
 

 

 

 

 

Vô cảm là một tiêu cực tồi tệ trong đạo đức. Vô cảm thuộc 

về cái tâm. Cái tâm thuộc về tâm linh, nhưng được diễn tả ở 

trái tim, nên hay gọi là trái tim cho dễ hiểu. 

 

Người vô cảm là người có trái tim chai cứng.  

 

Hậu quả của vô cảm trong đạo đức là rất nghiêm trọng. Xin 

đưa ra vài cảnh báo của Chúa được ghi trong Phúc Âm. 

 

1. Hậu quả khủng khiếp của vô cảm trong đạo đức 

 

Về vô cảm trước những khổ đau của người khác, Chúa 

Giêsu đưa ra dụ ngôn ông phú hộ và người ăn mày Ladarô. 

Ông phú hộ hưởng cuộc đời sung sướng. Người nghèo khó 

Ladarô thì ngồi ăn xin ở cổng nhà ông phú hộ. Ladarô vừa 

nghèo, vừa bệnh tật. Ông phú hộ không thể không biết 

người ăn mày đó ngày đêm ở cổng nhà ông. Nhưng ông vô 

cảm. Sau cùng, người nghèo khó Ladarô chết. Ông được đưa 

lên thiên đàng. Ít lâu sau, ông phú hộ cũng chết. Ông bị ném 

xuống hoả ngục. Hình phạt rất khủng khiếp. Đâu có ngờ! 

 

Về vô cảm đối với tình yêu Chúa, Chúa Giêsu đã nói về 

thành Giêrusalem: "Giêrusalem, Giêrusalem, đã bao  lần 

Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà 

con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà 

của các ngươi sẽ bỏ mặc cho các ngươi" (Lc 13,34). 

 

Lần khác, Chúa Giêsu nhìn Giêrusalem mà khóc. Người nói: 

"Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã 

không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng 

thăm" (Lc 19,44). Hình phạt rất nặng nề. Đâu có ngờ! 

 

Về vô cảm trước sự không theo ý Chúa, Chúa Giêsu nói rõ: 

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy 

Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi 

hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới 

được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa 

với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã 

chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh 

Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép 

lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không 

hề biết các ngươi. Xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm 

điều gian ác" (Mt 7,21-23). Họ bị kết án, vì họ đã nhân 

danh Chúa mà làm những việc lành để tìm lợi riêng, chứ 

không thực sự để làm sáng danh Chúa. Án phạt thực đau 

đớn. Đâu có ngờ! 

 

Nguy cơ của vô cảm sẽ tăng lên, khi nó phát triển theo 

hướng phạm thêm tội lỗi. 

 

2. Phát triển phức tạp của vô cảm 

 

 

 

 

 

 

Người vô cảm trước tiếng gọi của bổn phận mến Chúa yêu 

người, lại hay che giấu lỗi lầm của mình bằng lối sống đạo 

đức giả. 

 

Phúc Âm nói về họ như những người thích vẻ đạo đức bề 

ngoài. Họ giữ luật kiêng việc ngày Sabat, không ngồi chung 

bàn với những người tội lỗi, rửa tay trước khi ăn. Họ tỏ ra 

bén nhạy, hăng say và tỉ mỉ với những hình thức đạo đức 

như thế. Mục đích chính là gây uy tín. 

 

Lối sống đạo đức bề ngoài đó dễ lây lan. Đông người trở 

thành nhóm. Nhiều nhóm làm nên giai cấp. Khi giai cấp có 

quyền lợi riêng và luật lệ riêng, nó sẽ trở thành cơ chế. Cơ 

chế như thế là một quyền lực. Nó lèo lái, hướng dẫn dư luận, 

nhiều khi áp đảo. 

