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MIGHTY TO SAVE / ĐẠI NĂNG CỨU RỖI
YOU HAVE BEEN SO GOOD TO ME

July 27, 2014

Everyone needs compassion, Love that's never failing;
Let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness, The kindness of a Saviour;
The Hope of nations.
Savior, He can move the mountains,
My God is Mighty to save, He is Mighty to save.
Forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave,
Jesus conquered the grave.
So take me as You find me, All my fears and failures,
Fill my life again.
I give my life to follow Everything I believe in,
Now I surrender.
Shine your light and let the whole world see,
We're singing for the glory of the risen King...Jesus (x2)
You have been so good to me
You have been so good to me	
  
I came here broken, You made me whole	
  
You have been so good, You have been so good	
  
You have been so good to me	
  
Lòng mọi người vẫn trông mong nhận
Một tình yêu không phai tàn
Đổ xót thương Chúa trên con
Lòng mọi người muốn ơn tha tội
Hồng ân từ Cứu Chúa nhân lành
Mang Hy Vọng mọi dân
Đại quyền, Ngài đầy quyền năng vô hạn
Chúa Đấng đại năng cứu muôn người
Thật đại năng để cứu ta.
Tận đời đời, Ngài là Nguồn cứu rỗi thật
Jêsus từ cõi chết sống lại Ngài toàn thắng cõi âm ti
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Cầu xin Thiên Chúa vui thu nhận Cuộc đời yếu non thấp hèn
Phủ che tâm hồn nầy
Nguyện xin theo Chúa suốt cõi đời Trọn lòng thành tin ơn thiên thượng
Tất cả xin dâng Chúa.
Chiếu rọi ánh quang tỏa soi khắp muôn nơi
Cùng ngợi tôn hiển vinh Jêsus sống lại trong khải hoàng
	
  

WHAT THE LORD HAS DONE IN ME / ĐIỀU JÊSUS BIẾN THAY TRONG TÔI
Let the weak say, ‘I am strong’, Let the poor say, ‘I am rich,’
Let the blind say, ‘I can see it's what the Lord has done in me.’
Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain!
Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again.
Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain!
Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again.
Into the river I will wade; thre my sins are washed away.
From the heaven's mercy stream of the Savior's love for me.
I will rise from waters deep into the saving arms of God.
I will sing salvation song, Jesus Christ has set me free.
Jesus Christ has set me free, it's what the Lord has done in me.
Từ nhược yếu trở nên hùng mạnh, Từ cùng khốn đã trở nên giàu
Từ mù tối đã thấy hoàn toàn, là điều Jêsus biến thay trong tôi.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ngợi khen Đấng đã chết thay tôi.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Từ cõi chết Chúa sống vinh quang!
Tại dòng sông cứu rỗi xin trầm mình Mọi tội lỗi đã tẩy thanh rồi,
Mọi ơn phước cứu ân từ trời Từ lòng Cha yêu đã ban cho tôi.
Vực tôi khỏi vũng sâu, phục hồi Vào vòng tay cứu rỗi của Vua Trời
Giờ tôi trỗi tiếng ca mang ơn Tự do nay Chúa ban cho tôi.
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Tôi nói rằng: Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, Để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội;
Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, Tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại.
2
Tôi câm, không lời nói, Đến đỗi lời lành cũng không ra khỏi miệng;
Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên.
3
Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, Đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên, Bấy giờ lưỡi tôi nói:
4
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào;
Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao.
5
Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không không trước mặt Chúa;
Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không.
6
Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công;
Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.
7
Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa.
8
Xin hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi; Chớ làm tôi nên sự nhuốc nhơ của kẻ ngu dại.
9
Tôi câm, chẳng mở miệng ra, Bởi vì Chúa đã làm sự ấy.
10
Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa: Tôi bị tiêu hao bởi tay Chúa đánh phạt.
11
Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác,
Thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng:
Thật, mọi người chỉ là hư không.
12
Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi;
Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, Vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa,
Kẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi.
13
Chúa ôi! Xin hãy dung thứ tôi, để tôi hồi sức lại Trước khi tôi đi mất, không còn nữa.
1

