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NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG ÂM NHẠC VÀ THỜ PHƯỢNG 
 

***  
 

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)  
 
I. CHUẨN BỊ CẦN THIẾT CHO BUỒI THỜ PHƯỢNG 
1. Sự chuẩn bị trước ( các tài liệu hỗ trợ cho chương trình thờ phượng tại Hội Thánh địa 

phương)  

- Làm tờ chương trình thờ phượng trong tuần (các tiết mục , bài hát, cầu nguyện, đọc Kinh 

Thánh, các thánh lễ trong giờ nhóm ...) Tránh làm công việc đó vào giờ chót để ban kỹ thuật, đội 

thờ phượng, ban nhạc, ca sĩ và những tiết mục dự phần có sự chuận bị chu đáo. Chuẩn bị trước tờ 

chương trình ( thường thì thứ 6 phải xong)  

- Trong quyển Hội Thánh theo đúng mục đích , mục sư Rick Warren khuyên " Hãy in một tờ 

chương trình đơn giản. Các thân hữu không biết tiết mục tiếp theo trong giờ thờ phượng là gì, 

điều này khiến họ thấy lo lắng. Một tờ chương trình sẽ nói rằng "không có gì đáng ngạc nhiên ở 

đây cả." Nói trước cho các thân hữu biết điều bạn sẽ làm giúp họ thư giãn và làm giảm sự đề 

kháng của họ."1

2. Soundman và  media team (trình chiếu, quay phim, ánh sáng, hậu đài ... ) cũng là người thờ 

phượng nên cần có mặt trong các buổi tập với ban thờ phượng để ghi chép những yêu cầu cần 

thiết.  Trong thực tế đã xảy ra rất nhiều sự số trong chương trình do ban thờ phượng và ban 

 

- Chuẩn bị bài hát : (1) bài hát phù hợp với chủ đề bài giảng (hoặc chọn ít nhất một bài) , (2) bài 

hát theo cách chọn tự do (không theo chủ đề)  

 [ Tối thứ Bảy 09/06 cô Tranh Huỳnh sẽ có buổi nói chuyện rõ hơn về đề tài này]  

 

                                                 
1 Rick Warren, Purpose Driven Church. Vietnamese translation . Copyright 2001 UUC (trang 297)  
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media không hiểu nhau ( chiếu sai bài hát, thiếu chữ, sai chính tả, tổ âm thanh quên charge pin 

cho microphone, quên unmute microphone ...)  

- Tổ âm thanh phải kiểm tra các soundtrack trước khi cho phát chính thức, điểu chỉnh âm thanh 

cần thiết cho mỗi soundtrack.  

- Người làm âm thanh cần trao dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm ở các khóa đào tạo ngắn hạn 

tại Guitare Center, Sam Ash... để phục vụ hiệu quả, đáp ứng những đòi hỏi kỹ thuật.  

 

3. Tổng phổ chương trình.  

 Các chương trình lớn thường có tổng phổ chương trình để người chịu trách nhiệm chính 

(hoặc stage manager) có thể phân bổ, phân công , đôn đốc người tham gia chương trình vào vị trí 

nhanh chóng và đúng tiết mục.  

- Tổ media có thể theo tổng phổ để thực hiện đúng phân bổ trong tiết mục (sánh sáng, âm thanh, 

nhạc nền ... diễn ra đồng thời trong tiết mục đó)  

- Tổng phổ chương trình là một bảng phân công được chia nhiều cột trong (hay song song với) 

một tiết mục . Có thể được tính bằng giây (second) hay phút (minute) được ghi chú trong mỗi cột 

phân công của tiết mục . Các tổng phổ có thể tùy thuộc vào cách sắp xếp và quy ước của từng địa 

phương (xem mẫu dưới đây)  

 
Tên bài hát 

Hay tiết mục  

Ca sĩ | diễn viên  Thời điểm trong 

chương trình 

Microphone  

(số hay màu) 

Live band  

(ban nhạc) 

Ánh sáng  Powerpoint 

(trình chiều)  

1. My tribute    

 

 

 

Anh HT  7:40 PM  Wireless Mic  

(số 1) ca sĩ 

Live band 

(unmute nhạc 

cụ)  

- Đèn nền 

(nửa bài, đổi 

nền khác)  

- Spotlight  

- Chiếu cho 

ca sĩ.  

