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NHỮNG BÀI CA TRONG LUCA & CÔNG VỤ 

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN NÀO CHO NỀN THÁNH NHẠC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 

MS David Dong 
Ths Sáng tác Nhạc Viện SGVN 
Mục vụ thánh nhạc Việt Nam. 

*** 

 Kinh Thánh Tân Ước thường trích dẫn những phần đoạn trong Cựu Ước mang tính dung 

nạp. Lu-ca/Công vụ cùng một tác giả có trích dẫn các thi ca Cựu Ước thể hiện tính dung nạp toàn 

diện của sự cứu rỗi. Lâu nay tín hữu thường chỉ đọc những "bài ca" trích dẫn trong Cựu Ước được 

chép trong Tân Ước với những sự dạy dỗ khác nhau, chẳng hạn bài ca Mary như một trích dẫn hay 

tái hiện lại bài ca ngợi của An-ne , hoặc xem những trích dẫn các phần Cựu Ước như sự tham chiếu 

thường thấy ở các sách Tân Ước để làm nền tảng, hoặc minh chứng cho sự ứng nghiệm của Cựu 

Ước thời Tân Ước... 

 Mục đích của việc nghiên cứu bài ca trong Lu-ca và Công vụ để thấy được chương trình 

Cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Jesus trên nhân loại. Chủ đề bài hát mang đậm nét sự 

cứu rỗi toàn diện, làm sáng tỏ ý nghĩa việc trích dẫn, chương trình Đức Chúa Trời cho người Do 

Thái cùng người ngoại bang. Phần đầu Luca có những bài ca chứa đựng ý nghĩa cứu rỗi toàn diện 

trong khi phần còn lại của Luca/Công Vụ sự trích dẫn thi ca Cựu Ước như là sự củng cố vững chắc 

cho những quan điểm thần học cùng những dạy dỗ theo bối cảnh của từng câu chuyện.   

 Thơ ca trích dẫn từ Cựu Ước trong Luca/Công Vụ truyền tải những ý nghĩa trọng đại của 

Phúc Âm cho người Do Thái và ngoại bang qua cuộc đời sứ mạng của Cứu Chúa Jesus cũng như 

những liên quan đến sự mở mang nước Chúa trong thời kỳ Hội thánh đầu tiên.  

I. CÁC BÀI CA VÀ TRÍCH DẪN TRONG LUCA VÀ CÔNG VỤ 

1. Các bài ca có tính dung nạp từ Cựu Ước tìm thấy trong Phúc âm Lu-ca  

- Bài ca Ma-ri (Bài Ca Tụng của Bà Ma-ri - Magnificat) Bài ca ngợi của Xa-cha-ri Bài ca của bà 

Ma-ri này thường được dùng làm nền cho nhạc hoà tấu và thánh ca hợp xướng, cảm hứng để nhạc sĩ 

sáng tác ca khúc giáng sinh như Mari did you know (BuddyGreene-MarkLowry), Bài ca Mari (Vĩnh 
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Phúc) , Breath of Heaven (Eaton Chris). Cũng như bà An-ne mẹ của Sa-mu-ên (ISa 2:1-10),  Ma-ri 

đã tôn vinh Đức Chúa Trời bằng lời ca về những gì Ngài dự định làm cho thế gian qua trung gian 

đời sống của Mari. Trong cả hai bài ca từ 

Cựu Ước lẫn Tân Ước, Đức Chúa Trời đã 

được hình dung như một chiến sĩ đấu tranh 

cho những người nghèo khổ, những kẻ 

bị áp bức và những người bị coi khinh1. 

Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài, trông 

đợi nơi sự nhơn từ của Chúa. Chính Mari là 

một người nữ khiêm nhường, kính sợ Đức Chúa Trời đã và đang trải qua những thử thách của đời 

sống. Điều mà Mari đối diện với thực tế của phong tục tập quán và ngay cả luật pháp khi mang thai 

mà chỉ có hứa hôn cùng Giô-sép. Sự tương đồng giữa bài ca Anne và Mari là quyền năng của Đức 

Chúa Trời vượt qua giới hạn của con người, sự giải cứu của Ngài khỏi những sự đối địch, thù 

nghịch mà chính hai nhân vật liên quan trong bài ca một từng trải và một đang trải qua.  

- Bài ca ngợi của các thiên binh thiên sứ trong sự hân hoan loan báo Đấng Mê-si-a giáng sinh. Bởi 

đó Đức Chúa Trời gia thêm ơn của Ngài cho những người đã không làm gì xứng đáng để nhận ơn 

ấy. Truyện tích về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã cùng vang lên với loại âm nhạc vốn là nguồn 

cảm hứng cho các nhà soạn nhạc từ 2.000 năm nay. Bài ca của các thiên sứ đã được mọi thời đại 

yêu chuộng. Nó thường được gọi là bài Vinh danh (Gloria) theo chữ đầu của bản dịch La-văn, là 

nền tảng cho các tác phẩm hợp xướng hiện đại, các thánh ca Giáng sinh truyền thống, và những 

thánh vịnh cổ xưa. 

- Bài ca của Xa-cha-ri.  Xa-cha-ri nói tiên tri về việc hiện đến của một Cứu Chúa sẽ cứu chuộc dân 

mình, và ông cũng nói tiên tri rằng con trai ông là Giăng sẽ dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Toàn thể 

những lời tiên tri Cựu Ước đang ứng nghiệm - cho nên chẳng có gì để lấy làm lạ khi Xa-cha-ri ca 

                   
1 Thánh Kinh chú giải Lu-ca *Việt Bible. 
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tụng Đức Chúa Trời! Đấng Mê-si-a sẽ đến trong thời của Xa-cha-ri, và con trai ông lại được chọn 

để dọn đường cho Ngài. 

