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*THIÊN CHÚA Ở ĐÂU TRONG CAC TAI ƯƠNG*

*Không sợ Dịch bệnh Virus Corona dưới góc nhìn của Kinh Thánh*

*CHỈ SỢ VIRUS BẢY MỐI TỘI ĐẦU - VIRUS CORONA TÂM HỒN*

* Những ngày này chúng ta hồi hộp với đại dịch Virus Corona. Số người tử vong và mắc
bệnh tăng lên từng giờ. Đó chưa đến mức thảm họa, nhưng chắc chắn là bầu không khí u
ám phủ đầy Trung Quốc, những nước lân cận và cả thế giới. Dĩ nhiên trước con virus này,
ai cũng hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa trị!

* Trong lịch sử lúc nào cũng có bệnh tật. Thi thoảng nhân loại phải đương đầu với đại
dịch cướp đi sinh mạng của vô số nạn nhân (HIV/AIDS, Đậu mùa, Sởi, Lao, Sốt rét, SARS,
Ebola, v.v.). Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể đọc được những lần đại dịch bệnh.
Qua đó, chúng ta được nhiều bài học từ những lần đại dịch này.

* NIỀM VUI TIN TƯỞNG KHI Thiên Chúa nói trong Kinh Thánh C. Ước:

1/ Vào thời cổ đại, người ta chứng kiến hằng loạt tai ương dân Ai Cập phải gánh chịu. Số
là vua Pharaô một mực không để cho dân Ít-ra-en xuất hành trở về quê hương. Sau khi
Môsê là người lãnh đạo dân, không thể thuyết phục Pharaô, Đức Chúa cho nước biến
thành máu[1], nạn ếch nhái đánh phạt toàn thể lãnh thổ Ai Cập; nạn ruồi, muỗi, nhặng
hoành hành. Từng đó tai ương vẫn chưa lay động lòng cứng cỏi của Pharaô. Thiên Chúa
tiếp tục phái ông Môsê đến nói với Pharaô: "Hãy thả dân Ta ra, để chúng thờ phượng Ta"
(Xuất hành 9,1).
Ông vẫn cố chấp. Hệ quả tiếp

1/3

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - THÔNG BÁO TIN VUI # 214

theo là ôn dịch xảy ra giết chết mọi xúc vật của người Ai Cập. Ngoài ra, khắp vùng phải
chịu nạn châu chấu, cảnh tối tăm.

2/ Tai họa sau cùng là các con trai đầu lòng Ai Cập đều bị sát hại. Tất cả vì lòng chai dạ
đá của nhà vua mà thần dân của ông phải chịu biết bao tai họa. Những tai họa, dịch
bệnh vẫn thường xảy ra. Thiên Chúa không tạo ra những tai ương đó! Kinh Thánh vận
dụng các yếu tố thiên nhiên để diễn tả rằng: "tất cả ở trong quyền năng của Thiên Chúa."

3/ Rời Ai Cập, dân Chúa phải lang thang trong sa mạc 40 năm. Nơi đây, chính dân Chúa
cũng nhiều lần cứng lòng tin, chối bỏ Thiên Chúa. Họ đòi trở lại Ai Cập, vì trong sa mạc
quá hà khắc và tương lai mịt mù. Thiên Chúa đã cho rắn độc đến sát hại nhiều người.Chí
nh Đức Chúa lại cho họ phương thuốc chữa trị khi bị rắn cắn (x. Dân số 21, 4-9).

4/ Cũng trong thời gian này, người dân Ít-ra-en phải đối diện với nhiều dịch bệnh[2].Một
trong những cơn đại dịch bệnh mà nó kéo dài cho tới thời đại chúng ta: bệnh phong (x.
Dân số 12, 10-15 và Đệ nhị luật 24,8-9).
Dĩ nhiên thời đó không có thuốc chữa.
4
Họ cũng chẳng biết đó là con vi khuẩn Mycobacterium leprae (Hansen) tấn công. Tất cả
bệnh nhân phong đều phải cách ly tuyệt đối và họ chết dần chết mòn với căn bệnh này.

*NIỀM VUI TIN TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG: Bệnh dịch có thể trở thành con đường hoán cải,T
hiên Chúa có tha thứ thì bệnh nhân mới được lành (x. Thánh vịnh, 32, 5).
Bạn và tôi cùng thăm hỏi, cầu nguyện cho những bệnh nhân đã qua đời trong bình an của
Chúa và an ủi, nâng đỡ gia đình họ.

*BẠN CẦN MỞ SÁCH PHÚC ÂM ĐỂ TRÊN BÀN ĐỌC LẤY 1, 2 CÂU KINH THÁNH ĐỂ SỐNG*
(ĐTC Phanxico)

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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