SEGMENT 1 - (1 of 3)

MAY 04, 2014

THỜ TÔN CHIÊN CON HIỂN VINH
WE WILL WORSHIP THE LAMB OF GLORY
We will worship the Lamb of glory, We will worship the King of kings
We will worship the Lamb of glory, We will worship the King.
And with our hands lifted high, we come before You and sing
With our hands lifted high, we come before You rejoicing
With our hands lifted high to the sky and the world wonders why
We'll just tell them we're loving our King.
Oh, oh, oh, oh, oh...We'll just tell them we're loving our King.
Hãy cúi xuống tôn thờ Chiên Con hiển vinh. Hãy cúi xuống tôn thờ Vua các vua.
Hãy hát xướng tôn ngợi Chiên Con huy hoàng, cùng thờ Vua của mọi loài.
Đến trước Chúa thánh xin cùng nâng đôi tay và ca khen Chúa yêu.
Với nỗi thỏa vui tràn dâng xin ca ngợi Chiên Con hiển vinh.
Nâng cao đôi tay con thờ kính Vua thượng thiên cho toàn thế nhân hiểu rằng
Lòng con biết ơn Chúa chịu chết vì con.
Oh, oh, oh, oh, oh...Chúng con mến yêu Thánh Vương của tình thương.
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SEGMENT 1 - (2 of 3)

MAY 04, 2014

SỨC YÊU THƯƠNG TỪ TRỜI / THE POWER OF YOUR LOVE
Lord, I come to You, let my heart be changed,
Renewed, flowing from the grace that I've found in You.
And, Lord, I've come to know the weaknesses I see in me
will be stripped away in the power of Your love.
Hold me close, let Your love surround me.
Bring me near, draw me to Your side.
And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with You,
Your Spirit leads me on in the power of Your love.
Lord, unveil my eyes, let me see You face to face,
The knowledge of Your love as You live in me.
Lord, renew my mind as Your will unfolds in my life,
In living every day in the power of Your love.
Lạy Jêsus,Chúa yêu, lòng nầy lại gần Ngài cúi xin,
Bởi ơn thiêng diệu vợi Ngài đổi tâm trắng trong.
Nhờ quyền yêu thương Chúa Cha,
Ngài làm sạch mọi ô nhơ, xấu xa của bên trong cuộc đời.
Rồi Ngài xuống phước ơn tuôn tràn.
Nguyện Chúa yêu đùm bọc con dưới bóng Cha, và kéo con khiến ở kề bên Cha.
Chờ đợi, ngửa trông tâm linh con như cất cánh bay lượn lướt cao như phụng
hoàng,
Bởi sức yêu thương từ trời, cùng quyền Thánh Linh dẫn lối con.

SEGMENT 1 - (3 of 3 - John 1: 14-18)
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Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem
sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
15

Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta
trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.
16

Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

17

Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.
Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha
cho chúng ta biết.
18

4

The Word became flesh and made his dwelling among us. We have
seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the
Father, full of grace and truth.
15

(John testified concerning him. He cried out, saying, “This is the one I
spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me
because he was before me.’”)
16

Out of his fullness we have all received grace in place of grace
already given.
17

For the law was given through Moses; grace and truth came through
Jesus Christ.
18

No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself
God and is in closest relationship with the Father, has made him known.

SEGMENT 2
THE OLD RUGGED CROSS
On a hill far away, stood an old rugged cross.
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The emblem of suffering and shame.
And I love that old cross where the dearest and best,
for a world of lost sinners was slain
So, I'll cherish the old rugged cross.
Till my trophies at last I lay down.
I will cling to the old rugged cross.
And exchange it some day for a crown
O that old rugged cross, so despised by the world
Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God left His glory above
To bear it to dark Calvary.
In that old rugged cross, stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see,
For ’twas on that old cross Jesus suffered and died
To pardon and sanctify me.
To the old rugged cross I will ever be true;
Its shame and reproach gladly bear;
Then He’ll call me some day to my home far away,
Where His glory forever I’ll share.
I HAVE DECIDED TO FOLLOW JESUS
I have decided to follow Jesus,
I have decided to follow Jesus;
I have decided to follow Jesus,
No turning back, no turning back.
The world behind me, the cross before me;
The world behind me, the cross before me;
The world behind me, the cross before me;
No turning back, no turning back.
Will you decide now to follow Jesus?
Will you decide now to follow Jesus?
Will you decide now to follow Jesus?
No turning back, no turning back?
SEGMENT 3 (1 of 2)
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Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh. Hiến vương miện kể muôn ngàn,
Cùng reo vang khúc hoan ca hòa thanh. Lấp bao tiếng hát thế gian;
Khá hát lên linh hồn hỡi. Chúc Đấng thay người chịu chết,
Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi. Hát khúc hoan ca bất tuyệt.
Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái. Hiến vương miện rất huy hoàng;
Kìa, xem thương tích tay, chân nào sai. Chiếu ra ánh sáng hiển vang!
Những dấu đinh kia lòa chói. Khiến mắt thiên binh đều quáng,
Trước ánh sáng thánh vết thương bừng soi. Cúi xuống che mặt phục toàn.
Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở. Hiến vương miện Chúa muôn đời,
Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ. Chẳng ai tả hết đức uy!
Cứu Chúa thay tôi chịu chết. Chính Đấng muôn vật tụng tán,
Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết. Suốt muôn thu không suy tàn.
Ơn Cao Sâu
Ơn Jêsus cao sâu lắm thay. Xóa sạch gian ác tôi rày;
Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu. Lấy tiếng nào khen ơn mầu,
Cho tâm linh tôi nay trắng phau. Tươi vui, thong thả trăm đường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus đà đoái thương.
Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò. Dầu đại dương sâu thẩm lai láng khôn so;
Ân điển lạ thay, có đủ ban, cho người gian ác giống tôi rày.
Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày. Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi;
Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus. Kính khen danh Ngài thôi!
Ơn Jêsus cao sâu lắm thay. Cứu chuộc ai lưu lạc rày;
Hiện giờ tội tình được dung xá. Chính bởi hồng ân thiên hà;
Dây vương mang xưa tung đứt xa. Tâm nay thong thả phi thường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.
Ơn Jêsus cao sâu lắm thay. Cứu chuộc tâm hư hoại này;
Toàn quyền hành động làm nên mới. Khiến kẻ tội nên con Trời;
Ban cho tâm yên vui thảnh thơi. Muôn muôn năm ở thiên đường,
Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.
SEGMENT 3 (2 of 2)
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Nơi Chân Thập Tự
Ngay trên thập tự Chúa Jê-sus. Nhiều khi đôi mắt mở toang;
Nhìn thấy chính bóng hấp hối giang ra, của Người chịu đau cho tôi;
Tâm linh đau buồn, ăn năn, lệ chan, suy biết ý nghĩa tình yêu;
Ồ lòng Chúa yêu tôi sâu đậm diệu vinh. Biết chính tôi thật chẳng ra gì.
Tôi yêu thập tự Chúa Jê-sus. Từ nay nấp bóng phủ che;
Ngoài ánh sáng Chúa chiếu soi trên tôi. không tìm nguồn vui hoang mê;
Yên tâm cho trần gian trôi qua đi. không ước muốn chút trầm thăng;
Điều thẹn nhất của tôi là mình tội ô. Ngước mắt lên nhìn mãi thập tự.
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