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Khúc Dạo Đầu

Kinh Thánh Đối Đáp
(Khải-huyền 5:8-13)

Bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp
mình xuống trước mặt Chiên Con,
Chúng hát một bài ca mới rằng:

Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra;
vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời

những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước,
và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước,
và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta;
những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.

Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất,
bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng:

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen,
tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!

Thánh Ca Tôn Vinh
Điều Này Thật Sao ( tc. 197 vv.1,3,5 )

1. Điều này thật sao chính tôi lại được Chúa yêu,
Dự phần trong giao ước huyết Con Trời?
Ngài tự hy sinh vì tôi chết thay, Vì tôi Ngài chịu đau đớn muôn điều.
Chính tôi được yêu! Sao có thể được, Vì Ngài, Thượng Đế lại chết vì tôi;
Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt? Ngài Đấng Chí Tôn chết thay tội tôi.

3. Ngài rời ngôi cao ở thiên đàng đầy hiển vinh,
Thần huệ bao la, lớn lao tuyệt vời;
Ngài tự ban cho tình yêu tối cao, Chịu chết cho dòng A-đam khổ đau.
Chính đây tình yêu! Bao quát lớn lao, Vì này tình yêu tìm kiếm được tôi;
Tình Chúa lớn lao, đầy dẫy khắp nơi, Vì Chúa kiếm ra tôi bằng tình yêu.

5. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta,
Jê-sus hiến tất cả cho tôi rồi;
Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn, Mặc lấy công bình như áo Chúa ban.
Đến ngôi trời cao, Ân phước chứa chan, Nhờ Ngài nhận lãnh triền thiên diệu vinh;
Gần Chúa Chí Tôn, Ngài hứa tiếp nghênh, Điều Chúa hứa ban mãi thuộc về tôi.
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Tiệc Thánh

The King of Love My Shepherd Is

1. The King of love my Shepherd is
whose goodness faileth never.
I nothing lack if I am his
and he is mine forever.

2. Where streams of living water flow
my ransomed soul he leadeth,
and where the verdant pastures grow,
with food celestial feedeth.

3. Perverse and foolish, oft I strayed,
but yet in love he sought me,
and on his shoulder gently laid,
and home, rejoicing, brought me.

4. In death’s dark vale I fear no ill
with thee, dear Lord, beside me;
thy rod and staff my comfort still,
thy cross before to guide me.

5. Thou spread’st a table in my sight;
thine unction grace bestoweth;
and O what transport of delight
from thy pure chalice floweth!

6. And so through all the length of days,
thy goodness faileth never;
Good Shepherd, may I sing thy praise
within thy house forever.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
Bikes with No Brakes?

( Rô-ma 6:1-14 )
Rev. Ryan Laughlin

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được
dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội
lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong
Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta
đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh
hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể
ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng
ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 vì biết rõ rằng người cũ của
chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu
diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội
lỗi. 8 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ
sống lại với Ngài, 9 bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa;
sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần
đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy
coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.
13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình
anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình
cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em
đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.
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Cảm Tạ và Cầu Thay

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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Thánh Ca Nguyện Ước
Were You There? ( 260 vv.1,4-5 )

1. Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
Oh!......Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord?

4. Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there when they laid him in the tomb?
Oh!......Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord?

5. Were you there when he rose up from the dead?
Were you there when he rose up from the dead?
Oh!......Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory!
Were you there when he rose up from the dead?

Xưng Nhận Tội Lỗi

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống,
không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi;

nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời,
là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

( Ga-la-ti 2:20 )

Tôn Vinh Chúa, Nguồn Của Mọi Ơn Phước
Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối.
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi.

Alleluia, alleluia!
Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi.

Chúa Cha, cùng Con, Thánh Linh muôn đời
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
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Ministry Spotlight

City Missions Thanksgiving Fund

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

Dâng Hiến

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị
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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