
Chúc Phước

Amen

Sự Bình An Của Đấng Christ

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

Và sự bình an cũng ở cùng mục sư.

Khúc Dạo Cuối

Lễ Thờ Phượng

Covenant Presbyterian Church

Thánh Nhật 5/22/2022 – 8:30 | 11:00 am
2143 N Ballas Rd.

St. Louis, MO 63131

*********

bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa, thương người khách lạ,
ban đồ ăn và áo xống cho người. Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ,

vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ê-díp-tô.

( Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:18-19 )

Nhưng dân chúng nghe vậy, thì đi theo Ngài.
Đức Chúa Jêsus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời,

và chữa cho những kẻ cần được lành bịnh.

( Lu-ca 9:11 )



Khúc Dạo Đầu

Kinh Thánh Đối Đáp
(Thi-thiên 57:9-11)

Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân,

Hát ngợi khen Chúa trong các nước.

Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây.

Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời.
Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!

Thánh Ca Tôn Vinh
Alleluia! Alleluia! ( 283 )

1. Alleluia! Alleluia! Hearts to heav’n and voices raise;
sing to God a hymn of gladness, sing to God a hymn of praise:
He who on the cross a victim for the world’s salvation bled,
Jesus Christ, the King of glory, now is risen from the dead.

2. Christ is risen, Christ the firstfruits of the holy harvest field,
which will all its full abundance at his second coming yield:
then the golden ears of harvest will their heads before him wave,
ripened by his glorious sunshine from the furrows of the grave.

3. Alleluia! Alleluia! Glory be to God on high;
alleluia to the Savior, who has won the victory;
alleluia to the Spirit, fount of love and sanctity.
Alleluia! Alleluia to the Triune Majesty.
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Tiệc Thánh
Be Thou My Vision ( 642 vv.1,3-5 )

1. Be thou my vision, O Lord of my heart;
naught be all else to me, save that thou art —
thou my best thought by day or by night,
waking or sleeping, thy presence my light.

3. Be thou my battle shield, sword for my fight;
be thou my dignity, thou my delight,
thou my soul’s shelter, thou my high tow’r;
raise thou me heav’nward, O Pow’r of my pow’r.

4. Riches I heed not, nor man’s empty praise,
thou mine inheritance, now and always:
thou and thou only, first in my heart,
High King of heaven, my treasure Thou art.

5. High King of heaven, my victory won,
may I reach heaven’s joys, O bright heav’n’s Sun!
Heart of my own heart, whatever befall,
still be my vision, O Ruler of all.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
The Welcome of Christ

( Rô-ma 15:1-21 )
Dr. Tom Gibbs

Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm
cho đẹp lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng
làm điều ích và nên gương tốt. 3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như
có chép rằng: Lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. 4 Vả, mọi sự đã chép
từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy
mà chúng ta được sự trông cậy. 5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh
em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; 6 để anh em lấy một lòng một
miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 7 Vậy
thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời
được vinh hiển. 8 Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã làm chức vụ mình nơi người
chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời, và làm quả quyết lời hứa cùng
các tổ phụ chúng ta, 9 lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của
Ngài, như có chép rằng: Bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại, Và ca tụng danh
Ngài. 10 Lại có chép rằng: Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. 11 Lại rằng: Hỡi
hết thảy dân ngoại, Hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài! 12 Ê-sai cũng nói
rằng: Từ cội rễ Gie-sê Sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại, Dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy.
13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và
mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư
dật sự trông cậy! 14 Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy
lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. 15 Nếu tôi đã lấy
lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều nầy điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh
em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi 16 nên chức việc của Đức Chúa Jêsus Christ
giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm
của lễ vừa ý Chúa, nên thánh bởi Đức Thánh Linh. 17 Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức
Chúa Jêsus Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. 18 Vì tôi chẳng dám nói những sự khác
hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và
bởi việc làm, 19 bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức
Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã
đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. 20 Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin
Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người
khác, 21 như có chép rằng: Những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những
kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài.
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Cảm Tạ và Cầu Thay

Xưng Nhận Đức Tin

How are you right with God?
Only by true faith in Jesus Christ.

Even though my conscience accuses me
of having grievously sinned against all God’s commandments

and of never having kept any of them,
and even though I am still inclined toward all evil,

nevertheless,
without my deserving it at all,

out of sheer grace,
God grants and credits to me

the perfect satisfaction, righteousness and holiness of Christ,
as if I had never sinned nor been a sinner,

as if I had been as perfectly obedient
as Christ was obedient for me.

All I need to do
is to accept this gift of God with a believing heart.

( The Heidelberg Catechism QA 60 )

Xưng Nhận Tội Lỗi

Almighty God,
who is rich in mercy to all those who call upon you;

hear us as we come to you,
humbly confessing our sins and transgressions,

and imploring your mercy and forgiveness.
We have broken your holy laws

by our deeds and our words,
and by the sinful affections of our hearts.

Have mercy upon us, most merciful Father!
Grant that we may hereafter serve and please you

in newness of life,
through Jesus Christ our Lord, Amen.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem
mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống

với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu,

( Ê-phê-sô 2:4-5 )
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Tôn Vinh Chúa, Nguồn Của Mọi Ơn Phước
Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối.
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi.

Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia!
Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi.

Chúa Cha, cùng Con, Thánh Linh muôn đời:
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia

Al-le-lu-ia!

Commissioning of Stephen Ministry Leaders
Bill Baber

Debbie Brandenburg
Debbie Massot

Dan Seibert
Jeff Stillwell

Amy VanEssendelft

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!
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Dâng Hiến

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị
Jesus Tuyệt Vời ( tc.28 )

1. Ôi, Jêsus đẹp thay! Ôi, Vua thiên nhiên giới nay!
Con Đấng chí tôn cũng con loài người,
Tôi chỉ yêu Ngài thôi, Duy Chúa tôi sùng tôn,
Xem như kim mão vinh cho linh hồn.

2. Khoe tươi thanh thảo xinh, Đua chen bao thanh trúc xanh,
Cây khoát áo tươi, ngàn hoa huy hoàng;
Nhưng Jêsus đẹp hơn, Jêsus thanh bạch hơn,
Cho ai tâm thống hướng lên thiên đàng.

3. Vinh quang tia thái dương, Vinh quang hơn muôn ánh trăng,
Sao lấp lánh soi trời đêm âm thầm;
Nhưng Jêsus đẹp hơn, Jêsus thanh bạch hơn,
Vinh quang hơn sứ thánh trên thiên đàng.

4. Beautiful Savior! Lord of the nations!
Son of God and Son of Man!
Glory and honor, praise, adoration,
now and forevermore be thine.
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