- Chiếu ảnh 

nền  

2. MC xuất 

hiện  

 

(ca sĩ QH 

chuẩn bị)  

7:45-7:50 PM Wireless 6  (mute mic số 

1 đến 5)  

- keyboard 1 

lót nhạc nhẹ. 

- Dàn đèn treo 

số 1 (ánh sáng 

đủ màu)  

- Chiếu hình 

nền ( 112)  

 

4. Lịch tập , phân công hướng dẫn thờ phượng 

-  Làm việc phải có kết ước ( trung tín luyện tập)  

-  Kỷ luật : không tập thì không hát, không luyện sẽ khó đạt được chất lượng 
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-  Kỹ thuật : trau dồi khả năng và kiến thức thường xuyên.  

-  Thu mẫu CD hay mp3 để các thành viên có thể nghe và tập trước ở nhà.  

-  Hạn chế hay tránh chuyện tới nước mới nhảy ( chẳng hạn, để đến tuần cuối cùng trước sự kiện 

mới chuẩn bị tập dợt, bài phối, các bài hát cho ban hát, mời ca sĩ ...)  

-  Phân công / chia trách nhiệm cho người hướng dẫn ca ngợi ( nếu HT có nhiều người chơi nhạc, 

khả năng hát và khả năng hướng dẫn ca hát)  

 

5. Cần một nội qui chung và kết ước (mỗi HT địa phương)  

- Đúng giờ, tuân thủ giờ tập chung, tránh việc bỏ bê tập dợt quá nhiều lần.   

- Tập trước ở nhà trước khi đến nhà thờ.  

- Qui ước về trang phục cho đúng cách và thích nghi cho sự thờ phượng   

 

6. Phòng âm thanh, media, thu âm  

- Để tránh việc nhiều người tùy nghi chỉnh âm thanh ( có thể gây xáo trộn và ảnh hưởng chương 

trình) tổ âm thanh cần phải được "bảo vệ" và cảnh báo "Không phận sự, miễn vào". Nhiều nơi 

làm hẳn nắp đậy mixer (có khóa) để người không phận sự không thể tự ý chỉnh sửa .  

- Ban âm thanh cần bố trí hệ thống loa monitor trên sân khấu cho thích hợp để ca nhạc sĩ và ban 

hát trên sân khấu có thể nghe chính mình.  

- Phòng ban âm thanh & ghi âm bài giảng, các chương trình có thể trang bị và đầu tư với giá cả 

phải chăng (liên hệ nhóm C T N - Christian Technology- network để được tư vấn )  

- Hội Thánh cần gửi ban âm thanh đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, hoặc mời chuyên gia đến tổ chức 

các khóa đào tạo ngắn hạn cho các HT trong vùng)  

  

II.  NAN ĐỀ VÀ NHỮNG TRỤC TRẶC TRONG CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN 

THỜ PHƯỢNG 
1 . Hiểu về sự thờ phượng theo Kinh Thánh (Thần học về sự thờ phượng) để có thể áp dụng 

và chấp nhận các cách thức thờ  phượng khác nhau khi có dịp mục kích hay tham gia một 

chương trình thờ phượng ở địa phương khác ( Chẳng hạn, một người có thể thích nghi với tất cả 

các phong cách thờ phượng khác nhau ở các hệ phái mà không dễ dàng rơi vào sự chỉ trích hay 
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khó chịu) "Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ 

thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy" (Giăng 4:23)  

- Vỗ tay hay không ? ( Thi Thiên 47: 1) giơ tay hay không ? (Thi Thiên 134:2) đứng hay ngồi ? 

