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 Nói đến thánh ca Tin Lành là liên tưởng đến bề dày của lịch sử tôn vinh Chúa từ thuở ban 

đầu với những tập thơ thánh dùng để hát trong buổi thờ phượng ban sơ của Hội Thánh Phúc Âm 

Liên Hiệp. Đặc biệt Hội Thánh Chúa trải qua thời kỳ chiến tranh Pháp - Nhật - Mỹ dẫu bị ảnh 

hưởng ít nhiều từ các cuộc chiến nhưng tinh thần ca ngợi Đức Chúa Trời của tín hữu Việt Nam 

vững mạnh đưa Hội Thánh vượt qua bao thử thách, đời sống tín hữu dẫu gian truân nhưng bởi 

sức thiêng từ nơi lời hằng sống mà Đức Chúa Trời đã hứa : Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ 

tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi  (Thi Thiên 32:7) Hội Thánh 

vững chãi thờ phượng Chúa mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ sự giải cứu của Đức 

Chúa Trời. Nền thánh nhạc Tin Lành cho đến thời điểm hiện tại phát triển rất đa dạng, phong 

phú đặc biệt gần hai mươi năm qua tính từ đầu thế kỷ XXI trong xu thế hội nhập văn hóa , xã hội 

cùng với đời sống vật chất lẫn tinh thần phát triển cao. Do đó Thánh Nhạc cần một sự phát triển 

bền vững có định hướng. Hội Thánh cần xây dựng công tác lãnh đạo và quản lý các ta-lâng về 

âm nhạc giúp xây dựng vững mạnh mục vụ âm nhạc và thờ phượng tại Hội Thánh địa phương.  

I. NHU CẦU VỀ SỰ LÃNH ĐẠO MỤC VỤ ÂM NHẠC VÀ THỜ PHƯỢNG 

TRONG BỐI CẢNH NGÀY NAY.   

1. Tại quê hương đầu thế kỷ XXI 

 Với truyền thống ca ngợi Đức Chúa Trời qua bao thời kỳ xây dựng và phát triển nhạc 

thánh hơn 100 năm qua , Hội Thánh Tin Lành tại quê hương luôn chứng tỏ thích ứng với xu 

hướng âm nhạc của mỗi thời kỳ . Dòng nhạc thánh giai đoạn 1975 đến cuối thập niên '90 có bước 

đột phá bởi sự xuất hiện của các ca khúc chuyển ngữ, các sáng tác mới mang âm hưởng đương 

đại lúc bấy giờ.  Ngoài  ra cũng do ảnh hưởng của phong trào Ân tứ Đức Thánh Linh đã xuất 

hiện phong cách thờ phượng mới mẽ hơn, sôi động thậm chí vượt khỏi phong cách truyền thống 
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trước đó bởi các sáng tác mới đoản ca thích hợp với bối cảnh Hội Thánh địa phương ở tư gia 

cùng với động tác vỗ tay, nhảy múa, tiết tấu sôi động , vui tươi và sinh động.  

 Trong giai đoạn nửa cuối thập niên '90 các nhà thờ đã bắt đầu cho phép ban hát lễ sử 

dụng nhạc cụ điện tử, trống jazz, bass guitar , lead guitar, acoustic guitar ... để đệm cho ban hát 

lễ và Hội Thánh trong giờ thờ phượng.  Hội Thánh tư gia do đặc thù của mô hình sinh hoạt tại 

gia đã sử dụng đa dạng các nhạc cụ với phần hát dẫn hội chúng không gò bó theo khuôn phép 

truyền thống như trong nhà thờ. Song song đó các giáo sĩ từ hải ngoại cũng phổ biến các ca khúc 

mới khi truyền giáo ở Việt Nam , đây cũng là sự góp phần cho nền thánh nhạc phong phú trong 

giai đoạn phát triển cuối thập niên '90. Với sự phát triển Hội Thánh theo vùng miền nhờ đó các 

thể loại âm nhạc cũng dần xuất hiện đa dạng như dân ca , hò và đặc biệt ở Miền Tây Nam Phần 

có ca nhạc tài tử, các bài ca cổ lời thánh rất được ưa chuộng, nhất là đem Phúc âm hội nhập vào 

đời sống văn hóa rất hợp lý.  

 Đầu thế kỷ XXI là sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Phương tiện truyền 

thông giúp ích cho giới trẻ rất nhiều trong việc tự học, tìm tòi tham khảo các bài hát mới đương 

đại mà Hội Thánh trên thế giới đang sử dụng trên youtube qua mạng internet. Điều này đưa Hội 

Thánh Viêt Nam tại quê hương càng gần với sự thờ phượng chung của Hội Thánh trên thế giới. 

Có rất nhiều bài hát đương đại được chuyển ngữ để dùng trong sự ngợi khen và thờ phượng của 

Hội Thánh. Các tuyển tập ca khúc cũng được xuất bản được ưa chuộng như : Ngợi Khen Thờ 

Phượng (Hội Thánh Ngũ Tuần Việt Nam) , Ca  khúc chúc tôn  (Đặng Minh Mẫn ), Khúc suy tôn 

(nhạc sĩ Bảo Khương) , Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu (Điểu Tuấn), Thờ Phượng Ngợi Khen (nhãc 

sĩ Kinh Kha)  và đặc biệt quyển thánh ca mới của Tổng Liên Hội HTTLVN (Miền Nam) ấn bản 

2014. 
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 Do đời sống sinh hoạt xã hội khá ổn định nên nhiều gia đình tín hữu khá giả mua sắm 

nhạc cụ cho con em đi học ở trường nhạc, các trung tâm âm nhạc. Nhờ vậy Hội Thánh có một 

lực lượng khá đông bạn trẻ biết chơi nhạc cụ tham gia vào ban đàn . Các buổi thờ phượng Chúa 

ngày càng trở nên lôi cuốn giới trẻ hơn bởi sự kết hợp của âm nhạc và thờ phượng, cơ hội để 

những người có khả năng âm nhạc, thanh nhạc có thể tham gia cùng nhau trong sự  thờ  phượng 

là rất lớn , điều này dần trở  thành phong trào lan rộng tại Việt Nam đến ngày nay. Đặc biệt công 

nghệ ghi âm thu âm của các tổ chức cá nhân và nhà thờ cũng phát triển từ đầu những năm 2000 , 

điều này thúc đẩy hình thành một lực lượng sáng tác ca khúc , các ca sĩ trình bày ca khúc chuyên 

nghiệp hơn nhờ có công nghệ thu âm và phát hành băng đĩa Cơ Đốc.  

 Nhìn chung cả hai phong cách sử dụng âm nhạc trong sự thờ  phượng đã tạo nên nét đẹp 

phong phú của nhạc thánh Tin Lành trong gần hai thập niên qua dẫu có thay đổi cho thích ứng 

theo từng thời kỳ, nhạc thánh Tin Lành vẫn giữ nét đẹp truyền thống bên cạnh âm nhạc đương 

đại. Tuy nhiên có những khó khăn trong việc phát triển mô hình nhạc thánh cách đồng bộ giữa 

các Hội Thánh , cách quản lý làm việc đồng đội và tổ chức . Chưa có giáo hội nào đưa ra mô 

hình quản lý các tài năng, giúp nâng cao khả năng phục vụ cho Hội Thánh địa phương và các 

chương trình sự kiện lớn. Đặc biệt năm 2015 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) do 

tổng hội đưa ra thông báo về sự thờ phượng và sinh hoạt trong Hội Thánh với 7 quy định trong 

sự thờ phượng do nhận thấy trong thời gian qua, sự thờ phượng Chúa và sinh hoạt của một số 

Hội Thánh trong  tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) không được thống 

nhất, có những tiết mục không phù hợp với giáo nghi1 . Bản thông báo gây nhiều tranh cãi trong 

giáo hội cũng nhưng các hệ phái khác . Dẫu sao đây cũng là cách quản lý theo quy định của giáo 

                                                 
1 https://httlvn.org/thong-bao-ve-su-tho-phuong-sinh-hoat-trong-hoi-thanh.html ( Accessed on Apr 3rd 2018)  



6 
 

hội , một việc cần phải thực thi để góp phần xây dựng âm nhạc và  thờ phượng của giáo hội Tin 

Lành Việt Nam Miền Nam. 

2. Tại hải ngoại 

 Xin lấy điển hình thánh nhạc tại Bắc Mỹ trong phần này bởi hơn 40 năm qua Hội Thánh 

người Việt tại Bắc Mỹ có số lượng tín hữu đông nhất tại hải ngoại kể từ sau giai đoạn 1975. Với 

sự tự do mọi bề, Hội Thánh Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Âm nhạc và thờ phượng cũng 

có những bước phát triển do có sự tiếp cận với văn hóa Bắc Mỹ và những điều kiện khách quan 

khác.  Hai tuyển tập Thánh Ca ( Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ -1998) và Thánh Ca Tôn 

Vinh Đức Chúa Trời (Hội Thánh Báp-tít Việt Nam - Cơ quan truyền giáo quốc nội, SBC - 1993) 

đã ra đời trong thập niên '90. Tương tự như ở quê hương tín hữu rất thích ca hát ngợi khen Chúa , 

thánh nhạc Việt Nam tại hải ngoại mau chóng thích ứng với xu hướng âm nhạc đương đại, song 

song với hai bộ thánh ca kinh điển trên các Hội Thánh với sự phát triển của thế hệ thứ hai (người 

Mỹ gốc Việt) đã mau chóng đưa các bài hát chuyển ngữ vào trong buổi thờ phượng đến nay. Do 

đặc thù của Hội Thánh tại Bắc Mỹ nên Hội Thánh sử dụng hai ngôn ngữ và hai loại bài hát (song 

ngữ) trong giờ thờ phượng.  

 Hội Thánh sử dụng các loại nhạc cụ có phần thông thoáng hơn ở quê hương từ rất sớm. 

