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Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra?
Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt.

Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi,
làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc;

chúng nó sẽ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình.

( Ma-la-chi 3:2-3 )



Khúc Dạo Đầu

Kinh Thánh Đối Đáp
(Thi-thiên 100:1-2,4-5)

Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến

trước mặt Ngài.
Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài.

Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi,

Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Đấng Christ ở cùng anh chị em.

Và ở cùng mục sư.
Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va.

Thánh Ca Tôn Vinh
All People That on Earth Do Dwell ( 1 )

1. All people that on earth do dwell,
sing to the Lord with cheerful voice;
him serve with fear, his praise forth-tell,
come ye before him and rejoice.

2. The Lord ye know is God indeed;
without our aid he did us make;
we are his folk, he doth us feed,
and for his sheep he doth us take.

3. O enter then his gates with praise,
approach with joy his courts unto;
praise, laud, and bless his name always,
for it is seemly so to do.

4. For why? The Lord our God is good,
his mercy is forever sure;
his truth at all times firmly stood,
and shall from age to age endure.
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Tiệc Thánh
O Safe to the Rock That is Higher Than I ( 655 )

1. O safe to the Rock that is higher than I
my soul in its conflicts and sorrows would fly;
so sinful, so weary, thine, thine would I be;
thou blest Rock of Ages, I’m hiding in thee.
Hiding in thee, hiding in thee—
Thou blest Rock of Ages, I’m hiding in thee.

2. In the calm of the noontide, in sorrow’s lone hour,
in times when temptation casts o’er me its pow’r,
in the tempests of life, on its wide, heaving sea,
thou blest Rock of Ages, I’m hiding in thee.
Hiding in thee, hiding in thee—
Thou blest Rock of Ages, I’m hiding in thee.

3. How oft in the conflict, when pressed by the foe,
I have fled to my refuge and breathed out my woe!
How often when trials like sea billows roll,
have I hidden in thee, O thou Rock of my soul!
Hiding in thee, hiding in thee—
thou blest Rock of Ages, I’m hiding in thee.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
Suffering with Purpose

( 1 Phi-e-rơ 4:12-19 )
Dr. Tom Gibbs

Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp
một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ
bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì
anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu
sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên
anh em. 15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ
hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ
mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. 17 Vì
thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta,
thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? 18
Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế
nào? 19 Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh
hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.
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Cảm Tạ và Cầu Thay

Xưng Nhận Tội Lỗi

Lord Jesus Christ,
Crucified Savior, Friend of sinners,

we confess anew our need of Your forgiveness:
we have thought ourselves great when we were small;
we have thought ourselves right when we were wrong;

our devotion for You has been divided;
our love for our neighbors has been halfhearted.

Forgive us, Lamb of God, for these and all our sins,
and purify us that we may praise You
and live for You, now and forever.

Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy:
Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

( 1 Giăng 4:9 )

Thánh Ca Nguyện Ước

Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu,
nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
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Thánh Ca Cảm Tạ
Whate’er My God Ordains Is Right ( 108 vv.1-2,4 )

1. Whate’er my God ordains is right: his holy will abideth;
I will be still whate’er he doth, and follow where he guideth.
He is my God; though dark my road, He holds me that I shall not fall:
wherefore to him I leave it all.

2. Whate’er my God ordains is right: he never will deceive me;
he leads me by the proper path; I know he will not leave me.
I take, content, what he hath sent; his hand can turn my griefs away,
and patiently I wait his day.

4. Whate’er my God ordains is right: here shall my stand be taken;
though sorrow, need, or death be mine, yet am I not forsaken.
My Father’s care is round me there; he holds me that I shall not fall:
and so to him I leave it all.

Ministry Spotlight
RUF at Indiana University (Rev. Eric Whitley)

Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

4

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
Jêsus Là Bạn Thật ( tc.205 )

1. Ôi, Jêsus Chúa ta là Bạn thật, Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta;
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, Trình cho Chúa ban tâm sự ta;
Bao lần ta bối rối ngập sầu tư, Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi,
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, Trình ra trước Jêsus mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn, Hồn linh luống sầu não đảo điên;
Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn, Trình lên Chúa chẳng nên trì diên.
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay, Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền?
Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày, Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu, Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang?
Ta mau đến xin Jêsus lo liệu, Ngài vui xuống phước, ban bình an.
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê, Khá đến khai trình hết cho Ngài,
Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề, Hằng che chở dưới tay quyền oai.
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