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Đề tài: Thánh nhạc Cơ Đốc trong bối cảnh hội nhập văn hóa Việt Nam  

Dẫn nhập: 

Bối cảnh 

Nền thánh nhạc Cơ đốc Việt Nam bị ảnh hưởng bởi âm nhạc phương Tây từ những năm đầu mới 

thành lập đến ngày hôm nay. Nói đến nhạc thánh khiến cho một người bình thường liên tưởng 

ngay đến những giai điệu cổ điển Tây phương, những bản thánh ca bốn bè du dương trầm bổng... 

chứ ít khi nhạc thánh Việt nam đọng lại trong tư tưởng người thưởng thức nó một giai điệu nào 

mang nét quê hương hay nét văn hóa dân tộc cổ truyền Việt Nam hay dẫu có, thì cũng chỉ là một 

chút hương vị quê hương  thi thoảng mới xuất hiện trong các bản "biệt thánh ca" đương đại.  

 

Nhu cầu nghiên cứu 

Âm nhạc dễ đi vào lòng người, qua phương tiện đó có thể chuyển tải Phúc âm đến trực tiếp cho 

người nghe bằng hình thức "hát". Đưa Phúc âm vào tâm hồn người Việt bằng chính bản sắc văn 

hóa thuần túy của người Việt có lẽ là chiến lược hàng đầu mà các nhà sáng tác, nhà văn nhà thơ 

Cơ Đốc cần quan tâm và nghiên cứu. Điều này mang tính khả thi khi dùng bản sắc văn hóa trong 

âm nhạc dân gian Việt nam để chuyển tải Phúc âm cho chính người Việt nam. Nghệ thuật âm 

nhạc cũng chịu ảnh hưởng bởi vùng, miền, bản sắc văn hóa. Nhạc thánh Cơ Đốc đã đến lúc 

mang trọng trách lớn hơn, đem Phúc âm qua âm nhạc âm hưởng dân gian cho người Việt tha vì 

đã vay mượn hay chịu ảnh hưởng Tây phương hơn một trăm năm qua. 

Mục đích nghiên cứu 

Ca nhạc sĩ Cơ Đốc ngày nay cần có định hướng trong sáng tác và biểu diễn để thúc đẩy sự phát 

triển của thánh nhạc Tin lành theo khuynh hướng "bản sắc dân tộc" của Phúc âm, theo đó các sản 

phẩm âm nhạc luôn mang màu sắc văn hóa gần gũi với "địa phương" đến với đại đa số người 



Việt Nam. Điều này thúc đẩy thu hẹp khoảng cách Phúc âm trong lòng người Việt trong đó dùng 

"gu" Việt tiếp cận dân Việt để chia sẻ tin mừng. Các phương pháp và gợi ý trong bài viết không 

quá khó hay có thể nói là trong tầm tay để thế hệ ca nhạc sĩ Tin lành Việt nam triển khai ở các 

Hội thánh địa phương. Để nhạc Phúc âm dân tộc thế chỗ nhạc thánh Tây phương là một điều 

khó, song không thể phủ nhận trong số tín hữu Tin lành xưa và nay vẫn có không ít người thích 

nghe thánh nhạc mang tính dân gian. Điều này nhen nhúm trong người viết tia hy vọng để có thể 

xây dựng nền thánh nhạc Cơ Đốc trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay.  

Luận đề 

Cách mạng hóa nhạc thánh Tin lành tại Việt Nam là nỗi niềm của nhiều thế hệ , muốn vậy phải 

có một nền nhạc Cơ Đốc Việt nam hợp với văn hóa và tư duy của người Việt,  đi vào tâm 

hồn người Việt. 

I. NHẠC THÁNH  

1. Giai đoạn hình thành 

Nửa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đánh dấu sự nổ lực truyền bá Tin lành đến những vùng đất xa 

xôi trong đó có Việt Nam. Văn minh Phương tây và Cơ Đốc Giáo tiếp tục theo chân đội quân 

viễn chinh tiến vào các vùng lãnh thổ đất mới. Hội thánh Tin lành Việt Nam bắt đầu được hình 

thành khi các giáo sĩ của Hội truyền giáo Phước âm liên hiệp đến Việt Nam,  do Mục sư Albert 

B. Simpson sáng lập1

                                                 
1 Trương Văn Thiên Tư. Hướng đến một thần học hội nhập cho Hội Thánh Tin lành Việt Nam. Bản dịch có hiệu 
chỉnh bài tiểu luận cuối khóa học mùa Thu 2002 

 . Các giáo sĩ lúc bấy giờ mang theo hệ thống những bài thánh ca truyền 

thống Tây phương để dạy cho tín hữu và sử dụng chúng trong các buổi thờ phượng. Rất nhiều 

trong số các bản thánh ca được dịch sang chữ quốc ngữ thời bấy giờ. Đại Hội Đồng Tổng Liên 



Hội năm 1955, sau khoảng 7 năm dày công biên soạn và nhuận chánh bởi đích thân các bậc lãnh 

đạo tiền bối chịu trách nhiệm như Giáo sĩ John Drange Olsen (Hội Trưởng CMA tại Việt Nam, 

Giáo Sư Trường Kinh Thánh, soạn giả bộ Thần Đạo Học tài liệu giảng dạy nền tảng của tất cả 

Mục sư HTTLVN); Mục sư Ông Văn Huyên (Hội Trưởng, Đốc Học Trường Kinh Thánh, Viện 

Trưởng và Giáo Sư Thánh Kinh Thần Học Viện) ; Mục sư Phan Đình Liệu (Mục sư người Việt 

Nam thế hệ đầu tiên, bậc uyên thâm về thần đạo và ngôn ngữ vần điệu thi ca, cả chữ Việt lẫn chữ 

Nho) ; Mục sư Vũ Văn Cư (Phó Hội Trưởng, Giáo Sư Thánh Nhạc và Thánh Kinh Địa Lý-Phong 

Tục Trường Kinh Thánh và Thần Học Viện) ; Mục sư Nguyễn Văn Vạn (cơ quan xuất bản Kinh 

Thánh, Giám Đốc Thánh Kinh Hội tại Việt Nam ). Trong đó chỉ một phần rất ít là các sáng tác 

của người Việt nam, hoặc là do viết lại lời Việt dựa trên các dòng nhạc có sẵn của các bản thánh 

ca nước ngoài hay các dòng nhạc mang âm hưởng Tây phương.   

Quyển thánh ca duy nhất của Hội Phước Âm Liên Hiệp được lưu hành trước 1975 cho đến thời 

điểm 2011 không kể bản hiệu đính mới nhất đã trở thành "kinh điển" của Hội Thánh Tin lành 

Việt Nam. Song song với sự phát triển của thời nhạc nhẹ Tây phương, các bản nhạc "biệt thánh 

ca" cũng đã bắt đầu xuất hiện bên cạnh "kinh điển". Các đại diện ở thập niên '60 và '70 như là 

Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh, Vĩnh Phúc, Vũ Đức Nghiêm, Hoàng Trọng, Trần Thượng Trí, Trần Lưu 

Hoàng, thập niên '70 có Lê Phước Thiện, Nguyễn Hữu Ái ... và vô số tín hữu là ca nhạc sĩ, nhà 

thơ Cơ Đốc không thể liệt kê hết được. Tuy nhiên xét về góc độ khúc thức sáng tác, giai điệu vẫn 

còn "chịu" hưởng Tây phương. Đó là chưa kể đến một lượng lớn bài hát chuyển ngữ từ trào lưu 

nhạc thánh của Maranatha (1970) hay Hosanna music (1980) lưu hành trong Hội thánh bấy giờ. 