Tuy nhiên do thiếu nhân lực, thiếu trang bị nên ít có Hội Thánh nào có đầy đủ thành phần ban 

nhạc cho một buổi thờ phượng. Thế hệ thứ hai chứng tỏ có khả năng hơn thế hệ trước bởi các em 

được đào tạo tại các trường trung học . Tuy nhiên thể loại âm nhạc mà Hội Thánh cần cho sự thờ 

phượng thì không thích hợp với gu âm nhạc của các em. Điều này tạo nên những xung khắc, khó 

hòa hợp giữa hai thế hệ. Có Hội Thánh sử dụng vừa thánh ca vừa biệt thánh ca (bai hát chuyển 
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ngữ đương đại) để tạo điều kiện cho thế hệ thứ hai tham gia sinh hoạt với Hội Thánh trong giờ 

thờ phượng chung.  

  Hội Thánh những năm gần đây đã tổ chức được những sự kiện truyền giảng qui mô liên 

Hội Thánh, các hội đồng thường niên với nhiều ca nhạc sĩ từ quê hương sang giúp hỗ trợ và xây 

dựng các chương trình cho sự kiện rất thành công. Điều này tạo nên diện mạo và ấn tượng tốt 

đẹp cho cộng đồng địa phương. Các khóa hội thảo về âm nhạc và thờ phượng tuy chưa nhiều 

nhưng Hội Thánh luôn dành sự ưu ái để đầu tư phát triển cho những tài năng âm nhạc cần cho 

Hội Thánh.  

3. Những mặt hạn chế cùng những lợi thế hiện nay 

 3.1 Những mặt hạn chế  

 Quy chế - phép tắc : Mỗi giáo hội đều có những quy định riêng và tín hữu phải tuân theo 

những phép tắc của giáo hội là điều cần làm. Tuy nhiên nếu xét cho cùng những quy định cũng 

có những mặt hạn chế đối với xu hướng của thời đại trong dòng chảy thờ phượng của Hội Thánh 

trên thế giới những quy định bó buộc sẽ làm rào cản cho sự hội nhập. Chẳng hạn, trong quy định 

số 2 của bản thông báo về sự thờ phượng và sinh hoạt trong Hội Thánh (HTTL VN Miền Nam)  

Ban nhạc không được dùng cách thức và biến tấu như nhạc đời, chỉ nên sử dụng nhạc cụ phù 

hợp...  nếu chưa đầu tư học nhạc để phục vụ mà còn tránh khoảng này thì quả là thánh nhạc sẽ 

vướng sự hạn chế những sáng tạo nghệ thuật mà nhạc công muốn dâng lên cho Chúa.  

 Khả năng âm nhạc: các nhạc công chuyên nghiệp thường đọc được bài phối khí hoặc có 

thể viết hòa âm cho ban nhạc . Chơi nhạc bằng bản năng hay năng khiếu vẫn còn là điều khá phổ 

biến trong các thành viên ban nhạc Hội Thánh. Được biết Hội Thánh Yoido Full Gospel tại Nam 

Hàn (Hội Thánh lớn nhất thế giới) và nhiều Hội Thánh khác tại Hàn Quốc để được vào dàn nhạc 
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hay ban nhạc mỗi thành viên phải trải qua kỳ sát hạch và kiểm tra khả năng trước khi được mời 

tham gia. Hội Thánh Việt Nam thường khuyến khích sự cống hiến và tham gia công việc Chúa 

hơn là khuyến khích và hỗ trợ cho một nhạc công đi học và trau dồi khả năng âm nhạc.  

 Sự hội nhập văn hóa: sự thành kiến là rào cản lớn nhất cho việc đem Phúc Âm qua 

phương tiện thánh nhạc quê hương vào lòng dân tộc. Sở dĩ vấn đề hội nhập văn hóa được bàn ở 

đây cho mảng nhạc thánh là bởi sức mạnh của dòng nhạc quê hương mà người Việt nào dù ở đâu 

trên thế giới cũng có trong huyết quản của mình. Nhưng dường như giới trẻ ở quê hương lại có 

khuynh hướng vọng ngoại nhiều hơn, thích Tây hơn Ta. Tác hại của thành kiến và định kiến đối 

với việc sử dụng nhạc dân ca hay làn điệu dân gian trong thánh nhạc sẽ bị cho là phàm tục, 

nhiễm đời, đem đời vô đạo. Lại cũng có khi ca khúc chuyển ngữ từ tiếng Anh cho thế hệ trẻ tại 

Việt Nam cũng bị cho là chuộng ngoại, sính ngoại... Dẫu sao cũng có tín hiệu đáng mừng là vài 

năm qua ở Bắc Mỹ Chúa đã dấy lên vài nhạc sĩ sáng tác các bản ca cổ, ca tài tử Nam Bộ cùng 

với những ca viên trình bày thành công thể loại này. Các Hội Thánh Việt Nam ở hải ngoại luôn 

có những tín hữu thích thưởng thức thể loại cổ nhạc. Ở quê hương phong trào hát nhạc tài tử 

trong Hội Thánh tại Miền Tây Nam Bộ cũng khá được ưa chuộng hơn những nơi khác.  

 3.2 Những lợi thế  

 Thời kỳ đổi mới tại quê hương: các sự kiện truyền giảng ở sân vận động được chính phủ 

cấp phép tổ chức từ những năm 2006 và cho đến gần đây nhất là sự kiện kỷ niệm 500 cải chánh 

giáo hội của Martin Luther diễn ra tại Sài gòn 11/2018 và Hà Nội 12/2018. Âm nhạc và thờ 

phượng đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện. Để góp phần vào chương trình các ban nhạc 

buộc phải đầu tư và thể hiện thật sự chuyên nghiệp. Các ca nhạc sĩ trong chương trình hầu như 
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đã trải qua các trường đào tạo âm nhạc và đang hoạt động nghệ thuật. Ở những sự kiện lớn như 

thế này sẽ thúc đẩy thêm nhiều người có hoài bảo đầu tư cho âm nhạc để phục vụ Chúa.  

 Tại hải ngoại luôn có sự tự do để thực hiện các chương trình sự kiện với cộng đồng nhờ 

đó Hội Thánh có thể truyền bá Tin Lành. Dầu không có nhiều nhân lực như ở quê hương nhưng 

các Hội Thánh đã cùng góp chung nhân lực để thực hiện các chương trình truyền giảng qua âm 

nhạc và thu về một số kết quả khả quan. Có thể dự đoán với việc các ca nhạc sĩ từ Việt Nam sang 

các nước phát triển như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu ... ngày càng dễ dàng hơn sẽ là nguồn hỗ trợ 

cho các Hội Thánh ở hải ngoại phát triển nền thánh nhạc tại mỗi địa phương. 

 Hội Thánh phát triển: tại quê hương trong số những người tin tiếp nhận Chúa còn có 

những ca nhạc sĩ trở thành tín hữu như ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam , Lưu Chí Vỹ, Thụy Long, 

Hương Giang, Phương Hà, Phạm Đình Thái Ngân; nhạc sĩ Nhất Trung ; nghệ sĩ cải lương Hoàng 

Tú, Ngọc Lê, đạo diễn ca cổ Thảo Giang, phát thanh viên Kim Tiến (đài truyền hình Hà nội) ... 

đặc biệt các trung tâm và mục vụ cai nghiện tại Miền Bắc đã có nhiều những nghệ sĩ , nhạc công 

tin nhận Chúa được giải cứu và trở nên những người phục vụ trong công tác âm nhạc rất đắc lực. 

Hội Thánh cần chú trọng đến lực lượng nghệ sĩ từ bên ngoài khi đã tin và tiếp nhận Chúa thì 

được mời gọi để góp phần phục vụ trong nhà Chúa. Hội Thánh có thể mất nhiều năm để khuyến 

khích một người đi học nhạc để trở thành người phục vụ, nhưng nếu có một nghệ sĩ tin Chúa thì 

lập tức có ngay một nhân tài. 

 Đời sống xã hội phát triển: điều này tạo nên nhiều cơ hội cho tín hữu học nhạc và khuyến 

khích con em đầu tư chuyện học nhạc. Nhớ lại sau giai đoạn 1975 chỉ có những gia đình khá giả 

mới cho con em học đàn. Để mua một chiếc đàn sẽ là một quyết định khó khăn với điều kiện vật 

chất và sinh hoạt của một gia đình lúc bấy giờ. Ngày nay mọi gia đình có thể sắm đàn, mời thầy 
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đến nhà dạy kèm, cũng có rất nhiều trung tâm dạy nhạc ở địa phương, có thể học qua mạng 

internet.  

4. Nhu cầu về sự lãnh đạo, quản lý công tác âm nhạc và thờ phượng  

4.1 Để có sự phát triển đồng bộ   

 Có những Hội Thánh với âm nhạc và đội hình thờ phượng mạnh mẽ, đầy đủ nhân lực 

nhưng cũng có những nơi chỉ có thể mở karafun vì không có người đàn, thiếu nhân lực. Hoặc 

Hội Thánh với đầy đủ nhân lực lại không thể xây dựng hay tận dụng tốt nhất khả năng sẳn có, 

tạo sự bức phá trong âm nhạc và thờ phượng. Hội Thánh cần những chuyên gia được đào tạo và 

tư vấn việc quản lý cho công tác âm nhạc và thờ phượng. Để có sự phát triển đồng bộ các nhà 

quản lý ở Hội Thánh địa phương cần làm việc chung, tương tác và hỗ trợ cho nhau.  

