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SEGMENT 1 - (1 of  3)                                                        FEBRUARY  02, 2014 
 
JÊSUS CỨU / JESUS SAVES  
 
We have heard the joyful sound: Jesus saves, Jesus saves! 
Spread the tidings all around: Jesus saves, Jesus saves! 
Bear the news to every land.  Climb the steeps and cross the waves. 
Onward! 'tis our Lord's command.  Jesus saves, Jesus saves! 
 
Give the winds a mighty voice: Jesus saves, Jesus saves! 
Let the nations now rejoice: Jesus saves, Jesus saves! 
Shout salvation full and free.  Highest hills and deepest caves. 
This our song of victory.  Jesus saves, Jesus saves! 
 
Này lời vui, lời ta nghe hát:  Jêsus cứu! Cứu tội nhân! 
Nguyền truyền cho mọi dân trên đất:  Jêsus cứu, mau tin nhận! 
Kìa đạo Chúa khá giảng phổ biến, từ sơn đỉnh cho đến hải tân.   
Ta nghe đây lịnh Ngài hô "Tiến!". Jêsus cứu, mau tin nhận! 
 
Nguyền truyền trên đại dương man mác: Jêsus cứu! Cứu tội nhân! 
Đồn đạo cho tội nhân khao khát: Jêsus cứu!  Mau tin nhận! 
Nguyền tại các hải đảo khá hát; Vực sâu khá vang tiếng hỉ hân, 
Hoan ca lên, mọi người trên đất:  Jêsus cứu!  Mau tin nhận! 
 
 
LẠY CHA KÍNH YÊU / LORD, I LIFT YOUR NAME ON HIGH   
 
Lord, I lift Your name on high.  Lord, I love to sing Your praises 
I'm so glad You're in my life.  I'm so glad You came to save us. 
 
You came from heaven to earth, to show the way, 
From the earth to the cross, my debt to pay, 
From the cross to the grave, from the grave to the sky. 
Lord, I lift Your name on high. 
 
Lạy Cha kính yêu nơi cao sang, Lòng con chúc tôn Danh Ngài muôn đời 
Tình yêu Chúa đối con cao sâu, Lòng cung kính trước ngôi Ngài cúi đầu. 
 
Xa ngôi vinh quí trên ngàn mây, Chúa đến dương gian 
Thân đinh đóng trong sầu cay, Cứu ân vui ban 
Trên cây gỗ, nơi mộ sâu;.. thăng thiên Chúa hiển vinh dài lâu. 
Lòng cung kính con đội ơn sâu. 
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SEGMENT 1 - (2 of  3)                                                        FEBRUARY  02, 2014 
	  
LỜI CON CA TỤNG / MY TRIBUTE  
 
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban.   
Ơn từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con.   
Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tán cũng không nói hết những công 
ơn Ngài.   
Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. 
 
Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời,   
Trời đất cung kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban.   
Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người.   
Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành ngợi khen Chúa Trời đời đời.   
 
Chúa ôi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước khi theo Ngài,  
Để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-tha.   
Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người.   
Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành, ngợi khen Chúa Trời đời đời. 
 
How can I say thanks for the things You have done for me.  
Things so undeserved, yet You give to prove your love for me?   
The voices of a million angels could not express my gratitude.   
All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. 
 
To God be the glory, to God be the glory;  To God be the glory for the things He 
has done.   
With His blood He has saved me; With His pow'r He has raised me;   
To God be the glory for the things He has done. 
 
Just let me live my life; Let it be pleasing, Lord, to Thee.   
And should I gain any praise, Let it go to Calvary.  
With His blood He has saved me; With His pow'r He has raised me;   
To God be the glory for the things He has done.   
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SEGMENT 1 - (3 of  3)  Hebrews 9: 11-14                             FEBRUARY 02, 
2014 
 

11 But when Christ came as high priest of the good things that are now already 
here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made 
with human hands, that is to say, is not a part of this creation.  
 

12 He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the 
Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption.  
 

13 The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who 
are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean.  
 

14 How much more, then, will the blood of Christ, who through the eternal 
Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that 
lead to death, so that we may serve the living God! 
 
