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PHÁT TRIỂN THÁNH NHẠC TẠI HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG  
Quý vị có nhận xét gì về những nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ, ban thờ phượng đã trình bày và cống 
hiến trong đại hội ngày hôm nay? Họ có đầu tư thời gian và công sức để có thành quả như vậy 
hay tự nhiên mà có?  

Đa-vít cắt người Lê-vi phục sự trong đền tạm . Một sự đầu tư có quy củ rõ ràng cho chức vụ 
âm nhạc trong đền tạm.  

 4 Người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ, và ca 
tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: 5 A-sáp làm chánh, Xa-cha-ri làm phó, rồi thì 
Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-Ê-đôm, và Giê-i-ên, đều 
cầm nhạc khí, đàn cầm và đàn sắt; còn A-sáp nổi chập chỏa vang lên. 6 Bê-na-gia và thầy tế lễ 
Gia-ha-xi-ên đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. (1 Sử ký 16:4,5) 

- Chế tạo nhạc khí : còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh cửa; và bốn ngàn người ngợi khen Đức 

Giê-hô-va bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng ngợi khen (1 Sử ký 23:5) điều này nói lên sự 

sáng tạo mà David đóng góp cho âm nhạc Y-sơ-ra-ên 

- Sắm nhạc khí (trang bị)

I. ĐẦU TƯ CHO THẾ HỆ TRẺ TRONG 5 NĂM ĐẾN 10 NĂM TỚI 

  6 Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình; còn người Lê-vi thì 

cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va, mà vua Đa-vít đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va, khi 

người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế 

lễ thổi kèn ở trước mặt chúng, và cả Y-sơ-ra-ên đều đứng. (2 Sử ký 7:6)  

1 Lời Đức Chúa Trời  

-  HT thường chú trọng đến lĩnh vực này, đầu tư cho thế hệ trẻ về lời Đức Chúa Trời là điều rất 
quan trọng. 

2 Sự thờ phượng 

- Theo quan sát của tôi: HT thường có khuynh hướng "hưởng bông trái" tự nhiên là những 
người biết đàn tự nguyện xuất hiện trong HT và trưng dụng nguồn lực này.  

- Đa số các em được học đàn, học nhạc ở trung học nhưng Hội Thánh lại ít cơ hội tận dụng tài 
nguyên này (xem một vài hình ảnh minh họa các ban thiếu niên tại HT BT Đức Tin, Dallas; HT 
BT  Hy Vọng, Baton Rouge Louisiana; HT BT Aurora, CO; HT BT Hiệp Nhất (2014-2017)  

- HT ít có chuyên gia về lĩnh vực này.  
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- Chưa khuyến khích con em đi học nhạc. HT tại Nam Hàn có các lớp nhạc cho thiếu nhi. Tại HT 
Yoido Full Gospel có cả một dàn nhạc symphony orchestra của thiếu niên!  

3. Những khó khăn thường gặp 

- Những chống đối từ một số người: làm chuyện bao đồng (những người bất tài thường nói như 
vậy)  

- Chính các bạn trẻ cũng viện cớ bận học, hoặc không đam mê hay không có năng khiếu để tránh 
việc học. Điều này cần các bậc phụ huynh cần đóng vai trò khuyên dỗ và khuyến khích các em.  

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THÁNH NHẠC ĐỊA PHƯƠNG 

1. Các chủng viện, trường thần học cần xây dựng chuyên ngành đào tạo mục sư âm nhạc, các 

chuyên viên âm thanh, ánh sáng, múa, sử dụng nhạc cụ ... để hỗ trợ cho sự phát triển thánh nhạc 

Cơ Đốc, âm nhạc & thờ phượng tại Hội Thánh địa phương.  

  UUC mở Church Music Program (30 credits) các môn thần học về thờ phượng, lịch sử âm 

nhạc Cơ Đốc, Ký xướng âm, đệm piano - keyboard,  hòa âm ...  

