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Dẫn nhập

Cuốn sách này dành cho bất cứ ai được Thiên Chúa
yêu mến. 

Nói thế, hiển nhiên là, cuốn sách này dành cho mọi
người. Cách đặc biệt hơn, nó dành cho bất cứ ai yêu mến
lại Thiên Chúa và cảm thấy cần phải yêu mến Thiên Chúa
hơn. Nó cũng dành cho tất cả chúng ta, là những người
muốn nhận biết, chấp nhận, và chạm vào sự kiện là các cảm
xúc thì thuộc về bản tính nhân loại của chúng ta, và rằng
nếu không có cảm xúc, chúng ta sẽ kém hơn điều chúng ta 
phải là, kém hơn điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta là. 

Một số trong chúng ta ngay cả không ý thức rằng
không có cảm xúc, chúng ta sẽ thành cằn cỗi, còi cọc.
Những người như thế nghĩ về các cảm xúc – vốn được diễn
tả trong nước mắt và nụ cười và những cái ôm – như là dấu
chỉ của sự yếu đuối hay nhưmâu thuẫn với trí thông minh.
Nếu đúng là như thế, thì chúng ta phải nghĩ về Chúa Giêsu
Kitô như là kẻ yếu đuối và ngu dốt. Trái lại, bởi vì Ngài thật
sự là một hữu thể nhân linh, ngài cho thấy Ngài cảm nhận
và diễn tả các cảm xúc theo một cách thức đầy nhân tính. 
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Cuốn sách này bàn về những cảm xúc mà Đức Giêsu
đã cảm nhận khi Ngài bước đi ở vùng Đất thánh và bàn về
những gì Ngài đã làm với những cảm xúc của Ngài. Nó cũng
bàn về những cảm xúc này có nghĩa gì với chúng ta ngày
nay. Giêsu vẫn còn yêu chúng ta ngay cả khi đang ở bên
hữu Chúa Cha. Cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa Cha và
Chúa Con yêu chúng ta cách vô điều kiện. Tình yêu có một
phần mang tính lý trí và một phần là hành vi của ý chí.
Nhưng tình yêu cũng được cảm nhận và diễn tả thành
những cảm xúc. Vì thế, nếu chúng ta không đụng chạm tới
các cảm xúc của mình, chúng ta không thể đáp lại tình yêu
của Thiên Chúa và không thể yêu chính mình cũng như
người khác cách tròn đầy. 

Khi tìm khám phá những cảm xúc nơi Chúa Kitô trong
những trang sau đây, hiển nhiên, tôi sẽ qui chiếu tới Kinh
thánh. Tuy nhiên, những trích dẫn đây đó từ Kinh thánh
trong một bản văn đôi khi khiến cho việc đọc, vốn lẽ ra
mang tính nhẹ nhàng thư giản, lại trở nên rối ren. Đôi khi
trong những cuốn sách khác, các độc giả được mời đọc bỏ
qua những gì trong ngoặc, nhảy qua chỗ mở ngoặc, tránh
những chữ số để dễ rõ ý của câu. Nhưng các bạn sẽ không
gặp điều đó với sách này. Tất cả mọi đối chiếu của tôi sẽ
xuất hiện ở phía sau. Và có thêm một bonus trong đó: Khi
các bạn nhìn lên các trích dẫn, các bạn sẽ khám phá văn
cảnh của các trích dẫn cũng như các đoạn liên quan để đọc.
Các bạn cũng sẽ thấy rằng, đôi lúc tôi diễn giải Kinh thánh 
khá tự do. Nếu điều đó gây nên nơi bạn những cảm xúc,
xin cám ơn bạn.  
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Chương Một 

Các Kitô hữu thường không nghĩ về điều đó, nhưng
Đức Giêsu Kitô đã có những cảm xúc. Khi nghĩ về điều này, 
các Kitô hữu nhận ra rằng Đức Giêsu qủa là một con người,
và mọi con người đều có cảm xúc. Và giống như mọi điều
khác về Đức Giêsu, các cảm xúc của Ngài đã được miêu tả
trước trong Kinh thánh Do thái. Một ví dụ đó là Ezra và sự 
khó chịu của ông. 

Ezra là một tư tế - ký lục khoảng năm 400 trước Chúa
Kitô, trong thời kỳ dân Israel đang từ Ba Tư lưu đày trở về.
Ông làm việc cực nhọc lâu dài để phục hưng dân Do thái về
lại quê hương và các truyền thống của họ, và điều đó có
nghĩa là phải tách họ ra khỏi những người ngoại bang đang
sống quanh họ, là những kẻ thường hay cám dỗ họ xa rời
Thiên Chúa. 

Thực vậy, ông Ezra đã nói với dân, “nếu chúng ta cứ
giữ những gì của chúng ta, chúng ta sẽ gặp điều tốt. Cứ để
cho những người khác đi theo đường của họ. Còn chúng ta
hãy ở lại đây, ở gần đền thờ tại Giêrusalem, và mọi người
sẽ được hạnh phúc.” 
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Một ngày nọ ông khám phá có nhiều người Israel, bao
gồm cả những người lãnh đạo, đã không tách mình ra khỏi
đámngười ngoại bang. Ngược lại, họ còn bắt chước những
người Canaan và người Hittit. Đúng vậy, và cả người
Perizzit và Jebusit. Rồi cả người mmonit và Moabit nữa.
Cũng thế đối với người i cập và rmonit. Thực tế, nhiều
người Israel bắt chước rộng rãi các dân ngoại bang tới mức
cưới đàn bà từ những nước ấy và theo lối sống ngoại giáo
của các bà vợ. 

Ezra không chấp nhận khi nghe được tin này (thực ra
là cách nói giảm nhẹ). Đây là điều Ezra đã làm: “Tôi đã xé 
áo mình ra, tôi bứt tóc giật râu, hoàn toàn sững sờ, ngồi
xuống đất”. 

Sững sờ sao? Có một bản khác dịch là ông “quẫn trí”.
Ông quẫn trí đến độ ngồi xuống ngay xuống đất – lùm xùm 
tóc tai và quần áo vải – vì sự hư hỏng, ông câm lặng không
nói được một lời trước sự ngu dại của dân. 

Cũng có một đoạn tương tự trong Cựu ước về sự bị
khó chịu. Thật vậy, chính Yahweh là người quẫn trí và câm
lặng. Ngay từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa nói: “Ngươi cứ sử
dụngmọi cái ngươi muốn, nhưng đừng đụng tới những trái
cây đó. Nhưng, dam và Eva đã hái trái và ăn, và khiến cho
họ - và chúng ta – bị đuổi khỏi địa đàng. 

Điều đó cứ lập đi lập lại trong suốt Kinh thánh.
Yahweh cảnh tỉnh: “Hãy nói với dân đừng thờ những thần



7 

khác”. Nhưng hết sức tự nhiên, vừa khi Moses đi khỏi họ,
dân chúng đã đúc một con bò vàng và thờ nó. 

Thiên Chúa nói: “Samson, ngươi hãy để tóc mọc và
ngươi sẽ mạnh hơn bất cứ người nào”. Nhưng Samson đi
lại với Delilah, cô làm ông mê mẩn và, vừa khi ông thiếp
ngủ, đã khoái trá cắt tóc ông. 

Thiên Chúa cảnh báo: “Hỡi David, hãy trung tín”. Thế
mà, vị vua – thi sĩ, lại nghĩ rằng việc dâm ô với Bathsheba
và lập mưu giết chồng bà này chỉ là hai luật trừ nhỏ đối với
luật Thiên Chúa. 

Dân thời Tân Ước cũng nhiều lần làm Thiên Chúa khó 
chịu và chúng ta lại tiếp tục làm thế trong cuộc sống của
chính chúng ta hôm nay. Đức Giêsu qủa quyết với chúng
ta: “Nếu các con theo Ta, các con sẽ được cứu độ”. Chúng
ta thì trả lời, đúng lắm, nhưng trước tiên, xin để chúng con
phạm tội một chút”. 

Thiên Chúa có đủ lý do để khó chịu, và Đức Giêsu chắc
chắn cũng có đủ lý do. Như là một hữu thể nhân linh Ngài
cho thấy một mẫu gương hoàn hảo về những gì con người
ta có thể làm. Ngài tỏ cho chúng ta phải sống thế nào, cư
xử ra sao đối với nhau, suy nghĩ và cầu nguyện thế nào.
Nhưng Ngài không chỉ hít thở và đi lại, nói chuyện và cầu
nguyện, Ngài còn cảm thấy nữa. Và bởi sự cảm thấy này,
Ngài dạy chúng ta về cảm xúc. 
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Chúng ta có thể trích đầy ra đây những mẫu gương
của Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, trao ban cho
người khác, vâng theo ý Cha trên trời. Nhưng phần lớn
chúng ta không nhớ tới những gì Đức Giêsu dạy chúng ta
về cảm xúc. Khi tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Ngài đã có các
cảm xúc, Ngài muốn nói rằng các cảm xúc là bình thường,
là tự nhiên và mang tính người – kể cả sự nóng giận! 

Một cảm xúc, theo như Bách Khoa Tự Điển Công Giáo,
đó là một “chiều hướng được nghiệm thấy hướng tới bất
cứ gì mà trực giác đánh giá như là thiện hảo, hay muốn xa
tránh bất cứ gì mà trực giác đánh giá là xấu. Sự thu hút hay
đối nghịch này được kèm theo bởi một mẫu các biến đổi
sinh lý để có một hành động phù hợp”. 

Nói cách khác, có cái gì đó xảy ra cho chúng ta, và 
chúng ta phản ứng trong cách thế cắn trả. Chúng ta nhìn
một người nào đó xinh đẹp, và chúng ta bị thu hút vào họ.
Một ai đó phê phán chúng ta và chúng ta giận dữ. Một
người bạn qua đời và chúng ta cảm thấy buồn. Một con rắn
độc đi ngang bước chân chúng ta và chúng ta nhảy vì sợ
hãi. Các cảm xúc thường tới mà không có báo trước và
không do chọn lựa của chúng ta. Các nhà khoa học không
đồng ý với nhau về việc các cảm xúc xảy ra thế nào; họ
tranh luận về những phản ứng hoá học và hệ thống khớp
thần kinh cùng với những chiều hướng tiến hóa và hành xử
do học hỏi. Dù cho nguồn gốc chúng có là gì chăng nữa,
chúng ta đều biết điều này về các cảm xúc. Chúng đều
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trung tính xét về luân lý bởi vì chúng ta khôngmuốn chúng
xảy ra. 

Nhưng chúng ta chọn điều chúng ta làm sau khi cảm
xúc của chúng ta đã xảy tới. Và chính chọn lựa đó đưa
chúng ta vào trong lãnh vực của luân lý tính, và trở về với
Đức Giêsu. Ngài không chỉ cho chúng ta thấy rằng các cảm
xúc là điều bình thường và tự nhiên; Ngài cũng còn cho
chúng ta thấy Ngài làm gì với các cảm xúc đó. Ngài đã cảm
nghiệm chúng thế nào, Ngài đã ứng xử với chúng ra sao,
Ngài đã chuyển chúng thành hành động thế nào, và tất cả
những điều đó có nghĩa gì với chúng ta, chính là điều cuốn
sách này nhắm tới. 

Hãy nhìn vào sự khó chịu của Đức Giêsu. Đó là một
trong những cảm xúc mạnh nhất của Ngài, phát sinh từ sự
vỡ mộng và thất vọng kéo dài mà Ngài gặp phải khi cố gắng
dạy cho dân chúng về Chúa Cha. Một ví dụ ở trong Phúc
m Marco. Ngay sau khi làm cho đứa bé gái sống lại từ cõi

chết, sau khi đi trên nước, sau khi làm bánh và cá hoá ra
nhiều, sau khi làm cho tai người điếc được nghe, sau khi
chữa lành “tất cả những ai chạm tới Ngài”, có một số người
Pharisiêu tiến lại gần Ngài. Hãy thử đoán coi họ muốn gì.
Đúng vậy, họ muốn một dấu hiệu từ trời. 

Đức Giêsu kêu lên: “Cái gì! Tôi làm cả mười hai cái rồi
mà các ông không tính à!” 

Giận dữ, và có lẽ phải cắn răng, Đức Giêsu bảo họ đã
lầm lạc rồi. Nhưng trước đó Ngài đã phải bật ra “tiếng thở
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dài tự trong lòng”. Đó là một tiếng thở não nề thật sự cảm
thấy khó chịu. Đó là tiếng thở màmột bà mẹ bị phiền nhiễu 
có thể kêu lên ngay trước khi bà nhắc đứa bé bỏ vào trong
lồng sau khi nó đã dùng các thứ bút mầu vẽ khắp trên
tường nhà bếp. Tiếng thở đó như thế muốn nói rằng: “Con
đang làm mẹ điên đây này; con có biết không? Có lúc mẹ
phải nghĩ rằng con cố ý làm thế”. 

Nhưng không chỉ những phiền toái của những người
Pharisiêu thù nghịch làm cho Đức Giêsu nổi giận, chính
những người bạn thân nhất của Ngài còn làm điều đó giỏi
hơn và thường xuyên hơn. Ngay sau khi các người
Pharisiêu xin dấu lạ, Đức Giêsu cảnh giác các môn đệ mình
phải “canh chừng men Pharisiêu và men Herôđê”.  

Là những người với đầu óc hoàn toàn nông cạn theo
nghĩa đen, các tông đồ xầm xì với nhau: “Ngài nói thế là tại
vì chúng ta không có bánh”. 

Nghe họ nói thế, Đức Giêsu – có lẽ đã vỗ mạnh vào
trán – trả lời họ mạnh mẽ: “Sao các anh lại nói như vậy? Trí
óc các anh ngu muội thế sao? Các anh không nhớ đươc gì 
cho tới bây giờ thầy đã nói với các anh sao?” 

Chúng ta có thể đoán rằng họ trố mắt nhìn Ngài bởi
vì Ngài đã phải lập lại câu hỏi: “Vậy mà vẫn không hiểu gì
sao?” Rồi Đức Giêsu lại phải lắc đầu đi khỏi nơi ấy, dậm 
chân, than thở, “Ngu muội!”. 
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Không lâu sau đó, một người xin các tông đồ trừ quỉ
cho con trai họ, nhưng các ông bó tay. “Tôi còn phải ở với
các người cho tới bao giờ nữa?” Ngài kêu lên và lập tức
đuổi qủy ra. Khi các tông đồ hỏi tại sao các ông không làm
được việc đó, Ngài nói (tôi ngờ rằng còn hơn là lời mỉamai).
“Thế các anh đã cầu nguyện chưa?”. 

Bất cứ ai đã từng để lọ thuốc trong phòng sau khi
quên không đóng cái nắp chống trẻ nghịch phá đều có thể
hiểu được sự khó chịu mà Đức Giêsu cảm nhận khi một
ngày kia bụng ngài sôi lên vì đói. Dán mắt vào một cây vả
và nếm vị ngọt của trái vả ngay cả trước khi tới, Ngài vội vã
đi tới cây vả, tới nơi nhưng chẳng có được gì cả. Bị bực
mình cách long trọng bởi một cây hiếm muộn trái, Ngài đã
làm điềumà hầu hết mọi người chúng ta có lẽ sẽ làm: Ngài 
rủa cây vả. “Được rồi, từ naymày sẽ không bao giờ sinh trái
nữa”. Và nó đã không sinh trái nữa.  

Thánh Luca kể cho chúng ta một câu chuyện khác về
sự khó chịu của Đức Giêsu. Nghĩ về Gioan Tẩy Giả, Đức
Giêsu ưu tư vì người anh em họ của mình đã bị lãng quên 
và bị xỉ vả bởi đám người mà ông đã nói tiên tri cho họ. Đức
Giêsu nói: “Tôi phải nghĩ gì bây giờ, tôi phải giải thích thế
nào cho đúng về sự ngu muội của các người? Các người
giống như cái gì? Để tôi xem…”. 

