
BÀI CA MỚI - SING A NEW SONG 

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

Đề tài này khá mới mẽ với một số tín hữu. Tuy nhiên, Kinh Thánh từ rất lâu đã nói về bài ca 
mới, trong phạm vi bài học này chúng ta hiểu bài ca mới như thế nào ?  
 
UEph 5:19U   19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết 
lòng hát mừng ngợi khen Chúa.  

UCo 3:16U   16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự 
khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì 
được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 

- Có khoảng 20 lần Kinh Thánh nhắc đến bài ca mới  

1. Bài ca mới phổ thông 

- Một ca khúc được sáng tác do cảm hứng, cảm tác có câu, có khúc thức, kỹ thuật sáng tác, có sự 
chuẩn bị trước.  

- Mục đích của ca khúc đã được "chuẩn bị trước" . 

2.  Bài ca mới (bài hát thiêng liêng)  

♫ - Hát về những gì Chúa vừa làm (thực tiễn và đòi hỏi một sự ứng biến, ứng tấu)  

UKh 5:9U   9 Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài 
đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, 
mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước.  

UThi 96:1U   1 Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức 
Giê-hô-va. 

♫ - Tính chất của bài ca mới này tự phát, bộc trực, thường không trau chuốt về kỹ thuật. Dành 
cho tất cả mọi người, ấy cho  nên tác giả Thi Thiên kêu gọi "các thánh" hãy hát một bài ca mới.  

UThi 149:1U   1 Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! 
Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. 

♫ - Mục đích của bài ca thiêng liêng để gây dựng, xây dựng mối thông công giữa mình với Đức 
Chúa Trời. Nhận lấy sức mới dẫn dắt từ nơi Chúa, là điều kiện để tâm linh mở ra đón nhận sự 
hiện diện của Đức Chúa Trời, sự giải cứu của Ngài.  



 UThi 98:1U   1 Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; 
Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. 

♫ - Bài ca mới được hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ hai (Anh, Pháp, Đức...) kể cả 
bằng tiếng "thiêng liêng" ( I Côr 14:13 BDM 2002) Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca 
ngợi bằng tâm trí nữa. 

♫ Bài ca mới là bài ca được cảm tác bởi Đức Thánh Linh để một người có thể ca ngợi Đức Chúa 
Trời bằng chính ngôn ngữ của mình, cũng giống như bởi Ngài mà chúng ta gọi Aba - Cha! " Vì 
anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và 
kêu lên: A-ba, Cha ơi!" ( Gia Cơ 4:6)  

3. Ích lợi của bài ca mới:  

♫ - Dọn tâm trí để được soi sáng, dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh (bằng các ngôn ngữ mà bạn có 
thể dâng lên cho Chúa) xem Cô-lô-se 3:16  

Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. 
Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn 
Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 

♫ - Dọn lòng để những lời tiên tri và sự bày tỏ đến mục đích để gây dựng Hội Thánh (I Cô rinh 
tô 14:4,5 BDM ) Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng Hội 
Thánh. 5 Tôi mong tất cả anh chị em nói tiếng lạ nhưng mong anh chị em nói tiên tri hơn. Người 
nói tiên tri quan trọng hơn người nói tiếng lạ mà không được thông dịch để Hội Thánh được xây 
dựng. 

♫ - Đem đến sự giải cứu và sự chiến thắng (Thi Thiên 98:1 BDM)  
" Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm. Tay phải và cánh tay 
thánh Ngài . Đã đem lại chiến thắng cho Ngài.  

♫ - Khiến cho người khác sợ và tin cậy Chúa (Thi Thiên 40:3)  
3 Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới, Bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. 
Nhiều người sẽ thấy, kính sợ . Và tin cậy nơi CHÚA. 

♫- Bài ca mới lột tả sự oai nghi của Đức Chúa Trời mà trí khôn không thể làm hết được (Thi 
Thiên 96:1-13) điều này cũng tương tự như Roma 8:26 "... nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự 
thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta."  

♫- Bài ca mới diễn tả (bộc lộ hết ) những cảm xúc mà bình thường con người không thể diễn tả 
được. (Thi Thiên 95: 1-11)  

♫ Bài ca mới khi được hát bằng ngôn ngữ của Thiên đàng mà ngôn ngữ con người không thể 
diễn tả được.   



UKh 14:3U   3 Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. 
Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc 
khỏi đất mà thôi.  

♫ Bài ca mới thường được sử dụng kèm với nhạc cụ rất tốt (hỗ trợ)  

UThi 144:9U   9 Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới. Lấy đàn cầm mười 
dây mà hát ngợi khen Chúa. 

4. Người chơi đàn liên quan thế nào trong bài ca mới 

Có ít nhất 2 lần tác giả Thi Thiên nói đến vai trò hỗ trợ của âm nhạc (người đàn) với bài ca mới.  

UThi Thiên 33:3U   3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.  

 UThi 144:9U   9 Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới. Lấy đàn cầm mười 
dây mà hát ngợi khen Chúa.  

♫ Người chơi Keyboard hay Guita không cần quá cầu kỳ, chỉ đơn giản sử dụng vài hợp âm 
chuẩn của bài như  [ I - IV - V - I ]  Ví dụ:  C - F - G - C  

♫ Tiếng nhạc là phương tiện hỗ trợ, không được lớn hơn, lấn át tiếng hát. Chúng ta nhớ câu 
chuyện Ê-li-sê nói tiên tri khi có một nhạc cụ được chơi. (II Các vua 3:15)  

15 Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khảy đàn. Trong lúc người ấy khảy đàn, thì tay 
của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê. 

