ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 17 มีนาคม ค.ศ. 2019
ผูเล
เลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูเ ทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูอ ธิษฐานเผื
ฐานเผือ่ ทรัพย : คุณนงคลักษณ
ทีมตอนรับ : คุณอุไรพร คุณวิภาวัลย
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
อานพระวจนะ :
เทศนา :
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

เวลา : 10.30 น.
ผูนาํ ประชุม : คุณสิชาญ
ผูอ า นพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา

ฉันไดวางใจในพระเจา เปดดวงตา
ฉันเปนที่รักยิ่ง แกวตาดวงใจ

ข า ว ส า ร
คุณนงคลักษณ

“จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา”
“ปฐมกาล 2:4-25”
คุณภัทรพร
“อาดัมและเอวา”
อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
“ปฐมกาล 2:4-25”
“พระคริสตนําหนา”

     
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

   (31 ..)
วันอาทิตยที่ 31 มี.ค. เปนสัปดาหประกาศ เทศนาโดย
อ.อนุชา ขอบป ขอพี่นองเชิญชวนครอบครัว เพื่อนๆ
ที่ยังไมรูจักพระเจา มารวมรับฟงเรื่องขาวประเสริฐ
และโปรดอธิษฐานเผื่อ

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูเ ทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูอานพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณณัฐฐิติชญา

ผูใหญ
ผูใหญ

73
122

คน
คน

เด็ก
เด็ก

8
4

คน
คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2019

“สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร”

เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2019
ผูนําประชุม : คุณสิริ
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณรพีพรรณ
ทีมตอนรับ : คุณนงคลักษณ คุณชนมน

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
 ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่หอ ง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจือ้ ผิง คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน คุณสุขมุ คุณคังเหมยหลาน)
 กลุม เซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 32
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 24 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

คุณกอมณี

94,036.00 บาท
94,
94,036.
036.00 บาท

ขอใหพระองคทรงโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงมากฝายจิตใจแกทาน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค
ตามความไพบูลยแหงพระสิริของพระองค เพื่อพระคริสตจะทรงสถิตในใจของทาน
ทางความเชื่อ เพื่อวาเมื่อทานไดวางรากลงมั่นคงในความรักแลว ทานก็จะไดมีความสามารถหยั่งรูพรอม
กับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกวาง ความยาว ความสูง ความลึก คือใหซาบซึ้งในความรัก
ของพระคริสตซึ่งเกินความรู เพื่อทานจะไดรับความไพบูลยของพระเจาอยางเต็มเปยม
(เอเฟซัส 3:16-19)

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2019 (มกราคม – มีนาคม)

 
    
 !" # $ 
%& $'%(&' )*
 

,#(-.&   /'*
.0./1 & 0(  #
   : !"!#

 #  & #($%,
"& 0$'.  2% 
 $

 /3 # ' .
 0'
&
 
% 
 &!  '!  ( 9:27-38)
%
 0  
 34.15:6 Justification by Faith Alone
 – 2 .0. 0,' # 5
/3  * 0" ( # 


ห้อง

. *$

41

 $

42

$-

51

)

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  มีนาคม 

50/B


44$-
)

- 
'
- *

53
50/A
43
52

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

หนาที่
นํานมัสการ
นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

31 มี.ค.

คุณชาญกิจ

7 เม.ย.

คุณสิริ
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณชาญกิจ คุณคังเหมยหลาน
คุณวันทนาพร
อ.อนุชา
อ.นนทชัย
ขอบป
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ คุณนภนันท
คุณพรพิมล คุณสุมล
คุณสมสิริ
คุณสุภัทรา คุณเยี่ยนเสียงเซียน
คุณสุมล
คุณวรวดี
คุณขวัญเนตร คุณพรรณี
คุณจําเริญ
คุณรพีพรรณ
คุณอุไรพร
คุณฑิฆัมพร

14 เม.ย.

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

21 เม.ย.

คุณเทียนชัย
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณจินตนาภรณ
คุณจางเจียยุน
อ.เหอจื้อผิง
คุณพรศิริ
คุณดวงรัตน
คุณจาวเจวียน
คุณจางจาน
คุณพรรณี
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณสุมล

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)
16 สุขุมวิทTel
19: แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวัฒนา กรุ
งเทพฯ
10110 BTS อโศก
1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3
02-253-3227, 02-651-0418;
Fax
: 02-651-0419
Email ทางออก
: gbch50@yahoo.com
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

