
 

 

ịch phụng vụ được chia ra  Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên. 

Trong mỗi mùa lại có những ý nghĩa khác nhau tùy theo bài đọc trong thánh lễ. Do đó, để có bài hát cho 

phù hợp với ý nghĩa của buổi lễ, trước hết phải để ý đến mùa phụng vụ và 3 bài đọc trong thánh lễ. Đây là 

một việc làm không đơn giải, vì các bài hát hiện thời không đủ để diễn tả hết mọi ý nghĩa của các bài đọc. Khác 

với thánh lễ bằng tiếng Latin, mỗi buổi lề đều có những bài hát được soạn sẵn dành riêng cho lễ hôm đó. Bên 

tiếng Việt, có tuần thì nhiều bài hát phù hợp với chủ đề, có tuần thì không có bài nào hết, lúc đó, ca trưởng phải 

hiểu theo một nghĩa rộng, tương đối liên quan đến chủ đề mà chọn bài. Thêm vào đó, không dễ gì nhớ hết các bài 

hát mỗi khi nghĩ tới một chủ đề.... Đó là một trở ngại lớn cho ca trưởng khi chọn bài hát, nên cần sự cộng tác của 

nhiều người may ra tìm được bài hát đúng với chủ đề buổi lễ. 
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Kèm theo đây là một bài viết cùng chủ đề của nhạc sĩ 

Minh Thảo: 

Chọn bài hát trong Thánh Lễ 

Tôi dự lễ trong nhiều nhà thờ ở thành phố, người 

ta có cảm giác các bài hát không được chọn lọc kỹ lắm 

hay có khi chẳng chọn lọc gì, tới nơi là hát và hát bất cứ 

bài nào ở bất cứ chỗ nào. Thành ra trong lễ, tiếng là có 

bài, có người hát, nhưng hỏi rằng những bài hát và những 

người hát ấy có giúp người ta cầu nguyện không thì thật là khó nói. Hát mà không giúp người ta cầu nguyện hay 

không thấy cầu nguyện gì ở trong bài hát và nơi người hát, thì là một sự mất thời giờ vô ích, bởi hát nên là cầu 

nguyện hai lần. 

Vậy thế nào là bài hát nên? 
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Hát nên là hát hay, hát đúng theo mọi nghĩa, hay về nghệ thuật, hay về ý nghĩa và đúng về cung giọng, kiểu 

cách và tinh thần. Một trong những cái đúng của công việc ca hát trong nhà thờ là chọn bài hát cho đúng chỗ, đúng 

lễ. Không phải hễ cứ lễ Đức Mẹ hay vị Thánh nào là mang các bài hát về Đức Mẹ hay vị thánh đó ra hát vào bất cứ 

phần nào trong lễ. Trong lễ có ca Nhập lễ, Đáp ca, Ha-le-lui-a, Tiến lễ, Hiệp lễ và Kết lễ. Trong những bài ca đó, 

ca Tiến lễ và Kết lễ để tùy ý không bắt buộc. Ha-le-lui-a là để hát. Nếu không hát có thể bỏ như Quy Chế Tổng 

Quát Sách Lễ Rôma số 39 nói. Còn những bài kia buộc phải hát đúng nội dung và hình thức. Nội dung của ca 

Nhập lễ là đưa cộng đoàn vào tinh thần ngày lễ, cần vui tươi, phấn khởi lôi cuốn. Cả nhà thờ hát chung thì tốt nhất. 

Còn không thì một mình ca đoàn, hay luân phiên: ca đoàn hát phần chính khó hơn, cộng đoàn hát phần chung ngắn 

và dễ hơn. Vì vậy các nhà soạn nhạc phụng vụ nên lưu ý soạn phần vắn và dễ cho cộng đoàn, không nguyên ở ca 

nhập lễ mà nhất là đáp ca. Bài ca nhập lễ có thể chọn tùy theo ý tưởng trong ca Nhập lễ hoặc một bài hát nào gần 

với ngày lễ hôm đó, như lễ Đức Mẹ thì có thể hát một bài về Đức Mẹ có liên hệ xa gần với buổi lễ cử hành hôm 

