SEGMENT 1 - (1 of 4)
FEBRUARY 23, 2014
HỒNG ÂN CỨU CHUỘC / GRACE GREATER THAN OUR SIN
Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt,
Yonder on Calvary's mount outpoured,
there where the blood of the Lamb was spilt.
Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within.
Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin.
Marvelous, infinite matchless grace freely bestowed on all who believe;
You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive?
Vinh diệu bao ân hồng nơi Chúa khoan nhân!
Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối.
Nơi đồi Gô-gô-tha ban xuống tuôn tràn,
là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào dâng.
Ân hồng, cứu ân! Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi;
Ân hồng, cứu ân! Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi.
Ôi tội khiên dâng tràn như sóng lấp vùi;
Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển
Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trờI;
Đem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.
	
  
MIGHTY TO SAVE / ĐẠI NĂNG CỨU RỖI
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.
Saviour, 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.
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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
Shine your light and let the whole world see,
We're singing for the glory of the risen King...Jesus (x2)
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.
Saviour, You can move the mountains,
God You are Mighty to save,
You are Mighty to save.
Forever, Author of salvation,
You rose and conquered the grave,
Yes, You conquered the grave.
You are mighty to save.
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I come to the cross seeking mercy and grace
I come to the cross where you died in my place.
Out of my weakness and into Your strength,
Humb'ly I come to the cross.
Your arms are open You call me by name,
You welcome this child that was lost.
You paid the price for my guilt and my shame.
Jesus, I come. Jesus, I come. Jesus, I come to the cross.
Lại bên thập giá xưa chỗ mang an tịnh nhẹ nhàng,
Chạy đến nơi thập tự tìm ơn xót thương từ Cha.
Con cầu Chúa ban thêm cho năng lực dồi dào,
Cúi bên thập tự, con kính tôn.
Chúa đem con vào nơi nghỉ yên bên cạnh Cha,
Ôm chặt nơi tấm lòng đầy yêu thương.
Mua chuộc lấy tâm linh con ra từ tội tình;
Jêsus, con nguyện đến nơi thập tự. Cúi bên thập tự, con biết ơn.
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1

Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.
Blessed is the one whose sin the LORD does not count against them and in whose spirit is no deceit.
3
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.
4
For day and night your hand was heavy on me; my strength was sapped
as in the heat of summer.[b]
5
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity.
I said, “I will confess my transgressions to the LORD.”
And you forgave the guilt of my sin.
6
Therefore let all the faithful pray to you while you may be found;
surely the rising of the mighty waters will not reach them.
7
You are my hiding place; you will protect me from trouble
and surround me with songs of deliverance.
8
I will instruct you and teach you in the way you should go;
I will counsel you with my loving eye on you.
9
Do not be like the horse or the mule, which have no understanding
but must be controlled by bit and bridle or they will not come to you.
10
Many are the woes of the wicked, but the LORD’s unfailing love
surrounds the one who trusts in him.
11
Rejoice in the LORD and be glad, you righteous;
sing, all you who are upright in heart!
2

1

Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình,
Được khỏa lấp tội lỗi mình!
2
Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho,
Và trong lòng không có sự giả dối!
3
Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn,
Và tôi rên siết trọn ngày;
4
Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi;
Nước bổ thân tôi tiêu-hao như bởi khô hạn mùa hè.
(Sê-la)
5
Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi;
Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va;
Còn Chúa tha tội ác của tôi.
6
Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài;
Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.
7
Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân;
Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.
(Sê-la)
8
Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi;
Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.
9
Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri;
Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được,
Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi.
10
Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn;
Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy.
11
Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va!
Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!Giê-hô-va,
Hãy vững lòng bền chí.
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GOD OF JUSTICE
God of Justice Savior to all
Came to rescue the weak and the poor
Chose to serve and not be served
Jesus You have called us
Freely we've received
Now freely we will give
We must go
Live to feed the hungry
Stand beside the broken
We must go
Stepping forward
Keep us from just singing
Move us into action
We must go
To act justly every day
Loving mercy in every way
Walking humbly before You God
You have shown us what You require
Freely we've received
Now freely we will give
Fill us up send us out
Fill us up send us out
Fill us up send us out Lord
Fill us up send us out
Fill us up send us out
Fill us up send us out Lord
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GIVE US YOUR COURAGE
I’m not backing down
I will stand my ground
Lifting high the name of Jesus
Holding out Your light
To a world in need
Living out the love of Jesus
And though the battles rage
Your blessing still will come
To the ends of the earth we will go
To the ends of the earth we will go
Fill us with power
Fill us with power
For the truth of Your Word we will stand
For the truth of Your Word we will stand
Give us Your courage
Give us Your courage
Be our strength and song
Till the battles won
Cause Your face to shine upon us
Stretch Your hand to save
Our God never fails
Nothing is impossible for You
Would You breathe on us
Would You breathe on us
Would You breathe on us
Would You breathe on us
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ñÐ©NG L–I CHÚA
Chúa h¢ng ÇÜa d¡t lÓi tôi, tôi nào bi‰t tÕ tÜ©ng,
Bao cuÒng phong thº thách kia Çang vây quanh bên tôi.
VÓn bi‰t tôi bao l‡i lÀm, Chúa tÄy tôi såch trong,
V§i ÇÙc tin tôi nÜÖng Ngài, Jêsus CÙu Chúa tôi.
Jêsus h¢ng ÇÜa d¡t tôi vào ÇÜ©ng lÓi chánh minh Ngài,
Quy‰t v»ng tin Ngài ch£ng thôi, bÜ§c Çi luôn theo Ngài
Tôi h¢ng Çi theo Chúa luôn, xin gÀn gÛi tôi hoài.
NÜÖng mình nÖi cánh Chúa thôi, tâm tôi an ninh thay.
Ch£ng có chi gây nao s©n, chÓn thái an lå thay.
Tôi Çi bên Ngài suÓt Ç©i, còn gì quš báu hÖn.
	
  
	
  
CHÚA DẪN ĐƯA TÔI
Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi; lòng có nên buồn bực lo rối?
Hôm nay chính Chúa đêm ngày dắt chăn; tôi nên nghi ngờ lòng Chúa sao?
Ngày càng đi đức tin càng đậm sâu; gần bên Chúa cuộc sống thanh cao;
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay, quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến;
Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay, quyết không ngoài linh ý ban truyền.
Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi, dầu lối đi gập ghềnh đen tối,
Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi, cho ma-na ngày ngày chẳng thôi;
Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng.
Nhìn Vầng Đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biến;
Nhìn Vầng Đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.
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TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, mỗi lối đi trên đời
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, với tiếng ca rộn vang.
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay dời.
Jêsus là bạn thân, sống mãi mãi với tôi.
Tôi không còn lo âu, khi tôi bước theo Ngài
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay dời.
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, dẫu lối đi khổ nạn.
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn.
Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, dẫu bước đi buồn đau.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.
Tôi không còn sợ chi, Chúa dẫn lối bước tôi.
Qua bao đường gian nguy, tâm tôi vẫn an bình.
Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, dẫu bước đi buồn đau.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.
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