 Bài ca của Si-mê-ôn, ông là một người Y-sơ-ra-

ên tin kính, trông đợi sự yên ủi của Đức Chúa 

Trời (nghĩa là sự giải cứu - Êsai 40:1; 61:2) đối 

với dân tộc của ông và ông đã nhận được lời hứa 

của Đức Chúa Trời rằng ông sẽ không chết trước 

khi thấy Đấng Mê-si đến. Ông xem sự đến của 

"đứa trẻ" như là sự đến của Đấng Cứu thế cho 

muôn dân chứ không phải cho riêng người Do 

Thái. Đây  là sự đề cập lần đầu tiên đến sự cứu chuộc phổ quát đã được hứa trong Cựu ước (Thi 

Thiên 98:1-9 ; Êsai 49:6)  

- Bài ca của nữ tiên tri Anne mà Kinh thánh đề cập " con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã 

cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37 rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám 

mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu 

nguyện. 38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về 

con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem" (Luca 1:36-38) Cụ bà An-ne 

được gọi là một nữ tiên tri, cho thấy cụ bà có mối liên hệ mật thiết khác thường với Đức Chúa Trời. 

Các tiên tri không nhất thiết tiên báo về tương lai. Vai trò chủ yếu của họ là phát ngôn thay cho Đức 

Chúa Trời, công bố chân lý của Ngài. 

- Bài ca của các thiên sứ trong đêm Chúa giáng sinh, " Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, 

Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (Luca 2:14). Trong bốn sách Phúc Âm chỉ có thể tìm 

thấy bài ca của các thiên thần trong Luca mà thôi. Bài ca này thường được gọi là bài Vinh danh 

(Gloria) theo chữ đầu của bản dịch La-văn, là nền tảng cho các tác phẩm hợp xướng hiện đại, các 
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thánh ca Giáng sinh truyền thống, và những thánh vịnh cổ xưa2. 

 

2. Các trích dẫn từ Thi Thiên và sách tiên tri trong Cựu Ước trong Luca/Công vụ 

Trong muôn loài thọ tạo thì duy con người được Đức Chúa Trời ban cho ngôn ngữ phong phú để 

tương tác và ca ngợi Chúa. Đặc biệt hơn mỗi ngôn ngữ có những âm tiết, âm sắc khác nhau tùy 

vùng địa phương và ngay trong ngôn ngữ đã có âm điệu. Không ai biết thơ và ca có từ bao giờ, bởi 

vì con người luôn có khuynh hướng làm đẹp những gì mình có thể lưu truyền được, nên tiếng nói 

truyền đạt bằng chữ viết không còn là thứ tiếng nói truyền miệng thông thường nữa, mà là thứ tiếng 

được gọi giũa, trau chuốt, đãi lọc. Từ đó ta có văn thơ, tức là những công trình nghệ thuật của tiếng 

nói được chuyên chở bằng chữ viết3. Thi ca đi vào đời sống xã hội cách tự nhiên với tính chất gần 

gũi, dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc. Thi ca chiếm một số lượng lớn trong văn chương Cựu Ước4 do đó 

việc trích từ Cựu Ước trở thành "truyền thống" đối với hầu hết các trước giả Tân Ước trong số đó 

trích dẫn thường là Thi ca.  Ngoài những bài ca liên quan đến sự kiện Cứu Chúa giáng sinh phần 

trên, các trích dẫn dưới đây là điển hình trong nhiều hình thức mà trước giả dùng trong hai sách của 

mình với nhiều mục đích khác nhau.  

- Trích dẫn trong Ê-sai 40:3 về Giăng Báp-tít (Luca 3) Lời tiên tri bởi Ê-sai đã ứng nghiệm một 

cách diệu kỳ bởi một sứ giả sẽ đến trước Chúa Jesus để "dọn đường" cho Ngài. Ban bằng đường cái 

có nghĩa là dẹp đi các chướng ngại vật và trải thảm đỏ để đón nhận sự đến của Chúa. Ê-sai bảo dân 

sự hãy chuẩn bị thật sẵn sàng để nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít đã dùng 

những lời này khi ông thách thức dân chúng hãy chuẩn bị cho sự đến của Đấng Mê-si-a (Mathiơ 

3:3). 

- Trích dẫn trong Thi Thiên 91: 11,12 (Luca 4:11) tác giả ghi lại câu chuyện "sự cám dỗ" và trích 

dẫn một phần Thi  thiên 91. Tại đây ma quỉ đã diễn giải sai Thánh Kinh. Mục đích của Thi Thiên 

91:1-16 là để cho thấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với người thuộc về Ngài, chớ không phải 

                   
2 Thánh Kinh chú giải Luca (Viet Bible) 
3 Giáo sư Nguyễn Xuân Hồng. Các sách Thi ca (đại cương về thi ca). Thư viện UUC. 
4 Giáo sư Nguyễn Xuân Hồng. Các sách thi ca. Chương 1. Thư viện UUC. 
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để xui giục họ lạm dụng quyền năng của Đức Chúa Trời nhằm những sự phô trương ngu dại hay để 

gây xúc động mạnh mẽ nơi mọi người.  

- Trích dẫn trong Thi Thiên 118 :2 (Luca 20:17) Bằng cách trích dẫn Thi Thiên 118, Chúa Giê-xu tỏ 

cho các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy rằng ngay đến việc họ chối bỏ Đấng Mê-si-a cũng đã được nói 

trước trong Thánh Kinh. 

 Trích dẫn trong Thi Thiên 110:1 (Luca 20: 43) 

Chúa Giê-xu đã trích dẫn Thi Thiên 110:1 để cho 

thấy rằng Đa-vít vốn biết rõ Đấng Mê-si-a sẽ vừa 

là con người cũng vừa là Đức Chúa Trời nữa. 

