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SS 1. Phó Nguvèn-Trãi xin gò-i cho Muc-sir W . C. Cadman M<>l năm (12 sfi) giri lp.20 SS 1. Phó Nguvèn-Trãi 
Quiìn-lỳ Thrinh-Kinh Báo Mòi s8 Op.15 

Ilà-nói, llác-kỳ llà-n<>i. Ilâc-kỳ Mun báo xin trn tiííii trirác 

BlÊU HÁT ĐEM T R à l X U Ô N G B A T 
«llãij lĩiij ca-oinli, llur tluinh, oá bãi hál thiêng-lĩêng niá đtíi-đáp cùng nliati, 

và het lòrig hát mirng ngpt-khen Chùan 
(Ê-phê-3d 5: 19) 

S'-DIÊU thay là ành-hirô-ng cũa àni-nhac troii}* lòng ngiròi! Nó 
thúc-giuc ta làni nèn nhũng thù-doan anh-hùng, nó khicn quâh-
sĩ niòi-mtjt cú- hiìng-hái chien-dau trong hàng tràn, nó hàn-gán 
vêt thirang cùa kè cir-tang, giúp tin-dô nhin xa hon «trũng khóc-
lóc .» Câ den con tiè cũng thiu-thiu ngù vì nghc me hát ru êm-ái. 
Tuc-ngfr Anh có càu : «Àm-nhac có bùa yêu dè làm nguôi tĩím 
lòng hung-ác.» Nhnng, buôn thay, quĩ Sa-tan l)iêt rõ iinh-hucVng 

cíia iim-nhac; nó dúng đon ngot hát hay ciĩa phucVng ky-nfr mà cam-dô dò-n 
òng lìa-hò gia-dình, sa-diĩm vào vòng ô-ue, tõi-loi. 

MÒT N Ă N G - L l / C SUÓT MOI THÒM-BAI 

/ ^ I I U N G ta cân xct xcm gia-dình tin-dò và Hcii-Thánb phâi lc/i-dung àiii-nhac 
the nào. Kinh-Thanh nhicu lăn quâ-quyè't răng âm-nhac nguyên do Đúc 

Chiui TrcVi soi-hão và vãn là niòt năng-lirc trong vù-tri.i cùa Ngài, kè tir khi «các 
sao niai dông hát hòa nhau, và các con trai Đirc Chúa TrtVi cfit tiéng reo niirng» 
(Gióp 38: 7) cho dè'n khi diên nhfrng cànli cuôi-cùng trên sân khííu dia-ciìu, 
ttrc là khi nhfrng ke drror ciru-chuôc «dirng bén bièn pha-ly dó mà nâng dcVn 
câm cùa Đi'rc Chúa TrcVi. Chiing hãt bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con» (Khài-
huycn 15: 2, 

MÔT ÀNH-Hi rÒ 'NG KHÔNG Al LUCVNG X I Ê T 

/ ^ • I I A N G ai lircVng hê't dircrc giá-trj cùa thcr tliiinh và hài hát thièng-lièng. Bài 
J tho tliánh dìĩy v-nghĩa sàu-xa có i'lnh-huô-ng rát lcVn dc'n nôi nó tluròng 

nàng cao và ban plurcVc cho linh-hõn ho*n nicit bài giiing hùng-hôn. Màu-Hòi 
nhcV thff Ihánh mà dirac ket-quii gân biĩng sir truyên-dao. Các hãi tho- thánh 
cùa Tien-sĩ Simpson, ngiròi sáng-lãp Miĩn-H()i, là mõt si'rc manh chi-huy phong-
trào truyen dao cr ngoai-cjuôc và chrcVng dã cbìíp cánh cbo lòng sót-siĩng cũii các 
giáo-sĩ. Chira dù dãu, 116'u chúng ta chĩ lã tín-dô cho-n-chiinh, hièu và tin 
nhfrng chaii-lỳ cót-yê'u trong Kinh-Thiinh. Birc Chúa TrrVi muón ràng cuòc 
dcVi tlianh-khiet giũa thè'-gian õ-troc nay diroc bót phSn khìic-khc) nhcV mach 
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vui-mìrng, hcVn-hô tir nhù-ng hài tho thánh văng lên không dirt. Các bàc anh-
hùng clãu-tiên cùa Hôi-Thánli hát noi pháp-triròng, Phao-lô và Si-la hát trong 
nguc-Ihát, dó lã bâng-có tô ra Búc Cliúa TrcVi có Ihè khiè'n con-cái Ngài «vu i -
mìrng lám inòt cách không xié't kê ,» măc dău găp nghjch-cânh náo. Hân anh 
em cũng nhó sau khi ăn bfra cuôi vó-i các môn-dô yèu-qui, Birc Chúa Jèsus 
câ't tiè'ng hát tho thánh tuy ràng Ngài thãy rõ thăin-hinh trên cãy Thâp-tir và 
bây chiên trón bò Báng chăn. 