(2 Sử ký 29:26, Thi Thiên 149:5 ) Có nhảy múa hay không trong sự thờ phượng ở Hội Thánh 

địa phương của chúng ta, (Thi Thiên 149:3) Thánh Kinh đều có nói đến các việc này.  Ron 

Kenoly một worship leader được ơn tại Hoa Kỳ thập niên 80 và 90 nói rằng: " Khi chúng ta 

trưởng thành trong mối thông công trong Đức Chúa Trời và hiểu biết Ngài, chúng ta cũng có 

cách đáp ứng trong sự phát triển những biểu lộ khi ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời"2

 Người hướng dẫn thờ phượng hãy là chính mình, đừng bắt chước phong cách người khác 

mà mình yêu thích hay ngưỡng mộ, hoặc phong cách của vị mục sư nào đó dẫu chúng ta có thể 

học tập nhiều từ những người như vậy nhưng không nên cố gắng để giống họ. Chúng ta sẽ là 

những gì Chúa muốn và trở nên hiệu quả nhất trong vị Chúa đã gọi. Hãy nhận biết mình là ai 

trong Chúa và thỏa lòng với điều Chúa kêu gọi.

 

 

2.  Tránh nói nhiều hoặc giới thiệu (giảng) trước mỗi bài hát là khuynh hướng của những bạn 

trẻ ngày nay. Không cần thiết phải nói vài ba điều nếu nó không xuất phát từ tấm lòng xây dựng 

và khích lệ hội chúng trước khi ca ngợi Chúa.  

 Các liên khúc ngợi khen đưa hội chúng hòa lòng vào nhịp độ thờ phượng cách tự nhiên. 

Đôi khi các bài hát bị gián đoạn không cần thiết bởi lời giới thiệu nào đó của người hát dẫn. 

Người hướng dẫn cần lưu ý về những điều mình dẫn, nếu chỉ là thói quen để phải "nói gì đó" thì 

thà yên lặng để tiếp tục hướng dẫn bài kế tiếp hơn là nói gì đó lúc ấy.  

3

"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 

 

 

3 . Người hướng dẫn thờ phượng cần phải luyện tập thường xuyên.  ( Vấn đề kỹ thuật cũng 

ảnh hưởng đến việc hướng dẫn )   

- Người hướng dẫn ôm đàn Guitar hay Keyboard dễ bị chi phối bởi vấn đề kỹ thuật. Sự tập 

luyện, thao tác trên đàn kết hợp với hát sẽ giúp worship leader tự tin trong công việc của mình. 

                                                 
2 Ron Kenoly & Dick Bernal. Lifting Him Up (How you can enter into Spirit-led praise and worship) . Copyright 
1995, Creation House - Orlando.FLoria (trang 67)  
3 Bob Sorge. Exploring Worship (A practical guide to praise and worship) Copyright 1987 by Bob Sorge. (trang 
167)  
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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 25:6-8)  

"3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng." (Thi 33:3)  

- Khích lệ các nhạc công học nhạc lý, thực hành nhạc cụ. 

 

4.  Đừng hát tùy hứng (feeling) khi tham gia ban hát dẫn. 

 Buổi thờ phượng không phải là buổi hòa nhạc. Là người dẫn thờ phượng hay là nhạc sĩ , 

động cơ và khải tượng của chúng ta được ở trong nhà là quan trọng hơn hết. Điều này sẽ hướng 

dẫn lối suy nghĩ và việc làm của chúng ta. Động cơ đúng sẽ giúp chúng ta cả thành công lẫn 

thành toàn ý muốn của Đức Chúa Trời , còn không sẽ khiến chúng ta đi theo ý tưởng và mục 

đích của cá nhân 4

-  Sử dụng các loại đàn điện tử có phần đệm tự động phong phú để đệm cho các bài hát . Người 

sử dụng đàn cần được huấn luyện một vài kỹ năng như : sử dụng phần đệm, các thế bấm hợp âm 

 

- Nếu không có qui ước, bố trí của ca trưởng tại thời điểm nào ca viên sẽ solo, feeling tùy hứng 

thì không nên tự ý phá vỡ cấu trúc của bài hát. Việc hát tùy hứng có thể làm hội chúng khó chịu, 

cách hát không đúng hòa âm, không có nghệ thuật, không chuyên nghiệp. 

