
BÀI 2: NỘI DUNG CÁC SÁCH TIN MỪNG 

Planning. 
 
 
 
Chuẩn bị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective/Mục Đích 
 

Agenda 
 

 
Học sinh sẽ hiểu: 
 

1. Mục đích của Tin mừng  
2. Các sách tin mừng giới thiệu Chúa Kitô là Con Thiên 

Chúa. 
3. Các đối tượng của các sách Tin mừng. 

 

 
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. Chúa Kitô cũng là Đấng Xức Dầu  
2. Ý nghĩa các câu mở đầu của các sách Tin mừng - giới 

thiệu Chúa Kitô là con Thiên Chúa (Mk1:1; Mt 1:1; 
Lk 1:2-3; Jn 1:1).  

3. Đối tượng của tin mừng thánh Luca -  cho các Kitô 
hữu không phải Do Thái. Giải thích 

4. Đối tượng của tin mừng thánh Mathêu -  cho các Kitô 
hữu  Do Thái. Giải thích 

5. Tin mừng thánh Luca - cho các kitô hữu gốc dân 
ngoại. Giải thích  

6.  Tin mừng thánh Gioan - cho các Kitô hữu thấm 
nhuần văn hoá Hi lạp. Giải thích 

 
Điểm chính/keypoints  
 

1. Tin mừng là sách nói về đức tin . 
2. Tin mừng công bố về Chúa Kitô – Con Thiên Chúa 
3. Đối tượng của mỗi Tin Mừng. 

 

Lesson 
cycle 

 Materials 
Đọc Kinh Thánh/ Scriptures  Kinh Thánh 

  
Đọc các đoạn  Tin mừng (Mk1:1; Mt 1:1; Lk 1:2-3; Jn 1:1).  

Các em hiểu các đoạn Tin mừng này như thế nào?   
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 

Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con 
Thiên Chúa: Chiếu theo lời đã chép trong 
sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của 
Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường 
cho Con (The beginning of the gospel of 
Jesus Christ, the Son of God. As it is 
written in Isaiah the prophet, "Behold, I 
send my messenger before thy face, who 
shall prepare thy way) (Mk 1:1-2). 

2. DIỄN Ý  

2.1 Tin Mừng là các sách nói về 
Đức tin       

Ngay những dòng mở đầu của mỗi Tin 
Mừng đã cho thấy các sách này không có ý  
thuật lại một cách thờ ơ cuộc đời của Chúa 
Giêsu Kitô. Trái lại, chúng được viết bởi 
những người tin rằng Chúa Giêsu là Đấng 
Được Xức Dầu và là Con Thiên Chúa. Các 
sách Tin Mừng được viết có hệ thống để 
chứng minh và giải thích những điều này.  

2.2 Tin Mừng -  Đấng Kitô - Con 
Thiên Chúa:  

* Câu đầu tiên của Tin Mừng Máccô viết 
rằng: Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, 
Con Thiên Chúa (The beginning of the 
gospel of Jesus Christ, the Son of God). 

(Mk 1:1) cho thấy đủ ba điều: Đây là tin 
mừng, về Chúa Kitô, là Con Thiên Chúa. 

* Câu đầu tiên của Tin Mừng Mátthêu: 
Đây là gia phả Chúa Giêsu Kitô, con cháu 
Vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham ( The 
book of the genealogy of Jesus Christ, the 
son of David, the son of Abraham) (Mt 
1:1). 

* Câu đầu tiên của Tin Mừng Luca tuy 
không nhắc đến ba điều trên, nhưng xác 
nhận đây là Lời Chúa: “… 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, (As these were 
handed down to us by those who from the 
outset were eyewitnesses and ministers of 
the word ) (Lk 1:2-3).  

 Tin Mừng Luca  được viết cho những 
người ngoại giáo mới trở lại. 

