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CÓ CHÚA GIÊSU NÂNG ĐỠ CON NGƯỜI TRONG CƠN DỊCH CORONA

*TRONG NIỀM VUI Có Chúa Giêsu ở cùng, chúng ta an lòng. Với Chúa Giêsu, chúng ta hy
vọng. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được nâng đỡ giữa cơn dịch corona. Dù chưa biết diễn
biến tương lai của corona sẽ ra sao, nhưng bám víu vào Chúa trong lúc này là cần thiết!

1/ Trong khi dịch corona bùng phát, nhiều người Công Giáo chạy đến với Thiên Chúa xin
trợ giúp. Số người tham gia cầu nguyện tăng lên, với hy vọng cơn dịch sớm hạ xuống.
Ngoài ra, biết bao thánh lễ, buổi lần hạt, lòng thương xót, chầu Thánh Thể, tuần cửu nhật
cầu nguyện cho mỗi người trong cơn đại dịch này. Trên mạng Internet, chúng ta cũng bắt
gặp biết bao chia sẻ lời kinh van xin Chúa nhậm lời.

2/ Chính Giáo Hội cũng thôi thúc giáo dân chung tay bảo vệ sức khỏe, liên đới với nhau
trong hoàn cảnh u ám này. Chúng ta không thất vọng hay hoang mang. Ngược lại, Giáo
Hội tin rằng khi bám vào Chúa Giêsu, chạy đến than thở với Ngài, đời sống con người sẽ
khang khác, sẽ hy vọng và sẽ tươi sáng hơn mỗi ngày.

3/ Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân thứ 28[1], Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại
tầm quan trọng của Thiên Chúa trong nỗi đau bệnh của con người. Chúa tiếp tục mời gọi:
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28).
Nhất là trong cơn bệnh dịch, ai ai cũng cần nghỉ ngơi, được chăm sóc và bình an trong
tâm hồn. Khi nói câu này, chính Đức Giêsu đã trải nghiệm được nỗi đau của bệnh dịch,
tật nguyền. Suốt mấy chục năm trên dương thế, Giêsu chứng kiến biết bao người nghèo
khổ, bệnh tật, bị gạt ra khỏi xã hội do gánh nặng của lề luật và hệ thống xã hội áp bức,
v.v.
Họ cần được nâng đỡ, chữa lành, (x. Luca 6,19).

4/ Chữa lành là sứ mạng của Đức Giêsu. Đó không chỉ là chữa cho khỏi bệnh về mặt thân
xác. Đó không chỉ là tác động cho cơn dịch bệnh sớm qua đi. Nhưng trên hết, Ngài chữa
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lành toàn diện cho con người: thể xác lẫn tâm hồn. Chúng ta thấy có điều gì đó vô lý ở
đây! Nếu vậy tại sao mỗi ngày đều có người bệnh, số người chết trong dịch corona tăng
lên mỗi giờ.

5/ Đừng quên chính Đức Giêsu cũng chịu biết bao đau khổ và cái chết. Khi có kinh
nghiệm về khổ đau bệnh tật, Ngài "biết cách" nâng đỡ con người, an ủi những bệnh nhân.
Bạn nghĩ sao khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho rằng: "Bệnh tật khiến cho anh chị em
đặc biệt trở thành những người vất vả gồng gánh nặng nề. Và do đó, họ lôi kéo được cái
nhìn và trái tim của Chúa Giêsu."

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Có Chúa Giêsu ở cùng, chúng ta an lòng. Với Chúa Giêsu,
chúng ta hy vọng. Trong Chúa Giêsu, ta được nâng đỡ giữa cơn dịch corona. Dù chưa
biết diễn biến tương lai của corona sẽ ra sao, nhưng bám víu vào Chúa trong lúc này là
cần thiết! TÔI cầu nguyện cho nhiều người, nhất là Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc, biết
chạy đến với Thiên Chúa. Một khi đại dịch corona qua đi, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa
quan phòng mọi sự.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG VUI MỪNG VÀ TIN TƯỞNG LỜI CHÚA: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ
tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai
gõ cửa thì sẽ mở ra cho." (x. MAT-THÊUt 7, 7-12)

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