ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 3 มีนาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น. ผูเทศนา : อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจื้อผิง
ผูนาํ ประชุม : คุณสิร/ิ คุณจาวเสี้ยวฉือ
ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณจินตนาภรณ/คุณจางเจียยุน
ผูอ า นพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณพรศิริ
ผูอธิ
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณจางเฟง ฉิน
ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน
คุณจาวกั๋วรุย คุณซือติ้งเสิ้น คุณหลี่ชิงชิง

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)
 สามัคคีธรรม “วันรวีวารศึกษา”
ษา” เวลา 13:00-15:00 น.ที่หอง 50
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 10 มี.ค. 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

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
ขายึดมั่นในคําสัญญา เชื่อและฟงคํา
ใครครวญพระวจนะ :
2 ทิโมธี 3:16-17
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“สดุดี 119:33-48”
คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
คณะนักรองภาคภาษาไทย :
Trust and Obey
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณจางเฟง ฉิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”
เทศนา :
พระคัมภีรเทานัน้
อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจื้อผิง
“รากฐานของคริสตจักรแท”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธมี หาสนิท :
อ.เนนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
การแสดง :
ชั้นรวีฯ เด็ก
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :
ผูถ อื ถาดขนมปง-น้าํ องุน : คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณคังเหมยหลาน คุณสุขุม

ใครครวญพระวจนะ

พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน
การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม
เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง (2 ทิโมธี 3:16-17)

ข า ว ส า ร
  () 
ขอเชิญชวนพี่นองคริสตจักรพระคุณ (เด็กเล็ก เด็กโต
วัยรุน ผูใหญ ผูอาวุโส) ทุกทาน รวมสามัคคีธรรมใน
“วันรวีวารศึกษา”
ษา” (วันนี้) เวลา 13:00-15:00 น.ที่หอง 50
สนุกสนานไปกับเกมสพระคัมภีร/ เกมสมหาสมบัติ และ
รับคําหนุนใจจากพระคัมภีร ปดทายดวยอาหารวาง

  !"#$
คุณสุงอี้หลง และคุณจาวกั๋วเวย ไดคลอดลูกคนที่ 2
ด.ช.ณพัฒน (ฉุงเจียหนาน) เมื่อวันอังคารที่ 26
ก.พ. ขอพีน่ องอธิษฐานเผื่อสุขภาพของแมและลูก
การดูแลลูก และการปรับตัวของทั้งครอบครัว

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2019
ผูนําประชุม : คุณสุเมธ
ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอานพระวจนะ : คุณวิภาวัลย
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสุมล
ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเพชรรัตน คุณกอบกาญจน
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

61
107

คน
คน

เด็ก
เด็ก

11 คน
7 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 24 กุมภาพันธ 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
เงินถวายจากคณะสตรี
รวม

125,611.25 บาท
910.00 บาท
126
126,521.
521.25 บาท

ทีเริ มต้นของปั ญญาเป็ นอย่างนี คือจงเอาปั ญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู ้ไว้
จงตีราคาปั ญญาให้สูง และปั ญญาจะยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดปั ญญาไว้ ปั ญญาจะให้เกียรติเจ้า
เธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้า จะให้มงกุฎงามแก่เจ้า" (สุ ภาษิต 4:7-9)

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

หนาที่
นํานมัสการ

คุณสิชาญ

คุณสิริ

นําเพลงสั้น

คุณสิชาญ

คุณสิริ

เทศนา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณพรพิมล

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณพัทธมน

คุณนงคลักษณ
คุณสุภัทรา
คุณกอมณี
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

คุณรพีพรรณ
คุณณัฐฐิตชิ ญา
คุณวรรณนิสา
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

17 มี.ค.

24 มี.ค.

31 มี.ค.

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  มีนาคม 

7 เม.ย.

คุณชาญกิจ

คุณอภิทาน
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณชาญกิจ
คุณคังเหมยหลาน
คุณวันทนาพร
อ.อนุชา
อ.นนทชัย
ขอบป
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณนภนันท
คุณภัทรพร
คุณดวงรัตน
คุณสมสิริ
คุณสุภัทรา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน
คุณสุมล
คุณวรวดี
คุณขวัญเนตร คุณพรรณี
คุณอุไรพร
คุณรพีพรรณ
คุณณัฐฐิตชิ ญา คุณฑิฆัมพร

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

