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Lớp	6	‐	Bài	Học	16:			

A. Bài	Đọc:	

Kho Báu và Ngọc Quý 

Một em học sinh thuộc câu lạc bộ 

bơi lội Saint Clara, Hoa Kỳ, mỗi 

ngày thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, 

rồi em ra hồ bơi luyện tập suốt hai 

tiếng đồng hồ, sau đó vội vàng lo đi 

học. Sau suốt ngày học ở trường, 

chiều về em lại ra hồ bơi luyện tập 

thêm hai tiếng đồng hồ nữa rồi mới về nhà làm bài và ngủ đúng chín giờ 

tối. Ngày nào cũng vậy, em luôn luôn trung thành với chương trình luyện 

tập, và chỉ nhận sinh hoạt khi nào sinh hoạt đó không cản trở chương trình 

học và luyện tập bơi lội của em.  

Có người tò mò hỏi, tại sao em dám làm 

như vậy?  

Em trả lời cách xác quyết, vì em muốn 

đoạt giải vô địch trong kỳ thi thế vận hội 

sắp tới.  

 

Trên đời có nhiều người dám hy sinh tất cả cho mục đích, hay lý tưởng mà 

họ đã chọn. Phần chúng ta thì sao? Nước Trời, ơn cứu rỗi đã được Chúa 
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ban cho chúng ta, chúng ta những người Kitô hữu hôm nay có hiểu, đánh 

giá và chấp nhận như là mục đích cuối cùng của chúng ta hay chưa? 

Chúng ta có chấp nhận hy sinh những điều khác để chiếm đoạt được 

Nước Thiên Chúa hay không?  

Người Kitô hữu theo Chúa có một thái độ dấn thân, quyết chọn Chúa và 

những gì thuộc về Ngài như là mục tiêu duy nhất của lòng trí, của mọi 

hành động và lời nói của mình, sao cho hành động và lời nói của mình 

được hòa hợp với những gì mà Chúa dạy. Nhiều khi con cái thế gian dấn 

thân hy sinh cho những lợi lộc vật chất, cho những mục đích trần thế như 

đoạt giải thể thao trong thế vận hội, đạt được một địa vị xã hội nào đó, 

v.v… nhiều hơn là chúng ta thực hiện giới răn của Chúa.  

Thánh Phaolô tông đồ trong bức thư thứ nhất Corintô đã nói như sau: "Mọi 

lực sĩ sống trong thời gian luyện tập, chấp nhận theo một kỷ luật nghiêm 

khắc đến độ để đạt tới phần thưởng có thể bị hư nát. Nhưng chúng ta thì 

khác, chúng ta luyện tập những điều không hư nát" (1Cr 9,25).  

Vào giây phút cuối cùng cuộc đời, khi chúng ta đối diện với cái chết của 

chính mình thì chỉ cần một điều cần thiết mà thôi, đó không phải là chúng 

ta có lãnh được nhiều giải thưởng này nọ hay không, có đạt được hạt ngọc 

này, hạt ngọc khác hay không, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã trở 

nên như thế nào để đạt được viên ngọc quí hay kho tàng là chính Nước 

Chúa, là chính ân sủng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần xác tín điều 

này, và khi đã xác tín thì sẽ được biểu lộ trong đời sống rằng, trên đời này 

không có gì cao quí đối với chúng ta hơn là Nước Chúa và chúng ta càng 

phải cố gắng làm sao để đạt được Nước này.  
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Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Thánh Phaolô đã ý thức điều đó trong chính 

kinh nghiệm sống của ngài khi ngài tâm sự với các tín hữu Corintô như 

sau: "Kho tàng ấy, kho tàng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, 

chúng ta lại chứa trong những bình sành dễ vỡ, để chứng tỏ quyền năng 

phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng ta. Chúng ta bị dồn ép 

tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không bị tuyệt vọng, bị 

bạc đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng 

ta luôn luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để 

Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân phận chúng ta. Thật vậy, đang 

sống nhưng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Chúa Giêsu, để cái của Chúa 

Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác hay chết của chúng ta".  

