November,2020

Editor: Rev. David Lam
Bạn thân mến,
Theo Dr. Paul Mills, a professor of family medicine and public health
at the University of California San Diego School of Medicine. Dr. Mills đã
làm một nghiên cứu và khảo sát trên 186 người độ tuổi 66 trở lên, hầu hết có
chứng bệnh trầm cảm, lo phiền, sợ hãi, cao máu, cao mỡ vá có nguy cơ dẫn
đến “Nhồi máu cơ tim” (Heart Attack) và “Tai biến mạch máu não” (Stroke).
Với những câu hỏi về thái độ và hành xữ trong sự biết ơn trong đời sống hàng
ngày. Với bảng hướng dẫn và thay đổi cuộc sống trong thái độ và hành xữ
trong sự biết ơn mỗi ngày trong vòng 90 ngày. Sau 90 ngày tất cả bệnh nhân
trở lại tái khám thì kết quả cho biết như sau:




Tất cả những người thực hành và có thái độ biết ơn trong cuộc sống hàng
ngày thì triệu chứng Trầm cảm,lo phiền, sợ hãi không còn nữa. Xác suất bị
Heart Attack và Stroke giảm xuống 70%
Tất cả những người không thực hành và không có thái độ biết ơn triệu
chứng Trầm cảm, lo phiền, sợ hãi không suy giảm. Xác suất bị Heart Attack và Stroke tăng 50%

Sứ Đồ Phao Lô đã có lời khuyên cho những tín hữu tại Côlôse 3:15-16
như sau: “Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em,
Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể,lại phải biết
ơn. Hãy để Lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất
cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi,
thánh ca,linh khúc, với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời,”
I. Phải biết ơn khi có sự bình an ;hòa bình,hiệp nhất với mọi người:
Câu 15: “Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em, Đức
Chúa Trời kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể,lại phải biết ơn.”
Khi sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng nghĩa là người đó đang có
đời sống an bình với Chúa, không có gì trục trặc với Chúa; không có chiến
tranh hay chống nghịch Chúa. Bản chất của con người luôn luôn muốn sống
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Theo dục vọng ; tham vọng và sự đòi hỏi của bản ngã là làm
theo ý muốn của mình hơn là ý Chúa. Kết quả là có sự bất an
trong lòng. Từ đó dẫn đến những chứng bệnh lo phiền; căng
thẳng và trầm cảm vì nội tâm có sự phản loạn với Chúa thì
không thể có bình an được. Cho nên khi sự bình an của Chúa
ngự trị trong lòng là phước hạnh Chúa ban cho và cũng là tín
hiệu hay dấu hiệu của một đời sống không có gì đen tối và lợn
cợn hay dơ bẩn trong tâm trí và lòng. Đời sống hanh thông hay
minh bạch với Chúa thì dẫn đến đời sống hòa bình với người
khác. Chiến tranh; hận thù và giết hại lẫn nhau giữa người với
người; giữa quốc gia này với quốc gia khác bắt nguồn hay
nguyên nhân là con người đang bất hòa với Thiên Chúa. Khi con
người đang bất hòa với Thiên Chúa, thì không thể nào có hòa
bình với người khác được. Hai điều này như hình với bóng
không bao giờ tách rời ra được.
Khi bạn có sự bình an của Chúa chiếm hữu trong
lòng,lúc đó bạn cũng đang có đời sống hòa bình với người khác,
đây là nguyên tắc và định luật bất di, bất dịch không bao giờ
thay đổi. Đây có phải là lý do bạn dâng lên Chúa lời tạ ơn
không? Đời sống luôn luôn có lời tạ ơn Chúa vì những ơn phước
của Chúa tuôn đổ, không phải vật chất đầy đủ hay mọi sự thành
công trên đời trong kinh tế-nghề nghiệp-học vấn nhưng là đời
sống bình an trong Chúa và với mọi người. Trong mùa Tạ ơn
năm nay, xin Chúa cho bạn có thì giờ lắng đọng và hãy chấm
dứt những lăng xăng, bận rộn của “Cơm ăn, Áo mặc” để có thì
giờ ngồi xuống yên lặng, trầm ngâm và nhìn lại hành trinh suốt
năm qua và đếm những ơn phước của Chúa. Ngay cả không có
một ơn phước nào, bạn cũng nên làm theo điều President Thomas Monson đã nói: “Sincerely give thanks not only help us
recognize our blessing but it also unclock the door of Heaven.”
II. Phải biết ơn khi có Lời Chúa dầy dẫy trong lòng
và có cơ hội hướng dẫn người khác sống và làm theo Lời
Chúa:
Câu 16a: “Hãy để Lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng
anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ khuyên răn lẫn
nhau…”
Chữ Dwell=κατοικῆσαι=To house permanently, reside
=Lời Chúa sống hay Ngự trị trong Trí và Tâm. Đó là một đặc ân
Chúa ban cho những người có khả nặng dạy và tư vấn người
khác về Lời Chúa . Người có Trí-Tâm-Tài là người có sự hiểu
biết Lời Chúa (Trí); Có tấm lòng yêu mến Lời Chúa (Tâm); Có
Tài dạy dỗ Lời Chúa cho người khác. Đó là Đời sống phong phú
khi có Lời Chúa đầy dẫy trong Trí và Tâm. Đây là ơn phước lớn
mà Chúa ban cho bạn. Nếu không có điều này xẫy ra trong đời
sống bạn thì đó là cái khổ của bạn: “Người có Trí mà không có
Tâm là người Máy; Người có Tâm mà không Trí là người tâm
thần” và là cái họa cho người khác khi bạn dạy và tư vấn về Lời
của Chúa cho người khác. Đây là họa không phải Phước.

