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Khúc Dạo Đầu

Kinh Thánh Đối Đáp
(Khải-huyền 15:3-4)

Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng,
công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay!

Hỡi Vua của muôn đời,
đường lối Ngài là công bình và chân thật!

Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài?
Vì một mình Ngài là thánh,

mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài,
vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.

Ngài sẽ ở cùng ngươi.
Và sẽ ở cùng mục sư.

Hãy đến, mà thờ lạy Đức Giê-hô-va!

Thánh Ca Tôn Vinh
Thánh Chúa Thành Tín ( tc.16 )

1. Cha yêu thương ôi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay!
Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi;
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài,
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

ĐK:
Thánh Chúa thành tín dường nào!
Thánh Chúa thành tín biết bao!
Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào;
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào,
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, Đông, Xuân qua, Hạ lại đến tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi;
Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại,
Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.

3. Tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân,
Cha chí nhân luôn hiện diện, dạy, khuyên, đưa dẫn;
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hi vọng rạng ngần,
Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.
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Tiệc Thánh
Yêu Chúa Hơn ( tc.182 )

1. Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thuộc tôi;
Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Jêsus ôi!
Nguyền luôn kính mến Jêsus là Cứu Chúa khoan hồng;
Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.

2. 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.

3. Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại đất hay về nhà Cha;
Đời tôi tán mỹ Chúa nguyền hát vang bài thần ca;
Dầu khi ốm đau, lúc trên giường sắp trút hơi tàn,
Từ trước đã mến Chúa rày yêu mến thêm nồng nàn.

4. Lòng tôi rất thỏa thích vì sắp vô miền lạc khương,
Là nơi nước sáng láng hằng chúc tôn thờ Hoàng Vương;
Mừng vui cứ hát xướng luôn đội mão hiển vinh hoài;
Từ trước đã mến Chúa, Lòng nay vẫn mến yêu Ngài.
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Thánh Ca Sự Chuẩn Bị
Nguồn Ơn Phước ( tc.5 )

1.Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng, Dội vang khúc ca chúc ơn Ngài;
Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, Giục tôi thỏa vui hát một bài;
Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm, Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát,
Để ca tụng Nguồn Ân Điển ngàn tầm, Là Non cứu ân, Non cực lạc.

2. Đến đây là nhờ Chân Chúa phò trì, Nguyện cung hiến thân linh tôn thờ;
Nếu Cha đẹp lòng tôi ước nguyện rằng, Miền thiên quốc tôi sớm quay về;
Jê-sus kiếm tôi khi đang thất lạc, Từng vơ vẩn cách xa đường thánh;
Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt, Vực tôi thoát nanh sói hại hành.

3. Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày, Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài;
Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày, Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài;
Tự nghiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ, Thường hay cách ly Cha từ ái;
Kính dâng lòng này cho Chúa Jê-sus, Nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.

Suy Ngẫm Lời Chúa
The Deeply Rooted Church

( Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38 )
Rev. Greg Meyer

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ
coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29
Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng
tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức
dỗ môn đồ theo họ. 31 Vậy, hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi
hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. 32 Bây giờ tôi giao phó anh em
cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban
gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. 33 Tôi chẳng ham bạc,
vàng, hay là áo xống của ai hết. 34 Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự
cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. 35 Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó
làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán
rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. 36 Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và
cầu nguyện với hết thảy các người ấy. 37 Ai nấy đều khóc lắm ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn,
38 lấy làm buồn bực nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa.
Đoạn, đưa người xuống tàu.
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Cảm Tạ và Cầu Thay

Tính Điều Các Sứ Đồ
Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng,

là Đấng tạo dựng nên trời và đất,

Tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ là con độc nhất của Ngài,
và là Chúa chúng ta:
Ngài được thai dựng bởi Chúa Thánh Linh,
sinh bởi nữ đồng trinh Mary,
Chịu thương khó dưới tay Pônxơ Phi-lát,
chịu đóng đinh, chết, và chôn.
Ngài xuống âm phủ.

Đến ngày thứ ba, Ngài từ sự chết sống lại;
Ngài thăng thiên về lại thiên đàng,
và ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha toàn năng,
cũng từ đó Ngài sẽ trở lại
đễ xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Đức Chúa Thánh Linh.
Tôi tin Hội Thánh phổ thông,
Sự thông công của các thánh đồ,
Sự tha tội, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời.

Amen.

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!
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Xưng Nhận Tội Lỗi

Merciful God, You made us in Your image,
with a mind to know You,

a heart to love You,
and a will to see You.

But our knowledge is imperfect,
our love inconsistent,

and our obedience incomplete.
Day by day, we fail to grow into Your likeness.

In Your tender love,
forgive us through Jesus Christ, our Lord.

It is in His matchless name we pray. Amen.
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.
Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

( Thi-thiên 103:11-13 )

Thánh Ca Nguyện Ước
Vầng Đá Muôn Đời ( tc.251 )

1. Xin nấp trong Vầng Đá muôn đời, Từ xưa đã nứt ra vì tôi,
Lòng mong suối huyết kia trào phun, Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn,
Đem đến linh dược chữa muôn tội, Trừ căn ác vốn hay hành tôi.

2. Không bởi công nghiệp chính tay này, Làm phu phỉ pháp luật Ngài nay;
Dầu cho khắc khổ thân hình tôi, Dầu đau đớn, mắt tuôn lệ rơi,
Ôi, hẳn không chuộc tôi khỏi tội, Cầu Chúa cứu, chỉ một Ngài thôi.

3. Bên gốc thập tự giá tôi quì, Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi;
Nguyền ban áo phủ thân trần tôi, Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi;
Đem ác tâm lại suối linh gội, Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!

4. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian
Đặng bay đến nước chưa từng hay, Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây;
Vầng Đá muôn đời nứt bởi tôi, Nguyện tôi chỉ núp trong Ngài thôi.
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Installation of Officers

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

Lời Cầu Nguyện Chung
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!

Dâng Hiến
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