 

Theo Phúc Âm, chính giai cấp đạo đức giả đã kích động 

đám đông đổi lòng đối với Chúa Giêsu. Họ đưa đám đông 

đến sự vô cảm tột độ, đó là hiệp thông hiệp nhất với họ 

trong quyết tâm loại trừ Chúa Giêsu bằng cái án chết rất 

mực bất công. Mấy ngày trước, đám đông còn hoan hô đón 

rước Chúa Giêsu. Thế mà bây giờ họ quay ra phỉ báng, nhạo 

cười, nhục mạ và xin giết Người. Lúc hấp hối, trên thánh 

giá, Chúa kêu khát. Họ cho chút giấm chua thay vì nước. 

Chứng tỏ sự vô cảm của họ đã đưa họ tới sự thù ghét triệt để 

một cách man rợ kinh hoàng. 

 

Vô cảm là một sức mạnh phá hoại đạo đức vừa tinh vi, vừa 

thô bạo. Nhất là khi nó đã trở thành nếp sống bình thường. 

Thời xưa là thế, thời nay cũng vậy. 

 

3. Vô cảm lớn nhất 

 

Kinh Thánh coi sự không ăn năn sám hối trước những cảnh 

báo là một vô cảm rất lớn. Trong ăn năn sám hối, điều quan 

trọng cần thực hiện là đổi mới cái tâm. 

 

Thánh vương Đavít cầu nguyện: "Lạy Chúa Trời, xin tạo 

cho con một quả tim trong trắng" (Tv 51,12). 

 

Nơi tiên tri Giêrêmia, Chúa phán: "Ta sẽ ghi luật Ta trong 

đáy lòng chúng, và sẽ viết luật đó trên trái tim chúng" 

(Gr 31,33). 

 

Nơi tiên tri Êdêkien, Chúa phán: "Ta sẽ ban cho chúng 

một trái tim và đặt Thần Khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ 

lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá, và ban cho chúng 

một trái tim bằng thịt" (Ed 11,19). 

 

Tất nhiên, trái tim nói đây phải được hiểu là một trái tim 

thẳm sâu, tức cái tâm, thuộc tâm linh. 
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Chính trái tim sâu thẳm ấy được Kinh Thánh gọi là đền thờ 

của Chúa Thánh Thần. Chính tại đó, Chúa đến gặp ta, ta gặp 

gỡ Chúa. Chính tại đó, Chúa ở lại với ta. Chính tại đó, Chúa 

ban cho ta lửa tình yêu và ánh sáng chân lý. Chính tại đó, ta 

sẽ có những lựa chọn, những hướng đi, những quyết định, 

nhờ Lời Chúa dẫn đưa. 

 

Khi nghe lời Chúa Giêsu phán: "Tôi hy sinh mạng sống tôi 

cho đoàn chiên" (Ga 10,15), nếu tôi cảm thấy xúc động 

trong trái tim, thì xúc động đó là vang vọng từ cái tâm sâu 

thẳm của tâm linh. Xúc động đó là rất tư riêng. 

 

Khi suy gẫm lời Chúa Giêsu nói: "Các con hãy yêu thương 

nhau, như Thầy yêu thương các con" (Ga 15,12), nếu tôi 

cảm thấy xao xuyến trong lòng, thì xao xuyến đó là rung 

động từ cái tâm sâu thẳm của tâm linh. Rung động đó thúc 

giục tôi gần gũi và chia sẻ. 

 

Chính vì trái tim sâu thẳm giữ một vai trò quan trọng trong 

đời sống đạo đức, nên sám hối cần phải đổi mới nó. Nếu 

không, sám hối sẽ chỉ là hình thức. Vô cảm sẽ vẫn còn vô 

cảm. 

 

Tình hình hiện nay có nhiều dấu hiệu không lành. Có nhiều 

tiếng báo động. Nhưng trong lãnh vực phần rỗi, trái tim 

nhạy bén sẽ là cơ quan báo động cần thiết nhất. Nếu chẳng 

may, nó đã vô cảm, thì phần rỗi sẽ ra sao? 