MC)T B Í - Q U Y Ê T T H Ã Y NGUÒN O'N-PHU'CVC 

" \ 7 Â Y , môt bài tho thánh (]iii-báu là con diròng virot qua nlnrng sir xúc-câm 
* dòn-dàp; nó là môt cách phát-bièu khi ta khòng thè nói ra l o i . Hát tho 

thãnh chăng nliũ-ng bày-tò lòng vui-mirng cũa kè tin dao, song còn truyen sir 
vui-mirng vào noi không có, cho linh-hôn sãu-khò diroc hón-liô- khôn xiet, và 
mcr toang tãm lòng dè nhàn-límh on-phiró-c thiên-thirong. Phao-lô nhân-biet 
tho thánh có giá-trj ló-n nlur thè', nèn õng khuyên các tín-dô Cô-lô-se nhir ta đã 
thãy trèn kia. 

MC)T T Ă C LÒNG T H À N H T R O N G BÀl THO" T H Á N H 

T H O ' thánh ich-loi nhir thê', nhirng biè't bao tin-do dùng sai kbi thò-phirong 
Chúa ! Mòt tin-nir cao tuòi nguòi niróc My nicVi dén thăin Bông-diro-ng, 

giàng máy bài giúp ich giáo-lnrn, có nói vói chúng tôi rSng nhieu anh chj em 
khòng thât lòng hát tho thánh. Theo bài hát thi lu'ra dàng lion linh-hõn và 
thàn-thè dè hâu V Ì Q C Búc Clnia T r ò i , nlnrng trong lòng nào có nghĩ dén nlurng 
lcVi In'ra trong-thè à'y. Mièng xin Ngài cho niình bi thù-rèn dè điroc thánh-sach, 
nlurng khi tbât găp nhu" thê thi làp-tóc lam-băm, loan-ngbich. Btrc Chúa TrcVi 
vui nghe tiêng hát xuãt tir dáij tđm-hÒn thành-thirc, nhung inòi-miéng hát suòng 
nhũng diêu ngân-nga, du-dirong bãt-(]uá là giâ bò. Vây, chúng ta phài luôn 
luòn nghĩ den nhfrng l ò i mình hát, phài «hát theo tâm-thân, cũng hát bâng trí-
khòn» theo nlur Sir-dô Phao-lô dã day (I Cô 14: 15). Neu không the thàt lòng 
hát, thà ta làm thinh I 

MC)T CÕI BÔNG-DirO 'NG V A N G KHÚC CA T H I Ê N - T H U Q ' N G 

T AI nira, các ban thanh-niên tâp hát bôn giong, hop thành mòt ban giúp cho 
• ~ ciiôc thò-phu'ong thèm phăn long-trong, nên nhcV luôn ràng công-viêc niình 
chĩ diroc pluróc nêu mình hát cõt dè dep lòng Bi'rc Chúa Tr&i chó khòng phãi dè 
vui tai hôi-chíing. Tiêng bát dãu hay dên dàu cũng mát het y-nghĩa thièng-
liêng nêu ta mâng lo xem hôi-chúng có khen cung đon, tiè'ng hát cùa minh 
chSng. Nguyèn Chúa cho các nhà-thò- và nhà rièng kháp xir năy vang tiê'ng 
hát niirng ngoi-khen Chúa ! Các ban có biêt-tài vê âm-nhac nèn cõ-gãng soan 
nhfrng bài hát mó-i-mè, thiêng-liêng, hitjp váininh-thăn riêng cùa dân-tôc Vi?t-
Nani, dó cũng là môt câch hâu vi£c Chúa rát có hi?u-lirc. Neu khõng thè soan 
nhfrng bân dò-n du-dirong thi nên dira theo nhũng bân dòn sSn có mà dăt lò-i-
lê có văn-clurong và ỳ-nghĩa thiêng-liêng sâu-xa. Kìa, biè't bao ngirài dem 
àn-tir cùa Birc Chúa Trò i vè àm-nhac trôn lân vói nhũ-ng cuòc vui-choi tôi-lõi, 
lur-hoai, ô-ué! Anh chi em hãy chuyên tâm tâp-tành âm-nhac thánh-khiêt 
dè tò cho ho biè't ràng con-cái Birc Chúa Tríri đu-oc ciru-chuôc và du-oc phiêu 
tráng dêu có tám lòng văng mach kính-mè'n và càm-kích d6i vó-i Ciru-Chúa 
dã dem sir trong-sach, vui-mùng đén cõi dò-i bj rùa-sâ vì có tôi-Iôi, và dã 
cho chúng ta diroc có «vui-mirng lâm môt cách khòng xiêt kè và vinh-biên» 
( IPh i -e - ro 1 :8 ) . — T. K. B. 


