
Chúc Phước

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

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 12/5/2021 – 11:00 am
2143 N Ballas Rd.

St. Louis, MO 63131

*********

Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi,
thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi,

là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững.
Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta,

và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời...
Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời;

ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.

( 2 Sa-mu-ên 7:12-13,16 )



Khúc Dạo Đầu

Kinh Thánh Đối Đáp
(Lu-ca 2:14)

Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,

Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

Thánh Ca Tôn Vinh
Thiên Binh Vang Tiếng Hát ( tc.64 )

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, Chúc Thánh Đế mới sanh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca,
Các sứ thánh huyên ca giọng êm, Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!

Đ.K: Khá chú ý khúc ca diệu thay;
Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

2. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sanh vô đối;
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta, Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha,
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, Thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.

3. Tụng ca Vua Bình an giáng thế, Hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang vĩnh sanh, Phép trị bịnh do tay nhân lành.
Chúa gác bỏ quyền quí thiên cung, Xuống để cứu người thoát nguy vong,
Xuống để vớt ai đương lầm than, Được trùng sanh, phục hồi vinh quang.
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Tiệc Thánh

Bết-lê-hem Nhỏ Bé ( tc.72 )

1.Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này,
Chốn ngươi thật an bình bấy!
Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ,
Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.
Ấy chốn phát chân quang đời đời,
Trong đường ngươi đang tăm tối,
Xưa bao hi vọng kinh hãi đôi đường,
Bữa nay gặp giữa đêm trường.

2. Xưa khi Ma-ri sinh Chúa Jê-sus,
Chúng dân thảy thảy đều ngủ;
Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời,
Tối nay vừa mới ra đời.
Các thánh sứ cao rao nhiệt thành,
Tin mừng đêm sinh Con Thánh;
Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời,
Đất an bình, phước cho người.

3. Anh em tôi thành tâm kính mời
Thánh Anh Bết-lê-hem đến,
Vô tâm tôi đuổi ra muôn muôn tội,
Quản cai trọn cả tâm này.
Thánh sứ Nô-en rao tận tường,
Tin trọng đại tin vui sướng;
Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng,
Chúng tôi thành kính phục tòng.

4. Ơn ban yên lặng, ơn rất kỳ,
Giữa đêm thanh vắng hùng vĩ;
Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy,
Cũng yên lặng giống như vậy.
Dẫu Christ đến êm ru lặng bặt,
Tuy đời tội ô sâu sắc,
Nhưng ta, ai người tâm tánh nhu mì,
Christ vui ngự đến trị-vì.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
Humbly Waiting

( Lu-ca 1:26-38 )
Rev. Ryan Laughlin

Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-
li-lê, 27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là
Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn,
mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy
có nghĩa gì. 30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt
Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32
Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa
Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp,
nước Ngài vô cùng. 34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì
làm sao có được sự đó? 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và
quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra,
phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một
trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi.
37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi
tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.
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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!

Xưng Nhận Tội Lỗi

Lord of grace and truth,
We confess our unworthiness to stand in your presence as your children.

The Virgin Mary accepted your call to be the mother of Jesus.
Forgive our disobedience to your will.

Your Son, our Savior, was born in poverty in a manger.
Forgive our greed and rejection of your ways.

The shepherds left their flocks to go to Bethlehem.
Forgive our self-interest and lack of vision.

The wise men followed the star to find Jesus the King.
Forgive our reluctance to seek you.

May the God of all healing and forgiveness
draw us to himself and cleanse us from all our sins

that we may behold the glory of his Son,
the Word made flesh,

Jesus Christ our Lord. Amen.
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Xưng Nhận Tội Lỗi

Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác,
và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài?

Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích.
Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài;

và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.
Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp, và sự nhân từ cho Áp-ra-ham,

là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.

( Mi-chê 7:18-20 )

Thánh Ca Cảm Tạ

Tiếng Hát Thiên Binh ( tc.85 )

1. Trên không trung tiếng hát thiên binh
Êm đềm ngân suốt trong đêm trường.
Non xanh kia đáp tiếng hoan ca,
Vang niềm vui khắp nơi xa ngàn.

Đ.K: Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây,
vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây,
vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

2. Ta mau mau đến Bết-lê-hem
Xin quì tôn Thánh Vương ra đời.
Nơi cô thôn sứ thánh hân hoan,
Ca mừng đêm Chúa ta lâm phàm.

3. Kia trong nơi máng cỏ khiêm ti
Con Trời lâm thế cách nhu mì.
Ca lên Giô sép với Ma-ri,
Mau cùng tôi chúc tôn danh Ngài.

Baptism

Olivia Marie Collins
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Mission Moment

Rebecca Ludwick

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

Dâng Hiến

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị
Bài Ca Máng Cỏ ( tc.88 )

1. Chúa Thánh giáng sinh nơi Máng chiên cô đơn nghèo nàn.
Ngàn vì sao nhìn vào Chốn Jêsus nằm tăm tối!
Cứu Chúa Jêsus ơi Cớ sao sinh nơi đê hèn,
Từ chốn thiên đàng cao Jêsus xuống trần vì con.

2. Những tiếng chiên kêu vang Khiến Vua Jêsus mỉm cười.
Ngoài trời muôn vàn lời hát Ca vang mừng Con Thánh.
Cứu Chúa Jêsus ơi! Máng rơm khô xưa Ngài nằm,
Là chính tâm hồn con Cúi xin rước Ngài giờ đây.

3. Cứu Chúa Jêsus ơi! Chúng con đang mong chờ Ngài,
Mời Ngài vui lòng vào Chính nơi tâm hồn khao khát.
Cứu Chúa Jêsus ơi! Hãy yêu thương con muôn đời,
Và dắt đưa đường con Mãi khi bước vào thiên cung.
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