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SEGMENT 1 - (1 of  4)                                                            MAY 11, 2014 
 
GOOD TO ME / CHÚA TỐT LÀNH 
 
I cry out for your hand of mercy to heal me 
I am weak, I need your love to free me 
Oh Lord, my rock 
My strength in weakness,  
Come rescue me, Oh Lord 
 
You are my hope, your promise never fails me 
And my desire is to follow you forever 
 
For You are good, for You are good 
For You are good to me 
For You are good, for You are good 
For You are good to me 
 
Con cầu xin bàn tay Chúa với nỗi xót thương đầy ơn chữa lành 
Còn hèn khinh cần đến Chúa yêu lại giải phóng con 
Chúa chính Vầng Đá 
Sức mạnh trong yếu hèn 
Nguyện Chúa đến cứu con ngay 
 
Lời Ngài hứa phán đều là thành tín, con tin cậy 
Lòng nầy ước muốn được theo chân Chúa mãi không rời 
 
Chúa quá tốt lành, Chúa quá tốt lành 
Chúa nhơn lành quá với con 
Chúa quá tốt lành, Chúa quá tốt lành 
Chúa nhơn lành quá với con. 
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SEGMENT 1 - (2 of  4)                                                            MAY 11, 2014 
 
I WILL TRUST IN YOU / VỮNG TIN NƠI CHÚA 
 
When I can't see You I know You're here; When I can't feel You I will not fear; 
I will trust in You and I will not be afraid. 
And when the battle is close at hand; I know You're with me to help me stand; 
I will trust in You and I will not be afraid. 
 
I will not (I will not) be afraid (be afraid) 
I will not (I will not) be afraid (be afraid) 
I will trust in You, I will trust in You, I will trust in You. 
 
And when the darkness is closing in, and I am running against the wind; 
I will trust in You and I will not be afraid. 
'Cause when I'm standing upon that shore, and all the battles have gone before; 
I will trust in You and I will not be afraid. 
 
Dầu con không thấy Ngài, nhưng tin có Chúa. 
Dầu con không cảm nhận Ngài, nhưng luôn vững chí. 
Nguyện tin tưởng Chúa thôi và con sẽ không còn lo sợ. 
Và khi con đối diện bao nhiêu cái khó;  
Thật con đã biết Ngài nâng con đứng vững. 
Lòng con cứ vững tin và con sẽ không còn lo sợ. 
 
Nguyện tin Chúa (nguyện tin Chúa) và không nao (và không nao) 
Nguyện tin Chúa (nguyện tin Chúa) và không nao (và không nao) 
Đặt tin tưởng nơi Cha.  Đặt tin tưởng nơi Cha. Đặt tin tưởng nơi Cha. 
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18	  Tôi	  sẽ	  cảm	  tạ	  Chúa	  trong	  hội	  lớn,	  	  Ngợi	  khen	  Ngài	  giữa	  dân	  đông.	  
19	  Cầu	  xin	  chớ	  cho	  những	  kẻ	  làm	  thù	  nghịch	  tôi	  vô	  cớ	  mừng	  rỡ	  về	  tôi;	  
Cũng	  đừng	  để	  các	  kẻ	  ghét	  tôi	  vô	  cớ	  nheo	  con	  mắt.	  
20	  Vì	  chúng	  nó	  chẳng	  nói	  lời	  hòa	  bình;	  
Nhưng	  toan	  phỉnh	  gạt	  các	  người	  hiền	  hòa	  trong	  xứ.	  
21	  Chúng	  nó	  hả	  miệng	  hoác	  ra	  nghịch	  tôi,	  
Mà	  rằng:	  Ha,	  ha!	  Mắt	  ta	  đã	  thấy	  điều	  đó	  rồi	  
22	  Đức	  Giê-‐hô-‐va	  ôi!	  Ngài	  đã	  thấy	  điều	  ấy,	  xin	  chớ	  làm	  thinh:	  Chúa	  ôi!	  Chớ	  dan	  xa	  tôi.	  
23	  Hỡi	  Đức	  Chúa	  Trời	  là	  Chúa	  tôi,	  hãy	  tỉnh	  thức,	  hãy	  chỗi	  dậy,	  để	  phán	  xét	  tôi	  công	  bình,	  
Và	  bênh	  vực	  duyên	  cớ	  tôi.	  
24	  Hỡi	  Giê-‐hô-‐va	  Đức	  Chúa	  Trời	  tôi,	  hãy	  đoán	  xét	  tôi	  tùy	  sự	  công	  bình	  của	  Chúa;	  
Chớ	  để	  chúng	  nó	  vui	  mừng	  vì	  cớ	  tôi.	  
25	  Chớ	  để	  chúng	  nó	  nói	  trong	  lòng	  rằng:	  À!	  Kìa,	  điều	  chúng	  ta	  ước	  ao	  đó;	  
Hoặc	  nói	  rằng:	  Chúng	  ta	  đã	  nuốt	  trọn	  nó	  rồi.	  
26	  Phàm	  kẻ	  nào	  vui	  mừng	  về	  sự	  tai	  họa	  tôi,	  Nguyện	  họ	  đều	  bị	  hổ	  thẹn	  và	  mắc	  cỡ;	  
Phàm	  người	  nào	  dấy	  lên	  cùng	  tôi	  cách	  kiêu	  ngạo,	  
Nguyện	  họ	  đều	  bị	  bao	  phủ	  xấu	  hổ	  và	  sỉ	  nhục.	  
27	  Còn	  ai	  binh	  duyên	  cớ	  công	  bình	  tôi,	  	  Nguyện	  họ	  đều	  reo	  mừng;	  
Nguyện	  họ	  thường	  nói	  không	  ngớt:	  Đáng	  tôn	  trọng	  Đức	  Giê-‐hô-‐va	  thay!	  
Là	  Đấng	  vui	  cho	  tôi	  tớ	  Ngài	  được	  may	  mắn.	  
28	  Vậy,	  lưỡi	  tôi	  sẽ	  thuật	  công	  bình	  Chúa,	  
Và	  trọn	  ngày	  ngợi	  khen	  Chúa	  
	  
