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SEGMENT 1 - (1 of  3)                                                        FEBRUARY  16, 2014 
 
CHÚA OAI QUYỀN THAY / GREAT IS THE LORD  
 
Great is the Lord,  He is holy and just, by His power we trust in His love. 
Great is the Lord,  He is faithful and true, by His mercy He proves He is love. 
 
Great is the Lord and worthy of glory,  Great is the Lord and worthy of praise. 
Great is the Lord, now lift up your voice, now lift up Your voice: Great is the Lord!  
Great is the Lord! 
 
Ca ngợi Giê-hô-va là Đấng công minh, oai quyền khắp nơi trên vạn vật. 
Ca ngợi Giê-hô-va thành tín, khoan nhơn, do tình Chúa bao la thương tội nhân. 
 
Chính Chúa cao cả đáng suy tôn và chúc tụng.   
Chính Chúa cao cả tôi nguyện dâng tiếng ca. 
Chúa Đấng cao cả, tôi quì xuống thờ tôn, lòng thành kính ngợi khen.   
Chúa oai quyền thay!  Chúa oai quyền thay! 
 
 
 
SHOUT TO THE NORTH / CẤT TIẾNG DỘI VANG 
 
Men of faith rise up and sing of the great and glorious King. 
You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. 
 
Shout to the North and the South,  
Sing to the East and the West 
Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. 
 
Rise up women of the truth, stand and sing to broken hearts 
Who can know the healing power of our awesome King of love. 
 
We been through fire, we been through rain 
We been refined by the power of His name 
We fallen deeper in love with You, You burned the truth on our lips. 
 
Rise up church with broken wings, fill the place with songs again. 
Of our God who reigns on high, by His grace again we fly. 
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SEGMENT 1 - (2 of  3)                                                        FEBRUARY  16, 2014 
Toàn dân của niềm tin dậy lên,  Cùng hợp xướng ngợi ca Thần Vương 
Được mạnh sức dù thấy nhược suy,  Trong tan vỡ được mang đến nguyên lành 
 
Lớn tiếng từ bắc xuống phương nam,   
Hát xướng dội cả cõi đông tây 
Jêsus là Cứu Chúa cho người, Chúa của cõi trời vạn vật 
 
Lửa cũng đã trải qua, sông sâu đã lội 
Với sức của Chúa ta qua bao kinh nghiệm 
Tríu mến Chúa khắc sâu hơn trong tấm lòng 
Lời Ngài toàn trị và vĩnh cửu. 
 
 
 
SỨC YÊU THƯƠNG TỪ TRỜI  / THE POWER OF YOUR LOVE 
 
Lord, I come to You, let my heart be changed,  
Renewed, flowing from the grace that I've found in You. 
And, Lord, I've come to know the weaknesses  
I see in me will be stripped away in the power of Your love. 
 
Hold me close, let Your love surround me.  Bring me near, draw me to Your side. 
And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with You,  
Your Spirit leads me on in the pow'r of Your love. 
 
Lord, unveil my eyes, let me see You face to face,  
The knowledge of Your love as You live in me. 
Lord, renew my mind as Your will unfolds in my life,  
In living ev'ry day in the pow'r of Your love. 
 
Lạy Jêsus,Chúa yêu, lòng nầy lại gần Ngài cúi xin,  
Bởi ơn thiêng diệu vợi Ngài đổi tâm trắng trong. 
Nhờ quyền yêu thương Chúa Cha,  
Ngài làm sạch mọi ô nhơ, xấu xa của bên trong cuộc đời.  
Rồi Ngài xuống phước ơn tuôn tràn. 
 
Nguyện Chúa yêu đùm bọc con dưới bóng Cha, và kéo con khiến ở kề bên Cha. 
Chờ đợi, ngửa trông tâm linh con như cất cánh bay  
Lượn lướt cao như phụng hoàng, 
Bởi sức yêu thương từ trời, cùng quyền Thánh Linh dẫn lối con. 
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SEGMENT 1 - (3 of  3)  Psalms 31: 14-24                             FEBRUARY 16, 
2014 
 

14 But I trust in you, LORD;  I say, “You are my God.” 
15 My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, 
    from those who pursue me. 
16 Let your face shine on your servant; save me in your unfailing love. 
17 Let me not be put to shame, LORD, for I have cried out to you; 
       but let the wicked be put to shame and be silent in the realm of the dead. 
18 Let their lying lips be silenced, for with pride and contempt 
    they speak arrogantly against the righteous. 
19 How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, 
       that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you. 
20 In the shelter of your presence you hide them 
    from all human intrigues; you keep them safe in your dwelling 
    from accusing tongues. 
21 Praise be to the LORD, for he showed me the wonders of his love 
    when I was in a city under siege. 
22 In my alarm I said, “I am cut off from your sight!” 
      Yet you heard my cry for mercy when I called to you for help. 
23 Love the LORD, all his faithful people! 
    The LORD preserves those who are true to him,  but the proud he pays back in full. 
24 Be strong and take heart, all you who hope in the LORD. 
 