Một đời sống không có Lời Chúa đầy dẫy trong Trí và Tâm . Hệ quả là khổ xẫy ra cho bạn và Họa sẽ xẫy ra cho
người khác khi Bạn dạy và tư vấn Lời Chúa cho người khác mà chính mình không có Lời Chúa đầy dẫy trong Trí
và Tâm dẫn đến “thành quả” là : “ Dân ta sẽ bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết.”(Ôsê 4:6a)

III. Phải biết ơn trong lời cảm ta qua Thánh thi; Thánh ca; Linh khúc:

Câu 16b: “hết lòng hát thánh thi, thánh ca,linh khúc, với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời,”
Sứ Đồ Phao lô tiếp tục kêu gọi và khuyến khích Tín Hữu tại Côlôse thể hiện tấm lòng biết ơn với cao điểm
và với hành động cụ thể đó là dùng Thi Thiên; Thánh Ca; Linh khúc để cảm tạ Chúa. Dùng tất cả thể loại âm nhạc
và dụng cụ nhạc khí để bày tỏ âm điệu và cung bậc của tấm lòng biết ơn là điều Chúa ưa thích. Nhiều Thi Thiên đã
được phổ nhạc như Thi Thiên 23 để nói lên sự chăn dắt của Chúa như người Chăn hiền lành; Thi Thiên 86 nói lên
tấm lòng Cầu nguyện và biết ơn Chúa vì đã đáp lời cầu nguyện trong cơn gian truân. Thi Thiên 90 nói lên sự biết
ơn Chúa về sự sáng tạo Trời đất và con người cũng như sự chăm sóc; quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa v..v...;
Thánh Ca Kinh Điễn Amazing Grace (Ân Sủng lạ lùng) cùng với Những Thánh ca Giáng Sinh bất hủ không bao
giờ lỗi thời và qua đi; Linh Khúc được sáng tác bởi Thánh Linh cảm hứng những Tác giả như Don Moen : With a
thankful heart; You will be my song; Hallelugia to the Lamb hay Hillsongs: Jesus I need you;Broken Vessel; Let
there be light. Tất cả những Linh Khúc đã không thể thiếu trong giờ Ca ngợi Chúa và đã đụng chạm cũng như thay
đổi biết bao nhiêu đời sống.
Theo American Music Therapy Association của Havard University, Cho biết trong khoa Cardiac Therapy
(Tim Trị Liệu) dùng âm nhạc cho những người bị bệnh tim hay những người vừa mới có giải phẩu Tim được
khuyến khích cần phải nghe nhạc trong 1 giờ mỗi ngày giúp cho cardiovascular system giảm áp xuất của Máu;
chậm đi nhịp đập của Tim; giảm đi lo phiền trong tâm trí; giảm đi cơn đau của tim và cơn đau sau giải phẩu; giảm
đi căng thẳng sau cơn giải phẩu. Khi chúng ta dùng âm nhạc; lời ca tiếng hát của mình dâng lên Chúa làm cho đời
sống được thăng hoa. Tất cả đau buồn, căng thẳng, lo phiền trong trí hay trong lòng sẽ tan biến.

Một cậu bé ngồi trong nhà thờ trong giờ Ca ngợi Chúa, quay qua thì thầm với Cha những lời như sau:
Tại sao Ca đoàn hát những bài Thánh ca quá buồn và với những giọng ca quá thô thiển. Con quá buồn ngũ và cảm
thấy
mệt
mỏi
khi
nghe
những
giọng
điệu
và
những
bài
Thánh
ca
này.
- Cha cậu bé khuyên con: Nếu con muốn không còn buồn chán khi hát những bài Thánh ca nầy! Tại sao con không
sáng
tác
và
dự
phần
vào
Ca
đoàn
để
góp
tiếng
hát
của
con
đi!
- Sau đó cậu bé đã bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa cho mình sáng tác những bài Thánh ca. Từ đó Hội Thánh đã có
những bài Thánh ca như sau: “When I Survey the Wondrous Cross.” - “Joy to the World” là một trong 350 Thánh
ca Kinh Điển được góp vào Thánh Ca của Hội Thánh cải chánh từ Thế Kỷ 16 do tài sáng tác Thánh Ca từ Isaac
Watts.
Nếu đời sống bạn vẫn có những lời than phiền hay lo phiền nhiều điểu và cảm thấy không hài lòng trong
cuộc sống hãy làm theo Lời khuyên của Sứ đồ Phao lô và Issac Watts, đó là hãy mở Thi Thiên; Thánh Ca và Linh
Khúc mà ca ngợi Chúa và dâng lên Chúa những lời cảm tạ, bạn sẽ không còn có thì giờ để than phiền và trong môi
miệng bạn sẽ không còn những bài Ai ca nữa nhưng thay vào đó là Hoan Ca. Hãy bắt đầu một ngày với những lời ca
tiếng hát ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa, tôi tin rằng những tiếng ca não nề và buồn chán sẽ không còn ở trên môi
miệng bạn. Muốn thật hết lòng.
Trân trọng trong Chúa,
David Lam,SOG

