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Bài	Học	14:			

A. Bài	Đọc:	

Chướng ngại  

Trên chuyến xe lửa tiến về Paris, một anh sinh viên trẻ ngồi bên cạnh một 

cụ già. Sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già rút trong túi áo ra một cỗ 

tràng hạt và từ từ chìm đắm trong việc cầu nguyện.  

Anh sinh viên nhìn cụ già với vẻ khinh bỉ. Một lát sau anh nói: – Thưa ông, 

ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí à?  

Cụ già thản nhiên đáp:  

- Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?  

Anh sinh viên cười ngạo nghễ rồi nói:  

- Lúc còn con nít tôi có tin. Nhưng bây giờ khoa học đã mở mắt cho tôi và 

tôi không thể tin được nữa. Ông hãy quăng xâu chuỗi ấy đi và hãy học hỏi 

những khám phá mới, ông sẽ thấy những gì ông tin từ trước đến giờ đều 

là mê tín dị đoan.  

Cụ già khiêm tốn hỏi:  

- Cậu vừa nói về những khám phá khoa học mới. Cậu có thể giúp tôi hiểu 

được những khám phá ấy?  

Anh sinh viên hăng hái trả lời:  
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- Được chứ. Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tặng ông những cuốn sách 

khoa học rồi ông sẽ thấy sự phong phú kỳ diệu của nó.  

Cụ già rút trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho anh sinh viên. Đọc 

qua tấm danh thiếp, anh thanh niên tái mặt và lặng lẽ cúi đầu đi sang toa 

khác, bởi vì trên tấm danh thiếp có ghi: Louis Pasteur, viện nghiên cứu 

khoa học Paris. Ông Louis Pasteur là một nhà bác học đã có nhiều phát 

minh trong lãnh vực hóa học và sinh vật học. Chính ông đã tìm ra thuốc 

chích ngừa bệnh chó dại. Dù thông thái như thế, nhưng ông vẫn khiêm tốn 

nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, vẫn nỗ lực tìm kiếm Chúa để sống 

gắn bó với Người. Vì thế ông đã nghe được tiếng Chúa và đón nhận được 

những mặc khải của Người.  

Còn anh sinh viên kia khả năng và sự hiểu biết không được bao nhiêu, 

nhưng đã tỏ ra kiêu căng tự phụ về sự hiểu biết ấy. Sự kiêu căng của anh 

đã che khuất đi khuôn mặt của Thiên Chúa, đã làm át đi tiếng nói của 

Người trong tâm hồn anh. Chính vì thế anh đã không thể nhận ra dung 

mạo của Thiên Chúa, không nghe được tiếng nói của Người trong cuộc 

đời mình.  

Thời đại hôm nay nền khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bực. Cuộc sống kinh 

tế của con người càng ngày càng phát triển. Người ta giàu có hơn, đầy đủ 

tiện nghi hơn. Nhưng tất cả những tiến bộ và phát triển ấy không đủ để 

phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa và niềm tin tôn giáo. Chỉ có điều là 

người ta quá tự hào về những thành quả khám phá của mình, tự hào về sự 

giàu sang của mình. Và sự tự hào ấy đã ngăn cản, đã che mờ đôi mắt làm 

họ không còn nhận ra được những mặc khải của Thiên Chúa cho họ.  
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Phần chúng ta thì sao? Chúng ta chọn thái độ của nhà bác học Louis 

Pateur hay của anh sinh viên trong câu chuyện trên?  

Sưu tầm  

B. Nghi	Vấn:	
1) Trong tựa bài “Chướng Ngại”, tác giả muốn đề cập đến những điều gì được xem là 

chướng ngại vật và đối với ai? 

2) Mê tín dị đoan là gì? Hãy nêu đặc điểm của một người mang tật mê tín dị đoan.  

Theo em, mê tín dị đoan có thể mang tới những hậu quả nào? 

3) Hãy nêu lên đặc điểm của nhà khoa học Louis Pasteur trong câu chuyện bên trên. 

4) Hãy tóm lược diển tiến sự việc bằng một họa đồ hình khối. 

5) Dựa theo bài đọc, hãy mô tả đặc điểm của những người phủ nhận sự hiện diện của 

Thiên Chúa. 

6) Theo em, vì sao có một số người phủ nhận sự hiện của một Đấng Toàn Năng tạo nên 

loài người, bao sinh vật trên mặt đất cũng như vũ trụ xung quanh ta? 

7) Bằng óc suy luận và tưởng tượng của em, nếu người ta không tin gì về Đấng Tạo Hóa 

thì chuyện gì có thể xảy ra cho chính họ và những người xung quanh? 

C. Phân	Tích:	
 

 

 

Bài Tập C‐1: 

  Hãy nêu lên đặc điểm của một người mang tật mê tín dị đoan. 
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Bài Tập C‐2: 

1) Hãy nêu lên đặc điểm của nhà khoa học Luis Pasteur trong câu chuyện bên trên. 
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Bài Tập C‐3: 

1) hãy mô tả đặc điểm của những người phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. 
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D. Tổng	Hợp:	
Bài Tập D‐1: 

Hãy cho biết “chướng ngại” của loài người là gì?  Làm thế nào người ta lại bị chướng ngại như 

vậy?  Hậu quả của những chướng ngại đó đưa đến điều gì? 

 

Bài Tập D‐2: 

Việc có một số người không tin có sự tồn tại của Thượng Đế đưa đến điều gì? 
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E. Bài	Tập	Về	Nhà:	
Dựa theo bảy câu hỏi trong phần (B) Nghi Vấn, hãy viết thành nhiều đoạn văn dài ít nhất 

một trang giấy để trả lời các câu hỏi được cho.  Hãy dùng các ý tưởng trong phần (C) Phân 

Tích và (D) Tổng Hợp để làm phong phú thêm bài văn.  Nếu bài văn có phần trang trí sẽ 

được thêm điểm.  Hãy tập đọc và trình bài tại nhà một cách lưu loát để diển tả trước lớp 

vào kỳ học tới. 

Yêu cầu của bài văn: 

1) Gồm 1 đoạn đầu bài (introduction paragraph) 

i. Trước đầu bài phải có một tựa bài (title). 

ii. Đầu bài phải có một câu chủ đề (thesis statement). 

 

2) Gồm nhiều đoạn trong thân bài (body) 

i. Mỗi đoạn trong thân bài gồm một hay nhiều ý liên hệ với nhau. 

ii. Mỗi đoạn thân bài hỗ trợ cho chủ đề. 

iii. Thân bài có thể dùng ví dụ trong các phần Phân Tích, Tổng Hợp hoặc từ 

những dẫn chứng bên ngoài.  
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3) Gồm 1 đoạn kết luận 

i. Kết luận có thể là đoạn tóm tắt hay một kết luận bằng ý tưởng nào đó liên hệ 

đến điều đang bàn. 

ii. Kết luận phải liên quan đến đề bài (title) và chủ đề (thesis statement) 

4) Bài văn dài ít nhất một trang 

F. Tài	Liệu	Tham	Khảo:	
 

 “Chướng Ngại”.  Trích từ trang mạng: http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=11587 

 