Rồi ý tưởng đã đến với Ngài. Những người ấy giống
như đám trẻ con chơi rượt đuổi và ca hát: “Tại sao chúng
tôi thổi sáo cho các bạn, mà các bạn lại không múa nhảy.
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Chúng tôi hát đưa đám, mà các bạn không khóc”. Nói cách
khác, một tiên tri tới và nói cho các người về Đấng Messia
đang đến và giải thích cho các người sống sao cho ngay
chính trước Thiên Chúa, và các người đã làm gì? Các người
ngồi đó, thở phì phào ngoài miệng như những kẻ ngốc và
chẳng làm gì khác. Cho tới lúc các người khiến cho ông ấy
bị chém đầu. 

Kinh nghiệm sau cùng của Đức Giêsu về sự khó chịu, 
hiển nhiên, là trong vườn Gethsemane ngay trước khi bị
bắt. Ngài xin các người bạn thân nhất của Ngài làm một
điều cho mình: “Hãy tỉnh thức”. Dĩ nhiên, như dam,
David, Mose và Samson, cả chúng ta cũng đã gật đầu – rồi
sau đó gật đầu ngủ. Đức Giêsu trở lại thấy họ đang ngáy,
Ngài lập lại lời nài xin: “Xin hãy thức với thầy chỉ một giờ
thôi”. Nhưng mệt mỏi và yếu đuối, họ cứ ngáy và ngáy. 

Nên biết rằng Đức Giêsu đã khó chịu, bởi vì mọi người
chúng ta thì cũng luôn khó chịu. Nhưng có điểm khác biệt.
Chúng ta có khuynh hướng qúa nhồi nhét đầy ứ vói những
cái chẳng có gì quan trọng, chẳng hạn như vì người ta
không làm theo cách của chúng ta… không theo từng lời
của chúng ta… không trước nhất và sau cùng cũng như
không luôn luôn đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta. Chúng
ta cảm thấy bị phiền toái khi có một người cùng làm, lại
không làm nhanh như chúng ta làm và không theo cùng
một thứ tự như chúng ta. Chúng ta tức giận bởi vì con cái
chúng ta không coi bài giảng trong bữa ăn là thú vị. Chúng
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ta bực tức vì toà Thượng thẩm của nước Mỹ hay Đức Giáo
Hoàng điều khiển theo cách thức không như chúng ta. 

Đôi khi chúng ta nêu những lý do hợp thức hóa cho
việc chúng ta khó chịu. Khi chúng ta đã giải thích điều gì đó
bốn lần theo tám cách thức khác nhau và người nghe vẫn
còn làm sai; khi đứa thiếu niên của chúng ta xin, xin lại, rồi
lại xin xem chúng có được đi ra ngoài cho tới 2 giờ sáng
không; khi những người cùng làm việc không làm phần của
họ và chúng ta phải làm vất vả hơn – những hoàn cảnh đó
và biết bao hoàn cảnh khác nữa khiến phải nóng giận. 

Tuy nhiên, một lý do hợp lẽ để khó chịu không có 
nghĩa là chúng ta nên đáp trả bằng cách làm tổn thương ai
đó hay bằng chặt chém họ. Lần này lần khác, ĐứcGiêsu dạy
chúng ta rằng điều chúng ta chọn để làm sau khi cảm xúc
đến, thì mang tính luân lý. Chính vào giây phút đó mà
chúng ta có thể chọn làm đúng hay làm sai. 

 Như Đức Giêsu biểu lộ bằng chính cách cư xử của
Ngài, Ngài có các cảm nhận. Rốt cục, chúng là những cảm
xúc, và từ “chuyển động” có trong từ “cảm xúc” (motion – 
emotion) bởi vì chúng tới cách nhanh chóng, không do dự
định, không do ýmuốn của chúng ta. Nhưng một khi chúng
xảy tới, Đức Giêsu cho ta thấy, bằng chính cách cư xử của
Ngài, rằng chúng ta phải phản ứng cách thông minh và đạo
đức (luân lý). Đáp trả phù hợp cho một cảm giác khó chịu
có thể dễ nhận ra bằng cách nhìn vào Đức Giêsu. Ngài cho 
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chúng ta thấy cần phải giải thích để giúp cho người ta hiểu
và lớn lên như thế nào. 

Trả lời cho câu “Tôi phải giải thích điều này cho các
người bao nhiêu lần?” thì cũng chính là trả lời cho câu “Tôi
phải tha thứ bao nhiêu lần?” Bảy mươi bảy lần, đó là lệnh
khởi động, bất cứ đó là chuyện gì. 

Đức Giêsu thường phải giải thích cho những người
nghe. Chẳng lạ gì mà bao nhiêu lần Ngài phải vỗ trán và tự
hỏi “Khi nào các người mới hiểu được chuyện này?”, Ngài
tiếp tục dạy bằng các dụ ngôn, các ẩn dụ, các thí dụ, và ngay
cả bằng cách cẩn thận chậm rãi kể lại cho các tông đồ từng
phần của câu chuyện có ý nghĩa gì. Đôi khi các ông rất chậm
trí, không hiểu gì. “Kẻ gieo là Con Người” Đức Giêsu nói với
họ “Thế nào bây giờ đã hiểu chưa?” 

Ngài giải thích đi giải thích lại, dạy đi dạy lại, lập đi lập
lại, luôn luôn với sự kiên nhẫn bao có thể. Xin lưu ý là tôi
không nói là Ngài diễn thuyết đi diễn thuyết lại, trấn áp và
trấn áp. Sự nóng nảy của Ngài không được coi là kiểu mỉa
mai hay nhằm xỉ nhục ai. Nó nên được xem như một giải
pháp thay đổi cách cắt nghĩa nếu người ta không hiểu, như
một giải pháp để nghe đối kháng, nghe những nhu cầu, cho
người ta thời gian để hấp thu những gì được nói cho họ. 

Có một giải đáp riêng khác cho sự khó chịu mà Đức
Giêsu tỏ ra cho chúng ta: Nếu bạn đụng phải một bức
tường gạch, hãy đi qua chỗ khác. Đừng nấn ná gần cái gì
hay người nào khiến bạn phải điên khùng. Các Pharisiêu
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không cởi mở lắng nghe Đức Giêsu, nên Ngài không muốn
mất thời giờ vì họ. Khi họ gây nên qúa nhiều sự căng thẳng 
trong cuộc sống Ngài tới độ làm cho Ngài cảm thấy khó thở
(một dấu hiệu của stress), Ngài tránh khỏi họ và ở với bạn
hữu của Ngài.  

Khi chúng ta nghĩ về phản ứng đối với những người
làm chúng ta khó chịu, có lẽ là hữu ích nếu nghĩ về câu trả
lời mà chúng ta muốn khi chúng ta làm khó chịu người
khác. Ngay cả Đức Giêsu cũng biết điều đó. Các bạn có nhớ
cha mẹ Ngài đã tìm Ngài khi mười hai tuổi không? Sau ba
ngày, cuối cùng họ tìm được Ngài trong đền thờ. Phúc âm 
kể lại cho chúng ta, họ “vất vả’ và “lo lắng”. Họ không hiểu
được lời giải thích của Ngài, nhưng họ lắng nghe. Mẹ Ngài
thì “ghi nhớ tất cả những điều đó trong lòng”, nhưng tôi cá
rằng bà cũng run lên vì giận. 
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Chương Hai  

Trong Tân Ước, các tác giả Tin mừng tả đi tả lại Đức
Giêsu đầy lòng cảm thương. Một số bản dịch dùng chữ
“buồn” thay vì “cảm thương”. Thay chữ như thế thật là
nghèo nàn, nhưng những tác giả chọn dịch chữ “buồn” bởi
vì chữ “cảm thương” có những hàm ý tiêu cực của nó đối
với độc giả ngày nay. 

Tuy nhiên việc thay thế chữ “cảm thương” bằng chữ
“buồn” làm mất đi sự phong phú của những câu chuyện kể
về cảm xúc của Đức Giêsu. Đây là lý do: nếu bạn thêm một
chữ “e” vào chữ “pity” (cảm thương), bạn sẽ có chữ piety
(lòng đạo hạnh). Và hàm ý của nó không phải là một trò
chơi chữ tình cờ. Chữ cảm thương (pity) và chữ lòng đạo
hạnh (piety) có liên quan đến nhau về căn ngữ. Không may
chúng lại có một điều khác chung với nhau: những nghĩa 
xấu. Ngày nay, cả hai chữ này đều hàm ý về sự yếu đuối,
khiến người ta hạn chế sử dụng chúng. Chúng ta hãy xem 
có thể đưa chúng về lại ý nghĩa bình thường nhờ việc khám
phá sự cảm thương của Đức Giêsu nối kết với lòng đạo
hạnh của Ngài. Cần phải khám phá điều đó nếu chúng ta
muốn hiểu tại sao Đức Giêsu dành nhiều thời gian tỏ lòng
thương người khác. 
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Có lẽ cần phải cố sức phục hồi chữ “Cảm thương”.
Thật tội nghiệp khi mà chữ “cảm thương” lại gợi ra một
hình ảnh tiêu cực. Khi nói với ai đó, “đáng thương cho công
việc của bạn” thì có nghĩa gần như không mang lại một nụ
cười trân trọng. “Tôi thấy thương cho anh” không được
hiểu như là một câu làm xoa dịu. “Hoàn cảnh đáng thương”
là cái làm người nghèo khốn khổ. “Tội nghiệp, đáng thương
qúa” là một cách để nói rằng “vô ích thôi”. 

Còn chữ “lòng đạo hạnh” (piety) cũng chỉ gây khó chịu 
nhẹ hơn chút ít. Nhận xét rằng ai đó “đạo hạnh” là một
cách tránh nói rằng người đó là một kẻ giả hình. Những
người đạo hạnh bị vẽ lên như tự coi mình là công chính cầu
nguyện mà lên mặt với người khác. 

Nhưng tự điển có thể giúp chúng ta đi về gốc rễ của
những từ này. Webster’s Unabridged định nghĩa sự cảm
thương như là “thiện cảm trước nỗi đau hay khốn cùng của
người khác; chạnh thương người đồng loại đau khổ”. Ngay
cả định nghĩa đầu tiên về chữ “đáng thương” cũng mang
nghĩa tích cực: “đầy cảm thương; dịu dàng; chạnh lòng”. 

Từ ngữ “cảm thương”, như đã được đề cập, có một
căn ngữ trong chữ “lòng đạo hạnh”, vốn được từ điển
Webster’s định nghĩa như là “sùng mộ đối với những bổn
phận và thực hành đạo giáo”. Đức Giêsu liên lỉ nhắc nhở
người ta rằng các bổn phận đạo giáo của họ phải đi xa hơn
việc giữ nghi thức rửa tay hay không bứt gié lúa vào ngày
Sabbat. Ngài dạy – và chứngminh bằng hành động củaNgài
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– rằng lòng đạo hạnh phải dẫn tới sự cảm thương, và cả hai
phải đưa tới hành động ngay chính vì lợi ích người khác. 

Nói cách khác, đức tin của Đức Giêsu (lòng đạo hạnh 
của Ngài) đã làm Ngài kinh nghiệm cái cảm xúc của lòng
cảm thương; cách thức mà Ngài xử sự đối với cảm xúc này
là cố gắng thay đổi hoàn cảnh đáng thương mà Ngài gặp. 

Lấy thí dụ, Mattheu kể cho chúng ta rằng: “Khi Đức
Giêsu tới bờ biển, Ngài nhìn thấy một đám rất đông; Ngài
chạnh lòng thương họ và Ngài chữa những người bệnh”.
Đó luôn là nhịp điệu ba, một thứ điệu Valse tình yêu trong
cuộc sống của Đức Giêsu: Ngài thấy người đau khổ, cảm
thương họ, và làm điều Ngài có thể để thay đổi hoàn cảnh.
(1) Ngài thấy…. (2) Ngài chạnh lòng thương… và (3) Ngài 
chữa lành. Đó qủa là một công thức cho một Kitô giáo hoạt
động cũng như một liều thuốc mạnh chống lại những ai
trong chúng ta thích trình diễn một vũ điệu ba bước khác:
(1) nhìn thấy… (2) ca thán… và (3) không làm gì cả. 

Lúc này tới lúc khác, Đức Giêsu cảm thấy thương – 
chạnh thương, thiện cảm – đối với dân chúng. Và lúc này
tới lúc khác, Ngài làm điều gì đó để xoa dịu những vấn đề
của họ, không cần nghĩ họ là loại người nào. 

Khi Ngài gặp kẻ đói thể lý, Ngài bảo các tông đồ: “Thầy
cảm thấy thương tất cả những người này, họ không có gì
để ăn. Thầy không muốn để họ đi mà đói bụng. Họ có thể
xỉu vì đói”. Thế là Ngài hoá bánh và cá ra nhiều, và đám
đông ăn còn dư thừa. 
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Với những người bệnh tật về thể lý, Đức Giêsu đầy
trắc ẩn đáp lại. “Có hai người mù ngồi bên vệ đường, Đức
Giêsu cảm thương họ và Ngài chạm vào mắt họ. Mắt họ lại
thấy được”. 

Sự đói khát thiêng liêng liên lỉ của họ làm cho Đức
Giêsu thương và phải làm gì đó cho họ. “Ngài chạnh
thương họ vì họ như những con chiên không người chăn
dắt, và Ngài dạy họ”. 

Nhìn người ta la liệt đau đớn cũng là một lý do khiến
ngài chạnh thương. “Người ta khiêng đi chôn một người
chết, là con trai duy nhất của mẹ nó, một bà goá. Khi Chúa
nhìn thấy bà, Ngài thương cảm bà. Ngài nói: ‘Đừng khóc
nữa’. Rồi Ngài làm cho người thanh niên chỗi dậy. 

Ngài nuôi dân chúng, ngài chữa bệnh cho dân, Ngài
dạy họ, Ngài ban cho họ sự sống. Ngài làm thế bởi vì Ngài
cảm thương họ. Và Ngài cảm thương (pity) họ vì tâm hồn
đạo hạnh (piety) của Ngài, nghĩa là, vì Ngài thao thức sống
tương quan với Cha Ngài. 

Lấy một thí dụ khác, một cách thức thân thiện hơn
mà Đức Giêsu thực hành khi giảng dạy. Đạo giáo không
phải chỉ “là” một điều đối với Ngài. Nó cũng là một sự
“làm”. Nhưng nó trở thành một cái “làm” điều, chỉ sau khi
“cảm nhận” điều ấy. Sau khi bị chạm tới bởi cái mà Ngài 
nhìn thấy, Đức Giêsumới chạm tới trở lại và để lại ấn tượng
không phai nhòa về sự hiện diện của Ngài. 
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Nhiều Kitô hữu hiện nay cũng tỏ ra cùng một điệu
múa một-hai-ba này: nhìn thấy, cảm thương, cứu giúp. Họ
thấy cái gì đó sai trái, họ cảm nhận thương xót, và rồi bắt
đầu thay đổi cái mà họ thấy. Mẹ Teresa là một trong những
mẫu gương nổi bật về cách cư xử này, nhưng có hàng triệu
người khác giống như mẹ dù họ không nổi tiếng. 

Một đứa trẻ khi nhìn thấy những người lạnh lẽo
không nhà cửa, cảm thấy thương hại và mang cho họ mền
để đắp, khiến cho người khác bị đánh động làm theo. 

Một người đàn bà thấy những người mẹ không chồng
đang tính phá thai vì họ không còn đường nào khác, cảm
thấy buồn cho họ và con cái, nên mở cửa tiếp đón, và thế
là sáng nghĩ ra quyền được sinh ra (birthright). 

