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Giải Đáp: Món Quà Từ Trời (#1.1) 

Trong cả hai bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, có những đoạn văn rất hay xét trên khía 

cạnh văn chương đơn thuần ngoài những ý tưởng về tôn giáo.  Trong phạm vi  học tập Việt ngữ 

tại hải ngoại, chúng ta có thể nghiên cứu các đoạn văn này nhằm một công hai việc: học tập tiếng 

Việt và đồng thời qua đó chúng ta hiểu được phần nào nội dung của các đoạn Sách Thánh đó. 

 

Trích từ Ephisians 2:4-9: 
(4)

 Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và 

rất mực yêu mến chúng ta, 
(5)

 nên dầu chúng ta 

đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta 

được cùng sống với Ðức Kitô. Chính do ân sủng 

mà anh em được cứu độ! 
(6)

 Người đã cho chúng 

ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức 

Kitô Giêsu trên cõi trời. 

(7)
 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người 

đối với chúng ta trong Ðức Kitô Giêsu, để biểu 

lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. 
(8)

 Quả vậy, chính do 

ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân 

huệ của Thiên Chúa; 
(9)

 cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. 

(NCGKPV, 2008) 

 

Sau đây là bản bằng Anh ngữ tương đương: 

But God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us, even when we were 

dead in our transgressions, brought us to life with Christ
 
(by grace you have been saved), raised 

us up with him, and seated us with him in the heavens in Christ Jesus,
 
that in the ages to come he 

might show the immeasurable riches of his grace in his kindness to us in Christ Jesus.
 
For by 

grace you have been saved through faith, and this is not from you; it is the gift of God;
 
it is not 

from works, so no one may boast. 

(USCCB, 2012)  

 

https://www.google.com/search?hl=en&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1120&bih=603&q=ephisians+2&oq=ephisians+2&gs_l=img.3..0i10i24l10.1726.6379.0.8639.11.11.0.0.0.0.125.890.9j2.11.0...0.0...1ac.1.12.img.dAvs3bzAvT0
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Tìm hiểu ý nghĩa đoạn văn: 

 

1. Họa Đồ Hình Cây (Tree Map)  
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Với họa đồ trên, chúng ta có thể nhận diện ra các danh từ và cụm danh từ là thành phần quan 

trọng nhất trong đoạn văn.  Các tính từ, động từ và trạng từ đều nhằm nói về hay mô tả thêm chi tiết cho 

các danh từ này. Ở đây thứ tự của các danh từ đi theo trật tự như sau: các từ được đề cập trước nằm ờ đầu 

ngọn cây và cứ như thế tiếp tục cho đến khi chúng ta gặp những từ cuối cùng.  Ở bước hiện tại, chúng ta 

chưa có phân biệt các danh từ chính hay phụ, quan trọng hay ít quan trọng hơn.  Việc ấy sẽ được thực 

hiện ở các bước kế tiếp. 

Họa Đồ Hình Cây là một trong 8 họa đồ của Thinking Maps tức Họa Đồ Suy Luận.  Tên gọi của 

các họa đồ nghe ra có vẻ cao xa nhưng thực chất nhằm giúp chúng ta phân loại và chia nhóm các từ trong 

một đoạn văn.  Sau khi đã nhận diện được các từ quan trọng, chúng ta sẽ đi những bước kế tiếp để tìm ra  

mối liên hệ của các từ với nhau. 

Trong họa đồ trên, chúng tôi dùng một loại phần mềm gọi là Thinking Maps Software (Version 

2.06).  Các bạn có thể sử dụng bất cứ các phần mềm vẽ họa đồ nào khác cũng có thể đạt được hình vẽ như 

thế. 
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