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SEGMENT 1 - (1 of  4)                                                            July 13, 2014 

BLESSED BE YOUR NAME / CHÚC TÔN DANH CHÚA	  
Blessed be Your name in the land that is plentiful	  
Where Your streams of abundance flow , Blessed be Your name	  
And blessed be Your name when I’m found in the desert place	  
Though I walk through the wilderness,  Blessed be Your name	  
Every blessing You pour out I’ll turn back to praise	  
And when the darkness closes in, Lord	  
Still I will say	  
	  
Blessed be the name of the Lord	  
Blessed be Your name	  
Blessed be the name of the Lord	  
Blessed be Your glorious name	  
	  
Blessed be Your name when the sun’s shining down on me	  
When the world’s “all as it should be”	  
Blessed be Your name	  
And blessed be Your name on the road marked with suffering	  
Though there’s pain in the offering	  
Blessed be Your name	  
	  
You give and take away  You give and take away	  
My heart will choose to say  Lord, blessed be Your name	  
	  

Nguyện chúc tôn Chúa thánh, khi cuộc đời đầy phước hạnh thể chất 
Khi nhận đầy từ Chúa tuôn đổ xuống.  Chúc tôn mãi Danh Ngài 
Nguyện chúc tôn Chúa thánh, khi cuộc đời gặp khó khăn bất trắc 
Khi lần đi từng bước trần khô khan. Chúc tôn mãi Danh Ngài. 
 
Mỗi phước Chúa nhận được con xin dâng tiếng hát ca ngợi 
Cả những lúc cuộc đời con đen tối, vẫn cứ ca ngợi 
Chúc tôn Danh tuyệt vời thuộc Cứu Chúa 
Chúc tôn Danh Jêsus. 
Chúc tôn Danh tuyệt vời thuộc Cứu Chúa 
Chúc tôn Danh toàn thánh hiển vinh muôn đời. 
 
Nguyện chúc tôn Chúa thánh khi cuộc đời tràn ánh dương ấm áp 
Khi mọi việc đều đến như ước muốn. Chúc tôn mãi Danh Ngài 
Nguyện chúc tôn Chúa thánh khi gặp đau thương phủ bao tứ phía 
Bao nặng nề chồng chất trong nước mắt. Chúc tôn mãi Danh Ngài 
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SEGMENT 1 - (2 of 4)                                                                        July 13, 2014 
 
CRY OF MY HEART / LÒNG CON KHẨN XIN  	  
	  
It is the cry of my heart to follow You, 	  
It is the cry of my heart to be close to You.	  
It is the cry of my heart to follow all of the days of my life!	  
	  
Teach me Your holy ways, oh, Lord, so I can walk in Your truth.	  
Teach me Your holy ways, oh, Lord, and make me wholly devoted to You.	  
	  
Open my eyes so I can see the wonderful things that You do.	  
Open my heart up more and more, and make me wholly devoted to You.	  
 
Nầy là lời lòng con khẩn xin được bước theo Ngài. 
Nầy là lời lòng con khẩn xin hằng được ở bên Ngài. 
Nầy là lời lòng con khẩn xin, nguyện bước theo trọn năm tháng của cuộc đời con. 
 
Xin Cha dạy dỗ con trong Lời Thánh, lòng con sẽ luôn học theo Cha. 
Xin Cha luôn dẫn con trong Lời Thánh,  
Để suốt cuộc đời con mãi đi trong đường Ngài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGMENT 1 - (3 of  4 - Psalms 38 : 1-12 )                                       July 13, 2014 
	  
1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ nổi thạnh nộ mà quở trách tôi,  
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 Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi. 
2 Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi,  Và tay Chúa đè nặng trên tôi. 
3 Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành; 

Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ. 
4 Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi;  Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. 
5 Tại cớ khờ dại tôi,  Các vít thương tôi thối tha và chảy lở. 
6 Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống;  Trọn ngày tôi đi buồn thảm; 
7 Vì cớ lửa hừng thiêu đốt lưng tôi,  Và thịt tôi chẳng nơi nào lành. 
8 Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá,  Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. 
9 Chúa ôi! Các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa,  Sự rên siết tôi chẳng giấu Chúa. 
10 Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏn đi;  Sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. 
11 Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, 

 Còn bà con tôi ở cách xa tôi. 
12 Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi,   Kẻ tìm hại tôi nói điều dữ, 

 Và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. 