 

==== 

Tham khảo Kinh Thánh nói gì về các bài ca mới :  

UPsalm 98:1U ESV / 46 helpful votes  

A Psalm. Oh sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things! His right hand and 
his holy arm have worked salvation for him.  

UPsalm 40:3U ESV / 32 helpful votes  

He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear, and put 
their trust in the Lord.  

UPsalm 96:1-13U ESV / 29 helpful votes  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+98%3A1&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+40%3A3&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+96%3A1-13&version=ESV�


Oh sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all the earth! Sing to the Lord, bless his name; 
tell of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his marvelous works 
among all the peoples! For great is the Lord, and greatly to be praised; he is to be feared above 
all gods. For all the gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. ...  

UPsalm 33:1-22U ESV / 21 helpful votes  

Shout for joy in the Lord, O you righteous! Praise befits the upright. Give thanks to the Lord 
with the lyre; make melody to him with the harp of ten strings! Sing to him a new song; play 
skillfully on the strings, with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all his work is 
done in faithfulness. He loves righteousness and justice; the earth is full of the steadfast love of 
the Lord. ...  

URevelation 5:9U ESV / 16 helpful votes  

And they sang a new song, saying, “Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for 
you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language 
and people and nation,  

UIsaiah 42:10U ESV / 16 helpful votes  

Sing to the Lord a new song, his praise from the end of the earth, you who go down to the sea, 
and all that fills it, the coastlands and their inhabitants.  

UPsalm 95:1-11U ESV / 12 helpful votes  

Oh come, let us sing to the Lord; let us make a joyful noise to the rock of our salvation! Let us 
come into his presence with thanksgiving; let us make a joyful noise to him with songs of praise! 
For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hand are the depths of the 
earth; the heights of the mountains are his also. The sea is his, for he made it, and his hands 
formed the dry land. ...  

UPsalm 144:9U ESV / 10 helpful votes  

I will sing a new song to you, O God; upon a ten-stringed harp I will play to you,  

UExodus 15:1-27U ESV / 9 helpful votes  

Then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, “I will sing to the Lord, 
for he has triumphed gloriously; the horse and his rider he has thrown into the sea. The Lord is 
my strength and my song, and he has become my salvation; this is my God, and I will praise him, 
my father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war; the Lord is his name. “Pharaoh's 
chariots and his host he cast into the sea, and his chosen officers were sunk in the Red Sea. The 
floods covered them; they went down into the depths like a stone. ...  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+33%3A1-22&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+5%3A9&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+42%3A10&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+95%3A1-11&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+144%3A9&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+15%3A1-27&version=ESV�


UColossians 3:16U ESV / 8 helpful votes  

Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, 
singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.  

UColossians 3:1-25U ESV / 8 helpful votes  

If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at 
the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 
For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ who is your life 
appears, then you also will appear with him in glory. Put to death therefore what is earthly in 
you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. ...  

UIsaiah 54:10U ESV / 7 helpful votes  

For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart 
from you, and my covenant of peace shall not be removed,” says the Lord, who has compassion 
on you.  

UZephaniah 3:17U ESV / 6 helpful votes  

The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with 
gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.  

UPsalm 150:1-6U ESV / 5 helpful votes  

Praise the Lord! Praise God in his sanctuary; praise him in his mighty heavens! Praise him for 
his mighty deeds; praise him according to his excellent greatness! Praise him with trumpet 
sound; praise him with lute and harp! Praise him with tambourine and dance; praise him with 
strings and pipe! Praise him with sounding cymbals; praise him with loud clashing cymbals! ...  

UPsalm 96:1U ESV / 5 helpful votes  

Oh sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all the earth!  

U2 Chronicles 29:1-36U ESV / 4 helpful votes  

Hezekiah began to reign when he was twenty-five years old, and he reigned twenty-nine years in 
Jerusalem. His mother's name was Abijah the daughter of Zechariah. And he did what was right 
in the eyes of the Lord, according to all that David his father had done. In the first year of his 
reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. He 
brought in the priests and the Levites and assembled them in the square on the east and said to 
them, “Hear me, Levites! Now consecrate yourselves, and consecrate the house of the Lord, the 
God of your fathers, and carry out the filth from the Holy Place. ...  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+3%3A16&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+3%3A1-25&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+54%3A10&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zephaniah+3%3A17&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+150%3A1-6&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+96%3A1&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+29%3A1-36&version=ESV�


UJeremiah 31:4U ESV / 3 helpful votes  

Again I will build you, and you shall be built, O virgin Israel! Again you shall adorn yourself 
with tambourines and shall go forth in the dance of the merrymakers.  

U1 Peter 4:11U ESV / 2 helpful votes  

Whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who serves by the 
strength that God supplies—in order that in everything God may be glorified through Jesus 
Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.  

ULuke 1:46U ESV / 2 helpful votes  

And Mary said, “My soul magnifies the Lord,  

UEphesians 5:19U ESV / 1 helpful vote  

Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to 
the Lord with your heart,  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+31%3A4&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+4%3A11&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+1%3A46&version=ESV�
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+5%3A19&version=ESV�
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