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Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta;
và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài,

tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong.
Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

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.
Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va,

như những ngày xưa, và như những năm thượng cổ.

( Ma-la-chi 3:1-4 )
(8:30) Steve and Jennifer Carrera Family

(11:00) Ben and Sara Dodd Family



Khúc Dạo Đầu
For Unto Us a Child is Born (Handel)

Hợp Ca
Celtic Noel ( (Members of the) Covenant School Ensemble )

Kinh Thánh Đối Đáp
(Lu-ca 1:68-69)

Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài,

Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài,
Một Đấng Cứu thế có quyền phép!

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

Chúa Đến Dương Trần ( tc.83 )

1. Vì yêu nhân gian Jêsus đến nơi dương trần.
Máng cỏ đê hèn thân Chúa cam chịu bần hàn.
Cô đơn nghèo nàn với biết bao nhọc nhằn.
Ngài đem an vui đến cho tất cả nhân loại.
Hãy hát vang lên! Danh Ngài Em-ma-nu-ên.
Chúa đến dương trần để cứu rỗi mọi tội nhân.

2. O come, O come, thou Lord of might,
who to thy tribes, on Sinai’s height,
in ancient times didst give the law
in cloud and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to thee, O Israel.

3. Trần gian đau thương con người sống trong vô vọng.
Nhưng có tin mừng do Chúa Con Trời hạ sinh.
Âu lo, phiền muộn Chúa gánh thay loài người.
Trần gian khinh chê chối bỏ chính Vua muôn đời.
Ấy bởi thương tôi Jêsus chẳng than một lời.
Nhân thế vô vọng, Chúa đến để ban bình an.

4. Tại gô-gô-tha nhân loại đóng đinh Con Trời.
Thập giá khổ hình Jêsus gánh thay tội nhân.
Đau thương một mình Chúa gánh thay tội tình.
Vì yêu nhân gian Jêsus phó bỏ thân vàng.
Ấy bởi thương anh trên đồi huyết Chiên Con tràn.
Hãy đến bên Ngài, xin Chúa thứ tha tội anh.

5. O come, thou Key of David, come
and open wide our heav’nly home;
make safe the way that leads on high,
and close the path to misery.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to thee, O Israel.
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Suy Ngẫm Lời Chúa
Christmas Stumps

( Ê-sai 11:1-10, )
Dr. Tom Gibbs

Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2 Thần của Đức
Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh
sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 3 Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui;
chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. 4 Nhưng Ngài
sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài
sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. 5 Sự
công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. 6 Bấy giờ
muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng
chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. 7 Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ
chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. 8 Trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang,
trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. 9 Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi
thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che
lấp biển. 10 Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều
tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển.

Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa
rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. 9 Ngài phán: Đi đi! nói với dân nầy rằng: Các ngươi hãy
nghe, nhưng chẳng hiểu chi; hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. 10 Hãy làm cho dân ấy béo
lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được,
nó trở lại và được chữa lành chăng! 11 Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp
rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất
đã nên hoang vu cả; 12 cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu
điều. 13 Giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng, như
khi người ta hạ cây thông cây dẽ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó.
(Ê-sai 6:8-13)

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi
gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.
(Giăng 12:24)
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Cảm Tạ và Cầu Thay

Xưng Nhận Đức Tin

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời,
và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.

Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.

Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài;
nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.

Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài,

thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,
là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục,
hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài,

thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

( Giăng 1:1-5,10-14 )

Thánh Ca Đức Tin
Đến Tôn Thờ ( tc.69 v.5 )

5. All creation, join in praising
God the Father, Spirit, Son;
evermore your voices raising
to th’eternal Three in One:
Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,
Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.
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Xưng Nhận Tội Lỗi

What shall I render to Thee for the gift of gifts,
Your own dear Son, begotten, not created,
my Redeemer, my Surety, my Substitute.

Herein is a wonder of wonders:
He came below to raise me above,

was born like me that I might become like Him.
Herein is power:

By man death gained it’s power over men;
By the Word made man, death has been destroyed and life

raised up anew.
Herein is love:

When I cannot rise to Him, He draws near on wings of grace,
to raise me to Himself.

Herein is wisdom:
When I was undone, with no will to return to Him,

and no intellect to devise recovery,
He came, God-incarnate, to save me to the uttermost,

as a man to die my death,
to shed his blood on my behalf,

to offer His perfect righteousness for me.
Let me with Simon clasp the new-born child to my heart,

embrace Him with undying faith,
exulting that He is mine and I am His. Amen.

Thánh Ca Nguyện Ước
Infant Holy, Infant Lowly ( 216 )

1. Infant holy, infant lowly, for his bed a cattle stall;
oxen lowing, little knowing Christ, the babe, is Lord of all.
Swift are winging angels singing, noels ringing, tidings bringing:
Christ the babe is Lord of all. Christ the babe is Lord of all!

2. Flocks were sleeping: shepherds keeping vigil till the morning new
saw the glory, heard the story, tidings of a gospel true.
Thus rejoicing, free from sorrow, praises voicing, greet the morrow:
Christ the babe was born for you. Christ the babe was born for you.
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Cầu Nguyện Cho Hội Thánh ở Khắp Mọi Nơi

Dâng Hiến

Thánh Ca Sự Chuẩn Bị
Let All Mortal Flesh Keep Silence ( 193 )

1. Let all mortal flesh keep silence, and with fear and trembling stand;
ponder nothing earthly-minded, for with blessing in his hand,
Christ our God to earth descendeth, our full homage to demand.

2. King of kings, yet born of Mary, as of old on earth he stood;
Lord of lords, in human vesture, in the body and the blood,
he will give to all the faithful his own self for heav’nly food.

3. Rank on rank the host of heaven spreads its vanguard on the way,
as the Light of light descendeth from the realms of endless day,
that the pow’rs of hell may vanish as the darkness clears away.

4. At his feet the six-winged seraph; cherubim, with sleepless eye,
veil their faces to the presence, as with ceaseless voice they cry,
"Alleluia, alleluia, alleluia, Lord Most High!"
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