- Phân bổ bè hợp lý. Một bài hát có bè alto và tenor ở phần điệp khúc sẽ tạo cảm giác thú vị. Ca 

trưởng có thể tập luyện cho một số ca viên có khả năng.  

   

5. Hội Thánh chưa có ban nhạc hay người đệm đàn - Gỉai pháp. 

 

5.1 Sử dụng nguồn nhạc nền sing along 

-  Có thể download trực tiếp nhạc nền sing along (mp3) tại trang : www.daviddong.vn/giangdong 

[vào phần Nhạc Thánh / sing along] 

-  Liên hệ nhóm C T N - Christian Technology- network để được tư vấn thêm cách thức làm 

Karaoke nhạc đệm cho hội chúng.  

5.2 One-man-band  

                                                 
4 Norman Holmes. Anointed music & worship (Âm nhạc và thờ phượng) - Dịch giả: Anh-Rê. Nhà xuất bản tôn giáo 
2008 ( Trang 90)  
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trên đàn, đều chỉnh tốc độ (nhịp điệu) bài hát, cách chọn các tiết tấu thích hợp cho bài hát (ví dụ, 

Ballad - chậm , Pop Rock - nhanh)  

-  Trang bị kỹ năng vừa là người hướng dẫn, vừa là người đàn (one-man-band)  

 

6. Nguồn tài nguyên hỗ trợ cho mục vụ âm nhạc & thờ phượng  (sheet music, mp3, nhạc nền 

sing along, bài phối cho ban nhạc)  

 

- Có thể tìm nguồn bài hát bài hát, bản thu âm, nhạc nền sing along, bài phối cho ban nhạc 

tại www.daviddong.net  

- Hiện tại nhiều trang web Cơ Đốc đăng các bộ sưu tập hàng trăm bài hát.  

- Liên hội Báp-tít cần xây dựng nguồn tài nguyên âm nhạc & thờ phượng hỗ trợ cho các HT Báp-

tít Việt Nam Bắc Mỹ.  

- Ban kỹ thuật C T N cũng đang xây dựng website với chuyên mục âm nhạc và thờ phượng.  

 

7.  Mười vấn đề có thể làm "phiền" mục sư của bạn trong vai trò hướng dẫn thờ phượng5

                                                 
5 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)  
 

 

7.1. Không bắt đầu đúng giờ  

7.2. Không kết thúc đúng giờ  

7.3  Nói quá nhiều trước lúc bắt đầu ( cà kê, dông dài) , trong lúc hướng dẫn và sau buổi thờ 

phượng.  

7.4  Hát những bài hát không thích nghi trong giờ thờ phượng  

7.5  Ăn mặc không thích hợp 

7.6  Tỏ dấu hiệu cá nhân hướng hội chúng về mình thay vì theo chủ đề của Hội Thánh và chính 

Chúa Giê-xu phải luôn là trung tâm.  

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  



Biên soạn: MS David Dong (Dưỡng Linh Liên Hội Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ) 2018 
 

7 
 

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)  

 

III.   PHẨM CÁCH CẦN THIẾT CHO BAN NHẠC VÀ BAN HÁT DẪN  

 
1. Tinh thần học hỏi, tự trang bị, dâng điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời.  

 Chúng ta học các phẩm cách tốt của vua David liên quan đến vấn đề âm  nhạc và thờ 

phượng trong Kinh Thánh sau đây.  