Khi đó lượng các bài hát mang âm hưởng dân gian rất hiếm. Được biết NS Trần Thượng Trí và 

NS Vũ Đức Nghiêm đã "thử" viết vài ca khúc mang âm hưởng dân gian nhưng vẫn không đủ lôi 

cuốn để có thể sử dụng song song cùng các bài thánh ca hiện thời.  



2. Chịu ảnh hưởng Phương Tây 

Không chỉ thánh ca Cơ Đốc nói chung chịu ảnh hưởng phong cách của Tây phương mà đó cũng 

đã được cho là khuynh hướng chung của dòng âm nhạc và nghệ thuật của xã hội ở nửa đầu thế 

kỷ 20 tại Việt Nam. Tân nhạc hay Nhạc mới, Nhạc cải cách là một loại nhạc của Việt Nam xuất 

hiện vào khoảng năm 19282

thơ mới

. Đây là giai đoạn có nhiều thay đổi trong nghệ thuật văn học Việt 

Nam nói chung. Tân nhạc xuất hiện sau phong trào  và dòng văn học lãng mạn vài năm. 

Chủ nghĩa tư bản của người Pháp cùng với nền văn hóa phương Tây vào Việt Nam gây nên 

những xáo trộn lớn trong xã hội. Nhiều giá trị tư tưởng bền vững mấy ngàn năm trước đó lại bị 

giới trẻ có học thức phương Tây xem thường, thậm chí trở thành đối tượng để mỉa mai của nhiều 

người. Giống như những nhà văn lãng mạn, thi sĩ của phong trào thơ mới chịu ảnh hưởng bởi 

văn học lãng mạn Pháp, các nhạc sĩ tiền chiến chịu ảnh hưởng bởi âm nhạc phương Tây. Không 

cần bàn sâu vào vấn đề này, tư liệu trên cũng cho thấy sự ảnh hưởng âm nhạc phương Tây vào 

thị hiếu âm nhạc người Việt lúc bấy giờ, thánh nhạc Cơ Đốc cũng bị ảnh hưởng trào lưu ấy đó là 

điều tất yếu.  

Bối cảnh chung của Công giáo là hát tiếng La-tinh, cụ thể là Bình ca loại Cantus Gregorianus. 

Những bài hát tiếng La-tinh được các linh mục truyền giáo mang theo vào Việt Nam cùng với 

phụng vụ và giáo lý, đã trở thành nhạc phụng vụ đặc trưng đến nỗi không mấy ai dám có ý nghĩ 

thay thế nó3

Hùng Lân

. Thời kỳ bị ảnh hưởng nhạc Pháp đang phong trào thánh ca cải cách qua quyển sách 

hát dành cho giới trẻ Cantiques de la jeunesse rất hay, sôi nổi và phổ biến, một số nhạc sĩ như 

nhạc sĩ , nhạc sĩ Hải Linh, linh mục nhạc sĩ Trinh Cát, nhạc sĩ Thiên Phụng, nhạc sĩ 

                                                 
2 Tân nhạc Việt Nam. Tham khảo nguồn 
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_nh%E1%BA%A1c_Vi%E1%BB%87t_Nam (10:12 PM 10/01/2014)  
3 Lịch sử thánh nhạc Công Giáo Việt Nam . Trích nguồn 
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_C%C3%B4n
g_gi%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam  (10:26 PM ngày 10/01/2014)  

http://vi.wikipedia.org/wiki/1928�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_m%E1%BB%9Bi�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc_l%C3%A3ng_m%E1%BA%A1n_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_t%C6%B0_b%E1%BA%A3n�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc_l%C3%A3ng_m%E1%BA%A1n_Ph%C3%A1p&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Latinh�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%ACnh_ca&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_L%C3%A2n�
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Linh�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trinh_C%C3%A1t&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1�


Nguyễn Khắc Xuyên (trước là linh mục, sau hồi tục), nhạc sĩ Duy Tân, linh mục nhạc sĩ Hoài 

Đức, nhạc sĩ Tâm Bảo... Lời ca hoàn toàn do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Giai điệu tuy bị ảnh 

hưởng nặng nhạc Pháp, nhạc Bình ca, nhưng đã bắt đầu có dấu ấn riêng của người Việt Nam. 

Nhịp điệu gần với một số tiết điệu thuộc nhịp đi (hành khúc: marche militaire), nhịp nhảy (fox, 

fox-trot, swing, pasodoble...) Rõ ràng người Công giáo đã có những cải thiện đáng kể và tiên 

phong trong việc đưa "hồn" dân tộc vào các bản phụng vụ và những bài thánh ca của giáo hội. 

3. Nhạc thánh trải qua ba thời kỳ 

Theo người viết có thể tạm chia Nhạc thánh Tin lành làm ba giai đoạn:  

3.1 Từ 1975 trở về trước.  

Giai đoạn này có thể gọi là giai đoạn hình thành như đã nói ở phần trên và ảnh hưởng bởi phong 

cách phương Tây. Quyển thánh ca của Hội thánh Tin lành Việt Nam trở thành "kinh điển" và 

không thể thay thế trong các cuộc  thờ phượng. Các bản thánh ca mang âm hưởng dân gian hầu 

như  không được ghi nhận trong thời kỳ này. Lý giải cho vấn đề vì sao nhạc cụ cổ truyền không 

được hoan nghênh trong các cuộc thờ phượng ở từng hội thánh địa phương, Paul Hieber đã nhận 

định " Để tránh lai tạp tôn giáo, những hình thức phương Tây đã được dùng để chuyển tải ý 

nghĩa của Cơ Đốc Giáo.  Nhạc điệu phương Tây, các hình thức làm lễ, nhạc cụ, và cả từ ngữ 

phương Tây cũng được dùng với hy vọng bảo tồn sứ điệp Cơ Đốc.  Kết quả là sản sinh ra một tin 

lành xa lạ trong con mắt của những người địa phương, tin lành đó chỉ hoàn toàn trả lời những câu 

hỏi của phương Tây, và gắn liền với văn hoá phương Tây mà thôi.4

                                                 
4 Paul G. Hiebert. Hình thức và ý nghĩa trong việc hội nhập của Phúc âm. Fuller Theological Seminary 

" thật như thế, một thời gian 

dài cây sáo, bầu, tranh, tỳ bà, nhị cò, sến, song lang, các loại trống chầu của văn hóa truyền 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Kh%E1%BA%AFc_Xuy%C3%AAn&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_Duy_T%C3%A2n&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_Ho%C3%A0i_%C4%90%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_Ho%C3%A0i_%C4%90%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_Ho%C3%A0i_%C4%90%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A2m_B%E1%BA%A3o&action=edit&redlink=1�


thống địa phương không được phép hay là không thể xuất hiện trong các hoạt động thờ phượng 

của giáo hội Tin lành. Có giai đoạn cây đàn Guita không được phép đàn trong nhà thờ vì bị cho 

đó là "thế tục" dường như sự kỳ thị đã trở thành thái hóa chăng. Hơn nữa, các nhạc cụ dân tộc bị 

đa số tín hữu cho rằng là những nhạc cụ sử dụng trong các đình chùa miễu với mục đích cúng tế. 

