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SEGMENT 1 - (1 of  4)                                                            APRIL 27, 2014 
 YOU ARE WORTHY OF MY PRAISE - BE EXALTED O GOD 
 CHÚA ĐÁNG ĐƯỢC TÔN THỜ  -  NGUYỆN DANH CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO  
I will worship  (I will worship)  With all of my heart  (with all of my heart) 
And I will praise You (I will praise You) With all of my strength  (all my strength) 
  
And I will seek You  (I will seek You) All of my days  (all of my days) 
And I will follow  (I will follow)  All of Your ways  (all Your ways) 
  
I will give You all my worship 
I will give You all my praise 
You alone I long to worship 
You alone are worthy of my praise 
  
Be exalted, O God, above the heavens, let Thy glory be over all the earth. 
Be exalt-ed, O God, above the heavens, let Thy glory be over all the earth. 
 
Con thờ lạy Cha với hết cả tấm lòng. 
Con tụng ngợi Cha với hết cả năng lực. 
Con nguyện tìm Cha trọn cuộc sống này. 
Con nguyện làm theo ý muốn Cha trên trời. 
 
Con nâng cao Danh Cha trong tôn thờ, 
Con xin dâng lên Cha tiếng khen ngợi. 
Chỉ có Chúa xứng đáng để tôn thờ, 
Chỉ có Chúa xứng đáng những câu ngợi khen. 
 
Nguyện Danh thánh Chúa cao trọng trỗi hơn ngàn thiên nhiên, 
Nguyện Ngài tỏa ánh sáng vinh quang khắp mọi loài 
Nguyện Danh thánh Chúa cao trọng trỗi hơn ngàn thiên nhiên, 
Nguyện Ngài tỏa ánh sáng vinh quang khắp trời đất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGMENT 1 - (2 of  4)                                                               APRIL 27, 2014 



2	  
	  

 
MAY THE WORDS OF MY MOUTH / NGUYỆN LỜI NÓI CON 
 
May the words of my mouth and the thoughts of my heart 
Bless Your name, bless Your name, Jesus 
And the deeds of the day and the truth in my ways 
Speak of You, speak of You, Jesus 
 
For this is what I'm glad to do 
It's time to live a life of love that pleases You 
And I will give my all to You 
Surrender everything I have and follow You 
I'll follow You 
 
Lord, will You be my vision, Lord, will You be my guide 
Be my hope, be my light and the way 
And I'll look not for riches, nor praises on earth 
Only You'll be the first of my heart 
I will follow, I will follow You 
 
Nguyện sự suy nghĩ của con 
Và lời nói của môi con 
Dành chúc tán danh Jêsus suốt đời 
Nguyện điều con nói hay làm 
Đều mang danh Chúa Jêsus 
Làm tỏa sáng danh Ngài ra mỗi ngày 
 
Cuộc sống này xin nguyện với niềm vui 
Làm thỏa lòng Cha tràn tuôn bằng tình yêu của chính Ngài 
Nguyện hiến lòng con cùng cả đời con 
Đặt hết vào tay Jêsus từ đây theo bước chân Ngài. 
Xin theo Jêsus. 
 
Lạy Cha xin hướng dẫn con 
Lạy Cha xin mở tâm con 
Làm ánh sáng, hy vọng cho con suốt đời 
Lòng con xin sẽ không tìm 
Giàu sang hay tiếng ban khen 
Vì chỉ Chúa tâm hồn con mong mõi tìm 
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OPEN UP 
 
You knew the plight of our hearts, and you came down 
Freely you gave us your love, showing us how 
 
Make me an instrument of your peace  
Where there is hatred, let me sow love 
Where there is darkness, let me shine light 
 
May your love cause us to open up,  
Cause us to open up our hearts 
May your light cause us to shine so bright  
That we bring hope into the dark 
 
All that we do without love, it means nothing 
Grant us the courage to give as you're calling 
 
Make me an instrument of your peace  
Where there is hatred, let me sow love 
Where there is darkness, let me shine light 
 
Hope for the hopeless, your love is 
Strength in our weakness, your love is 
May we love as you love           
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11 Ruthless witnesses come forward; 
    they question me on things I know nothing about. 
12 They repay me evil for good 
    and leave me like one bereaved. 
13 Yet when they were ill, I put on sackcloth 
    and humbled myself with fasting. 
When my prayers returned to me unanswered, 
14     I went about mourning 
    as though for my friend or brother. 
I bowed my head in grief 
    as though weeping for my mother. 
15 But when I stumbled, they gathered in glee; 
    assailants gathered against me without my knowledge. 
    They slandered me without ceasing. 
16 Like the ungodly they maliciously mocked;[b] 
    they gnashed their teeth at me. 
17 How long, Lord, will you look on? 
    Rescue me from their ravages, 
    my precious life from these lions. 
18 I will give you thanks in the great assembly; 
    among the throngs I will praise you. 
	  