4.2  Để tránh thất thoát nguồn nhân lực 

 Tại Hoa Kỳ hầu như học sinh tiểu học và trung học đều đã từng chơi một loại nhạc cụ ở 

trường. Người lãnh đạo âm nhạc và thờ phượng cần nhạy bén để sử dụng các nguồn bổ sung này 

cho Hội Thánh. Có những nơi mà tài năng bị bỏ sót bởi Hội Thánh đã có ban nhạc, ban hát nên 

những tiềm năng ẩn tàng sẽ mãi mãi tàng ẩn. Có lần tôi đi công tác tại một Hội Thánh quan sát 

thấy một nhóm 5 thiếu niên chơi cello, violin, viola ngồi chờ chỉ để kéo một bài thánh ca cho 

chương trình. Tôi nghĩ nếu vậy sẽ rất uổng phí, phải tạo điều kiện cho các em tham gia cả 

chương trình. Tôi bàn với trưởng ban thờ phượng để biết có bao nhiều bài hát sẽ dùng trong lễ 

thờ phượng kế đến. Và tôi đã bắt tay viết bản phối khí cho cả nhóm trong buổi tối hôm đó. Các 

bạn trẻ rất vui vì được chơi nhạc trong cả chương trình. Sự hợp tác giữa những người quản lý ta-

lâng sẽ yểm trợ cho những thiếu kém chẳng hạn như người đó không thể viết được bài phối có 

thể nhờ đồng nghiệp ở Hội Thánh khác giúp đỡ.  



11 
 

4.3  Để duy trì một đội làm việc bền lâu 

 Người lãnh đạo, nhà quản lý trong vai trò một nhạc trưởng sẽ giúp cho đội hình làm việc 

bền lâu. Nhạc công cần phải lắng nghe để chơi nhạc với nhau thật ăn ý. Những vấn đề xung đột 

thường xảy ra giữa các nhạc công khi không có người lãnh đạo, họ không có bản phối khí trong 

tay không ai giúp họ điều khiển sẽ xảy ra tình trạng như điều sứ đồ Phao-lô đã nói "Vậy, dẫu vật 

không linh tánh phát ra tiếng, như ống tiêu, đàn cầm: Nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thể 

nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khảy cái chi? Lại nếu kèn trổi tiếng lộn xộn, 

thì ai sửa soạn mà ra trận?"  (1 Cô-rinh-tô 14:7,8) . Những mối bất hòa xảy đến từ những tình 

huống tập dợt chung với nhau nhưng bởi không ai chịu phục ai. Hội Thánh đôi khi cũng bị thất 

thoát nguồn nhân lực từ những mối bất hòa, nhạc công có thể rời khỏi ban nhạc rất đáng tiếc.  

4.4  Để duy trì đời sống thuộc linh mạnh mẽ 

 Nhạc công không chỉ biết chơi nhạc, họ cần có đời sống thờ phượng cá nhân mạnh mẽ. 

Hơn nữa giúp cho cả đội có thời giờ cầu nguyện, thông công và học lời Chúa với nhau là điều 

hết sức cần thiết. Khi những những người chơi nhạc được Thần Linh Chúa xức dầu chính họ 

bước vào nơi thánh và là tác nhân của sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến trong hội chúng như 

lời Chúa đã chép : "Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà khen 

ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-

hô-va, rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị 

mây lấp đầy; đến đỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển 

của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời." ( 2 Sử Ký 5:13)  

4.5  Để chuẩn bị cho một thế hệ kế thừa 

 Việc chuẩn bị một thế hệ kế tiếp cho âm nhạc và thờ phượng cũng đồng nghĩa với việc 

tránh thất thoát nguồn nhân lực trong Hội Thánh. Người lãnh đạo âm nhạc và thờ phượng cần 
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nhạy bén phát hiện những nhân lực để mời cộng tác, bổ sung vào ban nhạc hay ban thờ phượng. 

Mặt khác đôn đốc việc học nhạc với những đối tượng mà mình phát hiện có khả năng, hoặc trực 

tiếp huấn luyện các mầm non để chuẩn bị lớp kế thừa.   

4.6  Để bảo vệ cộng đồng những người phục vụ 

 Lãnh đạo âm nhạc và thờ phượng là một chức vụ nên có nhiều Hội Thánh công nhận 

chức vụ mục sư âm nhạc. Các mục sư âm nhạc được đào tạo chuyên ngành hẳn hoi tại các chủng 

viện hay trường Kinh Thánh. Ở góc độ của sự chăn bầy đây là một bầy nhỏ mà người lãnh đạo 

phải yêu thương và bảo vệ.  Những bất hòa bên ngoài ban thờ phượng có thể làm phương hại đến 

đội thờ phượng, hay có những đố kỵ đối với ban thờ phượng từ những nơi khác,  trách nhiệm của 

người lãnh đạo là bảo vệ và tìm hiểu phương cách giải quyết chấm dứt những xung đột, tránh 

gây chia rẽ với các Hội Thánh bạn để giữ sự xức dầu là điều quý hơn hết.  

4.7 Tóm lại 

 Giáo hội và Hội Thánh nói chung đều có mục vụ chuyên trách các vấn đề cho ban nam 

giới, ban phụ nữ , mục vụ cầu nguyện , xã hội,  truyền giáo, thiếu nhi, thanh thiếu niên ... nhưng 

ít khi nghe bàn đến mục vụ âm nhạc. Có lẽ đã có mục sư âm nhạc hay một ca trưởng có thể đảm 

trách âm nhạc và thờ phượng trong phạm vi Hội Thánh là đủ. Tuy nhiên nếu bàn sâu vào vấn đề 

mục vụ âm nhạc sẽ thấy cũng là cách quản lý nhân sự, huấn luyện, phân công, tập dợt , cầu 

nguyện, học kinh thánh, giao lưu, hợp tác với các sự kiện Hội Thánh địa phương ... 

 Ban nhạc có thể từ bốn đến bảy thành viên , nhưng ban hát có thể lên đến hàng chục thậm 

chí hàng trăm người từ các ban ngành đều tham gia. Tầm quan trọng của mục vụ âm nhạc tại địa 

phương hay cấp giáo hội đều như nhau. Bởi nếu xem âm nhạc chiếm 1/3 thời lượng chương trình 

thờ phượng ( hay 5/5 thời lượng chương trình) thì đây là vấn đề cần đầu tư chánh đáng. Bởi ca 
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hát và thờ phượng Chúa là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tín hữu Tin Lành hơn 100 

năm qua. Lại không thể xem nhẹ âm nhạc là những gì tự có, hoặc thiếu sự đầu tư tài năng âm 

nhạc cho Hội Thánh thì chắc còn rất lâu thánh nhạc Việt Nam chạm đến ngưỡng chuyên nghiệp .  

II. QUAN ĐIỂM THẦN HỌC VỀ CHỨC VỤ QUẢN LÝ ÂM NHẠC VÀ 

THỜ PHƯỢNG 

1. Chức vụ quản lý và lãnh đạo âm nhạc, thờ phượng thời vua Đa-vít  

 Đa-vít không chỉ được biết đến ở cương vị làm vua rất thành công, ông còn là một trong 

những tác giả của Thi Thiên, đặc biệt hơn ông là người khảy đàn sắt, đàn cầm và chế tác rất 

nhiều loại đàn cho dân sự dùng trong các cuộc thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Các sách 

lịch sử trong Kinh Thánh cũng đã chép về các công trạng của Đa-vít liên quan đến sự thờ 

phượng, sáng tác thánh thi, chế tác các nhạc khí. Ở thời Đa-vít các đội ngũ phục vụ cho cuộc thờ 

phượng đã được tổ chức có quy củ, đặt nền tảng cho các thế hệ kế tiếp. Tầm quan trọng của việc 

quản lý âm nhạc và thờ phượng là để hổ trợ các buổi lễ dân sự ra mắt Đức Chúa Trời, xây dựng 

và phát triển sự thờ phượng trong cộng đồng dân sự Chúa.  

1.1  Sự chọn lựa nhân lực trong sự phục vụ và thờ phượng 

 Sau sự chết của U-xa bởi người có giơ tay ra nắm lấy hòm giao ước vì bò trợt bước trong 

khi Đa-vít dời hòm giao ước từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về thành Đa-vít. Bởi người Lê-vi không 

khiêng hòm giao ước trên vai mình mà hòm lại được chuyên chở trên một cái xe không như lời 

phán truyền của Đức Giê-hô-va ( Dân Số Ký 4:1-49) . Lần di dời này khiến Đa-vít càng thận 

trọng về việc phục vụ Đức Chúa Trời với lòng kính sợ và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa phán 

dạy. Không còn bắt chước người Phi-li-tin ngoại đạo thường làm là dùng cỗ xe bò mới để vận 
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chuyển2.  Khi ấy Đa-vít bèn nói rằng: Ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm 

của Đức Chúa Trời; vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, và 

hầu việc Ngài luôn luôn (2 Sử ký 15:2)  Sự lựa chọn những người khiêng hòm giao ước là cần 

thiết như lời Chúa đã phán trong luật pháp Môi-se (Phục Truyền 10:8) qua đó cũng cho thấy 

những người được biệt riêng để huấn luyện cho công việc phục vụ là rất cần thiết.   

 Ở góc độ thuộc linh, chi phái Lê-vi được chọn lựa vào trong các phần ban lo việc ở đền 

thờ, các chức tế lễ cũng từ chi phái Lê-vi mà ra (Xuất Ê-díp-tô-ký 28:1-4) các công việc về ca 

xướng, sử dụng nhạc khí cũng được giao cho người Lê-vi chịu trách nhiệm. Ngày nay sự biệt 

riêng cho chức vụ âm nhạc và thờ phượng vẫn còn giữ nguyên giá trị. Những người tình nguyện 

phục vụ trong lĩnh vực này cũng nhưng những người được chọn phải có khả năng, được kêu gọi 

vào vị trí mà Hội Thánh cần.   

