma (2Tm 1.17). Đây là thư cuối cùng trong loại thư mục vụ, được soạn thảo vào lúc thánh 
nhân sắp sửa từ giã cõi đời này vào khoảng vào năm 67 như người nói: „Còn tôi , tôi sắp 
phải đổ máu ra làm tế lễ, đã đến giờ tôi phải ra đi“ (2Tm 4.6). 

Mục đích của thư này là để lại cho Ti-mô-thê một thứ di chúc tinh thần, vì thánh nhân thấy 
mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, lại cô độc vì nhiều người thân tín lìa xa, nên muốn 
gởi gấm cho người môn đệ yêu quý những lời tâm huyết cuối cùng để phòng những kẻ 
gieo rắc lầm lạc, và khuyên nhủ Ti-mô-thê trung thành rao giảng đạo lý. 

Thư gửi ông Ti-tô 

Có lẽ thư này được viết vào năm 65 trong cuộc hành trình của thánh Phao-lô qua Kê-ta, 
Tiểu Á, Ma-kê-đô-ni-a và Hy Lạp. Lúc ấy môn đệ Ti-Tô đang ở Kê-ta và được giao cho nhiệm 
vụ quán xuyến mọi công việc hoạt động và tổ chức Hội Thánh tại đảo này. 

Mục đích của thư này là nói cho ông Ti-tô biết những đức tính một người đứng đầu cộng 
đoàn phải có, đồng thời khuyên ông phải đối sử thế nào cho thích hợp với mỗi hạng người 
trong cộng đoàn, và cuối cùng là nhắc lại cho tín hữu các bổn phận của họ. 

Thư gửi ông Phi-lê-môn 

Đây là thư riêng Thánh Phao-lô gởi cho ông Phi-lê-môn. tuy nhiên, qua ông Phi-lê-môn, 
ngài muôn gởi cho anh em tín hữu đang họp tại nhà ông Phi-lê-môn. 

Ông Phi-lê-môn là một nhân vật quan trọng ở Cô-lô-xê. Ông đã trở lại theo đức tin Ki-tô 
Giáo nhờ thánh Phao-lô, ông đươc ngài rất quý mến và gọi là cộng sự viên thân mến. Ông 
là một người khá giả và đạo đức, biết đem của cải và uy tín để giúp đỡ cho cộng đoàn. 

Thư gởi ông Phi-lê-môn được viết ở Rô-ma khoảng năm 61-63. 

Thư gửi tín hữu Do Thái 

Thư này được viết vào khoảng mấy năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. Mà Giê-
ru-sa-lem bị phá hủy năm 70. Nên có lẽ thư này được viết vào khoảng năm 65-67. 

Mục đích của thư này khá rõ rệt vì lúc đó cộng đoàn Do Thái đang gặp khủng hoảng vì sự 
thay cũ đổi mới. Trước tình trạng hoang mang nao núng và bỏ cuộc của nhiều người, 
Thánh Phao-lô viết thư này nhằm trấn an tâm lý bất ổn và cũng cố đức tin cho họ. 
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Sách Công Vụ Tông Đồ 

Sách Công vụ tông đo�  là một bảng sứ đo�  đe�  da� n các thực hiện việc truye� n giáo hay cách đe�  
thành lập hội thánh, giảng giải ve�  cách so� ng đức tin và cách hành đạo, giữ đạo. 

Chúng ta khó biết được Thánh Luca đã biên soạn sách Tông Đồ Công Vụ ở đâu? Đa số đã 
nghĩ Công vụ được viết sau khi thánh Phao-lô tử đạo. Trong thực tế, thánh Luca đã không 
dựa vào các thư của thánh Phao-lô, vậy Công vụ được viết khoảng năm 80-90. 

Thư của Thánh Gia-cô-bê 

Nếu quả tác giả  là thánh Gia-cô-bê „ anh em của Chúa“ , giám mục Giê-su-sa-lem , thì thư 
này được viết trước năm 62 là năm ngài tử đạo và sau năm 58 là năm thư Rô-ma ra đời.  

