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Lớp	6	‐	Bài	Học	17:			

A. Bài	Đọc:	

Nhẫn Nại Đợi Chờ!  

 

Thấy cỏ lùng xuất hiện với lúa, các đầy tớ đến hỏi ông chủ: “Thưa ông, 

không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở 

đâu ra vậy?” Thấy sự dữ tràn lan trên thế giới, bao nhiêu người thắc mắc: 

sự dữ, sự ác bởi đâu ra? Chúng ta nhiều lần thấy gian tà thắng ngay lành, 

bất công thắng công chính, kẻ ác thắng kẻ thiện, nên cũng thất vọng kêu 

trách: Sao Chúa để kẻ dữ sống lâu, mạnh khoẻ, giàu sang, may mắn, còn 

kẻ lành phải khổ cực trăm chiều?  
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Trước những thắc mắc đó, Chúa đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Kẻ thù là ai? 

Thánh kinh cho biết có hai thứ kẻ thù: kẻ thù ở trong ta và kẻ thù ở ngoài 

ta…  

Có thể trong tâm tưởng nhiều người lại quy gán cho Thiên Chúa trách 

nhiệm về tình trạng khổ đau đó, chẳng khác gì câu hỏi ngày xưa: “Thưa 

ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng ở 

đâu mà ra?” Một câu hỏi không lên án, nhưng chứa đựng sự nghi ngờ…  

Thiên Chúa gieo vào thế giới hạt giống khát vọng hòa bình. Đẹp biết bao 

khi mọi dân tộc nắm tay nhau xây dựng một thế giới huynh đệ tươi thắm 

tình người. Nhưng thực tế lại đáng buồn thay! Cánh đồng hòa bình tươi 

xanh đã bị những cỏ dại của tham vọng, ích kỷ, ác độc làm hoen ố. Lịch sử 

thế giới được ghi bằng những trang buồn đau vì không lúc nào mà không 

có chiến tranh.  

Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu tất cả trí thông minh, tất cả tài 

nguyên, tất cả năng lực đều góp phần chung tay xây dựng! Nhưng thật 

đáng tiếc, rất nhiều trí thông minh, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều năng lực 

đã tiêu tốn trong việc hủy hoại, tha hóa, nô lệ hóa con người. Đó là những 

hạt cỏ xấu do ma quỷ lén lút gieo vào ruộng lúa tốt. Lúa tốt và cỏ lùng lẫn 

lộn trên cùng ruộng lúa. Cái tốt, cái xấu đan xen trong cuộc sống hàng 

ngày, nhất là trong tâm hồn mỗi người. Ở đó, hạt mầm sự sống và nọc độc 

sự chết, cùng sống chung. Mỗi con người chắc chắn đều có kinh nghiệm 

bản thân như Thánh Phaolô đã từng kinh nghiệm “Điều lành tôi muốn làm, 

tôi lại không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm, nhưng tôi lại cứ làm 

(Rm 7,19).  
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Con người có tự do để chọn lựa cái đúng, cái sai, chọn cái tốt, cái xấu. 

Nước Trời cũng gồm những con người có tự do, thì cũng có những người 

xấu do chọn lựa sai lầm. Cảm nhận được sự thật ấy trong tâm hồn mình 

để chúng ta biết khoan dung trong cách nhìn về người khác. Sự khoan 

dung không đồng nghĩa với đầu hàng cái ác, nhưng phát xuất từ niềm tin 

vững chắc vào sự tất thắng của Nước Trời: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho 

tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó 

thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. Cho dù cỏ 

lùng có bóp nghẹt lúa tốt trong một thời gian dài, nhưng mùa gặt đến, cỏ 

lùng sẽ bị gom lại và đốt đi, còn lúa tốt được cất vào kho lẫm.  

Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa tốt được,nhưng người xấu có thể hoán 

cải để nên người tốt. Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng lại yêu mến tội nhân vì 

Người chờ nơi họ lòng thống hối để được thứ tha (x.Rm 2,4). Chính vì thế 

mà Thiên Chúa kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì Thiên Chúa tin vào sự hoán 

cải của con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do lựa chọn của 

con người. Chờ đợi vì Thiên Chúa nuôi một niềm hy vọng lớn lao.Thiên 

Chúa vẫn luôn nhẫn nại đợi chờ cho đến ngày tận thế “cứ để cả hai mọc 

lên cho đến mùa gặt”.  

Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở trong tim con người. Mỗi người đong đưa giữa cỏ 

lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa Thiên Thần và Satan.Tự do 

chọn lựa là quyền mỗi người.Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng trong con 

người. Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ con người thanh luyện dần dần và hy 

vọng mọi sự trong họ sẽ thành lúa tốt…  

LM Giuse Nguyễn Hữu An  
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B. Nghi	Vấn:	
1) Trong bài đọc trên, tác giả dùng tựa đề “nhẫn nại đợi chờ” ngụ ý nói lên điều gì?  Ai 

chờ đợi và chờ đợi điều gì? 

2) Cỏ lùng được hiểu là những điều gì và ai gây nên? 

3) Khi đề cập “sự ác từ bên ngoài và sự ác đến từ bên trong”, tác giả muốn nói đến 

điều gì? 

4) Vì sao chúng ta phải khoan dung khi nhìn về người khác? 

5) Câu nói: “Thiên Chúa ghét tội lỗi nhưng yêu mến tội nhân” nghĩa là gì? 

6) Theo em có phải tất cả những sự dữ đều do con người gây ra hay không và tại sao? 

7) Vì sao Thiên Chúa để cho cỏ lùng mọc chung với lúa tốt một thời gian nhưng không 

loại bỏ cỏ lùng ngay từ khi chúng được đưa lén lút vào từ ban đầu? 

 

Trong mỗi bài tập sau, các em hãy viết thành một đoạn văn để trả lời các câu 

hỏi được cho.  Các em có thể dùng chính suy nghĩ riêng cũng như những dẫn 

chứng bên ngoài để hỗ trợ những ý tưởng đó. 

C. Phân	Tích:	
Bài Tập C‐1: 

  Hãy cho biết khi dùng 

cỏ lùng để chỉ hành vi của 

người, bài viết muốn nói 

đến những đặc tính nào? 
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Bài Tập C‐2: 

  Do đâu có sự dữ trong thế gian và chúng gây ra những tác hại nào? 

 

 

Bài Tập C‐3: 

  Hãy cho biết diễn tiến của sự việc từ nguyên thủy cho đến ngày sau hết giữa sự lành và 

sự dữ. 
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D. Tổng	Hợp:	
Bài Tập D‐1: 

Do đâu sự ác lại đến? Vì sao người ta không nên quá bi quan khi thấy sự ác tràn ngập thế gian?  

Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày sau hết? 
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E. Bài	Tập	Về	Nhà:	
Dựa theo bảy câu hỏi trong phần (B) Nghi Vấn, hãy viết thành một bài luận văn hoàn chỉnh 

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.  Những ý tưởng trong hai 

phần này chỉ là gợi ý nhưng em có thể phát triển những suy nghĩ riêng và dùng những dẫn 

chứng khác từ sách vở hay thực tế. Các tài liệu, nếu lấy từ bên ngoài, nên ghi chú được lấy 

từ đâu. Nếu bài văn có phần trang trí sẽ được thêm điểm.  Hãy tập đọc và trình bài tại nhà 

một cách lưu loát ít nhất năm lần để chuẩn bị diễn tả trước lớp vào kỳ học tới. 

 

Yêu cầu của bài văn: 

1) Gồm một 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 (associated 

ideas). 

ii. Mỗi đoạn thân bài hỗ trợ cho chủ đề (supporting ideas). 

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

những dẫn chứng bên ngoài.  

3) Gồm 1 đoạn kết luận 

i. Kết luận có thể là một 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:	
1. LM Giuse Nguyễn Hữu An. Nhẫn Nại Đợi Chờ. Trích đăng từ trang nhà của Trường Việt Ngữ & 

Văn Hóa PBC: http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=11723 

2. Hình “Tares among the Wheat” trích đăng từ 

http://beforeitsnews.com/mediadrop/uploads/2013/43/f98166621f99c6e1883f8cb5acac62566

4abeb4f.jpg 

 

 


