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KHÔI PHỤC SỰ THỜ PHƯỢNG 
 

  Qua Đa-vít, người được gọi là “Kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên”, âm nhạc 
được khôi phục theo đúng mục đích của nó trong việc thờ phượng. 

  Môi-se chưa bao giờ sử dụng âm nhạc và hoạt động ca hát trong các ban thờ 
phượng của ông. Nó dựa trên hy tế máu. 

 Vì Đa-vít là người của lòng Đức Chúa Trời, nên ông có thể thấy xa hơn 
những lễ nghi đã được thực hiện trong Đền tạm của Môi-se 

 Trong Thi thiên 40:6, Đa-vít đã viết : “Chúa không thích đẹp hi sinh hoặc 
của lễ chay: Chúa đã xỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ 
chuộc tội ”. Trong Thi thiên 141:2, ông cũng viết: “Nguyện lời cầu nguyện 
tôi thấu đến trước mặt Chúa như mùi hương, nguyện sự giơ tay tôi lên được 
giống như của lễ buổi chiều!” 

 Đa-vít đã mang lại một hình thức thờ phượng cao hơn và trong sạch hơn qua 
âm nhạc và hoạt động ca hát của ông. 

 Nhiều thế kỷ sau, tiên tri A-mốt đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ xây 
dựng lại Đền tạm của Đa-vít (A-mốt 9:11). 

 Và những lãnh đạo đầu tiên trong Tân ước hiểu rằng đây là lời tiên tri  về 
những gì Đức Chúa Trời sắp sửa làm trong Hội thánh, Công vụ 15:16-17. 

 Đa-vít đã được Đức Thánh Linh dạy dỗ cách thờ phượng bằng âm nhạc và 
ca hát như thế nào. Ông đã dành nhiều thời gian ở riêng với Chúa khi ông 
chăn giữ bầy chiên của cha mình. 

 Ông đã phát triển mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời trong suốt 
thời gian cầu nguyện riêng tư với Chúa. 

 Ông đã học để Đức Thánh Linh hành động qua âm nhạc bằng quyền năng, 
khi vị vua sa ngã Sau-lơ muốn được tự do khỏi ác thần quấy rối mình thì Đa-
vít được gọi vào trong cung điện để gảy đàn cho vua và đem đến sự giải cứu 
cho vua, 1Sam.16:23 

 Sau này Đa-vít trở thành vua của Y-sơ-ra-ên, một trong những thay đổi đáng 
chú ý mà ông đã mang lại đó là cách ông tổ chức hàng ngàn người Lê-vi và 
dạy họ cách phục sự Chúa qua âm nhạc và việc ca hát trong quyền năng của 
Đức Thánh Linh như thế nào, I Sử 25:1 
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 Đa-vít và các Đấng tiên tri của ông tổ chức âm nhạc và hoạt động ca hát của 
họ theo sự mặc khải của Đức Thánh Linh, II Sử 29:25. 

 Họ không tạo ra theo ý riêng của họ hoặc sao chép âm nhạc và việc giải trí 
của thế gian! 

 Trong Công vụ 22 chúng ta đọc lời chứng rằng Đa-vít “là người của lòng 
Đức Chúa Trời”, và ông nhóm lại xung quanh mình những người có khao 
khát và khải tượng giống như mình. 

 Đây là những người thờ phượng, nhạc công, người hát dẫn mà một lần nữa 
Đức Chúa Trời  đang dấy lên trong thời đại của chúng ta! 

 Đây là những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời trước hết đã học tập 
gặp gỡ Đức Chúa Trời trong những giờ cầu nguyện riêng tư của họ, và rồi 
họ đem dân sự của Chúa vào trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa 
Trời! 

 Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khải tượng thờ phượng thật sự 
của Ngài để chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì ít ỏi! 