Môt linh mục da đen nhìn thấy những đứa trẻ thiểu
số bị cha mẹ bỏ rơi, cảm thấy sự cô độc của chúng và nhận
nuôi một đứa. Những người khác trong xóm nói: “nếu ông
ấy làm được, thì chúng ta cũng có thể”. 

Tất cả chúng ta đều thán phúc những người như thế.
Dù vậy, phần lớn đều chỉ đi một phần đường với Đức Kitô.
Chúng ta có thể nhìn thấy các vấn đề của người khác, và
chúng ta có thể cảm thấy thương đối với những người đau
khổ. Nhưng qúa thường chúng ta dừng ở đó. Chúng ta
không làm một điều được chúc phúc đối với điều chúng ta
thấy và cách chúng ta cảm nhận (đúng như trò chơi chữ
nhắm tới). Sự đau khổ kinh hãi mà người nghèo đói, cảnh
tuyệt vọng kinh khủng của nạn nhân chiến tranh, nạn nhân
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của thiên tai tàn phá, cảnh nghèo đói đau lòng bên trong
những thành phố của chúng ta, nạn nghiện ngập tự tử nơi
vùng ngoại ô – mà tất cả chúng ta đều chứng kiến. Vào thời
buổi tốt đẹp hơn của chúng ta, chúng ta có thể cảm nhận
về sự đói khổ, sợ hãi, vô vọng. Nhưng quá thường, chúng
ta đi không thực hiện những bước cuối cùng với Đức Giêsu. 
Chúng ta không làm gì cả. Khi chúng ta hành động, thì lại
qúa ít ỏi. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta không cầu
nguyện đủ chăm chú và kiên nhẫn. Nếu chúng ta biếu tặng, 
chúng ta không trao ban cho tới khi nào điều đó gây tổn 
thương. Và chúng ta chắc chắn không đưa tay ra và nói,
“để tôi giúp cho”. 

Thật là đáng thương vì lòng thương của chúng ta qúa 
tổn thọ. Nếu chúng ta có một lời thứ lỗi, đó là vì tất cả
chúng ta sống trong một thời đại bị chồng chất vấn đề và
mệt mỏi vì thương cảm. Chúng ta chỉ có thể nhìn biết bao
trẻ em hấp hối trên TV mỗi tối rồi chúng ta chuyển kênh.
Chúng ta thường có thể gởi các chi phiếu cho các cơ quan
từ thiện không? Chúng ta có thể viết được bao nhiêu lá thư
cho chính quyền? Sau một lát, chúng ta bắt đầu suy sụp và
ngã gục dưới sức nặng của tất cả nỗi buồn. Một trong
những nguy hiểm của sự chất nặng này là chúng ta sẽ
không còn cảmnhận được gì. Đang khi nhìn quá nhiều cảnh
cảm thương, cảm xúc của chúng ta lại dần ít đi. Khi chúng
không còn thúc bách chúng ta, chúng ta ngừng không làm
gì nữa, và hoàn cảnh lại tệ hơn. 
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Khi Ngài thấy chúng ta xuống tinh thần, lúng túng vì 
nỗi đau của thế giới, và đầy ngờ vực về giải pháp của chúng
ta (hay không có giải pháp), tôi hy vọng Đức Giêsu làm điều
mà Ngài đã luôn làm. Tôi hy vọng Ngài thương chúng ta và
cống hiến cho chúng ta giải đáp. Có lẽ Ngài sẽ thầm thì:
“Con không thể làm được đâu, con không thể một mình
làm được đâu. Nhưng con có thể làm cái gì đó”. 

Ngay cả Đức Giệsu cũng đã không chữa mọi người
phong hủi trên thế giới. Trong đời Ngài, Ngài đã không cho
những người đói ở Ấn Độ ăn hay đã ngăn chặn những cuộc
chiến ở xứ Gaul hay đã an ủi những nạn nhân động đất ở
Nhật. Ngài đã làm điều Ngài có thể làm và rồi xin các môn
đệ của Ngài tiếp tục, trải rộng lòng thương cảm của Ngài
như là con người bao có thể: đối với những kẻ không nhà
cửa, những bà mẹ không chồng, những đứa trẻ bị bỏ rơi,
và nhiều con người thiếu thốn khác.  
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Chương Ba  

Nếu có một cảm xúc mà Đức Giêsu đã tỏ ra làm cho
nhiều người chúng ta cảm thấy bất tiện và làm cho Ngài
không có vẻ Thiên Chúa mà lại qúa có vẻ con người, thì đó
chính là sự nóng giận. 

Nhiều người gặp khó khăn với tính tình của Đức Kitô,
đặc biệt khi Ngài đi vào trong đền thờ, bện dây làm roi như
thể Ngài quen làm đã lâu, nổi giận bất bình, và lật tung tiền
bạc của kẻ đổi tiền và đuổi kẻ bán bồ câu. 

Tìm cách tránh né nhìn đấng cứu độ của mình như
một người nổi giận, một số Kitô hữu giải thích câu chuyện
theo lối ẩn dụ. Họ bảo đây chỉ là một biểu tượng của giao
ước mới ưu thế trên giao ước cũ. Những người khác thì lại
hy vọng rằng câu chuyện đó là do các môn đệ của Ngài
thêm vào để bày tỏ cảm nhận của họ hơn là của Ngài. Giải
thích nào cũng tốt hơn việc nhận rằng Đức Giêsu đã nổi
giận. Đối với nhiều Kitô hữu, thừa nhận rằng đấng sáng lập
của họ đã nóng giận thì cũng gần như nói rằng Ngài đã
phạm tội. Phải rồi, vì giận dữ là một tội, không phải thế
sao? 
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Không. Cảm xúc tự nó không phải là một tội. Thực
vậy, ngược lại thì có thể đúng. Không nổi giận có thể là một
tội khi trường hợp bảo đảm phải như thế. Để cho một số
những bất công của cuộc sống trôi qua mà không nổi giận
thì cho thấy hoặc là ngu dốt, thiển cận có tính toán, hoặc
là chịu đựng sự xấu, chẳng có gì là biện minh được cả. Nổi
giận vì không có công lý không phải là một thất bại. Trái lại,
điều đó có thể là cách trả lời duy nhất phù hợp.  

Hơn là cho thấy Đức Giêsu kém phần thần linh, cơn
nổi giận của Ngài cho thấy rằng Ngài hoàn toàn là người và
kinh nghiệm nhiều cảm nhận mà các hữu thể nhân linh có
thể có. Và vì Ngài cũng là thần linh và Ngài không thể phạm
tội, nên sự nổi nóng của Ngài cho thấy rằng nổi giận không
là một tội chút nào, khi nó được cảm nghiệm cách đúng
đắn và diễn tả cách thích đáng. 

Điều có thể là tội là khi nổi giận về những chuyện vặt
vãnh hay tỏ ra sự giận dữ không phù hợp, thiếu quân bình
hay không cân xứng. Đức Giêsu đã nổi giận vì những vấn
đề quan trọng, như khi Ngài ở trong hội đường Caphanaum
và cảm thấy mình đang bị gài bẫy. Những kẻ tố cáo Ngài hy
vọng Ngài sẽ chữa người bại tay trong ngày Sabbat, như
thế là phá vỡ luật nghỉ việc trong ngày của Chúa. 

Đức Giêsu hỏi họ một câu đơn giản: “Làm điều tốt
ngày Sabbat có chống lại lề luật không?” Không ai trả lời:
có lẽ họ sẽ phải đồng ý với Ngài rằng hiển nhiên không
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chống lại lề luật. ‘Rồi buồn sầu vì thấy họ cố chấp, Ngài nổi
giận nhìn họ” và chữa tay cho người ấy. 

Bạn dường như nghe thấy Ngài nói: “Hãy nghĩ mà
xem”. Nổi giận và phẫn nộ vì thấy họ cố gài bẫy mình, Ngài
xin họ giải thích lập trường đó của họ, chỉ thấy họ yên lặng
và trong thực tế xua hai bàn tay mạnh mẽ về phía Ngài và 
người bại qùe. 

Đức Giêsu nóng giận nhất được gặp thấy trong Phúc 
âm Mattheu, trong đó có nhiều đoạn cho thấy sự giận dữ
của Ngài. Và khi Đức Giêsu hoá điên lên, Ngài không cố mà
kiềm chế nữa. Nó bùng ra thành sự quở trách sắc bén và
khiển trách gay gắt. Đức Giêsu khuyên các đồ đệNgài đừng
đặt tên dán nhãn cho bạn bè họ, nhưng khi Ngài bị quấy
nhiễu, Ngài không do dự thốt ra những từ được chọn lựa
kỹ lưỡng. Trường hợp khá nổi tiếng là khi Ngài điên lên vì
ông Phêrô và gọi ông là “Satan” vì đã cám dỗ Ngài rời xa sứ
mệnh. 

Đức Giêsu cũng đã nổi giận về những sự việc và nơi
chốn. Ngài rủa cây vả không trái và có những lời mạnh mẽ
đối với những nơi như Chorazin và Bethsaida. Đó là những
nhận định không hiền từ chút nào. Chúng là những lời kết
án mạnhmẽ vì đã không nghe lời Ngài. Cao điểm những lời
nóng giận ở Capernaum, Đức Giêsu nói: “Ngươi tưởng
ngươi hot lắm sao? Ngươi tưởng ngươi dân của ngươi sẽ
lên trời sao? Không, ngược lại! Nếu những phép lạ ta đã
làm nơi ngươi mà đã được thực hiện tại Sodom, dân chúng
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đã tin tưởng, và đã không có mưa lửa trên mặt đất. Các
ngươi còn tệ hơn cái lò hỏa ngục đó. 

Một trong những đích nhắm chính của sự nổi giận của
Đức Kitô là những nhà lãnh đạo tôn giáo hai mặt không
tuân theo những luật lệ của chính họ. Khi nói với họ, Ngài
có những thành ngữ: bầy rắn độc, những kẻ dẫn đường đui
mù, kẻ khờ dại, mồmả tô vôi đầy xương kẻ chết và dơ bẩn,
nòi rắn độc. Cũng cùng cách thức nói, Đức Giêsu dùng từ
“đồ giả hình” tới bảy lần, đúng là vì đã năm bảy lượt họ
không hiểu Ngài.  

Hạn từ hiện nay nói về điều mà Đức Giêsu đã làm là
“thông gió” và Ngài đã làm khá nhiều. Ngài không để mình
bị xô đẩy; Ngài không immiệng vì sợ hãi người khác sẽ nghĩ
gì về Ngài; Ngài không làm giảm bớt sứ điệp của mình khi
có ai không thích thú; chắc chắn Ngài đã không nói, “Ồ, mọi
người đều có quyền có ý kiến của mình”. 

Khi thấy sự bất công, Ngài làm cho người ta biết điều
đó. Nhưng đây là điều quan trọng phải nhớ: trong lúc để
cho mình nổi giận, Đức Giêsu không bao giờ nổi giận sai
người, và không bao giờ Ngài gây nên bạo lực chống lại
người ta. Khi Phêrô phủ nhận Ngài, Đức Giêsu nhìn ông,
không nhìn những tông đồ khác. Khi các người Pharisiêu
làmNgài nổi giận, Ngài nhắm vào họ, không nhắm vào môn
đệ của họ. Vào lúc mà Ngài bị chọc giận nhất, Ngài bùng nổ
trong đền thờ và lật tung bàn ghế. Ngài không đấm vàomũi
ai cả.  
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Chúng ta gặp lúng túng với một Đức Giêsu nổi giận
bởi vì nóng giận dường như phủ nhận tình yêu, lòng
thương xót, và sự thương cảm của Ngài. Nhưng một cơn
giận hợp pháp và tình yêu chân thật không tất yếu đối chọi
nhau. Trong thực tế, chúng thường hiện hữu bên cạnh
nhau. Khi một người chồng nổi giận vì người vợ nghiện
rượu của mình chểnh mảng chăm sóc con cái và la lên “Em
điên à” câu ấy diễn tả anh yêu cô ta và con cái. Một người
mẹ điên lên vì đứa bé đang chập chững cứ đi hết chỗ này
đến chỗ kia, la lên, thực ra đó cũng là tình cảm và sự quan
tâm. Các chamẹ khi nhìn thấymột thông báo với nhiều dấu
chấm chấm “không đạt” và phát nóng, cũng đang diễn tả
tình yêu với đứa con họ. 

Diễn tả sự nóng giận, lấy thí dụ, bằng bạo lực thể lý,
hay câm lặng, thì không phù hợp, là điều khiến cho cơn giận
trở thành xấu. Nhưng cái xấu phải được gán cho sự diễn tả
giận dữ chứ không phải cho chính cái cảm xúc. Nóng giận
cũng là tốt khi nó đến từ lý do phù hợp, khi nó làm nhẹ sự
căng thẳng, khi nó được điều hướng đúng, khi nó được
diễn tả cách đúng đắn, và khi những hành động kéo theo
nó là nhằm làm sáng tỏ chính nghĩa: khi người chồng đưa
vợ tới một người tư vấn chữa nghiện rượu, khi bà mẹ dạy
đứa con mình biết sự an toàn giao thông, khi cha mẹ gặp
thầy cô của con cái mình hay tìm gia sư cho nó. 

Sự nổi giận phải được diễn tả và cho để nó đi. Khác
đi, nó sẽ ăn mòn con người ta như gỉ sét. Một người bạn là
bác sĩ tâm lý nói thế này: “Chẳng có ích lợi nào khi cứ âm ỉ
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giữ sự nóng giận. Một số người cứ đi nói với hết người này
đến người kia. Điều duy nhất làm đó là nhắc lại sự giận dữ.
Không chữa trị gì được khi làm thế. Điều đó không giải
phóng được cơn giận. Nó chỉ làm cho to lớn thêm và càng
làm cho người ta thêm nóng giận”. 

Chúng ta nghĩ về sự nóng giận như là tội lỗi bởi vì
chúng ta làm cho nó thành tội. Chúng ta la lối vì những điều
ngu ngốc (“cái dây cáp TV khốn nạn lại ngưng rồi”). Khi 
chúng ta nổi giận vì những cái đáng nổi giận, chúng ta lại
thường mất điều hướng chúng, thoá mạ sai người hay bắt
người khác phải điều chỉnh cái mà chúng ta phải điều chỉnh 
mình. Chúng ta biểu lộ sự giận dữ cách lạc hướng (“Cho
mày chừa cái tật nói dối, mày còn muốn bị đập nữa
không?”). Chúng ta bừng giận như thể trúng được vé số, đi
vòng quanh với vẻ mặt bừng bừng, càu nhàu và rên la.
Chúng ta có thể biến sự nóng giận của chúng ta phản lại
chúng ta, nhận ra mình thật là vô tích sự. 

Tôi có khả năng để xảy ra tất cả những chuyện đó.
Một nhân viên ở trạm trung chuyển là nơi tôi trút những
lời chửi bới, còn anh ta thì không thể nghe tôi được. Thực
tế, anh ta đâu có ở cùng thành phố với tôi mà nghe. Bị
phiền toái vì công ty thẻ tín dụng, tôi nói với vợ tôi, “Gọi
cho họ và liệu nói với họ...” y như thể đó là vấn đề của cô 
ấy. Tôi có khả năng chất chứa giận dữ nhiều ngày, để cho
nó tạo ra những vết loét rỉ máu ở chỗ này và làm suy yếu
động mạch ở chỗ khác. 
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Đức Giêsu đã không làm gì giống như vậy. Khi Ngài
cảm thấy nóng giận, Ngài diễn tả nó, và xong. Ngài cố gắng 
chỉnh đốn những cảnh huống đã làmNgài nổi giận. Khi Ngài 
vỡ mộng trong nỗ lực ấy, Ngài lại phải bực bội, cố làm cho
người ta biết điều đó, rồi lại tiếp tục cố gắng thay đổi hoàn
cảnh cho tốt hơn. Đôi khi Ngài bỏ đi khỏi đó nếu nghĩ rằng
đã thua cuộc hay không đáng có thêm cảm xúc nữa. 