18 I will give you thanks in the great assembly; 
    among the throngs I will praise you. 
19 Do not let those gloat over me 
    who are my enemies without cause; 
do not let those who hate me without reason 
    maliciously wink the eye. 
20 They do not speak peaceably, 
    but devise false accusations  against those who live quietly in the land. 
21 They sneer at me and say, “Aha! Aha! 
    With our own eyes we have seen it.” 
22 LORD, you have seen this; do not be silent. 
    Do not be far from me, Lord. 
23 Awake, and rise to my defense! 
    Contend for me, my God and Lord. 
24 Vindicate me in your righteousness, LORD my God; 
    do not let them gloat over me. 
25 Do not let them think, “Aha, just what we wanted!” 
    or say, “We have swallowed him up.” 
26 May all who gloat over my distress 
    be put to shame and confusion; 
       may all who exalt themselves over me be clothed with shame and disgrace. 
27 May those who delight in my vindication 
    shout for joy and gladness; 
       may they always say, “The LORD be exalted, who delights in the well-being of his servant.” 
28 My tongue will proclaim your righteousness, 
    your praises all day long. 
SEGMENT 1 - (4 of  4 - )                                        MAY 11, 2014 
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CHỖ HỐC ĐÁ VỮNG AN / HE HIDETH MY SOUL  
 
Chỉ có Jêsus siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi,  
Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời. 
Chỗ hốc đá thiêng kia đem hồn linh tôi yên giấu,  
ở đây tôi vui xem sông linh mầu. 
 
Hồn tôi Jêsus đem đặt chỗ hốc đá vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn; 
Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay,  
cánh tay Jêsus che an ninh nay. 
Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay. 
 
Chỉ có Jêsus siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi, cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi. 
Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay, không nao núng;  
bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng. 
 
A wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me;  
He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. 
 
He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land; 
He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. 
And covers me there with His hand. 
 
A wonderful Savior is Jesus my Lord, He taketh my burden a way; 
He hideth me up and I shall not be moved, He giveth me strength as my day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGMENT 2                                                                        MAY 11, 2014 
ONCE AGAIN 
Jesus Christ, I think upon Your sacrifice  
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You become nothing, poured out to death  
Many times I’ve wondered at Your gift of life  
I’m in that place once again  
I’m in that place once again  
 
Once again I look upon   The cross where You died  
I’m humbled by Your mercy  And I’m broken inside  
Once again I thank You  Once again I pour out my life  
 
Now You are exalted  To the highest place  
King of the heavens Where one day I’ll bow  
But for now I marvel at this saving grace  
And I’m full of praise once again  
I’m full of praise once again  
 
Thank You for the cross . Thank You for the cross  
Thank You for the cross, my Friend 
 
NOTHING BUT THE BLOOD 
Your blood speaks a better word   
than all the empty claims 
I’ve heard upon this earth 
speaks righteousness for me 
And stands in my defense 
Jesus it’s Your blood  
 
What can wash away our sins? 
What can make us whole again? 
Nothing but the blood 
Nothing but the blood of Jesus  
What can wash us pure as snow? 
Welcomed as the friends of God?    
Nothing but Your blood 
Nothing but Your blood King Jesus 
 
Your cross testifies in grace 
Tells the father’s heart to make a way for us                       
Now boldly we approach; not earthly confidence 
it’s only by Your blood 
SEGMENT 3  (1 of 2)                                                                   MAY 11, 2014 
 
Chúa Che Giấu Tôi 



6	  
	  

 
Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn.  Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn,  
Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn.  Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.  
 
Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay.  Thật yên ổn không họa tai chuyển lay,  
Ngài che kín tôi, thật an thái thay. Ở trong bóng cánh linh năng Ngài. 
 
Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn.  Càng giục tôi mong đến thiên đàng;  
Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng.  Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.  
 
Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình.  Gặp phong ba tôi vẫn an bình,  
Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng.  Là con Chúa, ai hại được chăng?  
 
 
 
Bên Tôi Là Chúa Jêsus 
 
Một người bạn đường thân mật. Một người bạn đường yêu dấu.  
Ở luôn bên cạnh tôi. Xẻ chia bao buồn vui.  
Một người đầy lòng nhân từ, Tràn đầy lòng thương xót.  
 
Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus.  
Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.  
Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui.  
Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi.  
Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.  
 
Ngài làm ngừng trận ba đào. Ngài làm ngừng cơn bão.  
Chúa đưa tay quyền năng. Giữ tôi trong bình an.  
Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ.  
 
Trọn đời lòng nầy ngưỡng mộ, Trọn đời ngợi ca Chúa.  
Hát lên câu tình thương. Tiếng ca vang ngàn phương.  
Rồi ngày nào về thiên đường, Đời đời còn vui hát. 
 
 
 
 
 
SEGMENT 3  (2 of 2)                                                                   MAY 11, 2014 
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CÀNG YÊU CHÚA HƠN  
 
Lòng tôi kính mến Jêsus,biết nay Ngài thuộc tôi;  
Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Jêsus ôi! 
Nguyện luôn kính mến Jêsus là Cứu Chúa khoan hồng. 
Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng. 
 
Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu;  
Vì tôi huyết Chúa đổ, thật cứu ân Ngài rộng sâu; 
Lòng yêu Chúa thêm mãi nhơn Ngài đã đính mão gai;  
Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài. 
 