1.2  Sự quản lý âm nhạc và nhóm ca xướng  

3 Đa-vít bèn nhóm cả Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa 
Trời về nơi người đã sắm sửa cho hòm. 16 Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người 
Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng,cầm các thứ nhạc khí, ống 
quyển, đàn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên. 19 Những người hát 
xướng, là Hê-man, A-sáp, và Ê-than, dùng những chập chỏa đồng, đặng vang dầy 
lên. 21 còn Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia. Ô-bết-Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-
xia, đều dùng đàn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít, đặng dẫn tiếng hát. (1 Sử ký 15: 
3,16,19,21)  

 Đa-vít nhóm họp dân sự tại thành Giê-ru-sa-lem đặng thỉnh hòm giao ước về nơi ông đã 

sắm sửa cho hòm. Tại đó ông cũng đã cắt cử các trưởng tộc người Lê-vi thành lập ban âm nhạc 

và ban hát xướng để phục vụ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời nơi có để hòm giao ước.   

1.2.1 Nhóm chơi nhạc khí , ống quyển, đàn cầm, chập chỏa. Công việc của họ là cất tiếng vui 

mừng vang rền lên, có nghĩa là những âm thanh từ các khí cụ đó phải được chơi khéo léo và làm 

cho vang tiếng, lớn tiếng. Tiến sĩ Forrest Beiser tác giả quyển Sự thờ phượng Đức Chúa Trời cho 

                                                 
2 Thánh Kinh giải nghĩa Warren W. Wiersbe - VietBible (1 Sử ký 15)  
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rằng: Trong Cựu ước, người ta quan tâm rất nhiều đến việc tuyển chọn những người hát xướng 

và những nhạc sĩ để hướng dẫn dân sự trong sự thờ phượng vui vẻ . Họ được lựa chọn từ trong 

vòng chi phái hành chức tế lễ, những người được biệt riêng để hầu việc Đức Chúa Trời và họ là 

những nhạc sĩ có tài 3. 

1.2.2 Nhóm hát xướng gồm những người có khả năng thanh nhạc được tuyển chọn để hát xướng. 

Trong thời trị vì của vua Đa-vít điều đáng học nơi ông là sự quản trị và phân công chức phận cho 

những người ca hát.  

6 Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là A-sáp, Giê-đu-thun, và 
Hê-man, để ca xướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đàn sắt, đàn cầm, 
và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời, theo mạng lịnh của vua. 7 Chúng luôn với 
anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là những 
người thông thạo, số được hai trăm tám mươi tám người. 8 Chúng đều bắt thăm 
về ban thứ mình, người lớn như kẻ nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập.  
(1 Sử ký 25: 6,7) 

 Trong 3 người quản lý việc hát xướng thì A-sáp được nhắc đến nhiều hơn nhưng điểm 

chính ở đây là mô hình quản lý những người ca hát bao gồm hai lĩnh vực đó là ca xướng trong 

đền Đức Giê-hô-va và học tập trong nghề ca hát. Vai trò quản lý đã được nhắc đến như việc điều 

phối sự hát xướng trong đền thờ cũng như sự huấn luyện khả năng chuyên nghiệp trong sự phục 

vụ. 

 Cách  tổ chức cho từng nhóm có sự phân công rõ ràng sẽ tạo nên hét hài hòa ăn ý trong 

âm nhạc và thờ phượng (gồm phần hát xướng). Sự bắt thăm về ban thứ cho thấy việc phân công 

trách nhiệm có quy củ để tránh thất thoát nguồn nhân lực, phân công đều những người có khả 

năng dự phần vào sự thờ phượng.  Mặt khác những người chơi đàn như Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, 

Mích-nê-gia. Ô-bết-Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xia, đều dùng đàn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít, 

đặng dẫn tiếng hát (1 Sử ký 15:21) . Đây có thể là hình ảnh của những người hát dẫn ngày nay 

                                                 
3 Forrest Beiser. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời (Worship of God) Tr.2 
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với việc vừa đàn guitar, keyboard vừa hát dẫn, hướng dẫn hội chúng trong sự thờ phượng ngày 

nay. Hội Thánh cần có sự phân công và quản lý nguồn nhân lực cùng với việc đào tạo giữ sự  ổn 

định cũng như phát triển nền thánh nhạc tại địa phương vững mạnh không chỉ ở hiện tại nhưng 

cho cả tương lai gần.  

1.3  Sự đào tạo 

 Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là 

những người thông thạo, số được hai trăm tám mươi tám người (1 Sử Ký 25:7) những người 

thông thạo tức là người được đào tạo, huấn luyện và với những kỹ năng trong âm nhạc và ca 

xướng. Sử ký cho biết ít nhất có 3 người chịu trách nhiệm đào tạo những người chơi nhạc và đội 

ca hát trong thời vua Đa-vít, đó là A-sáp, Giê-đu-thu và Hê-man. Cũng có thể hiểu 3 nhân vật 

đây đại diện cho 3 gia tộc. Đặc biệt các con trai của A-sáp thì lo về ca xướng (1 Sử Ký 25:2) ; 

các con trai của Giê-đu-thun dùng đàn cầm nói tiên tri (1 Sử Ký 25:3) ; Các con trai của Hê-man 

thổi kèn và ngợi khen Đức Chúa Trời (1 Sử Ký 25:4,5). Trong thời điểm khánh thành đền thờ do 

vua Sa-lô-môn xây dựng vẫn nhắc đến ban âm nhạc và hát xướng do A-sáp, Giê-đu-thu và Hê-

man hướng dẫn , đặc biệt có 120 thầy tế lễ thổi kèn (2 Sử Ký 5:12)  

 Các nhân lực chơi nhạc khí và hát xướng là người Lê-vi có rất nhiều. Thành phần này đã 

được phân ban theo hai cách . Cách thứ nhất là theo gia tộc ( 3 gia tộc A-sáp, Giê-đu-thu và Hê-

man ) . Cách thứ hai là theo 24 ban đứng đầu là các con trai của họ4 và tất cả đều theo lệnh của 

vua Đa-vít. Việc quản lý và đào tạo này có quy củ là chiến lược xây dựng và phát triển đời sống 

thờ phượng trong dân sự. Ngày nay Hội Thánh cũng cần những người quản lý âm nhạc và đội 

hát với những kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển sự thờ phượng. Như vậy mới mong có 

được sự phát triển đồng bộ của thánh nhạc Việt nam. 

                                                 
4 Thánh Kinh giải nghĩa thế kỷ 21 - Viet Bible ( 1 Sử Ký 25)  
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2. Sự Thờ phượng trong Tân Ước 

 Theo Forrest Beiser trong tài liệu Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời thì  Âm nhạc, nhạc khí 

được nhấn mạnh trong Cựu ước nhiều hơn là trong Tân ước. Hội Thánh thời Tân ước từng trãi 

nhiều cuộc bắt bớ và các tín đồ thường phải nhóm họp một cách bí mật. Do vậy, họ tránh sử 

dụng âm nhạc, nhạc khí trong giờ thờ phượng vì họ không muốn bị những người qua lại nghe 

thấy. Ngày nay, nhạc cụ có thể là một sự trợ giúp hữu hiệu để thờ phượng ở nhiều nơi.5 Tuy 

nhiên âm nhạc và thờ phượng không vì thế mà bị loại trừ khi không được nhắc đến trong Tân 

Ước nhiều như Cựu Ước.  

 Trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh thì Luca ký thuật lại cảnh các thiên sứ đã đồng ca " 

Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh 

Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (Luca 2:13,14) . Khi 

Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem thì đoàn dân đông trải áo đón tiếp Ngài và ca ngợi :" Đáng 

ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao" . 

Mấy người Pha-ri-si nghe vậy quở trách và muốn đoàn dân ngưng việc này, Chúa Giê-xu đáp với 

họ rằng :" Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." (Lu-ca 19:40).   

Chúa Giê-xu và các môn đồ cũng thường hát thơ thánh  (Mat-thi-ơ 26:30, Mác 14:26) . Thú vị 

hơn khi Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh các nhạc cụ liên đới vấn đề dạy dỗ của mình "đồng kêu lên 

hay chập chỏa vang tiếng" (1 Cô-rinh-tô 13:1) " dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng, như ống 

tiêu, đàn cầm: Nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thể nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn 

cầm thổi và khảy cái chi?" (1 Cô-rinh-tô 14:7) . Trong thơ viết cho tín hữu thành Ê-phê-sô và 

Cô-lô-se , sứ đồ Phao-lô khuyên họ về sự thờ phượng bằng bài hát : " Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, 

và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa " (Ê-phê-sô 

5:19) " ... Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì 
                                                 
5 Forrest Beiser. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời (Worship of God) Tr.13  
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được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (Cô-lô-se 3:16) . Trong đời sống 

thờ phượng cá nhân Phao-lô nói rằng: " Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn." 

(1 Cô-rinh-tô 14:15) . 

 Sự thờ phượng Đức Chúa Trời là một đặc ân và xuyên suốt không bị giới hạn bởi hoàn 

cảnh vì đó là nhu cầu của mỗi người để giữ sự thông công liên tục với Đức Chúa Trời.  

3. Tầm quan trọng của sự lãnh đạo trong âm nhạc và thờ phượng  

3.1 Có sự định hướng  

 Với hình ảnh người chỉ huy cầm đủa điều khiển dàn nhạc 50 thành viên, vì sao các thành 

viên đều giỏi có thể xem bản phân phổ của dàn nhạc và trình diễn nhưng cần người chỉ huy dàn 

nhạc ? vai trò của người chỉ huy dàn nhạc chính là người giữ nhịp, truyền cảm xúc của tác phẩm 

đến từng thành viên để họ thể hiện dưới những qui ước như cách ra dấu, vung đũa chỉ huy (tùy 

cách quy ước của từng người nhạc trưởng) . Điều này nói đến sự định hướng cho một tập thể 

trong công tác âm nhạc , họ là những người thông thạo với những kỹ năng tốt hay dẫu chưa tốt 

cũng luôn cần một người chỉ huy để giúp cả nhóm hoàn thành một tác phẩm theo ý đồ của tác 

giả, hay thống nhất theo cảm xúc của nhà chỉ huy về tác phẩm. Nhà quản lý âm nhạc và thờ 

phượng trong Hội Thánh giúp mục vụ âm nhạc có định hướng phát triển , có mục tiêu rõ ràng. 