  ARIZONA SCHOOL OF WORSHIP ONLINE  

- Đang mở khóa one man band  free class (Feb/2019)  

- Sắp tới sẽ mở các khóa hòa âm căn bản, chỉ huy hợp xướng, phối khí cho ban nhạc, thanh nhạc, 

các nhạc cụ) 

2. Không sử dụng nhạc nền trong các chương trình hội đồng; khuyến khích live band.   

3. Giới thiệu đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho hoạt động thánh nhạc dựa trên tiềm năng của C T 

N (Christian Technology Network)  

4. Các chương trình thờ phượng Chúa chung tại địa phương (Non stop worship) là dịp để các HT 

thông công thờ phượng Chúa cùng nhau, học tập lẫn trao. Cầu nguyện cùng nhau và trao khải 

tượng.  
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III. MƯỜI VẤN ĐỀ LƯU TÂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC ÂM 

NHẠC VÀ THỜ PHƯỢNG 1

Mục sư David Dong - HTTL Báp-tít Vườn Nho AZ 2019 

 

7.1. Không bắt đầu đúng giờ  

7.2. Không kết thúc đúng giờ  

7.3  Nói quá nhiều trước lúc bắt đầu một bài hát (cà kê, dông dài ) hay trong lúc hát dẫn. Tránh 

việc giải nghĩa hay giảng trước mỗi bài hát. Bạn có thể cô đọng lời dẫn trong tối đa 60 giây sao 

cho lời nói súc tích và rõ ràng, xoáy mạnh trọng tâm. Tốt nhất là dùng Lời Chúa.  

7.4  Hát những bài hát không thích nghi trong giờ thờ phượng ( chẳng hạn những bài mang tính 

đơn ca, tâm tình khiến hội chúng tất khó hát là không thích nghi - đơn cử như bài Thy Will be 

done, the prayer, My tribute...)  

7.5  Ăn mặc không thích hợp, không xứng hiệp.  

7.6  Tỏ dấu hiệu cá nhân hướng hội chúng về mình! Chính Chúa Giê-xu phải luôn là trung tâm 

của sự thờ phượng. (chẳng hạn, bạn không thể hỏi đại loại như "hôm nay quý vị có nhớ tôi 

không? có yêu mến tôi không? yêu mến ban hát dẫn không???" ) 

7.7  Nói những lời có thể tổn thương (đụng chạm) khi hội chúng không hưởng ứng hay không 

theo kịp điều bạn muốn.  

7.8. Hát quá cao hay quá thấp đối với hội chúng  

7.9  Cứ hát đi hát lại một bài từ tuần này sang tuần khác  

7.10  Tự lên kế hoạch hay chương trình riêng ( chẳng hạn, nhận lời một chương trình có thể 

chồng lấn lịch của Hội Thánh nhưng không thông qua mục sư quản nhiệm, ban đều hành Hội 

Thánh)  

-- 

                                                 
1 Ron Kenoly & Dick Bernal. Lifting Him Up (How you can enter into Spirit-led praise and worship) . Copyright 
1995, Creation House - Orlando.FLoria (Session 1 - Chương 5/ Trang 47)  
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CÂU HỎI THẢO LUẬN  

1. Nền âm nhạc và thờ phượng của Hội Thánh địa phương không phát triển là do: thiếu nhân lực 
đầu tư? không tìm được thầy? không có khả năng đầu tư người đi học? không thể kêu gọi thế hệ 
trẻ? hay chưa thấy cần thiết? bạn có ý kiến gì đóng góp?  

2. Bạn có đề xuất gì thêm để xây dựng nền thánh nhạc cho địa phương?  

3. Sự hướng dẫn thờ phượng theo sự xức dầu và dẫn dắt của Đức Thánh Linh có chống lại 
(nghịch lại) với 10 vấn đề cần lưu tâm trong workshop vừa rồi không?  