Những cảm xúc đó không phải là những hành động
củamột ai đó không phải là người; đó không phải là những
hành động của một ai đó là kẻ tội lỗi. Đúng hơn, đó là
những hành động của một người sống một đời sống con
người lành mạnh và tròn đầy. Chúng là những hành động
mà chúng ta cần học hỏi và bắt chước để sử dụng cho đúng
sự nóng giận trong cuộc sống chúng ta. 
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Chương Bốn  

Chúng ta sợ nỗi sợ. Chúng ta được dạy từ thủơ nhỏ
để dấu đi sự sợ hãi và tỏ ra can đảm. “Đừng sợ” là một
trong những lời khuyên dành cho đứa trẻ ngay khi chúng
tập bước đi, hay khi chúng vuốt ve con chó dữ của hàng
xóm, hay khi đi học, hay khi phải dùng cái kéo cắt, hay khi
phải chích ngừa. Khi chúng ta nói “Đừng sợ!” chúng ta
thường có ý nói, “Hãy chối bỏ cảm giác của bạn” hay “bạn
là người yếu đuối nếu bạn cảm thấy sợ”. 

Quá nhiều người chúng ta đã được dạy phải tỏ ra vẻ
mặt anh hùng, lao vào trận chiến như một anh hùng, nhe
răng cười và chịu đựng, đối đầu như một người lớn. Ngay
cả chúng ta được nói phải chịu đựng cơn đau khi sinh con
hay khi ly dị hay chịu sự lạm dụng. Những người sợ thì bị
chê cười giống như những con mèo yểu điệu, những tên
hèn, nhát gan, yếu đuối. 

Cảm giác sợ hãi mà chúng ta biết từ những cái như
thế, đúng là dấu hiệu của sự yếu đuối. “Đừng bao giờ cho
chúng nó thấy anh đổ mồ hôi” là một trong những cách
diễn tả chúng ta sợ nỗi sợ và mình nhận ra sự sợ hãi như là
một khuyết điểm về tính cách. Nhưng đây lại là lời khuyên
mà Đức Giêsu bỏ qua. Ngài ngay cả để cho người ta biết
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mình đổ mồ hôi máu. Ngài làm như thế là vì biết rằng sợ
hãi là điều hoàn toàn bình thường. 

Bởi việc tỏ ra mình sợ hãi, Đức Giêsu dạy chúng ta
rằng đó không phải làmột khuyết điểm. Đúng hơn, nó hoàn
toàn là phản ứng tự nhiên trước một cái gì đó gây nên sợ
hãi. Sợ hãi có thể cứu chúng ta. Do sợ hãi, chúng ta lui lại
khi thấy một cú đấm hướng về phía chúng ta, như thể để
tránh cho khỏi bể mũi. Khi chúng ta tránh những nơi
thường hay chặn người, có lẽ là để chúng ta khỏi bị cướp,
hay tệ hại hơn. Giống như những cảm xúc khác, sợ hãi là
điều bình thường; không có gì sai trái khi sợ hãi. Nhưng có
thể là sai khi để cho sự sợ hãi chủ trị cuộc sống chúng ta và
làm chúng ta tê liệt. Sẽ có thể là sai khi để cho sự sợ hãi
phát triển thành nỗi lo lắng qúa mức hay thành thất vọng. 

ĐứcGiêsu biết cách điều khiển nỗi sợ hãi. Ngài cómột
cách thức năm bước: để cho nó lộ ra, đối diện với nó, thay
thế nó bằng sự can đảm, đặt các vấn đề vào tay Thiên Chúa, 
rồi hành động. 

Bước 1: để nó lộ ra. Đức Giêsu kinh nghiệm nỗi sợ tệ
hại nhất của Ngài trong cơn đau đớn ở vườn Giêtsimani. Lý
do thật hiển nhiên: Ngài đang đối diện với điều kinh khủng
nhất là cái chết rõ ràng. Ngài biết Ngài sẽ không còn sống
bao lâu trong tình thế hiện thời. Thế nên Ngài run vì sợ và
“ở trong cơn khốn quẫn”. 

Bước 2: Đối diện. Có một cách thức chắc chắn nhất
để tăng gấp đôi nỗi sợ hãi: chối bỏ nó. Sự sợ hãi giống như
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cái u nhọt – càng quên thì nó càng lớn. Một khi được xử lý,
nỗi sợ sẽ giảm đi. Một cách thức để đối diện với sự sợ hãi
là chia sẻ với người nào đó có thể lắng nghe, hiểu và thông
cảm. Trong vườn Giêsimani, Đức Giêsu đã nói với Chúa
Cha, ngay cả cố gắng trao đổi để thoát khỏi cuộc đóng đinh. 

Bước 3: thay thế sự sợ hãi bằng sự can đảm. Giống
như mặt đồng tiền lật lại, sự sợ hãi sẽ tỏ ra bộ mặt khác
thật đáng ngạc nhiên: sự can đảm. Khi những người khác
ngày càng sợ hãi, Đức Giêsu lại bảo họ hãi bình tĩnh lại, hãy
có đức tin, và can đảm. “Tại sao anh em lại sợ hãi?” Có lẽ
Ngài sẽ hỏi như thế, đang khi mời họ nhận diện nỗi sợ hãi
và đối diện với nó. Đó chính là điều đã xảy ra, chẳng hạn,
trên chiếc thuyền mà Ngài đang ngủ còn các tông đồ thì
chèo chống vì gió bão. 

Bước 4: Đặt vấn đề trong tay Thiên Chúa. Đức tin rằng
Thiên Chúa quan tâm đến lợi ích của chúng ta phải làm yên 
nỗi sợ hãi của chúng ta. “Đừng sợ. Chỉ cần có đức tin”. Đức
Giêsu bảo ông Gairô khi ông sĩ quan run rẩy về cái chết của
con ông. Đó là lời khuyên chính Đức Giêsu đã theo khi Ngài
rùng mình khiếp sợ trong vườn đêm Ngài bị bắt. Ngài cầu
nguyện nhiều lần “Xin cho ý Cha thực hiện” và tìm được sự
can đảm trong đức tin vào Cha.  

Bước 5: Hành động. Ngồi lo lắng chẳng ích gì. Biết cái
mà chúng ta sợ và đối diện nó làm chúng ta lãnh trách
nhiệm. Khi làm như thế, Franklin Roosevelt giải thích,
chúng ta có thể bị đánh bại bởi điều mà chúng ta sợ, nhưng
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chúng ta sẽ không bị đánh bại bởi chính nỗi sợ hãi. Run sợ
trong vườn, hãi hùng vì cái chết gần kề, Đức Giêsu không
chạy trốn và ẩn nấp. Thay vào đó, Ngài đứng lên và đối diện 
những kẻ cáo giác.  

Các anh hùng không phải là những người không sợ
hãi. Họ là những người hành động dù sợ hãi, là những
người biết điều khiển sự sợ hãi của mình, là những người
nhận diện được nguyên nhân nỗi sợ và đối diện nó. Khi
Shakespear nói rằng kẻ hèn nhát chết một ngàn lần trong
khi người can đảm chỉ chết một lần, ông nhận ra những cái
chết nho nhỏ, hằng ngày giết những kẻ để cho sự sợ hãi
điều khiển cuộc sống mình.  

Đối với hầu hết mọi người, không phải việc bị bắt và
hành hình là tấn kịch làm họ sợ hãi. Chính cuộc sống hằng
ngày có những biến cố gây sợ: phải phát biểu, phải đi bác
sĩ, phải xin sự nâng đỡ, đối diện một giáo viên không lịch
thiệp của đứa trẻ, đứng gác thị sảnh, sựmâu thuẫn với một
bề trên. 

Đôi khi chúng ta ngay cả không rõ về điều chúng ta 
sợ, và chúng ta run sợ một nỗi sợ không tên, không thể giải
thích chính xác điều gì làm chúng ta sợ. Vì nó không danh
tánh, nên chúng ta không thể đối diện, và nó cứ thế lớn
dần. Chúng ta ẩn nấp khỏi nó, tránh những hoàn cảnh làm
chúng ta sợ hãi, mà thường lại làm cho những hoàn cảnh
ấy ra tệ hơn và gây sợ hãi hơn. Chúng ta không khi nào xin
Chúa hướng dẫn hay an ủi. Và điều cuối cùng chúng ta
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thường làm là đối diện nỗi sợ hãi trước mặt. Kết qủa là nỗi
sợ lại chiến thắng một lần nữa, chẳng đạt được gì tốt đẹp,
và chúng ta trở thành kém khả năng hoạt động hơn. 

Hãy tưởng tượng Đức Giêsu đang làm những chọn
lựa. Giữa cơn sầu khổ trong vườn, Ngài có thể nói: “Tôi sợ
lắm, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn
nếu tôi nghĩ về điều gì khác. Tôi chỉ chắc có một điều: Tốt
hơn là chạy khỏi nơi đây để tránh xa nguy hiểm. Nazret,
phải rồi, tôi trở về Nazaret!”. Trong một cảnh tượng như
thế, Giêsu có lẽ sẽ chối bỏ sứ mệnh của Ngài và bỏ qua một
bên điều không thể tránh được trong một thời gian. Tuy 
nhiên, Ngài đã không làm thế. Ngài đã chấp nhận điều đang
xảy ra và nghiệm thấy sự sợ hãi. 

Theo gương của Đức Kitô, chúng ta có thể kể tên các
nỗi sợ hãi của chúng ta, tìm cách ứng xử với chúng, và đặt
cảm xúc của chúng ta trong tay Thiên Chúa. Chúng ta cũng
có thể làm điều gì đó để thay đổi lý do nỗi sợ của chúng ta.
Tất cả những điều này có nghĩa là nhận lấy mạo hiểm rủi
ro. Gọi kẻ bán ma tuý ra khỏi góc đường có thể khiến chúng
ta bị bắn; nói cho ông chủ biết điều chúng ta nghĩ, có thể
khiến chúng ta bị tấn công; bày tỏ một ý kiến về một đề tài
xã hội, có thể khiến chúng ta bị khai trừ khỏi vòng thân cận.
Nhưng tất cả những điều đó lại đáng chuộng hơn sống với
nỗi sợ hãi. 

Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng sợ hãi là điều hoàn
toàn tự nhiên của con người. Ngài cũng tỏ cho chúng ta
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rằng trả lời tốt nhất của con người đối với sợ hãi là can
đảm, thứ can đảm có lẽ không làm hết sợ hãi nhưng biết
ứng xử với nó. Đó chính là thứ can đảm vẫn hiện hữu dù có
sợ, không phải can đảm vì không sợ. Tìm được sự can đảm
đòi một hành vi của ý chí bởi vì phản ứng đáp trả tự động
của chúng ta là bỏ chạy. Nhưng bằng việc đối diện với nỗi
sợ của mình, chúng ta có thể tránh được điều xảy đến khi
sự sợ hãi gây nên ung độc: lo lắng. 

Sự lo lắng gặm mòn bao tử và thần kinh chúng ta; nó 
nghiền tán trí khôn và linh hồn chúng ta; nó làm tăng áp
huyết và hạ thấp sự kính trọng bản thân. Đức Giêsu đã biết
đến sự sợ hãi, nhưng Ngài không bao giờ lo lắng. Đó là vì
Ngài biết rằng Cha Ngài ở với Ngài. Cố gắng cho các môn
đệ của Ngài có được cùng một cảm thức an toàn, Ngài hứa
với họ hai điều: rằng cuối cùng họ sẽ ở với Ngài luôn mãi,
và rằng Ngài sẽ gởi Thần Khí của Ngài để ở với họ cho tới
khi Ngài trở lại. 

Có những điều đáng sợ trong thế giới và trong cuộc
sống chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta
phải phiền muộn vì chúng, để cho lo âu kiểm soát lòng trí
chúng ta. Một số người trong chúng ta qúa nghiện lo lắng
tới độ chúng ta lo lắng về những chuyện chưa từng xảy ra
và có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi bị ung thư thì sẽ
ra sao? Tôi sẽ làm gì nếu tôi mất việc? Tôi sẽ phản ứng ra
sao nếu tôi bị bóp cổ? Tôi sẽ đi đâu nếu nhà tôi bị cháy rụi?
Chúng ta tự quấy rầy mình với biết bao lo lắng đến nỗi
không còn chỗ cho điều gì tích cực trong chúng ta. 
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Đức Giêsu chỉ để cho mình phải lo lắng về điều Ngài
phải đối diện trong khoảng thời gian ngắn ở trong vườn.
Rồi Ngài nói: “Xin cho ý Cha thực hiện” và rồi Ngài tiếp tục
với những gì còn lại trong đời. 

Lần tới khi bạn sợ hãi, bạn hãy nhớ tới điều mà Đức
Giêsu nói với chúng ta về sự sợ hãi và lo lắng. “Con đang
phiền muộn về điều gì? Thiên Chúa không yêu thương con
sao? Thiên Chúa chăm sóc cho những con chim, con sóc,
con nhện và vi khuẩn, Ngài biết từng lần khi một bào tử
rụng đuôi. Bạn không nghĩ Thiên Chúa yêu bạn vô cùng
nhiều lần hơn sao? Đừng phiền muộn về ngày mai và
những điều có thể xảy ra. Hôm nay đã đủ cái khó khăn rồi.
Lo lắng sẽ giúp gì cho bạn? Chắc chắn là nó không kéo dài
đời sống bạn. Ngay cả nó có thể làm đời bạn ngắn ngủi đi.
Thiên Chúa ở bên bạn. Người lo lắng là người yếu đức tin.
Họ không tin rằng Thiên Chúa ở với họ. Đừng lo lắng; Có
Thiên Chúa”.   
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Chương Năm  

Nói về tình yêu của Đức Giêsu là thừa. Ngài có cái cảm xúc
rằng chúng ta thì giá trị. Mọi người biết rằng Ngài cảm thấy 
yêu thương, bày tỏ tình yêu, và muốn chúng ta cũng làm
thế. 

Nhưng Đức Giêsu đã kinh nghiệm và diễn tả loại tình yêu
nào? Qúa thường chúng ta tưởng tượng một thứ tình yêu
vô định, nhẹ nhàng, một tình yêu lý tưởng, một tình yêu
không hình thể, một ý tưởng yêu mông lung. Chúng ta nói 
rằng Thiên Chúa là tình yêu, nhưng nói thế có nghĩa là gì?
Chúng ta nói rằng Đức Giêsu yêu chúng ta vô hạn, nhưng
điều này ý nghĩa là gì? 

Đây là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời bởi vì khi Đức
Giêsu được hỏi về điều răn lớn nhất, Ngài đã chọn tình yêu
theo ba chiều kích: lên trên, ra ngoài và vào trong. Ba chiều
kích này diễn tả tình yêu Thiên Chúa, yêu người bên cạnh,
yêu chính mình. Ngài cũng bảo chúng ta phải yêu như thế
nào: với tất cả cõi lòng của chúng ta, với tất cả linh hồn của
chúng ta, với tất cả trí khôn của chúng ta, tức là với tính thể
lý, với tính tinh thần và với tính trí tuệ. Vào trong, nghĩa là
không hạn hẹp, trọn vẹn, và mãi mãi.  
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Luôn luôn là như vậy, Đức Giêsu không chỉ nói với chúng ta
về cảm giác yêu thương. Qua gương của Ngài, Ngài cho
chúng ta thấy yêu thương là như thế nào. Giêsu đáng-yêu 
(love-able). Tách chữ thành từng phần, ta thấy chữ này 
mang hai ý nghĩa: 1. Đức Giêsu có khả năng được yêu mến.
2. Đức Giêsu có khả năng yêu mến. Và Ngài đã làm cả hai
trong nhiều cách thức khác nhau. Tình yêu của Ngài không
phải trên mây gió hay mờ ảo. Đó là một tình yêu đi liền với 
định nghĩa của Ngài về tình yêu hoàn hảo. Đó là một tình
yêu đã chạm tới – hành động thể lý – diễn tả ra cả cõi lòng
Ngài. Đó là một tình yêu đã biết khóc – hành động tinh thần
– cho thấy linh hồn Ngài; và đó là một tình yêu đã lên tiếng
nói – hoạt động theo trí tuệ - cống hiến trọn vẹn suy nghĩ
của Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào từng điểm này. 