 
14 Nhưng, Đức Giê-hô-va ôi! Tôi tin cậy nơi Ngài; 
 Tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. 
15 Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa; 
 Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. 
16 Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, 
 Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. 
17 Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài, 
 Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi Âm phủ! 
18 Nguyện các môi dối trá hay lấy lời xấc xược, 
 Kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình, 
 Bị câm đi! 
19 Sự nhân từ Chúa, 
 Mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, 
 Và thi hành trước mặt con cái loài người 
 Cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay! 
20 Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người; 
 Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. 
21 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, 
 Vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài! 
22 Trong cơn bối rối tôi nói rằng: 
 Tôi bị truất khỏi trước mặt Chúa. 
 Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, 
 Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. 
23 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. 
 Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, 
 Nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. 



4	  
	  

24 Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, 
 Hãy vững lòng bền chí. 
SEGMENT 2   (1 of 2)                                                     FEBRUARY16, 2014 
 
NEVER ONCE 
Standing on this mountaintop  
Looking just how far we've come  
Knowing that for every step  
You were with us  
 
Kneeling on this battle ground  
Seeing just how much You've done  
Knowing every victory  
Is Your power in us  
 
Scars and struggles on the way  
But with joy our hearts can say  
Yes, our hearts can say  
 
Never once did we ever walk alone  
Never once did You leave us on our own  
You are faithful, God, You are faithful  
 
Scars and struggles on the way  
But with joy our hearts can say  
Never once did we ever walk alone  
Carried by Your constant grace  
Held within Your perfect peace  
Never once, no, we never walk alone  
 
Repeat Chorus 
Never once did we ever walk alone  
Never once did You leave us on our own  
You are faithful, God, You are faithful 
You are faithful, God, You are faithful 
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SEGMENT 2   (2 of 2)                                                     FEBRUARY 16, 2014 
 
YOU ALONE CAN RESCUE 
 
Who, oh Lord, could save themselves, 
Their own sin could heal? 
Our shame was deeper than the sea 
Your grace is deeper still 
 
You alone can rescue, You alone can save 
You alone can lift us from    the grave 
You came down to find us, led us out of death 
To You alone belongs the highest praise 
 
You, oh Lord, have made a way 
The great divide You healed 
For when our hearts were far a-way 
Your love went further still 
Yes, your love goes further still 
 
We lift up our eyes, lift up our eyes 
You’re the Giver of Life 
We lift up our eyes, lift up our eyes 
You’re the Giver of Life 
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SEGMENT 3                                                                         FEBRUARY 16, 2014 
CHÚA Ở BÊN TÔI	  
Đường đời lắm lúc trải bước chông gai  Nhằm hồi thử thách giữa cơn bi ai 
Có tiếng quý báu nhắc nhở không thôi   Jêsus hằng ở bên tôi. 
 
Jêsus cùng đi suốt đàng  Tôi không buồn lo thở than 
Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi   Jêsus thường nhớ đến tôi 
 
Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi  Quyền đời bóng tối hãm xông không thôi 
Có Chúa tiếp cứu quyết không lo âu  Jêsus nào bỏ tôi đâu. 
 
Gặp ngày tỏ sáng, hay đêm u minh  Nhắm hồi bối rối hay khi an ninh 
Chí quyết lướt tới ngó Cha quanh minh  Nương bóng toàn thắng quang vinh. 
 
BỨC THÀNH KIÊN CỐ (TC#14) 
Chúa vốn bức thành kiên cố muôn đời, đỡ che ta qua giữa bao thay dời. 
Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu. 
Ngày đêm dẫu quân thù xưa, nghịch ta, ta không nghiêng ngửa; 
Tuy nó thâm mưu đa tài, quyết chống ta suốt đêm ngày, 
Quả không ai trên đất địch tày. 
 
Khá biết sức mình non kém vô tài, dễ khiến ta thua ngã nằm dài; 
Dẫu thế, biết nhờ Đấng chỉ huy mình,  Đối phương thua chạy hết rập rình. 
Bằng ta hỏi tên Ngài chăng?  - Là Jêsus,danh chiến thắng; 
Danh tướng thiên binh anh tài, 
Cứu giúp duy chính tay Ngài, đắc thắng Satan đến lâu dài. 
 
Dẫu quỷ dữ đầy trên thế gian nầy, Đuổi theo ta, toan nuốt hằng ngày 
Trước Đấng có quyền xua nó lui liền, Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền 
Kìa vua tối tăm giận chăng?  Lòng ta đây không nao núng 
Tuy nó khoe khoang nhất thời.  
Án chết xưa Chúa khép rồi, Thúc thủ khi Vua phán một lời. 
 
 
Tiếng phán ấy nghìn thuở vẫn đang còn, Thế gian khinh chê chẳng suy mò 
Bởi có Chúa gần gũi với ta hoài,  Xuống Thánh Linh ân tứ từ Ngài. 
Người thân với danh mạng ta, Dù ai kia toan cướp phá? 
Thôi cướp đi ta không chồn, Bởi chẳng thể cướp linh hồn 
Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn. 
 
 