đó. Còn Đáp ca thì bó buộc phải hát theo Thánh Vịnh ghi liền sau bài đọc một. Hiện có khá nhiều Thánh Vịnh 

được soạn để hát Đáp ca. Những bài ca này thường phải viết theo lời phụng vụ và Kinh thánh nên dòng nhạc nhiều 

khi không được tự do bay bướm,  thành ra nhiều người cho là buồn và không thích hát. Nhưng ở đây nội dung là 

chính, nhạc là tùy để phục vụ cho nội dung. Tuy vậy, nhạc trong hình thức Đáp ca cũng không được kém cỏi hay 

xoàng xĩnh, vì như thế là thiếu hẳn một đặc tính của Thánh nhạc là nghệ thuật hay hình thức hoàn chỉnh. Cộng 

đoàn vừa nghe lời Chúc trong bài đọc, bây giờ phải đáp 

lại. Phụng vụ đã chọn cho chúng ta những lời đối đáp 

thích hợp trong Thánh Vịnh. Chúng ta phải dùng những 

lời đó hay gần như những lời đó mà đáp mới thích hợp. 

Chẳng vậy e rằng sẽ không tránh được cảnh như người 

ta thường nói “ông nói gà bà nói vịt” nghĩa là Chúa nói 

một đàng, chúng ta đáp một nẻo. Vì vậy chọn bài Đáp 

ca cho nhằm là điều vừa cần thiết vừa có ý nghĩa. Ca 

trưởng và ca đoàn không nên coi nhẹ vấn đề này, nếu 

muốn tỏ ra là người biết quy luật hát Thánh ca phụng vụ 

trong nhà thờ. 

 

Cuối cùng là bài ca Hiệp lễ. Bài này có tính cách 

kết hợp tâm hồn những người tham dự thánh lễ với Chúa Giê-su Thánh Thể, nhất là những người đang hay vừa 

rước lễ. Bởi vậy, không gì nghịch lý hơn là hát những bài ở đâu đâu không quy hướng về những tâm tình tạ ơn, thờ 

phượng, kết hợp mến yêu, ca tụng đối với Chúa Giê-su. Cho dù hôm đó là ngày lễ kính Đức Mẹ thì cũng không 

được chọn và hát những bài về Đức Mẹ ở chỗ này. Vẫn có thể hát về Đức Mẹ nhưng ở chỗ khác như trong phần 

Kết lễ chẳng hạn. Vì thế không thể nhân lễ an táng hay lễ mồ mà hát những bài đời như “ơn nghĩa sinh thành” hay 

“ơn cha” vào đây được. Về điểm này, “Bài hát cần đúng vị trí” trong bài trước đã bàn giải cặn kẽ, không cần nhắc 

lại. 

Nói tóm lại, chọn bài hát trong nhà thờ là điều cần thiết và là một đòi hỏi theo quy luật của Thánh ca và 

tinh thần phụng vụ. Có chọn bài hát cho nhằm thì buổi lễ mới biểu lộ được sự duy nhất giữa các bản văn phụng vụ 

với các bài hát. Như vậy mới hướng tâm trí các người tham dự vào trọng tâm của buổi lễ cử hành, khỏi bị phân tán 

và tan loãng vào những âm thanh ồn ào và lời lẽ vu vơ không nuôi dưỡng và yểm trợ cho lời cầu nguyện. 

Vậy làm thế nào để chọn bài hát cho nhằm? 

Thưa phải xem ngày lễ trong sách lễ Rôma và trong sách bài đọc, xem lời của ca Nhập lễ, Đáp ca, Hiệp lễ 

rồi chọn bài hát theo các chỉ dẫn Kinh thánh trong những bài đó. Nếu có sẵn các bài đó thì tốt, bằng không phải tìm 

các bài có những lời lẽ tương đương. ………. 

Mong rằng từ nay, ca trưởng, ca đoàn và mọi người liên hệ lưu tâm chọn các bài để hát trong Thánh lễ cho 

phù hợp nội dung buổi lễ, hầu nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và giúp cộng đoàn nữa, vì đó là nhiệm vụ và chức 

năng của ca đoàn. 

 


