
Call to Worship 
 

PazNaz Song 
 

Welcome 
Today, we bear witness to the Triune God, and we pray that our imaginations would expand for what the Church 

is called to be. As pastors, it is our prayer that the Holy Spirit would draw us away from worship and language 

preferences toward love of God and neighbor. It is our prayer that through this gathering of diverse realities, 

cultures and languages, we would begin to better practice Kingdom values. By sharing together in this space of 

worship, we acknowledge that in this space we will honor the Spirit’s ongoing work of reconciliation. We 

acknowledge that not one group owns this space above the other. We acknowledge that Jesus continues to be 

the Lord of the Church. 
 

On this Pentecost Sunday, may we respond to the invitation of the Spirit to see one another with mutual dignity 

as equal participants in the Kingdom of God. 
 

Throughout this worship service, we will acknowledge the unique history and ministry of the various worshipping 

communities that make up our larger PazNaz family, and we will engage in one another’s stories through the 

sharing of testimony and song. May we be open to what the Spirit of God can do in us, together. 

 

PazNaz Song Reprise 
 

Testimony/Song/Prayer (La Fuente) 
 

Testimony/Song/Prayer (Cantonese) 
 

Testimony/Song/Prayer (ACOP) 
 

Testimony/Song/Prayer (Mandarin) 
 

Testimony/Song/Prayer (English) 
 

Offering 
As we continue on in worship with our tithes and offerings, we remember the self-emptying work of King Jesus. In 

responding in worship with our tithes and offerings, we are remembering the generosity and self-emptying work 

of the Triune God, and we respond to that as an act of worship. We are also remembering the call to 

neighborliness, and all tithes and offerings will be divided according to projected income. We challenge our 

congregation to help us meet all of our projections as we respond to the work of the Holy Spirit that calls for 

united participation of all believers from every demographic, culture, and generation.  

 

Communion 
On the night that our Lord Jesus was betrayed, he gathered around a table with his friends. After giving thanks he 

took the bread, broke it and said, “This is my body, do this in remembrance of me.” In the same way, after 

supper, he took the cup saying, “This is my blood, poured out for you. Do this in remembrance of me.” Today, as 

we connect our stories to one another, we also connect our story to God’s story - that is, the story that invites 

every generation, every demographic, and every culture to the table. We are invited to come to the table in unity, 

even in the diversity and tension.  

 

Lord’s Prayer 
 

Benediction 
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy 

and pleasing to God—this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be 

transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, 

pleasing and perfect will. Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. Be devoted to one 

another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual 

fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord’s people who 

are in need. Practice hospitality. Romans 12:1-2; 9-13 NIV 
 

In the name of God the Father, God the Son, God the Spirit.  

 

Doxology 

  

宣召 

 

培城宣圣歌 

 

欢迎 

今天，我们为三位的神做见证，并且我们祈祷是，我们的心将回应神对我们的呼召。作为教会的牧师，我们

的祷告是，圣灵会将我们从对崇拜和语言的偏好吸引到爱上帝和邻居。我们祷告，通过不同的背景，文化和

语言在一起的敬拜，我们能开始更好地实践天国的价值观。通过在这里一起的崇拜，我们确认，在这个地

方，我们喜悦圣灵在我们中间正在做的和解工作。我们确认，没有一个团契比别人更有资格拥有这个地方。

我们承认耶稣是教会的主。 

 

今天，在五旬节的主日，让我们回应圣灵的邀请，彼此看见并尊重对方在神国度里所拥有的同样地位。 

在今天的崇拜中，我们接纳组成我们PazNaz大家庭的各个崇拜团契他们各自独特的历史和事工，我们将通过

分享见证和赞美诗歌来互相交流。愿我们向神的灵敞开我们的心，接纳他将在我们中间要做的工作。  

 

培城宣圣歌 

 

见证/诗歌/祷告（西班牙语） 

 

见证/诗歌/祷告（粤语） 

 

见证/诗歌/祷告（亚美尼亚语） 

 

见证/诗歌/祷告（国语） 

 

见证/诗歌/祷告（英语） 

 

奉献 

当我们继续通过十分之一奉献来敬拜的时候，我们纪念主耶稣为我们慷慨地倒空自己，我们纪念三一神的美

好的工作，并以行动来回应。我们还记得神呼召我们要爱邻舍，我们今天的奉献按平常收入的比例分給各堂

会。我们挑战我们的会众，来帮助我们实现我们的所有计划，因为我们是在对圣灵的工作作出回应，圣灵呼

召不同文化和背景的信徒要团结一致地参与到他的圣工。  

 

