
  
Sưu tầm cho Ca Đoàn St. Nicholas 

Trần Yêm Thông 
 

A ĐOÀN LÀ HỘI ĐOÀN TỐT NHẤT, VINH DỰ NHẤT VÀ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT XỨ 
ĐẠO. HÁT THÁNH CA LÀ CẦU NGUYỆN HAI LẦN. MỘT LỜI CA BẰNG BA LỜI CẦU. MỘT 
LỜI CA BẰNG BA LỜI KINH với điều kiện chúng ta phải hát thật tâm tình, khiêm nhường và yêu 

thương. Nếu không thì: BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI CẦU. BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI KINH, và 
sự phục vụ sẽ trở nên vô ích như nước đổ lá khoai, dẫn đến Chúa sẽ rất buồn. Hãy hát với sự thổn thức của con 
tim chân thành. Hãy hát như lần đầu, lần cuối và lần duy nhất bạn được hát trong đời. 
 
 HÁT HAY KHÔNG BẰNG HAY HÁT. HÁT KHÔNG HAY, NHƯNG TẤM LÒNG MÊ SAY. 
 
 CA ĐOÀN ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “LINH MỤC ĐỒNG TẾ” SỐ MỘT. 
 Nếu vị chủ tế Thánh lễ là linh mục chủ tế, thì không ngoa khi nói rằng, ca đoàn chính là “Linh mục đồng 
tế số 1” và cộng đoàn dân Chúa tham dự là “Linh mục đồng tế số 2.” 

C 



NHỮNG LÝ DO NGƯỜI CÔNG GIÁO SUNG 
SƯỚNG KHI ĐƯỢC VÀO CA ĐOÀN 
 
LÝ DO SỐ 1: ĐƯỢC GẦN CHÚA VÀ CÓ ĐỨC 
TIN VỮNG MẠNH 
 Chính Thánh Augustinô đã nói: Hát là cầu 
nguyện hai lần. Khi ta hát tâm tình, thì trái tim ta được 
gần trái tim Chúa nhất. Một lời ca bằng ba lời cầu. 
Một lời hát bằng ba lời cầu. Một lời ca bằng ba lời 
kinh. Ta sẽ được đẹp lòng Chúa và những ca viên 
khác sẽ nâng đỡ đức tin non yếu của chúng ta. 
 
LÝ DO SỐ 2: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MÌNH 
VÀ NGƯỜI KHÁC 
 Khi những lời hát của ta sốt sắng, thánh thiện, 
thì tâm hồn ta và cộng đoàn được nâng lên gần Chúa. 
Rất nhiều người ngoại đạo, sau khi vào nhà thờ nghe 
Thánh ca, họ đã có cảm tình với đạo Công giáo và 
quyết định theo đạo. 
 
LÝ DO SỐ 3: ĐƯỢC NGỒI CHỖ VINH DỰ- 
TRANG TRỌNG. 
 Nếu bạn vào ca đoàn, dù nhà thờ có đông cỡ 
mấy đi nữa, bạn sẽ không bao giờ phải lo mất chỗ. 
Bạn luôn có chỗ danh dự đàng hoàng để dự Thánh lễ. 
 
LÝ DO SỐ 4: ĐƯỢC HỌC HỎI VỀ GIÁO LÝ VÀ 
KINH THÁNH 
 Chính những bài Thánh ca là những kiến thức 
về Kinh thánh và Giáo lý. Bạn sẽ có cơ hội hiểu biết 
Chúa và yêu mến Chúa hơn. 
 
 
LÝ DO SỐ 5: ĐƯỢC XẢ HƠI - NGHỈ NGƠI - THƯ 
GIÃN 
 Bạn vẫn thường hát Karaoke để xả stress. Vậy 
thì khi bạn hát Thánh ca, bạn sẽ trút được biết bao lo 
âu, bao nhiêu gánh nặng. Bạn sẽ lạc quan hơn, vui 
tươi hơn, sống có ích hơn. 
 
LÝ DO SỐ 6: BẠN ĐƯỢC RÈN NHỮNG TÍNH 
TỐT 
 Khi học hát, bạn sẽ học được sự kiên trì, lòng 
nhẫn nại, sự dịu dàng, sự khéo léo, sự uyển chuyển… 
Bạn sẽ bớt phạm tội và không sa vào những tệ nạn xã 
hội. 
 