Người Pha-ri-si chỉ trông mong một con người 

đứng lên trị vì để phục hồi sự cao trọng của Y-sơ-

ra-ên như vào thời của Đa-vít và Sa-lô-môn vậy. 

- Trích dẫn Giô-ên 2:28-32 (Công vụ 2: 17-21) một lần nữa tác giả Công Vụ trích dẫn lời tiên tri 

trong Cựu Ước để giải thích những hiện tượng đang xảy ra lúc bấy giờ và thể nào để ứng nghiệm 

lời của tiên tri Giô-ên. Lời tiên tri mang tính thi ca có thể làm dịu tính chất của vấn đề mà những 

người tại thành Giê-ru-sa-lem đang bối rối về những hiện tượng họ thấy nơi các sứ đồ và môn đồ 

trong ngày lễ Ngũ Tuần.  

- Trích dẫn Ê-sai 53:7,8 (Công vụ 8:32,33) câu chuyện cho thấy trích dẫn từ Ê-sai 53 là hình thức 

thi ca thường dùng trong xã hội thời bấy giờ. Người ngoại bang Ê-thi-ô-bi này đang đọc trích dẫn 

Ê-sai về những lời tiên tri về Chúa Jesus nhưng ông không hiểu. Bởi Đức Thánh Linh cảm thúc mà 

Philip đã gặp gỡ viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi này để trình bày Phúc Âm Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm 

ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai như thế nào.  

- Trích dẫn Êsai 49:6 (Công vụ 13:47) thể nào sứ đồ Phao-lô đã dùng trích dẫn từ sách tiên tri Ê-sai 

trong bài giảng luận của mình tại thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi về sự Đức Chúa Trời đã hoạch định dân 

Y-sơ-ra-ên sẽ là ánh sáng của Ngài (Esai 49:6). Từ dân Y-sơ-ra-ên Chúa Giê-xu đã ra đời, Ngài là 
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ánh sáng cho các dân các nước (Luca 2:32). Ánh sánh này sẽ lan toả ra và soi sáng cho người ngoại 

quốc. 

- Trích dẫn A-mốt 9:11,12 ( Công vụ 15:16,17) là một trích dẫn quan trọng của sứ đồ Gia-cơ giữa 

các sứ đồ và trưởng lão tại hội nghị ở Giê-ru-sa-lem liên quan đến việc tranh luận giữa những người 

đã tin từ xứ Giu-đê đến bảo những kẻ trong dân ngoại vừa tin phải vâng giữ luật pháp Môi-se. Bởi 

sự trích dẫn của Gia-cơ nhằm xác nhận xác nhận ý định của Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi các dân ngoại 

mà thôi. 

 Kết luận, qua các bài ca và trích dẫn trong Luca/Công Vụ tác giả làm sáng tỏ những lời tiên 

tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm cách diệu kỳ qua sự kiện Cứu Chúa Jesus giáng sinh. Mặt 

khác những trích dẫn thi ca nhằm dạy dỗ đời sống tin kính của độc giả, bày tỏ quyền năng trong sự 

tể trị thần hựu của Đức Chúa Trời trên dân sự Ngài. Theo Philip Wesley Comfort: " Khi người ta 

đọc Tân Ước trong các văn bản Hy Lạp với con mắt thơ sẽ thấy nhiều đoạn thơ đẹp như mùa xuân 

cho cuộc sống. Những bài thơ này không chỉ thức tỉnh tâm trí chúng ta, chúng còn kích thích trí 

tưởng tượng và khơi dậy cảm xúc của chúng tôi.5 Cũng theo đó mà Philip Wesley cho rằng những 

bài giảng của Chúa Jesus ( chẳng hạn, bài giảng trên núi) cũng theo thể thi ca vô cùng tươi đẹp, nhẹ 

nhàng và kích thích thính giả theo dõi những điều Ngài muốn chuyển tải kế đến cho thính giả của 

Ngài.  

 

II. SỰ DUNG NẠP VỀ CỨU RỖI TOÀN DIỆN TRONG CÁC BÀI CA VÀ THƠ CA CỰU 

ƯỚC.  

Theo ước lượng, Thi Ca chiếm khoảng 1/3 trong Cựu Ước6 cả thảy bao gồm toàn bộ Cựu Ước (trừ 

phần văn xuôi ngắn) như Gióp, Thi Thiên, Châm ngôn, Nhã-ca, và Ca-thương. Phần lớn của sách 

tiên tri Ê-sai, Giê-rê-mi, và các sách tiểu tiên tri cũng mang hình thức thơ ca trong cách trình bày và 

nội dung. Nhiều học giả xem Gióp là không chỉ là bài thơ vĩ đại nhất trong Cựu Ước, nhưng cũng là 

                   
5 https://wipfandstock.com/store/The_Poems_and_Hymns_of_the_New_Testament 
6 http://www.angelfire.com/sc3/we_dig_montana/Poetry.html 
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một trong những bài thơ vĩ đại nhất trong tất cả văn chương Thánh Kinh. Thơ ca được trích trong 

Cựu Ước dung nạp về sự cứu rỗi toàn diện trong 10 ý nghĩa sau. 

 

1. Sự cứu rỗi.  

Thánh Kinh và những gì đã chép ở trong bày tỏ về 

chương trình Cứu rỗi toàn diện của Đức Chúa 

Trời qua Cứu Chúa Jesus. Từ sự đối chiếu trích 

dẫn phần trên, hay những bài ca trong chương hai 

của Luca đều xoay quanh nội dung Cứu rỗi mà sự 

ra đời của Cứu Chúa Jesus đã làm ứng nghiệm 

hoàn toàn những lời tiên tri Cựu Ước về sự đến 

của Ngài. Tác giả Hê-bơ-rơ trích dẫn từ Thi Thiên 40:6-8 "Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi 

đến - Trong sách có chép về tôi - Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa" (Heb 10:7), tác giả muốn 

chuyển đển cho độc giả thông điệp rằng Chúa Cứu Thế đã đến để dâng thân thể Ngài trên thập tự 

giá vì chúng ta như một sinh tế được Đức Chúa Trời chấp nhận trọn vẹn. Phương pháp mới mẻ và 

sinh động của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta để được đẹp lòng Ngài không phải giữ luật pháp 

hay thậm chí kiềm chế. Đó là bởi lấy đức tin đến với Ngài để được tha thứ rồi theo Ngài bằng sự 

vâng phục kính yêu7. 