1. Tình yêu chạm tới của Đức Giêsu 

Khi Đức Giêsu cảm thấy yêu, Ngài yêu để cảm nhận. Những
dịp đánh động nhất của Ngài đúng là như thế, đó chính là
khi Ngài chạm tới. Khó có trang nào trong Tin Mừng nơi đó
Đức Giêsu không chạm tới một ai. Ngài có một thân thể,
Ngài dùng nó để diễn tả cảmnhận của Ngài. Ngàimangmột
đứa bé quí giá lại gần mình, ôm lấy nó đang khi chỉ cho các 
môn đệ. Khi các cha mẹ đưa con cái họ đến gặp Ngài, “Ngài
ôm lấy chúng, đặt tay trên chúng, và ban phép lành cho
chúng”. 

Khi Đức Giêsu chữa bệnh, Ngài chạm tới người ta. Những
câu này xuất hiện trong các Phúc m thánh Marco mà thôi: 
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“Ngài đến bên bà, cầm lấy tay bà, đỡ bà dậy... Đức Giêsu
đưa tay ra chạm tới anh ta... Ngài cầm lấy tay đứa bé, nói
với nó: “Bé gái, hãy trỗi dậy”... tất cả những ai chạm tới
Ngài đều được chữa lành... Ngài đặt ngón tay Ngài vào tai
người đàn ông và xoa nước miếng vào lưỡi anh ta... Họ
đem đến cho Ngài một người mù, xin Ngài chạm tới anh ta.
Ngài bôi nước miếng trên mắt anh ta và đặt tay trên anh,
và người mù thấy được rõ ràng”. 

Bữa sau cùng và những ngày cuối của Đức Giêsu đầy những
cảnh đánh động, đầy hình tượng gợi cảm và văn chương.
Đức Giêsu thắt chiếc khăn ngang thắt lưng, cúi xuống, rửa
chân cho các môn đệ. Một tông đồ không nêu tên (có lẽ là
Gioan) dựa đầu vào ngực Đức Giêsu. Trong bữa tối này,
Ngài để lại cho cácmôn đệ Thánh Thể,một cách thức muôn
đời để họ chạm tới Ngài, cách thể lý và thiêng liêng.  

2. Nước mắt của Đức Giêsu 

“Đức Giêsu khóc” đó là một câu ngắn trong Kinh thánh,
nhưng là một câu đầy ý nghĩa, vì nó xác quyết cho chúng ta
Đức Giêsu thực là người như thế nào. 

Hai lần trong các Phúc âm ghi nhận rằng Đức Giêsu khóc,
cả hai lần đều vì buồn và sầu muộn, bởi vì linh hồn Ngài xáo
động. Một lần là khi một người bạn thân, Lazaro, chết.
Nhưng ở đây có cái không thông thường: Đức Giêsu biết
rằng Ngài sắp làm cho anh ta chỗi dậy từ trong mồ. Tuy
nhiên, Ngài khóc – vì liên đới với các người bạn khác của
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Ngài và bởi vì Lazaro đã chết. Điều đó giống như ngày hôm
nay chúng ta khóc vì người thân mất, ngay cả dù khi chúng
ta tin rằng họ hạnh phúc trên trời. Hiểu biết ấy có thể đưa
nỗi đau của chúng ta vào một khung cảnh thiêng liêng,
nhưng chắc chắn nó không xoá đi nỗi đau. Đó là lý do tại
sao Đức Giêsu đi cùng với chị của Lazaro và các người bạn
khác khóc ông. 

“Nhìn thấy chị ta và những người Do thái theo chị khóc”,
Phúc m Gioan kể lại “Đức Giêsu thổn thức và xao xuyến 
trong lòng, Ngài khóc, và người Do Thái nói: ‘Kìa, xem ông
ấy thương Lazaro biết bao’”. 

Lần khác Đức Giêsu khóc vì thành Giêrusalem, không chỉ vì
thành mà vì toàn thể dân Chúa chọn. Nhìn thấy thành,
“Ngài rơi nước mắt” vì Ngài biết nó sẽ bị phá huỷ. 

3. Lá thư tình yêu từ Đức Giêsu 

Đức Giêsu đã viết cho chúng ta một lá thư tình. Nếu chúng
ta muốn đọc nó, tất cả điều chúng ta phải làm là mở Kinh 
thánh từ chương 12 đến chương 17 Phúc m Gioan. Trong 
một loạt lời cầu nguyện, dụ ngôn, và lời hứa, Đức Giêsu nói
cho chúng ta rõ là Ngài yêu chúng ta biết chứng nào và mời
chúng ta yêu Ngài bao có thể. 

Trong những chương đó, Ngài vạch ra mọi sự cần biết về
cảm nhận yêu thương của Ngài: Ngài sẽ chết cho chúng ta;
Ngài sẽ cứu chuộc chúng ta; Ngài sẽ ở lại với chúng ta; Ngài
sẽ phục vụ chúng ta; Ngài sẽ chuẩn bị chỗ cho chúng ta trên
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thiên đàng; Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta; Ngài sẽ gởi
Thần Khí cho chúng ta; Ngài sẽ ở trong chúng ta; Ngài sẽ an
ủi chúng ta; Ngài sẽ là của chúng ta; Ngài sẽ trở lại với
chúng ta. 

Nói tóm lại, Ngài sẽ yêu chúng như Cha Ngài đã yêu Ngài.
Sứ điệp của Ngài có thể được tóm chỉ trong vài lời, nhưng
thách đố của nó lại rất rộng. “Hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu thương anh em”. 

Yêu thương nhau với tất cả trái tim, linh hồn, trí khôn. Yêu 
thương nhau bằng cách chạm tới, liên kết, và cho đi, chứ
không là khai thác, sử dụng hay chiếm lấy. Yêu thương
nhau là khóc với, là cảm thương, là hy sinh, không là khinh
miệt, cười nhạo, đay nghiến. Yêu thương nhau bằng việc
viết những lá thư yêu thương, bằng việc hát, nói: “Tôi yêu
bạn”, chứ không phải bằng sự lãng quên, lạnh nhạt, chểnh
mảng ngày càng tăng. Yêu thương nhau bằng sự chia sẻ,
không phải bằng sự kết án, phớt lờ, hay ích kỷ. 

Dù dường như là không thể làm được, thì yêu thương như
Đức Giêsu đã yêu vẫn ở trong khả năng chúng ta. Để minh
chứng điều đó, Ngài để lại một bản chương trình trong Bài
giảng trên Núi: bằng việc trở nên nghèo trong tinh thần,
bằng cách trở nên lịch thiệp; bằng cách trở nên cảm
thương, bằng cách trở thành người tìm kiếm công lý, bằng
cách xót thương, bằng sự trở nên trong sạch trong tinh
thần, bằng cách trở thành người xây dựng hòa bình, bằng
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cách chịu đau khổ nhân danh những gì đúng, chúng ta có
thể yêu như Chúa đã yêu.  

Điều đó là có thể thực hiện, và Đức Giêsu cho ta thấy làm
thế nào. 
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Chương Sáu   

Có lẽ sẽ thật là hay nếu Kinh Thánh nói với chúng ta chỉ một
lần rằng “Đức Giêsu cười”. Chúng ta biết Ngài khóc, nhưng
tác giả viết Tin mừng không kể cho chúng ta rằng Ngài vỗ
đùi cười hô hố. Chúng ta phải đọc giữa những hàng chữ để
tìm ra cảm thức hài hước của Ngài: Ngài chơi chữ với cái
tên của Phêrô, trong các dụ ngôn Ngài dùng tới cách thức
quen thuộc của người kể chuyện hài với những mong đợi
không lường, trong sự đề cập tới tình bạn mà Ngài đã
hưởng, trong những cảnh nhẹ nhàng thư giãn quanh bàn 
ăn tối, và trong việc nói tới niềm vui của Ngài.  

Đức Giêsu hoàn toàn chia sẻ niềm vui của Ngài với người
khác, đến nỗi “niềm vui” là một trong những lời cuối trong
Phúc m Luca. Chúng ta biết Ngài muốn chia sẻ niềm vui
của Ngài, bởi vì Ngài đã nói với các tông đồ trước đó: “Nếu
anh em theo lời Thầy, thì niềm vui của Thầy sẽ ở trong anh
em, và niềm vui của anh em sẽ nên trọn vẹn”. Rồi Ngài giải
thích rằng niềm vui tròn đầy đang chờ đợi họ sau khi phải
phiền muộn ở thế gian này. 

Chúng ta phải tìm biết Đức Giêsu hạnh phúc vì hạnh phúc
của Ngài rất tinh tế, thanh thản, không ồn ào. Nó có thể
được thấy trong những cảm nhận tế nhị, dịu dàng mà Ngài
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thường tỏ ra. Hẳn Ngài là một người dạt dào xúc cảm đối
với con người và nơi chốn, một cảm nhận diễn tả con người 
hạnh phúc của Ngài và cho ta thấy điều mà Ngài vui hưởng
nhất. 

Từ ngữ “xúc cảm” có thể gây nên khó khăn nếu nó bị hiểu
như là “tính đa cảm”, một thứ giả tạo và uỷ mị chẳng có
chiều sâu. Một người xúc cảm cách ngay chính có nghĩa là
bị xúc động cách chân chính, nhất là bởi những điều thông
thường của đời sống vốn xảy ra và lại xảy ra hằng ngày – 
những thứ như bạn bè, xứ sở, thú cưng, hình ảnh trường
học, đồ kỷ niệm, con gấu bông, hay khi nhìn những ngôi
nhà làm trên trên cành cây. 

Đức Giêsu có những điều ưa thích được để trong trái tim 
Ngài và đôi khi gợi nhớ lại trong trí để an ủi chống lại những
nỗi buồn và đau đớn tệ hại mà Ngài phải đối mặt. Ví dụ, từ
trên thập giá Ngài đã có thể nhìn thấy được hai người Ngài
yêu thích: Mẹ Ngài và Gioan, người môn đệ Ngài yêu. Khi
sự sống Ngài sắp tàn, Ngài trao người này cho người kia,
liên kết họ lại.  

Như đã trích dẫn, Lazaro cũng là một người bạn thân mà
Đức Giêsu có sự gắn bó tình cảm. Lazaro là “người mà Ngài
yêu mến” đến nỗi Ngài làm cho ông chỗi dậy khỏi mồ.
(trong tiếng Hebrew, Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa giúp”;
được đem trở lại từmồ là một sự trợ giúp rất đẹp của Thiên
Chúa). 
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Các học giả Kinh thánh đã nhận định rằng các dụ ngôn của
Đức Giêsu không chứa đựng những tên riêng. Ngài nói về
“một người nông phu” và “một người đàn bà” và “một
thẩm phán kia”. Các học gỉa tự hỏi vì sao Đức Giêsu lại phá
vỡ tục lệ đó và lại đặt tên cho người nghèo trong câu
chuyện của Ngài về người ăn xin và người giàu có. Tôi ngờ
rằng đó là một trường hợp của Đức Giêsu xúc cảm đang
nhắy mắt và đùa với người bạn đã từ mồ chỗi trở lại bằng
cách dùng cái tên Lazaro cho người xấu số thân mình mang 
đầy mụn nhọt đau đớn. 

Sự gắn bó đầy tâm tình của Đức Giêsu với các môn đệ của
Ngài lộ ra trong khắp các Phúc m. Nhìn thấy họ bận rộn
qúa đến nỗi không có giờ cho chính mình hay ngay cả
không cómột giây để gặmmột miếng bánh, Đức Giêsu bảo
họ: “Chúng ta hãy đi khỏi đây; anh em cần phải nghỉ một
chút”. Và trong lễ Vượt qua sau cùng của Ngài, Đức Giêsu
khao khát ăn bữa tối với họ và bảo ông Phêrô: “Thầy luôn
cầu nguyện cho anh em”. Ngài tỏ lộ cảm xúc này cách mạnh
mẽ bằng cách cuốn lấy một chiếc khăn, cúi xuống, rửa chân
cho các môn đệ. Đây là những người bạn mà Ngài không
muốn rời bỏ, Ngài nói với họ vào cuối Phúc m Mattheu:
“Thầy ở với anh em luôn mãi, mãi cho tới tận cùng thời
gian”. 

Đức Giêsu cũng có những xúc cảm đối với Giêrusalem,
thành nơi mà Ngài đã được cắt bì, nơi mà mà Ngài đi cùng
với cha mẹ để cử hành và cầu nguyện, nơi mà Ngài giảng
dạy, nơi mà Ngài chết và phục sinh. Khi nói về thành Ngài
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đã khóc, Ngài dùng lối diễn tả đầy xúc cảm để nói về những
tâm tình của Ngài: “Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái
nguơi như gà mẹ tụ họp đoàn con dưới cánh”. Đó qủa là
một hình ảnh mạnhmẽ nói tới sự che chở, nói tới tâm tình 
yêu thương và tự hiến.  

Đức Giêsu thường rất tâm tình khi diễn tả Ngài và Cha Ngài
cảm nhận thế nào về con người. Để chứng tỏ tình yêu dịu
dàng củaNgài đối với dân chúng, Ngài nói về các ngườimục
tử và con chiên lạc, bà cụ gìa và đồng tiền bị mất, chiếc đèn
và những người nông phu, và nhiều kiểu mẫu của người
nội trợ, kể cả men, bánh và muối. Những hình ảnh này
mang Thiên Chúa như thể vào ngay trong bàn ăn của chúng
ta. Chúng là những hình ảnh của thế giới trần đời, hằng
ngày và công cảm.  

Tắt một lời, chúng là những hình ảnh cảm xúc. Chúng cho
thấy Đức Giêsu như một người bình thừong, chú tâm tới
những cái thông thường. Chúng cũng cho thấy Đức Giêsu
nói với chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu
của chúng ta đáp lại phải là tự nhiên đối với chúng ta như
muối ở bàn ăn, là thông thường như thể ngũ cốc bữa điểm
tâm, đầy trước mắt như hoa cúc. 

Chúng ta sống tình yêu của chúng ta trong thế giới của cái
thường ngày. Chúng ta có thể hát những bài nói cho rằng
chúng ta bay tới mặt trăng hay lặn xuống biển vì người
chúng ta yêu, nhưng chúng ta thường diễn tả tình cảm của
chúng ta bằng việc lái xe đi làm mỗi buổi sáng và trả hoá



47 

đơn mỗi tháng. Chính là trong những cái chi tiết thực của
cuộc sống hằng ngày mà chúng ta cho thấy tình yêu sâu
thẳm của chúng ta đối với người khác.  

Đức Giêsu xúc cảm tỏ cho các bạn Ngài rằng Ngài yêu họ
bằng cách bẻ bánh và cá với họ, bằng cách nghỉ ngơi thư
giãn với họ trên chiếc thuyền chèo tròng trành, bằng cách
trao đổi những câu chuyện, và bằng việc đi bộ lâu với họ.
Rồi, giống như một người thân thuộc không thể chịu nổi
rời khỏi gia đình mình, Ngài để lại cho họ chính Ngài trong
tấm bánh và rượu, và gởi Thần Khí Ngài tới để họ không
bao giờ bị tách lìa. 
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Chương Bảy  

Khi chúng ta nghĩ về những giờ sau cùng của Đức Giêsu,
chúng ta hình dung ra những cảnh bi kịch thường miêu tả
Ngài bị phản bội trong những bức tranh hay trong phim 
ảnh: sự tụ họp lặng lẽ trong bữa sau hết; sự căng thẳng
chập choạng trong vườn Giêsimani; sự bất công tráo trở
của việc xét xử; sự hãi hùng của việc trừng phạt bằng roi; 
sự đau đớn kéo dài theo đường vác thập giá; cảnh sấm
chớp của đồi Golgotha. 