(dầu họ không tìm hiểu căn nguyên của vấn đề là do các giáo sĩ ban đầu muốn đưa "hệ thống" 

văn hóa Tây phương vào và gạt qua một bên các vấn đề nghệ thuật dân gian địa phương đó thôi.) 

Đa số tín hữu thậm chí cho rằng đàn ca tài tử Nam bộ là ủy mị, buồn tẻ, tiêu cực, bi quan không 

đáng được tiếp đón trong nhà Chúa. Điều này đi ngược lại hoàn toàn văn hóa truyền thống được 

cho là Cơ Đốc giáo và văn hóa đối nghịch nhau5 nếu không nói đó là sự "xung đột" về văn hóa 

vùng miền của dân tộc. Dẫu sao, Đờn ca tài tử Nam bộ là món ăn tinh thần , là tinh hoa của nghệ 

thuật dân gian đồng bằng sông nước miền Tây Nam bộ gần 100 năm nay. Hơn nữa Nghệ thuật 

Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam được công nhận vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể 

đại diện của nhân loại6

3.2 Giai đoạn từ 1975-2000.  

Trong thời kỳ này xuất hiện thế hệ thứ hai của nghệ thuật thánh nhạc Tin lành. Theo người viết 

nếu thế hệ đầu tiên có công biên soạn bộ thánh ca "kinh điển" cho giáo hội Tin lành Việt  nam thì 

thế hệ thứ hai có lẽ đã trưởng thành hơn, được  học tập trau dồi nhiều hơn để tự sáng tác các ca 

khúc dẫu vẫn còn phản phất khúc thức và giai điệu phương Tây nhưng nhìn chung âm nhạc Cơ 

đốc thời kỳ này đã bắt đầu mang nét riêng của người Việt Nam. Người viết có nghe giai thoại về 

một vị mục sư Tin lành khoảng cuối thập kỷ '60 đã đặt lời thánh trên nền nhạc dân ca Quan Họ 

Bắc Ninh rất hay "con cò bay lả bay la" , tuy nhiên việc tiên phong này khá mới mẽ không được 

 bởi Unesco.  

                                                 
5 Christ and Culture, tài liệu giáo khoa UUC môn Hội nhập văn hóa  
6 Đờn ca tài tử được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trích nguồn http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/don-ca-
tai-tu-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-2919998.html  ( 11:05 PM , ngày 10/01/2014)  



chú ý lắm nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng bởi ít ra trong số tín hữu Tin lành đã nhận ra tính 

hội nhập văn hóa của Phúc âm là cần thiết. Hát "thơ thánh" qua những làn điệu quê hương thì 

còn gì bằng. Tiếc thay việc biên soạn hay sáng tác các bản nhạc thánh mang âm hưởng dân ca 

còn hiếm, hoặc có thì cũng chỉ "lưu hành nội bộ" chứ không dám công khai. Nhạc thánh Cơ đốc 

nhìn chung thời kỳ này tương đối ổn định. Thập niên '80 trở đi phong trào chuyển ngữ các bài 

hát vẫn phát triển đều trong và ngoài nước tạo nên sự phong phú cho thánh nhạc Việt nam. Nổi 

bật trong giai đoạn này có ca trưởng Trương Văn Xê (Siôn) sống ở Sài gòn, chuyên sáng tác 

thánh ca mới bốn bè và chuyển ngữ hàng trăm bài hát; nhạc sĩ Thiên Kiều Giang (Canada) với 

các sáng tác đương đại lẫn chút nét dân ca; Đặng Ngọc Quốc, Trần Huy Khanh (Hoa Kỳ) với các 

sáng tác mang nét giai điệu trẻ đương đại.  

Cuối thập niên '80 đánh dấu bước ngoặt của sự phát triển Phúc âm tại Việt nam chứ không phải 

là "phân rẽ" như người ta lầm tưởng. Hội thánh "tư gia" hình thành và phát triển song song cùng 

Hội thánh Phước âm liên hiệp.  Bởi yếu tố nhóm trong nhà không bị gò bó, không bị ràng buộc 

như trước nên tín hữu tư gia sử dụng các đoản ca (ca khúc ngắn) mang yếu tố dễ nhớ, dễ hát 

trong tình hình cũng rất nhạy cảm (đối với chính quyền bắt bớ lúc bấy giờ) . Từ đó phong trào 

sáng tác nhạc mới phù hợp với hoàn cảnh và địa phương là hết sức cần thiết. Có thể nói từ thập 

niên 90 trở đi là sự trổi dậy của thể hệ trẻ sáng tác rất nhiều ca khúc đa thể loại. Điển hình năm 

1990 xuất hiện các bài hát "kinh tiết dân ca" tức thể loại dân ca được viết lời kinh thánh rất gần 

gũi với văn hóa dân tộc. Các bài dân ca ba miền như Trống Cơm, Lý ngựa ô, Ru con (Nam bộ), 

qua cầu gió bay, bèo giạt mây trôi, trèo lên quán dốc... được nhạc sĩ Cơ Đốc trẻ lúc bấy giờ là 

David Dong (Giang Đông) chuyển biên. Các bài hát đã sớm gây ảnh hưởng và lan truyền khắp 



các hội thánh tư gia từ nam ra bắc cả những vùng hải ngoại xa xôi7

3.3 Giai đoạn từ năm 2000 đến nay 

Nhạc thánh Cơ Đốc Việt nam đạt đến đỉnh điểm vào những năm đầu thế kỷ 21. Trong sự tiến bộ 

của khoa học kỹ thuật, âm nhạc điện tử , hệ thống thu âm (phòng thu) trở nên phổ thông đã giúp 

. Từ phong trào đó đã dấy lên 

thêm các bạn trẻ "chuyển biên" dân ca thành thể loại "kinh tiết dân ca" tức là đặt lời Chúa vào 

trong các bài dân ca phổ thông để hát như Lý Kéo Chài (dân ca Nam bộ), Lý chim quyên, Lý 

chiều chiều (dân ca Nam bộ, Huế), Lý ngựa ô... nghe rất gần gũi với dân tộc, dễ nhớ đó là chưa 

kể đến sự góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc qua những làn điệu dân ca rất đáng biểu dương. 

Ngoài ra trong số những nghệ nhân Cơ Đốc chuyên về dòng nhạc dân gian phải kể đến nhạc sĩ 

trẻ Trần Khánh Tường (tốt nghiệp khoa biểu diễn nhạc cụ dân tộc ngành sáo trúc của Nhạc viện 

thành phố Sài gòn) thập niên '80 đã đóng góp rất nhiều những bài thánh ca mang âm hưởng dân 

gian thập niên '90 đến nay.  

Những nghệ nhân đờn ca tài tử tin Chúa đã sáng tác các tác phẩm ca cổ để ngợi khen Chúa rất tự 

nhiên. Cái chất của người miền tây sông nước tự nhiên đã gắn liền với đờn ca tài tử cùng những 

bài ca cổ từ lâu. Dẫu nhà thờ khó có thể chấp nhận thể loại này nhưng ở tại gia đình các tín hữu 

họ vẫn truyền tay nhau các tác phẩm ca cổ Cơ Đốc như một món ăn tinh thần bên cạnh lời của 

Đức Chúa Trời cho đến ngày nay. Điển hình cho thấy các cuộc truyền giảng sau này khi sử dụng 

các tiết mục ca cổ trong chương trình dành cho đồng bào miền Tây thì thường gây sự hứng thú 

và chú ý của cộng đồng hơn các bản thánh ca truyền thống theo "gu" Tây phương, và kết quả của 

những buổi truyền giảng mang tính dân gian đặc trưng vùng sông nước miền Tây Nam bộ là rất 

cao.  