- 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)  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)  

 

2. Chúa Giê-xu Christ phải luôn là trung tâm của sự thờ phượng.  

  Trong âm nhạc Cơ Đốc không có "ngôi sao ca nhạc" hay bất kỳ ngôi sao nào. Vì vậy ca 

nhạc sĩ Cơ Đốc luôn nhớ rằng chủ nghĩa cá nhân tự tôn, suy nghĩ hơn thua, dùng âm nhạc Cơ 

Đốc như một sự giải trí ... những điều này không có chỗ đứng trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.  
 11 Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng 

của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 12 đồng nói lên một tiếng lớn rằng: 

Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển 

và ngợi khen! (Khải Huyền 5:11)  

 

3. Nghe lẫn nhau, học lẫn nhau :  

- Khi đàn các nhạc công học cách nghe lẫn nhau . Các bạn nhạc công thường vướng vào việc 

chơi đàn quá ồn vì không có người viết bài, ban nhạc  không có hòa âm (phân công nhạc cụ, 
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mạnh ai nấy chơi ) . Lợi ích của việc chơi nhạc và nghe lẫn nhau lúc nào cũng tạo ra một bản hòa 

âm hài hòa, không chỏi nhau, không "phức điệu" (nhiều bè) .  

- Nếu ban nhạc được trang bị thiết bị hổ trợ để có thể nghe tiếng đàn, tiếng hát sẽ giúp nhạc công 

phát huy sáng tạo lúc chơi nhạc  (liên lạc C T N để có giải pháp cho Hội Thánh địa phương )  

- Ban nhạc luôn cần có người viết nhạc. Trưởng ban nhạc cần có khả năng viết hòa âm (đơn 

giản) bởi việc phân công các nhạc cụ, viết chords . Ban nhạc có thể download các bài phối sẵn 

tại trang www.daviddong.net [phần tổng phổ] .  

- Làm việc có kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp ban đàn tiến bộ.  Mục sư Steven Furtick ở 

HT Elevation kể đã từng trả tiền xăng $50.00 cho nhạc công guitar và tiễn anh ấy ra về vì không 

có kỷ luật tập luyện với ban nhạc lại mang đàn đến chơi với ban nhạc.  

 

4. Luyện thanh cho ban hát dẫn cần phải được trau dồi thường xuyên.  

 Cần gửi người đi học để về giúp cho việc truyền đạt lại, huấn luyện lại cho đội hát dẫn. 

Vấn đề hát không đều, không đúng nhịp.  

 Trong cộng đồng Hội Thánh tính đến thời điểm này (2018) cũng có những chuyên gia về 

thanh nhạc kinh nghiệm có thể giúp luyện thanh cho ban hát hay cá nhân như ca sĩ Thu Vân, ca 

sĩ Bích Vân, ca sĩ Nhật Mai ... (tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc)  

 

5. Giữ sự thông công với Chúa, với nhau.  

- Ban thờ phượng gồm ban hát dẫn, ca sĩ solo, và ban đàn cần có thời gian trong tuần để cầu 

nguyện, học Kinh Thánh, thông công cùng nhau..  

- Xây dựng mối thông công yêu thương hiệp một với nhau.  

- Các chương trình giao lưu và thờ phượng với các HT bạn trong vùng cần được đẩy mạnh. (Ở 

tiểu bang Arizona có chương trình Non Stop Worship. Các HT trong vùng đem cách thờ phượng 

đặc sắc từ HT địa phương của mình hiệp nhau với các ban thờ phượng các HT khác để cùng thờ 

phượng Chúa. Chương trình tạo sự thông công, học tập lẫn nhau, khích lệ nhau trong sự thờ 

phượng Đức Chúa Trời)  

 

6.  Những phẩm cách cần thiết cho người hướng dẫn thờ phượng 

6.1  Người học trò giỏi của Thánh Kinh  
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 Hát và hướng dẫn hội chúng phù hợp với Lời Chúa. Trong thực tế cũng có nhiều bài hát 

Cơ Đốc không kết nối với Thánh Kinh . Hiểu biết Kinh Thánh sẽ giúp người hướng dẫn biết 

mình đang dùng loại bài hát gì để kết nối hội chúng với lời Đức Chúa Trời6

                                                 
6 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)  
 

.  