	  

	  
11 Những chứng gian dấy lên, 
 Tra hỏi những việc tôi không biết đến. 
12 Chúng nó lấy dữ trả lành; 
 Linh hồn tôi bị bỏ xuội. 
13 Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, 
 Kiêng ăn ép linh hồn tôi, 
 Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. 
14 Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi; 
 Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. 
15 Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng; 
 Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; 
 Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. 
16 Chúng nó nghiến răng nghịch tôi 
 Với những kẻ ác tệ hay nhạo báng. 
17 Chúa ôi! Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? 
 Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, 
 Và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. 
18 Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, 
 Ngợi khen Ngài giữa dân đông. 
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CHANGE MY HEART, O GOD  /  BEAUTIFUL THINGS 
  
Change my heart, O God, Make it ever true. 
Change my heart, O God, May I be like You. 
  
You are the potter, I am the clay. 
Make me and mold me. This is what I pray. 
Change my heart, O God, Make it ever true. 
Change my heart, O God, May I be like You. 
  
You make beautiful things 
You make beautiful things out of the dust 
You make beautiful things 
You make beautiful things out of us 
 
 
HOLINESS (TAKE MY LIFE) 
  
Holiness, holiness, is what I long for 
Holiness is what I need 
Holiness, holiness, is what You want for me 
  
Take my heart and form it 
Take my mind; transform it 
Take my will; conform it 
To Yours, to Yours, O Lord 
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Nguyền ngày càng tường minh Jêsus đây, 
Cao rao thiên ân giúp kẻ khác thấy; 
Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi,  
Lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi.  
 
Biết nhiều hơn về Jêsus,Mong sao biết rõ Giê-xu;  
Ước thấy huyết báu Jêsus tuôn rơi,  
Tường minh Đấng đã chết thay vì tôi.  
 
Càng thuộc nhiều lời Jêsus ban trao,  
Luôn luôn thâm giao với Vua trên cao;  
Tiếng Chúa chí ái khuyên lơn thâm sâu,  
Dạy tôi mấy câu Thánh ngôn diệu cao.  
 
Càng tường Jêsus trên ngôi cao sang, 
Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng;  
Biết chắc nước Chúa lớn trong nhângian,    
Jêsus đến đem kỷ nguyên bình an.  
	  
	  
TIẾNG CHÚA HƯỚNG DẪN 
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên,  
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền 
Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên:  
‘Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền’ 
 
Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo,   
Dầu đi đâu con quyết đi theo thường, 
Con không kể khoảng khoát hay cheo leo,  
Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường. 
 
Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết nay,  
Đồng chết chung cạnh Chúa, tôi chết rày 
Đồng chết với Cứu Chúa, cứ chết đây,  
Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày. 
 