 

NHỮNG CHUẨN BỊ CHO SỰ THỜ PHƯỢNG ĐƯỢC 
XỨC DẦU  

 
Tấn phong cho thầy tế lễ, Xuất 29:19-20 

 

-  Trái tai bên phải - sự thông công và  ảnh hưởng lẫn nhau được đánh dấu bằng huyết. 
- Ngón cái bàn tay phải –   công việc của tay chúng ta được đánh dấu bằng huyết. 
- Ngón cái bàn chân phải – cả hành trình của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi, cũng được đánh 

dấu bằng huyết. 
                                               

Những luật lệ dâng của lễ, Lê 1:6-9 

 Đầu – Những suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta 
 Mỡ -  Sức lực của chúng ta 
 Bộ đồ lòng – những sự yêu mến của chúng ta 
 Giò – việc đi lại của chúng ta 

Sự thờ phượng được xức dầu liên quan đến những điều sau: 
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1.) Một tấm lòng được cắt bì, Phi-líp 3:3 
- Phép cắt bì là “cắt bỏ những gì chúng ta được sinh ra với”. Chúng ta được sinh ra với sự 

kiêu ngạo, tính bướng bỉnh, và nhiều tính xấu khác theo bản chất sa ngã. 
- Sự thờ phượng thật đến khi tấm lòng của chúng ta đã được tự do bởi Gươm khỏi những 

trói buộc của lối suy nghi truyền thống và tự nhiên. 
- Một số Hội thánh ngượng ngùng và xấu hổ khi giơ tay, vỗ tay, hay nhảy múa trong sự vui 

mừng trước mặt Chúa giống như Đa-vít đã làm (2 Sa 6:14-16) 
 

2.) Âm nhạc đúng đắn, Những nhạc công, ca sĩ và người hướng dẫn thờ phượng được 
tấn phong. 

- Sự thánh khiết liên quan đến sự thờ phượng thật 
- Nếu âm nhạc của chúng ta theo thế gian và pha trộn với lời nhạc của Sa-tan với những 

nhịp điệu của thế gian thì chúng ta không thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời trong vẻ 
đẹp của sự thánh khiết được (Thi 96:9). 

- Âm nhạc của Y-sơ-ra-ên đã trở thành một tiếng ồn sau khi mối thông công của họ với 
Đức Chúa Trời bị giảm sút (Xuất 32:17-19) 

- Chúng ta cần cẩn thận với những gì chúng ta nghe – hãy bôi huyết trên lỗ tai của bạn! 
Nếu một ca sĩ hoặc một nhạc công Cơ-đốc nghe nhạc dơ bẩn của thế gian, thì tấm lòng 
của họ trở nên ô uế và sự ô uế thuộc linh như vậy sẽ được lan truyền vào nhà của Đức 
Chúa Trời qua các hoạt động ca hát và âm nhạc của họ. 

- Họ được rảy bằng dầu xức thánh (Lê 8:30) 
- Cùng với huyết trên lỗ tai của chúng ta và sự xức dầu của Đức Thánh Linh trên tấm lòng 

của chúng ta, chúng ta sẽ có thể thật sự biết được đâu là âm nhạc và sự thờ phượng được 
xức dầu và đâu không phải là âm nhạc và sự thờ phượng được xức dầu. 

3.) Trật tự đúng đắn 
- “và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va; nên Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời chúng ta đã hành hại chúng ta.” – 1 Sử 15:13 
- Người Lê-vi được biệt riêng ra để khiêng hòm giao ước (Phục 10:8) 
-  Đa-vít đã cố gắng sử dụng một cỗ xe mới để chuyển hòm giao ước (1 Sử 13:7) 
- Ý tưởng về cỗ xe xuất phát từ đâu? Từ dân Phi-li-tin, kẻ thù của Đức Chúa Trời! (1 Sa 

6:7-14) 
- Một số người cố gắng làm cho buổi thờ phượng của họ “hấp dẫn” hay “hiện đại” hơn 

bằng việc làm cho chúng trở nên giống như một buổi biểu diễn tài năng, một buổi hòa 
nhạc rock, một chương trình truyền hình được mọi người ưa thích, một hoạt cảnh sân 
khấu, một câu lạc bộ khiêu vũ! 

