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THƯỢNG ĐẾ NHƠN LÀNH  / THE LORD IS GOOD 
 
The Lord is good, the Lord is good,  
and blessed is the man who puts his trust in Him.  
The Lord is good, the Lord is good.   
Taste and see that the Lord, He is good 
 
The Lord is good, the Lord is good,  
and blessed is the man who puts his trust in Him.  
The Lord is good, the Lord is good.  Taste and see that the Lord, He is good 
Taste and see that the Lord, He is good. 
 
Thượng Đế nhơn lành, Thượng Đế ái từ.   
Người có phước chính là ai đặt tâm linh trong Chúa Cha.  
Thượng Đế nhơn lành, Thượng Đế ái từ.  
Lại và nếm biết đức ân của Thượng Đế. 
 
Thượng Đế nhơn lành, Thượng Đế ái từ.   
Người có phước chính là ai đặt tâm linh trong Chúa Cha. 
Thượng Đế nhơn lành. Thượng Đế ái từ.  
Lại và nếm biết đức ân nơi thượng thiên tôn quý.  
Lại và nếm biết đức ân nơi thượng thiên. 
 
 
SỰ THÀNH TÍN CHÚA LỚN THAY / GREAT IS THY FAITHFULNESS 
 
Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay!  
Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi. 
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài,  
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài... 
 
Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! 
Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào;  
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, 
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao! 
 
Tâm tôi yên vui, tội được xá, hưởng mãi cứu ân,  
Cha chí nhân luôn hiện diện, dạy khuyên, đưa dẫn. 
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần 
Hằng vui hưởng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. 
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Great is thy faithfulness, O God my Father, 
There is no shadow of turning with Thee; 
Thou changest not, Thy compassions, they fail not; 
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 
 
Great is Thy faithfulness!  Great is Thy faithfulness! 
Morning by morning new mercies I see; 
All I have needed, Thy hand hath provided; 
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me! 
 
 
GOOD TO ME 
 
I cry out for your hand of mercy to heal me 
I am weak, I need your love to free me 
Oh Lord, my rock 
My strength in weakness,  
Come rescue me, Oh Lord 
 
You are my hope, your promise never fails me 
And my desire is to follow you forever 
 
For You are good, for You are good 
For You are good to me 
For You are good, for You are good 
For You are good to me 
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1 I will extol the LORD at all times; 
    his praise will always be on my lips. 
2 I will glory in the LORD; 
    let the afflicted hear and rejoice. 
3 Glorify the LORD with me; 
    let us exalt his name together. 
4 I sought the LORD, and he answered me; 
    he delivered me from all my fears. 
5 Those who look to him are radiant; 
    their faces are never covered with shame. 
6 This poor man called, and the LORD heard him; 
    he saved him out of all his troubles. 
7 The angel of the LORD encamps around those who fear him, 
    and he delivers them. 
8 Taste and see that the LORD is good; 
    blessed is the one who takes refuge in him. 
9 Fear the LORD, you his holy people, 
    for those who fear him lack nothing. 
10 The lions may grow weak and hungry, 
    but those who seek the LORD lack no good thing. 
11 Come, my children, listen to me; 
    I will teach you the fear of the LORD. 
12 Whoever of you loves life 
    and desires to see many good days, 
13 keep your tongue from evil 
    and your lips from telling lies. 
14 Turn from evil and do good; 
    seek peace and pursue it. 
 
 
1 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn,   Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. 
2 Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,  Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng. 
3 Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va,  Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. 
4 Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi,  Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. 
5 Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng,  Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. 
6 Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người,   
 Giải cứu người khỏi các điều gian truân. 
7 Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.  
8 Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao!  Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! 
9 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài;  Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. 
10 Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói;  Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. 
11 Hỡi các con, hãy đến nghe ta;  Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. 
12 Ai là người ưa thích sự sống,  Và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? 
13 Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, Và môi mình khỏi nói sự dối gạt. 
14 Hãy tránh sự ác, và làm điều lành,  Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy. 
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FOR THE CROSS 
 
I will love You for the cross 
I will love You for the cost 
Man of sufferings, bringer of my peace 
 
You came into a world of shame 
And paid the price we could not pay 
Death that brought me life, blood that brought me hope 
Death that brought me life, blood that brought me hope 
 
And I love You for the cross 
I'm overwhelmed by the mystery 
I love You for the cost 
That Jesus, You would do this for me 
When You were broken, You were beaten  
You were punished, I go free 
When You were wounded and rejected 
In Your mercy, I am healed. 
 
Jesus Christ, the sinner's friend 
Does this kindness know no bounds?   
With Your precious blood, You have purchased me 
 
Oh, the mystery of the cross 
You were punished, You were crushed 
But that punishment has become my peace 
Yes, that punishment has become my peace 
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COME AND SEE 
Behold the author of our salvation 
Behold the wonder of grace so free 
Behold the blessing of true forgiveness 
At Calvary 
 
Behold the answer to all the broken 
Behold the mercy that makes a way 
Behold the promise of perfect healing 
At Calvary 
 
Come and see, come and see what God has done 
Come and see, come and see what love has won 
In this place, hearts and lives waking up 
To the Light of the world 
You are Light of the world 
 
Your cross is speaking the words of freedom 
No condemnation shall we now fear 
Our shame is silenced 
For love has triumphed at Calvary 
 
 God it’s Your love here on display 
 We stand in awe 
 It takes our breath away 
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Nguồn Ơn Phước 
 
Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng,	  Dội vang khúc ca chúc ơn Ngài;	   
Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng,	  Giục tôi thỏa vui hát một bài;	   
Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm,	  Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát,	   
Để ca tụng Nguồn Ân Điển ngàn tầm,	  Là Non cứu ân, Non cực lạc.	   
 
Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày,	  Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài;	   
Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày,	  Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài;	   
Tự nghiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ,	  Thường hay cách ly Cha từ ái;	   
Kính dâng lòng này cho Chúa Jê-sus,	  Nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.	   
 
Cánh Vĩnh Sinh 
 
Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần,  Giờ mà tôi dựa nương tay 
Chúa vĩnh sinh; Thỏa thích chốn an thân, thắm thiết phước siêu trần, 
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. 
 
Quyết nương, nương vào; bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh; 
Quyết nương, nương vào, giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. 
 
Cứ bước tiến vững an, lướt đến chốn thiên đàng, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa 
vĩnh sinh; Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng, 
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. 
 
Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tinh thần, Giờ mà tôi dựa nương 
tay Chúa vĩnh sinh; Phước Chúa thắm tâm thần lúc có   Jêsus gần, 
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. 
 
Response	  Song:       Tiếng Chúa Hướng Dẫn 
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên,	  Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền,	   
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Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,	  Dầu đi đâu con quyết đi theo thường,	   
Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,	  	  
Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.	   
Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết nay,	  	  
Đồng chết chung cạnh Chúa, tôi chết rày.   
Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết đây.  
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày.	   
 


