
BÀI	  LÀM	  Ở	  NHÀ	  

TRI	  ÂN	  CÔNG	  TRÌNH	  SÁNG	  TẠO	  CỦA	  THIÊN	  CHÚA	  

Thiên	  Chúa	  dựng	  nên	  thiên	  nhiên,	  muôn	  vật	  và	  đặc	  biệt	  là	  loài	  người	  
mang	  hình	  ảnh	  Thiên	  Chúa.	  Đó	   là	  một	  món	  quà	  và	  ân	   sủng	   lớn	   lao.	  
Anh	  chị	  em	  hãy	  dành	  thời	  gian	  cầu	  nguyện,	  suy	  tư	  và	  viết	  ra	  một	  tờ	  
giấy	  A4	  về	  hai	  điều	  gợi	  ý	  sau:	  	  

(1)	  “Thiên	  Chúa	  phán:	  Chúng	  ta	  hãy	  làm	  ra	  con	  người	  theo	  hình	  ảnh	  chúng	  
ta,	  giống	  như	  chúng	  ta,	  để	  con	  người	  làm	  bá	  chủ	  cá	  biển,	  chim	  trời,	  gia	  súc,	  
dã	  thú,	  tất	  cả	  mặt	  đất	  và	  mọi	  giống	  vật	  bò	  dưới	  đất.”	  (St	  1,	  26).	  Anh	  chị	  em	  
dành	  giờ	  và	  đọc	  chậm	  rãi	  lời	  Thánh	  Kinh	  trên,	  sau	  đó	  nhìn	  lại	  bản	  thân,	  suy	  
gẫm	  xem	  mình	  giống	  Chúa	  ở	  điểm	  nào,	  nghĩa	  là	  trong	  bản	  thân	  và	  con	  
người	  của	  anh	  chị	  em	  có	  nét	  gì	  của	  Chúa	  (từ	  thân	  xác,	  bản	  chất	  đến	  tinh	  
thần...).	  Cuối	  cùng	  nhẩm	  đi	  nhắc	  lại	  lời	  này:	  “Thiên	  Chúa	  thấy	  thế	  là	  tốt	  đẹp”	  
(St	  1,25).	  
	  
(2)	  Anh	  chị	  dành	  thời	  gian	  và	  đi	  tới	  một	  nơi	  thiên	  nhiên	  đẹp	  ở	  gần	  nhà	  anh	  
chị	  em	  (biển,	  hồ,	  núi,	  rừng,	  công	  viên…).	  Anh	  chị	  em	  chiêm	  ngắm	  thiên	  
nhiên	  và	  có	  thể	  đọc	  thêm	  Thánh	  Vịnh	  104.	  Cuối	  cùng	  Cuối	  cùng	  nhẩm	  đi	  
nhắc	  lại	  lời	  này:	  “Thiên	  Chúa	  thấy	  thế	  là	  tốt	  đẹp”	  (St	  1,25).	  

Cuối	  bài	  viết,	  anh	  chị	  em	  viết	  một	  lời	  cầu	  nguyện	  tri	  ân	  cảm	  tạ	  ngắn	  
gọn	  với	  Thiên	  Chúa,	  Đấng	  sáng	  tạo	  nên	  anh	  chị	  em	  và	  thiên	  nhiên.	  Xin	  
gởi	   bài	   viết	   cha	   linh	  mục	   hướng	   dẫn.	  Hạn	   chót	   gởi	   bài	   vào	   ngày	  
10.01.2016.	  

	  


