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Chúng ta thường cho rằng giận là một 
phản ứng nóng nảy và hung hăng. Khi 
giận, chúng ta cảm giác như có lửa bên 

trong. Mặt đỏ bừng, toàn thân nóng bức và mồ hôi 
toát ra. Dạ dày sôi sục, huyết áp tăng lên và chúng ta 
chuẩn bị làm một điều nghiêm trọng nào đó đối với 
người đã gây ra nỗi đau cho mình. 

Có những lúc, chúng ta kiềm chế cơn giận trong 
lòng, chôn sâu nó và hy vọng nó sẽ biến mất. Cách 
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phản ứng này dẫn đến một sự im lặng, khiến chúng 
ta cô lập với những người xung quanh.

Khi sống trong một thế giới đầy xung đột, hiểu 
lầm và những mối quan hệ phức tạp, chúng ta sẽ đối 
diện với nhiều tình huống đẩy mình đến phản ứng 
nóng giận. Phải chăng, dù đôi lúc giận là một cảm 
xúc đúng đắn, nhưng đôi lúc đó lại là một điều rất 
nguy hiểm? Làm sao chúng ta biết được khi nào giận 
là đúng hay sai? Làm sao để khôn ngoan hơn khi đối 
diện với những tình huống trong cuộc sống?

Tập sách nhỏ này được viết nhằm giúp chúng ta 
tìm hiểu một số vấn đề về sự nóng giận. Dù cơn giận 
của chúng ta biểu hiện ra sao hay chính đáng thế 
nào thì nó luôn có khả năng gây tổn hại cho chính 
chúng ta và những người xung quanh. Tập sách nhỏ 
này có thể sẽ không trả lời mọi câu hỏi của bạn về 
sự nóng giận. Chủ đề này rất rộng và có nhiều điều 
mang tính cá nhân. Nhưng bài giới thiệu này hy 
vọng sẽ là khởi điểm để bạn suy nghĩ xem giận là gì, 
nó xuất phát từ đâu và học một số cách để đối diện 
với nó.

Ban Biên Soạn Lời Sống Hằng Ngày
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Người ta thường cho rằng giận là sai, điều đó 
khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị ức 
chế và tội lỗi khi có những phản ứng nóng giận. 

Kinh Thánh nói rất chân thật về cơn giận và sự nguy hiểm của 
nó. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết tầm quan 
trọng của cơn giận. Sự nóng giận không phải lúc nào cũng sai 
trái hoặc tồi tệ. Trên thực tế, đôi khi giận là điều tốt.

Chẳng hạn, Phao-lô đã viết cho hội thánh tại Ê-phê-sô: 
“Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận 
cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ” 

một 
Có Phải Lúc Nào  
Giận Cũng Sai?
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(Êph. 4:26-27). Thay vì nói “đừng bao giờ nóng giận”, thật 
ngạc nhiên vì Phao-lô lại nói hãy “nóng giận”. Đức Chúa Trời, 
Đấng Tạo Hóa của chúng ta biết rằng nóng giận là một cảm 
xúc quan trọng và cần thiết mà chúng ta nên có trong một thế 
giới tuyệt vọng và đau khổ. Rõ ràng câu Kinh Thánh này cho 
thấy rằng có những sự nóng giận là tốt hay có thể chấp nhận. 
Tuy nhiên, Phao-lô đưa ra một vài cảnh báo để giúp chúng ta 
hiểu về lời thách thức: “đừng phạm tội”.

Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn: Phao-lô bảo 
chúng ta phải giải quyết cơn giận ngay khi nhận thức được 
nó (ngay cả khi lý do để giận là chính đáng). Nếu chúng ta cứ 
nuôi dưỡng nó, sự nóng giận có thể chế ngự và khiến chúng ta 
cay đắng.

Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ: Ông biết rằng 
ngay cả cơn giận chính đáng nhất cũng có thể trở thành một 
sự căm giận sôi sục, làm méo mó quan điểm của chúng ta về 
Đức Chúa Trời và những người xung quanh. Vì vậy, chúng ta 
phải cẩn thận suy xét cơn giận của mình và bất kỳ hành động 
nào đi ngược lại với bản tính yêu thương và nhịn nhục của 
Đấng Christ.

