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SEGMENT 1 - (1 of  3)                                                            July 20, 2014 
 I NEED YOU / CON KHẨN CẦU 
	  
Lord, look upon my need;  I need You, I need You.	  
Lord, have mercy now on me;  Forgive me, O Lord, forgive me and I will be clean.	  
O Lord, You are familiar with my ways,  There is nothing hid from You.	  
O Lord, You know the number of my days.  I want to live my life for You.	  
Lord, have mercy now on me;  Forgive me, O Lord, forgive me and I will be clean.	  
	  

Nầy lòng con đang ngóng chờ, hỡi Chúa Cha, rất thiết tha. 
Nầy là lời con xin khẩn cầu: Chúa xót thương,  
Thứ tha tâm linh con, sửa ngay bao lỗi lầm. 
Chúa ôi, cuộc đời con Chúa trông thấy rõ mỗi đường.  
Chẳng có thể giấu Ngài điều chi. 
Chúa ôi, trọn mọi năm tháng con Chúa biết tỏ tường.   
Cuộc sống con xin dâng Ngài từ đây. 
Nầy là lời con xin khẩn cầu: Chúa xót thương,  
Thứ tha tâm linh con, sửa ngay bao lỗi lầm. 
	  

WE HUMBLE OURSELVES	  
	  
You, O Lord, are a holy God	  
Your ways are perfect and just	  
Slow to anger and abounding in love	  
You have shown us Your Father’s heart	  
	  
But we, your people, have turned from You	  
Resisted Your power and grace	  
Taken our lives into our hands	  
We have stumbled and lost our way	  
	  
So we humble ourselves before You	  
And confess all unfaithfulness towards You	  
Forgive our sins, remove our shame	  
Restore the church that bears Your name	  
That revival may come to this land	  
Once again	  
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SEGMENT 1 - (2 of  3 - Psalms 38 : 13-22 )                                       July 20, 2014 
	  
13 Nhưng tôi như kẻ điếc, không nghe chi,  Như người câm, không mở miệng. 
14 Tôi đã trở nên như người không nghe,  Như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. 
15 Vì, Đức Giê-hô-va ôi! Tôi để lòng trông cậy nơi Ngài, 

 Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại; 
16 Vì tôi có nói rằng: Nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi! 

 Khi chân tôi xiêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi. 
17 Tôi gần sa ngã,  Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi; 
18 Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra,  Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. 
19 Nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh,  Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều; 
20 Còn những kẻ lấy dữ trả lành cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành. 
21 Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ lìa bỏ tôi.  Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin chớ cách xa tôi. 
22 Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi tôi.  Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi. 

 
 

 

13 I am like the deaf, who cannot hear,  like the mute, who cannot speak; 
14 I have become like one who does not hear,  whose mouth can offer no reply. 
15 LORD, I wait for you;  you will answer, Lord my God. 
16 For I said, “Do not let them gloat 

    or exalt themselves over me when my feet slip.” 
17 For I am about to fall,  and my pain is ever with me. 
18 I confess my iniquity;  I am troubled by my sin. 
19 Many have become my enemies without cause; 

    those who hate me without reason are numerous. 
20 Those who repay my good with evil lodge accusations against me, 

    though I seek only to do what is good. 
21 LORD, do not forsake me; do not be far from me, my God. 
22 Come quickly to help me, my Lord and my Savior. 
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SEGMENT 1 - (3 of  3)                                                                   July 20, 
2014 
	  

A NEW NAME IN GLORY / TÊN MỚI TRÊN TRỜI   
 
I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. 
This was freely given, and I found that He always kept His word. 
 
There's a new name written down in glory,  And it's mine. Oh, yes it's mine! 
And the white robed angels sing the story, ‘A sinner has come home,’ 
For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine! 
With my sins forgiven I am bound for heaven, never more to roam. 
 
I was humbly kneeling at the cross, fearing naught but God's angry frown, 
When the heavens opened and I saw that my name was written down. 
 
In the Book 'tis written, ‘Saved by grace.’   Oh the joy that came to my soul! 
Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. 
 
Lòng thành quỳ tại nơi thập tự giá Chúa, tâm linh tôi dâng lên nỗi vui mừng. 
Mọi tội tình được rửa sạch trong huyết Chúa, được nhận không hồng ân chí cao. 
 
Và tại miền thiên cung đã viết xuống sổ muôn đời.   
Tên tôi được Chúa viết xuống rồi. 
Muôn thiên thần vui thỏa hòa ca luôn không dứt, 
 "Một tội nhân quay trở về." 
Vì tại miền thiên cung đã viết xuống sổ muôn đời.   
Tên tôi được Chúa viết xuống rồi.  
Nhận được ơn Cha thứ tha và mong ngày vô thiên quốc,  
Sống bên Chúa ngàn thu. 
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SEGMENT 2                                                                                July 20, 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	  	  Was 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	  
	  
Kneeling on this battle ground	  
Seeing just how much You've done	  
Knowing every victory	  
Was 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	  
	  
Every step we are breathing in Your grace	  
Evermore we'll be breathing out Your praise	  
You are faithful, God, You are faithful	  
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                        
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SEGMENT 3  (1 of 2)                                                                   July 20, 2014 
 
THI THIÊN 86 
 
Cha ôi! Xin hãy lắng nghe, nhậm lời vì con khốn cùng;   
Bảo vệ hồn linh con, đời con hiến dâng Ngài đây. 
Xin Cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm,  
Và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu. 
Giúp con theo Ngài, và cho con gần bên Chúa.   
Khiến tâm linh con được trắng trong hơn.   
Hết tâm linh nầy thờ tôn, chiêm ngưỡng Đấng Cha yêu thương,  
Vua chủ tể oai quyền 
 
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng.  Lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa. 
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng.  Lấy hết tâm hồn tôn thờ Ngài. 
 
Nghiêng tai nghe, hãy lắng nghe, Chúa ôi! Nhậm lời con nguyện cầu. 
 
 
 
 
 
 
Jêsus Là Bạn Thật (TC# 205) 
 
Ôi, Jêsus Chúa ta là Bạn thật.  Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta;  
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật.  Trình cho Chúa ban tâm sự ta;  
Bao lần ta bối rối ngập sầu tư.  Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi,  
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự.  Trình ra trước Jêsus mà thôi.  
 
Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn.  Hồn linh luống sầu não đảo điên;  
Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn. Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.  
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay.  Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền?  
Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày.  Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.  
 
Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu.  Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang?  
Ta mau đến xin Jêsus lo liệu.  Ngài vui xuống phước, ban bình an.  
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê.  Khá đến khai trình hết cho Ngài,  
Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề.  Hằng che chở dưới tay quyền oai. 
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SEGMENT 3  (2 of 2)                                                                   July 20, 2014 
 
Như Ý Cha  (TC# 245) 
 
Nguyền lối đi được sáng soi.  
Cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha.  
Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày,  
Dạy con biết sống giữa cảnh đời,  
Dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.  
 
Việc khắp nơi thuận ý Cha.  
Cuộc sống nơi đây nay ra so đừng quá lo.  
Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày,  
Đều do Thánh ý Chúa an bài,  
Ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha.  
 
Quỳ kính dâng lời chúc tôn.  
Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay.  
Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn,  
Lời yêu mến khúc hát ân tình,  
Được tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha. 
 
 


