
JESUS, THE ROCK AND REFUGE 
Sáng tác: MS David Dong 2007 

 

   |F             |Bb         C     |F  | Bb C   | F          |Bb  
Giê-xu thiếu vắng Ngài lòng con bất an.     Giê-xu chính Chúa là nguồn  
       |C  | C       |Dm               |Dm        |G              | 
ơn cứu giúp.   Từ khi có cứu Chúa trong đời, dương thế không ai sánh  
Bb              |Gm               |Gm               |F       |C 
bằng, vượt trên hết  mọi điều diệu kỳ chỉ duy mình Chúa Giê-xu .  
           |F      |Bb      |C  |C     |Dm   |Bb            |C  |C  | 
CHORUS: Giê-xu vầng đá chở che.    Giê-xu là tất cả cho cuộc đời !  
  |F       |Bb      |C |C |Bb                |C            F 
Giê-xu vầng đá chở che.    Điều chi quá khó, có Giê-xu làm rồi .  

INTERLUDE: Giê-xu (***) x 7  

 
  |F           |Bb      C        |F  |Bb C |    F          |Bb  
Jesus, missing You I’m not peaceful.        Jesus, for You are the  
          |C                 |Dm          |Dm          |G      
source of help. Since You've come into my heart there's no one be like  
|G        |Bb            |Gm             |F   | C  |  
You. Exceeding ev'ry wonders there's only Jesus.  

   |F      |Bb      |C |C   |Dm        |Bb          |C  |C  |F     
Jesus, The Rock, Refuge. Jesus, You're everything to me! Jesus, The  
Bb       |C  |C   |Bb                |C               |F  | F  |  
Rock, Refuge.       What is too hard You have done for me. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JESUS THE ROCK, REFUGE  
Sáng tác: David Dong 2007 

Giê-xu thiếu vắng Ngài lòng con bất an. Giê-xu chính Chúa là nguồn ơn 
cứu giúp. Từ khi có cứu Chúa trong đời, dương thế không ai sánh bằng, 
vượt trên hết mọi điều diệu kỳ chỉ duy mình Chúa Giê-xu .  

Giê-xu vầng đá chở che. Giê-xu là tất cả cho cuộc đời ! Giê-xu vầng đá 
chở che. Điều chi quá khó, có Giê-xu làm rồi .  

Jesus, missing You I’m not peaceful. Jesus, for You are the source of help. Since You've come 
into my heart there's no one be like You. Exceeding ev'ry wonders there's only Jesus.  

Jesus, The Rock, Refuge. Jesus, You're everything to me! Jesus, The Rock, Refuge. What is too 
hard You have done for me. [ Thiên Ân] 

 

Jesus without you my life's lonely 

Jesus You are the One I adore. 

Since You've come into my heart there's no one be like You. 

Over all the wonderful ones is my Savior (x2)  

Jesus the Rock, my Refuge.  

Jesus You're everything to me! 

Jesus the Rock, my refuge. 

He is able more than anyone. (MS Đông)  

 
 

 



 

 

 

 

JESUS ROCK  
Sáng tác: David Dong 2007 

 

   |G             |C         D     |G  | C D   | G           |C   
Giê-xu thiếu vắng Ngài lòng con bất an.     Giê-xu chính Chúa là nguồn  
       |D  | D       |Em               |Em        |A              | 
ơn cứu giúp.   Từ khi có cứu Chúa trong đời, dương thế không ai sánh  
C              |Am               |Am               |G       |D 
bằng, vượt trên hết  mọi điều diệu kỳ chỉ duy mình Chúa Giê-xu .  
           |G      |C      |D  |D     |Em   |C              |D  |D  | 
CHORUS: Giê-xu vầng đá chở che.    Giê-xu là tất cả cho cuộc đời !  
  |G       |C      D  |D   |C              |D             |G  
Giê-xu vầng đá chở che.    Điều chi quá khó, có Giê-xu làm rồi .  

INTERLUDE: Giê-xu (***) x 7  

 

 

Jesus, missing You I’m not peaceful. Jesus, for You are the source of help. Since You've come 
into my heart there's no one be like You. Exceeding ev'ry wonders there's only Jesus.  

Jesus, The Rock, Refuge. Jesus, You're everything to me! Jesus, The Rock, Refuge. What is too 
hard You have done for me. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JESUS THE ROCK, REFUGE  
Sáng tác: David Dong 2007 

Giê-xu thiếu vắng Ngài lòng con bất an. Giê-xu chính Chúa là nguồn ơn 
cứu giúp. Từ khi có cứu Chúa trong đời, dương thế không ai sánh bằng, 
vượt trên hết mọi điều diệu kỳ chỉ duy mình Chúa Giê-xu .  

Giê-xu vầng đá chở che. Giê-xu là tất cả cho cuộc đời ! Giê-xu vầng đá 
chở che. Điều chi quá khó, có Giê-xu làm rồi .  

Jesus, missing You I’m not peaceful. Jesus, for You are the source of help. Since You've come 
into my heart there's no one be like You. Exceeding ev'ry wonders there's only Jesus.  

Jesus, The Rock, Refuge. Jesus, You're everything to me! Jesus, The Rock, Refuge. What is too 
hard You have done for me. [ Thiên Ân] 

 

Jesus without you my life's lonely 

Jesus You are the One I adore. 

Since You've come into my heart there's no one be like You. 

Over all the wonderful ones is my Savior (x2)  

Jesus the Rock, my Refuge.  

Jesus You're everything to me! 

Jesus the Rock, my refuge. 

He is able more than anyone. (MS Đông)  



 
 

 

 

 

 


