
NỘI DUNG CÁC LỚP KINH THÁNH VÀ THẦN HỌC MÙA XUÂN 2018 

1/ LỚP BÍ TÍCH (SACRAMENTS): Sr. Thanh Nga, OP. tại St. Dominic House (Tu Xá Đa Minh) 

Every Tuesday 7 – 9 PM, from January 23 – May 15, 2018 
Register: Secretary - (281) 999-1672 

COURSE DESCRIPTION 
The course will present an overview of the theology of the sacraments, as the public and the liturgical prayer of the 
Church. Discussions on each of the sacraments: its origin, efficacy, the meanings of the signs and symbols, and the 
importance of each sacrament in the Christian life will be further explored.  
GENERAL COURSE OBJECTIVES 

• Understand the power of sacramental words and symbols 
• Understand the meaning of grace and how sacraments confer grace 
• Explore a brief history of the sacraments 
• Gain an appreciation for the meaning of liturgy as an encounter with God and with the Church 
• Understand that the Eucharist is the source and summit of the ecclesial life 

 
Lớp này sẽ trình bày tổng quát thần học các bí tích, là một trong những việc phụng tự công khai của Giáo Hội.  Mỗi bí tích 
sẽ được thảo luận riêng biệt: từ nguồn gốc đến các hiệu quả, từ ý nghĩa các dấu chỉ và biểu tượng đến tầm quan trọng 
của từng bí tích trong đời sống Kitô hữu. 
MụC TIÊU PHổ QUÁT: 

• Hiểu quyền của những lời và biểu hiệu trong phụng vụ/bí tích 
• Hiểu ý nghĩa ân sủng và hiệu năng các bí tích (ban ân sủng như thế nào) 
• Tìm hiểu lịch sử của từng bí tích 
• Trân quý ý nghĩa phụng vụ là gặp gỡ Thiên Chúa và Hội Thánh 
• Hiểu bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống của Giáo Hội 

 

2/ LỚP NGŨ THƯ (PENTATEUCH): Cha Đinh M. Tiên, OP. - tại GX Lộ Đức 

Từ 23/1/2018 đến 15/5/2018, mỗi Thứ Ba từ 7:00-9:00 tối. – Song ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt 

Ghi danh: Thư ký Giáo Xứ - (713) 939-1906 

 Lớp này, cách chung, sẽ nghiên cứu 5 cuốn Sách đầu tiên của Cựu Ước: Sáng Thế - Xuất Hành – Lêvi – Dân Số 
- Đệ Nhị Luật theo giả thuyết 4-nguồn văn và lịch sử của các tổ phụ của người Do Thái. Sau đó, sẽ nghiên cứu 6 phần 
chính của Ngũ Kinh: (1) Lịch sử tạo dựng và con người thời sơ khai (Gen 1-11); (2) Thời của các Tổ Phụ (Gen 12-50); (3) 
Cuộc giải phóng dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập (Exo 1:1-16:36); (4) Trong sa mạc: tại Horeb và Sinai (Exo 17-40; Lev 
(tất cả); Num 1-10); (5) Cuộc hành trình trong hoang địa (Num 11-36); và (6) Bài diễn văn ly biệt của Moses (Deut 1-34). 
Lớp cũng sẽ chỉ ra những biến cố quan trọng liên quan đến lịch sử cứu độ và sự làm trọn ý nghĩa của nó trong Tân Ước. 

3/ LỚP CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI THEO THÁNH TÔMA AQUINÔ:  

Cha Đinh M. Tiên, OP. - tại Tu Xá Đa Minh 

Từ 22/1/2018 đến 15/5/2018, mỗi Thứ Hai từ 7:00-9:00 tối. 

