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Khúc Dạo Đầu
Now Let Us All Praise God and Sing

Kinh Thánh Đối Đáp
(Thi-thiên 96:1-4)

Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va;
Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.

Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài;
Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.

Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước,
Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân.

Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm;
Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần.

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
Tụng Mỹ Chúa Linh Năng ( tc.1 vv.1-2,4-5 )

1. Quì lạy Chúa Đấng Linh Năng, Vua Vinh Diệu tạo vạn vật chúng dân!
Này hồn hỡi, hãy tôn ca Ngài, là nguồn linh năng, sông cứu ân!
Tôn vinh danh Chúa, Đồng tâm mãi trổi khúc kim cầm,
Cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.

2. Quì lạy Chúa Đấng cao minh cai trị vạn vật, khôn ngoan quảng thông;
Ngài dùng cánh chim ưng nâng ngươi, ban điều cao hơn ngươi ước mong;
Bao nhiêu nhu yếu Ngài hằng ban cho không diên trì,
Lòng Ngài thật ngươi không thể am tri.

4. Praise to the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee,
decked thee with health, and with loving hand guided and stayed thee;
How oft in grief hath not he brought thee relief,
spreading his wings to o’er shade thee!

5. Quì lạy Chúa với cả tâm linh cùng mọi điều chi trong chính ta,
Này toàn thể chúng sinh mau tung hô thờ phượng Danh Chúa Chí Cao!
Muôn muôn dân thánh đồng thanh hô, A-men rập ràng,
Thờ lạy Vua muôn vua cách hân hoan.
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Tiệc Thánh
O Sacred Head, Now Wounded ( 247 )

1. O sacred Head, now wounded,
with grief and shame weighed down;
now scornfully surrounded
with thorns, thine only crown;
O sacred Head, what glory,
what bliss till now was thine!
Yet, though despised and gory,
I joy to call thee mine.

2. What thou, my Lord, hast suffered
was all for sinners’ gain:
mine, mine was the transgressions,
but thine the deadly pain.
Lo, here I fall, my Savior!
’Tis I deserve thy place;
look on me with thy favor,
vouchsafe to me thy grace.

3. What language shall I borrow
to thank thee, dearest Friend,
for this, thy dying sorrow,
thy pity without end?
O make me thine forever;
and should I fainting be,
Lord, let me never, never
outlive my love to thee.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
“Show me your glory — when nothing less than reality

will do.”
( Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18 )

Dr. Os Guinness

Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!
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Cảm Tạ và Cầu Thay

Xưng Nhận Đức Tin

Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được,
là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.

Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất,
vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị,

hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài
và vì Ngài mà được dựng nên cả.Ngài có trước muôn vật,

và muôn vật đứng vững trong Ngài.
Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh.

Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết,
hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.

Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của
mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá,

thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài
mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.

( Cô-lô-se 1:15-20 )

Tôn Vinh Ba Ngôi
Tôn vinh danh Cha thiên thượng,

Và Vua Jêsus, cùng với Đức Thánh Linh.
Như luôn hằng có trong ban đầu,
Hôm nay và mãi không thay dời.

Ba Ngôi vinh hiển. . .Amen! Amen!
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Xưng Nhận Tội Lỗi

O Lord our God,
We have transgressed your law

by creating imaginary gods after our own likeness,
and by living in service to them.

We have created gods out of possessions,
wealth, hobbies, health and beauty,

passions and talents,
family members, friends,

preferences, longings and goals,
and all kinds of other things.

We have treated these good things as ultimate,
instead of using them to bring you glory.

We have placed these lifeless idols above the true and living God.
Our lives have taken their shape

out of reverence of these false gods.
By the power of our King Jesus,

release us from the bondage that we have created to these idols.
Forgive us for our waywardness

and cause us to walk in uprightness before you, O God.
Amen.

Hãy tin vào sứ điệp Tin Lành:
trong Chúa Jesus ngươi được thứ tha

Thánh Ca Cảm Tạ
Let Us Love and Sing and Wonder ( 172 vv.1-2,4-5 )

1. Let us love and sing and wonder, let us praise the Savior’s name!
He has hushed the law’s loud thunder, he has quenched Mount Sinai’s flame:
he has washed us with His blood, he has brought us nigh to God.

2. Let us love the Lord who bought us, pitied us when enemies,
called us by his grace, and taught us, gave us ears and gave us eyes:
he has washed us with His blood, he presents our souls to God.

4. Let us wonder; grace and justice join and point to mercy’s store;
when through grace in Christ our trust is, justice smiles and asks no more:
he who washed us with his blood has secured our way to God.

5. Let us praise, and join the chorus of the saints enthroned on high;
here they trusted Him before us, now their praises fill the sky:
“You have washed us with Your blood; You are worthy, Lamb of God!”
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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

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị
Yêu Chúa Hơn ( tc.182 vv.1-3 )

1. Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thuộc tôi;
Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Jêsus ôi!
Nguyền luôn kính mến Jêsus là Cứu Chúa khoan hồng;
Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.

2. Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu;
Vì tôi, huyết Chúa đổ, thật cứu ân, Ngài rộng sâu;
Lòng yêu Chúa thêm mãi nhơn Ngài đã đính mão gai;
Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài.

3. Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại đất hay về nhà Cha;
Đời tôi tán mỹ Chúa nguyền hát vang bài thần ca;
Dầu khi ốm đau, lúc trên giường sắp trút hơi tàn,
Từ trước đã mến Chúa rày yêu mến thêm nồng nàn.
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