ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น. ผูเทศนา : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผูนาํ ประชุม : คุณสิร/ิ คุณจาวเสี้ยวฉือ
ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร
ผูอ า นพระวจนะ : คุณดวงรัตน/คุณสมสิริ ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณนภนันท
ผูอธิ
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณจางจาน
ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น
คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง
เชิญชวนนมัสการ :
“สดุดี 18:2”
นมัสการดวยเพลงสัน้ : พระเยซูผูงามเลิศ ไมกางเขนโบราณ แลวแตพระองคเจา
ใครครวญพระวจนะ :
“1 เปโตร 2:9”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“สดุดี 118:1-29”
คุณดวงรัตน/คุณสมสิริ
คณะนักรองภาคภาษาไทย :
Gentle Voice
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณจางจาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“พระเยซูเปรียบดังศิลา”
ศิลาที่มชี ีวติ
อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
เทศนา :
“1 เปโตร 2:4-8”
“พระองคทรงเปนศิลา”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธมี หาสนิท :
อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

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)
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 14 เม.ย. 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

ข า ว ส า ร
     
วันศุกรประเสริฐ วันศุกรที่ 19 เมษายน 2019
นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น.

วันอีสเตอร วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019
นมัสการรับอรุณ เวลา 7.00 - 7.50 น.
รับประทานอาหารเชา เวลา 8.00 - 9.00 น.
นมัสการรวม เวลา 10.00 - 12.00 น. หองประชุมชั้น 1

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2019
ผูนําประชุม : คุณอภิทาน
ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอ านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณฑิฆัมพร
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร คุณพรพรรณา
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณจําเริญ คุณวิภาวัลย

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

76
140

คน
คน

เด็ก
เด็ก

13 คน
7 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม

114,246.00 บาท
114,
14,246.
246.00 บาท

ผูถ อื ถาดขนมปง-น้าํ องุน : อ.นนทชัย คุณสิริ คุณจินตนาภรณ คุณวิทย คุณคังเหมยหลาน คุณสุขุม

ใครครวญพระวจนะ

แตทานทั้งหลายเปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์
เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพื่อใหทานทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค
ผูไดทรงเรียกทานทั้งหลายใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของพระองค
(1 เปโตร 2:9)

26

ความยําเกรงพระเจาทําให28คนอยูอยางอุนใจ ลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่ง 27ความยําเกรงพระเจาเปนน้ําพุ29แหงชีวิต เพื่อผูหนึ่งผูใดจะหลีก
จากบวงของความมรณาได ในมวลประชาชนก็มีศักดิ์ศรีของพระราชา แตไรประชาชนเจานายก็ไรคา บุคคลที่โกรธชาก็มีความเขาใจ
มาก แตบุคคลที่โมโหเร็วก็ยกยองความโง 30ใจที่สงบใหชีวิตแกเนื้อหนัง แตกิเลสกระทําใหกระดูกผุ 31บุคคลผูบีบบังคับคนยากจน ดูถูก
พระผูสรางของเขา แตบุคคลที่เอ็นดูตอคนขัดสนก็ถวายเกียรติแดพระองค
สุภาษิต 14:26-31

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

หนาที่
นํานมัสการ
นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

21 เม.ย.

คุณเทียนชัย
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณจินตนาภรณ
คุณจางเจียยุน
อ.เหอจื้อผิง

28 เม.ย.

คุณสิชาญ

5 พ.ค.

คุณอภิทาน
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณสิชาญ
คุณจางเจียยุน
คุณภีรพรรณ
อ.นนทชัย
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร วิวัฒนวงศธร
คุณพรศิริ
ทีมนมัสการ คุณศศิรักษ
คุณอัจฉรา
คุณสลินทิพย คุณสุมล
คุณจาวเจวียน
คุณจงเจี๋ยหลิน
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณชนมน
คุณหวางลี่เผิง
คุณวรวดี
คุณสิชาญ
คุณวรวดี
คุณพรพรรณา
คุณคนิณ
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณรพีพรรณ คุณจําเริญ
คุณสุมล
คุณฑิฆัมพร คุณวิภาวัลย

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  เมษายน 

12 พ.ค.

คุณสุเมธ
คุณสุเมธ
นพ.ปรีดา
โมทนาพระคุณ
ทีมนมัสการ
คุณกอบ
กาญจน
คุณจําเริญ
คุณวิภาวัลย
คุณวศินี
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

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