Ghi danh: Thư ký Giáo Xứ - (281) 999-1672 

- Lớp này đòi hỏi kiến thức về triết học Hy Lạp, sự tạo dựng con người và cùng đích của cuộc đời. 
- Về các hành động: Trước tiên, khoá học sẽ phân biệt những hành động chỉ dành cho con người: cách chung 

những hành động tự nguyện và không tự nguyện; những hoàn cảnh của chúng. Kế đó, sẽ xem xét những hành 
động đến từ ý muốn cho mục đích và cho phương tiện. Sau cùng, sẽ phân biệt điều tốt và xấu của các hành 
động của con người. 

- Về các cảm xúc: Trước tiên, khóa học sẽ nghiên cứu những hành động chung cho con người và súc vật. Kế đến, 
sẽ nghiên cứu 4 cảm xúc của quan năng tham dục: yêu thích – ghét bỏ, vui thích – sầu buồn. Sau cùng, sẽ 
nghiên cứu 5 cảm xúc của quan năng nộ dục: hy vọng – thất vọng, sợ hãi – liều lĩnh và giận hờn. 

  



4/ Introduction to Sacred Scripture 
Instructor: Paul Pham – Christ, The Incarnate Word Parish 
From 1/21/2018 to 5/13/2108 every Sunday 10:30 AM-12:30 PM 

Registration: Parish Secretary - (281) 495-8133 

This course is the first of 3 basic level Scripture courses. The 
main purpose of the course is to help learners understand 
“How the Catholic Church understand, approach, interpret, 
and use Sacred Scriptures”. The main topics are: 

1. Common questions of young people about the Bible 
2. The relationship between Divine Revelation, 

Scripture, Tradition and Magisterium of the Church.  
3. The similarities and differences between the 

Catholic, Orthodox and Protestant Bibles. 
4. How to Read and Interpret the Bible according to 

Church teachings to avoid mistakes. 
5. “Inspiration", “Inerrancy" and "Revelation". 
6. The languages and the literary form of the Bible. 
7. Introduction to OT and its relationship with NT  
8. Introduction to NT: Synoptic Problem, John Gospel, 

Acts, Epistles and Revelation. 
9. Kingdom of God, Kerygma, Evangelization and 

Mission in the Apostolic Age and Church Fathers.. 
10. Parable is and its role in proclaiming the Good News. 
11. The Development of Doctrine in the Church. 
12. The Role of Scripture in the Church’s and personal 

life. 
 

4/ Dẫn Nhập vào Thánh Kinh 
Thầy: Phaolô Phạm Xuân Khôi – GX Ngôi Lời Nhập Thể 

Từ 21/1/2018 đến 13/5/2018 mổi Chúa Nhật từ 10:30-12:30 Trưa. 
Ghi danh: Thư ký Giáo Xứ - (281) 495-8133 

Lớp này là lớp thứ nhất của 3 lớp căn bản về Thánh Kinh. 
Mục đích chính của lớp là giúp các học viên hiểu “Hội Thánh 
Công Giáo hiểu, tiếp cận, giải thích và sử dụng Thánh Kinh 
như thế nào”. Các chủ đề chính là: 

1. Các thắc mắc thông thường của người trẻ về Thánh Kinh. 
2. Sự liên hệ giữa giữa Mặc Khải của Thiên Chúa, Thánh 

Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền của Hội Thánh. 
3. Sự giống nhau và khác nhau giữa Thánh Kinh của Công 

Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo. 
4. Làm sao đọc và giải thích Thánh Kinh theo giáo huấn của 

Hội Thánh để tránh sai lầm. 
5. Ơn “Linh hứng”, “Không sai lầm” và “Mặc Khải” 
6. Các ngôn ngữ và văn thể của Thánh Kinh. 
7. Dẫn nhập và Cựu Ước và sự liên hệ của nó với Tân Ước. 
8. Dẫn nhập vào Tân Ước, vấn đề Nhất Lãm, TM Thánh 

Gioan, Công Vụ, các Thánh Thư và Sách Khải Huyền. 
9. Nước Thiên Chúa, Lời Rao Giảng ban đầu, việc Phúc Âm 

Hoá và Truyền Giáo thời các Tông Đồ và các Giáo Phụ. 
10. Dụ ngôn và vai trò của nó trong việc rao giảng Tin Mừng. 
11. Việc Phát Triển Học Thuyết trong Hội Thánh. 
12. Vai trò của TK trong đời sống Hội Thánh và cá nhân. 

