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SEGMENT 1 - (1 of  3)                                                        FEBRUARY  09, 2014 
 
TÔN VINH NGỢI CA / SHOUT TO THE LORD 
My Jesus, my Savior, Lord there is none like You 
All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. 
My comfort, my shelter, tower of refuge and strength 
Let every breath, all that I am never cease to worship You. 
 
Shout to the Lord, all the earth, let us sing 
Power and majesty, praise to the King 
Mountains bow down  
And the sea will roar at the sound of Your name. 
I sing for joy at the works of Your hands. 
Forever I love You forever I'll stand 
Nothing compares to the promise I have in You. 
 
Lạy Thiên Chúa, lạy Jêsus,Cứu Chúa có ai như Ngài đâu? 
Hết cả cuộc đời, mãi luôn ca ngợi, 
Chúc tán suy tôn tình yêu bao la... 
Nguồn an ủi, nguồn bình an, 
Chúa chính chỗ nghỉ yên đời con 
Hết cả tiếng lời, hết cả cuộc đời, 
Con dâng trọn lời tôn vinh Cha. 
 
Tôn vinh ngợi ca Cha tình yêu của nhân loại. 
Tôn vinh ngợi ca Danh chủ tể của đời con. 
Sông sâu, đồi cao, mây trời xanh tôn Ngài. 
Quyền năng diệu vinh kỳ bấy. 
Muôn dân quỳ tôn Cha thượng thiên, Chúa muôn loài. 
Bao la rộng sâu, tình yêu Chúa không hề phai. 
Tâm con bình an nương tựa Cha với hy vọng muôn thu. 
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TAY CHÚA NẮM TÔI / HELD IN HIS MIGHTY ARMS 
Êm thay, vui bấy chính chỗ tôi dựa yên,   
Không đau thương nữa, chẳng bóng quân thù xen; 
Ôi Jêsus,tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy!  Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây. 
 
Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng!   
Nương nơi Jêsus tôi thấy ơn lành đầy lòng; 
Này hằng ngày Ngài an ủi, phủ che hồn tôi.   
Thật là thay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi! 
 
Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu,   
Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu; 
Ngài rờ lòng này do cánh tay huyền bí,  
Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi. 
 
 
Safe is my refuge, sweet is my rest,  It cannot harm me, nor foes e'er molest; 
Jesus my spirit so tenderly calms,  Holding me close in His mighty arms. 
 
Oh, what wonderful, wonderful rest!  Trusting completely in Jesus I'm blest; 
Sweetly He comforts and shields from alarm,  Holding me safe in His mighty arms. 
 
HE KNOWS MY NAME / CHÚA BIẾT TÊN TÔI 
 
I have a Maker  He formed my heart 
Before even time began  My life was in His hands 
 
He knows my name, He knows my every thought 
He sees each tear that falls And hears me when I call 
 
I have a Father, He calls me His own 
And He'll never leave me  No matter where I go 
 
Thần Vương chí cao trên trời là Đấng nắn thân tôi 
Từ khi chưa có muôn tạo vật, đời tôi Chúa nắm trong tay. 
 
Chúa biết tên tôi và Chúa rõ suy tư lòng tôi 
Chúa thấy từng giọt lệ nhỏ,  và Ngài đáp tiếng kêu xin.    
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1 In you, LORD, I have taken refuge  let me never be put to shame;  deliver me in your righteousness. 
2 Turn your ear to me, come quickly to my rescue,  be my rock of refuge, a strong fortress to save me. 
3 Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me. 
4 Keep me free from the trap that is set for me, for you are my refuge. 
5 Into your hands I commit my spirit; deliver me, LORD, my faithful God. 
6 I hate those who cling to worthless idols; as for me, I trust in the LORD. 
7 I will be glad and rejoice in your love; for you saw my affliction and knew the anguish of my soul. 
8 You have not given me into the hands of the enemy but have set my feet in a spacious place. 
9 Be merciful to me, LORD, for I am in distress; my eyes grow weak with sorrow, 
    my soul and body with grief. 
10 My life is consumed by anguish and my years by groaning; my strength fails because of my affliction, 
    and my bones grow weak. 
11 Because of all my enemies,  I am the utter contempt of my neighbors 
and an object of dread to my closest friends— those who see me on the street flee from me. 
12 I am forgotten as though I were dead;  I have become like broken pottery. 
13 For I hear many whispering, “Terror on every side!” 
They conspire against me  and plot to take my life. 
 