 
1 LORD, do not rebuke me in your anger  or discipline me in your wrath. 
2 Your arrows have pierced me,  and your hand has come down on me. 
3 Because of your wrath there is no health in my body; 

    there is no soundness in my bones because of my sin. 
4 My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. 
5 My wounds fester and are loathsome because of my sinful folly. 
6 I am bowed down and brought very low; all day long I go about mourning. 
7 My back is filled with searing pain; there is no health in my body. 
8 I am feeble and utterly crushed; I groan in anguish of heart. 
9 All my longings lie open before you, Lord; my sighing is not hidden from you. 
10 My heart pounds, my strength fails me; even the light has gone from my eyes. 
11 My friends and companions avoid me because of my wounds; 

    my neighbors stay far away. 
12 Those who want to kill me set their traps, those who would harm me talk of my ruin; 

    all day long they scheme and lie. 
SEGMENT 1 - (3 of  4)                                                                   July 13, 
2014 
	  



4	  
	  

 
I WANT TO BE FAITHFUL	  
	  
So many times I failed and I have turned away	  
But You will never leave 'cause You are so faithful	  
I can just see in You all that is just and true	  
Less of me, more of you	  
I am your servant	  
	  
I want to faithful to You	  
I want to be true Lord	  
Whatever You say I will do	  
I will obey	  
	  
Help me to walk in truth;  never to stray from You	  
Lead me in righteousness, I want to follow	  
Teach me to lose my life that I would be found in You	  
Better to lose it all to be found in Jesus	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGMENT 2                                                                                July 13, 2014 
 
  
WE WON’T STAY SILENT	  
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Jesus, You are here with us	  
Our hearts are being stirred	  
Spirit intercede for us	  
With groans too deep for words	  
	  
And teach us how to pray	  
Could we be a prayerful people?	  
Shake us up today, Lord	  
	  
We're calling out on our knees	  
Desperate Lord, for You to be	  
In our cities, in our streets	  
Lifted high for all to see	  
We won't stay silent anymore	  
We won't stay silent anymore	  
	  
Holy Father, hear our cry	  
We're knocking on Your door	  
Help us Lord to persevere	  
You know we long for more	  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGMENT 3  (1 of 2)                                                                   July 13, 2014 
 
Xin Dừng Chân (TC# 206) 
 
Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhân.  Đang kêu cầu van khẩn;  
Lúc bao người được thăm gọi mừng vui.  Mong Ngài nhớ đến con.  
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Cứu Chúa! Xin Ngài.  Nguyền nghe tiếng cầu xin;  
Lúc bao người được thăm gọi mừng vui.  Mong Ngài nhớ đến con. A-men.  
 
Chúa, con luôn nguyện nơi ngôi hồng ân.  Tâm linh được hưng phấn;  
Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin.  Mong Ngài giúp đức tin.  
 
Chúa, con luôn cậy công Ngài chuộc mua.  Trông mong gặp mặt Chúa;  
Vết đau thương lòng con mong lành nay.  Nương nhờ cứu ân Ngài.  
 
Chúa, Jê-sus Nguồn ủy lạo đời con.  Con yêu Ngài vô đối;  
Ở trong đời nay hay tại trời cao.  Duy Ngài có ai nào. 
 
Thưa Với Jêsus (TC# 208) 
 
Anh có bất an tâm trí đang nặng nề chăng?  
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;  
Anh có đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?   Mau thưa với duy một Jê-sus.  
 
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus.  Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;  
Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu. Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.  
 
Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề chăng?  
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus 
Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?   Mau thưa với duy một Jê-sus.  
 
Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn chăng?  
Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus;  
Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư?   Mau thưa với duy một Jê-sus.  
 
Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ-trần chăng?  
Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;  
Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?   Mau thưa với duy một Jê-sus. 
 
 
 
SEGMENT 3  (2 of 2)                                                                   July 13, 2014 
 
Lại Gần Hơn (TC# 220) 
 
Nghe tiếng Jê-sus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền,  
Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền;  



7	  
	  

Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào,  
Càng gần Chúa khoái lạc dường bao.  
 
Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân;  
Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết,  
Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.  
 
Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài,  
Do nơi quyền lực hồng ân hoài;  
Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn nầy,  
Phục theo ý Chúa trọn đời nay. 
 