                                                 
7 Tham khảo audio thể loại Kinh tiết dân ca 3 miền tại : 
http://www.daviddong.vn/giangdong/index.php?action=view_listing&module=albummodule&id=22&src=%40rand
om48bde0a8234a0#.UtDhhZ55Pvk 



nền nhạc thánh từng bước vươn lên. Do số tín hữu được đào tạo bài bản ở các trường nhạc 

chuyên nghiệp ngày càng nhiều nên từ thời điểm đó đến nay Hội thánh đã có một lực lượng trẻ 

rất sáng tạo trong nghệ thuật thánh nhạc. Dường như ở mỗi thể loại âm nhạc nào cũng có những 

nhân lực sáng tác cùng với lượng nhạc công, ca sĩ Cơ Đốc dồi dào đã cho ra đời rất nhiều thể loại 

thánh nhạc Tin Lành. Các tác phẩm thánh nhạc mang âm hưởng dân gian ngày càng nhiều như 

dân ca 3 miền, đàn ca tài tử nam bộ, các điệu hò, điệu lý từng vùng... bên cạnh các dòng nhạc 

đương đại như pop rock, ballad, thính phòng và kinh điển. Dẫu vậy âm nhạc dân gian Cơ Đốc 

vẫn chưa tìm được chỗ đứng thích hợp trong các buổi thờ phượng hay sinh hoạt trong Hội thánh 

địa  phương. Dường như thói quen nghe nhạc mang chất Tây phương hay Việt nam đương đại 

(dẫu có ảnh hưởng chút nhạc Hàn, Thái, Indo) vẫn còn thấm sâu trong tâm thức tín hữu Việt 

nam, có lẽ họ chưa nhận ra nét đẹp trong âm nhạc dân gian gần gũi như thế nào, những làn điệu 

dân gian như điệu lý câu hò, lời ru ... chỉ mang tính tượng trưng và xuất hiện trong những 

chương trình đặc biệt, hoặc được cho là "sến" (một sự thành kiến lâu nay) đối với những ai có 

tâm hồn hướng nội, chuộng gu dân tộc vần gũi văn hóa dân gian.  

II. MỘT TÂM HỒN VIỆT 

1. Trở về cội nguồn 

Mỗi một dân tộc đều có cội nguồn. Vậy cội nguồn của người Việt nam là gì ? để trả lời cho câu 

hỏi này người viết xin chỉ gói trọn vấn đề trong  mấy chữ "phong tục văn hóa". Người Việt Nam 

tự hào với bề dầy lịch sử là 4,000 năm Văn Hiến so với người Trung Hoa là 5,000 năm. Ngần ấy 

bề dầy lịch sử cho thấy chỉ riêng về lĩnh vực nghệ thuật thì nước Việt có cả một kho tàng âm 

nhạc và nghệ thuật dân gian mà tổ tiên nước Việt đã sáng tạo ra chúng. Chẳng hạn, ta rất hãnh 

diện với cây đàn đá có một không hai trên thế giới, được phát hiện năm 1949 tại Ndut Liêng 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ndut_Li%C3%AAng_Krak&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ndut_Li%C3%AAng_Krak&action=edit&redlink=1�


Krak, Đăk Lăk, Tây Nguyên. Các nhà khảo cổ học người  Pháp tại viện Viễn Đông Bát Cổ công 

bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Âm nhạc học (năm thứ 33 – bộ mới) số 97-98 tháng 7 năm 

1951, khẳng định về loại đàn lithophone ở Ndut Liêng Krak, "“nó không giống bất cứ một nhạc 

cụ bằng đá nào mà khoa học đã biết". Hiện bộ đàn đá này được trưng bày ở Bảo tàng Con Người 

Paris, Pháp8

Mạ

. Năm 1956 một bộ khác cũng được phát hiện và được một đại úy người Mỹ mang 

về New York trưng bày. Năm 1980, Georges Condominas lại phát hiện bộ đàn đá thứ ba có 6 

thanh tại buôn Bù Đơ thuộc xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là bộ đàn do dòng 

họ Ksiêng (người ) lưu giữ qua 7 đời. Ở âm vực cao, tiếng đàn đá thánh thót xa xăm. Ở âm 

vực trầm, đàn đá vang như tiếng dội của vách đá. Người xưa quan niệm âm thanh của đàn đá như 

một phương tiện để nối liền cõi âm với cõi dương, giữa con người với trời đất thần linh, giữa 

hiện tại với quá khứ. Đàn đá đã được giới thiệu ở trong và ngoài nước.Thanh âm của đàn đá 

được GS.TS.Trần Văn Khê ca ngợi là "biểu hiện tâm tư hệt như con người". 

Kho tàng âm nhạc dân gian Việt nam có Lý Bắc bộ, Lý Trung bộ , Lý Nam bộ. Lý, trong âm 

nhạc dân gian Việt Nam, là một trong rất nhiều làn điệu dân ca của người Việt. Lý cùng với các 

làn điệu khác như hò, cò lả, nam ai, nam bình, hát xoan, hát xẩm, hát ru,... tạo những nét độc đáo 

của dân ca Việt Nam. Điệu lý đặc biệt phát triển ở Trung Bộ và Nam Bộ, miền trung là trung tâm 

của các điệu lý. Hát lý được phân biệt với hò vì không gắn liền với một động tác lao động hay 

giao duyên. Lý cũng có nhạc tính cố định hơn hò, câu hát đều đặn, trong khi hò có thể thêm câu 

dài câu ngắn, tùy người hát9

                                                 
8 Đàn đá, tham khảo ở : http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_%C4%91%C3%A1 ( 2:23 PM ngày 
11/01/2014)  
9 Điệu Lý . Tham khảo nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_%28%C3%A2m_nh%E1%BA%A1c%29 
(2:46 PM ngày 11/01/2014)  

.  
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Trong khuôn khổ bài viết  không thể thống kê hết các câu hò, điệu lý dân gian cùng với những 

giá trị tinh thần hết sức độc đáo của dân tộc. Trở về cội nguồn là quay lại với khởi đầu nơi một 

nền văn hóa nghìn năm đã bắt đầu và phát triển rực rỡ. Thánh kinh cho thấy yếu tố phong tục 

văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của một dân tộc là thể 

nào. Cả kinh thánh Cựu Ước nói về lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, nét văn hóa phong tục của họ đều 

được thể hiện rất rõ qua các sách lịch sử, luật pháp, thi ca, tiên tri... nhiều lần Đức Chúa Trời 

phán cùng dân sự phải "phân rẽ" và chớ "tùy tục" của các dân ngoại bang mà phụng sự Ngài 

