ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 10 มีนาคม ค.ศ. 2019
เวลา : 10.30 น.
ผูเล
เลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูนาํ ประชุม : คุณสุเมธ
ผูเ ทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผูอ า นพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณเทียนชัย
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณเพชรรัตน คุณกอบกาญจน
ทีมตอนรับ : คุณนงคลักษณ
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :

พรุงนี้ สิ่งเดียว
ตลอดชีวิต

อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
“โคโลสี 3:1-14”
คุณวรรณนิสา
อานพระวจนะ :
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“ขอบพระคุณ”
เทศนา :
“บทเรียนจากคําอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
“มัทธิว 26:36-46”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
“รักพระเยซู รักมากกวากอน”
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2019
ผูนําประชุม : คุณสิชาญ
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนงคลักษณ
ทีมตอนรับ : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิตชิ ญา

ผูเ ทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูอานพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา

รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน
 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
 กลุม เซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 32
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 17 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
 ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่หอ ง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจือ้ ผิง คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน คุณสุขมุ คุณคังเหมยหลาน)

ข า ว ส า ร
     
วันศุกรประเสริฐ วันศุกรที่ 19 เมษายน 2019
2019
นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น.
วันอีสเตอร วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019
2019
นมัสการรับอรุณ เวลา 7.00 – 7.50 น.
รับประทานอาหารเชา เวลา 8.00 – 9.00 น.
นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น.ที่หองประชุมชัน้ 1

   
ขอเชิญพี่นองทุกทานที่สนใจไปรวมแจกใบปลิวที่
บริเวณตลาดโบเบวันเสารหนา (16 มี.ค.) มารวมตัว
กันเวลา 13.00 น. ที่ล็อบบี้โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ
(ตั้งอยูบนอาคารโบเบทาวเวอร) เพื่อประกาศขาว
ประเสริฐใหกับคนในบริเวณตลาดโบเบ

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2019 :
ผูใหญ

190 คน

เด็ก

15 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
เงินถวายสําหรับการใชสถานที่แตงงาน
รวม
เงินถวายใหดวยรัก (เนือ่ งในพิธีมหาสนิท)

213,331.00 บาท
4,000.00 บาท
217,
17,331.
331.00 บาท
10,617.00 บาท

ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผนู ้  นั ทูลขอจากพระเจ้า ผูท้ รงโปรดประทานให้แก่คนทังปวง
ด้วยพระกรุ ณาและมิได้ทรงตําหนิ แล้วผูน้  นั ก็จะได้รับสิ) งที)ทลู ขอ แต่จงให้ผนู ้  นั ทูลขอด้วยความเชื)อ
อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผูท้ ี)สงสัยเป็ นเหมือนคลื)นในทะเลซึ) งถูกลมพัดซัดไปมา ผูน้  นั จงอย่าคิดว่าจะ
ได้รับสิ) งใดจากพระเจ้าเลย เขาเป็ นคนสองใจไม่มน)ั คงในบรรดาทางที)ตนประพฤติน นั
(ยากอบ 1:5-8)

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2019 (มกราคม – มีนาคม)
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ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.)

หนาที่
นํานมัสการ

คุณสิริ

นําเพลงสั้น

คุณสิริ

เทศนา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณพัทธมน

ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

24 มี.ค.

คุณรพีพรรณ
คุณณัฐฐิตชิ ญา
คุณกอมณี
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

31 มี.ค.

คุณชาญกิจ

7 เม.ย.

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

14 เม.ย.

คุณสิชาญ
คุณสิชาญ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณขวัญเนตร
คุณชาญกิจ
คุณดวงพร
คุณชูพรรณ
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

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