2. Quyền phép Đức Chúa Trời  

Hội Thánh đầu tiên trong Công vụ trích dẫn Cựu Ước về quyền phép của Đức Chúa Trời qua danh 

Chúa Jesus trong công cuộc truyền giáo cho người Giu-đa và ngoại bang bởi những dấu kì phép lạ 

hay thậm chí những dự bắt bớ họ đối đầu ( Ha-ba-cúc 1:5 ; Giô-ên 2:28-32; Thi Thiên 16:8-11; Thi 

Thiên 2:1,2) 

3. Đấng thương xót  

Trong bài ca của Mari có nhắc đến yếu tố Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót nhân từ "Và Ngài 

                   
7 Thánh Kinh chú giải Hê-bơ-rơ. Việt Bible  
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thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia." (Luca 1:50) tương  tự  như bài ca của An-ne (I 

Samuên 2) đã cất đi nỗi sĩ nhục của An-ne về sự son sẻ của mình, nhưng ở đây Mari đã ca ngợi Đức 

Chúa Trời ở mức độ cao hơn, bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh bài ca ngợi của Mari về sự giải 

cứu lớn không chỉ cho dân tộc mình mà cả thế giới bởi sự đến của Chúa Jesus.  

4. Lời hứa  

Bài ca tụng của Xa-cha-ri không chỉ mang yếu tố về Đức Chúa Trời hay thương xót, Xa-cha-ri còn 

tỏ ra sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng "nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, Theo như Ngài đã 

thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi". (Luca 1:72,73) Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-

ra-ham là sẽ ban phước cho tất cả các dân tộc qua ông (Sa-mu-ên 12:3). Lời hứa này sẽ được ứng 

nghiệm qua Đấng Mê-si-a, là hậu duệ của Áp-ra-ham. 

 

5. Uy quyền tối thượng  

Bài ca tụng của Mari chứa đựng ý nghĩa về sự oai nghi và uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời 

trên tuyển dân Ngài cũng như trên các dân ngoại bang. "Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, 

Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên; Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay 

không." ( Luca 1: 52,53) Tính thần hựu của Chúa trong mọi sự giúp cho con dân Chúa sống bình an 

khi đối diện nghịch cảnh. Mari trong bối cảnh còn đối diện với nhiều hiểm nguy đến tính mạng 

mình bởi luật pháp Cựu Ước sẽ ném đá người nữ chưa chồng mà có thai. Song đứng trước thử 

thách đang đến, Mari vẫn ngợi ca Đức Chúa Trời bởi biết uy quyền lớn lao của Ngài và hết lòng 

trông cậy.  

6. Đấng chịu xức dầu 

68 Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, 

Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, 

69 Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài 

Một Đấng Cứu-thế có quyền phép " (Luca 1)  
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Xa-cha-ri nói tiên tri về việc hiện đến của một Cứu Chúa sẽ cứu chuộc dân mình, và ông cũng nói 

tiên tri rằng con trai ông là Giăng sẽ dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Toàn thể những lời tiên tri Cựu 

Ước đang ứng nghiệm - cho nên chẳng có gì để lấy làm lạ khi Xa-cha-ri ca tụng Đức Chúa Trời! 

Đấng Mê-si-a sẽ đến trong thời của Xa-cha-ri, và con trai ông lại được chọn để dọn đường cho 

Ngài.  

7. Ánh sáng cho thế gian 

"Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng 

chúng tôi, Để soi những kẻ ngồi chỗ 

tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng 

đưa chân chúng tôi đi đường bình an. 

(Luca 1:78,79) Bởi sự cảm động của 

Đức Thánh Linh và bởi sự tỏ trước 

của Ngài qua bài ca ngợi của mình 

Xa-cha-ri đã tuyên bố Đấng Mê-si-a 

sẽ sanh ra chính là Ánh sáng cho thế 

gian. Si-mê-ôn đã thốt lên trong sự vui mừng rằng " Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt 

muôn dân, Soi khắp thiên hạ,Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài" (Luca 2:31,32) 

8. Đấng yêu thương, chậm giận, đầy dẫy lòng nhơn từ 

Mari trong bài ca ngợi mình đã nhắc đến ơn yêu thương của Đức Chúa Trời vì cớ lời hứa Ngài cùng 

tổ phụ mình. Ngài là Đấng thành tín với điều Ngài đã hứa vì Ngài là Đấng nhơn từ, "Ngài đã vùa 

giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người 

luôn luôn," (Luca 1:54) 

9. Đấng ban ơn cho kẻ khiêm nhường  

Với An-ne việc bị người khác xem mình là son sẻ rồi trêu chọc là một điều đau khổ. An-ne cứ kiên 

nhẫn cầu nguyện chờ đợi Chúa trả lời đến nỗi khiến tiên tri Hê-li hiểu lầm là cô say rượu. Về sự này 

trong Y-sơ-ra-ên trở thành một câu chuyện lạ lùng về việc Chúa làm, hơn thế nữa Ngài ban ơn cho 
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người khiêm nhường. Mari ngợi ca Chúa về điều kì diệu Ngài đang làm trên đời sống mình và nhận 

ra rằng Ngài không ngớt ban ơn cho người khiêm nhường bước đi trong ý muốn Ngài.  

