
10 KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN THỜ PHƯỢNG  

 
(Chia sẻ bởi Taya Smith - ca sĩ Hillsong thể hiện rất thành công ca khúc Oceans 2013 và Broken 
Vessels 2014; Wake - young & free ; Touch the sky 2015 ) 

1. Sự khác biệt giữa có chuẩn bị và không chuẩn bị là điều hệ trọng. 

Ngoài việc biết một ca khúc và thuộc lời bài hát, tôi để thời gian dọn lòng với Chúa. Đây là điều 
quan trọng nhất bởi điều đó tạo cơ hội để Đức Thánh Linh phán dạy, đặt lời của ca khúc vào 
lòng và cho tôi các ý tưởng để hướng dẫn. 

2. Hãy tiếp nhận những ý kiến phản hồi có tính xây dựng. 

Đối với những ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lâu hơn tôi, tôi càng hạ mình khiêm nhường 
để học tập nơi họ với mong muốn mình hướng dẫn hội chúng ngày càng tốt hơn bởi nhận biết  
mình không thể biết hết mọi điều trong lãnh vực này.  

3. Lập kế hoạch 

Nếu bạn không thể chơi được nhạc cụ, hãy tìm người nhạc trưởng (grab the Music Director) 
hoặc nhạc công và cùng nhau cộng tác, cho họ biết tông/giọng bài hát bạn chọn và trình bày các 
ý tưởng sáng tạo mình đã có, dự định chuyển các bài hát thế nào ... Cách thức dự tính bạn đã 
thực hành trước đây cũng có thể uyển chuyển linh động (thay đổi) nếu  bạn thấy cần thiết 

4. Đóng góp xây dựng cho bài hát. chương trình 

Nếu là người đồng lao trong chức vụ hướng dẫn thờ phượng(co worker) , khi người đặc trách 
hướng dẫn TP chính (senior worship leader) hỏi bạn nghĩ thế nào về những bài thờ phượng, ý 
tưởng, hay những sáng kiến phát sinh phút chốc để đóng góp , đừng ngại đóng góp. Vì rất có thể 
chỉ có bạn là người có những ý tưởng mới trong lúc người khác chưa nghĩ ra. 

5. Hãy để một người nữa xem qua danh sách các bài bài hát của mình 

Taya Smith thường để thêm một người nữa xem danh sách các bài hát của mình để đảm bảo các 
bài hát có thích hợp và mạnh mẽ hay không. Điều này có nghĩa là bạn hãy uyển chuyển trong 
mọi tình huống, thay đổi thi1chh hợp để phù hợp với từng ý nghĩa của buổi nhóm (thậm chí chủ 
đề của chương trinh) , hoặc những chương trình kế. 

6. Không cố sức cũng không thối lui 

Hãy hướng dẫn với thẩm quyền (authority) được trao. Người hướng dẫn thờ phượng  đối diện 
với gánh nặng thuộc linh làm thế nào để dẫn dắt mọi người đến với Chúa Jesus. Do vậy hãy 
hướng dẫn cách tự tin bởi trách nhiệm mà bạn đã được người quản nhiệm tin tưởng giao phó và 
ủy thác cả chương trình.  



7. Bạn sẽ đối diện với khó khăn nhưng bạn sẽ vượt qua (về kỹ thuật. thách thức)  

8. Quan sát, lắng nghe, và học tập mỗi khi chúng ta có cơ hội. (We never graduate from 
learning.)  

9. Ưu tiên hàng đầu của người hướng dẫn thờ phượng là dẫn dắt hội chúng vào sự hiện diện của 
Đức Chúa Trời.  

10. Hãy là chính mình (be yourself)  

Mỗi cá nhân trong Chúa là có một không hai, và Chúa phán dạy cho mỗi người đều khác nhau. 
Vậy  hãy hướng dẫn phù hợp theo mỗi điều Chúa mặc khải. Nếu Chúa đã đặt để điều gì đó trong 
đời sống mình, hãy bắt đầu từ những điều đó.  

[Lượt dịch bởi: MS David Dong 2015] 

===================================================================== 

10 Things I've Learned About Worship Leading 

 
UTaya SmithU  
04 September 2014  

1. The difference between preparing and not preparing is MASSIVE.  
Apart from knowing the songs and learning the lyrics, setting aside time to prepare my heart 
before God is the most important thing — it allows the Holy Spirit to speak, puts a verse on my 
heart, and gives me ideas. 
 
2. Receive constructive feedback.  
From those around you who have been doing this for longer than you. I want to lead people the 
best way I can each time, plus I don't know everything so I need to remain humble and 
teachable.  
 
3. Have a plan.  
If you don't play an instrument, grab the Music Director, or a musician and together, figure out 
the keys of the songs you've chosen, any potential creative moments you might have, specific 
transitions, etc. That way you have a plan in place that has been practiced, but you also have 
flexibility to change if you feel to do so. 
 
4. Have an opinion.  
Especially if you're a co-worship leader. When the senior worship leader asks you what you 
think of a song, idea, or moment - have something to contribute! You could have a great idea that 
no one has thought of yet. 
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5. Run your song list by someone else.  
I always get a second eye to look over my list, just to make sure it's the strongest and most 
relevant it can be. This can mean you may need to tailor a song list to a specific service and then 
tweak it slightly for the next one. 
 
6. Don't strive when you lead, but don't step back either.  
Lead with the authority that has been given to you. Yes, there is a spiritual weight to the 
platform, which includes the responsibility we have to lead people to Jesus, but lead confidently 
knowing you've been given the platform and entrusted by your pastors. 
 
7. You will have a train wreck and you will be okay.  
A close friend and mentor told me this and a week later, I had a beauty! Don't stress - it keeps 
you humble and you learn from it, plus they make for great stories! 
 
8. Watch, listen and learn every chance you get.  
We never graduate from learning.  
 
9.  Your primary service to the church is to lead them to the presence of God.   
Don't think for a second that worship leading is your moment to shine or preach, especially when 
you are taking 'the gap'.  If it adds to the service and allows you to arrest the atmosphere, then do 
it; but if it takes away from Jesus and what your primary purpose is, leave it out.  
 
10. Be yourself.  
You are unique and God speaks to each of us differently, so lead accordingly. God has put 
something on your life, so lead from that place. 
 
love, Taya :) 
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