Rồi đây lãnh mão quý báu vinh quang,   
Rồi đây mão công nghĩa ban huy hoàng 
Rồi đây lãnh mão quý, sống vẻ vang,   
Mừng vui hát bài, hát bài ca khải hoàn. 
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50Có	  một	  người,	  tên	  là	  Giô-‐sép,	  làm	  nghị	  viên	  tòa	  công	  luận,	  là	  người	  chánh	  trực	  
công	  bình,	  	  
51không	  đồng	  ý	  và	  cũng	  không	  dự	  việc	  các	  ngươi	  kia	  đã	  làm.	  Người	  ở	  A-‐ri-‐ma-‐thê,	  là	  
thành	  thuộc	  về	  xứ	  Giu-‐đê,	  vẫn	  trông	  đợi	  nước	  Ðức	  Chúa	  Trời.	  	  
52Người	  bèn	  đi	  đến	  Phi-‐lát	  mà	  xin	  xác	  Ðức	  Chúa	  Jêsus.	  	  
53Khi	  đã	  đem	  xác	  Ngài	  xuống	  khỏi	  cây	  thập	  tự,	  người	  lấy	  vải	  liệm	  mà	  bọc,	  rồi	  chôn	  
trong	  huyệt	  đã	  đục	  nơi	  hòn	  đá,	  là	  huyệt	  chưa	  chôn	  ai	  hết.	  
54Bấy	  giờ	  là	  ngày	  sắm	  sửa,	  và	  ngày	  Sa-‐bát	  gần	  tới.	  
55Các	  người	  đờn	  bà	  đã	  từ	  xứ	  Ga-‐li-‐lê	  đến	  với	  Ðức	  Chúa	  Jêsus,	  theo	  Giô-‐sép,	  xem	  mả	  
và	  cũng	  xem	  xác	  Ngài	  đặt	  thể	  nào.	  Khi	  trở	  về,	  họ	  sắm	  sửa	  những	  thuốc	  thơm	  và	  sáp	  
thơm.	  
56Ngày	  Sa-‐bát,	  họ	  nghỉ	  ngơi	  theo	  luật	  lệ.	  
1Ngày	  thứ	  nhứt	  trong	  tuần	  lễ,	  khi	  mờ	  sáng,	  các	  người	  đờn	  bà	  ấy	  lấy	  thuốc	  thơm	  đã	  
sửa	  soạn	  đem	  đến	  mồ	  Ngài.	  
2Họ	  thấy	  hòn	  đá	  đã	  lăn	  khỏi	  cửa	  mồ;	  
3nhưng	  bước	  vào,	  không	  thấy	  xác	  Ðức	  Chúa	  Jêsus.	  
4Ðương	  khi	  không	  biết	  nghĩ	  làm	  sao,	  xảy	  có	  hai	  người	  nam	  mặt	  áo	  sáng	  như	  chớp,	  
hiện	  ra	  trước	  mặt	  họ.	  	  
5Họ	  đương	  thất	  kinh,	  úp	  mặt	  xuống	  đất;	  thì	  hai	  người	  ấy	  nói	  rằng:	  Sao	  các	  ngươi	  tìm	  
người	  sống	  trong	  vòng	  kẻ	  chết?	  	  
6Ngài	  không	  ở	  đây	  đâu,	  song	  Ngài	  đã	  sống	  lại.	  Hãy	  nhớ	  khi	  Ngài	  còn	  ở	  xứ	  Ga-‐li-‐lê,	  
phán	  cùng	  các	  ngươi	  thể	  nào,	  	  
7Ngài	  đã	  phán	  rằng:	  Con	  người	  phải	  bị	  nộp	  trong	  tay	  kẻ	  có	  tội,	  phải	  bị	  đóng	  đinh	  
trên	  cây	  thập	  tự,	  và	  ngày	  thứ	  ba	  phải	  sống	  lại.	  	  
8Họ	  bèn	  nhớ	  lại	  những	  lời	  Ðức	  Chúa	  Jêsus	  đã	  phán.	  
9Họ	  ở	  mồ	  trở	  về,	  rao	  truyền	  mọi	  sự	  ấy	  cho	  mười	  một	  sứ	  đồ	  và	  những	  người	  khác.	  	  
10Ấy	  là	  Ma-‐ri	  Ma-‐đơ-‐len,	  Gian-‐nơ,	  và	  Ma-‐ri	  mẹ	  của	  Gia-‐cơ,	  cùng	  các	  đờn	  bà	  khác	  đi	  
với	  họ	  đã	  rao	  truyền	  như	  vậy	  cho	  các	  sứ	  đồ.	  	  
11Song	  các	  sứ	  đồ	  không	  tin,	  cho	  lời	  ấy	  như	  là	  hư	  không.	  	  
12Dầu	  vậy,	  Phi-‐e-‐rơ	  đứng	  dậy,	  chạy	  đến	  mồ,	  cúi	  xuống	  mà	  dòm,	  chỉ	  thấy	  vải	  liệm	  ở	  
trên	  đất,	  đoạn	  về	  nhà,	  lạ	  lùng	  cho	  việc	  đã	  xảy	  ra.	  
	  
	  
	  
	  
SEGMENT 3  (2 of 2)                                                                   APRIL 13, 2014 
	  
	  



8	  
	  

	  
RESPONSE	  SONG	  
 
 
LUYỆN LÒNG CON, CHÚA ÔI  
 
Luyện lòng con, Chúa ôi.  Làm tâm con trắng trong.   
Luyện lòng con, Chúa ôi.  Khiến con nên giống Ngài. 
Nầy lời con khẩn xin, Chúa ôi hãy nhậm;   
 
Ngài là thợ gốm của con, hãy nắn con tùy Ngài. 
Luyện lòng con, Chúa ôi.  Làm tâm con trắng trong.   
Luyện lòng con, Chúa ôi.  Khiến con nên giống Ngài. 
	  

 