I said, “I will watch my ways and keep my tongue from sin;
I will put a muzzle on my mouth while in the presence of the wicked.”
2
So I remained utterly silent, not even saying anything good.
But my anguish increased;
3
my heart grew hot within me. While I meditated, the fire burned;
then I spoke with my tongue:
4
“Show me, LORD, my life’s end and the number of my days;
let me know how fleeting my life is.
5
You have made my days a mere handbreadth;
the span of my years is as nothing before you.
Everyone is but a breath, even those who seem secure.
6
“Surely everyone goes around like a mere phantom;
in vain they rush about, heaping up wealth
without knowing whose it will finally be.
7
“But now, Lord, what do I look for? My hope is in you.
8
Save me from all my transgressions; do not make me the scorn of fools.
9
I was silent; I would not open my mouth,
for you are the one who has done this.
10
Remove your scourge from me; I am overcome by the blow of your hand.
11
When you rebuke and discipline anyone for their sin,
you consume their wealth like a moth— surely everyone is but a breath.
12
“Hear my prayer, LORD, listen to my cry for help; do not be deaf to my weeping.
I dwell with you as a foreigner, stranger, as all my ancestors were.
13
Look away from me, that I may enjoy life again
before I depart and am no more.”
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A NEW NAME IN GLORY / TÊN MỚI TRÊN TRỜI
I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord.
This was freely given, and I found that He always kept His word.
There's a new name written down in glory, And it's mine. Oh, yes it's mine!
And the white robed angels sing the story, ‘A sinner has come home,’
For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine!
With my sins forgiven I am bound for heaven, never more to roam.
I was humbly kneeling at the cross, fearing naught but God's angry frown,
When the heavens opened and I saw that my name was written down.
In the Book 'tis written, ‘Saved by grace.’ Oh the joy that came to my soul!
Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole.
Lòng thành quỳ tại nơi thập tự giá Chúa, tâm linh tôi dâng lên nỗi vui mừng.
Mọi tội tình được rửa sạch trong huyết Chúa, được nhận không hồng ân chí cao.
Và tại miền thiên cung đã viết xuống sổ muôn đời.
Tên tôi được Chúa viết xuống rồi.
Muôn thiên thần vui thỏa hòa ca luôn không dứt,
"Một tội nhân quay trở về."
Vì tại miền thiên cung đã viết xuống sổ muôn đời.
Tên tôi được Chúa viết xuống rồi.
Nhận được ơn Cha thứ tha và mong ngày vô thiên quốc,
Sống bên Chúa ngàn thu.
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A GREATER SONG	
  
	
  
Who could imagine a melody true enough to tell of Your mercy	
  
Who could imagine a harmony sweet enough to tell of Your love	
  
	
  
I see the heavens proclaiming You day after day	
  
And I know in my heart that there must be a way	
  
	
  
To sing a greater song,	
  
A greater song to You on the earth	
  
To sing a greater song,	
  
A greater song to You on the earth	
  
	
  
Who could imagine a symphony grand enough to tell of Your glory	
  
Our highest praise but a feeble breath, a whisper of Your thunderous worth	
  
	
  
Who could imagine Your Body unified in purpose, in victory	
  
All generations will join as one to glorify and lift up Your name	
  
	
  
We look to heaven and pray, for we long for that Day	
  
When all nations we give You all glory and praise	
  
	
  
And sing a greater song, a greater song to You on the earth	
  
We’ll sing a greater song, a greater song to You on the earth	
  
	
  
Hallelujah, we wanna lift You higher,Hallelujah, we wanna lift You higher	
  
Hallelujah, we wanna lift You higher,	
  
Hallelujah, we wanna lift You higher, higher, higher	
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Nương Trên Jêsus (TC# 260)
Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi. Công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi;
Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi. Duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi.
Nương trên Jêsus như tảng đá khối,
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi. Thật bao nơi kia giống như sa bồi.
Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan. Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban;
Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên. Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.
Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi. Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi;
Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan. Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.
Nhìn Lên Cha Thánh (TC# 455)
Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh
Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài
Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng
Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa
Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài
Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng
Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài
Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa
Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài
Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha
Quì lặng yên suy tôn nhìn lên Vua Thánh.
Lòng con say mê Danh diệu vinh của Ngài.
Mọi vật chung quanh con dường như tan biến
Dưới ánh dương thiên thượng.
Lòng vui tươi khi con gần Cha Vinh Quí.
Đời con an ninh khi dựa nương bóng Ngài.
Mọi vật chung quanh con dường như tan biến dưới ánh dương thiên thượng.
Lòng con yêu mến Cha. Lòng con kính thờ Chúa.
Nguyện dâng trọn đời con sống để thờ tôn Chúa.
Lòng con yêu mến Cha. Lòng con kính thờ Chúa.
Nguyện dâng trọn đời con sống để thờ phượng Ngài.
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Sẵn Sàng (TC# 324)
Sẵn nếm trải mỗi gian lao tai ương. Sẵn chịu luyện tập trăm đường;
Sẵn nghỉ ở nhà, lo cho ai đi. Sẵn phục linh ý mọi khi.
Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai. Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài;
Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti. Sẵn phục linh ý mọi khi.
Sẵn để khởi hành không nao truân chuyên. Sẵn sàng canh giữ khẩn nguyền;
Sẵn nghỉ để nhường cho ai thay tôi. Sẵn chờ Cha mở đường thôi.
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