(Phục truyền 12:4 ; Lê vi ký 20:24 ; Phục 32:8; Nê-hê-mi 13:3) . Xuyên suốt Thánh kinh không 

chỉ cho thấy giá trị lịch sử và vai trò quan trọng của tuyển dân Y-sơ-ra-ên trong chương trình cứu 

rỗi của Đức Chúa Trời, mà còn nêu lên đặc tính và giá trị phong tục văn hóa của một dân tộc rất 

riêng, không lai tạp, pha lẫn : dân Y-sơ-ra-ên, một dân riêng thuộc về Gia-vê. Cơ Đốc nhân 

thường dùng cụm từ "Chúa hóa nên người" hay Thánh Kinh đã chép "Ngôi Lời đã trở nên xác 

thịt" (Giăng 1: 14) chính là biểu hiện của sự "hội nhập" văn hóa mà Đức Chúa Jesus Christ đã 

mang. Ngài trở nên con người, sống giữa dân tộc mình. Trong chức vụ Ngài đã dùng nhiều ví dụ 

lấy từ đời sống nông nghiệp ở vùng Pa-les-tin để truyền đạt cho dân chúng dễ hiểu lại mang tính 

gần gũi, không xa rời yếu tố dân tộc10. Có thể thấy từ đó Đức Chúa Trời là một Đấng "truyền 

thông". Nói về điều này, Giáo sư Nhân Chủng Học về Truyền Thông Xuyên Văn Hóa tại chủng 

viện Fuller Theological Seminary Pasadena, California, Charles Kraft đã nhận định  

 Ngài mong ước truyền thông với các tạo vật của Ngài.  Điều này rất rõ ràng từ buổi đầu của con người.  

 Vừa sau khi Ngài tạo dựng con người, Ngài nói chuyện với họ (Sáng 1:28-30).  Ngài dùng lời nói của Ngài 

 để tạo dựng vũ trụ,  Ngai chọn nói chuyện với con người thọ tạo cao nhất của Ngài.  Vì lý do mà tôi hiểu 

 được Ngài yêu mến nhân loại, và Ngài đã hết sức truyền đạt nỗi quan tâm của Ngài cho họ11

                                                 
10 Christ and culture - Phúc âm và văn  hóa. Tài liệu môn học Mục vụ trong bối cảnh Việt Nam 
11 Charles Kraft. Truyền thông qua hội nhập. Tài liệu môn học Mục vụ trong bối cảnh Việt nam 

. 



Chúa Jesus đã để lại cho chúng ta một gương để noi dấu chơn Ngài (1 Phierơ 2:21) , Ngài đã 

chọn cách trở nên Con người để truyền thông với chúng ta. Nếu Hội thánh được giao sứ mạng 

truyền giảng qua âm nhạc trong bối cảnh văn hóa Việt nam thì Hội thánh sẽ làm gì ? đã đến lúc 

Cơ Đốc nhân Việt Nam quay lại với cội nguồn văn hóa của chính mình. Vai trò của quyển thánh 

ca "kinh điển" mang âm hưởng Tây phương lâu nay có giá trị hết sức sâu sắc trong việc gây 

dựng đời sống tín hữu trong thờ phượng, song Nhạc thánh dân gian sẽ góp phần chinh phục số 

đông người Việt còn lại (một con số rất lớn) cho vương quốc Đức Chúa Trời bởi tựu chung âm 

nhạc dân gian đi thẳng vào tâm hồn người Việt cùng với tư duy của họ hơn là những gì lai tạp 

hoặc đến từ phương trời Tây.  

2. Điểm tương đồng giữa nghệ thuật dân gian Do Thái và nghệ thuật dân gian Việt Nam 

 Âm nhạc dân gian Do Thái  Âm nhạc dân gian Việt Nam  

Lịch sử  Bằng chứng được tìm thấy rất 
sớm từ Cựu Ước (Sáng thế ký 
4:21)  
Cựu Ước cũng dẫn chứng về 
nghề sáo, chế tác nhạc cụ rất 
phong phú của người Do Thái 
xưa (Ê-xê-chi-ên 28:13) 

Bằng chứng được nêu trong 
bài viết về loại đàn đá cổ xưa 
có niên đại hàng ngàn năm 
phát hiện tại Tây Nguyên. 
Ngoài ra người Việt cổ còn có 
trống đồng Đông Sơn, hệ 
thống Cồng Chiêng, trống, bộ 
gõ.  

Thang âm & điệu thức  Adonai (Chúa trị vì)12 ,  
Hava Nagila13 (Chúng con vui 
mừng) được dùng trong các 
bài ca cổ truyền của người Hê-
bơ-rơ, nhất là trong dịp lễ 
cưới, ngày vui.  
Thang âm phổ biến của vùng 
Trung Đông thời cổ đại : 
Phrygian domminant14

Ngũ cung Việt Nam ( Hò, Xự, 
Xang, Xê, Cống, Líu)  trong 
âm giai ngũ cung Việt Nam có 
rất nhiều điệu thức và âm 
giọng khác nhau theo từng địa 
phương như Nam, Trung, Bắc.  

. Được 
Các loại dây hò (cụ thể theo 
các lên dây đàn kìm như hò 

                                                 
12 Thang âm Adoni . Tham khảo nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_prayer_modes (12:46 PM ngày 
13/01/2014)  
13 Thang âm Hava Nagila. Tham khảo nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Hava_Nagila ( 12:36 PM ngày 
13/01/2014)  
14 Thang âm Phrygian domminant.  Tham khảo nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Phrygian_dominant_scale 



các dân tộc lâng bang trong 
vùng sử dụng như Hy Lạp, Do 
Thái, Á -rập, Thổ, Ba-Tư.  

nhứt (dây bắc),  hò nhì (điệu 
bắc, nam) ... 

Hình thức  - Thi ca, ca vịnh, hát thơ thánh 
(Mathiơ 26:30; Mác 14:26)   
- Thi thiên bằng hình thức 
"ngâm" (theo giải nghĩa Kinh 
thánh - thi ca)  
- Piyyut15

Mỗi vùng miền đều có nét đặc 
trưng của hò, lý, ngâm thơ, 
đặc biệt ở Bắc bộ có hát quan 
họ, ca trù, Trung bộ có nhạc 
Cung đình Huế, trù Huế, miền 
Nam với đờn tài tử, ngâm 
thơ... 
- Hát đồng dao. 

: thơ dùng trong sự 
phụng vụ ở nhà hội  
- Zemiros : bài hát cổ người 
Do Thái hát bằng tiếng 
Hebơrơ và Aram 
 

 

 
Nhạc cụ  - Đàn cầm, đàn sắt, lyre, kèn, 

tù và bằng sừng, sáo, nhạc khí 
bằng dây, chập chỏa, mã la, 
trống cơm (Thi thiên 150 ) các 
loại trống lớn nhỏ,  

 

Trống đồng, chiêng cồng, 
chuông đồng, trống mặt da, 
khèn, các loại sáo co lưỡi gà 
một ống, hai ống, tranh, bầu, 
tỳ bà, nhị, cò. 

Cử điệu dân gian (múa, hát, 
nhảy với tiết tấu dân gian)  

- Đánh trống cùng các điệu 
nhảy múa (Thi Thiên 68:25; 
149:3; 150:4) 
- Cầm trống nhỏ (theo tiết tấu) 
và nhảy múa ăn mừng chiến 
thắng (Các quan xét 11:34; I 
Sam 29:5)  
- Nhảy múa trong sự ngợi 
khen Gia-vê (Thi Thiên 149: 
3) nhảy múa trong các lễ hội 
trở thành văn hóa dân gian. 

