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Bài	Học	13:		Chia	Sẻ	Cơm	Áo	

A. Bài	Đọc:	

Chúng ta không cần câu truyện nào khác để dẫn vào đoạn Tin Mừng hôm 

nay. Các Tông đồ của Chúa lo sợ trước một thách thức không thể vượt 

qua được trên bình diện con người, đó là 5,000 người đàn ông không kể 

đàn bà con trẻ đang gặp cảnh đói không có gì ăn, và vào lúc trời sắp tối, có 

nghĩa là mọi sinh hoạt buôn bán giữa người với người dường như bị đóng 

lại. Các ông lo sợ và nói theo khuynh hướng tự nhiên là phủi tay chạy trốn 

trước thách thức khó khăn ấy, từ đó đổ trách nhiệm cho kẻ khác, và cuối 

cùng cũng muốn Chúa Giêsu làm như vậy: “Xin Thầy hãy cho họ về, hoặc 

cho họ vào làng để mua gì ăn, vì trời đã tối và họ có thể kiếm được gì lót 

dạ qua cơn đói chăng?”.  

Thế giới ngày nay có rất nhiều tiến bộ, với những phát minh khoa học kỹ 

thuật tân tiến, nhưng theo thống kê của cơ quan lương thực Liên Hiệp 

Quốc cho biết, mỗi ngày có khoảng 400,000,000 người phải đi ngủ với 

bụng đói không có gì để ăn, và 15,000 người phải chết đói hằng ngày. 

Điều này không phải vì thế giới thiếu tài nguyên, thiếu lương thực, nhưng 

vì tài nguyên của quốc gia bị mánh mung, ăn cắp một cách khéo léo bởi 

một số người không còn lương tâm.  

Chúng ta không cần dẫn chứng đâu xa, hãy nhìn vào môi trường trong 

cuộc sống của chúng ta. Nơi cộng đoàn chúng ta sinh sống, thử hỏi có bao 

nhiêu người đang đói khổ? Bao nhiêu người trẻ thiếu phương tiện đến 

trường học? Bao nhiêu người bị bóc lột sức lực và làm việc với đồng 
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lương bất công? Tại Phi Luật Tân 70% dân chúng sinh sống dưới mức 

phân biệt nghèo túng. Chúng ta đang đứng trước những thách thức bao la 

và có lẽ cũng muốn bỏ chạy trốn, hoặc đổ trách nhiệm sang cho kẻ khác 

với những lý do an ủi mình như, nhiều người đói khổ quá làm sao tôi có 

thể lo cho họ được, sức tôi có hạn làm sao tôi có thể chia sẻ với từng ấy 

người đang cần đến lương thực để sinh sống.  

Thật lạ lùng, một cộng đoàn đông đến 5,000 người đàn ông, không kể đàn 

bà con trẻ mà không còn chút lương thực, không còn chúng gì để ăn tối, 

hay là mỗi người đã đem giấu phần thức ăn của mình? Hay có thể vì sợ 

không đủ cho kẻ khác? Nếu không có năm cái bánh và hai con cá của một 

em nhỏ nào đó thì làm sao Chúa Giêsu có thể nhân thêm để nuôi sống 

hàng mấy ngàn người như vậy. Em bé này đáng được khen ngợi, vì tâm 

hồn rộng lượng của em, một tâm hồn đơn sơ không nghĩ ngợi, dám dâng 

cho Chúa phần đóng góp nhỏ nhoi của em.  

“Chúng con hãy cho họ ăn”. Đó là mệnh lệnh mà Chúa truyền lại cho 

các Tông đồ xưa và cũng là mệnh lệnh của Chúa cho mỗi người Kitô hữu 

hôm nay. Chúng con hãy cho họ ăn, chúng con có trách nhiệm không thể 

chạy trốn được, chúng con không thể phủi tay đổ trách nhiệm cho kẻ khác. 

Hãy biết sống chia sẻ, đóng góp những gì mình có thể làm để mưu cầu 

hạnh phúc cho đồng loại. Mỗi người hãy thắp lên một que diêm để làm cho 

căn phòng đầy ánh sáng, nhất là khi cùng thắp que diêm đó với Chúa và 

nhờ Chúa, cộng tác với Chúa để gìn giữ que diêm đó khỏi gió thổi tắt...  

Veritas Radio  
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B. Nghi	Vấn:	
1) Trong tựa bài “Chia Sẻ Cơm Áo”, tác giả muốn khuyên chúng ta chia sẽ những điều gì 

và cho ai? 

2) Ngoài cơm áo, chúng ta cần phải chia sẻ những điều gì khác? 

3) Theo em, tại sao có nhiều nước trên thế giới rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên, 

nhưng người dân đa số vẫn còn nghèo đói?  Em hãy nêu tên vài nước thuộc loại này. 

4) Có một số nước rất nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên, nhưng dân chúng của họ 

tương đối ấm no, đầy đủ.  Em hãy nêu tên của một số nước này và cho biết vì sao họ 

lại có thể vượt qua những khó khăn để đến được thành công như vậy? 

5) Khi thấy một người ăn xin ở ngoài đường, em có lập tức cho họ tiền bạc, thức ăn, 

hay của cải không?  Ai là những người chúng ta nên cho và ai là những người chúng 

ta phải cẩn thận và không nên cho? 

6) Trong các điều chia sẻ: chia sẻ cơm áo, chia sẻ của cải, chia sẽ những kiến thức và 

khôn ngoan trong cuộc sống,  chia sẻ sự yêu thương và gắn bó, trợ giúp lẫn nhau, 

theo em, điều gì khó thực hiện nhất và tại sao? 

7) Theo em, mục đích thực sự nằm sau sự chia sẻ cơm áo hay những điều tốt đẹp khác 

nhằm đạt đến điều gì?  Khi chia sẻ, chúng ta phải có tinh thần như thế nào (khinh 

khi, quý trọng, tự đắc, xót thương, ngậm ngùi, vui vẻ, lạnh lùng,…)? 

C. Phân	Tích:	
Bài Tập C‐1: 

  Em hãy nêu lên những nguyên do và hậu quả của việc chia sẻ cơm áo trong một cộng 

đồng nào đó, ví dụ, một làng nhỏ, một bộ lạc trong rừng, một thị trấn, một thành phố. 
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Bài Tập C‐2: 

Hãy cho biết ngoài cơm ăn và áo mặc chúng ta còn nên giúp cho những người kém may mắn 

hơn chúng ta những điều gì? 
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Bài Tập C‐3: 

Hãy cho biết đặc điểm của những nước rất giàu về tài nguyên nhưng dân chúng vẫn nghèo đói. 
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Bài Tập C‐4: 

Hãy cho biết đặc điểm của những nước rất nghèo về tài nguyên nhưng dân chúng no ấm, đầy 

đủ. 

 

 

 

 

 

 



             Copyright © 2014, Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu, Anaheim, USA 
7 

 

 

Bài Tập C‐5: 

Hãy cho biết thế nào là tương trợ và chia sẻ cơm áo một cách đúng đắn. 
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D. Tổng	Hợp:	
Bài Tập D‐1: 

Hãy cho biết những hậu quả có thể dẫn tới nếu vấn đề nhiều người nghèo không được quan 

tâm hay trợ giúp của chính quyền hay người dân tại từng quốc gia đó. 

 

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. 

F. Tài	Liệu	Tham	Khảo:	
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