Khi nào giận là sai?
Giống như hầu hết những cảm xúc khác, giận là một cảm 
xúc rất phức tạp. Dù bức thư của Phao-lô gởi cho người 
Ê-phê-sô dường như nói rõ rằng sự nóng giận không phải 
là điều ‘sai’, nhưng ở một chỗ khác chúng ta được cảnh báo 
rằng “cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính 
của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:20). “Sự công chính” của 
Đức Chúa Trời chỉ về bản chất hoàn hảo, yêu thương và 
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công bằng của Ngài. Và chúng ta được hứa rằng dù chúng 
ta không thể tự mình đạt được sự công chính, nhưng Chúa 
Jêsus là sự công chính của chúng ta (I Cô. 1:30) và Đức 
Thánh Linh đang hành động trong chúng ta để khiến chúng 
ta ngày càng giống Chúa Jêsus hơn (Rô. 8: 9-17, Êph. 4:13-
15). Vì vậy, sự nóng giận là ‘sai’ khi không thể hiện mối 
quan tâm, bản chất và mục đích của Chúa Jêsus Christ.

Nếu để cho chúng ta tự quyết định, 
sự nóng giận của chúng ta có thể 
nhanh chóng trở thành một phản ứng 
tự vệ hoặc tự lực của bản thân. Khi 
chúng ta làm theo bản năng, tin vào 
bản thân và quan điểm về sự công 
bằng của mình, thì chúng ta sẽ nổi 
giận khi mọi thứ không diễn ra như 
mong muốn. Sự nóng giận xuất phát 
từ động cơ ích kỷ sẽ không đem lại 
lợi ích cho người khác. Nếu sự nóng 
giận của chúng ta hướng về bản thân 
thì nó sẽ không phản ánh những ưu 
tiên hoặc những mối quan tâm của 
Chúa Jêsus, mà chỉ vì chính mình. Sự 
nóng giận này chỉ gây ra đau khổ và 
khoảng cách trong các mối quan hệ 
mà thôi.

Đôi khi chúng ta nóng giận vì thật dễ nổi giận với ai đó hơn 
là xin lỗi về điều sai trái mình đã làm. Đôi lúc, sự nóng giận 
giúp chúng ta che giấu điều gì đó. Chúng ta dùng cơn giận làm 
lá chắn để tỏ ra mạnh mẽ hoặc hung dữ, để che giấu những 

Nếu sự nóng giận 
của chúng ta 

hướng về bản thân 
thì nó sẽ không 

phản ánh những 
ưu tiên hoặc những 
mối quan tâm của 

Chúa Jêsus, mà chỉ 
vì chính mình.
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điểm yếu và sự thiếu tự tin của mình. Và dĩ nhiên, chúng ta 
nổi giận khi bị đối xử tệ hoặc bị tổn thương. Dù trong một số 
trường hợp, giận có thể là một phản ứng chính đáng nhưng 
nếu chúng ta hành động theo sự nóng giận ấy dựa vào suy nghĩ 
của cá nhân về sự công bằng và công lý, thì nó có thể dẫn tới 
nhiều điều nguy hại hơn là tốt đẹp.

Vậy thì, trong hầu hết các trường hợp, nếu sự nóng giận của 
chúng ta chỉ hướng về bản thân và những lợi ích riêng nhằm 
bảo vệ chính mình và đạt được mục đích của mình, thì cơn 
giận đó không “thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời”, 
là điều được quan tâm trước tiên để nhiều người trên thế giới 
này biết đến Chúa Jêsus.

Ca-in là một ví dụ điển hình về một nhân vật trong Kinh 
Thánh đã giận dữ tự bảo vệ và chu cấp cho bản thân, chứ 
không hạ mình trước sự cung ứng đầy đủ và tình yêu thương 
của Chúa. Sáng Thế Ký chương 4 kể câu chuyện về sự nóng 
giận của Ca-in với em trai của mình là A-bên khi Đức Chúa 
Trời nhậm của lễ của A-bên. Chúa phán cùng Ca-in rằng: “Tại 
sao con giận? . . . Nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình 
rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó” 
(Sáng. 4:6-7).