Thiên Chúa ban cho chúng ta kho tàng ân sủng của Ngài, và để chiếm 

đoạt được kho tàng ấy, chúng ta cần phải chiến đấu chống lại những cám 

dỗ, chống lại những tội lỗi, chống lại với tinh thần trần tục hóa của thế gian 

để được trung thành với ơn Chúa. Đây là điều mà thánh Phaolô gọi là: 

"Chúng ta luôn luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Chúa 

Giêsu, để Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân phận mỏng giòn của 

chúng ta. Thật vậy, đang sống nhưng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Chúa 

Giêsu, để cái của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác hay chết của 

chúng ta".  

Để sống trung thành với kho tàng đức tin, với kho tàng ân sủng mà Chúa 

ban cho chúng ta trong thế giới có nhiều cám dỗ này, chúng ta cần phải cố 

gắng hy sinh, cần phải cầu xin ơn Chúa ban cho mỗi người chúng ta, giúp 

chúng ta luôn trung thành với kho tàng đức tin, kho tàng ân sủng mà làm 
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cho kho tàng đức tin đó, kho tàng ân sủng đó phát triển đến mức độ hoàn 

hảo nơi mỗi người chúng ta.  

Amen.  

Veritas Radio (Trích trong ‘Sống Tin Mừng’) 

B. Nghi	Vấn:	
1) Trong bài đọc trên, tác giả dùng hình ảnh “kho báu” và “ngọc quý” ngụ ý nói lên điều 

gì? 

2) Hãy cho biết sự giống và khác nhau giữa kho báu đời này và kho báu đời sau như thế 

nào dựa theo những điều được tác giả mô tả. 

3) Để đạt những thành công hay vinh quang của đời này, người ta phải làm những điều 

gì?  

4) Để đạt được vinh quang đời sau, theo bài đọc, người Ki‐Tô Hữu phải làm những điều 

gì? 

5) Trong bài đọc, tác giả đề cập đến câu: "Kho tàng ấy, kho tàng Thiên Chúa ban cho 

mỗi người chúng ta, chúng ta lại chứa trong những bình sành dễ vỡ, để chứng tỏ 

quyền năng phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng ta. “  Câu này mang ý 

nghĩa gì? 

6) Theo em, điều gì em mong muốn đạt được nhất trong tương lai?  Tại sao? 

7) Để đạt được những ước nguyện đó, em sẽ phải làm gì để đạt tới? 

 

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: 

  Tại sao có người lại muốn đạt được nhiều kho báu, của cải vật chất trần thế?  Nhưng 

ngược lại, tại sao có những người chỉ nhắm đạt được Nước Trời? 
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Bài Tập C‐2: 

  Kho báu của đời này khác và giống với kho báu của đời sau như thế nào? 

 

 

Bài Tập C‐3: 

  Hãy cho biết làm thế nào người ta đạt được vinh quang của đời này?  Vinh quang đó 

đưa đến những hệ quả nào? 
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Bài Tập C‐4: 

  Hãy cho biết những điều kiện của vinh quang đời sau.  Làm thế nào có được vinh quang 

đó? 
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D. Tổng	Hợp:	
Bài Tập D‐1: 

Trong bài đọc, tác giả viết: "Kho tàng ấy, kho tàng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, 

chúng ta lại chứa trong những bình sành dễ vỡ, để chứng tỏ quyền năng phát xuất từ Thiên 

Chúa chứ không phải từ chúng ta. “  Câu này mang ý nghĩa gì? 

 

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. 
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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. Sống Tin Mừng. Kho Báu và Ngọc Quý. Retrieved from http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=11823 

2. American Golden Topaz image retrieved from 

http://famousdiamonds.tripod.com/americangoldentopaz.jpg 

3. Michael Phelps image retrieved from 

http://a.abcnews.com//images/Sports/phelps_gold_080816_mn.jpg 

 

 