10. Sự giải cứu cho dân ngoại bang 

Sự Cứu rỗi Thiên Thượng mang tính phổ quát cho toàn nhân loại. Trong khi người Giu-đa tìm một 

Đấng Mê-si-a để giải cứu dân tộc khỏi ách đô hộ của chính quyền La-mã thì Đức Chúa Jesus đã đến 

để xây dựng vương quốc thuộc linh. Bài ca của các thiên sứ bày tỏ điều này rõ hơn cả, "Sáng danh 

Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người" (Luca 2:14) điều này 

được tỏ ra cho những kẻ chăn chiên trước tiên về thông điệp cứu độ của Đấng Mê-si cho loài người 

bao gồm cả dân Giu-đa và dân ngoại bang. Điều này cũng được Si-mê-ôn xác nhận trong bài ca 

ngợi của mình " Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân; Soi khắp thiên hạ; Và 

làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài" ( Luca 2:31,32) 

 Kết luận, các bài ca trong Luca/Công vụ cho độc giả thấy một sự dung nạp toàn diện ít nhất 

qua mười yếu tố trên bày tỏ chương trình Cứu rỗi của Đức Chúa Trời trước cho người Giu-đa sau 

cho người Gờ-réc tức là dân ngoại (Rôma 2:10) . Bởi tính trọng đại đó mà mà các thi nhân trải qua 

hơn 2000 năm không ngừng sáng tác, cảm tác trước tình yêu của Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng 

đức  tin nơi Lời Ngài về những điều đã chép. Ngày nay các sáng tác âm nhạc Cơ Đốc cũng không 

thể ngoài các yếu tố về sự dung nạp toàn diện đã trình bày phần trên. Các yếu tố này sẽ được bàn 

tiếp trong sự ứng dụng thích hợp như thế nào trong các tác phẩm thánh nhạc đương đại. 

 

III. NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO NỀN THÁNH NHẠC VIỆT NAM ĐƯƠNG 

ĐẠI 

Thần học thánh ca (Hymnology) là một nghiên cứu hấp dẫn. Người ta có thể tiếp cận những bài 

thánh ca và nghiên cứu lịch sử của các bản thánh ca, câu chuyện đằng sau các bài thánh ca, cuộc 

sống của những nhà sáng tác, các từ ngữ hay ca từ mang tính thần học trong những bài hát. Điều 

này giúp cho con dân Chúa không chỉ hát nhưng qua sự ca ngợi với tấm lòng am hiểu lời Chúa, ý 

muốn Ngài giống như Thi Thiên đã chép " Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất; Hãy hát ngợi 
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khen cách thông hiểu." (Thi Thiên 47:7) Tính thần học trong ca từ của thánh ca đóng vai trò trọng 

đại. Nếu xem việc ca ngợi Chúa là quan trọng trong đời sống tín hữu thì việc "chuyển tải" ý muốn 

Đức Chúa Trời hay ca từ phù hợp với Thánh Kinh là vấn đề đặt ra trước tiên đối với một "sáng tác 

phẩm" thuộc thánh nhạc đương đại. 

1. Tính thần học trong thánh ca Việt Nam 

Được sinh ra và lớn lên trong Phúc Âm Liên Hiệp HTTL Việt nam, hầu hết mỗi tín hữu Việt Nam 

nói chung đều yêu quyển thánh ca Tin 

lành. Những giai điệu du dương, ca từ của 

bài hát tuyệt đẹp, gây dựng và cảm động ít 

nữa đã đọng lại trong tâm hồn mỗi tín hữu 

Cơ Đốc. Riêng quyển thánh ca của 

HTTLVN được chuyển ngữ và hiệu đính 

năm 1956 là một kiệt tác của nhân loại về 

âm nhạc kinh điển được sáng tác từ thế kỷ 

17 - 19 bởi những nhạc sĩ lỗi lạc như J.S.Bach (1685-1750), W.A.Mozart (1756-1791), Robert 

Schumann ( 1810-1856), F.P. Schubert (1797-1828), các nhạc sĩ vô danh... cùng với sự kết hợp của 

các văn sĩ, linh mục, mục sư, nhà truyền giáo và nhiều tín hữu cộng tác để viết nên ca từ cho các 

sáng tác trong đó có cả giai điệu cổ, bản dân ca, ca cổ các nước Âu Châu.  

"Có một điều ít được biết đến đó là những bài thánh ca ấy ít nhiều cũng dạy hay truyền đạt cho 

người hát những giáo lý của đức tin đồng thời phát triển sự hiểu biết thần học trong dân sự Chúa 

mỗi khi họ hát8" Ích lợi của việc này ở chỗ âm nhạc kết hợp với những sự dạy dỗ, giáo lý rút ra từ 

Thánh Kinh giúp cho người hát dễ nhớ, bản thân bài ca đi vào lòng khi nó được hát bằng cả tâm 

hồn và nhiệt huyết. Tương tự như vậy ngày nay cũng xuất hiện các biệt thánh ca, kinh tiết ca 

(Scripture song) hoàn toàn là lời thánh kinh được đặt giai điệu âm nhạc vào để hát rất hiệu quả thay 

vì tín hữu phải thuộc một câu kinh thánh. Có thể nói đức tin của Cơ Đốc Nhân được gây dựng đáng 

                   
8 http://www.weeklybiblestudy.org/study/hymns.htm (trích bài viết của tác giả 
Christopher Laforet 2001) 
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kể sau vị trí độc tôn của Lời Chúa bởi việc Ca ngợi Ngài. Tính thần học của Thánh ca Việt Nam có 

thể tìm thấy trong mười yếu tố ở phần II. Tuy nhiên dưới đây là hai đặc điểm mang tính thần học 

trong Thánh ca Việt Nam nói riêng.  

