
“"Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta 

mà bị thương. Bởi sự sửa-phạt người chịu chúng ta được bình-an, bởi 

lằn roi người chúng ta được lành bình” Ê-sai 53:5  

Hy Sinh Cho Tình Yêu 



Leã  Thöông  Khoù - Good  Friday  Program 

ThÙ Sáu: 15/04/2022   Lúc: 7:30 PM  ~  Good Friday:  04/15/2022 Time: 7:30 PM 

 

Hoan nghênh & chào mừng  ………....……..……… Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 

Thánh ca "Ca Ngợi Dòng Huyết Báu” ………….…….......……….. Hội chúng * 

Cầu nguyện khai lễ  ………………...….....….…… Mục sư Nguyễn Đức Tuệ * 

Thánh ca "Thánh Chúa Siêu Việt” ………...……….….….……….. Hội chúng * 

Thánh ca "Thập Tự Xưa” …………...……..…………..….……….. Hội chúng * 

Cử hành Thánh lễ Tiệc Thánh  …………....….…… Mục sư Nguyễn Đức Tuệ  

TC #97: “Hy Sinh Vì Con” 

Múa Thập Giá …………………………..….….………...…..…. Ban Thiếu Nhi  

Song ca "Đau Thương Tan Biến”    Bà Trần B. Miên & Bà MS Nguyễn Đ. Tuệ  

Hợp ca “Via Dolorosa”  …...…….……...….…… Ban hát Hội Thánh Houston 

Đơn ca "Gánh” ……………………......................……………...…… Trang Đài 

Đọc Kinh Thánh “Rô-ma 5:6-10” …….……….……... Bà Đặng Mỹ Duyên * 

Sứ Điệp Thương Khó ………………………..…..... Mục sư Phan Thanh Liêm 

Lời kêu gọi ……………………………………….... Mục sư Phan Thanh Liêm 

Cầu nguyện chung – Hát tôn vinh  ……….……..…….……….… Hội chúng * 

Thông Báo + Mời Tiệc trà …………………...…….. Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 

Chúc phước  …………...……...…………….…… Mục sư Phan Thanh Liêm * 

  

(*) Hội Chúng đứng  

                                      Chủ Đề:  “Hy Sinh Cho Tình Yêu ” 

Câu Gốc: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, 

khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”                                                                              
Rô ma 5:8 

                                     Kinh Thánh:  Rô-ma 5:6-10 

Kính mời quý con cái Chúa và gia đình đến nhà thờ để tham dự Chương 

Trình: MỪNG CHÚA PHỤC SINH" vào lúc 10:00 sáng Chúa Nhật, ngày 

17/4/2022. Sau chương trình sẽ có tiệc ngoài trời và các trò chơi vui nhộn cho 

các em Thiếu Nhi. Rất mong sự hiện diện của quý vị.  

 

Mục Sư và Ban Chấp Hành/Chấp Sự Hội Thánh 

Ghi Chép Sứ Điệp 
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“"Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu 

chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ 

thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa 

Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là 

người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay 

chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài 

được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! Vì nếu khi chúng ta còn là 

thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi 

sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ 

nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!” Rô-ma 5: 6-10  