Hơn nữa luôn người lãnh đạo luôn truyền đạt khải tượng và mục đích cho các thành viên của 

mình.  

3.2  Làm việc đồng đội   

 Tương tự như việc quản trị Hội thánh làm việc đồng đội luôn mang lại hiệu quả hơn là 

làm việc một mình. Một người lãnh đạo giỏi càng có năng lực qua việc chọn lựa những đội viên 

vững vàng. Các nhóm đồng đội có ở mọi nơi, bất kỳ môi trường nào6.  Kinh Thánh cũng đã nói 

                                                 
6 Phạm Hoàng. Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Tôi Tớ - Chương 7 Làm việc đồng đội (trang 142)  
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về tinh thần đồng đội " Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự 

nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt" (Truyền Đạo 4:12). Với tinh thần đồng đội thì ban nhạc, 

ban hát sẽ loại trừ tinh thần cá nhân khỏi đội và ý thức rằng trong tinh thần thờ phượng Chúa 

không có hiện tượng ngôi sao của đội. Tinh thần làm việc đồng đội sẽ giúp phân công mỗi thành 

viên vào vị trí thích hợp  

 Khi thiết lập một đội làm việc cùng nhau, người lãnh đạo tin cậy vào những thành viên 

trong đội của mình. Cho họ biết những vai trò chuẩn xác và các nhiệm vụ riêng biệt của họ và 

quan trọng hơn là cho họ những thẩm quyền cần thiết7. 

3.3 Phối hợp với những lãnh đạo hệ phái trong việc thúc đẩy các hoạt động thuộc mối quan 

tâm chung 8 

 Một trong những mục tiêu phát triển Hội Thánh là xây dựng mối thông công, hỗ trợ , hợp 

tác với các Hội Thánh khác trong vùng. Âm nhạc và thờ phượng là lĩnh vực rất thu hút và dễ 

dàng làm chất xúc tác trong việc xây dựng mối thông công liên Hội Thánh. Chẳng hạn để chuẩn 

bị cho sự kiện truyền giảng liên Hội Thánh mỗi đơn vị đóng góp những ca sĩ, nhạc công, người 

làm âm thanh, ánh sáng , ca đoàn, đội múa, đội kịch ... hiếm khi một Hội Thánh có đầy đủ các 

đội phục vụ như vậy, cho nên sự hợp tác giữa các Hội Thánh thông qua những người quản lý âm 

nhạc của hệ phái hay Hội Thánh sẽ phối hợp để tạo nên hiệu quả của chương trình sự kiện.  

 Thể chế hội chúng của giáo hội Báp-tít khuyến khích tinh thần hợp tác với các tổ chức 

khác để bày tỏ sự hiệp một, thúc đẩy mối thông công Cơ Đốc trên nền tảng rộng lớn hơn. 

Erickson cho rằng những công tác nếu làm trên quy mô lớn thì thuận lợi hơn.9 Điều này giúp cho 

                                                 
7 Phạm Hoàng. Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Tôi Tớ - Chương 7 Làm việc đồng đội 
8 Bruce P. Powers . Church Administration Handbook (Sổ tay hành chính của Hội Thánh) - mục 5.7 mục sư âm 
nhạc. tr 160 
9 Erickson. Christian Theology (part 11) Tr 430 



20 
 

việc huấn luyện và đào tạo các ta-lâng âm nhạc trong hệ phái hay giữa các hệ phái thuận tiện hơn 

bởi sự hợp tác trao đổi các chuyên viên trong công tác huấn luyện.  

3.4  Âm nhạc và thờ phượng mang ý nghĩa trọng đại bên cạnh thần học 

 Nhắc đến Martin Luther nhà lãnh đạo phong trào cải cải chánh giáo hội 500 năm trước  

 người ta thường liên tưởng đến 95 luận đề của ông chứ ít ai để ý đến những đóng góp về âm nhạc 

mà Luther cũng đã đồng thời mang đến trong cuộc cải chánh. Đối với ông thần học và âm nhạc 

không thể tách rời nhau 10
 Ông nói :" Âm nhạc chứa đựng những ý nghĩa thần học to lớn và do đó 

phải được cải cách cùng với các giáo lý của Giáo hội Công giáo La Mã." Trong một bức thơ năm 

1530 ông viết tiếp: " ngoại trừ vấn đề thần học, [âm nhạc] một mình nó cũng có thể tạo ra những 

vấn đề mà thần học đã làm"11 

 Khi thực hiện cuộc Cải chánh Giáo hội Luther rất coi trọng sự giảng dạy và sự ngợi ca Chúa. 

Sự ca ngợi của hội chúng được định nghĩa như là một sự tin quyết của đức tin, và một sự giải kinh 

dựa trên bản văn Kinh Thánh. Ông cũng là người tiên phong đem nhiều nhạc cụ vào sự thờ phượng 

lúc bấy giờ . Nếu như chỉ có đàn organ đệm cho buổi nhóm vào thời đó Luther đã đưa một số nhạc cụ 

khác vào làm cho phong phú hơn . Điều này đặt nền tảng để từ nhà thờ có nhiều nhạc công được đào 

tạo ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của nền nghệ thuật về sau. Từ những luận cứ trên 

người làm công tác quản lý âm nhạc Hội Thánh biết được vai trò của âm nhạc trong sự thờ phượng, 

tất cả phải được định hướng với mục đích xây dựng nghệ thuật để tôn ngợi Đức Chúa Trời, đưa âm 

nhạc đến đúng với mục đích của nó. Việc làm này của Luther đã ảnh hưởng đến tư tưởng của nhạc sĩ 

thiên tài người Đức - người đặt nền móng cho nhạc tiền cổ điển thế giới là nhạc sĩ Tin Lành Johann 

Sebaschien Bach ( 1685-1750) . 

                                                 
10 Jonathan Landry Cruse. Luther’s Musical Reformation. https://www.reformedworship.org/article/september-
2017/luther%E2%80%99s-musical-reformation (Accessed Nov 14, 2017)   
11 Robin A. Leaver, “Luther on Music.” Lutheran Quarterly, 2006). 
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III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ÂM NHẠC VÀ THỜ PHƯỢNG TRONG HỘI 

THÁNH NGÀY NAY 

 Nhìn chung Hội Thánh Việt Nam lâu nay chưa quen với danh xưng chức vụ mục sư âm 

nhạc (music/worship pastor) , người hướng dẫn thờ phượng và hát dẫn (worship/song leader) , 

nhạc trưởng (music leader) cùng một số việc liên quan đến mục vụ âm nhạc . Có lẽ do quan niệm 

trong Hội Thánh lâu nay âm nhạc chỉ đóng vai trò phụ trong buổi thờ phượng. Việc chuẩn bị 

phần ca ngợi cho lễ nhóm chỉ đơn giản với đàn piano, organ cùng người hướng dẫn hát. Tuy 

nhiên mọi sự đã thay đổi nhất là từ khi xuất hiện nhạc cụ điện tử từ thập niên '80.  Cũng qua hai 

phần trước của bài viết cho ta cái nhìn nghiêm túc về vai trò quan trọng của âm nhạc vốn đã có 

trong Cựu Ước điển hình là triều đại của vua Đa-vít. Đến thời phong trào cải chánh thế kỷ XVI 

Martin Luther cũng đã dùng âm nhạc như một công cụ hữu hiệu truyền bá tư tưởng cải chánh 

giáo hội và ông trở nên người lãnh đạo khởi xướng đưa âm nhạc và thờ phượng lên tầm cao mới. 

Phần đầu bài viết cũng đã điểm qua hai giai đoạn phát triển của âm nhạc và thờ phượng tại Việt 

nam sau 1975 và đầu thế kỷ XXI đến hiện nay trong xu thế hội nhập văn hóa xã hội đương đại. 

Phần này giúp ta nhận ra công việc và vai trò mình trong âm nhạc và thờ phượng của Hội Thánh 

là công việc lâu nay mình vẫn thường làm nhưng chưa được định nghĩa. 

1. Các vai trò trong ban âm nhạc và thờ phượng  

 Ngoài mục sư âm nhạc, ban thờ phượng (the worship leading team) có thể bao gồm ba bộ 

phận : người hướng dẫn thờ phượng (worship leader) , ban nhạc hay dàn nhạc gồm nhạc sĩ, nhạc 

công (the orchestra - musicians) và các ca viên (the singers) có thể bao gồm ban hợp ca. 

1.1 Mục sư âm nhạc và thờ phượng 

 Mục sư âm nhạc nhạy bén nhận biết các vấn đề và cảm xúc diễn ra trong hội chúng (vui, 

buồn , thành công, những gánh nặng, đang than khóc ...) học biết và áp dụng những phần Thánh 
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Kinh cần thiết để đáp ứng nhu cầu của hội chúng. Lên kế hoạch những buổi nhóm thờ phượng và 

đưa ra các chủ đề của chương trình theo Thánh Kinh12. Chức năng chính của Mục sư âm nhạc là 

chịu trách nhiệm với hội thánh, dưới sự giám sát của mục sư trưởng trong việc phát triển và đẩy 

mạnh các chương trình âm nhạc của hội thánh13 gồm cách trách nhiệm cụ thể như:  

[a] Phối hợp với quy trình của hội thánh để tuyển dụng và đào tạo lãnh đạo cho mục vụ âm nhạc 

của hội thánh, bao gồm thành viên ca đoàn các cấp độ, người dẫn hát, và người đệm đàn cho các 

tổ chức giáo dục của hội thánh. 

[b] Phục vụ với tư cách là thành viên của hội đồng hội thánh hoặc nhóm điều phối; kết hợp 

chương trình âm nhạc với lịch tổ chức và những mốc quan trọng của hội thánh. 