1.1 Ba Ngôi Đức Chúa Trời 

Quyển Thánh Ca Tin lành Việt Nam tại Hoa Kỳ chia làm năm phần, ba phần đầu chứa đựng trọn 

vẹn những bài ca chuyên biệt về Đức Chúa Trời (Ba Ngôi, tể trị và cứu chuộc) ; Đức Chúa Jesus 

Christ (Giáng sinh, đời sống và chức vụ, chịu khổ và chết, phục sinh và thăng thiên, tái lâm) ; Các 

bài ca ngợi Đức Thánh Linh.  

Chẳng hạn bài thánh ca số một, Tụng Mỹ Chúa Linh Năng với dòng đầu lời Anh rất rõ " Praise to 

the Lord the Almighty, the King of Creation" (Quì lại Chúa Đấng linh năng, Vua vinh diệu tạo vạn 

vật chúng dân )9. Tính chất của bài hát tương tự như bài ca của các thiên thần trong đêm loan tin 

Chúa Cứu Thế Jesus giáng sinh cho các mục đồng "Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình 

an dưới đất ân trạch cho loài người" (Luca 2:14) ca ngợi tôn qui vinh hiển tình yêu của Đức Chúa 

Trời đã ban Con Một của Ngài đến trần gian để đem con người đến sự phục hòa với Đức Chúa Trời.  

Đặc điểm của loại bài ca này nhằm xây dựng mối tương quan giữa con người (cá nhân người hát) 

với Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà thôi, tức theo chiều "thẳng" của thập tự. Bài hát xây dựng đời sống 

tín hữu tăng trưởng chiều kích của đức tin nơi Đấng tối cao. Tương tự với thể loại bài ca ngợi Cứu 

Chúa Jesus, tín hữu được chuyển tải trực tiếp thông điệp của Thánh kinh về Chúa Jesus qua nội 

dung bài hát. Và cũng có thể thấy sự ích lợi tương tự khi tín hữu ca ngợi Đức Thánh Linh. Như đã 

nói ở trên, ích lợi của các bản thánh ca mang tín thần học ở sự truyền tải những lẽ thật căn bản trực 

tiếp từ  bản văn đến lời ca giúp cho tín hữu hiểu lẽ thật qua phương tiện âm nhạc. Ngay cả những 

người không biết đọc, họ cũng có thể hát và sự dạy dỗ về niềm tin cũng đến qua những bài ca ngợi.  

1.2  Các vấn đề chung liên quan đến đời sống đức tin và Hội thánh.  

Sự phân loại các bài thánh ca sau "chủ đề" Ba Ngôi trong quyển thánh ca tin lành Hoa Kỳ (và Việt 

nam) rất công phu và phong phú, tất cả được chia thành hai phần : Đời sống đức tin và Hội thánh. 

                   
9 Praise to the Lord, the Almighty. Lời: Joachim Neander (1650-1680). Nhạc điệu 
Đức, 1688 
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Có thể thấy "chiều ngang" của thập tự giá qua mục đích của sự ca ngợi để xây dựng đời sống tín 

hữu với Thánh kinh, tín hữu với tín hữu, tín hữu và Hội thánh, tín hữu và cuộc sống. Ở thể loại này 

Đức Chúa Trời vẫn là Đấng quan phòng và tể trị trong mọi sự.  

Tương tự như các bài ca, những lời trích dẫn thi ca Cựu Ước bởi các môn đồ thời Hội thánh đầu 

tiên mang tính gây dựng và an ủi hết sức trong cơn bắt bớ. Những thi ca trong Cựu ước được trích 

dẫn đúng thời điểm luôn mang nhiều điều khích lệ nâng đỡ. 

"Vì sao các dân nổi giận, 

Lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 

Các vua trên mặt đất dấy lên, 

Các quan hiệp lại, 

Mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài" ( Công Vụ 4:25,26)  

Luca ký thuật việc các môn đồ trích dẫn Thi thiên 2:1,2 sau sự kiện Phierơ và Giăng bị bắt và tra 

khảo trước tòa công luận, bị răn đe về việc rao truyền đạo Chúa tại thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi bị 

các quan, trưởng lão, các thầy thông giáo răn đe cấm cản, các môn đồ trở về cùng anh em mình mà 

cất tiếng cầu nguyện. Sự trích dẫn thi ca trong lúc nhóm lại là một sự khích lệ lớn vô cùng đối với 

các môn đồ đầu tiên trong tình hình bị giáo quyền bắt bớ khó khăn, " Khi đã cầu nguyện, thì nơi 

nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn 

dĩ " (Công Vụ 4:31)  

2. Các sáng tác mang tính Thánh Kinh (Scripture song)  

2.1  Các ca khúc được viết trên nền tảng Thánh Kinh  

" Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn 

Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời" (Cô-lô-se 3:16) Các Thi thiên, thánh ca và bài ca 

thuộc linh là một cách nói theo nghĩa rộng và bao gồm các Thi thiên của Cựu Ước, những bài thánh 

ca thờ phượng, cũng như những bài ứng tác trong Cơ Đốc Giáo. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến vai trò của 

các bài hát để "dạy khuyên nhau". Việc sử dụng các thi ca, ca vịnh, thơ thánh trở nên phổ biến ít 
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nữa là trong những Hội thánh mà Phao-lô đã mở mang thuộc về dân ngoại như ở Hội thánh thành 

Cô-lô-se.  

Từ đây có thể đánh giá vai trò của Kinh Thánh hay tính thần học trong các ca từ của thánh ca đương 

đại ở Việt Nam ngày nay. Có quá nhiều các ca khúc hay biệt thánh ca ngày nay được sáng tác để 

diễn tả tâm trạng, cảm xúc của tác giả về một vấn đề cuộc sống theo Chúa. Tuy nhiên nếu sáng tác 

phẩm mang tính thần học từ việc trích dẫn Lời Chúa chuyển biên thành ca từ sẽ đem đến nhiều ích 

lợi gây dựng như điều sứ đồ Phao-lô khuyên bảo Hội thánh Cô-lô-se.  