圣餐 

在我们的主耶稣被出卖的那天晚上，他和他的门徒们围坐在一张桌子的旁边。祝谢了，他拿起饼来，掰开，

说：“这是我的身体，你们如此行为的是纪念我。”同样，饭后，他又拿起杯说：“这是我的血，为你们流出

来。你们如此行，为的是纪念我。”今天，当我们彼此联结的时候，我们也将自己和神联系在一起，神他自

己把不同文化和背景的人都吸引来参加主的圣餐。我们以团结的心，彼此有许多的不同，都一起受邀来参加

主的圣餐。 
 

联合颂读主祷文  
 

祝福 

十二 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事

奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的

旨意。爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。爱弟兄，要彼此亲热。恭敬人，要彼此推让。殷勤不可懒惰。

要心里火热。常常服事主。(罗马书 12:1-2;9-13)。奉父子圣灵的名，祷告！  

 

三一颂 
 



 

Llamado a la adoración 
 

Canto de PazNaz   
 

Bienvenida 
Hoy, nosotros damos testimonio al Dios Trino y oramos para que nuestros corazones y nuestras imaginaciones sean 

expandidas hacia lo que la Iglesia ha sido llamada a ser. Como pastores y pastoras, es nuestra oración que el Santo Espíritu 

pueda llevarnos desde nuestras preferencias y gustos de adoración hacia el verdadero amor de Dios y nuestro prójimo/a. Es 

nuestra oración que por medio de esta reunión de diversas realidades, culturas e idiomas, nosotros empecemos a practicar los 

valores del Reino de Dios. Al compartir juntos este espacio de adoración, nosotros reconocemos que en este lugar nosotros 

honraremos la continua labor del Espíritu en la reconciliación. Nosotros reconocemos que ninguna congregación es dueña de 

este espacio por encima de otra congregación. Nosotros reconocemos de que Jesús continúa siendo el Señor de la Iglesia. 

 

En este domingo de Pentecostés, que podamos responder a la invitación del Espíritu para vernos con dignidad mutual como 

participantes igualitarios en el Reino de Dios. 
 

Durante este servicio, escucharemos las diferentes congregaciones que conforman PazNaz nos guiarán por medio de un 

tiempo de testimonios, cantos y oración. Estemos abiertos a lo que el Espíritu de Dios pueda hacer en nosotros conjuntamente.  

 

Repetición del canto de PazNaz 
 

Testimonio/Canto/Oración (La Fuente) 
 

Testimonio/Canto/Oración  (Cantonés) 
 

Testimonio/Canto/Oración (Armenio) 
 

Testimonio/Canto/Oración (Mandarín) 
 

Testimonio/Canto/Oración (Inglés) 
 

Ofrenda 
Al continuar con nuestra adoración por medio de los diezmos y las ofrendas, nosotros recordamos la obra generosa de del 

Dios Trino. En este día todos los diezmos y ofrendas serán distribuidos de acuerdo a lo presupuestado por cada 

congregación. Desafiamos a nuestra congregación a que respondamos con fidelidad a la generosidad de nuestro Dios y asi 

poder cumplir la misión que Dios nos ha dado en local y globalmente.  

 

Santa Cena 
En la noche que nuestro Señor Jesús fue traicionado, el se reunión con sus discípulos alrededor de la mesa. Después de 

haber dado gracias, el tomó el pan, lo rompió y dijo: “Este es mi cuerpo, haz esto en memoria de mi.” De la misma manera, 

después de la cena, tomó la copa y dijo: “Este es mi sangre derramada por ti. Haz esto en memoria de mi. 
 

Hoy al conectar nuestras historias culturales y personales, nosotros también nos conectamos con la historia de Dios- es 

decir, la historia que invita a la mesa a diversas generaciones, culturas, idiomas y realidades. 
 

Estamos invitados a acercarnos a la mesa en unidad y en celebración de nuestra diversidad. 

 

El Padre Nuestro 
 

Bendición 
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración 

espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean 

transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose 

y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. 

Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos 

necesitados. Practiquen la hospitalidad. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Romanos 12:1-2;9-13 

 

Doxología 

  

կոչ  երկրպագության   
 

PazNaz   երգը 
 

Բարի գալուստ 
Այսօր մենք վկայություն ենք տալիս Երրորդության Աստված, եւ մենք աղոթում ենք, որ մեր երեւակայությունները 

կաճեն, թե ինչ է կոչվում Եկեղեցին: Որպես հովիվներ, դա մեր աղոթքն է, որ Սուրբ Հոգին մեզ հեռացնի 

երկրպագությունից եւ լեզուների նախապատվություններից դեպի Աստծո եւ մերձավորի հանդեպ սերը: Մեր 

աղոթքն է, որ տարբեր իրողությունների, մշակույթների եւ լեզուների հավաքագրմամբ մենք սկսում ենք ավելի լավ 

կիրառել Թագավորության արժեքները: Եկեղեցու երկրպագության այս տարածության մեջ կիսելով, մենք 

ընդունում ենք, որ այս տարածքում մենք կհարգենք Հոգու հաշտեցման շարունակական աշխատանքը: Մենք 

ընդունում ենք, որ ոչ մի խումբ այս տարածքը չունի մյուսը: Մենք ընդունում ենք, որ Հիսուսը շարունակում է մնալ 

Եկեղեցու Տերը: Այս Պենտեկոստե կիրակի օրը, կարող ենք արձագանքել Հոգու հրավերին ̀ փոխադարձ 

արժանապատվությամբ միմյանց տեսնել, որպես հավասար մասնակիցներ Աստծո թագավորությունում: Այս 

պաշտամունքի ողջ ընթացքում մենք կճանաչենք մեր Փազնազի մեր մեծ ընտանիք կազմող երկրպագուների 

տարբեր համայնքների եզակի պատմությունը եւ ծառայությունը. 
 

Երգը կրկնում է  
 

Վկայություն / երգ / աղոթք (La Fuente) 
 

Վկայություն / երգ / աղոթք (հունարեն) 
 

Վկայություն / երգ / աղոթք (ACOP)  
 

Վկայություն / երգ / աղոթք (Mandarin)  
 

Վկայություն / երգ / աղոթք (անգլերեն) 
 

Հավաքագրել 
Մեր տասանորդների եւ զոհաբերությունների հետ կապված երկրպագելիս մենք հիշում ենք Երրորդության 

Աստվածի առատաձեռնությունն ու ինքնաբավարարված աշխատանքը: Այսօր բոլոր տասանորդներն ու 

նվիրատվությունները կբաշխվեն յուրաքանչյուր ժողովի կանխատեսված եկամտի համաձայն: Մենք մեր 

ժողովուրդը մարտահրավեր է նրանում, որ հավատարիմ լինենք Աստծո առատաձեռնությանը, այնպես որ մենք 

կարողանանք կատարել Աստծո առաքելությունը ինչպես տեղական, այնպես էլ գլոբալ: 
 

Հաղորդություն 
Գիշերը, որ մեր Տեր Հիսուսը դավաճանվեց, նա իր ընկերների հետ միասին հավաքեց սեղան: Շնորհակալություն 

հայտնելով, հաց վերցրեց, կոտրեց այն եւ ասաց. «Սա է իմ մարմինը, դա ինձ հիշեցնելու համար»: Նոյն ձեւով, 

ընթրիքէն ետք, բաժակը առաւ, ըսաւ. «Սա է իմ արիւնը, որ թափեցիր դուք Դա արեք ինձ հիշելու համար »: Այսօր, 

երբ մեր պատմությունները միմյանց հետ կապում ենք, մենք նաեւ կապում ենք մեր պատմությունը Աստծո 

պատմությանը, այսինքն, պատմությունը, որը հրավիրում է սեղանին մի քանի սերունդներ, մշակույթներ, լեզուներ 

եւ իրողություններ: Մենք հրավիրում ենք սեղանին մոտենալ միասնաբար եւ բազմազանության 

տոնակատարությանը:  
 

Հայր Մեր 
 

Օրհնություն 
Հետեւաբար, ես կոչ եմ անում ձեզ, եղբայրներ եւ քույրեր, հաշվի առնելով Աստծու ողորմածությունը, ձեր 

մարմինները որպես կենդանի զոհաբերություն, սուրբ եւ հաճելի Աստծուն առաջարկելը, սա է ձեր ճշմարիտ եւ 