[c] Lên kế hoạch, tổ chức và đẩy mạnh các chuyến lưu diễn của ca đoàn, những chuyến đi truyền 

giáo, các kỳ trại, lễ hội, hội thảo, bệnh viện và các chương trình cho các ban ca đoàn khác nhau. 

[d] Giám sát việc bảo quản thư viện âm nhạc, các tài liệu, nguồn cung cấp, nhạc cụ và những 

thiết bị khác. 

[e] Luôn cập nhật về những phương pháp, tài liệu, sự phát triển và việc quản lý âm nhạc. 

[f] Phối hợp với những lãnh đạo hệ phái trong việc thúc đẩy các hoạt động thuộc mối quan tâm 

chung.14 

1.2 Người hướng dẫn thờ phượng 

 Làm việc trên phương diện với hội chúng, ban nhạc và ca viên. Công tác của họ gồm hai 

mặt: Khía cạnh âm nhạc trong sự thờ phượng liên quan đến ca viên và các nhạc công; Khía cạnh 

thuộc linh liên quan đến hội chúng. Công việc của người hướng dẫn thờ phượng luôn là tìm chọn 

                                                 
12 https://bcsmn.edu/music-leader-and-worship-pastor-whats-the-difference/ (accessed in Apr 10-2018)  
13 Bruce P. Powers . Church Administration Handbook (Sổ tay hành chính của Hội Thánh) - mục 5.7 mục sư âm 
nhạc 
14 [a] - [f] Bruce P. Powers . Church Administration Handbook . Tr 160 
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các bài hát cho sự thờ phượng và là người dẫn dắt cuộc thờ phượng qua những bài hát ca ngợi15.  

Người hướng dẫn hát thường là người có thể chơi nhạc cụ (guitar, keyboard) có thể kết hợp cùng 

lúc khi hướng dẫn ca ngợi.  Người dẫn sự thờ phượng truyền đạt tâm tình và cảm xúc, nhiệt 

huyết và khải tượng cho các thành viên ban thờ phượng để qua đó lan đến hội chúng. Đào tạo 

người hướng dẫn thờ phượng mới cũng là trách nhiệm của người hướng dẫn đương nhiệm ngay 

từ chính ban thờ phượng của mình. 

1.3 Ca viên và nhạc công 

 Hai đội hình này có vai trò khác nhau trong ban thờ phượng nhưng cùng một mục đích 

dẫn dắt hội chúng trong sự ca ngợi và truyền nhiệt huyết sự thờ phượng đến cùng dân sự. Các ca 

viên chuyên về thanh nhạc và các nhạc công, nhạc sĩ chuyên về sử dụng nhạc cụ và sáng tác ca 

khúc.  

1.3.1 Các ca viên  

 Họ phải là những người có khả năng để tham gia đội thờ phượng. Đôi khi họ được chỉ 

định bởi vì nhu cầu ban thờ phượng cần có người chứ không phải vì đội hình thờ phượng thật sự 

đang cần những ta-lâng ca hát, điều này tạo nên ảnh hưởng không tốt về chất lượng đội hát dẫn. 

Một thái cực khác của vấn đề là ca viên có khả năng rất giỏi và họ tham gia ban thờ phượng bởi 

vì sở thích và nhu cầu muốn thể hiện khả năng hát bè, hát dẫn, hát chính , khoe giọng hát ... điều 

này dẫn tới thái độ tham gia đội hình như thể làm ơn cho Hội Thánh về sau, ảnh hưởng tiêu cực 

đến toàn đội hình ca viên16  

 Các ca viên cần nhận thức họ phải trở nên người thờ phượng thật mà Chúa ưa thích 

(Giăng 4:23). Phản ảnh sự hiện diện Chúa trong phong cách hát, khuôn mặt, giọng hát khi họ 

đứng trước hội chúng.  

                                                 
15 Bob Sorge. Exploring Worship: A practical guide to praise and worship. Copyright 1987 by Bob Sorge (tr 204)  
16 (như trên) tr 221 
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 Tùy theo luật lệ của giáo hội từng địa phương, các động tác của ca viên trong khi hát dẫn 

thờ phượng cũng được đề cập ở đây. Thông thường họ không bị ràng buộc nhưng được tự do 

trong sự hát thờ phượng cùng việc giơ tay, nhảy múa, quỳ gối và các cử điệu khác. Những biểu 

lộ và động tác , cử điệu của ban hát dẫn dễ trở thành mẫu để hội chúng làm theo. 

1.3.2 Các nhạc sĩ và nhạc công 

 Họ là những người đệm đàn trong buổi thờ phượng. Âm nhạc chiếm một phần đáng kể 

trong các buổi thờ phượng. Có thể nói công việc của người chơi nhạc cũng có ảnh hưởng và có 

mức độ phủ toàn bộ buổi nhóm từ bài mở đầu, các bài ca ngợi, bài hát đơn ca, ca đoàn, các bài 

hát lễ trong chương trình, bài tôn vinh cuối giờ ... (tùy quy định của giáo hội hay Hội Thánh địa 

phương) 

 Phần hai của bài viết cho biết vua Đa-vít đã xem trọng chức vụ thờ phượng tại đền tạm là 

thể nào. 2 Sử Ký 16 cho thấy chức vụ ca ngợi đã được giao cho những người có khả năng, tài 

năng . Những người chơi nhạc khí , thổi kèn tại đền tạm không tập luyện qua loa cho có nhưng 

tất cả đã dành trọn thời gian để luyện tập khi được chọn để hầu việc Đức Chúa Trời bằng âm 

nhạc17. 

1.3.3 Nhóm múa (dance troupe)  

 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, Dùng trống cơm và đàn cầm mà 

hát ngợi khen Ngài! (Thi Thiên 149:3) . Ngày nay có không ít Hội Thánh sử dụng ban múa là 

một phần của ban thờ phượng. Ban múa tham gia tập cùng ban thờ phượng, dự phần trong 

chương trình và chia sẻ khải tượng cùng nhau. Bob Sorge cho rằng "ban múa thật sự là một mục 

vụ chứ không là sự trình diễn nghệ thuật"18. Các cử điệu múa, tác phong cho đến ngôn ngữ hoàn 

toàn mang tính cách trong sáng, thánh khiết bày tỏ lòng yêu mến, kính thờ Đức Chúa Trời qua 

                                                 
17 Bob Sorge. Exploring Worship: A practical guide to praise and worship. Copyright 1987 by Bob Sorge {the 
Musicians - trang 214)  
18 Trích dẫn như  trên (trang 223)  
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ngôn ngữ múa. Múa trong Cơ Đốc không dung túng hành vi cử điệu dung tục của thế gian. Nếu 

như lấy giọng hát và bày tỏ cảm xúc và lòng kính thờ Đức Chúa Trời thì ngôn ngữ múa qua động 

tác thân thể cũng bày tỏ một cách sinh động đầy cảm xúc và chất nghệ thuật. "Múa là một trong 

những con đường đưa đến sự tự do thật trong thờ phượng và để kinh nghiệm một cách tự tin như 

vua Đa-vít khi cởi trần nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời"19. Một diễn viên trong một Hội 

Thánh tại Houston, Texas tâm tình :"Chúng tôi muốn dâng cho Chúa sự thờ phượng, tôn kính và 

vinh hiển . Muốn phụng sự Ngài bằng cảm xúc qua ngôn ngữ múa. Chúng tôi hỗ trợ nơi nào con 

cái Chúa muốn dâng khả năng để làm sáng danh Chúa Giê-xu. Chúng tôi cùng ơn này để chữa 

lành, gây dựng, làm mạnh mẽ dân sự Chúa cũng như để đòi lại nghệ thuật khiêu vũ từ thế giới 

thế tục. Trên hết mọi sự Kinh Thánh luôn có thẩm quyền..."20 

 Sự xuất hiện của ban múa trong lễ thờ phượng vẫn gây nhiều tranh cãi lâu nay không chỉ 

ở Tây phương, nhưng cũng diễn ra tại Việt Nam nhiều năm qua trong sự phát triển và hội nhập 

của Hội Thánh. Riêng ở bài viết này xin được đề cập như một phần của mục vụ thờ phượng được 

chấp nhận bởi một cộng đồng giáo hội hay Hội Thánh địa phương.  

1.4 Tóm lại:  

 Các thành viên ban thờ phượng phải là người thờ phượng thật chứ không chỉ dùng khả 

năng ca hát, đàn, múa ... mà thôi. Nói cách khác mỗi người trở nên người thờ phượng ngay tại 

chính vị trí và phương tiện (nhạc cụ) mà họ sử dụng cho sự thờ phượng.  

 Nhìn chung các vai trò như trên chưa được phân định rõ ràng trong các Hội Thánh Việt 

Nam nhiều năm qua. Mặt khác người quản lý âm nhạc và thờ phượng kiêm nhiệm luôn nhiều vai 

trò. Các thành viên ban thờ phượng đa số là tình nguyện với những khả năng hạn chế. Điều đáng 

nói là vấn đề đào tạo cho lãnh vực này chưa được chú trọng phát triển tại các Hội Thánh địa 

                                                 
19 http://www.refinedundignified.com/the-history-of-dance-in-the-church.html  (Accessed on Apr 12th-2018)  
20 https://www.sagemontchurch.org/connect/music/dance-ministry/ (Accessed on Apr 12th-2018)  
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phương khiến cho nền thánh nhạc Hội Thánh chưa có sự bứt phá phát triển đồng bộ.  

2. Những đòi hỏi đối với người quản lý mục vụ âm nhạc và thờ phượng  

  Trưởng các ban ngành, nhóm nhỏ liên quan đến mục vụ âm nhạc và thờ phượng như 

mục sư âm nhạc, thờ phượng, người dẫn thờ phượng, trưởng ban đàn, ban hát, ban múa ...là 

những người quản lý nhóm phục vụ trong ban thờ phượng, có những yêu cầu chung như sau.  

