
h¶I ñh¶I ñh¶I ñh¶I ñ————ng giA Tng giA Tng giA Tng giA T¶¶¶¶C HC HC HC HääääI NGOI NGOI NGOI NGOååååI LI LI LI LÀÀÀÀn In In In I    
ThÙ Bäy : 13-07-2013 lúc 10g00 

HÜ§ng DÅn ChÜÖng Trình : TĐ Đỗ Hữu Ban 
************************** 

 
I. KHAI L• 

-1. L©i chào mØng và thông báo  ..................................  Møc sÜ Nguyễn Công Tiển 

*2. Suy niŒm l©i Chúa: I Phierơ 2:9  ........................................  Toàn thể Hội Đồng 

"Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua,  

là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng  

nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm,  

đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài". 

*3. CÀu nguyŒn khai lÍ  .......................................................  MS Nguyễn Công Tiển 

II. CH´NH L• 
-1. Tôn vinh Chúa: TC.220, 219 ................................................  Toàn th‹ H¶i ñÒng  

-2. ñ†c Kinh Thánh ÇÓi Çáp (Thi thiên 24:1-10) .......................  Toàn th‹ H¶i ñÒng 

-3. ñÖn ca, h®p ca, ngâm thÖ, làm chứng  ...................  Các thành viên trong gia tộc 

-4. L©i khai måc  ............................................................... Møc sÜ Nguyễn văn Bình 

*5. CÀu nguyŒn khai måc H¶i ñÒng  ...............................  Møc sÜ Nguyễn văn Bình 

-6. Låc hi‰n và càu nguyện cho gia tộc  .............................. ÔB Nguyễn Phát Thanh 

-7. Tôn vinh Chúa: TC.211,212  ................................................. Toàn thể Hội Đồng 

*8. ñ†c Kinh Thánh: I Phierơ 2:9-10 ......................................  Anh Châu văn Rạng 

*9. CÀu nguyŒn xin Ön soi dÅn  ................................................  Anh Châu văn Rạng 

-10. Giäng l©i Chúa: "Dòng dõi thánh"  ....................... Mục sư Nguyễn văn Bình 

*11.  CÀu nguyŒn xin Ön th¿c hành l©i Chúa  ...............  Các thành viên trong gia tộc 

III. TÃt lÍ : 

*1. CÀu nguyŒn chung  ..............................................................  Toàn th‹ H¶i ñÒng 

*2. Hát tôn vinh Chúa  ...............................................................  Toàn th‹ H¶i ñÒng 

*3. Chúc phÜ§c lành  ....................................................  Møc sÜ Nguyễn Công Tiển  

BẾ MẠC 
*Nh»ng ti‰t møc có dÃu (*) xin m©i ÇÙng lên xong xin  ngÒi xuÓng. Cám Ön. 

*ñ‹ gi© th© phÜ®ng ÇÜ®c trang nghiêm, xin vui lòng  t¡t ÇiŒn thoåi cÀm tay khi vào nhà th©. Cám Ön. 

h¶I ñh¶I ñh¶I ñh¶I ñ————ng giA Tng giA Tng giA Tng giA T¶¶¶¶C HC HC HC HääääI NGOåI LI NGOåI LI NGOåI LI NGOåI LÀÀÀÀn In In In I    
ThÙ Bäy : 13-07-2013 lúc 14g00 

HÜ§ng DÅn ChÜÖng Trình : Anh Châu văn Rạng 
************************** 

 
I. KHAI L• 

-1. L©i chào mØng và thông báo  .....................................  Møc sÜ Nguyễn văn Bình 

*2. Suy niŒm l©i Chúa: I Phierơ 2:9  ........................................  Toàn thể Hội Đồng 

"Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, 

là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng 

nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, 

đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài". 

*3. CÀu nguyŒn khai lÍ  ..........................................................  MS Nguyễn văn Bình 

II. CH´NH L• 
-1. Tôn vinh Chúa: TC.8,7 ........................................................  Toàn th‹ H¶i ñÒng  

-2. ñ†c Kinh Thánh ÇÓi Çáp (Thi thiên 100:1-5) ......................  Toàn th‹ H¶i ñÒng 

-3. ñÖn ca, h®p ca, ngâm thÖ, làm chứng ....................  Các thành viên trong gia tộc 

-4. Låc hi‰n và cầu nguyện cho gia tộc:  ........... 2 thành viên gia tộc Võ Thành Hòa 

-5. Tôn vinh Chúa: TC.277,278  ................................................ Toàn thể Hội Đồng 

*6. ñ†c Kinh Thánh: I Phierơ 2:9-10 ...........................................  Cô Võ Hoàng Mỹ 

*7. CÀu nguyŒn xin Ön soi dÅn  ....................................................  Cô Võ Hoàng Mỹ 

-8. Giäng l©i Chúa: "Dòng dõi thánh"  .....................  Mục sư Nguyễn Công Tiển 

*9. CÀu nguyŒn xin Ön th¿c hành l©i Chúa  ................  Các thành viên trong gia tộc 

-10. Thảo luận  ................................................................  Mục sư Nguyễn văn Bình 

III. TÃt lÍ : 

*1. CÀu nguyŒn chung  .............................................................  Toàn th‹ H¶i ñÒng 

*2. Hát tôn vinh Chúa  .............................................................  Toàn th‹ H¶i ñÒng 

*3. Chúc phÜ§c lành  ......................................................  Møc sÜ Nguyễn văn Bình  

BẾ MẠC 
*Nh»ng ti‰t møc có dÃu (*) xin m©i ÇÙng lên xong xin  ngÒi xuÓng. Cám Ön. 

*ñ‹ gi© th© phÜ®ng ÇÜ®c trang nghiêm, xin vui lòng  t¡t ÇiŒn thoåi cÀm tay khi vào nhà th©. Cám Ön. 


