Chúc Phước

Lễ Thờ Phượng

Tôn Vinh Chúa, Nguồn Của Mọi Ơn Phước
Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối.
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi.
Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi.
Chúa Cha, cùng Con, Thánh Linh muôn đời . . . Amen!

Sự Bình An Của Đấng Christ

Covenant Presbyterian Church
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Sự bình an của Đấng Christ ở cùng anh chị em.

Và sự bình an cũng ở cùng mục sư.

Khúc Dạo Cuối

Tiệc Thánh

Khúc Dạo Đầu

All I Have Is Christ

Kinh Thánh Đối Đáp
(Thi-thiên 24:7-10)

Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên!
Thì Vua vinh hiển sẽ vào.

Vua vinh hiển nầy là ai?
Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng,
Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.

Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,
Thì vua vinh hiển sẽ vào.

Vua vinh hiển nầy là ai?
Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Chính Ngài là Vua vinh hiển.
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1. I once was lost in darkest night
yet thought I knew the way;
the sin that promised joy and life
had led me to the grave.
I had no hope that You would own
a rebel to Your will
and if you had not loved me first
I would refuse You still.

REFRAIN
Hallelujah! All I have is Christ!
Hallelujah! Jesus is my life!

2. But as I ran my hell-bound race,
indiff’rent to the cost
You looked upon my helpless state
and led me to the cross;
and I beheld God’s love displayed,
You suffered in my place,
You bore the wrath reserved for me,
now all I know is grace!

3. Now Lord I would be Yours alone
and live so all might see
the strength to follow Your commands
could never come from me.
O Father use my ransomed life
in anyway You choose
and let my song forever be
my only boast is You.
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Thánh Ca Tôn Vinh
See, the Conqueror Mounts in Triumph
1. See, the Conqu’ror mounts in triumph; see the King in royal state,
riding on the clouds, his chariot, to his heav’nly palace gate:
Hark! the choirs of angel voices joyful alleluias sing,
and the portals high are lifted to receive their heav’nly King.

Suy Ngẫm Lời Chúa
To Be Continued: Ascension
( Lu-ca 24:50-53; Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-11; Hê-bơ-rơ 6:19-20 )
Rev. Ryan Laughlin
Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban
phước cho. 51 Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. 52 Môn đồ thờ
lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. 53 Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn,
ngợi khen Đức Chúa Trời.
6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy
Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha
đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh
giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành
Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 9 Ngài phán bấy nhiêu
lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài
khuất đi, không thấy nữa. 10 Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên,
xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê,
sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các
ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.
19 Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu
vào phía trong màn, 20 trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của
chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.

2. Who is this that comes in glory, with the trump of jubilee?
Lord of battles, God of armies, he has gained the victory;
he who on the cross did suffer, he who from the grave arose,
he has vanquished sin and Satan, he by death has spoiled his foes.
3. You have raised our human nature in the clouds to God’s right hand;
there we sit in heav’nly places, there with you in glory stand:
Jesus reigns, adored by angels, man with God is on the throne;
mighty Lord, in your ascension we by faith behold our own.

Cảm Tạ và Cầu Thay

Xưng Nhận Tội Lỗi

Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va?
Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,
Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không,
Cũng chẳng thề nguyện giả dối.
( Thi-thiên 24:3-4 )
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Thánh Ca Ăn Năn
Who Shall Ascend the Mountain of the Lord

( vv.1,4-5 )

1. Who shall ascend the mountain of the Lord,
to search the mystery in heaven stored,
the knowledge of the Holy One adored?
Alleluia! Alleluia!

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

Dâng Hiến

4. Before the clouds receive the King on high,
a cross lifts up his form against the sky;
the Framer of the worlds has come to die.
Alleluia! Alleluia!

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị

5. He shall ascend the mountain of the Lord,
the King of glory, whose own blood out-poured
paid that dear price that mercy did afford.
Alleluia! Alleluia!

Hail the Day That Christ Arose

1. Hail the day that Christ arose, through the skies to worlds unknown.
Glorious there He ever reigns, object of all heaven’s praise.

Xưng Nhận Tội Lỗi
Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì,
thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ,
vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta,
các điều khoản trái với chúng ta nữa,
cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;
Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực,
dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

(REFRAIN)
Hallelujah, hallelujah! The King of Love is on His throne!
Hallelujah, hallelujah, His grace will lead us safely home!

2. See Him lift His hands above, see the scars of His great love.
He has conquered death and sin, saving all who hope in Him.

( Cô-lô-se 2:13-15 )
3. Though He dwells beyond the stars, His redeemed are on His heart.
Even now He intercedes; Jesus cares for all our needs.

Baptism
( Ada Rector Novosel )
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