รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต

ประจําวันอาทิตยที่ : 2 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น. ผูเทศนา : อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจื้อผิง
ผูนาํ ประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํ เพลงสั้น : คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร
ผูอ า นพระวจนะ : คุณวันดี/คุณจางเฟงฉิน ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนันท
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณหวางจิ้ง
ผูตอ นรับ & ปฏิคม : คุณจําเริญ คุณวิภาวัลย
ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เตอเหลียง
คุณจาวเวยฟง คุณโจวตูเจียง คุณจางจาน
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสั้น :

พระบิดาเรารัก จิตใจขาจงสาธุการพระเจา
ขอพระเยซูโปรดนําหนา
ใครครวญพระวจนะ :
“เอเฟซัส 2:8”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
เอเฟซัส 2:1-10”
คุณวันดี/คุณจางเฟงฉิน
คณะนักรองภาคภาษาไทย :
Grace lifted me
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณหวางจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“ขอจงถวายมงกุฎแดพระคริสต”
เทศนา :
พระคุณเทานั้น
อ.ชัยวัฒน/อ.เหอจื้อผิง
“เอเฟซัส 2:8-9”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
(พรอมเชิญชวนรับเชือ่ )
พิธมี หาสนิท :
อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
กลาวตอนรับผูม าใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :
ผูถอื ถาดขนมปง-น้าํ องุน : คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณชาญกิจ คุณสุขุม

ใครครวญพระวจนะ

ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ
และมิใชโดยตัวทานทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให
(เอเฟซัส 2:8)

ประกาศ
รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน
 ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ Í¸ÔÉ°Ò¹ÃÇÁ 9.30-9.50 ¹. ¹ÁÑÊ¡ÒÃÃÇÁ 10.00-12.00 ¹. ·ÕèËÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1
 »ÃÐªØÁÍ¸ÔÉ°Ò¹ÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 8.00-9.00 ¹. ·ÕèËÍ§ 31 (¢ÍàªÔÊÁÒªÔ¡à¢ÒÃÇÁ)
 ¡ÅØÁà«ÅÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËÍ§ 32
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 9 มิ.ย. 2019)
 ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèËÍ §ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèËÍ§¹ÁÑÊ¡ÒÃªÑé¹ 4
 ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ÃÇÕÇÒÃÈÖ¡ÉÒ àÇÅÒ 9.30 ¹. ·ÕèËÍ §ÃÇÕÏ ¹ÁÑÊ¡ÒÃ àÇÅÒ 10.30 ¹. ·ÕèËÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 1
 »ÃÐªØÁ¸ÃÃÁ¡Ô¨ (¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§) àÇÅÒ 13.00 ¹. ·ÕèËÍ§ 31
»ÃÐ¸Ò¹ÁÑ¤¹ÒÂ¡
¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ
µÑÇá·¹¨Ò¡ÈÔÉÂÒÀÔºÒÅáÅÐ¤³Ð¼ÙÃÑºãªàµçÁàÇÅÒ
Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ Í.¹¹·ªÑÂ
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡
¤Ø³ÊØ¢ØÁ
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ ¤Ø³»¨©ÔÁ ¤Ø³¨ÒÇà¨ÇÕÂ¹
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â ¤Ø³´Ç§¾Ã ¤Ø³¨íÒàÃÔ
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹Ï
¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡Ò ¤Ø³ªÒ¡Ô¨
µÑÇá·¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÔªªÑè¹
¤Ø³à·ÕÂ¹ªÑÂ
µÑÇá·¹¨Ò¡¼Ù»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÀÒ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ / ä·Â
¤Ø³à©Ô¹à©Ò¨Ôé¹ / ¤Ø³ÇÔ·Â
 »ÃÐªØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÒÂ¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã àÇÅÒ 12.15 ¹. ·ÕèËÍ§ 31 (Í.¹¹·ªÑÂ Í.àËÍ¨×éÍ¼Ô§ ¤Ø³ËÇÒ§ÅÕèà¼Ô§
¤Ø³ÊÔªÒ ¤Ø³ÊÔªÒ³Õ ¤Ø³ÈÈÔÃÑ¡É ¤Ø³³Ñ°°ÔµÔªÒ ¤Ø³ÊÅÔ¹·Ô¾Â ¤Ø³³¹¹· ¤Ø³àËÍ©Õà«Ôè¹ ¤Ø³ËÅÔÇ«Ô¹
¤Ø³ËÅÕèËÇÒà¨Ô¹ ¤Ø³àÂÕèÂ¹àÊÕÂ§à«ÕÂ¹ ¤Ø³¨Ò§à¿§©Ô¹ ¤Ø³¨Ò§à¨ÕÂÂØ¹ áÅÐ¤Ø³ÍÃ¹Øª)