LÝ DO SỐ 7: BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI HỌC CHÂN LÝ 
CUỘC ĐỜI 
 Rất nhiều lời Thánh ca có những chân lý cuộc 
sống. Bạn sẽ thuộc nó và áp dụng vào cuộc sống hằng 
ngày để cuộc sống bạn hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Ví 

dụ: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai 
người sẽ trở về bụi tro… 
 
LÝ DO SỐ 8: BẠN SẼ CÓ CON TIM YÊU 
THƯƠNG HƠN 
 Những bài Thánh ca là những lời xuất thần từ 
trái tim rỉ máu của các tác giả. Khi bạn chìm mình vào 
lời hát, con tim bạn sẽ ngấm những tâm tình yêu 
thương. Ví dụ: Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức 
Chúa Trời… 
 
LÝ DO SỐ 9: BẠN SẼ ĐƯỢC MẶC ĐẸP VÀ 
LUYỆN GIỌNG HÁT CỦA MÌNH 
 
 Bạn sẽ được khoác lên mình những bộ quần áo 
sang trọng, đẹp đẽ hoặc áo dài đồng phục thướt tha. 
Nếu giọng của bạn không hay, bạn sẽ được rèn luyện. 
 
LÝ DO SỐ 10: BẠN SẼ ĐƯỢC ĐỌC SÁCH 
THÁNH 
 Ngày xưa, phải có chức vụ mới được vinh dự 
công bố Lời Chúa. Ngày nay, nếu bạn vào ca đoàn, 
bạn sẽ được vinh dự đọc sách Thánh và được gần và 
học những lời Chúa dạy. 
 
 Còn rất nhiều lý do nữa, như nhiều ca viên đã 
bén duyên nhau và nên vợ nên chồng. Cũng có nhiều 
ca viên đã quyết định đi tu sống đời dâng hiến. Rồi 
nhiều ca viên đã đi thi các giọng hát hay và gắn bó đời 
mình với nghề ca hát. 
 
LÝ DO THÌ CÒN NHIỀU, NHIỀU LẮM. 
  
 Tuy nhiên, chúng ta phải phục vụ trong tâm 
tình khiêm nhường và yêu thương, sốt sắng và thánh 
thiện thì mới đẹp lòng Chúa, có ích cho bản thân và 
người khác. Nếu không thì sẽ như dã tràng xe cát biển 
đông, nhọc nhằn vất vả nhưng không được gì. Chúng 
ta cũng không nên vào ca đoàn chỉ để được mặc trang 
phục đẹp và nay bộ này, mai mốt kia. Quá để ý đến 
quần áo, thì sẽ không để ý hát tâm tình được đâu. Vào 
ca đoàn không nhất thiết phải hát hay nhưng phải hát 
tâm tình chân thành. Vào ca đoàn là một vinh dự lớn 
lao, vào ca đoàn là một hạnh phúc tuyệt vời. Vào ca 
đoàn là vào hội đoàn tốt nhất và quan trọng nhất của 
một xứ đạo. Không ai quá rảnh và cũng không ai quá 
bận để vào ca đoàn. Mình thích thì mình vào thôi. Cứ 
muốn là được. 
 
 Hỡi các bạn trẻ, hãy nhanh chân vào ca đoàn 
giáo xứ của bạn. Nếu bạn không vào ca đoàn, thì hãy 
thuộc và hát theo ca đoàn khi bạn đang dự lễ. 



Hãy luôn ghi nhớ: 
 
MỘT LỜI CA BẰNG BA LỜI CẦU. 
MỘT LỜI CA BẰNG BA LỜI KINH. 
 
 Tuy nhiên, chúng ta phải hát thật tâm tình, 
khiêm nhường và yêu thương. Nếu không thì: 
 
 
BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI CẦU. 
BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI KINH. 
 
 Ca tụng Chúa là có lợi cho mình, chứ Chúa 
không cần ta ca tụng. Và hãy luôn nhớ vào ca đoàn là 
vì mình và vì yêu mến Chúa 
 