- Các điệu nhảy dân gian ở 
Tây Nguyên cùng với Cồng 
Chiêng lễ hội 
- Hát bộ (hát bội) hình thức 
nghệ thuật chèo Hồ Quảng du 
nhập từ Trung Hoa, nhưng ở 
Nam bộ hay Trung bộ đều có 
nét riêng của người Việt. 
- Múa dân gian như : múa nón, 
múa quạt. 
- Các điệu múa cung đình cho 
vua chúa.  
 

Nếu bảng so sánh trên cho thấy sự tương đồng (dù người viết có thể chưa thống kê hết những đặc 

trưng dân gian Do Thái), cả hai nền văn hóa đều có nét đặc trưng của hai vùng lãnh thổ khác 

nhau nhưng cách thể hiện, trình bày, nhạc cụ, bộ gõ rất gần nhau. Với một kho tàng phong phú 

                                                 
15 Jewish Music . Tham khảo nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_music (17/01/2014) 



như vậy lẽ ra bộ mặt của Thánh nhạc Việt Nam đã có một hình thái hay đặc trưng nhạc thánh quê 

hương hết sức độc đáo từ lâu. Thử so sánh ca cổ & đờn ca tài tử của miền Tây với thể loại nhạc 

country (đồng quê) của Mỹ sẽ thấy khác biệt giữa hai nền văn hóa để đưa đến âm nhạc dân gian 

của hai vùng rất đặc trưng. Điều này dẫn đến một nhận định đó là "ta không thể hiện tốt nhạc của 

tây, và ngược lại". Một bản thánh ca nếu được trình bày bằng chất liệu dân gian sẽ dễ thu hút hơn 

bởi chính ngữ điệu của ngôn ngữ kết hợp với giai điệu dân ca hợp với tư duy của người Việt 

nam.  

3. Có nên chăng Nhạc thánh cổ truyền Việt Nam 

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam như đã bàn từ đầu có một bề dày lịch sử lâu đời và hết sức phong 

phú. Song, Tin lành truyền đến Việt Nam chỉ hơn 100 năm qua cho nên cụm từ "Nhạc thánh cổ 

truyền" sẽ được hiểu như sự ứng dụng âm nhạc dân gian vào hệ thống thánh nhạc Cơ Đốc . Vậy 

liệu Nhạc thánh có thể kết hợp Phúc âm và âm nhạc dân gian không ? bảng so sánh ở trên cho 

thấy hình thức nghệ thuật dân gian giữa Do Thái và Việt Nam quả là phong phú, nhưng về tính 

chất học thuật, nghệ thuật thì tương tự nhau. Nếu Đấng Christ đã chọn phương cách làm người 

để rao giảng về nước trời và ơn cứu rỗi qua dòng dõi Áp-ra-ham cho chính con cháu Áp-ra-ham 

là Y-sơ-ra-ên thì sao người Việt Nam không tiếp tục sứ mệnh đó qua ngôn ngữ, văn hóa truyền 

thống của người Việt cho người Việt ?  

Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê trong bài nghiên cứu "Âm nhạc Phật giáo và Âm nhạc dân tộc" có 

đoạn đã nêu bật tính lợi hại của tinh thần dân tộc cổ truyền để truyền bá đạo Phật vào Việt Nam 

rất lâu và trở nên phồn thịnh từ thế kỷ thứ 10 triều Lý. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, thời 

kỳ đó các vua thường cất chùa trước khi xây dựng cung điện, và dàn nhạc tôn giáo cũng có thể 

đồng thời dùng cho dàn nhạc cung đình. Điều này cho thấy, từ thời nhà Lý âm nhạc Phật giáo đã 



có liên quan mật thiết với âm nhạc dân tộc. Nói về nét đặc thù của âm nhạc Phật Giáo, GSTS 

Trần Văn Khê nhận định  

Trước hết, điểm độc đáo của âm nhạc Phật giáo là không hề có khuôn mẫu cố định. Xuất phát tại Ấn Độ 
với cách tán tụng theo truyền thống Veda, nhưng nhạc Phật giáo ở từng quốc gia đều được bản địa hóa theo 
tính cách đặc thù của mỗi nước và thường được thể hiện theo âm nhạc truyền thống của nơi đó. Cùng một 
bài kinh mà nét nhạc thay đổi tuỳ quốc gia, tùy trường phái, thậm chí tùy từng vùng. Chẳng hạn cùng niệm 
tên Phật A Di Đà mà hai miền Nam Bắc ở nước ta niệm khác nhau, theo thang âm điệu thức câu hát ru của 
mỗi miền16

Người viết nhận thấy âm nhạc Phật giáo chủ yếu là "thanh nhạc" (niệm, tụng) đã dựa vào yếu tố 

dân gian dễ hát, dễ nhớ để trở nên ăn sâu vào đời sống tín ngưỡng người dân và phát triển rất 

mạnh mẽ về sau.  

Nét đẹp văn hóa dân gian của người Việt Nam cho đến nay vẫn còn đó ở những điệu ru "ầu ơ dí 

dầu, cầu "v-dán"

. 

17

1. Học tập Hội thánh Hàn Quốc  

Chỉ trong hơn một trăm năm qua Tin lành đã phát triển tại Hàn Quốc với tốc độ đáng kinh ngạc, 

 đóng đinh, cầu tre lắc lẽo ghập ghềnh khó đi" để dỗ cho trẻ thơ mau ngủ. 

Người Việt từ lúc đã sinh ra đã nghe câu hò ru ngọt ngào của mẹ thật là tuyệt vời làm sao, nó ăn 

sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta mà các thể loại âm nhạc Tây phương dẫu có mạnh cở nào 

cũng không thể làm biến mất lời ru ngọt ngào của tuổi thơ  đang ngủ đâu đó trong mỗi tâm hồn.  

Điều quan trọng là ta phải đánh thức nó dậy, và đây là thời điểm để làm việc đó. Ta có thể hát 

nhạc thánh mang âm hưởng dân gian Việt Nam là lẽ hết sức tự nhiên, chẳng phải tội tình. Trở lại 

với cội nguồn dân tộc là tôn vinh Đức Chúa Trời bằng chính nét đẹp mà Ngài đã có "chủ đích" 

ban cho mỗi dân tộc khi Ngài tạo dựng nên họ.  

III. PHƯƠNG PHÁP 

                                                 
16 Trần Văn Khê. Âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc. Tham khảo tại http://tranquanghai.info/p1592-tran-van-
khe-%3A-am-nhac-phat-giao-va-am-nhac-dan-toc.html ( 12:12 AM - Ngày 14/01/2014)  
17 Chữ "ván" phiên âm theo Nam bộ viết sao đọc vậy (NV)  



Cơ Đốc giáo xứ Hàn trở thành một hiện tượng đặc biệt đối với ngành truyền giáo thế giới. Sự hội 

nhập văn hóa của Hội thánh Hàn Quốc đóng vai trò chủ yếu để đưa đến một kết quả ngày hôm 

nay. Chắc chắn nó cũng đã tác động và ảnh hưởng đến nền thánh nhạc Hàn Quốc là thể nào. 