2.1 Khả năng lãnh đạo tổ chức và hướng dẫn nhóm trong sự phục vụ. Chẳng hạn một hội chúng 

trong giờ ca ngợi phải luôn cần một người hát dẫn, nếu không mỗi người tự dẫn hay tự hát sẽ gây 

nên sự hỗn loạn. Người lãnh đạo sẽ nhìn ra nhu cầu của hội chúng dù ở tầm mức buổi nhóm họp 

chính hay nhóm nhỏ để có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát sinh , trong trường hợp này hội 

chúng cần một người hát dẫn thờ phượng chuẩn.  

2.2  Khả năng xây dựng sự hòa hợp và hiệp một giữa các thành viên trong đội và các thành viên 

khác trong cùng một sứ mệnh. Người nhạc trưởng làm việc hài hòa cùng người hướng dẫn nhóm 

hát để nhạc chơi đúng điệu , nhóm hát dẫn trình bày tốt phần của mình.  Một ví dụ khác về công 

tác của nhạc trưởng là phải soạn bài phối cho ban nhạc, giúp toàn ban chơi hòa hợp, hòa âm nghe 

cho tốt. Các nhạc công dễ gặp tình huống không ai phục ai người quản lý hay nhạc trưởng sẽ 

giúp anh em cùng góp sức và tôn trọng nhau để chơi nhạc. 

2.3  Là một người có đời sống thờ phượng thật sự . Không chỉ hướng dẫn hát , chỉ đạo phần âm 

nhạc tại sân khấu của Hội Thánh, biên đạo múa, người lãnh đạo và quản lý có đời sống thờ 

phượng Chúa bởi sự vâng phục và làm gương mỗi ngày.  

2.4  Có lời Chúa cho chính mình và cho đội làm việc của mình. Thiết lập sự cầu nguyện nhóm và 

học Kinh Thánh ngoài giờ tập luyện của nhóm trong tuần. Như đã lưu ý phần trước, người hầu 

việc Chúa trong đội thờ phượng không chỉ dùng ân tứ Chúa cho để phục sự Ngài nhưng  họ cũng 

phải là người thờ phượng Chúa trong trách nhiệm Chúa trao.  
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2.5 Những kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết ở người lãnh đạo và quản lý được đòi hỏi để hỗ trợ 

cho công tác. Nếu chỉ có lòng cưu mang nhưng không có khả năng thì không thể xây dựng ban 

thờ phượng và mục vụ âm nhạc phát triển mạnh. Người lãnh đạo trong các phân ban âm nhạc và 

thờ phượng cần trao dồi và học tập thêm kỹ năng quản lý cũng như nghiệp vụ có ích cho phần 

trách nhiệm của mình. 

3.  Đạo đức của người làm công tác quản lý âm nhạc và thờ phượng   

3.1. Lương thiện và chính trực  

 Người ta có thể bắt gặp hành động đạo nhạc của một nhạc sĩ Cơ Đốc; Đạo văn một tác 

phẩm thơ của tín hữu Hội Thánh khác ; Một ca viên hát không đúng nhưng đổ thừa cho đồng 

nghiệp mình yếu kém; Một nhạc công không nhận sự chỉ giáo của nhạc trưởng; Những động tác 

múa có phần bị thế gian hóa nhưng không chịu nhận sự góp ý của mục sư hay các trưởng lão ... 

là những điều thường xảy ra trong cộng đồng Cơ Đốc lâu nay. Hai đức tính lương thiện và chính 

trực phải đeo đuổi người lãnh đạo suốt đời. Đối với những người cộng sự nó sẽ giúp họ trung tín 

trong việc nhỏ cho đến việc lớn (Luca 16:10) . Đức tính này cũng cần trải qua những thử thách 

để giá trị vĩnh cữu vẫn sẽ còn lại mãi mãi, như câu chuyện của Gióp vẫn kiên quyết giữ vững đức 

hạnh của mình. Lorin Woolfe cho rằng Người ta vẫn dùng sự chính trực làm thước đo để đánh 

giá năng lực của người lãnh đạo21 Người lãnh đạo mục vụ sẵn sàng nhận những ý kiến đóng góp 

xây dựng, không tìm cách trốn tránh hay đổ lỗi cho hoàn cảnh.  

3.2 Mục tiêu  

 Người lãnh đạo và quản lý âm nhạc và thờ phượng cần phải có mục tiêu và truyền đạt 

đến những cộng sự của mình thường xuyên về mục tiêu đó. Mục tiêu hình thành dưới dạng một 

                                                 
21 Lorin Woolfe. Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (The Bible Leadership) trang 32 
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bước tiến trong một hành trình , không phải lúc nào mục tiêu cũng rất rõ ràng hay hiển nhiên 

ngay từ đầu22. Cố mục sư nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh để lại một tấm gương sáng tác ca khúc phong 

phú sau biến cố 1975 đầy khó khăn. Ông đã viết hơn 200 bài thánh ca bốn bè với niềm tin dẫu 

khó khăn vẫn sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Mục tiêu của ông là xây dựng nền thánh nhạc 

Việt nam vững mạnh và ông đã thấy ngày đó xảy ra trước khi được Chúa gọi về thiên đàng năm 

2017.  Ông đã truyền đạt cho giới sáng tác trẻ lòng nhiệt huyết và mục tiêu của mình để tiếp tục 

vững tiến trong hành trình xây dựng thánh nhạc Tin Lành lớn mạnh.  

 Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se trong Kinh Thánh đều giống nhau ở chỗ làm việc với mục tiêu 

và giữ vững mục tiêu đó đến cùng. Ngoài mục tiêu ra còn đòi hỏi sự tận tâm với mục tiêu, vua 

David là người tận tâm với mục tiêu xây đền thờ qua việc dâng hiến rất nhiều tài sản của mình. 

Điều này đã trở thành tấm gương cho dân sự của vua.  

3.3 Lòng nhân ái và lòng tốt. 

 Lorin Woolfe cho rằng nếu không có lòng nhân ái và thiếu sự quan tâm với từng cá nhân 

, nơi làm việc sẽ thành một môi trường máy móc với những nhân viên chán nản23  người trưởng 

ban luôn xắn tay áo và cùng khám phá, sáng tạo trong việc tập dợt với đồng đội mình đó là sự 

quan tâm. Lòng nhân ái thể hiện ở đức tính kiên nhẫn và nhẹ nhàng với những anh chị em cùng 

nhóm. Việc la mắng, trách móc anh chị em ca đoàn khi họ không theo kịp tiến trình tập dợt hay 

sự hướng dẫn sẽ tạo không khí căng thẳng không vui và bất đồng với người trưởng ban về sau. 

Có thể cá nhân người quản lý đã trải qua những ngày khó khăn tương tự nhưng sẽ không dùng 

cách đó để đối xử lại với đồng đội của mình. Lòng tốt là không định kiến cũng không thiên vị 

với thành viên nào trong nhóm mục vụ. 

3.4 Tính khiêm nhường 

                                                 
22 Lorin Woolfe. Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (The Bible Leadership) 
23 như trên (trang 97)  
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 Một trong những nhà lãnh đạo lừng danh nhất trong Kinh Thánh đó là Môi-se và Kinh 

Thánh cho biết ông là một người khiêm nhường hơn bất kỳ ai (Dân số ký 12:3) Khiêm nhường 

khi đối mặt với sai lầm, không lãnh đạo nào mà không ít nhất một lần phạm sai lầm. Tuy nhiên 

có những người không tìm cách giảm nhẹ sai lầm, cũng chẳng nhìn quanh xem có thể tìm được 

ai để đổ lỗi và khiển trách24 .Cách giải quyết của các lãnh đạo khi đối diện sai lầm đó chính là tự 

nhận trách nhiệm về mình thay vì trốn tránh để sự việc càng trầm trọng hơn.  

3.5. Lòng can đảm 

 Lòng can đảm trong việc đối mặt với sự bất lợi và người lãnh đạo vĩ đại trở nên vĩ đại 

hơn khi họ gặp trở ngại25. Tôi tin rằng đây là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà bất kỳ mục sư 

lãnh đạo nào cũng từng đối diện (tùy theo mức độ của mỗi người) để tiếp tục hay không một kế 

hoạch của mục vụ. Sự liều lĩnh cần phải được thể hiện cần thiết khi nhà lãnh đạo đối mặt với sự 

bất lợi. Chẳng hạn tại Việt Nam trong khoảng 10 năm đầu của thế kỷ XXI việc thực hiện các 

chương trình truyền giảng ở sân vận động vô cùng khó khăn bởi việc xin giấy phép chính quyền 

chỉ có vào giờ chót trước khi diễn ra sự kiện. Ban thờ phượng và diễn lễ luôn sẵn sàng tập luyện 

chỉ trong vòng một tuần hay vài ngày với số lượng tham gia lên tới hàng trăm ca viên và dàn 

nhạc. Lòng can đảm khiến cho những trưởng ban ngành nhận trách nhiệm đầy phiêu lưu thử 

thách để có được chương trình sự kiện đạt kết quả.  

3.6  Phát triển đội ngũ lãnh đạo 

 Lorin Woolfe cho rằng các nhà lãnh đạo không thể tự xuất hiện mà chúng ta cần phát 

triển họ26 một trong trách nhiệm quan trọng của người lãnh đạo là đào tạo người thay thế mình. 

