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BÀI 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÁC SÁCH TIN MỪNG 

 

Planning. 
 
 
 
Chuẩn bị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective/Mục Đích 
 

Agenda 
 

 
Học sinh sẽ hiểu: 
 

1. Ba giai đoạn viết của Tin mừng  
2. Tại sao gọi là tin mừng Nhất Lãm. 
3. Sách Tin Mừng nào được viết đầu tiên. 
4. Nguồn Q là gì. Tại sao gọi là Nguồn Q 
5. Đặc điềm của Tin Mừng Thánh Gioan. 

 

 
1. Kinh Thánh/ 

Scripture 
2. Học hỏi 
3. Thảo thảo luận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Định giá/ Assessements 
 
Cách mà học sinh cho chúng ta biết các em hiểu bải hay 
không. Qua thảo luận các em hiểu ý nghĩa: 
 

1. Có bao nhiêu sách Tin Mừng (4. Thánh Gioan, 
Matthêu, Luca và Máccô 

2. Tin mừng Nhất Lãm là những quyền nào (Matthê, 
Luca và Máccô. 

3. Tại sao gọi là tin mừng nhất lãm. 
4. Tin mừng thánh Gioan và sự khác biệt đối với tin 

mừng nhất lãm..   
5.  Cách tìm những câu trong Kinh Thánh (thí dụ: Lc 

1:1-4). 
 
Điểm chính/keypoints  
 

1. Ba giai đoạn viết sách Tin Mừng 
      a.  Giai đoạn thứ nhất. 

b. Giai đoạn hai 
c. Giai đoạn ba 

2. Lý do được gọi là tin mừng Nhất Lãm. 
3. Nguồn Q.   
4. Lý do tin mừng thánh Gioan lại khác với tin mừng 

Nhất Lãm. 
 

 
Lesson 
cycle 

 Materials 
Đọc Kinh Thánh/ Scriptures  Kinh Thánh 

  
Đọc Tin mừng thánh Luca Chương 1 câu 1 đến câu 4 (Lc 
1:1-4) (Lk 1:1-4). 

 

. Các em hiểu đoạn Tin mừng này như thế nào? Tại sao 
thánh Luca viết đoạn này? 

 



2 
 

Thảo luận/ Discussion  
 

 
1. Dựa theo các câu hỏi đã cho sẵn. 

  

 
  

 Học hỏi và sống đức tin/Living our faith 
 

 
 

  
 

 

Áp dụng vào cuộc sống/ Life Appication 
 

 

   

 
1. LỜI CHÚA  
 
Thưa ông Thêôphilê đáng kính, có nhiều 
người đã ra công viết ra bản tường thuật 
những điều đã được thực hiện giữa chúng 
ta. Họ viết theo những điều mà các người 
đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã 
phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 
Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu 
đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên 
tuần tự viết ra để kính tặng ông, mong ông 
sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ông đã 
học hỏi thật là vững chắc. (Lc 1:1-4). 

Seeing that many others have undertaken 
to draw up accounts of the events that have 
reached their fulfilment among us, 2 as 
these were handed down to us by those 
who from the outset were eyewitnesses 
and ministers of the word, 3 I in my turn, 
after carefully going over the whole story 
from the beginning, have decided to write 
an ordered account for you, Theophilus, 4 
so that your Excellency may learn how 
well founded the teaching is that you have 
received.  

2. DIỄN Ý  

2.1 Ba giai đoạn viết Tin Mừng. 

Giai Đoạn Đầu tiên là đời sống, sự chết và 
sự sống lại của Chúa  

Giêsu Kitô, trong khoảng các năm thứ 4 
trước công nguyên  

và năm 30 sau công nguyên. 

Giai đoạn thứ hai là lúc những người theo 
Chúa suy nghĩ về đời sống và lời dạy của 
Người. Họ kể đi kể lại các việc Chúa làm, 
các lời Người giảng dạy. Và dùng những 
lời Chúa dạy để cầu nguyện, và cử hành sự 
chết và sự sống lại của Người bằng cách 
bẻ bánh.  

Họ bắt đầu gom góp các câu Chúa Giêsu 
nói và các dụ ngôn Người kể, cũng như 
các phép lạ Người làm, về việc Người chịu 
đau khổ, chết và sống lại.  

Trong giai đoạn này họ cũng bắt đầu đi rao 
giảng bên ngoài Palestine, tới tận vùng Địa 
Trung Hải. Nhưng cho đến lúc đó, những 
gì mà họ đang gom góp vẫn chưa được 
viết một cách có hệ thống, cho đến khi 
Thánh Phaolô viết thư thứ nhất của ngài 
khoảng năm 51 sau lịch chung (A.C - sau 
khi Chúa Giêsu sinh ra)  

Giai đoạn thứ ba: là giai đoạn viết các 
sách Tin Mừng. Giai đoạn này có lẽ đã xẩy 
ra cuối thế kỷ thứ nhất.  

