
1 
 

Ngụ ngôn “ Người gieo giống”  

 

 

 

Truy ện tranh tô màu 

 



2 
 

Ngụ ngôn "Người gieo giống"  

Người Gieo giống là dụ ngôn của Chúa Giê-xu được chép trong ba sách Phúc âm đồng quan 
(Mác 4. 1-20, Ma-thi-ơ 13. 1-23, và Lu-ca 8. 1-15) 

ẨN DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG 
i.  Giải thích  
        a/ Dụ ngôn là một hình ảnh hoặc 1 chuyện nhỏ được dùng để giúp dễ hiểu 1 bài học. Toàn thể 
hình ảnh hoặc chuyện nhỏ đó soi sáng cho bài học .  
        Thí dụ : Mt 13,31-32  13,33  13,44-46  13,47-50.  
        b/ Ẩn dụ cũng là 1 câu chuyện được dùng để giúp dễ hiểu 1 bài học. Nhưng từng chi tiết của câu 
chuyện đều có giá trị soi sáng cho ý nghĩa của từng khía cạnh trong bài học.  
        Thí dụ :  Ga 10,1-5  Mt 13,1-9.18-23  13,24-30.36-43.  
        Khi gặp 1 dụ ngôn, ta chỉ cần để ý chung đến ý nghĩa của thí dụ ÐCG dùng. Còn khi gặp 1 Nn dụ 
, ta phải để ý đến ý nghĩa của từng chi tiết trong thí dụ.  
        Ðoạn tin mừng này là một  Nn  dụ.  
ii.  Gợi ý suy nghĩ  
        1. Người có sứ mạng loan tin mừng hãy kiên trì và lạc quan.  
        2. Người nghe Tin Mừng hãy chú ý lắng nghe lời Chúa và cố gắng thi hành thì mới  có kết quả. 

 

Phúc Âm Ma-thi-ơ 13 
 
Thí dụ về nước Đức Chúa Trời  (Mác 4:1–9 ; Lu-ca 8:4–8)  
 
1 Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp xung quanh 
Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ.  
3 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy : Có người gieo giống đi ra đặng 
gieo. 4 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. 5 Một phần khác rơi 
nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên ; 6 song khi mặt trời mọc lên, thì 
bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. 7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải 
nghẹt ngòi. 8 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, 
hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục. 9 Ai có tai, hãy nghe !  
 
Tại sao Chúa Jêsus dùng ngụ ngôn để dạy  (Mác 4:10–12 ; Lu-ca 8:9–10)  
 
10 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng : Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy ? 11 Ngài 
đáp rằng : Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song 
về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật ; nhưng kẻ 
nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. 13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng ; vì họ xem mà 
không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời 
tiên tri của Ê-sai rằng : Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi ; Lấy mắt xem mà chẳng thấy 
chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi ; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy 
được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. 1 
16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được ; phước cho tai các ngươi, vì nghe được ! 17 Quả 
thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các 
ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.  
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Chúa Jêsus giải thích ngụ ngôn về gieo giống  (Mác 4:13–20 ; Lu-ca 8:11–15)  
 
18 Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. 19 Khi người nào nghe đạo nước 
thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình ; ấy là kẻ chịu lấy hột 
giống rơi ra dọc đường. 20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui 
mừng chịu lấy ; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực 
khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. 22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo ; mà sự 
lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. 2 23 
Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu ; người ấy được kết quả đến 
nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.  
 
 
 

Chú thích :  
 
1 Ê-sai 6:9, 10  
2 kết quả : Nghĩa là đời sống sinh ra những việc lành theo Thượng Đế mong muốn  
 

bụi gai nơi đất tốt

chỗ sỏi đáCon chim trên
đường
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Ma-thi- ơ 13 : 18 Bây giờ, các con lắng nghe ý nghĩa ngụ ngôn người gieo giống. 
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Ma-thi- ơ 13 : 19 Khi người nào nghe đạo nước Trời mà không hiểu, quỷ đến cướp 
lấy hạt giống đã gieo trong lòng người ấy. Đây là trường hợp hạt giống gieo bên 
đường. 
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Ma-thi- ơ 13 : 20 Hạt giống rơi nhằm chỗ sỏi đá là trường hợp người nghe đạo và 
liền hớn hở tiếp nhận, 21 nhưng vì không có rễ, nên chỉ tin được một thời gian, 
đến khi bị hoạn nạn, ngược đãi vì đạo, họ vội vàng vấp ngã. 
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Ma-thi- ơ 13 : 22 Hạt giống rơi nhằm bụi gai là trường hợp người nghe đạo, nhưng 
sự lo âu đời này và sự giàu sang phù phiếm làm cho đạo bị đè nghẹt không kết 
quả được. 
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Ma-thi- ơ 13 : 23 Còn hạt giống rơi vào nơi đất tốt là trường hợp người nghe đạo 
và hiểu rõ, nên đem lại kết quả, có người gấp trăm, người gấp sáu mươi, người 
gấp ba mươi." 
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Câu Hỏi Ðể Suy Nghĩ Và Thảo Luận 

1.          Dụ ngôn là gì ?  Tại sao Chúa Giêsu  lại dùng dụ ngôn để giảng dạy? 

2.          Bốn loại đất mà Chúa Giêsu nói đến ở dụ ngôn Người Gieo Giống là gì ?  Ðặc tính của 
mỗi loại ra sao?  Việc gì xảy ra cho hạt giống rơi vào mỗi loại đất này? 

3.          Việc gì một dụ ngôn có thể giải thích được mà những lời lẽ thông thường không giải thích 
được? 

4.          Làm sao mà lời thách thức của Chúa Giêsu ở câu 9 có thể giúp chúng ta hiểu được câu 11 
và 12 ?  Làm thế nào đức tin có thể mở lòng bạn để nhận ra những ý nghĩa tâm linh của Lời Chúa ? 

5.          Những đức tính nào cần thiết để bạn có thể hấp thụ Lời Chúa ? 

6.          Việc Chúa dẫn chứng lời ngôn sứ Ê-sai trong câu 14-15 có giúp bạn hiểu tại sao mà người 
ta không hiểu được dụ ngôn không ?  Tại sao ? 

7.          Trong câu 16-17, Chúa Giêsu đưa ra một Phúc Thật mới. Các môn đệ đã thấy và nghe 
được những gì mà các ngôn sứ mong được nghe và thấy mà không được ? 

8.          Bạn có thể nghe thấy Lời Chúa và chứng kiến công trình của Chúa trong thế giới hôm nay 
không ?  Bạn có nghĩ rằng mình cũng có phúc hơn các ngôn sứ không ?   

9.          Lời Chúa Giêsu giải thích về dụ ngôn Người Gieo Giống trong câu 18-23 tỏ cho bạn thấy 
gì về hạt giống ?  Về các loại đất ?  Về hoa trái ?  Và về người chủ ruộng ?  Bạn tự cho mình là loại 
đất nào ? 

10.      Tại sao mà có quá nhiều người hiểu sai ý nghĩa của các lời trong Kinh Thánh ? 

11.      Cái gì là rễ sâu để giúp các tín hữu khỏi sa ngã ?  Rễ của bạn là gì ?  Nó sâu chừng nào ? 

12.      Chúa Giêsu muốn các tín hữu sinh hoa kết quả thế nào ?  Bạn có thể làm gì để gia tăng 
công xuất của bạn ? 

 