Kinh Thánh nêu gương về câu chuyện Môi-se và Giô-suê; Sứ đồ Phao-lô và Ti-mô-thê là sự 

chuyển giao quyền lực và sự lãnh đạo cho thế hệ kế tiếp. Người lãnh đạo mục vụ Chúa ban cho 

                                                 
24 Lorin Woolfe. Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (The Bible Leadership) Tr 145 
25 Như trên (trang 276)  
26 Như trên (trang 345)  
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sự nhạy bén để tìm thấy trong số những thành viên có những người lộ rõ khả năng lãnh đạo và có 

thể được đào tạo để thay thế.  Một thực tế khác khá phổ biến trong Hội Thánh ngày nay rằng các 

vị lãnh đạo lớn tuổi không chịu ra đi dễ dàng khiến cho các cuộc chuyển giao quyền lực không 

mấy êm ả. Điều này cũng xảy ra tương tự khi những người trẻ tài năng trong âm nhạc và thờ 

phượng, người có giọng hát hay, khả năng múa rất tốt không được đề bạt trở nên những người 

lãnh đạo kế tiếp . Những nhạc trưởng có tài với tuổi tác cao nên lui lại ở vị trí cố vấn và yểm trợ 

thể hệ trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo, Hội Thánh chắc chắn sẽ vươn đến tầm cao trong lãnh vực 

âm nhạc và thờ phượng.  

IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT THAY CHO LỜI KẾT  

1. Nên xem vai trò mục vụ âm nhạc như các mục vụ khác 

 Âm nhạc và đời sống là nhu cầu mỗi tín hữu, âm nhạc theo chân các tín hữu về nhà sau 

buổi nhóm ở nhà thờ. Khi chúng ta lái xe cũng nghe tiếng nhạc, vào thang máy, đi nhà hàng, 

tiệm cafe thậm chí trên hè phố cũng có thể nghe tiếng nhạc, nhạc trên radio, tivi và các phương 

tiện truyền thông khác, người ta đeo headphone, earbugs vừa đi vừa thưởng  thức âm nhạc. 

Những người tạo ra sản phẩm âm nhạc đều phải lao động và đầu tư học tập, kỹ thuật thu âm, 

phát hành băng đĩa ...  

 Nhạc Thánh đã có từ ngàn xưa và ở triều đại vua Đa-vít người ta đã chọn lựa rất kỷ để 

giao cho những người có khả năng âm nhạc, thanh nhạc trọng trách liên quan đến các cuộc thờ 

phượng tại đền tạm. Những người được chọn phải trải qua sự học tập, huấn luyện và thường 

xuyên phục vụ tại đền tạm.  

 Nhà cải chánh giáo hội Martin Luther (1483-1548) đã từng được đào tạo về ca hát và 

múa, chơi nhạc . Không chỉ là nhà thần học ông còn là một nhạc sĩ và sáng tác thánh ca. Luther 

đã cải cách sự thờ phượng và nêu bật vai trò của sự ngợi ca Đức Chúa Trời trong đời sống tín 
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hữu. Điểm đáng lưu ý là Luther đưa giai điệu dân gian Đức vào các ca khúc bấy giờ27 . Những 

đóng góp về âm nhạc của Martin Luther cho nền cải chánh cũng đã trở thành di sản cho sự phát 

triển của âm nhạc Đức qua các nhạc sĩ Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude and Johann-

Sebastian Bach sau đó...  

 Hội Thánh Việt Nam nói chung thường dành sự ưu ái cho các cơ quan và mục vụ như:  

Mục Vụ Cầu Nguyện Phấn Hưng Hội Thánh, Mục Vụ Xã Hội , Mục Vụ Nam Giới, Mục Vụ Phụ 

Nữ, Mục Vụ Thanh Thiếu Niên, Mục Vụ Thiếu Nhi. Có phải chăng mục vụ âm nhạc là quá khó 

vì nó liên quan đến nghệ thuật và đòi hỏi nhiều kỹ năng kết hợp với đời sống thuộc linh ? Nếu 

đào tạo những người chuyên trách cho mục vụ âm nhạc có thật sự là một thách thức hay không ? 

Trong bài viết đã phân tích vai trò của người lãnh đạo, quản lý, thành viên thuộc ban thờ phượng, 

cùng với vấn đề thuộc linh, huấn luyện và phục vụ là một hoạt động lớn và cần phải đầu tư 

nghiêm túc. Thiết nghĩ để xây dựng nền thánh nhạc phát triển đồng bộ cho Hội Thánh Việt Nam 

thì mục vụ âm nhạc cần phải thật sự được quan tâm và đầu tư.  

2. Chủng viện thần học và trường Kinh Thánh dạy chính qui về thờ phượng 

 Hội Thánh Phương Tây có rất nhiều nhân tài về âm nhạc và thờ phượng, những ca nhạc 

sĩ xuất chúng, những bài hát lan truyền khắp thế giới rất được ưa chuộng, những người hướng 

dẫn thờ phượng được ơn hầu như mỗi thời kỳ đều có. Theo đó là nền sản xuất âm nhạc , các 

show lưu diễn, những đóng góp về sáng tác, bảo vệ bản quyền ... đã trở thành một công nghệ âm 

nhạc khiến cho nền thánh nhạc Phương Tây đã phát triển lại càng lớn mạnh. Tất cả đều bắt đầu 

bằng sự đầu tư từ Hội Thánh địa phương.  

 Một trong những đề xuất ưu tiên của tôi là các chủng viện thần học hay trường Kinh 

Thánh mở chuyên ngành về thờ phượng cho người Việt Nam phù hợp với văn hóa người Việt. 

Đa số trường thần học Việt Nam có môn thờ phượng như một môn học trong các chương trình 
                                                 
27 https://www.museeprotestant.org/en/notice/martin-luther-and-music/ ( Accessed on Apr, 14th 2018)  
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đào tạo. Tuy nhiên chỉ giới hạn trong một khóa học thì không đủ để áp dụng trong thực tế. 

Chuyên ngành về thờ phượng cho mục sư được trang bị sau khi tốt nghiệp như : quản lý mục vụ 

thờ phượng và âm nhạc trong Hội Thánh; Dùng âm nhạc cho sự thờ phượng , đem lời Chúa vào 

đời sống, truyền giáo , môn đệ hóa và các công tác khác ; Sử dụng truyền thông  hiệu quả; Sử 

dụng piano thành thạo; Áp dụng lý thuyết âm nhạc viết và nghe; Chỉ huy ( ca đoàn) ; Sáng tác 

và hòa âm phối khí; Dạy nhạc ; Hiểu âm nhạc theo các nền văn hóa khác nhau; Quản lý hành 

chính, tổ chức, quản lý thời gian, tạo ngân sách, hiểu mối quan hệ công chúng và nhân viên28 

 Barry Liesch trong quyển Sự thờ phượng mới (The new worship) đề xuất các chủng viện 

dạy thờ phượng và âm nhạc sẽ giúp các mục sư xem sự thờ phượng là trung tâm của mỗi đời 

sống chức vụ. Các chủng viện đóng vai trò như các học viện cung cấp các nguồn kiến thức giúp 

nghiên cứu và dạy về  thờ phượng. Hơn nữa mục sư cần được học thần học của sự thờ phượng và 

âm nhạc để có thể hiểu hề nghệ thuật29.  

3. Công tác quản lý âm nhạc trong các chương trình và sự kiện 

 Khoảng hơn mười năm trở lại đây tính đến thời điểm 2018 Hội Thánh tại Việt Nam có 

nhiều cơ hội tổ chức các sự kiện truyền giảng lớn qui tụ hàng chục ngàn người. Âm nhạc luôn 

đóng vai trò quan trọng ở các sự kiện. Tiếp đến là các sự kiện nhỏ tầm địa phương, các chương 

trình ca nhạc thánh truyền giảng rất phổ biến ở quê hương lẫn hải ngoại. Công tác quản lý trở 

nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi công việc này nếu do mục sư quản nhiệm hay các mục sư 

chuyên về linh vụ kiêm nhiệm thì không phù hợp. Bởi họ không hiểu các phương thức tổ chức, 

phương cách làm việc của giới ca nhạc sĩ Cơ Đốc nên thay vì hỗ trợ thì sẽ gây nên sự cản trở 

đáng tiếc. Trong tình huống này tốt nhất là mục sư nên hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực 

đạo diễn, quản lý chương trình để giao cho họ mọi công tác.  Ở Việt Nam nhiều năm qua mỗi 

                                                 
28 https://www.northcentral.edu/academics/undergraduate-majors-and-programs/majors/music-pastor/ (Accessed on 
Apr 13th 2018)  
29 Forrest Beiser. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời (Worship of God) - Trang 232 
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chương trình đều có ủy ban chịu trách nhiệm và phân nhiệm theo từng cấp cho chương trình, 

đảm bảo tiến độ chuẩn bị và hoàn thành công tác.  

 Hiện nay các nguồn nhân lực tài năng về âm nhạc trong Hội Thánh là rất lớn. Riêng ở hải 

ngoại cơ hội học nhạc đối với học sinh tiệu học và trung học khá lớn. Tuy nhiên điều khiến tôi 

trăn trở là Hội Thánh chưa thể tận dụng hết khả năng của giới trẻ để tham gia đóng góp cho sự 

thờ phượng ở Hội Thánh địa phương. Đáng tiếc hơn một số nơi đã để vuột mất các tài năng bởi 

việc các em đi nhóm và phục vụ ở các Hội Thánh khác (Hội Thánh Mỹ). Ở Việt Nam vài năm 

trở lại có nhiều chuyên gia tốt nghiệp nghệ thuật từ các trường chuyên nghiệp nhưng chưa có 

một ban huấn luyện để làm việc thống nhất, cống hiến khả năng xây dựng nền thánh nhạc chung 

của Việt Nam. Hội Thánh luôn cần chức vụ lãnh đạo và quản lý các ta-lâng về âm nhạc để xây 

dựng vững mạnh mục vụ âm nhạc và thờ phượng tại Hội Thánh địa phương, tất cả như đã sẵn 

sàng về nhân lực tài năng nhưng vẫn còn thiếu những người lãnh đạo đầu ngành.  

TRƯƠNG HOÀNG GIANG ĐÔNG 
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