Chúa đã cho Ca-in quyền lựa chọn trước sự nóng giận của 
mình: ông phải “quản trị nó” bằng cách xin lỗi Chúa và vâng 
theo mục đích đúng đắn của Ngài, hoặc ông cứ gặm nhấm 
lòng kiêu ngạo bị tổn thương của mình cho đến khi cơn giận 
chiếm ngự và dẫn đến hành động tiêu cực. Ông đã chọn con 
đường thứ hai và đã giết A-bên một cách tàn nhẫn (c. 8) nên đã 
nhận lấy hình phạt của Đức Chúa Trời (c. 11-12).
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Câu chuyện của Ca-in nhắc nhở chúng ta rằng sự nóng giận 
bắt nguồn từ những động cơ ích kỷ sẽ không xứng hợp. Sự nóng 
giận ấy không dẫn đến tình yêu thương mà dẫn đến sự hủy diệt.
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Giải pháp cho sự nóng giận của chúng ta 
không chỉ đơn giản là ngừng nóng giận. Sự nóng 
giận phức tạp hơn thế rất nhiều. Chỉ cố gắng hết 

sức để không nóng giận có thể khiến chúng ta nản lòng vì sẽ 
liên tục thất bại. Như Phao-lô đã nói với hội thánh tại Ê-phê-
sô, việc cho phép chính mình giận là một yếu tố của đời sống 
lành mạnh và quân bình. Nhưng vì bản năng của chúng ta 
thường hướng đến sự nóng giận ích kỷ giống như Ca-in, vậy 
thì khi nào giận thực sự là tốt?

hai 
Khi Nào  
Giận Là Tốt?
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Một cách để suy nghĩ về điều này 
là xem xét cơn giận của Đức Chúa 
Trời. Nhiều người trong chúng ta 
có thể cảm thấy khó chịu khi nói 
đến cơn giận của Chúa. Chúng ta 
muốn thấy Đức Chúa Trời là tình 
yêu thương, chứ không phải là một 
Đấng nóng giận và có mọi quyền 
lực. Nhưng sẽ ra sao nếu cơn giận 
của Chúa khác với sự nóng giận của 
chúng ta? Sẽ ra sao nếu cơn giận của 
Ngài phản ánh tình yêu của Ngài? 
Điều đó thay đổi quan điểm của chúng ta ra sao?

Chúng ta có thể học nhiều điều về sự nóng giận của mình 
khi cẩn thận học về cơn giận của Chúa; cả những điểm khác 
nhau và giống nhau.

Điều gì khiến cơn giận của Đức Chúa Trời khác 
biệt? Như chúng ta đã thấy, sự nóng giận của chúng ta thường 
là một phản ứng tức thời đối với những điều không theo ý 
mình. Trái lại, Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời chậm 
giận (Xuất. 34:6-7, Thi. 103:8, Giô-na 4:2). Và bởi vì Ngài yêu 
thương chúng ta nên cơn giận của Ngài bị khuấy động khi có 
bất kỳ điều gì gây hại cho những người được tạo dựng theo 
hình ảnh Ngài; những điều như nghèo đói, bất công và ức hiếp. 
Ngài không muốn nhìn thấy con người chịu khổ. Điều đó 
khiến Ngài nổi giận.

Và điều khiến Đức Chúa Trời giận nhất chính là nguyên 
nhân của những điều này: chính là tội lỗi của chúng ta. Chúng 
ta thấy cơn giận của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Chúa Jêsus. 

Kinh Thánh nói rõ 
rằng Đức Chúa 
Trời chậm giận.
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Khi còn trên đất, Chúa Jêsus đã nổi giận với các lãnh đạo tôn 
giáo Do Thái (Mat. 23). Vì sao? Ngài nổi giận với họ bởi vì 
họ không lãnh đạo trong sự thương xót, nhân từ và lẽ thật, mà 
chỉ phục vụ cho bản thân. Họ không giúp người khác tìm thấy 
Đức Chúa Trời mà còn tạo ra những luật lệ phức tạp để giữ 
dân chúng trong vòng kiểm soát và khiến họ có vẻ tốt lành.