 
11 Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt 
lành sau nầy;Ngài đã Vượt Qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay 
người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy;  
 

12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và 
của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.  
 

13 Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế 
còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay,  
 

14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng 
chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em 
khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào! 
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REMEMBRANCE 
Oh how could it be 
That my God would welcome me 
Into this mystery? 
Say 'take this bread, take this wine' 
Now the simple made divine 
For any to receive 
 
Pre-Chorus  
By Your mercy we come to Your table 
By Your grace You are making us faithful 
 
Chorus 
Lord, we remember You 
And remembrance leads us to worship 
And as we worship You 
Our worship leads to communion  
We respond to Your invitation 
We remember You 
 
See His body, His blood 
Know that He has overcome 
Every trial we will face 
None too lost to be saved 
None too broken or ashamed  
All are welcome in this place 
 
Repeat Pre-Chorus 
Repeat Chorus 
 
Bridge 
Dying, You destroyed our death 
Rising, You restored our life 
Lord Jesus, come in glory 
Lord Jesus, come in glory 
 
Repeat Bridge 
Repeat Pre-Chorus 
Repeat Chorus 
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I WILL OFFER UP MY LIFE 
I will offer up my life in spirit and truth  
Pouring out the 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  
Oh, my words could not tell not even in part  
Of the debt of love that is owed by this thankful heart  
 
You deserve my every breath  
For You’ve paid the great cost  
Giving up Your life to death  
Even death on a cross  
You took all my shame away  
There defeated my sin  
Opened up the gates of heaven  
And have beckoned me in 
 
Repeat Chorus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGMENT 3    (1 of 2)                                                           FEBRUARY 02, 2014 
 
Huyết Chúa Mầu Nhiệm 
 
Lòng tội này sao cho trắng trong? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus;  
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Bệnh tình này phương chi chữa không? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus.  
 
Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao! Cho tôi sạch trong hơn tuyết;  
Ấy chẳng nhờ chi khác đâu.  Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.  
 
Mọi tội tình tôi nay Chúa tha.  Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus;  
Giờ hoàn toàn thoát ách ác ma.  Đều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus.  
 
Nguyện vọng và bình an của tôi.  Đều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus;  
Thành toàn sự xưng công nghĩa tôi.  Đều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus.  
 
Ồ, lạ lùng thay! vinh hiển thay! Là thần quyền huyết báu Chúa Jê-sus;  
Bài nào lòng tôi ưa hát nay.  Bằng bài thần ca huyết Chúa Jê-sus. 
 
 
Lo Làm Việc Mau 
 
Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm việc hồi hừng đông ửng;	   
Lo làm việc khi sương lấp lanh, Hồi hoa nở tưng bừng;	   
Quyết tâm khi kim ô bóng cao, Siêng năng đang khi nắng chói;	   
Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.	   
 
Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi mặt trời cao kia;	   
Nên tận lực đang khi giữa trưa, Giờ yên nghĩ kia kìa.	   
Quang âm như thoi đưa chóng qua, Mong lưu linh công sáng chói;	   
Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.	   
 
Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi trời chiều le lói;	   
Lo làm việc trong giây chót đây, Tịch dương khuất non đoài;	   
Làm việc vì hoàng hôn bủa giăng, Mau mau gia công kẻo tối;	   
Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.	    
 
 
 
 
 
SEGMENT 3    (2 of 2)                                                           FEBRUARY 02, 2014 
Response song: 
 
Mong Làm Nguồn Phước 
Muôn người đang gánh khổ đau rên siết đêm ngày.   
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Tràn lan khắp lối trên thế gian.	   
Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm.   
Dẹp tan bao mối lo khóc than.	   
 
Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người,	   
Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang.	   
Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí.	   
Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.	   
 
Đem tình yêu Chúa Jê-sus truyền bá cho đời.   
Và quyền năng thoát ách ma vương;	   
Muôn người sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta.   
Và qua nếp sống mới trong chúng ta.	   
 
Ban lại bao phước thiêng ta nhận lãnh nơi Ngài.  
Và yêu như Chúa đã yêu ta,	   
Vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn.	  	  	  
Thành tâm cho đến vô Thiên cung.	   
 