պատշաճ երկրպագությունը: Մի համադրեք այս աշխարհի օրինակին, այլ փոխեք ձեր միտքը: Այնուհետեւ դուք 

կկարողանաք փորձարկել եւ հաստատել այն, ինչ Աստծո կամքն է, նրա բարի, հաճելի եւ կատարյալ կամքը: 

Սերությունը պետք է անկեղծ լինի: Ատել ինչ չարիք. փակել դեպի լավը: Սիրիր միմյանց հանդեպ սիրո մեջ: 

Պատվիրիր միմյանց բարձրացնել ձեզ: Երբեք զերծ մնալ նախանձախնդրությունից, այլ պահել ձեր հոգեւոր տենչը, 

ծառայելով Տիրոջը: Երջանիկ եղեք հույսի մեջ, տառապելով տառապանքով, հավատարիմ աղոթքով: Շփվեք Տիրոջ 

մարդկանց հետ, ովքեր կարիքի մեջ են: Աստծո անունով Հայրը, Աստծո Որդին, Աստված Հոգին:  
 

փառաբանություն 

宣召 
 

培城宣聖歌 
 

歡迎 

今天我們為三位一體的神作見證。讓我們用更豐富的想像力去回應神的喚召。作為教會的牧師，我

們願意讓聖靈突破我們崇拜和語言的習慣，更努力去愛神和愛鄰舍，透過與其他族群一同敬拜，能

更具體而微地實踐天國的價值觀。我們通過在同一個時空一起敬拜  我們承認和尊重聖靈正在進行的

和好職事。 我們承認，沒有一個會眾比另一個會眾更有權力擁有這個空間。 我們承認耶穌仍然是教

會之元首。在這個五旬節主日，讓我們回應聖靈的邀請，彼此看見和尊重對方在神國度裡所擁有的

同樣地位。在今天的崇拜中，我們接納組成我們 PazNaz大家庭的各個會眾, 他們有各自獨特的歷史

和事工，我們將通過分享見證和讚美詩歌來互相交流。願我們向神的靈敞開我們的心，接納神在我

們中間要做的工作。  
  

培城宣聖歌 
 

見證/詩歌（西班牙語） 
 

為上一個會眾禱告/見證/詩歌（粵語） 
 

為上一個會眾禱告/見證/詩歌（亞美尼亞語） 
 

為上一個會眾禱告/見證/詩歌（國語） 
 

為上一個會眾禱告/見證/詩歌/禱告（英語） 
 

奉獻 

我們繼續用我們十一奉獻來敬拜。 讓我們記念三一神的慷慨犠牲和捨己。我們今日的奉獻，將根據

平常奉獻收入的比例分配給各個堂會。我們挑戰我們的會眾，憑信心回應神慷慨的給予，讓我們可

以完成神要我們在天涯和彼鄰的使命。 
 

 
 

 

 

主耶穌被出賣的那天晚上，祂拿起一個餅來向上帝祝謝後掰開，說，「這是我的身體，是為你們掰

開的，你們要這樣做，為的是紀念我。」晚餐後，祂又照樣拿起杯來，說，「這杯是用我的血立的

新約。你們每逢喝的時候，要這樣做，為的是紀念我。」 今天，當我們將我們的故事彼此聯繫起來,

也讓我們的故事和上帝的故事聯繫起來 – 這個故事就是邀請每一個年齡層，每一個文化，每一個語

言和每一個背景的人，突破隔閡，藩籬，同心合意來領受主的聖餐。 
 

聯合頌讀主禱文 
 

祝福 

所以，弟兄姊妹，我憑上帝的憐憫勸你們獻上自己的身體，作聖潔、蒙上帝悅納的活祭。你們理當

這樣事奉。 你們不可追隨世界的潮流，要隨著思想的不斷更新而改變，這樣就能明辨上帝的旨意，

知道什麼是良善、純全、蒙祂悅納的。不可虛情假意地愛人。要嫉惡如仇，一心向善。 要彼此相愛

如同手足，互相尊重，彼此謙讓。 要殷勤，不可懶惰，要常常火熱地事奉主。 盼望中要有喜樂，患

難中要堅忍，禱告要恆切。 信徒有缺乏，要慷慨幫助；客人來訪，要熱誠款待。奉父,子, 聖靈的名

禱告，阿門。  
 

 

 

三一頌 

聖餐 