Cơn giận của Đức Chúa Trời không vì bản thân Ngài hoặc 
danh dự của Ngài. Cơn giận đó xuất phát từ mong muốn của 
Ngài là tất cả chúng ta đều biết Ngài và hưởng một mối liên hệ 
cá nhân với Ngài. Khi chúng ta cho rằng những mong muốn 
ích kỷ của mình quan trọng hơn, thì chúng ta bỏ lỡ tình yêu, 
sự chăm sóc và thương xót của Ngài. Kết quả là chúng ta bị lạc 
mất và cô độc. Và điều này khiến Chúa giận; đó không phải 
là cách Ngài dựng nên chúng ta để sống. Cơn giận của Ngài 
không mâu thuẫn với tình yêu của Ngài, mà là một biểu hiện 
của tình yêu đó. Làm sao Ngài có thể dung thứ cho những 
điều khiến chúng ta xa cách Ngài hoặc làm tổn thương những 
người xung quanh?

Nếu chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương những người mà 
Ngài đã tạo dựng thì chúng ta cũng phải bày tỏ cơn giận như 
Ngài trước những điều đang ngăn cản chúng ta đến với Ngài và 
tình yêu cứu rỗi của Ngài cho những người xung quanh.

Cơn giận của Đức Chúa Trời có đặc điểm gì? Cơn 
giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng tất cả những gì ngăn 
cách chúng ta với Ngài, điều đó hoàn toàn trái ngược với sự 
nóng giận mà chúng ta thường bộc lộ! Thay vì trút giận lên 
người khác, Ngài gánh lấy nỗi đau và những sai phạm do sự 
nóng giận của chúng ta. Bằng hành động hy sinh lạ lùng, Chúa 
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Jêsus đã phó mạng sống Ngài thế cho chúng ta. Ngài đã chọn 
gánh lấy những thất bại, ích kỷ, tội lỗi và hổ thẹn của chúng ta. 
Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự chết của Chúa Jêsus như là giá 
phải trả “đã hoàn tất” cho tội lỗi của chúng ta (Giăng 19:30) và 
sự phục sinh của Chúa Jêsus đã trở thành lời mời gọi chúng 
ta bước vào đời sống mới với Ngài, là một cuộc đời được tha 
thứ. Một ví dụ về điều này là Xa-chê (xem cả câu chuyện trong 
Lu-ca chương 19).

Mặc dù Xa-chê là một người thu thuế bị khinh thường, vì 
ông đã bóc lột dân chúng khi thu thuế của họ cao hơn luật định, 
nhưng Chúa Jêsus đã mời ông bước vào mối quan hệ với Ngài 
khi phán rằng “hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi” (c. 5). Sau 
đó, Chúa Jêsus đã tuyên bố rằng Xa-chê là một người được thay 
đổi, qua lời khẳng định của Ngài: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào 
nhà nầy” (c. 9).

Vì sao Chúa Jêsus lại phẫn nộ với các lãnh đạo tôn giáo 
trước hành vi sai trái của họ (Mat. 23), còn Xa-chê cũng có 
tội khi làm hại dân chúng, nhưng lại được làm bạn của Chúa 
Jêsus? Đơn giản là vì các lãnh đạo tôn giáo đã không ăn năn 
về việc đối xử tệ với người khác, trong khi Xa-chê lại vui mừng 
(c. 6) từ bỏ lòng tham tư lợi của mình. Ông đã chấp nhận lời 
mời gọi của Chúa Jêsus để bước vào một đời sống mới, rồi ông 
bắt chước Chúa, bày tỏ sự rộng lượng và thương xót với những 
người khó khăn (c. 8).