Các songbook (sách thánh nhạc) ngày nay ở Hoa Kỳ như ấn phẩm của Hosanna, Maranatha, Thank 

You music (Anh), Hillsong (Úc Châu) chẳng  hạn, việc đăng trích các câu kinh thánh nền tảng của 

bài hát giúp tín hữu "định hướng" loại bài hát được dùng vào hoàn cảnh nào rất thuận tiện trong sự 

thờ phượng và gây dựng.  

Các bài hát "kinh tiết ca" (Scripture song) tức là những bài hát được sáng tác hoàn toàn dựa vào 

thánh kinh hay gọi là "phổ nhạc" cho những câu kinh thánh được chọn để tạo nên ca khúc. Thế loại 

bài ca này hết sức cần thiết trong đời sống thờ phượng Cơ Đốc. Hội thánh TLVN có những ca khúc 

điển hình như Thi Thiên 90 (Vũ Đức Nghiêm), Đáng chúc phước thay (Giê-rê-mi 17:7 - Nguyễn 

Thanh Toàn) ; Xin Chúa mở mắt (Thi thiên 119:105 - Paul E.Cralson), Chúa là vầng đá ( Mathiơ 

7:26,27 - Paul E. Carlson), các sáng tác dựa trên chủ đề dân ca Việt Nam (chuyển biên) dựa trên các 

Thi thiên (David Dong)10  

2.2  Tính dung nạp từ Kinh Thánh trong các ca từ  

Thật ra Hội thánh có rất nhiều ca khúc như thế này hay nói cách khác đa phần các sản phẩm thánh 

nhạc với ca từ mang tính dung nạp Thánh Kinh. Các bài thơ Cơ đốc, thi ca Cơ đốc đương đại cũng 

mang tính dung nạp Thánh Kinh trong tác phẩm thơ ca. Theo nghĩa Hán Việt, dung nạp (容納)có 

nghĩa là "bao dung, tiếp thụ" vì vậy các sáng tác phẩm Cơ Đốc phải mang lấy hay bao gồm ý nghĩa 

thần học của Thánh Kinh, thấm nhuần các giáo huấn mà Thánh Kinh dạy. Như đã nói ở phần trước, 

các bài ca cũng chuyển tải nội dung thần học của các giáo lý thay vì phải đọc thì được hát trong hội 

                   
10 Có thể tham khảo ở website của tác giả: 
http://www.daviddong.vn/giangdong/index.php?section=54 
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chúng. Điều này giúp cho con trẻ hay ngay cả người không thể đọc chữ cũng có thể học biết các lẽ 

đạo hay giáo lý qua các bài hát trong sự thờ phượng hay sinh hoạt hàng ngày.  

Chẳng hạn, một bài hát dành cho thiếu  nhi về lòng yêu mến sự nhóm lại "em dậy sớm để đi nhà 

thờ, trời xanh lơ đẹp như mơ...vì em luôn ca ngợi Chúa Cha. Không được trễ lúc đi nhà thờ ..." bài 

hát này chứa đựng hai yếu tố dạy dỗ từ Thánh Kinh về sự thức sớm để tìm kiếm Chúa và không 

được bỏ qua sự nhóm lại ( Thi thiên 5:3 ; Hê-bơ-rơ 10:25) ; một bản biệt thánh ca khác của nhạc sĩ 

Lê Ngọc Vinh (Khi Jesus vô lòng) "khi Jesus vô lòng như hoa xuân tưng bừng, với khúc hát hoan 

ca, tiêu tan bao u sầu không lo toan nghi ngờ lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta". Bài hát mang giá trị của 

sự dạy dỗ tín hữu phải tôn Đấng Christ làm Chúa và chủ trong đời sống, có vậy cuộc sống mới tươi 

mới an vui như mùa xuân. Điều đó được chép " nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh 

trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, 

song phải hiền hòa và kính sợ" (II Phi-e-rơ 3:15)  

3. Sự cảm tác và mặc khải trong nhạc thánh 

Các ca khúc thế gian tràn ngập những dung tục, lời than vãn cuộc sống, phản ảnh những tình cảm, 

xúc cảm của đương sự với cuộc đời và thường không 

có lối thoát nào cả. Cá biệt hơn có những bài hát hủy 

diệt đem con người đến tận cùng của tuyệt vọng.  

Trái với thái cực đó, thánh ca đem con người đến gần 

Chúa nơi họ có thể nhận được sự vui mừng, bình an, 

an ủi và khoái lạc. Bởi chính Đức Chúa Trời là nguồn 

của sự sống. Ngoài yếu tố kỷ thuật, có hai yếu tố cần thiết trong sự hình thành nên một tác phẩm 

thánh nhạc sau đây. 

3.1 Cảm tác (Luca 2:25-39)  

Bài ca tụng của Si-mê-ôn là một cảm tác điển hình. Ông trông đợi sự yên ủi của Y-sơ-ra-ên. Người 

cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến để làm trọn cho Ngài 
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các thường lệ luật pháp đã định. Si-mê-ôn bồng ẳm con trẻ và bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời. 

Một bài hát được cảm tác đáp ứng các điều kiện sau:  

- Đức Thánh Linh ngự trên hay đầy dẫy trong lòng (2:25b) 

- Được cảm bởi Đức Thánh Linh để hành động (2:27)  

- Ngợi khen Đức Chúa Trời ( 2:28)  

- Khiến cho lòng người cảm nhận điều gì đó trong sự vận hành của Chúa. Ở đây, "Cha mẹ con trẻ 

lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con" (2:33) 

- Gây dựng đức tin. Hay những lời khôn ngoan và tri thức được tỏ ra ( 2:34,35) 

- Cảm xúc về những việc Chúa vừa làm để có thể bật ra thành lời hát cảm tạ chúc tụng. Điều này 

cũng tương tự như bài hát thiêng liêng (thuộc linh) được dạy khuyên trong Cô-lô-se 3:16 hay một 

bài hát "mới" (new song) mà Chúa đặt để trong môi miệng của người. 