ข า ว ส า ร
คายคริสตจักรป 2019
สถานที่ มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี
วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี
หัวขอ หยั่งราก เกิดผล
รับสมัคร วันนี้ (2 มิ.ย.-14 ก.ค.) ที่คุณณัฐฐิติชญา
คุณจางเฟงฉิน ไดท่โี ตะตอนรับ ขอเชิญพี่นองทุกทานจัด
เวลาเพื่อจะมีโอกาสไปรวมคายรับพระพร รวมสามัคคี
ธรรม และเรียนรูพระคําดวยกัน
Hymn Festival
Hymn Festival “หยั่งราก เกิดผล” เชิญชวนพี่นองทุกทาน
ชวนเพื่อน ญาติ คนรูจัก มารวมฟงบทเพลง จากคณะ
นักรองภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ของคริสตจักร
พระคุณ วันเสารท่ี 8 มิ.ย. เวลา 19:00-20:30 น. ณ หอง
ประชุมชั้น 1 คริสตจักรพระคุณ

”เติมน้ํามันใหฉันที ....ตะเกียงฉันสุกใส” 2
อบรมพิเศษ หัวขอ “เติมน้ํามันใหฉันที...ตะเกียงฉัน
สุกใส” ครั้งที่ 2 โดย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
วันอาทิตยที่ 16 มิ.ย. 2019 เวลา 13.00-15.00 น.
ที่หอง 50 เนื้อหา คือ
1. ทําไม ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ตองเรียนรวีวารศึกษา
(พระคัมภีร)
2. ใครคือผูสอน จะพัฒนาตัวเองไดอยางไร
3. สอนเพื่ออะไร สอนอะไร
4. เตรียม-สอน อยางไร
5. ไดอะไร ผลเปนอยางไร
ขอเชิญครูรวีฯ และผูสนใจทุกทานจัดเวลาเขารวม

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 2019
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ
ผูเทศนา : อ.นนทชยั วิวัฒนวงศธร
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอานพระวจนะ : คุณวิภาวัลย
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสิริ
ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณนงคลักษณ
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที มิถุนายน

คุณพรรณี

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

83
132

คน
คน

เด็ก
เด็ก

13 คน
9 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2019

เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม

47,776.00 บาท
47,776.00 บาท

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

หนาที่
นํานมัสการ
นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

16 มิ.ย.

คุณสิชาญ
คุณสิชาญ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณดวงพร
คุณภัทรพร
คุณอุรัชนี
คุณชนมน
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

23 มิ.ย.

คุณสิริ
คุณสิริ
คุณเทียนชัย
พันเลิศกิจสกุล
ทีมนมัสการ
คุณกอมณี
คุณอภิรดี
คุณวันดี
คุณพรพิมล
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

30 มิ.ย.

คุณพงศชัย
คุณพงศชัย
อ.คทาวุธ
อดุลยถิระเขตต
ทีมนมัสการ
คุณนงคลักษณ
คุณพรรณี
คุณนฤมล
คุณบุญญา
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร
หากพี่นองพบเห็น สิ่งผิดปกติ 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