Chúng ta gọi khoảng thời gian đó là Cuộc thương khó
(passion). Từ ngữ này có nghĩa là “sự đau khổ” nhưng từ
ngữ này cũng có nghĩa là “cảm xúc thúc đẩy” và “khuynh
hướng cảm xúc mạnh”. Đó là điềumà chúng ta muốn nhắm 
tới khi nói về ai đó đam mê âm nhạc hay mê mẩn trong
chuyện yêu đương. Điều đó cũng phải có phần trong điều
chúng ta muốn nói tới khi đề cập tới cuộc thương khó của
Đức Kitô. 

Trong cuộc thương khó của Ngài, Đức Giêsu kinh nghiệm
và diễn tả một loạt những cảm nhận, cô đọng lại các cảm
xúc mà Ngài đã bộc lộ trên ba năm trong một vài giờ, tái
xác nhận một lần nữa rằng Ngài thực sự là người có đời
sống con người. 
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Sự khó chịu mà Ngài thường diễn tả thành những tiếng thở
cũng có khi Ngài đứng bị xử trướcmặt Philatô và các người
Pharisiêu. Họ chẳng quan tâm đến sự biện hộ của Ngài
cũng chẳng quan tâm đến sự thật. i đã biết cách Đức
Giêsu đáp lại khi khó chịu trong những năm trước khi Ngài
đối diện với những người đầu óc đóng kín, sẽ không ngạc
nhiên thấy Ngài từ chối không trả lời những câu hỏi của họ. 

Mattheu kể lại cho chúng ta: “Đức Giêsu yên lặng”. Dĩ
nhiên Ngài như thế. Đó cũng chính là sự thinh lặng Ngài đã
trao cho những kẻ không muốn nghe Ngài trong thời gian
thi hành sứ vụ. “ i có tai thì hãy nghe”, Ngài thường hay
nói thế. Ngài không khi nào phung phí thời gian hay thở
than về những kẻ có tai bít kín hay không chú ý tới lời Ngài.
Phí thời gian vì những người đó có lẽ chỉ gây khó chịu cho 
Ngài hơn.  

Ngay cả sau khi đã chỗi dậy từ cõi chết, Đức Giêsu vẫn bị 
khó chịu với các môn đệ, tỏ cho thấy rằng các cảm xúc
không chỉ là bình thường nhưng rằng các cảm xúc cũng tiếp
tục sau khi chết nữa. Trên đường Emmaus, Ngài nói với hai
môn đệ: “Sao các anh chậm hiểu qúa vậy! Các anh đã
không nghe dạy rằng Đấng Messia sẽ phải chịu đau khổ và
chết sao, và điều đó đã xảy ra. Vậy mà các anh vẫn còn bị
shock. Phải làm sao cho các anh bây giờ?” Sau đó, khi hiện
ra cho các Tông đồ, Ngài “khiển trách các ông vì sự cứng
tin và cố chấp của họ” và nói với họ phải ra khỏi nơi ẩn trốn 
mà đi rao giảng Tin mừng. 
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Trong những cảnh cuối cùng, lặng thinh nhưng không bỏ
qua sự nổi nóng của Đức Giêsu. Trong vườn Giêtsimani
Ngài mỉamai những kẻ bắt Ngài: “Sao các ngươi để mãi tới
bây giờ? Tôi đã thường ở trong tầm tay các người, vậy mà
không tra tay. Bây giờ các người đến đây bắt tôi, như bắt
một tên trộm cướp à?”. 

Sau khi Phêrô chémMalco bằng gươm, cắt đứt mất tai của
hắn, Đức Giêsu mạnh mẽ từ khước thứ bạo lực tội lỗi
chống lại người khác mà cơn nóng giận bình thường hay
phát sinh. Sau đó, khi Phêrô chối Ngài, Đức Giêsu không ra 
mặt phê phán ông. Tuy nhiên Ngài quay mặt lại nhìn thẳng
vào Phêrô. Chúng ta có thể tưởng tượng Phêrô cảm thấy
ra sao giây phút ấy. 

Sự thương xót của Đức Giêsu cũng không rời bỏ Ngài sau
đó. Đang khi treo trên thập giá và sắp chết, Ngài tỏ lòng
cảm thương những kẻ đóng đinh Ngài và đối với một trong
những tên trộm bị treo bên cạnh Ngài. Ngài xin Cha Ngài 
tha thứ cho những người lính đóng đinh Ngài, và Ngài hứa
thiên đàng cho kẻ tội phạm nài xin lòng thương xót. 

Chúng ta đã cố che đi nỗi sợ mà Đức Giêsu cảm thấy trong
những giờ sau cùng của Ngài. Và có lẽ không cần phải nói
về tình yêu của Ngài trong những giây phút kết thúc đó. Đó
chính là cảm xúc rõ ràng mà Ngài đã diễn tả trong suốt cuộc 
sống Ngài, một tâm tính mà đã không thay đổi cả khi Ngài
bị treo trên thập giá. Cũng chính vì hành vi này của tình yêu
cứu độ mà Ngài đến thế gian.  
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Phúc âm Gioan kết thúc với cảnh Đức Giêsu phục sinh bên
bờ biển Galilea với các tông đồ. Họ đang nướng cá trên lửa
cùng với nhau, một lần nữa tỏ tình yêu được sống trong
những thời khắc thông thường của cuộc sống. Sau khi họ
đã ăn sáng xong và nằm chống khủy tay trên cát, Đức Giêsu
hỏi ông Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”. 

Ngài hỏi câu đó tới ba lần, vang vọng lại ba lần Phêrô chối
Thầy chỉ vài ngày trước. Các học giả Kinh thánh nói với
chúng ta rằng trong bản văn nguyên thủy, Gioan đã dùng
những từ khác nhau để nói về “yêu mến”, để cho thấy câu
hỏi của Đức Giêsu bao gồm cả tình cảm giữa những người
bạn và tình yêu trải rộng tới tất cả mọi người (điều mà
chúng ta gọi là Đức i). Cũng thật là ý nghĩa khi Đức Giêsu
chọn cảm xúc này như là sứ điệp cuối cùng của Ngài – và là 
di chúc nữa – cho các môn đệ và cho chúng ta. 
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Chương Tám     

Cho tới đây, chúng ta đã nói rằng bởi vì Đức Giêsu là một
hữu thể nhân linh, Ngài đã có những cảm xúc. Những cảm
xúc đó thường thúc đẩy hành động của Ngài. Vì Đức Giêsu
cũng là Con của Thiên Chúa nhập thể, Ngài giống như
chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi. Vì thế, Ngài diễn tả những
cảm xúc của Ngài trong những cách thế hoàn hảo và mẫu
mực. 

Các môn đệ đầu tiên của Ngài muốn bắt chước Ngài trong
mọi cách thức bao có thể. Vì thế, họ cố gắng diễn tả các
cảm xúc của mình cách tương tự. Điều đó có nghĩa là cố
gắng sử dụng những cảm xúc của họ và không để cho
những cảm xúc của họ sử dụng họ. Nhưng bởi vì họ là
những con người và vì bất toàn, họ không luôn luôn thành
công. Chân lý đó áp dụng không chỉ vào các tông đồ của
Đức Kitô, nhưng còn áp dụng cho các thánh qua mọi thời
và cho chúng ta. 

Đức Giêsu điều khiển các cảm xúc của Ngài cách hoàn hảo.
Để thấy một người có thể bị các cảm xúc làm lạc đường thế
ào, chúng ta không cần phải nhìn đâu xa hơn người thường
ở bên phải Đức Giêsu: ông Phêrô. 
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Phêrô rõ rệt là con người xúc cảm và ông gặp khó khăn
kiểm soát bản thân mình. Trong các Phúc m, ông xuất
hiện như một người bị cảm xúc chi phối. Và bởi đó cũng
chẳng có lúc nào mà ông không bị rắc rối. 

Tên nguyên thủy của ông là Simon (hay Simeon), nghĩa là
“Thiên Chúa đã nghe thấy”. Tôi muốn thêm cụm từ thích 
đáng là “hay bị la rầy”. Simon Phêrô là người thích nói ngay
và hành động theo cảm xúc mà không chuyển chúng qua
bộ não trước. 

Đức Giêsu đặt tên ông Simon là “đá” (Phêrô), có lẽ vì ông
bền bỉ, nhưng cũng có lẽ vì ông cứng đầu. Khi Đức Giêsu sợ
hãi, Ngài nhận ra điều đó và đối diện nó. Khi Phêrô sợ hãi,
vốn thường xảy ra, ông chìm xuống như cục đá mà ông
được đặt tên – theo nghĩa đen. Thấy Đức Giêsu đi trên mặt
nước, Phêrô rất cảm xúc. Ông là người đầu tiên sợ, nhưng
rồi lại cảm thấy bạo dạn bước trên nước, thử đặt bàn chân
to lớn của ông bước trong nước. Được Chúa gọi, Phêrô
không nghĩ hai lần. Ông bước ra khỏi thuyền, nhưng gần
như ngay lập tức lại cảm thấy sợ và nghi ngờ, và rồi ông bắt
đầu chìm. 

Đó là mẫu chung của Phêrô trong các Phúc m. Ông phản
ứng vội vã và theo cảm xúc, không bao giờ ngừng lại để suy
nghĩ hay suy xét điều gì có thể xảy ra do hành động của
mình, và ông thường kết thúc trong hối hận. Dĩ nhiên, cảnh
kinh điển xảy ra, khi Phêrô chối người bạn thân nhất ba lần.
Phêrô được Đức Giêsu, người mà sau này ông phải tin là



54 

Đấng Messia, nói trước rằng ông sẽ chối Ngài ba lần. Nếu
Đức Giêsu bảo chúng ta điều gì sẽ xảy ra, thì qủa là bằng
chứng tốt, nó sẽ xảy ra, nhưng Phêrô không để giờ suy nghĩ
xem ai nói cả. Bị xúc phạm và tự phụ, ông thề thốt: “Con sẽ
không, thầy à. Những người này thì có thể, chứ không phải
tảng đá này. Con thà đi tù hay là chết”. 

Chỉ trong vài giờ sau, Phêrô đã hoàn tất lời báo trước của
Đức Giêsu. Vì qúa sợ hãi, ông thề đi thề lại rằng ông không
bao giờ nhìn thấy Giêsu, mà chưa nói đến là ở với Ngài ba
năm qua. Khi câu trả lời cảm xúc của ông đã dịu lại, Phêrô
nhận ra điều mình đã làm và ông khóc cay đắng. 

Sự sợ hãi của Phêrô không phải là cảm xúc duy nhất của
ông, hay là điển hình duy nhất cho thấy ông mất điều khiển
cảm xúc. Cách trả lời mạnh mẽ trước cơn nóng đối kháng
rõ rệt với cách thức của Đức Giêsu trong vườn Giêsimani.
Rối lên vì bạn mình bị bắt, Phêrô không ngưng được một
giây để nghĩ xem điều gì đang xảy ra. Ông rút gươm và cắt
đứt tai tên Malco. Đức Giêsu đã phải khiển trách ông, và 
đó không phải là lần thứ nhất mà tương quan của họ đã
khiến ông ứng xử vội vã và cảm xúc khiến ông bị khiển
trách. Thật vậy, sự khiển trách có lẽ là một từ qúa nhẹ để
diễn tả điều xảy ra vào ngày Đức Giêsu gọi ông “ngươi, 
Satan” vì ông đã ra công cám dỗ Ngài bỏ sứ mệnh. 

Trong nhiều cách, ông Phêrô của các Phúc m giống như
một đứa trẻ. Dường như ông luôn luôn phảnứng mau theo
cảm xúc, đáp lại sự kích thích như đứa trẻ mới sinh. Chọc
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nó, nó khóc; cho nó ăn, nó lại kêu phù phù; đung đưa nó,
nó buồn ngủ. Thật vậy, có lẽ ông Phêrô được gọi là “Đá”
bởi vì ông dễ ngủ - trên thuyền, khi Chúa biến hình, trong
vườn Giêtsimani. Khi biến hình, ông cũng muốn dựng cái
lều và ở lại trên núi, một ý tưởng thật trẻ con như Luca
thuật lại “Ông không biết mình đang nói gì”. 

Khi ông bỏ mọi sự vì Đức Giêsu, Phêrô muốn biết – giống
như đứa tuổi teen tham lam – “Con sẽ được gì?”. Giống
như đứa thiếu niên hay bốc đồng, ông từ chối cho Đức
Giêsu rửa chân ông. Khi Đức Giêsu nói rằng Phêrô phải để
cho Ngài rửa chân hay là sẽ không còn là bạn nữa, Phêrô
liền trả lời kiểu thật điển hình của tính hiếu động: “Thế thì
rửa hết cả chân, tay, mình và đầu, cả tóc nữa”. 

Nhưng chính người tông đồ bốc tính này lại trở thành thủ
lãnh giữa các môn đệ của Đức Giêsu. Phêrô từ từ học biết
làm dịu tính nóng của mình – và cả những cảm xúc khác
nữa. Khi Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ ở Biển Galilea,
Phêrô một lần nữa lại nhảy xuống nước. Tuy nhiên, lần này
ông đã chín chắn. Khi Đức Giêsu hỏi ông lần thứ ba rằng
ông có yêu mến Ngài không, Phêrô bối rối, nhưng không
nóng nảy. Khi Đức Giêsu bảo ông về số phận mà ông phải
đối diện và số phận của Gioan gặp phải, Phêrô lúng túng,
nhưng không bực bội. 

Phêrô trưởng thành giờ đây đã bắt đầu có tầm vóc, một
tầm vóc sẽ tự vận hành ít theo tính cảm xúc và nhiều tính
trí tuệ hơn, như Công vụ các tông đồ và các thư làm chứng.
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Trong Công vụ các tông đồ, thánh Luca kể cho chúng ta
rằng Phêrô nói dài và sử dụng những luận chứng để làm
người ta hoán cải. Bộ óc đã trở thành vũ khí của Phêrô. Ông 
không cắt đứt tai nữa, nhưng ông dùng Tin Mừng đổ đầy
các lỗ tai.  

Được đầy Thần Khí, Phêrô vẫn còn có các cảm xúc, nhưng
chúng đã trưởng thành, và chúng được xử lý cách trưởng
thành. Nỗi sợ và sự nóng giận giảm bớt để được thay thế
bằng sự can đảm và niềm vui. Khi ông bị bách hại, Phêrô
không chối Chúa, và cũng không chạy trốn. Vị Tông đồ xưa
đầy tham lam muốn được một phần thưởng đặc biệt, nay 
trở nên người mời mọi chủng tộc chia sẻ vương quốc của
Đức Giêsu.  

Khi viết thư đầu tiên, Phêrô đã phải suy nghĩ nhiều về cách
cư xử củamình trong vườn và trong sân toà án khi ông chối
Đức Giêsu. Rồi ông nhắn nhủ mọi người “đừng bao giờ lấy
ác báo ác, đừng nóng giận với người khác. Không cần gì
phải sợ hãi và lo lắng. Hãy giữ tâm trí bình tĩnh”. 

Hãy giữ tâm trí bình tĩnh! Lời khuyên lạ lùng từ một người
đã phải trải qua bao khó khăn để học điều đó. Ngài khó 
bình thản trong những năm đầu theo Đức Giêsu. Sau cùng,
ngài đã đạt được sự kiểm soát các cảm xúc của mình, và
tìm thấy trong chúng một cách thức để tôn vinh Đấng
Messia của mình: vui tươi, can đảm, và hòa nhập. 

