รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า

ประกาศ

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต

รายการสัปดาหนี้ – งดรวีวารศึกษา
 นมัสการรวมวันสิน้ ปทีทอ่ี าคารลุมพินที าวเวอรชน
ั้ 11 เวลา 10.00 น. หองประชุมใหญ
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 4 มกราคม 2015) – งดรวีวารศึกษา
 นมัสการทีอ่ าคารลุมพินที าวเวอรชน
ั้ 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น.
ที่หอ งประชุมใหญ

ประจําวันอาทิตยที่ : 28 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:00 น.
ผูนํนาํ ประชุม : อ.นนทชัย/คุณเจิงเขอเหริน
ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณจางเจียยุน/คุณจินตนาภรณ
ผูอ า นพระวจนะ : คุณวันดี/คุณจาวเจวียน
ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณศศิรักษ
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณชลลดา
ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณจาวเจวียน คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเมา คุณปนหยุนเจียว

เรานําเสียงการสรรเสริญ ขอบพระคุณดวยใจกตัญู
นับพระพร
เชิญชวนนมัสการ :
สดุดี 27:4
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“2 พงศาวดาร 34:29-33”
คุณวันดี/คุณจาวเจวียน
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”
เทศนา :
กษัตริยโยสิยาห
อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
"2 พงศาวดาร 34:8-33"
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
“พระเจายิ่งใหญ”
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :

ข า ว ส า ร
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 7,14,21,28 ธ.ค.)
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย นําเงินใสในซองถวายและทําเครื่องหมาย
ที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” และหากพี่นอง
ตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายใหองคกรหรือบุคคลใด
โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ
เพื่อพิจารณา
$%&' () ! ..-.. 2015
ขอเชิญพี่นองหยิบหนังสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่โตะตอนรับ
ขอเชิ ญ รั บ “ ปฎิ ทิ น คริ ส ตจั ก ร ป 2015
201 5 ”
ได ที่ โ ต ะ ต อ นรั บ วั น นี้

012"1
1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น.
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป
รับประทานในหองประชุม
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ กอนเขาหองประชุม
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยคืนพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรไวที่โตะตอนรับ
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณจางเจียยุน และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน
31  2015
เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ม.ค.
30 Days with Mankind ไดที่ คุณพรพรรณา
(ภาคภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน)

วันพุธที่ 31 ธ.ค. 2014 วันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่
2 ม.ค. 2015 เป็นวันหยุดคริสตจักร พี่นอ้ งสามารถ
ติดต่อสํานักงานคริสตจักรได้ในวันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 2015

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 4 มกราคม 2015
ใครครวญพระวจนะ

ขาพเจาทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจา ซึ่งขาพเจาจะเสาะแสวงหาเสมอ
คือที่ขาพเจาจะไดอยูในพระนิเวศของพระเจา ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของขาพเจา
เพื่อจะดูความงามของพระเจา และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยูในพระวิหารของพระองค
(สดุดี 27:4)

ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณจาวเสีย้ วฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน
ผูเทศนา : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล/คุณจาวเจวียน
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณคังเหมยหลาน ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน
ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิริ
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ คุณจําเริญ คุณวิทย
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 21 ธันวาคม 2014 :
ผูใหญ 137 คน

เด็ก

10 คน

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที 28 ธันวาคม 2014

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 21 ธันวาคม 2014
เงินถวายประจําวันอาทิตย
เงินถวายผาน
รวม

28,860.00 บาท
3,300.00 บาท
32,
32,160
160.00 บาท

เงินกองทุนเพือ่ สรางอาคารคริสตจักรวงเงิน 65 ลานบาท
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 21 ธ.ค.
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 21 ธ.ค. – 27 ธ.ค.
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)
รวม

บาท
บาท
บาท
บาท

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

นํานมัสการ

11 ม.ค.
ลุมพินีทาวเวอร

18 ม.ค.
ลุมพินีทาวเวอร

25 ม.ค.
ลุมพินีทาวเวอร

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

คุณคเณศร

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณกอบกาญจน
คุณพงศชัย
คุณนงคลักษณ
คุณสุภัทรา
คุณสุมล
คุณณัฐฐิตชิ ญา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณวรวดี
คุณขวัญเนตร
คุณพัทธมน
คุณณิชา (กวาง)
คุณดิเรก
คุณรพีพรรณ

คุณจําเริญ
เที่ยงธรรม
ทีมนมัสการ
คุณวรทัย
คุณกอบกาญจน
คุณศศิรักษ
คุณบุญญา
คุณวรรณนิสา
คุณชนมน

นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ตอนรับ

คําขวัญป 2014

“ยึดพระคํา สําแดงชีวติ ”

9,000.00
5,000.00 รวม 62,903,734
903,734.01
,734.01
3,000,000.00
3,000,000.00
35,000
000.00
65,938,
38,734
734.01

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย
หนาที่

(นมัสการรวมวันสินปี )

1 ก.พ. (รวม)
ลุมพินีทาวเวอร

คุณอภิทาน/
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณคังเหมยหลาน/
คุณวันทนาพร
อ.เหอจื้อผิง/
คุณกรรณิกา
คุณจางเจียยุน
คุณชูพรรณ

คุณขวัญเนตร
คุณพรพรรณา

“持守真理 彰顯生命”

