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Ý CHÚA
Nghe hoài từ ngữ “ý Chúa” ở cửa miệng mọi người, một giáo dân Công giáo hỏi:
“Ý Chúa” là chi phải chăng là:
chiếc màn che giấu những ý ta?
ngoài sức (trí) của ta là ý Chúa?
lãng lơ trách nhiệm cứ ý Cha?
(TRUNG NGÔN)
Người ta có thể đồ họa-hóa ý Chúa bằng hình ảnh con đường một chiều mọi khách lữ
hành đều nhắm cùng một hướng;
con đường là ý Chúa, hướng đi là yêu người, mục tiêu là kính Chúa;
mỗi hành khách di chuyển theo cách riêng đó là cách sống.
Họa đồ cho thấy ý Chúa chỉ có một là Tin Mừng tóm bằng hai điều răn kính Chúa & yêu
người, hễ ai đi trong cùng một đường, cùng chiều và nhắm đúng hướng là đúng ý Chúa; hễ ai
đứng lại, rẻ ngang hoặc đi ngươc chiều là không đúng ý Chúa.
Còn những việc lớn nhỏ xảy ra trong, ngoài ý muốn, trong, ngoài khả năng của mỗi
người đều thuộc quyền tự do của ta.
Biến cố lịch sử cá nhân hay của xã hội cũng thuộc tự do của con người luôn bị các thứ
luật như luật nhân - quả… điều khiển.
Đành rằng cũng có vài ngoại lệ do xin–cho, can thiệp. mạc khải, hiển báo…
Một thí dụ:
Sơn đi tu chuyên chú sắp đạt thành thì biến cố 75; ra lập gia đình yêu vợ thương con hết
lòng nhưng vừa được mươi năm thì vợ Sơn đòi ly dị. Sơn cầu nguyện nhiều nhưng tòa vẫn xử vợ
Sơn được ly dị. Sơn mất vợ xa con và chịu nhiều thương tổn. Vậy ý Chúa là gì? Sơn hỏi.
Đi tu không được vừa do hoàn cảnh vừa do Sơn không thích hợp; lập gia đình
không thành công cũng do Sơn không chọn đúng đối tượng.
Lúc đi tu chuyên chú Sơn đã sống theo ý Chúa. Lúc có gia đình Sơn chăm lo cho
vợ cho con Sơn cũng sống theo ý Chúa, nay Sơn hãy tha thứ và vui sống đời cô độc cũng là sống
theo ý Chúa… Thế là đủ!
Nói tóm, chỉ có ý Chúa mà Chúa Cha 2 lần phán trong đám mây: “… hãy nghe lời
Người” tức nghe theo những gì Chúa Kitô rao giảng trong Tin Mừng tóm kết bằng kính chúa &
yêu người, Bám vào đó cảnh nào, cách sống nào ta cũng sống vững theo ý Chúa. Vì đơn giản
Chúa không hề muốn con cái Người là những con rối (!?).
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