 

5/ Introduction to Old Testament 
Instructor: Paul Pham – Our Lady of Lourdes Parish 

From 1/23/2018 to 5/15/2108 every Tuesday 7:00 – 9:00 PM 
Registration: Parish Secretary - (713) 939-1906 

This course is the second of 3 basic level Scripture courses. 
This course familiarizes the learner with the Old Testament 
in order to cultivate a deeper understanding and apprecia-
tion for the Scriptures and biblical study. It also strengthen 
one's spiritual life through a deeper understanding of the 
Old Testament as recommended by the World Synod of 
Bishops (October 2008). The main topics are: 

1. The Old Testament genres and their interpretation 
2. The Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Number 

and Deuteronomy; their origin, composition and 
meanings for Christian life today 

3. The Israelite Possession of Canaan and Kingship. 
Some Archeological evidences. 

4. The Split of the Kingdom and the Great Prophets 
5. Prophecy during and after the Babylonian Exile 
6. The Second Temple Period and The Maccabean 

Revolt. 
7. The Book of Daniel and Apocalyptic Literature. 
8. The Wisdom Literature and the Psalms  
9. How to interpret the Old Testament in light of the 

New Testament? 
10. How Israel history is a revelation of God and its 

relevance for us today? 
11. How does Israelite religious literature evolve 

following the time of the exile? 
12. The pedagogy of God in the Old Testament and its 

application to children education and RCIA. 
 

5/ Dẫn Nhập vào Cựu Ước 
Thầy: Phaolô Phạm Xuân Khôi – GX Lộ Đức 

Từ 23/1/2018 đến 15/5/2018 mỗi thứ Ba từ 7:00 – 9:00 Tối 
Ghi danh: Thư ký Giáo Xứ - (713) 939-1906 

Lớp này là lớp thứ hai của 3 lớp căn bản về Thánh Kinh. Lớp 
này giúp các học viên làm quen với Cựu Ước để có thể vun 
trồng một sự hiểu biết sâu xa và đánh giá cao các Sách Thánh 
và việc học Thánh Kinh. Lớp cũng củng cố đời sống tâm linh 
qua việc đào sâu sự hiểu biết về Cựu Ước như Thượng Hội 
Đồng Giám Mục Thế Giới (tháng 8, 2008) khuyên nhủ. Các 
chủ đề chính là: 

1. Các văn thể của Cựu Ước và việc giải thích chúng. 
2. Ngũ Kinh: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ 

Nhị Luật; nguồn gốc, việc soạn thảo và ý nghĩa của chúng 
đối với đời sống Kitô hữu hôm nay. 

3. Việc dân Israel chiếm hữu đất Canaan và Vương Quyền. 
Một số bằng chứng theo khảo cổ. 

4. Việc chia cắt Vương Quốc và các Đại Ngôn Sứ. 
5. Ngôn sứ trong và sau thời Lưu Đày Babylon. 
6. Giai đoạn Đền Thờ Thứ Hai và của Cuộc Khởi Nghĩa của 

Nhà Maccabê. 
7. Sách Đaniel và Văn Chương Khải Huyền. 
8. Văn Chương Khôn Ngoan và Thánh Vịnh. 
9. Làm thế nào để giải thích Cựu Ước trong ánh sáng của 

Tân Ước? 
10. Tại sao Lịch sử dân Israel lại là một mặc khải của Thiên 

Chúa và nó thích hợp với chúng ta hôm nay như thế nào? 
11. Văn chương về tôn giáo của Israel thay đổi ra sao sau thời 

lưu đày? 
12. Phương Pháp sư phạm của Thiên Chúa trong Cựu Ước và 

áp dụng của nó vào việc giáo dục trẻ em và dự tòng. 
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