
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 8/7/2022 – 8:30 | 11:00 am
2143 N Ballas Rd.

St. Louis, MO 63131

*********

Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt,
cây sanh trái tốt không phải là cây xấu;

vì hễ xem trái thì biết cây.
Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai,

hay là trái nho nơi chòm kinh cước.
Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện,

kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác;
vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.

( Lu-ca 6:43-45 )



Khúc Dạo Đầu

Kinh Thánh Đối Đáp
(Thi-thiên 34:1-3)

Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn,
Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.

Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,
Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.

Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va,
Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.

Thánh Ca Tôn Vinh

I Stand Amazed

1. I stand amazed in the presence of Jesus, the Nazarene,
and wonder how He could love me, a sinner, condemned, unclean.

REFRAIN:
How marvelous, how wonderful! And my song shall ever be:
How marvelous, how wonderful is my Savior’s love for me.

2. He took my sins and my sorrows He made them His very own.
He bore the burden to Calvary and suffered and died alone.

3. When with the ransomed in glory His face I at last shall see
’twill be my joy through the ages to sing of His love for me.
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Tiệc Thánh

Behold the Lamb

1. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us.
And we remember the promise made
that all who come in faith find forgiveness at the cross.
So, we share in this Bread of Life, and we drink of His sacrifice,
as a sign of our bonds of peace around the table of the King.

2. The body of our Saviour, Jesus Christ, torn for you:
eat and remember the wounds that heal,
the death that brings us life, paid the price to make us one.
So, we share in this Bread of Life, and we drink of His sacrifice,
as a sign of our bonds of love around the table of the King.

3. The blood that cleanses every stain of sin, shed for you:
drink and remember He drained death’s cup
that all may enter in to receive the life of God.
So, we share in this Bread of Life, and we drink of His sacrifice,
as a sign of our bonds of grace around the table of the King.

4. And so with thankfulness and faith we rise to respond
and to remember our call to follow
in the steps of Christ as His body here on earth.
As we share in His suffering, we proclaim: Christ will come again!
And we’ll join in the feast of heav’n around the table of the King.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
Sowing Seeds and Reaping Hearts

( Ma-thi-ơ 13:1-9,18-23 )
Dr. Tom Gibbs

Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp
xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân
đứng trên bờ. 3 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có
người gieo giống đi ra đặng gieo. 4 Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay
xuống và ăn. 5 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu,
liền mọc lên; 6 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. 7 Một
phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. 8 Một phần khác nữa rơi
nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục,
hoặc một hột ba chục. 9 Ai có tai, hãy nghe!
Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. 19 Khi người nào nghe đạo
nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ
chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. 20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là
kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi,
đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. 22 Kẻ nào chịu lấy hột
giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải,
làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. 23 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi
đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm,
hột khác sáu chục, hột khác ba chục.
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Cảm Tạ và Cầu Thay

Thánh Ca Ăn Năn

Have Mercy

Have mercy on me. Have mercy on me.
O Lord, have mercy. O Lord, have mercy.

Thánh Ca Nguyện Ước

All I Have Is Christ

1. I once was lost in darkest night yet thought I knew the way;
the sin that promised joy and life had led me to the grave.
I had no hope that You would own a rebel to Your will
and if you had not loved me first I would refuse You still.

REFRAIN:
Hallelujah! All I have is Christ!
Hallelujah! Jesus is my life!

2. But as I ran my hell-bound race, indiff’rent to the cost
You looked upon my helpless state and led me to the cross;
and I beheld God’s love displayed, You suffered in my place,
You bore the wrath reserved for me, now all I know is grace!

3. Now Lord I would be Yours alone and live so all might see
the strength to follow Your commands could never come from me.
O Father use my ransomed life in anyway You choose
and let my song forever be my only boast is You.
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Update from the Pulpit Committee

Garrett Jacobs

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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Thánh Ca Sự Chuẩn Bị

Speak, O Lord

1. Speak, O Lord, as we come to You
to receive the food of Your holy Word.
Take Your truth, plant it deep in us;
shape and fashion us in Your likeness,
that the light of Christ might be seen today
in our acts of love and our deeds of faith.
Speak, O Lord, and fulfill in us
all Your purposes for Your glory.

2. Teach us, Lord, full obedience,
Holy reverence, true humility.
Test our thoughts and our attitudes
in the radiance of Your purity.
Cause our faith to rise, cause our eyes to see
Your majestic love and authority.
Words of pow’r that can never fail;
let their truth prevail over unbelief.

3. Speak, O Lord, and renew our minds;
help us grasp the heights of Your plans for us.
Truth unchanged from the dawn of time,
that will echo down through eternity.
And by grace we’ll stand on Your promises;
and by faith we’ll walk as You walk with us.
Speak, O Lord, till Your church is built
and the earth is filled with Your glory.

5


