SEGMENT 1 - (1 of 4)

MAY 18, 2014

VUI SƯỚNG SỐNG VỚI CHÚA /
IT'S SO GOOD TO BE IN THE LOVE OF THE LORD (MEDLEY)
It's so good to be in the love (arms) of the Lord.
It's so good to be in the love (arms) of the Lord
It's so good to be in the everlasting love (arms) of the Lord.
It's so good to be in the love (arms) of the Lord.
Thật vui sướng sống với Chúa chí ái, vinh diệu, toàn nhơn.
Thật vui sướng sống với Chúa chí ái muôn muôn đời.
Thật vui sướng sống với Chúa chí ái, muôn đời không thay dời.
Thật vui sướng sống với Chúa yêu thương rất cao vời.
CỨU CHÚA YÊU THƯƠNG / THY LOVINGKINDNESS (MEDLEY)
Thy lovingkindness is better than life.
Thy lovingkindness is better than life.
My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee
I will lift up my hands unto Thy name.
I lift my hands up unto Thy name.
I lift my hands up unto Thy name.
My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee.
I will lift up my hands unto Thy name.
Cứu Chúa yêu thương ôi, xin dâng lời hoan ca;
Cứu Chúa yêu thương ôi, môi con chúc tôn Ngài;
Bởi đức yêu thương Cha cao vời hơn sự sống;
Kính mến dâng Cha phước hạnh từ lòng vui mừng.
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TÌNH YÊU CHÚA / THE LOVE OF GOD
Này tình yêu thương cao cả sâu rộng,
Không văn tả được, không lưỡi nào phô;
Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng,
Sâu hơn hỏa ngục, lớn lao vô cùng.
Chúa đến chết thay, gánh vác hết tội,
Sinh trong thế gian khổ đau,
Thánh Chúa thứ tha ác tích xấu xa,
Ban ơn cứu chuộc giải hòa.
Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng,
Cao sâu thắm tươi biết bao!
Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi,
Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.
The love of God is greater far
Than tongue or pen can ever tell;
It goes beyond the highest star,
And reaches to the lowest hell;
The guilty pair, bowed down with care,
God gave His Son to win;
His erring child He reconciled,
And pardoned from his sin.
O love of God,
how rich and pure!
How mea-sure-less and strong!
It shall forever more endure
The saints' and an-gels' song!
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1

Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng:
Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó.
2
Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét.
3
Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành.
4
Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện,
Nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.
5
Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời;
Sự thành tín Ngài đến tận các mây.
6
Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời Sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật.
7
Hỡi Đức Chúa Trời sự nhân từ Chúa quí biết bao!
Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.
8
Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện;
Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa.
9
Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa;
Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.
10
Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa,
Và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng,
11
Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi, Cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa.
12
Tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã; Chúng nó bị xô nhào, không thể chỗi dậy được.
1

I have a message from God in my heart
concerning the sinfulness of the wicked:
There is no fear of God before their eyes.
2
In their own eyes they flatter themselves
too much to detect or hate their sin.
3
The words of their mouths are wicked and deceitful;
they fail to act wisely or do good.
4
Even on their beds they plot evil;
they commit themselves to a sinful course
and do not reject what is wrong.
5
Your love, LORD, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies.
6
Your righteousness is like the highest mountains,
your justice like the great deep. You, LORD, preserve both people and animals.
7
How priceless is your unfailing love, O God!
People take refuge in the shadow of your wings.
8
They feast on the abundance of your house;
you give them drink from your river of delights.
9
For with you is the fountain of life; in your light we see light.
10
Continue your love to those who know you,
your righteousness to the upright in heart.
11
May the foot of the proud not come against me,
nor the hand of the wicked drive me away.
12
See how the evildoers lie fallen—
thrown down, not able to rise!
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THÀNH TÂM BÁI PHỤC / I STAND IN AWE
You are beautiful beyond description, too marvelous for words,
Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard.
Who can grasp Your infinite wisdom? Who can fathom the depth of Your love?
You are beautiful beyond description, majesty enthroned above.
And I stand, I stand in awe of You
I stand, I stand in awe of You.
Holy God to whom all praise is due,
I stand in awe of You, I stand in awe of You.
Lời nào diệu vợi tường thuật hình dung Con Trời?
Không đủ lời truyền đạt Ngài.
Làm sao đôi môi ta diễn hết ngọt ngào, điều huyền nhiệm toàn vẹn từ Chân
Chúa?
Có ai dò được nguồn thông sáng vô tận?
Có ai lường được tình yêu cao quý Ngài?
Lạy Jêsus,sự tuyệt diệu Ngài ôi cao vời.
Đấng hiển oai trên ngôi thượng thiên.
Lòng nầy đến trước ngôi Ngài đầy oai nghi
Và đứng kính cung thờ phượng, tôn vinh.
Lạy Thượng Đế, chúng con nguyện kính tôn Ngài
Và xin bái phục Thiên Vương. Thành tâm bái phục Thiên Vương.
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BEAUTIFUL ONE
Wonderful, so wonderful is Your unfailing love
4	
  
