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Gần gũi Chúa – Tự do
(an ủi, soi sáng, bình an, 
tình thương, ân sủng, v.v...)Động Thái Nội Tâm

(Hai chiều hướng)

Xa Cách Chúa – Ràng buộc
(tâm trạng khô khan, lỗi lầm,
lừa gạt, bị nô lệ, v.v...)



Chuyển Động Tiêu Cực Chuyển Động Tích Cực
(Counter-Movements)           (Movements)

Thể Lý (giác quan): Xấu, Hư (negative) vs.           Tốt, Lành (positive)

Ý Trí – “đầu” (suy nghĩ, lý trí):      vs.

Tình Cảm – “tim” (cảm giác): vs.
- trí nhớ, ao ước, trí tưởng tượng, niềm tin

Tâm Linh – “hồn”: Sầu khổ thiêng liêng vs. An ủi thiêng liêng
(chuyển động nội tâm) Desolation Consolation
-------------------
Thần – Spirits: Thần Dữ vs. Thần Lành

evil spirit good spirit

Chiều Hướng Cơ Bản: Xa Chúa vs. Gần Chúa
Fundamental Options sp. regressing sp. progressing



 Ba nguyên do bị sầu khổ: 
 Vì lỗi chúng ta lạnh nhạt, lười biếng
 Thử thách để giúp chúng ta lớn lên khi không được

hưởng sự an ủi và ân sủng dồi dào như trước
 Hiểu biết đích thực không tự sức mà được ơn, để tự

hạ mình trông cậy vào ơn Chúa

 Khi được an ủi, chúng ta cần khiêm nhường tự hạ
mình, đề phòng chuẩn bị chống lại khi sầu khổ lại đến

 Khi bị sầu khổ, hãy tin rằng ơn Chúa vẫn còn đủ để
chống lại kẻ thù, can đảm cậy vào ơn Chúa



Áp Dụng Nguyên Tắc Chống Lại

(Counter-Attack Principle --
Agere Contra)



Gây gổ quậy phá (temper tantrum)



Giữ bí mật (secrecy)



Khuyết điểm (weakest link) 





 Tạ Ơn Chúa vì là món quà Chúa ban cho và ở 
lại trong ân sủng Chúa

 Nhỏ Bé và Khiêm Tốn vì biết rằng an ủi thiêng 
liêng hoàn toàn từ Chúa

 Nhớ rằng sầu khổ thiêng liêng sẽ trở lại sau an 
ủi thiêng liêng

 Chuẩn bị tâm hồn để không bị ngạc nhiên xôn 
xáo khi sầu khổ thiêng liêng trở lại



 Đừng thay đổi những lựa chọn quyết định tốt
trong an ủi thiêng liêng

 Cương quyết chống lại (agere contra) cám dỗ

 Chúa để chúng ta trải qua thử thách nhưng ơn
Chúa vẫn còn đó tuy rằng mình không nhận ra

 Nhẫn nại và nhớ rằng an ủi sẽ đến sau khi sầu
khổ

 Xét mình hồi tâm, tìm nguyên nhân của sự sầu
khổ và xem xét cám dỗ bắt nguồn từ đâu


