รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูนาํ ประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณจางเจียยุน/คุณภีรพรรณ
ผูอ า นพระวจนะ : คุณพรรณี/คุณจาวเจวียน ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณศศิรักษ
ผูอธิ
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณฟนเสี่ยวฮวา
ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณจําเริญ คุณสุมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เตอเหลียง
คุณซุนจื้อฮุย คุณโจวตูเจียง คุณจางจาน
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :
เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต
โดยอํานาจความรักพระองค เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค
ใครครวญพระวจนะ :
1 ยอหน 2:6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“ยอหน 15:1-11”
คุณพรรณี/คุณจาวเจวียน
คณะนักรองภาคภาษาไทย :
Sing Joyful Praise
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณฟนเสี่ยวฮวา
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“เชื่อเถิดเทานั้น”
เทศนา :
เขาสนิท
อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
“ยอหน 15:1-11”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
“เหลาทหารของพระคริสต”
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธมี หาสนิท :
อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :
ผูถ อื ถาดขนมปง-น้าํ องุน : คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ

คุณคังเหมยหลาน คุณอภิทาน คุณสุขุม
ใครครวญพระวจนะ

ผูใดกลาววาตนอยูในพระองค ผูนั้นก็ควรดําเนินตามทางที่พระองคทรงดําเนินนั้น
(1 ยอหน 2:6)

ประกาศ
รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน
 นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่ องประชุมชั้น 1
 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่หอ ง 31 (ขอเชิญสมาชิกเขารวม)
 กลุม เซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 32
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 10 ก.พ. 2019)
 ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หอ งรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ทีห่ องนมัสการชัน
้ 4
 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่หอ งประชุมชั้น 1
 ประชุมกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย
งานภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย-จีน เวลา 13.00 น. ที่หอ ง 50 (อ.นนทชยั อ.เหอจื้อผิง
คุณเทียนชัย คุณวิทย คุณจําเริญ คุณดวงพร คุณพรศิริ คุณอรนุช คุณณัฐฐิติชญา คุณตวงเดช คุณสุขุม
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจาวเจวียน คุณสยุมพร คุณคังเหมยหลาน คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณปจฉิม
คุณกรรรณิกา)

ข า ว ส า ร
  
กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใช
ขอมูล e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอลดหยอน
ภาษีแทนใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงาน
การกุศลตางๆ ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงินถวาย
ไปหักภาษีเงินได ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร เพื่อ
กรอกแบบฟอรม หากเปนคนไทยใหชื่อและเลขที่บัตร
ประชาชน หากเปนคนตางดาวใหชื่อตามพาสปอรตและ
เลขที่เสียภาษี 13 หลัก (พรอมสําเนาบัตรผูเสียภาษี)
   2019
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดดูประกาศรายชื่อสมาชิกไดที่
บอรดประกาศหนาหองประชุมชัน้ 1 และประตูหนา
ทางเขาหองประชุมชั้น 4 หากมีรายชือ่ พิมพไมถูกตอง
กรุณาแจงที่สํานักงานคริสตจักร

# #$#%& (3 $.. 2019)
ขอเชิญชวนพี่นองคริสตจักรพระคุณ (เด็กเล็ก เด็กโต
วัยรุน ผูใหญ ผูอาวุโส) ทุกทาน รวมสามัคคีธรรมใน
“วันรวีวารศึกษา”
ษา” (3 มี.ค. 19) เวลา 13:00-15:00 น.
ที่หอง 50 สนุกสนานไปกับเกมสพระคัมภีร/ เกมส
มหาสมบัติ และรับคําหนุนใจจากพระคัมภีร ปดทาย
ดวยอาหารวาง โปรดอยาพลาด!!!!
พลาด!!!!
+,#   
อ.นนทชัย จะเขาอบรมการใหคําปรึกษาในชวงวันที่
2-5, 7-10 ก.พ. 2019 สามารถติดตอ อ.นนทชัยได
หลังเวลา 18.00 น. หรือฝากเรื่องไดที่สํานักงานฯ
# -./
วันอังคารที่ 5 ก.พ. เปนวันหยุดคริสตจักร พี่นอง
สามารถติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 6 ก.พ.

พี่นองที่ไดถวายทรัพยในปป 2018
2018 หากตองการใบอนุโมทนาบัตร (จะออกตามชื่อที่ออกในใบเสร็จ)
เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจงความประสงคไดที่ คุณชาญกิจ ภายในวันที่ 24 ก.พ.

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2019
ผูนําประชุม : คุณสุเมธ
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณน้ําทิพย
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  กุมภาพันธ์ 

ผูเทศนา : คุณชาญกิจ ยงปยะกุล
ผูอานพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสลินทิพย คุณสิชาณีญ

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 27 มกราคม 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

72
135

คน
คน

เด็ก
เด็ก

8
5

คน
คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 27 มกราคม 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม

76,310.00 บาท
76,
76,310.
310.00 บาท

ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.)

หนาที่
นํานมัสการ

17 ก.พ.

24 ก.พ.

คุณชาญกิจ

คุณอภิทาน

นําเพลงสั้น

คุณชาญกิจ

คุณอภิทาน

เทศนา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณอรวรรณ

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณเพชรรัตน

คุณวรวดี
คุณวันดี
คุณพรพิมล
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

คุณวันดี
คุณอภิรดี
คุณภีรพรรณ
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร

ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

3 มี.ค.

คุณสิริ
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณจินตนาภรณ
คุณจางเจียยุน
อ.ชัยวัฒน
ชาวเมืองแมน
คุณพรศิริ
คุณชูพรรณ
คุณสยุมพร
คุณหลูเหยียนเซิน
คุณพรรณี
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณสุมล

10 มี.ค.

คุณสุเมธ
คุณสุเมธ
นพ.ปรีดา
โมทนาพระคุณ
ทีมนมัสการ
คุณวิภาวัลย
คุณฑิฆัมพร
คุณเพชรรัตน
คุณกอบกาญจน
คุณอุไรพร
คุณณัฐฐิตชิ ญา

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร
หากพี่นองพบเห็น สิง่ ผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 BTS อโศก ทางออก 1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3
16 Soi 19 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand (BTS Asoke exit 1; MRT Sukhumvit exit 3)
Tel : 02-253-3227, 02-651-0418; Fax : 02-651-0419 Email : gbch50@yahoo.com