- Một số hội thánh vì nhu cầu cần một nhạc công nên thậm chí đã mời những nhạc công 
yếu đuối hay hoàn toàn chưa tin Chúa để chơi nhạc trong suốt buổi thờ phượng. Tuy 
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nhiên, nó sẽ ngăn trở sự thờ phượng thật của hội thánh. Chúa đã goi điều này là một “sự 
gớm ghiếc” trong Ê-xê-chi-ên 44:6-8. Và thậm chí nó có thể đem đến “lửa lạ” trong buổi 
nhóm. 

- Làm thế nào chúng ta có thể đem lại sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và phấn hưng? 
Không phải với những cỗ xe và ý tưởng mới, những mốt mới được mọi người yêu thích 
hay những trò giải trí hiện đại – nhưng bằng việc khiêng hòm giao ước (sự hiện diện của 
Đức Chúa Trời) trong đời sống và chức vụ của chúng ta (Giê 6:16). 

- Lời của Đức Chúa Trời công bố rằng những con người đắc thắng của Đức Chúa Trời sẽ 
“ở đằng đầu, chớ chẳng phải ở đằng đuôi”, Phục 28:13. Hội thánh phải dẫn dắt thế giới, 
chứ không phải đi theo nó! 
 

4.) Đặt dưới Chân của Ngài những khao khát sâu thẳm nhất của chúng ta. 
-    Áp-ra-ham đã dâng cho Chúa tài sản yêu mến nhất của ông – Y-sác. Ông đã thờ phượng như 

ông đã làm như vậy (Sáng 22:5) ! 

-    “ Mọi điều là thứ hai với bạn 

5.)  Được đầy dẫy với Đấng mà chúng ta thờ phượng 
-   Y-sơ-ra-ên đã bước theo sự hư không và trở nên người vô ích (Giê 2:5) 

-    Người ngoại đạo, người nào làm hình tượng và thờ lạy nó đều trở nên giống như nó (Thi 115:2-
8). 

-    Khi chúng ta nhìn xem Chúa và thờ phượng Ngài, chúng ta được  biến hóa càng ngày càng trở 
nên giống ảnh  tượng của Ngài hơn (2 Cor 3:17-18). 

-    Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta được đổ đầy chính bản chất Đấng mà chúng ta thờ 
phượng, và chúng ta có thể dâng điều này lại cho Ngài. 

-   Chúng ta hãy cầu nguyện với Đa-vít “Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra! Nó 
sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa”(Thi 43:3). Nguyện cho mỗi chúng ta trở nên 
những người nam và người nữ của lòng Đức Chúa Trời, Đấng có thể ngự trong sự thờ phượng 
thuộc linh của Đền tạm Đa-vít! 

- “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn 
đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và 
cầu hỏi trong đền của Ngài” Thi 86:11, 27:4. 

- Ấy là tại trên núi Si-ôn, Đa-vít đã lập ban thờ phượng để phục sự Chúa luôn 
luôn bằng âm nhạc và các hoạt động ca hát (1 Sử 16:4-37). 
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- “Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài; Đây 
là nơi an nghỉ ta đời đời; Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước ao như thế”. Thi 
132:13-14 

- “Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ 
không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi 
trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. 9 Trên đường đó không có 
sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ 
được chuộc sẽ bước đi đường ấy, 10 những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, 
ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui 
vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.” Ê-sai 35:8-10 

- “Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ, và tu bổ lại 
những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại 
như ngày xưa; 12 đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Ê-đôm và 
hết thảy các nước được xưng bởi danh ta, Đức Giê-hô-va là Đấng làm trọn 
mọi điều ấy phán vậy.” A-mốt 9:11-12 

- Nguyện mỗi  bản thân chúng ta được thánh hóa và Đức Chúa Trời sẽ sử 
dụng chúng ta để sửa lại những chỗ hổng, khôi phục lại âm nhạc và sự thờ 
phượng được xức dầu, đem lại sự phấn hưng cho dân sự của Chúa và dâng 
vinh quang về cho Chúa Giê-xu Christ của chúng ta! 

 
Lượt dịch bởi cô Hoàng Anh Thư  

 
 

 

 

 


