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SEGMENT 1 - (1 of  2)                                                            MAY 25, 2014 
 
NOT BE SHAKEN 
I will declare my choice to the nations 
I will shout for joy in the congregation  
I will worship God (worship God)   
All my days 
 
Those who love the Lord are satisfied 
Those who trust in Him are justified 
I will serve my God  (serve my God) All my days 
 
When the nations crumble (the Word of the Lord will stand) 
Kings may rise and fall  (But His love will endure) 
Though the strong may stumble  (O, the joy of the Lord is strength)   
To my soul, I will not be shaken 
I will not be moved 
I will not be shaken 
 
CHIÊM NGƯỠNG THÁNH NHAN  / AS WE SEEK YOUR FACE (MEDLEY) 
As we seek Your face, may we know Your heart,  
Feel Your presence, acceptance, as we seek Your face. 
 
At Your feet we fall, Sovereign Lord.   
We cry holy, holy, at Your feet we fall. 
 
Vào chiêm ngưỡng thánh nhan, lòng mong biết Chúa nhiều, 
Tìm ơn thương xót, sự tha thứ, tại nơi Chúa đang ngự. 
  
Quỳ trước Chúa cao vời, nơi chân Ngài, 
Và thưa với Chúa, Ngài toàn thánh.  Quỳ tôn Chúa cao vời. 
 
ĐẾN GẦN CHÚA JÊSUS  / JESUS DRAW ME CLOSE (MEDLEY) 
Jesus, draw me close, closer, Lord, to You. 
Let the world around me fade away. 
Jesus, draw me close, closer, Lord, to You. 
For I desire to worship and obey. 
 
Chúa ôi, khiến con đến, đến gần Chúa Giê-xu, 
Những điều trên trần gian nầy biến tan đi. 
Chúa ôi, khiến con đến, đến gần Chúa Giê-xu, 
Vì lòng nầy nguyện thờ tôn Chúa trong đầu phục. 
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SEGMENT 1 - (2 of  2 - Psalms 37: 1-11 )                                      MAY 25, 2014 
	  

1	  Chớ	  phiền	  lòng	  vì	  cớ	  kẻ	  làm	  dữ,	  
Cũng	  đừng	  ghen	  tị	  kẻ	  tập	  tành	  sự	  gian	  ác.	  
2	  Vì	  chẳng	  bao	  lâu	  chúng	  nó	  sẽ	  bị	  phát	  như	  cỏ,	  
Và	  phải	  héo	  như	  cỏ	  tươi	  xanh.	  
3	  Hãy	  tin	  cậy	  Đức	  Giê-‐hô-‐va,	  và	  làm	  điều	  lành;	  
Khá	  ở	  trong	  xứ,	  và	  nuôi	  mình	  bằng	  sự	  thành	  tín	  của	  Ngài.	  
4	  Cũng	  hãy	  khoái	  lạc	  nơi	  Đức	  Giê-‐hô-‐va,	  
Thì	  Ngài	  sẽ	  ban	  cho	  ngươi	  điều	  lòng	  mình	  ao	  ước.	  
5	  Hãy	  phó	  thác	  đường	  lối	  mình	  cho	  Đức	  Giê-‐hô-‐va,	  
Và	  nhờ	  cậy	  nơi	  Ngài,	  thì	  Ngài	  sẽ	  làm	  thành	  việc	  ấy.	  
6	  Ngài	  sẽ	  khiến	  công	  bình	  ngươi	  lộ	  ra	  như	  ánh	  sáng,	  
Và	  tỏ	  ra	  lý	  đoán	  ngươi	  như	  chánh	  ngọ.	  
7	  Hãy	  yên	  tịnh	  trước	  mặt	  Đức	  Giê-‐hô-‐va,	  và	  chờ	  đợi	  Ngài.	  
Chớ	  phiền	  lòng	  vì	  cớ	  kẻ	  được	  may	  mắn	  trong	  con	  đường	  mình,	  
Hoặc	  vì	  cớ	  người	  làm	  thành	  những	  mưu	  ác.	  
8	  Hãy	  dẹp	  sự	  giận,	  và	  bỏ	  sự	  giận	  hoảng;	  
Chớ	  phiền	  lòng,	  vì	  điều	  đó	  chỉ	  gây	  ra	  việc	  ác.	  
9	  Vì	  những	  kẻ	  làm	  ác	  sẽ	  bị	  diệt;	  
Còn	  kẻ	  nào	  trông	  đợi	  Đức	  Giê-‐hô-‐va	  sẽ	  được	  đất	  làm	  cơ	  nghiệp.	  
10	  Một	  chút	  nữa	  kẻ	  ác	  không	  còn.	  
Ngươi	  sẽ	  xem	  xét	  chỗ	  hắn,	  thật	  không	  còn	  nữa.	  
11	  Song	  người	  hiền	  từ	  sẽ	  nhận	  được	  đất	  làm	  cơ	  nghiệp,	  
Và	  được	  khoái	  lạc	  về	  bình	  yên	  dư	  dật. 
 