Tư tưởng "Hàn Quốc hóa" Cơ Đốc giáo từ lâu tại xứ Hàn mà điển hình là nền thần học Minjung 

(thần học của dân chúng) nhấn mạnh vào tinh thần dân tộc và nhân quyền, thu hút cả cánh tả lẫn 

cánh hữu của xã hội Hàn Quốc. Buổi nhóm hay buổi lễ của Hội thánh, các bài thánh ca, các nhạc 

cụ và ngay cả các ngôi giáo đường đang được “Hàn Quốc hóa” cách tích cực bởi những nhà thần 

học và giới tăng lữ.  Tất cả những điều này cho thấy sức mạnh của Cơ Đốc giáo như là một lực 

lượng văn hóa và xã hội tại Nam Hàn hiện nay18

Từ bài học của Hội thánh Hàn Quốc, người viết bỏ qua các tư tưởng phê phán hay thành kiến lâu 

nay về ứng dụng âm nhạc dân gian trong thánh nhạc Việt để có thể khẳng định rằng Hội thánh 

Việt nam đã đủ lực lượng và khả năng để phát triển một nền thánh nhạc dựa trên nghệ thuật 

truyền thống dân gian. Làm sao để tín hữu thấy yêu thích những nhạc phẩm mang tính dân gian ? 

làm sao để con em chúng ta muốn tìm hiểu âm nhạc truyền thống thay vì người lớn định hướng 

cho chúng hễ cứ học hay nghe nhạc thì phải là phương Tây chứ không phải là nhạc truyền thống 

. Các ca khúc mang âm hưởng dân gian xuất 

hiện khá phổ biến song song các bài hát truyền thống Tây phương trong giờ thờ phượng. Các 

chương trình thờ phượng thường có những đội múa mặc đồ truyền thống. Chương trình đặc biệt 

sử dụng cả bộ gõ, dàn trống truyền thống, nhạc cụ truyền thống như trống nhỏ, sáo, tranh mang 

màu sắc dân gian rất được hội chúng ưa thích. Đáng lưu ý là tín hữu Hàn Quốc xem văn hóa dân 

gian là điều gần gũi và dễ hiểu chứ không "thành kiến" xem chúng là cũ xưa, buồn tẻ.  

2. Để có nền Thánh nhạc Cơ Đốc Việt nam hợp với văn hóa và tư duy của người 

Việt,  đi vào tâm hồn người Việt. 

                                                 
18 Christianity—Korea, Encyclopedia of Modern Asia 



dân gian? Hội thánh cầu nguyện để thay đổi trong lĩnh vực này là điều tất yếu, và chắc chắn phải 

có một chương trình hành động. 

 
Chúa Cứu Thế vượt khỏi văn hóa, đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời trên thiên đàng.  Nhưng trong 
điều răn của Ngài, Ngài đưa chúng ta vào trong văn hóa để hành động, và tất cả chúng ta phải phục tùng 
các đại diện của Ngài trong các lãnh vực của đời sống. Thomas Aquinas cho rằng Hội Thánh phải được 
xem như là ở trong thế gian song cũng ở ngoài thế gian.  Hội Thánh dẫn người đến thiên đàng song cũng 
khuyến khích những gì tốt đẹp nhất của các nền văn hóa trên thế giới. Aquinas cho rằng Hội Thánh phải 
cổ võ cho những mục đích tạm thời trong thế gian này cũng như những mục đích đời đời.19

2.2 Vai trò của các lãnh đạo Hội thánh địa phương 

Nếu các lãnh đạo địa phương đồng tình và ủng hộ nền thánh nhạc dân  gian Cơ Đốc sẽ tạo điều 

 

2.1 Một sự định hướng cần thiết 

Như đã trình bày ở phần trên, Hội thánh không thiếu những nhân tố tài năng về âm nhạc dân tộc. 

Họ chính là những người đầu tiên cần được định hướng trong sáng tác nghệ thuật của Cơ Đốc. 

Nên tạo điều kiện và khuyến khích các nhân tài, ca nhạc sĩ, đạo diễn sân khấu Cơ Đốc sáng tác 

lấy chất liệu "âm nhạc dân gian" làm chính, thay vì cứ theo "gu" âm hưởng phương Tây lâu nay. 

Hội thánh cần hỗ trợ cho các cá nhân có năng khiếu nhạc về tài chánh để họ có thể được học tập 

huấn luyện ở các trung tâm dạy nhạc chuyên về dân tộc. Thậm chí có nơi khuyến khích thực hiện 

các chương trình live worship dành riêng 2/3 chương trình với các bài hát cổ truyền mang tinh 

thần Cơ Đốc . Tuy nhiên, dường như chỉ có các Hội thánh ở Hải ngoại xa quê hương mới thấy 

"tha thiết" để thực hiện các chương trình như vậy.  

Để có nền Thánh nhạc Cơ Đốc Việt nam hợp với văn hóa và tư duy của người Việt,  đi vào tâm 

hồn người Việt Hội thánh phải nổ lực thúc đẩy một lực lượng mới, sáng tạo trên nền âm nhạc 

dân gian. Ở các học viện âm nhạc trên thế giới ngày nay người ta khuyến khích sinh viên khoa 

sáng tác lấy chất liệu âm nhạc từ âm nhạc dân gian để viết cho tác phẩm mình.  
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kiện để nền nhạc quê hương phát triển trong chi hội của mình. Mỗi địa phương không phải hết 

thảy tín hữu có thị hiếu yêu thánh ca Tây phương, song vẫn có những người tâm đắc với âm nhạc 

dân gian dẫu họ không nói ra. Lãnh đạo Hội thánh nên cho phép các ca khúc mang âm hưởng 

dân gian xuất hiện trong chương trình thánh lễ hay tiết mục nào đó trong giờ thờ phượng nhằm 

giới thiệu các bản thánh ca dân gian cho hội chúng cùng thưởng thức và ca ngợi Chúa. Những 

thành kiến và lời chỉ trích về thể nhạc này cần phải loại khỏi Hội thánh vì chúng không giúp ích 

để đem Phúc âm tiếp cận đồng bào những người sống trong văn hóa dân gian cổ truyền vốn Hội 

thánh không thể "tách" họ ra khỏi hơn 100 năm nay.  Lãnh đạo Hội thánh có trách nhiệm liên đới 

trong việc "đánh thức" giai điệu dân gian đang ngủ yên trong lòng dân sự bởi việc ủng hộ và cho 

phép các hoạt động thánh nhạc có liên quan đến nghệ thuật dân gian diễn ra trong chi hội của 

mình như là một đời sống "văn hóa tâm linh" cần thiết như những hoạt động thuộc linh bình 

thường khác. Lãnh đạo Hội thánh cần tạo điều kiện để khai phá các hoạt động như "sân chơi" 

của các bạn trẻ, hay những người yêu thích thể loại thánh ca dân gian, dân ca ngay trong chi hội 

mình. Chẳng hạn, một vài căn phòng trong nhà thờ nên được dành ra cho các hoạt động đó song 

song với hoạt động Cơ Đốc giáo dục và ban ngành thờ phượng.  

