CHÖÔNG TRÌNH THÔØ PHÖÔÏNG CHUÙA
Chuùa nhaät 20 thaùng 9 naêm 2015

Nhã-ca 3:1-5. Gióp 23:3

Höôùng daãn: Chaáp söï. Ngoâ May

3

Chaøo möøng
Thaàm nguyeän HT ñöùng
Ca ngôïi Chuùa. TC 355 ; 219
Caàu thay vaø Khai leã
Kinh thaùnh ñoái ñaùp 64
Laøm chöùng—Daâng hieán
Giôø Thieáu nhi
Ca ngôïi Chuùa TC 362
Lôøi Chuùa Nhaõ-ca 3:1-5

NÔI NAØO TÌM ÑÖÔÏC CHUÙA?
Thaùnh ca ñaùp öùng 269 c1,4
Thoâng caùo
Caàu nguyeän chung - Toân Vinh
Chuùc phöôùc

TAÁT LEÃ

CAÂU GOÁC THIEÁU NHI
Gieâ-reâ-mi 29:13. Caùc ngöôi seõ tìm ta vaø gaëp ñöôïc,

Khi caùc ngöôi tìm kieám ta heát loøng.

Ôi! Chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa,
Hầu cho đi đến trước tòa của Ngài!

Câu hỏi muôn thuở: Chúa nơi nào?
Yêu song phương: Chúa tìm và Tìm Chúa
1

1. Có những “Ban đêm” trong đời sống. C1
Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu,
2. Có những “Nẽo đường” đã trãi qua. C2
2
Tôi nói: Ta sẽ chỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành,
Trải qua các đường phố, các ngã ba,
Đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu.

3. Có những “Kẻ canh” ta sẽ gặp. C3
3
Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi.
Tôi hỏi rằng: Các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng?
4. Có những “Nắm lấy” cần phải giữ. C4b
4
….Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra,
5. Có những “Trở về” thuở ban đầu. C4c
4
….Cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi,
Vào phòng của người đã thai dựng tôi.
6. Có những “Kinh động” đáng phân biệt. C5
5
Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi
Bởi những hoàng dương hay là con nai đồng nội,
Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta
Cho đến khi nó muốn.