Tôi ngờ rằng Phêrô bắt đầu học kiểm soát cảm xúc khi ông
ngồi trên bờ biển với Đức Kitô phục sinh. Đức Giêsu hỏi
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Phêrô ba lần ông có yêu mến Ngài không. Mỗi lần Phêrô
đều trả lời có, Đức Giêsu lại bảo ông làm một điều: nuôi
chiên con của Thầy, chăm sóc chiên mẹ của Thầy... nuôi 
chiên mẹ của Thầy. Đây là bệnh nhân, mà Đức Giêsu yêu
thương giải thích một lần cuối rằng các cảm xúc (giống như
tình yêu) phải dẫn tới hành động tốt. 

Phêrô tỏ ra là một học trò chăm chỉ. Các tông đồ khác cũng
làm thế. Các môn đệ của Đức Kitô mà ngày nay chúng ta
gọi là thánh, cả những vị được tuyên phong cũng như chưa,
cũng làm thế. Qua các thế kỷ, các cảm xúc của họ trở thành
đà thúc đẩy đưa tới hành động tích cực. Hãy coi các vị nam
nữ anh hùng này: 

Vicent de Paul nổi giận vì giải pháp về những người nô dịch,
nên ngài đã mở nhà cho những người nghèo, lập các nhà
thương và các nhà mồ côi, và chuộc nô lệ. 

Lòng thương con cái người nghèo, đặc biệt các thiếu nữ
thất học, của Elizabeth Seton, đã dẫn ngài trở thành vị sáng
lập của một hệ thống trường học Công giáo cấp quốc gia. 

Joseph de Veuster, đựơc gọi là cha Damien, cảm thương
người phong hủi và điều này đã khiến ngài phục vụ họ ngay
cả sau khi chính mình đã mắc bệnh. Gia sản của ngài bao
gồm những trung tâm chữa trị, các trường học, các thư
viện. 
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Tình yêu của Martin Porres đối với người nghèo làm sinh
ra những ngôi nhà cho trẻ mồ côi, lập các bệnh viện, các cơ
sở từ thiện, và nơi ở cho người thiếu thốn. 

Elizabet Bồ Đào Nha, một nữ hoàng, cảm thấy thương
người nghèo đến nỗi mở chính cung điện của bà cho họ,
trả tiền hồi môn cho những trẻ nữ nghèo, và lập ra các
bệnh viện và nơi ở cho những người bị bỏ rơi. 

Khi người ta hỏi Đức Giêsu ai là người cận nhân, Ngài liền
kể dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Đó là một câu
chuyện đầy những cảm xúc: sự kinh hoàng của nạn nhân,
nỗi sợ mà vị tư tế và thầy Levi cảm nhận, lòng thương xót
của người Samaritano. Chính người Samaritano đầy trắc ẩn
là người làm cái gì đó cho người đau khổ. Lời dạy của Đức
Giêsu của Đức Giêsu đối với chúng ta thật là đơn giản:
“Ngươi hãy đi và làm tương tự”. 
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Chương Chín     

Được lập ra và được đặt tên theo một con người đầy cảm
xúc, Kitô giáo phải là một tôn giáo của những con người
cảm xúc. Đã nhiều thế kỷ và trên khắp thế giới, đối với
nhiều môn đệ Đức Giêsu đã là như thế. Các cá nhân và các 
nhóm Kitô hữu đã tỏ ra cảm xúc của mình không chút xấu
hổ. 

Sự hăng hái của thánh Phaolô có tính cách lây lan được
biểu lộ trong các thư của ngài. Thánh Phanxicô ssisi yêu
các thụ tạo và hát lên lời ca ngợi vui tươi. Thánh Teresa
vila bừng cháy trong đức tin, “Bông hoa nhỏ” cảm được

nỗi đau của những vật nhỏ bé với niềm vui, đức Gioan 23
đầy sống động và yêu thương, ông Martin Luther King  
vượt thắng nỗi sợ để tố cáo sự phân biệt chủng tộc, và lòng 
thương cảm của Mẹ Teresa hiển hiện trên gò má và trán
của Mẹ. 

Tại nh, giáo phái Shaker rung lắc đầy xúc cảm. Tại Đức  
những người theo phái Đặc sủng gào thét hoan lạc. Tại
Georgia nhóm Ngũ Tuần nhảy múa như xuất thần. Tại Úc,
những người giảng thuyết theo chủ trương chính thống 
làm rúng động cả toà giảng. Những người Tây Ban Nha thì
hát, những người gốc Mỹ thì ngâm nga, những người Ý thì
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diễu hành, những người Công giáo da đen thì hô vang tiếng
“ men”. Tất cả họ đều công bố đức tin của họ với cảm xúc
lớn lao. 

Nhưng cũng có hằng triệu người Kitô hữu nín thinh, lặng
lẽ, mặt lạnh, hầu như vô cảm. Ít là họ cảm thấy sự sợ hãi:
sợ cảm xúc. Đối với họ, cảm xúc là thứ nguy hiểm nhất, là 
tội lỗi tệ hại nhất. Họ được dạy phải lặng lẽ, phải theo chỉ
dẫn, và phải “nghĩ” như trên thiên đàng. 

Cầu nguyện không phải là một kinh nghiệm có tính cảm xúc
đối với những Kitô hữu ấy. Đó là một thực hành có tính trí
tuệ. Thờ phượng không phải là một thời gian để hát và mỉn
cười, nhưng để ngồi, đứng và quì rầu rĩ. Những Kitô hữu
như thế bực bội và chống lại những giây phút mời họ xúc
động; họ không muốn những bài thánh ca hứng khởi và bắt
tay chúc bình an. Họ khẽ nói “ men” thay vì la lên. Họ nhún
vai khi được mời chia sẻ Tin Mừng. Khi họ nhận đượcMình
và Máu Chúa Kitô, tiếng “ men” của họ nghe giống như
“Vâng ạ, phải”. 

Cũng những Kitô hữu này, không ngờ gì, lại có khả năng
diễn tả cảm xúc trong những dịp khác: trong sân bóng, khi
đi picnic với công ty, khi gặp những người đồng nghiệp
mới, khi thưởng thức đồ ăn ngon. Thế mà trong nhà thờ họ
lại ngồi trên ghế giống như những thây ma. 

Nhiều Kitô hữu bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc vắng bóng
trong đời sống thiêng liêng của họ. Họ cảm giác được rằng
sự bỏ quên của họ đang lấy mất của họ hai điều: một đời
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sống đức tin tròn đầy và một đời sống cảm xúc được điều
chỉnh tốt ở nhà và nơi làm việc. Tìm kiếm những gì đã mất,
một số đã rời bỏ đức tin thời thơ ấu và tìm đến những nhà
thờ Tin lành nơi mà ngày Chúa nhật đầy những nụ cười. Họ
nhập vào các nhóm đặc sủng hay tham dự các nghi lễ Mỹ - 
Phi (như một linh mục da đen nói, “Chúng tôi không thiêng
liêng hơn, chúng tôi chỉ cảm xúc hơn”. Ông ta quá khiêm 
tốn để không nói rằng cộng đoàn của ông có lẽ là cả hai). 
Nhiều người Kitô hữu hôm nay đang tìm kiếm, ngay cả vặn
TV giảng đạo nơi không phải là những nhà thần học chẳng
liên quan gì đến họ nhưng là những người ít ra chuyển trao
lời giảng với cảm xúc. 

Nhưng cũng rất nhiều người khác chỉ lặng lẽ ngồi bất động,
tách hẳn khỏi những cảm xúc của họ như thể những cảm
giác ấy hoàn toàn xa lạ. Chúng ta đã học để hành động như
thế từ khi nào vậy? Trong trường hợp đàn ông, họ bị ảnh
hưởng bởi nền đạo đức bảo rằng những cảm xúc như vậy
là đàn bà. Đàn ông được dạy từ lúc còn nhỏ rằng bậc nam
nhi thì không biểu lộ cảm tình như thế, đặc biệt không
được là những kẻ dịu dàng. Nổi giận thì còn được, nhưng
một người đàn ông mà mang bông đến cho vợ không có lý 
do, khóc vì buồn khi một người bạn chết, la lên khi đứa trẻ
con của mình đi bước đầu tiên, hay thốt lên khi thấy một
cảnh đẹp, là đáng nghi ngờ. 

Mỉa mai thay, các cậu con trai đôi khi lại học bài học này từ
các bà mẹ. Các bà mẹ cũng khéo léo y như những ông bố
trong việc dạy những đứa con trai của họ không khóc khi bị
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đau (thể lý hay cảm xúc), không chạy vòng quanh nhà khi
chúng vui, không được kêu khi trò chơi trên computer qúa
khó. Một số bài học như thế nhằm dạy cho các cậu những
biểu lộ cảm xúc cho đúng, nhưng những bài học ấy lại dễ
biến thành quy luật chống lại chính những cảm nhận. 

Nhiều bé gái cũng được dạy tương tự. Khi chúng thất vọng,
bị chê cười, hay bị mắng sai, chúng không được phản ứng
bộc lộ cảm xúc, vốn là điều tự nhiên. Thay vào đó, chúng 
thường được bảo: “Đừng khóc” “Con sẽ khắc phục được”
và ngay cả “Tao biết mày cảm thấy thế nào”. Lời khuyên
như thế cắt đứt những biểu lộ cảm xúc, chuyển cảm xúc
thành cái gì đó đáng xấu hổ: “Đừng để họ nhìn thấy con
khóc, được chứ?”. 

Khi những cậu con trai thành người lớn, các giáo viên,
những người giáo dục, những ông chủ, và những người có 
thẩm quyền khác lại áp đặt sứ điệp rằng đàn ông thì phải
cứng rắn và phải có khả năng làm chủ. Mỉa mai thay, khi
các người phụ nữ cố gắng làm cho vai trò của mình nên 
bình đẳng trong xã hội, một kết qủa không may đó là họ bị
thách đố phải giấu đi cảm xúc của mình. 

Tất cả chúng ta đều biết những người không tỏ lộ cảm xúc
của họ là bởi vì chúng bị xem như dấu hiệu của sự yếu đuối.
i mà mừng vì mặt trời mọc thì là người “kỳ dị”. Một người

đàn ông mà khóc vì mất việc là một “kẻ đa sầu”. Một người
phụ nữ đập bàn vì giận là một “nạn nhân của PMS (rối loạn 
tiền kinh nguyệt) hay là bị mãn kinh”. Bất cứ ai hát hay huýt 
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sáo vì vui có lẽ là “một kẻ đang bị phê thuốc”. Theo cái nhìn 
này, các cảm xúc làm cho người ta nên có vẻ yếu đuối.
Người thông minh thì phải mạnh mẽ và có quyền lực; còn
người cảm xúc thì không. 

Rồi có những người đồng hóa cảm xúc với sự đánh mất
kiểm soát. Chẳng hạn, sau khi nhìn đứa bé gái con tôi mới
sinh và là người đầu tiên trên đời này ẵm lấy nó, tôi lao vào 
trong văn phòng của tôi, đầy hạnh phúc và bắt đầu mời
kẹo. Những ánhmắt nhìn tôi chúc mừng và bảo: “Bình tĩnh
nào. Đây là chỗ làm việc”. Niềm vui của tôi là qúa đáng ở
nơi làm việc. 

Đã có những thời điểm gần đây trong nền văn hóa Mỹ khi
mà các bộc lộ công khai về tình cảm bị coi là sự yếu đuối.
Hãy nhớ lại Edmund Muskie, người, trong khi vận động
tranh cử tổng thống, đã khóc khi ông nghe rằng vợ ông đã
bị tấn công. Ông đã không được chọn! Nữ diễn viên phim 
ảnh Sally Field khi nhận giải Oscar và vui mừng nói: “Các
bạn thích tôi. Các bạn thật sự thích tôi”. Cô đã bị nhạo cười
mãi. Hãy nghĩ tới những huấn luyện viên bóng đá là những
người bị đòi hỏi không được nóng nảy hay phấn khích khi
đội banh của họ thắng hay thua. Các máy quay TV muốn họ
là những người khắc kỷ và “có kiểm soát”. 

Tất cả chúng ta đã được dạy kỹ bởi cha mẹ, thầy cô, và các
nhà lãnh đạo tôn giáo, để chế ngự các cảm xúc của chúng
ta. Nhưng chúng ta chế ngự phần nhiều là do chính mình. 
Các cảm xúc bộc lộ điều gì đó về chúng ta và phơi bày chúng
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ta cho người khác. Đôi khi giống như bị bắt gặp trần trụi
dưới đèn chiếu. Chẳng lạ gì vì sao chúng ta che đậy, dấu
cảm xúc củamình để khỏi tỏ ra qúa nhiều về bản thân. Thế
nhưng, điều nguy hại cho sức khoẻ tâm trí và thể lý chúng
ta đó là niêm phong các cảm xúc lại trong chúng ta, xây
chúng thành một ức chế cho tới khi chúng ta diễn tả chúng
sai cách và sai lúc. 

Chúng ta cũng kiểm duyệt những cảm xúc của chúng ta để
tránh sự dấn thân. Như Đức Giêsu đã tỏ ra nhiều lần, các
cảm xúc dẫn tới hành động. Khi những hành động này mà
đúng, chúng gắn chúng ta với mục tiêu đã gây nên cảm xúc
của chúng ta. Chúng ta trở thành liên lụy. Vì thế, chúng ta
đôi khi muốn thuyết phục mình rằng cách thức để khỏi bị
liên lụy là đừng cảm giác chi hết. Khi điều này không thể,
chúng ta làm điều tiếp theo tệ hại nhất: chúng ta ngừng tỏ
cảm xúc của mình ra.  

Còn cómột thủ phạmnữa lấy mất của chúng ta những biểu
lộ cảm xúc: chính là tôn giáo. Do sự khắt khe của thuyết
Jansen vàManiche, vốn đã ảnh hưởng trên Kitô giáo chúng
ta nhiều thế kỷ, đối với một số người cảm xúc là đồng nghĩa
với tội lỗi; cũng chính vì thế bị định nghĩa là đam mê. Đam
mê được đồng hóa với tính dục, và tính dục thì luôn luôn
là tội. 

Trongmột nhãn quan như vậy, bất cứ gì liên quan đến thân
xác đều là tội. Vì các cảm xúc là những diễn tả qua thể lý và
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chịu ảnh hưởng của những yếu tố hoá học và gien, nên
chúng phải là xấu.  

Tuy nhiên, qua đời sống của mình, Đức Giêsu đã chứng tỏ
rằng các cảm xúc là bình thường, là tự nhiên, và trung lập!
Chúng thuộc về và trọn gói là con người. Trở thành môn đệ
của Ngài có nghĩa bất cứ gì, trừ ra sự ủ rũ và dửng dưng.
Trong Kinh thánh, Thiên Chúa cho thấy rõ điều này: “Ngươi
không lạnh mà cũng không nóng. Vì ngươi cứ hâm hẩm, Ta
nhổ ngươi khỏi miệng Ta”. 
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Chương Mười  

Một lần nữa chúng ta có thể học để diễn tả các cảm xúc
của chúng ta nếu chúng ta đã quên chúng và tìm cách làm
cho chúng rung động hơn nếu chúng đã bị mờ nhạt. Một
cách thức để bắt đầu là lấy lại các cảm nhận của chúng ta
và diễn tả chúng cách tự do. Tôi xin cống hiến ở đây những
gợi ý về cách thức để diễn tả các cảm xúc của chúng ta 
trong đời sống thiêng liêng. Nói cách khác, đây là mười
cách thức để nhóm lại lửa cảm xúc Kitô giáo của các bạn. 

