DOI SONG MOI TRONG THẦN KHI # 3=SU BAT LUC

3- SỰ BẤT LỰC CỦA TÔI VỚI SỰ ÁC(1)

1-Mỗi người có một cái bất lực không đẩy lui được, không thực hiện được. Hãy nhớ xem mình có
yếu kém không? Thử chia sẻ cảm nghiệm cái bất lực trong tôi.

2- Thật vậy, tôi làm điều gì tôi cũng chẳng hiểu: Vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều
tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Hay là: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không
muốn thì tôi lại cứ làm. (Rm:7:15,192-Thật vậy,

3- Nhưng cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tộI
vẫn ở trong tôi. BởI đó tôi khám phá ra luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất
hiện ngay.
(Rom. 7, 20-21)

4- Để cảm nghiệm sâu xa hơn nữa nỗI bất lực của mình trong việc đảy lui sự ác, tôi suy niệm
cuộc chiến đãu nộI tâm của Phaolô trong đoạn 7 thư gởI Rôma câu 14-25.

5- Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện
thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì tôi không làm.

6- Tôi xét nghiệm xem niềm hy vọng duy nhất cuả Phaolô ở đâu? Sau đó, tôi tâm sự vớI Chúa
và Phaolô. Hãy sống lại kinh nghiệm chiến đãu vô vọng của bản thân rồi tâm sự vớI Chúa để
xin Ngài giúp.

7- Nhìn lại ánh sáng Chúa nhắc nhở và chỉ dẫn trong tâm linh để mở lòng đón nhận Ngài trong
cuộc sống. Tôi quyết tâm đẩy lui sự ác khỏi con ngườI tôi bằng sự khiêm tốn và cầu nguyện liên
tục.
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