* Câu đầu tiên của Tin Mừng Gioan: Lúc 
khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 
hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên 
Chúa - (In the beginning was the Word, 
and the Word was with God, and the Word 
was God (Jn 1:1) ), đề cập tới chính Ngôi 
Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 

2.3 Các Đối Tượng của Sách Tin 
Mừng 



* Tin Mừng Máccô viết cho các Kitô hữu 
không phải là người Do Thái. Vì Tin 
Mừng này giải thích mọi phong tục Do 
Thái được nhắc đến và giải nghĩa các chữ 
Aram là tiếng Chúa Giêsu nói hồi đó. Lại 
còn có những chữ Latinh đây đó khắp Tin 
Mừng của ngài.  

* Tin Mừng Mátthêu viết cho người Do 
Thái mới vào Kitô Giáo là những người 
vốn quen thuộc với luật lệ và truyền thống 
Do Thái, với các bài viết của các tiên tri và 
với niềm hy vọng chờ mong Đấng Xức 
Dầu của dân tộc Do Thái. Nên tin mừng 
này thường hay nhắc đến Luật Do Thái, 
Thánh Kinh và truyền thống Do Thái. 
Chúa Giêsu được trình bầy như Đấng Xức 
Dầu mà dân Israel hằng mong đợi, và cũng 
có lúc như là Môsê mới, đem Lề Luật mới 
đến các cộng đoàn Kitô giáo.  

* Tin Mừng Luca được viết cho các Kitô 
hữu gốc dân ngoại. Người mà Tin Mừng 
của ngài ngỏ lời có tên Hy Lạp, đó là 
Thêôphilê, và ngài công bố trong suốt Tin 
Mừng của mình rằng ơn cứu rỗi của Chúa 
Kitô được dành cho cả những người không 
có gốc Do Thái. 

* Tin Mừng Gioan với lời mở đầu nói tới 
“Ngôi Lời” (Logos) chắc chắn nhằm 
những người có nền văn hóa Hy Lạp 
nhưng đã thấm nhuần giáo huấn Chúa 
Kitô. Họ cần nắm vững chân lý Chúa 
Giêsu Kitô là Thiên Chúa.  

3. HỌC THUỘC LÒNG 

* Tin Mừng là sách nói về đức tin vào 
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.  

* Các sách Tin Mừng được viết cho các 
đối tượng khác nhau. 

4. SINH HOẠT 

a. Tin Mừng nào nói tới 3 điều: Đây là Tin 
Mừng, về Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa? 

……………………………………………
……………………………………………
………………..…………………………
……………………………………………
……………………………… 

b. Em hiểu gì về chữ Kitô? Nó có liên hệ 
gì với chữ Đấng Được Xức Dầu? 

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

c. Trong câu đầu của Tin Mừng Mátthêu, 
tại sao Đavít và Ápraham đã được nhắc 
tới? 

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

d. Tên Thêôphilê được nhắc đến ở đầu Tin 
Mừng Luca muốn nói lên điều gì? 

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

5. CẦU NGUYỆN 



Giáo Lý Viên: Dù do nhiều nguồn khác 
nhau, nhưng tất cả các sách Tin Mừng đều 
nhằm tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, là 
Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Ta hãy 
cùng Chân Phúc Gioan Phaolô II tuyên 
xưng điều ấy: 

Tất Cả:   

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 
hằng sống 

Xin cho hết thẩy chúng con biết yêu Chúa 
nhiều hơn, 

Khi chúng con được một lần nữa sống các 
mầu nhiệm của đời Chúa ngay trong chúng 
con, từ lúc Chúa được tượng thai và được 
sinh ra, cho tới lúc Chúa chết trên thánh 
giá và sống lại. 

Xin Chúa ở với chúng con qua các mầu 
nhiệm này,  xin ở với chúng con trong 
Chúa Thánh Thần. 

Xin giúp chúng con biết thay đổi hướng đi 
của những đe dọa và bất hạnh mỗi ngày 
một gia tăng trên thế giới ngày nay! 

Xin Chúa nâng con người dậy! 

Xin che chở các quốc gia và các dân tộc! 

Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, 

Xin Chúa tỏ cho con người và thế giới biết 
công trình Cứu Chuộc của Chúa còn mạnh 
hơn các bất hạnh kia xiết bao! 

(Kinh khai mạc Năm Thánh Ơn Cứu Độ 
1983). 