Cảm tác là sự sáng tạo tức thì qua thơ ca, bài hát bởi sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh từ trong 

lòng. Ngày nay việc sáng tác đối với các ca nhạc sĩ Cơ Đốc dẫu có dễ dàng bởi tài năng hay phương 

pháp họ có. Song, vẫn cần sự chạm đến, thúc đẩy bởi Chúa. Thường thì người ta ghi nhận cảm xúc 

của mình trước một vấn đề qua âm nhạc. Các cảm tác thường để lại những ảnh hưởng mạnh cho 

người nghe. Một nghệ sĩ Cơ Đốc luôn cần có yếu tố cảm tác bởi Đức Thánh Linh trong các sáng tác 

phẩm của mình.  

3.2 Mặc khải  

Phần cuối của bài hát Si-mê-ôn đã "bày tỏ" những 

điều về Con trẻ cùng Giô-sép và Mary (2:34,35). Tín 

hữu thường mang theo cảm xúc sau khi nghe một bản 

thánh ca hay, đọng lại đâu đó trong tâm hồn mình giai 

điệu và ý nghĩa của ca từ cùng với những lời dạy 

khuyên thấu đến lòng. Để có những ca từ hay và sâu 

sắc như vậy, người sáng tác phải trải qua giai đoạn "cưu mang" trong lòng những nỗi niềm, những 

khao khát. Thường thì những mặc khải của Chúa như những gánh nặng cưu mang, khao khát hay 
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mơ ước ấp ủ trong lòng được thúc đẩy để viết ra. Có những khải tượng được viết xuống thành bài 

hát và đã thay đổi cộng đồng, nhiều con người... 

- Bài ca của Mary là một sự mặc khải trước đó bởi thiên sứ Chúa đến báo tin về Con trẻ mà Mary 

sắp cưu mang và sẽ được sinh ra để "trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng" ( Luca 1:31-

33)  

- Lời cầu nguyện của Xa-cha-ri cho con trai mình bởi sự mặc khải Thiên Thượng để biết rằng " con 

trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài," 

(1:76) 

Ở Hội thánh Hillsong Australia năm 2009, ca nhạc sĩ Brook Fraser đã viết một bài hát được phổ 

biến ngay lập tức trong cộng đồng các nhà thờ khắp thế giới. Được hỏi yếu tố nào giúp Fraser sáng 

tác được bài hát này, cô trả lời " tôi sáng tác giai điệu và lời bài hát đang lúc cầu nguyện và có một 

khải tượng đến về giới trẻ Úc Châu". Lập tức cô viết xuống sự mặc khải đó với lời hát và giai điệu 

như sau " I see the king of glory, Coming on the clouds with fire The whole earth shakes 

I see a generation. Rising up to take their place. With selfless faith" tạm dịch là tôi thấy Vua vinh 

hiển đến trên các từng trời với lửa, khắp đất rúng độn. Rồi tôi thấy một thế hệ, chỗi dậy nắm lấy vị 

trí của mình với đức tin quên mình"11 bài hát đã khích lệ, thôi thúc một thế hệ chỗi dậy mạnh mẽ 

sống và truyền giáo cho vương quốc Chúa. 

 
Có thể kết luận rằng bởi sự khao khát, ao ước, cưu mang trong lòng một con người mà Chúa sẽ ban 

cho sự mặc khải để người đó thi hành công việc Chúa giao. Sáng tác một ca khúc rất cần yếu tố này 

để "truyền" tải những điều Chúa muốn dạy dỗ hay thăm viếng dân sự Ngài.  

KẾT LUẬN 

Luca và Công vụ trích dẫn thơ ca Cựu Ước qua đó cho thấy tính dung nạp của sự cứu rỗi toàn diện 

qua các trích dẫn này trong từng bối cảnh của từng câu chuyện. Mục đích tối thượng của Đức Chúa 

Trời là để người Do Thái và các dân tộc ngoại bang tiếp nhận Cứu Chúa Jesus trở nên con cái Ngài. 

                   
11 Bài hát đã được chuyển ngữ và ghi âm bởi David Dong,tham khảo tại trang 
http://www.daviddong.vn/giangdong/index.php?action=view_listing&page=3&id=205&mo
dule=albummodule&src=%40random4a98d57936385#.UmrsOBAl-M8 
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Áp dụng các yếu tố quan trọng của tính dung nạp Cứu rỗi toàn diện trong việc trích dẫn thơ ca Cựu 

Ước của Luca, các nghệ sĩ Cơ Đốc đương đại tiếp tục học tập noi theo các yếu tố trên đồng thời ứng 

dụng thực tiễn cho nền thánh nhạc Việt nam đương đại. Hai yếu tố cuối cùng rất quan trọng là sự 

cảm tác và mặc khải luôn cần thiết trong các sáng tác phẩm Cơ Đốc. Một tác phẩm sẽ trở nên "vô 

hồn" nếu không được sự cảm tác bởi Chúa Thánh Linh và không có "hướng đi" nếu không có sự 

mặc khải của Ngài. Các sáng tác Cơ Đốc Việt Nam nói chung vẫn mang yếu tố thần học chứa đựng 

bên trong trải qua 100 năm xây dựng và phát triển Tin lành tại Việt Nam. Tuy nhiên Hội thánh cần 

luôn quan tâm đến thế hệ ca nhạc sĩ trẻ để giúp họ học tập và ý thức tính trọng đại của Lời Chúa 

trong các sáng tác phẩm của mình hôm nay và  ngày mai.  
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