 
1 Do not fret because of those who are evil 
    or be envious of those who do wrong; 
2 for like the grass they will soon wither, 
    like green plants they will soon die away. 
3 Trust in the LORD and do good; 
    dwell in the land and enjoy safe pasture. 
4 Take delight in the LORD, 
    and he will give you the desires of your heart. 
5 Commit your way to the LORD; 
    trust in him and he will do this: 
6 He will make your righteous reward shine like the dawn, 
    your vindication like the noonday sun. 
7 Be still before the LORD 
    and wait patiently for him; 
do not fret when people succeed in their ways, 
    when they carry out their wicked schemes. 
8 Refrain from anger and turn from wrath; 
    do not fret—it leads only to evil. 
9 For those who are evil will be destroyed, 
    but those who hope in the LORD will inherit the land. 
10 A little while, and the wicked will be no more; 
    though you look for them, they will not be found. 
11 But the meek will inherit the land 
    and enjoy peace and prosperity. 
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SEGMENT 2     (1 of 2)                                                                      MAY 25, 2014 
 
BECAUSE JESUS CHRIST IS ALIVE 
 
We get tired, we canʼt win  
We were dead in our sin  
But thereʼs a hope, a new life  
The pressureʼs off, cause Jesus Christʼs alive  
 
So we can rejoice, though weʼre grieved by various trials for a little while  
ʻcause a genuine faith under testing brings honor and glory to our great King  
 
By Godʼs great mercy we have been born again, 
because Jesus Christ is alive  
Our living hope is in our inheritance, 
because Jesus Christ is alive  
 
We don’t have to bear the load  
We don’t have to have control  
We are free from guilt and shame  
‘cause when He rose, he left death in it’s grave  
 
No grip of fear, no sting in death,  
because Jesus Christ is alive  
Weʼre free from guilt, weʼre free from shame,  
because Jesus Christ is alive  
Weʼre free to live for Jesusʼ fame,  
because Jesus Christ is alive 
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JESUS SAVES 
 
Hope is here, shout the news to everyone 
It's a new day, peace has come, Jesus saves 
Mercy triumphs at the cross 
Love is come to rescue us, Jesus saves 
 
Hope is here what a joyful noise we'll make 
As we join with heaven's song 
To let all the world know that Jesus saves 
Raise a shout to let all the world know that Jesus saves 
 
Free at last, every debt has been repaid 
Broken hearts can be remade, Jesus saves 
Sing above the storms of life, sing through the darkest night 
Jesus saves 
 
Free at last, what a joyful noise we'll make 
As we join with heaven's song 
To let all the world know that Jesus saves 
Raise a shout to let all the world know that Jesus saves 
 
You save, you heal, restore, reveal 
Your Father's heart to us 
You rose to raise us from the grave 
Your spirit lives in us 
 
Sing it out to let all the world know 
That Jesus saves 
Raise a shout to let all the world know that 
Jesus saves 
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HỒN TÔI CHỈ QUYẾT NEO TRONG JÊSUS   
 
Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi, công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi; 
Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi. 
 
Nương trên Jêsus như tảng đá khối,  
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi 
Thật bao nơi kia giống như sa bồi. 
 
Dầu khi bóng tối khuất lấp thiên nhan, tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban; 
Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. 
 
Kìa khi Chúa đến với tiếng reo vang, tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang; 
Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho, đứng trước Đấng Thánh tôi không sợ lo. 
 
 
 
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.  
 
Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi.  Thật Chúa tôi từ bi vô đối!  
Đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi.  Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi.  
Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than. Vụt bay bổng vào nước vinh quang:  
Bài ca mới thánh dân cùng hát vang.  Chúa đưa vào trong lối tươi sáng;  
Này điệp khúc ý tôi nguyền hát vang.  Chúa đưa vào trong lối huy hoàng. 
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Chúa Sống 
 
Hầu việc Jêsus Đấng sống nay.  Ngự trong dương thế rõ ràng.  
Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần.  Mặc ai đa nghi vấn nan.  
Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay.  Nhìn tay thương xót rõ ràng.  
Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu.  Thỏa vui mọi đàng.  
 
Ngài sống! Ngài Sống! Chúa Jêsus sống hiện rày.  
Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi,  
Tâm tôi vui mừng thư thái.  
Ngài sống! Ngài sống! Để ban ơn cứu ta đấy.  
Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,  
Rằng Chúa sống trong lòng này!  
 
Này cùng vui lên giáo hữu ơi.  Hòa thanh tâu khúc khải hoàn.  
Cùng hát chúc tán Chúa muôn đời.  Jêsus là Vua hiển vang.  
Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay.  Hộ phương cho kẻ đã gặp.  
Không người nào hiền lành nhân ái.  Sánh Jêsus kịp. 
 