	
  

Your cross has spoken mercy over me
No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know
How glorious, how beautiful You are
Beautiful one I love, Beautiful one I adore
Beautiful one, my soul must sing
Powerful, powerful, Your glory fills the skies;
Your mighty work displayed for all to see
The beauty of Your majesty awakes my heart to sing
How marvelous, how wonderful You are
You opened my eyes to the wonders anew
You captured my heart with this love
'Cause nothing on earth is as beautiful as You
My soul, my soul must sing
My soul, my soul must sing
My soul, my soul must sing
Beautiful one
I WILL OFFER UP MY LIFE
I will offer up my life in Spirit and truth;
Offering up an oil of love as my worship to You
In surrender I must give my every part
Lord, receive the sacrifice of a broken heart
Jesus, what can I give? What can I bring
to so faithful a friend to so loving a King
Savior, what can be said? What can be sung?
As a praise of Your name for the things You have done
All my words cannot tell, not even in part
Of the depth of love that is owed by this thankful heart
You deserve my every breath for You paid a great cost
Offering up Your life to death even death on a cross
You took all my shame away and defeated my sin
Opened up the gates of heaven and have beckoned me in
SEGMENT 3 (1 of 2)
MAY 18, 2014
Tình Yêu Jêsus
Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận. Lớn rộng mênh mông không giới hạn.
Cuồn cuộn như đại dương vùng trổi dậy. Dâng trào trên tôi giống thủy triều.
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Cuốn tràn bên tôi, ôm trọn quanh tôi. Là giòng yêu thương Ngài tuôn chảy.
Dìu đường lên trời, dìu đường về nhà. Tới miền hiển vinh nghỉ yên lành.
Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận. Rải giọng ca vang khắp muôn bờ.
Ngài từng yêu rồi Ngài còn yêu hoài. Chẳng dời đổi đâu cứ yêu trọn.
Chính Ngài chăm nom, bao người tin Ngài. Được chuộc mua qua giòng huyết
báu. Ngài hằng cầu nguyện thay thánh dân Ngài. Ở trời cao săn sóc dân mình.
Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận. Chẳng tình yêu nào sánh kịp được.
Tràn ngập như đại dương đầy phước hạnh. Giống chỗ thả neo nghỉ yên lành.
Ôi tình yêu sâu xa thuộc Jêsus. Là nguồn tôi say mê tuyệt đối.
Ồ tình yêu nầy đưa lên rạng ngời. Nhắc tôi lên tận đến mây trời.
Chúa Yêu Thương Tôi
Jêsus Đấng hằng yêu thương tôi. Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài;
Lúc sóng bủa ầm bên chơn tôi. Trong khi bão tố đang vang dội,
Xin che tôi, xin giấu kín luôn. Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;
Thẳng đến bến bình yên thiên môn. Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn.
Ơn cao sâu từ Jêsus tôi. Ơn bôi xóa khỏa lấp muôn tội;
Suối cứu rỗi nguyền xin tuôn sôi. Cho tôi sống thánh khiết trọn đời.
Jêsus duy sông nước sống tôi. Ban nhưng không, tôi uống thỏa thôi;
Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi. Tuôn lai láng lưu thông muôn đời.
TIN CẬY VÂNG LỜI
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây.
Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời.
Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài,
Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.
Tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời?
Muốn hưởng phước thiên thượng, ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.
Thần Linh ấn chứng trong lòng, Cùng Vua chí ái giao thông,
Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời.
Ngài sai khiến, quyết vâng hoài, ‘Dạ! Con đây đang trông Ngài,
Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời’.
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