 

6.2  Một người kinh nghiệm gặp gở Chúa Giê-xu thật sự 

 Có khả năng giúp đỡ tư vấn và cầu nguyện cho các thành viên đội thờ phượng trước khi 

họ hiệp tác đưa hội chúng vào sự hiện diện Đức Chúa Trời . Chúng ta không thể đưa hội chúng 

đến một nơi mà chính mình không thể đến!  

 

6.3  Là một người hướng dẫn can đảm 

 Cần có sự can đảm, tự tin để đứng trước hội chúng. Nếu thiếu điều này hãy cầu xin Chúa 

ban cho khả năng can đảm và tự tin bên cạnh ân tứ của bạn. Có những vấn đề phát sinh trong 

buổi thờ phượng và sự can đảm sẽ giúp chúng ta chuyển tải ý muốn Chúa là gì để giải quyết.  

 

6.4  Có khả năng âm nhạc và hát tốt  

 Vua David đã chỉ định những người chơi nhạc giỏi cho sự thờ phượng , điều này không 

có nghĩa là chúng ta phải có bằng cấp chuyên ngành về nhạc, nhưng phải tránh việc đàn sai, hát 

trật, hát lạc (thử tưởng tượng việc bạn chơi nhạc không tốt có thể làm hội chúng bị xao lãng)  

 

6.5  Có tinh thần vâng phục thẩm quyền 

 Một trong những nan đề lớn giữa người hướng dẫn thờ phượng và mục sư quản nhiệm là 

mỗi người đều có chương trình hay kế hoạch riêng. Tuy nhiên hướng dẫn thờ phượng là mục vụ 

mang tính phụ thuộc . Đức Chúa Trời đặt để vị trí mục sư lãnh đạo cao hơn (trên) chức vụ hướng 

dẫn hội chúng trong sự thờ phượng . Người dẫn thờ phượng đưa hội chúng vào trong sự hiện 

diện Đức Chúa Trời, chuẩn bị tấm lòng của họ. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho Mục sư lời gây 

dựng để giữ dân sự ở trong sự hiện diện Chúa bền vững luôn. 
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IV. ĐIỂM QUA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNH NHẠC NHỮNG ĐỀ XUẤT  

 

A. Điểm qua tình hình hoạt động thánh nhạc tại quê hương và Bắc Mỹ  

1. Nhìn chung : tại Việt Nam có sự tiến triển rõ rệt. Thế hệ mới chịu học và đầu tư nhiều hơn. 

Cụ thể từ thập niên 90 tại Sài gòn chỉ có 3 phòng thu âm Cơ Đốc : Psalm Music Studio (David 

Dong);  Phòng thu Quang Đạt (Công Giáo); Phòng thu Quốc Thi (HTTL Sài Gòn)  

2. Đánh giá tình hình hiện nay: từ những năm cuối 2010 cho đến nay đã có hàng chục phòng 

thu âm tư nhân Cơ Đốc được đầu tư do công nghệ thu âm bằng computer phát triển nhanh chóng 

và dễ dàng sử dụng, giá thành rẻ hơn phòng thu analog cũ.  

- Có nhiều trường dạy về worship tại Việt Nam cho thế hệ trẻ năng động. 

- Từ sau 2010 đến nay phong trào phục hưng tại Indonesia đã thu hút nhiều bạn trẻ sang để học 

tập các kỹ năng về âm nhạc, thanh nhạc, múa , thờ phượng mang về Việt Nam áp dụng góp phần 

tạo nên diện mạo mới cho nền âm nhạc thờ phượng.  

 

B. Những đề xuất - Câu hỏi và trả lời :  

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.  

2. 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 ...  

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

4. 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)  
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