Vậy điều này dạy chúng ta thế nào về cách đối diện với cơn 
giận? Và có chỗ nào chính đáng để bày tỏ những cảm xúc đó 
không?
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Vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo nhưng Ngài 
cũng giận nên chúng ta không cần phải cảm thấy tội 
lỗi khi nóng giận. Điều quan trọng là liệu sự nóng giận 

của chúng ta có xuất phát từ mối quan tâm tương tự như những 
điều khiến Chúa giận hay không. Dưới đây là một số phương 
cách hữu hiệu để suy xét và kiểm soát cơn giận của mình:

Hãy thưa với Chúa về sự nóng giận của bạn: Đây 
là điều quan trọng nhất. Chúng ta không thể giả vờ là mình 
không giận. Tất cả chúng ta đều có lúc nóng giận. Đừng giảm 
nhẹ cơn giận ấy bằng cách gán cho nó là ‘thất vọng’ hay ‘phát 

ba 
Làm Sao Để Kiểm Soát 
Cơn Giận?
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cáu’. Hãy gọi đúng tên của nó. Chúng 
ta phải thành thật với chính mình và 
với Chúa. Dầu sao Ngài cũng biết rõ 
(Hê. 4:12-13) và Ngài rất quan tâm 
đến chúng ta (I Phi. 5:7). Chúng ta 
nên mở lòng trò chuyện với Ngài và 
thưa với Ngài cảm xúc của mình.

Hãy thưa với Chúa rằng bạn 
muốn thay đổi khi sự nóng giận 
của bạn là sai trái: Ăn năn có 
nghĩa là thay đổi từ chỗ làm mọi sự 
theo cách của tôi thành vâng lời và 
bước theo Chúa. Khi chúng ta phản 
ứng với mọi việc bằng sự nóng giận 
ích kỷ thì chúng ta cần phải xưng 
nhận điều này với Chúa. Như chúng ta đã thấy, động lực đằng 
sau sự nóng giận của chúng ta thường là mong muốn phục vụ 
và bảo vệ bản thân, hơn là theo đuổi những mối quan tâm của 
Chúa và nhu cầu của người khác. Đây là lý do chúng ta cần 
phải xin Chúa tha thứ và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài trong 
những tình huống khiến chúng ta nổi giận.

Cảm ơn Chúa vì nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa 
Jêsus, chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ khi 
chúng ta ăn năn về sự nóng giận ích kỷ của mình. Khi chúng 
ta hiểu rõ hơn bản chất sự tha thứ của Đức Chúa Trời (rằng 
Đấng Christ đã trả giá cho tất cả những cơn giận dữ và cảm 
xúc cay đắng của chúng ta), chúng ta cũng sẽ dễ dàng muốn 
tha thứ cho người khác khi để Chúa thay đổi mình bằng 
Thánh Linh của Ngài trong chúng ta.

Khi chúng ta phản 
ứng với mọi việc 

bằng sự nóng giận 
ích kỷ thì chúng ta 

cần phải xưng nhận 
điều này với Chúa.
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Hãy nương cậy Chúa khi đối diện với cơn giận: Việc 
kiểm soát cơn giận không chỉ là thỏa thuận ‘một lần’ với Chúa. 
Chúng ta cần phải nương cậy Chúa mỗi ngày để Chúa thay đổi 
động cơ nóng giận của chúng ta từ chỗ hướng tới bản thân đến 
chỗ hướng về Chúa. Điều này sẽ không xảy ra tức thì, mà sẽ 
cần thời gian. Nhưng Chúa hiểu điều đó và hứa Ngài ở cùng 
chúng ta trên mỗi bước đường.

Một phần trong sự thay đổi này bao gồm việc xin lỗi những 
người mà chúng ta đã làm tổn thương hoặc bị ảnh hưởng bởi 
sự nóng giận của mình. Đây là một điều khó thực hiện, nhưng 
đó cũng là điều mà chúng ta cần nương cậy Chúa thay vì bản 
thân. Khi chúng ta tin rằng mình thuộc về Chúa và được yên 
nghỉ trong Ngài, chúng ta không cần phải trốn tránh người 
khác và giơ tấm khiên nóng giận của mình lên nữa. Thay vào 
đó, chúng ta khiêm nhường và quan tâm đến người khác thay 
vì xa lánh họ.

Hãy xin Chúa thay đổi động cơ nóng giận của bạn: 
Chúa hứa rằng khi chúng ta dành thời gian với Ngài, học biết 
Ngài qua việc đọc Kinh Thánh và trò chuyện với Ngài, Ngài 
sẽ biến đổi chúng ta (Rô-ma 12:1-2). Điều này có nghĩa là sự 
nóng giận, cùng với mọi tính cách khác của chúng ta sẽ bắt 
đầu phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ 
giống như Ngài, nổi giận với tội lỗi và những hậu quả của nó.

