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Khúc Dạo Cuối

Tiệc Thánh

Khúc Dạo Đầu

Jesus! What a Friend for Sinners!

Kinh Thánh Đối Đáp
(Thi-thiên 118:24)

Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên,

Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.

1. Jesus! what a Friend for sinners!
Jesus! lover of my soul;
friends may fail me, foes assail me,
he, my Savior, makes me whole.

(REFRAIN) Hallelujah! what a Savior!
Hallelujah! what a Friend!
Saving, helping, keeping, loving,
he is with me to the end.

2. Jesus! what a strength in weakness!
Let me hide myself in him;
tempted, tried, and sometimes failing,
he, my strength, my vict’ry wins.

Chúa ở cùng quí vị,

và tâm linh quí vị

Xin chúng ta cùng thờ phượng Ngài
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3. Jesus! what a help in sorrow!
While the billows o’er me roll,
even when my heart is breaking,
he, my comfort, helps my soul.

4. Jesus! what a guide and keeper!
While the tempest still is high,
storms about me, night o’ertakes me,
He, my pilot, hears my cry.
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( 498 vv.1-4 )

Thánh Ca Tôn Vinh
Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Suy Ngẫm Lời Chúa
Proverbs: Friendship
( Châm-ngôn )
Rev. Ryan Laughlin
Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan;
Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. ( 13:20 )

Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh;
Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. ( 16:28 )

Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình;
Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột. ( 18:24)

1. Tôi hân hoan ca chúc Vua thiên cung, Tôn thờ với tâm hồn chân thành;
Được chuộc, phục hồi, thứ tha muôn tội, Người như tôi sẽ lặng yên sao?
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên chúc tôn Vua Trời cao.
2. Ca vang lên ân phúc Chúa chứa chan, Trong lịch sử con người lưu lạc;
Mọi thời đại Ngài dẫn đưa nhân loại, Lòng khoan nhân sẵn sàng thi ân!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Đấng khôn ngoan quản cai thời gian.
3. Như Cha yêu chăm sóc đám con thơ, Thương nhìn đến thân phận yếu hèn;
Ngài dịu dàng bồng ẵm khi nguy ngập, Ngài luôn giải thoát mọi nguy cơ.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Suối yêu thương biến ra đại dương.
4. Muôn thiên binh chiêm ngưỡng Vua trên cao, Dâng giọng hát vút bay tôn thờ;
Bầu trời tràn ngập ánh sao xa vời, Hòa chung tiếng hát dội không gian:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Cúi xuống tôn thờ Vua quyền oai.

Cảm Tạ và Cầu Thay
Sắt mài nhọn sắt.
Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. ( 27:17 )

Lời Cầu Nguyện Chung
Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn;
Lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu dường ấy. ( 27:9 )

Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín.
Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín;
Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. ( 27:5-6 )

Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội;
Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. ( 28:26 )
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( tc.15 )

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
danh Cha được tôn thánh!
Nước Cha được đến, ý Cha được nên,
ở đất cũng như ở trời.
Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày!
Xin tha tội lỗi chúng con,
như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con!
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
song cứu chúng con khỏi Điều Ắc,
Vì nước, quyền, vinh hiển
đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen!
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Thánh Ca Ăn Năn
God, Be Merciful to Me

( 486 vv.1-2,4 )

1. God, be merciful to me, on Thy grace I rest my plea:
plenteous in compassion Thou, blot out my transgressions now;
wash me, make me pure within, cleanse, O cleanse me from my sin.

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

Dâng Hiến

2. My transgressions I confess, grief and guilt my soul oppress;
I have sinned against Thy grace and provoked Thee to Thy face;
I confess Thy judgment just, speechless, I Thy mercy trust.

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị

4. Broken, humbled to the dust by Thy wrath and judgment just,
let my contrite heart rejoice and in gladness hear Thy voice;
from my sins O hide Thy face, blot them out in boundless grace.

Chúa Dìu Dắt Tôi

Xưng Nhận Tội Lỗi
Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn,
Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.
Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi,
Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu,
Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
( Psalm 103:8-12 )

Tôn Vinh Ba Ngôi
Tôn vinh danh Cha thiên thượng,
Và Vua Jêsus, cùng với Đức Thánh Linh.
Như luôn hằng có trong ban đầu,
Hôm nay và mãi không thay dời.
Ba Ngôi vinh hiển. . . Amen! Amen!
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1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời:
Jêsus dẫn dắt đường lối của tôi!
Ở đâu. làm gì, khi sáng hoặc tối,
Có tay Jêsus dìu dắt trọn đời.

Đ.K: Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,
Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi:
Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,
Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

2. Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời,
Cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui,
Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng,
Nắm tay Jêsus thật chẳng nao lòng.

3. Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành,
Quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh;
Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến,
Có tay Jê-sus dìu dắt vẹn tuyền.
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( tc.282 vv.1-3 )

