ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 21 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น. ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูนาํ ประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณจินตนาภรณ/คุณจางเจียยุน
ผูอ า นพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณจาวเจวียน ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณพรศิริ
ผูอธิ
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณเยี่ยนเสียงเซียน ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณจําเริญ คุณสุมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น
คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ : พระเจายิ่งใหญ พระเยซูทรงเปนขึ้นแลว เพราะพระองคทรงอยู
ใครครวญพระวจนะ :
“ยอหน 11:25-26”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“มัทธิว 16:21-28”
คุณอัจฉรา/คุณจาวเจวียน
คณะนักรองภาคภาษาจี
The Grace of Redemption
งภาคภาษาจีน :
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“ที่กางเขน ที่กางเขน”
คณะนักรองภาคภาษาไทย :
Alleluia, Christ Is Alive!
เทศนา :
ราคาของการเปนสาวก
อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
“มัทธิว 16:21-28”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
“พระเยซูคืนชีพวันนี”้
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

ใครครวญพระวจนะ

พระเยซูตรัสกับเธอวา “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต ผูที่วางใจในเรานั้น ถึงแมวา
เขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไมตายเลย เจาเชื่ออยางนี้ไหม”
(ยอหน 11:25-26)

รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน
 นมัสการรวม นมัสการรับอรุณ 7.00-7.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่ องประชุมชั้น 1
 ประชุมอนุกรรมการสรรหามัคนายก เวลา 12.30 น. ที่หอง 31 (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณวิทย
คุณณัฐฐิติชญา คุณสุขมุ คุณเฉินเฉาจิ้น และคุณเยีย่ นเสียงเซียน)
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 28 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
   
ประธานมัคนายกไดตั้งอนุกรรมการสรรหามัคนายก
ตามระเบียบการบริหารและดําเนินงานฯ มีรายชื่อดังนี้
คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณณัฐฐิติชญา
คุณสุขุม คุณเฉินเฉาจิน้ และคุณเยี่ยนเสียงเซียน

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2019
ผูนําประชุม : คุณสิชาญ
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชนมน
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณณัฐฐิตชิ ญา

ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูอานพระวจนะ : คุณสลินทิพย
ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณชัยพร คุณคณิน

คุณอุไรพร

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

76
83

คน
คน

เด็ก
เด็ก

13
3

คน
คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม
19

34,550.00 บาท
34,550.
550.00 บาท

คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด 20พระองค์ทรงรักษา
กระดูกเขาไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว 21ความชั่วจะสังหารคนอธรรม และบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะ
ถูกปรับโทษ 22พระเจ้าทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่เข้าลี้ภัยในพระองค์ ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะถูกปรับโทษ
(สดุดี 34:19-22)

ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  เมษายน 

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

หนาที่
นํานมัสการ
นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

5 พ.ค.

คุณอภิทาน
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณจางเจียยุน
คุณภีรพรรณ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
คุณศศิรักษ
คุณสุมล
คุณจงเจี๋ยหลิน
คุณหวางลี่เผิง
คุณวรวดี
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณวิภาวัลย

12 พ.ค.

19 พ.ค.

26 พ.ค.

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

คุณอภิทาน

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

คุณอภิทาน

นพ.ปรีดา
โมทนาพระคุณ
ทีมนมัสการ
คุณกอบกาญจน

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณณัฐฐิตชิ ญา

อ.ทองหลอ
วงศกําชัย
ทีมนมัสการ
คุณอุรัชนี

คุณจําเริญ
คุณวิภาวัลย
คุณวศินี
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

คุณวรวดี
คุณอรวรรณ
คุณภัทรพร
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

คุณพรรณี
คุณอรวรรณ
คุณสุภัทรา
คุณรพีพรรณ
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