1. Chúa nhật này vào lúc thánh lễ, hãy chia sẻ dấu chúc 
bình an theo một trong ba cách mới này, tức là: chúc bình 
an với một người lạ, chúc bình an với nhiều cảm xúc hơn
thông thường, hay chúc bình an với những lời mới mẻ hơn. 
Đối với một số người, điều này chỉ có nghĩa là làm dấu chỉ 
chúc bình an, thế là xong. Qúa nhiều người Công giáo từ
chối trao dấu chỉ hòa giải và hiệp thông này, chỉ hạ cố mà
bắt tay với người ruột thịt thôi.  

Cuối tuần này, hãy quay 180 độ và chàomột ai đómà mình
chưa biết. Mỉn cười khi bạn chúc người đó bình an. Ngay
cả hãy suy nghĩ về cái gì đó mới mẻ mà nói chẳng hạn như
“Xin Chúa Kitô ở cùng bạn” hay “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn
trong tuần này”. Các bạn có thể phải ngạc nhiên khi thấy
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cảm xúc bạn nhận lại được. Có lẽ các tông đồ đã cảm nhận
sự cảnh giác và sự sợ hãi vào lúc Đức Giêsu chúc cho họ
bình an sau khi Ngài sống lại. Tuy nhiên, nhiều khả năng là 
bạn sẽ nhận được một nụ cười đổi lại đầy ấm áp và thân
ái. 

2. Ngày mai, khi bạn đọc báo theo dõi tin tức hay xem tin
tức hằng ngày trên TV, hãy để mình bị đánh động bởi cái gì
đó. Đừng giở trang báo hay lứơt qua kênh. Hãy để nó tác
động trên bạn, chạm vào chính cảm nhận của bạn. Rồi
quyết định làm cái gì đó đối với điều bạn thấy, một điều gì
đó hơn là viết một tấm cheque. Hãy tìm ra vài cách thức để
mình liên lụy cá nhân vào việc giải quyết một vấn đề hay
an ủi người nào đó gặp khó khăn. Hãy giống như ĐứcGiêsu,
Đấng nhìn thấy những người lạ đang thiếu thốn và đáp ứng
cho họ. 

3. Ngay bây giờ trong đời sống của bạn, có lẽ có ai đó bạn
chưa nói chuyện cả một thời gian dài nhưng đối với họ bạn
vẫn còn có những cảm nhận. Có lẽ có một rạn nứt nào đó,
nhưng còn có lẽ hơn, chỉ vì cuộc sống đã trôi đi với sự bận
bịu của bạn, và người đó bị lãng quên. Hãy tiếp xúc với
người ấy ngay tối nay qua điện thoại, thư từ, hay một sự
thăm viếng cá nhân. Hãy nói với người ấy điều bạn cảm
nhận. 

Sự chia cắt giữa bạn và một người thươngmến có lẽ không
phải là địa lý, và có lẽ không phải là chiều dài vì thời gian.
Có lẽ chỉ là bạn chưa nói với vợ, chồng hay con cái bạn là
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bạn yêu họ. Có lẽ bạn đã chưa bao giờ cám ơn cha mẹ bạn
vì tất cả những gì các ngài đã làm cho bạn. Có lẽ một người
bạn thân không biết họ có nghĩa biết bao đối với bạn. Hãy
phá vỡ sự yên lặng trước khi mặt trời chuyển sang ngày
mới. 

4. Nếu bạn có con cái, hãy chia sẻ với chúng những cảm
nhận tôn giáo mà bạn có. Bạn có hạnh phúc khi bạn cầu
nguyện không? Tình yêu của Thiên Chúa có làm bạn cảm
thấy đầy niềm vui không? Bạn có cảm thấy đầy lòng biết
ơn khi nghĩ rằng tội lỗi mình đã được tha thứ không? Dù
đó là cảm nhận gì chăng nữa, đừng giữ chúng như bí mật.
Hãy để cho con cái của bạn biết rằng đức tin của bạn ảnh
hưởng tới bạn cách cảm xúc. 

Một ý tưởng khác nữa: Hãy đọc Kinh thánh cho tới khi bạn
tìm ra một đoạn làm bạn cảm động. Hãy đọc đoạn đó cho
con cái bạn, và nói cho chúng tại sao nó có ý nghĩa đối với
bạn và tạo nên cảm xúc nào. 

5. Hãy quyết định rằng bạn sẽ không hát nhâm nhẩm trong
nhà thờ nữa. Từ nay trở đi, bạn sẽ hát, lớn tiếng và say mê
– có lẽ ngay cả sai cung nữa. Hãy để cho các cảm xúc của
bạn biểu lộ qua giọng bạn, y như bạn làm khi mình bạn
trong xe hơi khi bạn chỉ một mình và radio phát đúng bài
nhạc bạn ưa thích. Y như bạn làm khi chiếc bánh sinh nhật
của bạn được đem ra với những ngọn nến cháy. 

6. Lần sắp tới, bạn dâng tặng tiền từ thiện, hãy cho tới khi
nào nó gây tổn thương – theo nghĩa đen. Thay vì số lượng
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mà bạn hứa, gấp đôi hay gấp ba lên. Cho nhiều đến nỗi bạn
không còn làm đựơc việc bạn muốn. Thay vì một món qùa
tự động, hãy cho một món qùa do hy sinh. Nó có thể bắt
đầu như cái gì đau đớn từ trong bóp tiền, nhưng rồi nó sớm
chuyển thành cái gì khác: một cảm tình ấm áp của sự bỏ
mình. Đừng làm như người thanh niên giàu có kia buồn bã
bỏ đi khi Đức Giêsu xin anh ta bỏ mọi sự anh ta có. 

7. Nếu bạn cảm thấy nổi giận về một bất công nào trên thế
giới ngay lúc này, hãy diễn tả nó ra. Đừng bỏ quên sự nóng
giận của bạn, hãy để nó đi ra ngoài. Hãy có những hành
động tích cực, nhưng phải chắc chắn là để sửa lại sự bất
công, chỉ nếu theo cách thức nhỏ bé nào đó. Hãy diễn tả sự
giận dữ của bạn đối với sự phân biệt chủng tộc, phân biệt
giới tính, sự phá thai, hình phạt tử hình, sự áp bức kinh tế,
thói giả hình – và rồi hành động. 

8. Hãy đặt mình như là Kitô hữu muốn cảm thấy tự do hơn
để diễn tả đức tin của mình theo cảm xúc. Ví dụ, tham dự
buổi họp đặc sủng. Nơi đó bạn sẽ thấy những người mà
giọng nói không thể kìm giữ nổi niềm vui họ muốn diễn tả,
những người mà đôi tay cầu nguyện không thể chứa đựng
nổi ở bên mình, những người mà tình yêu của họ đối với
người khác tỏa chiếu tình yêu họ đối với Chúa Kitô. Có lẽ
bạn sẽ bị kéo đi trong cảm xúc của họ. Ngay cả nếu bạn
không bị kéo theo, thì bạn cũng sẽ có một kinh nghiệm làm
hứng khởi bạn để diễn tả điều thiêng liêng nơi mình. 
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9. Hãy nói với một ai đó mà bạn tin tưởng về điều mà bạn
sợ. Người đó có thể là một người bạn, là người bà con, là
cha giải tội, là người tư vấn, là bác sĩ, hay một ai khác mà
bạn tín nhiệm. Nếu bạn không thể nghĩ về một ai, thì chỉ
cần nói với Thiên Chúa. Nói ngay về nỗi sợ của bạn, đừng
bận tâm tới việc đối phó nó. Hãy giải thích cho biết nỗi sợ
của bạn là gì và tại sao bạn nghĩ bạn sợ. Khi bạn làm thế, có
lẽ bạn sẽ bắt đầu cảm thấy được an ủi hay thấy được lối
thoát. Ngay cả nếu bạn không tìm được, bạn cũng sẽ cảm
thấy tốt hơn. Một gánh nặng được chia sẻ sẽ giảm được
một nửa. 

10. Hãy tránh một cảm xúc – nếu bạn biết bạn không thể
diễn tả nó cách thích đáng. Gợi ý sau cùng của tôi có lẽ như
thể mâu thuẫn sau chín điều kia. Như đã đề cập nhiều lần,
các cảm xúc tự nó trung lập vềmặt luân lý. Cách thức chúng 
ta diễn tả chúng, đôi khi nếu chúng ta diễn đạt không thích
đáng, lại có những hệ lụy luân lý. Luân lý tính cũng có thể
liên lụy nếu chúng ta đặt mình vào những tình huống mà
sẽ gợi dậy các cảm xúc chúng ta không thể kiểm soát. Theo 
từ ngữ xưa kia, điều này có thể được gọi là tránh dịp tội.
Chúng ta cũng phải tránh những tình huống làm gợi lên
những cảm xúc mà chúng ta biết mình không thể điều
khiển. 

Lấy thí dụ, nếu bạn biết rằng khi nói chuyện với một người
nào luôn luôn làm bạn nóng giận, và bạn không biết cách
làm chủ cơn nóng đó, đâu sẽ là điểm bạn phải đặt chomình
trong tình huống này? Xem ra là một chuyện cảm thức
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chung, nhưng tất cả chúng ta đôi khi lại tự đặt mình ở trong
tình cảnh gây nên các cảm xúc mình không thể điều khiển. 

Khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi giảng sứ điệp của Ngài,
Ngài ban cho các ông lời khuyên thực tiễn này: “Nếu anh
em tới một thành mà người ta không lắng nghe anh em, thì
đừng điên lên. Hãy rời bỏ đó. Ngay cả đừng giữ lại bụi
đường phố của họ nơi chân anh em. nh em không thể
giúp gì cho họ ở đó, và họ cũng chẳng giúp gì cho anh em.
Thế thì giận dữ có ích gì? Đi đi” 

Hãy suy nghĩ về ai đó hay nơi nào đó hay tình huống nào
đó đẩy đưa bạn diễn tả các cảm xúc mà bạn không nên diễn
tả. Hãy tự hứa với mình tránh xa những tình huống đó. 

Nhờ làm những việc này, chúng ta có thể bắt đầu phục hồi
lại sự quân bình cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta trở nên
quân bình về cảm xúc, chúng ta trở nên giống Chúa Kitô
hơn. Và giống như Ngài, chúng ta sẽ đáp trả phù hợp với
các cảm giác của chúng ta. Chúng ta sẽ có những đáp trả
có hiểu biết mà sẽ làm cho chúng ta chạm tới chính mình,
tới những người khác và với Ngài. 
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Những tham chiếu Kinh Thánh

 

hương 1: Đức iêsu khó chịu 

Ezra 9; Mc 8,14-21; Mc 11, 12-14; Mc 14,32-42; Lc 2, 41-52; Mc 
8,11-13; Mc 9,17-29; Lc 7,31-32; Mt 13,36-43 

hương 2: Đức iêsu cảm thương  

Mt 14, 13-14; Mt 20,29-34; Lc 7,13; Mt 15, 32-39; Mc 6,34 

hương 3: Đức iêsu nổi nóng 

Mt 21,12-14; Mt 11,20-24; Mc 3,1-6; Mt 23,13-36  

hương 4: Đức iêsu cảm thấy sợ hãi 

Lc 22,44; Mt 26,39; Mc 5, 36; Mt 6,25-34; Mt 26,37; Mc 4,35-41; 
Lc 22, 41-44 

hương 5: Đức iêsu yêu thương và đáng yêu 

Mt 22,34-40; Mc 10,16; Mc 1, 41; Mc 6,56; Mc 8,22-26;  
Ga 13,23; Lc 19,41-44; Mc 9,37; Mc 1,31; Mc 5,41; Mc 7,34;  
Ga 13,4-5; Ga 11,32-44; Mt 5 

hương 6: Đức iêsu con người xúc cảm  

Lc 24,53; Ga 16,20-22; Ga 11; Mc 6,31; Ga 13, 4-5; Lc 13, 34-35; 
Lc 15,4-10; Ga 15,11; Ga 19,25-27; Lc 16, 19-31;   
Lc 22,15-22; Mt 28,20; Lc 13,18-21; Ga 21,9 

hương 7: Đức iêsu cảm thấy đammê  

Mt 26,63; Lc 24,42-43; Mc 16,14-16; Lc 22,51; Lc 22,61;  
Ga 21,9-19; Mt 13,9.15.43; Lc 24,25-26; Mc 14,48-49;  
Ga 18,10-11; Lc 23,33-34;39-43 
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hương 8: Đức iêsu có các môn đệ xúc cảm 

1Ga 3,5; Mt 14,22-23; Mt 26,75; Mt 16,21-2; Mt 19,27;  
Ga 21; 1 Pr 3,9.14;4,7; Ga 1,41-42; Mc 14, 26-31; 66-72;  
Ga 18,10-11; Lc 9,28-36; Ga 13,6-11; Cv 1-12; Lc 10,29-37 

hương 9: Người Kitô hữu hôm nay và các cảm xúc 

Kh 3,15-16 

hương 10: Tái khám phá các cảm xúc của chúng ta 

Lc 24,36-37; Lc 15,21-24; Mt 26,30; Mc 3,5; Lc 22,41-44;  
Mc 7,24-30; Ga 17,1-2; Mt 19,21; Cv 2,1-4; Mc 6,11 

 

---------------------- 
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“James reig là một cây viết tài năng với cái nhìn rất đẹp về
chỗ đứng của các cảmxúc trong linh đạo Kitô giáo. uốn sách
Đức iêsu con người cảm xúc là một cuốn sách soi sáng và làm 
mãn nguyện, là một cách đọc tuyệt vời về kinh nghiệm, giúp
mở ra những chiều sâu thẳm của đức tin hằng ngày mà có lẽ
bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Tạ ơn húa vì sau cùng, một cuốn
sách như thế đã được viết”  

Mitch Finley, 
tác giả cuốn The Gospel Truth: Living for Real in an Unreal World 

“Qua cuộc sống của mình, Đức iêsu đã chứng minh rằng các
cảm xúc của con người là bình thường, tự nhiên và trung lập,
là thuộc về hiện hữu con người. Tác giả giúp chúng ta thấy
được tầm quan trọng của việc diễn tả các cảm xúc của chúng
ta như Đức iêsu đã diễn tả. Ngài đã cảm nghiệm sự thất
vọng, sự bực mình, sự nóng giận, và cả một chuỗi những khó
chịu về cảm xúc. uốn sách này sẽ giúp bạn lại gần Đức iêsu
hơn”  

Rev. John Catoir, 
iám Đốc, The Christophers 

“Với một lối ngôn ngữ thuyết phục nhưng giản dị, James reig
trình bày một Đức iêsu nhập thể, con người đầy đủ xương
thịt máu huyết, với những cảm xúc mà Ngài không trấn áp.
uốn sách này là một lời Halleluia đối với việc sống cuộc sống

Kitô hữu với cảm nhận, và là một lời nhắc nhở rằng người
Kitô hữu không cảm xúc thì mâu thuẫn ngay trong tên gọi”  

Antoinette Bosco, 
tác giả cuốn The Pummeled Heart: Finding Peace Through Pain 
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“ ảm tính vẫn còn là một cấu tố chưa được khai phá và khai
triển trong đời sống luân lý và kinh nguyện Kitô hữu. Trong
cuốn The Emotional Jesus, James reig tập trung vào đời sống
tình cảm của Đức iêsu và cho thấy Đức iêsu đời sống cảm
xúc sâu sắc của Đức iêsu có thể huấn luyện đời sống cảm
xúc của chúng ta ra sao. ó lẽ một trong những lời giới thiệu
tốt nhất về cuốn sách này đó là khiến cho độc giả ao ước
nhiều cuốn sách như thế nữa!”  

Pamela A. Smith, SS.C.M. 
tác giả cuốn WomanStory: Biblical Models for Our Time 

và cuốn WomanGifts: Biblical Models for Forming Church 

 

 