Khi Đấng Christ sống trong chúng ta và chúng ta trở nên 
giống Ngài hơn, thì động cơ cơn giận của chúng ta sẽ không 
phải là bảo vệ quyền lợi của mình hoặc hạ thấp người khác, 
mà là giúp chúng ta và mọi người xung quanh từ bỏ những lựa 
chọn ích kỷ, gây ra đau khổ. Sự nổi giận trước những đau khổ 
của thế giới sẽ khiến lòng chúng ta đau buồn, và chúng ta sẽ 
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muốn nói với những người mình gặp 
gỡ về Chúa Jêsus và đời sống mới mà 
Ngài ban cho.

Đừng vội vàng: Vua Đa-vít, 
người đã trải qua nhiều đau đớn 
trong cuộc đời, nói rằng: “Hãy run 
sợ và đừng phạm tội; khi nằm trên 
giường, hãy suy ngẫm trong lòng và 
yên lặng” (Thi thiên 4:4). Khi cảm 
thấy nóng giận, chúng ta cần phải 
dành thời gian để trò chuyện với 
Chúa, nhằm suy xét xem động cơ 
giận của mình có chính đáng không. 
Đặc biệt khi chúng ta là người bị 
tổn thương. Việc kìm nén cảm xúc, 
không lập tức nổi giận với người đã 
bôi nhọ mình sẽ khiến bạn cảm thấy tổn thương lúc ban đầu; 
nhưng điều quan trọng là chúng ta cần ưu tiên trình dâng cơn 
giận của mình cho Chúa trước khi làm điều gì mà có thể khiến 
chúng ta hối tiếc về sau.

Không có sự hướng dẫn cụ thể nào về thời điểm để nói 
chuyện với người khác, cách để nói ra sự thật trong tình yêu 
thương hoặc cách bảo vệ một người bị ngược đãi. Đây là lý do 
chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta không chỉ làm mọi 
việc theo bản năng. Cảm xúc có thể dễ dàng bị sai lạc, vì vậy 
chúng ta cần luôn cầu nguyện, trình dâng từng hoàn cảnh và 
từng người lên cho Chúa. Kinh Thánh khích lệ chúng ta “hãy 
hết sức sống hòa thuận với mọi người” và nhường “sự trả thù” 
cho Đức Chúa Trời (Rô. 12:18-19). Chúng ta có thể làm điều 

Hãy run sợ và 
đừng phạm tội; khi 
nằm trên giường, 

hãy suy ngẫm 
trong lòng và yên 

lặng. 
Thi thiên 4:4
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đó bằng cách nương cậy Ngài, để Ngài thay đổi tấm lòng và 
thái độ của chúng ta bằng Thánh Linh Ngài.

Cũng sẽ hữu ích nếu tự hỏi mình một số câu hỏi suy ngẫm 
khi đến trước mặt Chúa trong lúc nóng giận: Chính xác là 
tôi đang tức giận về điều gì? Sự nóng giận của tôi có giúp cho 
người khác thấy được mối quan tâm, tình yêu và sự cứu rỗi của 
Chúa Jêsus hay không? Tôi nên nói với ai về vấn đề này, hay tôi 
nên phó thác điều này cho Chúa? Sự nóng giận của tôi đang 
gây tổn thương hay đang giúp đỡ người khác?

Còn rất nhiều điều để nói về việc sống hòa thuận với 
người xung quanh và cách đối diện với cơn giận. Bạn có 
thể tìm thấy nhiều bài học Kinh Thánh chuyên sâu hơn tại 
discoveryseries.org. Một điều quan trọng nữa là hãy trò 
chuyện với các lãnh đạo hội thánh hoặc những người bạn 
Cơ Đốc khác nếu bạn đang tranh chiến với sự nóng giận. 
Điều cốt yếu là chúng ta không phải một mình đối mặt với 
mọi điều, mà có những anh chị em cùng đức tin khác sẽ cầu 
nguyện với chúng ta và khích lệ chúng ta nương cậy Chúa để 
Ngài khiến chúng ta ngày càng giống Chúa Jêsus hơn.
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