 
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài; Chớ hề để tôi bị hổ thẹn; 
Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. 
2 Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi; 
Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, Một đồn lũy để cứu tôi. 
3 Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi; Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. 
4 Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi. 
Vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. 
5 Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: 
Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. 
6 Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không; 
Nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. 
7 Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; 
Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. 
8 Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, 
Song đặt chân tôi nơi rộng rãi. 
9 Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân. 
Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, 
Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. 
10 Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, 
Các năm tôi sút kém tại than thở; 
Vì cớ tội ác tôi, 
Sức mạnh tôi mỏn yếu, và xương cốt tôi tiêu tàn. 
11 Bởi cớ các cừu địch tôi, tôi trở nên sự ô nhục, 
Thật một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi; 
Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. 
12 Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; 
Tôi giống như một cái bình bể nát. 
13 Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ, 
Tứ phía có sự kinh khủng: 
Đương khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, 
Bèn toan cất mạng sống tôi. 
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SCANDAL OF GRACE 
Verse 1    
Grace what have You done 
Murdered for me on that cross 
Accused in absence of wrong 
My sin washed away in Your blood 
 
Pre-Chorus 1 
Too much to make sense of it all 
I know that Your love breaks my fall 
The scandal of grace     
You died in my place  
So my soul will live 
 
Chorus 
Oh to be like You 
Give all I have just to know You 
Jesus there's no-one beside You 
Forever the hope in my heart 
 
Verse 2 
Death where is your sting 
Your power is as dead as my sin 
The cross has taught me to live 
And mercy my heart now to sing 
 
Pre-Chorus 2 
The day and its troubles shall come 
I know that Your strength is enough 
The scandal of grace 
You died in my place 
So my soul will live 
 
Bridge  
And it's all because of You Jesus 
It's all because of You Jesus 
It's all because of Your love 
That my soul will live 
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FROM THE INSIDE OUT 
A thousand times I've failed 
Still Your mercy remains 
And should I stumble again 
Still I'm caught in Your grace 
Everlasting 
Your light will shine when all else fades 
Never-ending 
Your glory goes beyond all fame 
 
Your will above all else 
My purpose remains 
The art of losing myself 
In bringing You praise 
Everlasting                      
Your light will shine when all else fades 
Never-ending 
Your glory goes beyond all fame 
 
Pre-Chorus 
In my heart in my soul 
I give You control 
Consume me from the inside out Lord 
Let justice and praise 
Become my embrace 
To love You from the inside out 
 
Chorus 
Everlasting 
Your light will shine when all else fades 
Never-ending 
Your glory goes beyond all fame 
And the cry of my heart 
Is to bring You praise 
From the inside out 
Lord my soul cries out 
 
Repeat Chorus 
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CHÚA SẼ LO TOAN 
 
Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;  
Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đương, Nhờ Chúa lo liệu bảo an.  
 
Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;  
Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.  
 
Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;  
Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu, Nhờ Chúa lo liệu bảo an.  
 
Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;  
Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau, Nhờ Chúa lo liệu bảo an.  
 
	  
NƯƠNG CÁNH CHÚA  
 
Lòng luôn an ninh khi nương trong Jêsus,Chúa tôi. 
Dù đêm tăm tối, phong ba vang dậy cuồng sôi. 
Lòng tin Jêsus luôn giang cánh che quanh tôi hoài, 
Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài. 
 
Nương mình trong cánh, cánh thiêng êm ái, 
Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài. 
Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, 
Được thư thái, an bình lâu dài. 
 
Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an. 
Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban. 
Đời tạm nầy vô phương an ủi tâm linh ưu sầu, 
Được phước thỏa mãn duy nhờ cánh Chúa nhiệm mầu. 
 
Thật hân hoan thay an ninh trong canh Ngài thẳng xông. 
Kịp hồi rèn thử trong nhân gian này tận chung, 
Còn đâu tai ương, Sa-tan bó tay thôi khoe hung 
Nươung dưới cáng Chúa tôi được nghỉ an vô cùng. 
	  	  
 
 
 