Nói cho cùng thì thư Gia-cô-bê không chống đối lại thư Rô-ma, mà chống đối những kẻ 
hiểu sai đạo lý của thánh Phao-lô 

Thư 1 của Thánh Phê-rô 

Thư 1 của thánh Phê-rô có thể được viết trước cuộc bách hại của hoàng đế Nê-rô, nghĩa là 
vào khoảng giữa năm 62-64. Trong phần mở đầu thánh Phê-rô “kính gởi“ các cộng đoàn 
Ki-tô hữu rải rác khắp năm tỉnh của đế quốc Rô-ma thuộc miền Tiểu Á, tức là vùng Thổ 
Nhĩ Kỳ ngày nay. 

Đây là một bản văn quý giá, cách riêng đối với những anh chị em tân tòng. 

Thư 2 của Thánh Phê-rô 

Thư 2 của thánh Phê-rô được viết vào đầu thế kỷ 2, trước hoặc sau năm 125. 

Vì thế, có thể nói được tác giả của thư 2 thánh Phê-rô thuộc thế hệ thứ hai, mượn danh 
nghĩa thánh Phê-rô để trao lại cho hậu thế kho tàng truyền thống của các thánh Tông Đồ.  

Thư 1 của Thánh Gio-an 

Thư 1 Gio-an bắt đầu cách đột ngột, không có lời chào hỏi ở đâu và ở cuối tác phẩm cũng 
chẳng mang tên tác giả và những người lãnh nhận. Nhưng nếu nhìn tác phẩm kỹ lưõng 
hơn, chúng ta có thể thấy rằng Thư 1 Gio-an cũng mang hình thức một bức thư gửi cho 
một cá nhân hay một nhóm trong những hoàn cảnh xác định. 

Thư 1 Gio-an cũng cũng cho chúng ta biết: nguồn mạch Đức Tin của các tín hữu đó là lời 
chứng của Thiên Chúa về con của Người (1Ga  5.9-11). 

Thư 2 của Thánh Gio-an 

Đây là một bức thư ngắn, có mang tên tác giả, những người lãnh nhận và đoạn kết bức thư. 
Thánh Gio-an tự xưng mình “Kỳ Mục“ gửi thư cho “Bà đươc Thiên Chúa tuyển chọn và con 
cái Bà“, tước hiệu này có thể chỉ là một giáo đoàn, hay là một giáo đoàn thuộc tỉnh A-xi-a. 

Thư 2 của Thánh Gio-an được viết để khuyên các tín hữu trong gíao đoàn giữ vững đức tin 
chân chính, yêu thương nhau và đoạn tuyệt với những kẻ gieo rắc tà thuyết. 
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Thư 3 của Thánh Gio-an 

Thể văn của 3 Gio-an giống như thể văn của 2 Gio-an, một bức thư rất ngắn trong đó có 
ghi người gửi (Kỳ Mục), người nhận (ông Gai-ô) và lời kết thúc bức thư. 

Thư 3 Gio-an không mang tính cách đạo lý nhưng chú trọng đến cách sống và cách xử trí 
của các tín hữu. 

Thư của Thánh Giu-đa 

Thư của Thánh Giu-đa được viết vào thập niên 70-80 và thư viết cho các Cộng Đoàn Do 
Thái hoặc đa số là Do Thái rải rác giữa dân ngoại. 

Bức thư dặn dò anh em tín hữu đừng nghe theo một số người xấu đã len lỏi vào các Cộng 
Đoàn, gieo rắc một lối sống và những tư tưởng lệch lạc. 

Sách Khải Huyền 

Tên của sách Khải Huye�n trong tie�ng Hy lạp là A-pô-ca-lyp-sis, có nghı̃a là „vén màn“ cho 
thấy điều bí mật che khuất bên trong. 

Sách Khải huyền được biên soạn vào cuối thời đại hoàng đế Nê-rô. Sách được bổ sung và 
hoàn chỉnh, như ta có hiện nay vào thời hoàng đế Đô-mi-xi-a-nô năm 96. 

Sách Khải Huyền gồm những bài thị kiến và mặc khải được diễn tả theo ngôn ngữ biểu 
tượng và đầy hình tượng.các tín hữu xưa kia đã quen với Cựu Ước có thể hiểu dễ dàng. 
Còn đối với độc giả ngày nay, đó là một bí nhiệm. 