 

Riêng tôi, cho dù có thể đôi khi còn vô cảm trong một số 

lãnh vực, nhưng không bao giờ vô cảm trước lời Chúa phán 

sau đây: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của 

mình, hay không thương đứa con mình mang nặng đẻ 

đau. Cho dù họ có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng 

quên con bao giờ" (Is 49, 15). Tôi tin vào tình yêu thương 

xót Chúa. Niềm tin ấy đã cứu tôi. 

+ Gm. Gioan B. Bùi Tuần 

***** 

Xin Người Gìn Giữ 
  

"Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa, 

Chúa đã thương đáp lời." (Thánh Vịnh 120:1) 

  

Xin Người gìn giữ anh em 

Con chiên của Chúa Người đem về ràn 

Những khi khốn khó muôn ngàn 

Thăng trầm thử thách ngập tràn tháng năm 

Những ngày khuất nẻo xa xăm 

Những đêm hồ hải biệt tăm đường về 

Khấng Người lo liệu mọi bề 

Cho huynh đệ được tràn trề bình an 

Vượt qua gai góc gian nan 

Thoát bao sầu tủi thở than phận mình 

Cầu Người ngự chốn thiên đình 

Yêu thương chăm sóc đoái nhìn chúng ta! 

Nguyễn Sông Núi 

(Thung Lũng Hoa Vàng San Jose, CA, Apr. 17, 2012) 

Đức Kitô Đã Phục Sinh Halleluja! 
 

 

  

Kể em nghe chuyện về ngôi mộ trống 

Vì kẻ chết đã sống lại thật rồi 

Ánh hào quang vượt trội bước lên ngôi 

Ngài quyền uy đã ngồi trên cõi chết 

Lũ âm mưu tà quyền đã quy kết 

Ghép tội khiên giết chết Ngài, nhục thay! 

Sợ sự thật chẳng dám bắt ban ngày 

Chờ đêm xuống phản Thầy tên bán Chúa 

Chỉ vì tiền tham nhũng thật nhiều của 

Đày dân tộc tàn úa khắp giang san 

Dân đau khổ ngợp trời tiếng oán than 

Đám cầm quyền dối gian làm hại nước 

Ngài đã nói lời thật làm cản bước 

Tội tà quyền bán nước để vinh thân 

Tội xấu xa bắt nạt kẻ cơ bần 

Tội quan liêu coi dân là nô lệ 

Chúng ăn chơi biến xã hội tồi tệ 

Tội tày trời luật lệ biến thành quen 

Cả giang sơn nhìn vào thấy tối đen 

Nên Ngài đến dọi đèn soi ánh sáng 

Vạch trần ra hình dáng lũ gian manh 

Đem lời ngay nói thẳng giữa thiên thanh 

Lũ gian manh loanh quanh tìm lối thoát 

Cấu kết nhau dứt khoát sẽ giết Ngài 

Chúng cho tiền mua chuộc những tay sai 

Bày cáo gian hại Ngài trong bóng tối 

Tung tiền ra cho Giuđa dẫn lối 

Là môn đệ gian dối bán cả Thầy 

Dẫn theo cả một bầy những lâu la 

Ngài biết trước nên ra cho chúng bắt 

Tên Giuda giả đò hôn lên mặt 

Dấu hiệu này sắp đặt trước từ lâu 

Chuyện xảy ra ở trên núi vườn dầu 

Lúc nửa đêm nguyện cầu Ngài dâng hiến 

Như của lễ toàn thiêu được thăng tiến 

Cứu muôn người qua biển đời nhớp nhơ 

Ngài hy sinh để muôn họ được nhờ 

Ngài tử nạn ba giờ ngày thứ sáu 

Trên Thánh Giá Trời-Đất nổi cơn đau 

Rung chuyển lên đậm màu của tăm tối 

Ngày thứ ba Ngài sống lại mở lối 

Tỏ vinh quang sáng chói Đấng Phục Sinh 

Đấng Kitô con Chúa Cả Thiên Đình 

Ngài Khải Hoàn Quang Vinh "Ngôi Mộ Trống". 

 

Thanh Sơn 
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