2.3 Vai  trò của gia đình  

Tín đồ phụ huynh thường cho con cháu mình ở tuổi mẫu giáo thưởng thức các bài hát dân gian 

thiếu nhi rất hay, gần gũi tâm hồn trẻ thơ . Đó chính là cách ươm mầm, nhưng tiếc thay khi các 

em lớn lên thì đổi "gu" nghe nhạc. Điều chính yếu ở đây đó là gia đình tiếp tục hướng các em 

theo khuynh hướng & thị hiếu dân gian bởi chính phụ huynh cũng không xa rời yếu tố này. Tuy 

nhiên một thực tế đáng nói đó là chúng ta có quá ít các sản phẩm thánh nhạc quê hương so với 

nhu cầu hiện nay của Hội thánh nếu chúng ta khuyến khích họ tìm nghe thể loại thánh nhạc 

mang âm hưởng dân gian. Câu trả lời thuộc về trách nhiệm của mục vụ thánh nhạc sẽ được đề 



cập tiếp theo đây.  

2.4 Vai trò của mục vụ âm nhạc trong Hội thánh.  

Hội thánh nên tận dụng các nhạc phẩm có chất liệu dân gian trong các chương trình sinh hoạt và 

thờ phượng của hội chúng. Muốn vậy người ca trưởng cần tập hợp những người có khả năng về 

nhạc dân gian, đờn ca tài tử hay hát dân ca chẳng hạn. Tạo cho các nghệ sĩ này cơ hội để trình 

bày tác phẩm thường xuyên trong nhà thờ.  

Vai trò của mục vụ âm nhạc cũng bao gồm việc huấn luyện các kỹ năng sáng tác, trình bày tác 

phẩm, ghi âm, phát hành sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng cho nhu cầu và thị hiếu của tín hữu 

yêu thích thể loại thánh nhạc dân gian.  

Mục vụ âm nhạc của Hội thánh tích cực đóng góp vào các chương trình hội thảo, đại hội đồng, 

truyền giảng lớn cộng đồng, trong chi hội ... khung chương trình mang tính văn hóa dân gian hơn 

là khuynh hướng "phương Tây hóa" xưa nay. Người viết để ý năm 2009 tại một buổi truyền 

giảng lớn hơn 30,000 người tham dự tại Sài gòn, người đạo diễn sân khấu thiết kế và trang trí sân 

khấu theo gu dân tộc rất đẹp gồm "lũy tre xanh, bụi chuối, cánh đồng lúa vàng" và khung cảnh 

hoành tráng trên nền màu xanh tươi đẹp miền quê. Tuy nhiên, các lãnh đạo chương trình lại "chỉ 

thị" duyệt các bài hát phong cách Tây hoàn toàn. Người viết thiết nghĩ nếu nội dung thờ phượng 

của chương trình gồm những bài hát dân gian quen thuộc (đã chuyển biên dùng lời thánh ca) hay 

các ca khúc mang âm hưởng dân gian, dàn trống đồng truyền thống, âm vang của sáo, tranh, nhị, 

cò ... thì chắc chắn kết quả của chương trình sẽ thành công hơn dự kiến. Bởi người dân đến dự 

được chiêm ngưỡng hồn của dân tộc và sẵn sàng đón nhận Phúc Âm tỏa ra từ những điều phù 

hợp với văn hóa và tư duy người Việt chứ không in trí như muôn thuở là sẽ được thưởng thức 

một chương trình kinh điển như phương Tây mà họ thường mang trong suy nghĩ từ bao nhiêu thế 

hệ trước đây.  



2.5 Chiến lược của Mục vụ âm nhạc là phát hiện những nhân tài "dân nhạc" (dân ca) đào tạo hay 

khuyến khích đi học chuyên ngành, đào tạo từ nhỏ lực lượng chuyên về âm nhạc dân gian. 

Khuynh hướng của các phụ huynh tín đồ đó là cho con mình học piano, organ, violin điều này 

tốt, song có lẽ do ảnh hưởng tư tưởng "phương Tây" hơn trăm năm nay. Có thể thay đổi quan 

niệm đó bằng cánh cho các em học nhạc cụ cổ truyền như đàn tranh, sáo, bầu, nhị, tỳ bà, đàn tứ, 

tam thập lục, đàn đáy, bộ gõ dân tộc sẽ thấy sự thú vị và khác biệt khi được làm quen với âm 

nhạc dân gian.  

Câu hỏi là ngày nay nếu muốn học các lại nhạc cụ này, chúng ta sẽ chọn nơi nào ? rất tiếc là Hội 

thánh chưa có các lớp dạy nhạc cổ truyền, cho nên có thể cho con em mình đến các trung tâm 

dạy nhạc dân tộc để học và trau dồi. GSTS Trần Văn Khê từ nhiều năm trước khi trở về nước 

hẳn để sống và cống hiến thời gian còn lại của cuộc đời mình cho nền âm nhạc dân gian nước 

nhà, ông đã cho xây dựng và khuyến khích chương trình ươm mầm cho giới trẻ học và tìm hiểu 

âm nhạc dân gian ở bậc tiểu học, mô hình này đã thử nghiệm và rất thành công. Thế hệ trẻ Hội 

thánh Tin lành thì sao ? phải chăng Hội thánh nên bắt đầu từ bây giờ.  

2.6 Cần sự hợp tác từ những lãnh đạo Hội thánh địa phương.  

Một trong những cản trở cho sự phát triển chung sự truyền bá Phúc âm có lẽ là tinh thần bất hợp 

tác của một số lãnh đạo Hội thánh địa phương. Trong khuôn khổ bài viết này người viết không 

bàn sâu, tuy nhiên trong tinh thần muốn xây dựng và  phát triển nền thánh nhạc Cơ Đốc Việt 

Nam rất cần trao đổi những nhân lực và hợp tác .Chẳng hạn, chi hội có thể gửi người giỏi đi 

huấn luyện các nhân lực nơi khác, hoặc trao đổi nhân lực để giúp củng cố và phát triển khả năng 

và tiềm năng sẵn có trong Hội thánh. Hoặc trong các chương trình truyền giảng lớn, các sự kiện 

cần sự hợp tác của các nhân tài đến từ các hội thánh khác để xây dựng chương trình.  



Chiến lược phát triển " Thánh nhạc Cơ Đốc VN  hợp với văn hóa và tư duy của người Việt, đi  

vào tâm hồn người Việt" cần có tiếng nói chung, khải tượng chung và tinh thần hợp tác của các 

lãnh đạo Hội thánh Việt nam.  

Kết Luận 

Ở các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản... sự phát triển kinh tế luôn đi kèm phát triển và 

bảo tồn văn hóa truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc một đất nước hùng cường phải có 

một nền tảng văn hóa xã hội vững chắc, đặc biệt là âm nhạc truyền thống. Âm nhạc chính là linh 

hồn, là giá trị cốt lõi thấm nhuần và đồng hành cùng con người từ khi lọt lòng đến khi chết20
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Có lẽ sau bài tiểu luận này không chỉ có người viết tiếp tục trăn trở là thế nào xây dựng nền 

thánh nhạc Cơ Đốc gần gũi với dân tộc. Vâng, lời nhận định của GSTS Trần Văn Khê khiến ta 

nhìn lại một chặng đường của Phúc Âm tại Việt Nam. Hội thánh Hàn Quốc đã phát triển rất 

nhanh mà yếu tố văn hóa dân tộc đóng vai trò rất lớn. Ta đã chưa xây dựng được nền thánh nhạc 

dựa trên âm nhạc truyền thống, mà đó lại chính là điều phù hợp với tư duy và tâm hồn người 

Việt hơn hết, giải quyết được vấn đề đó sẽ góp phần không nhỏ cho sự phát triển Phúc âm vượt 

bật.  

====== 
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