2.2 Các Tin Mừng Nhất Lãm 
(Synoptic Gospel) 
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Các Tin Mừng Mátthêu, Máccô và Luca 
được gọi là các tin mừng nhất lãm, vì đây 
là những bản tóm tắt về đời sống và lời 
dạy của Chúa Giêsu rất giống nhau trong 
những nét chính. Gần như 90%. 

Điều này có nghĩa là những gì trong Tin 
Mừng Máccô chúng ta cũng có thể tìm 
thấy trong Tin Mừng Mátthêu, và khoảng 
một nửa sách ấy từ trong Tin Mừng Luca.  

Ngày nay, nhiều nhà chú giải kinh thánh 
tin rằng Tin Mừng Máccô được viết ra đầu 
tiên và các vị viết ra các Tin Mừng 
Mátthêu và Luca có dùng Tin Mừng 
Thánh Máccô. Và có lúc, các vị ấy chép 
nguyên văn các đoạn lấy từ Tin Mừng 
Máccô.  

2.3 Nguồn Q 

Mặc dầu có những điểm giống nhau trong 
hai Tin Mừng Mátthêu và Luca, tuy nhiên 
lại không có trong Tin Mừng Máccô. Bởi 
thế, một số nhà chú giải kinh thánh cho 
rằng thánh Mátthêu và Luca cũng có dùng 
các tài liệu khác nữa để viết ra các tin 
mừng của mình. Hình như các tài liệu khác 
này lấy từ một cuốn gom góp các lời nói 
và lời dạy của Chúa Giêsu, nhưng nay đã 
mất. Người ta thường gọi các tài liệu này 
là Nguồn Q. Q là tắt của chữ Quelle trong 
tiếng Đức, có nghĩa là nguồn.  

2.4 Tin Mừng Gioan 

Tin Mừng Gioan rất khác ba Tin Mừng 
Nhất Lãm. Thánh Gioan có thể có biết về 
ba sách Tin Mừng kia (Matthêu, Máccô, 
Luca), nhưng không dùng chúng để viết ra 
Tin Mừng của mình, mà dựa vào một 
truyền thống bằng lời và bằng chữ viết đặc 
biệt riêng đối với ngài cũng như cộng đoàn 
của ngài.  

3. HỌC THUỘC LÒNG 

* Ba giai đọan viết các sách Tin Mừng là 
(1) đời sống Chúa Giêsu, (2) truyền khẩu 
về đời sống của Người và (3) viết lại đời 
sống ấy. 

* Nguồn Q là nguồn đầu hết của các sách 
Tin Mừng. 

4. SINH HOẠT 

a. Tại sao gọi là Tin Mừng Nhất Lãm? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

b. Tin Mừng nào được coi là được viết đầu 
tiênt? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

c. Nghi thức bẻ bánh hiện nay được gọi là 
gì? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

d. Nguồn Q là gì và tại sao gọi là Nguồn 
Q? 
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

e. Tin Mừng Gioan có đặc điểm gì?  

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

5. CẦU NGUYỆN 

Giáo Lý Viên: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn 
Chúa đã dẫn dắt và linh hứng cho các cộng 
đoàn Kitô Giáo tiên khởi biết cách gìn giữ 
và phát huy gia tài đức tin vào Thiên Chúa, 
qua giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ 
thế chúng con hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn 
về Chúa, là Thiên Chúa chúng con, một cái 
hiểu đã được Thánh Augustinô đúc kết 
thành kinh nguyện sau đây. 

Tất Cả: 

Như vậy, lạy Chúa, Chúa là chi? 

Con xin hỏi, Chúa là gì nếu không phải là 
Thiên Chúa? 

Vì còn ai là Chúa ngoài Chúa ra, hay ai là 
Thiên Chúa, ngoài Thiên Chúa chúng con? 

Chúa rất cao cả, trổi vượt, mạnh mẽ, 

 toàn năng, hết sức nhân từ và hết sức 
công bình;  

dấu mặt rất khéo, nhưng lại hiện diện vô 
cùng thân thiết;  

đẹp vô cùng và mạnh vô cùng;  

không dao động mà khó nắm bắt;  

không đổi thay mà thay đổi mọi sự; 

không bao giờ mới, không bao giờ cũ mà 
làm mới mọi sự,  

làm hao mòn kẻ kiêu căng dù chúng không 
biết; 

luôn hoạt động, luôn nghỉ ngơi, thu hái tuy 
không biết đến nhu cầu, 

nâng đỡ, đổ đầy và canh giữ, tạo dựng và 
dưỡng nuôi cùng làm cho hoàn hảo, 

tìm  kiếm dù  không thiếu điều gì. 

Chúa cho phép chúng con trả Chúa nhiều 
hơn Chúa đòi, 

và do đó Chúa thành con nợ của chúng 
con. 

Nhưng có ai trong chúng con sở hữu điều 
chi mà điều ấy lại không thuộc về Chúa? 

Chúa có nợ chúng con gì đâu nhưng Chúa 
vẫn trả món nợ Chúa mắc. 

Chúa tha nợ chúng con, nhưng chẳng mất 
mát gì. 

(Lời Thú Tội của Thánh Augustinô, Cuốn 
I, Tiết 4) 

 


