
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่ประจาํวันอาทิตยที ่::::        27 ธันวาคม ค.ศ. 2015        เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    1000 น. ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจางเจียยุน/คุณวรีรัตน 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณวรวด/ีคุณวลีพรรณ    ผูผูผูผูบรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน ::::        คุณศศิรักษ 

ผูอธิษฐานเผือ่ผูอธิษฐานเผือ่ผูอธิษฐานเผือ่ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยทรพัยทรพัยทรพัย    ::::        คุณสุขุม ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 

ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ผูเดินถงุถวายทรพัย ::::        คุณดวงพร คุณรพีพรรณ คุณฉุงลี่หวา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจาวเจวียน  
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เชิญมารื่นเริงยินดี  

 ถวายเกียรติพระสิริ จิตวิญญาณขากระหายหาพระเจา 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 95:1-7    

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 96:1-6” คุณวรวดี/คุณวลีพรรณ 

ถวายเพลงถวายเพลงถวายเพลงถวายเพลง    ::::    “พระเจายิ่งใหญ”    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสุขุม    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”   

คณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนี    ::::    A New You         

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ขาพเจาตองดอยลง อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    

 "ยอหน 3:22-30" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขาขอถวายเกียรติแดพระเจา”        

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 
สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::     
เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 3 มกราคม 2016 
ผูนําประชุม :    คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น :    คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 
ผูเทศนา :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณสุมล/คุณจาวเจวียน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา ผูบรรเลงเปยโน :    คุณพรศิร ิ
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณน้ําทิพย คุณขวัญเนตร คุณเหอจื๋อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณหลิวหลิง คุณจาวเวยฟง 
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา        
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณสิร ิคุณจินตนาภรณ คุณชาญกิจ คุณวิทย คุณอภิทาน   
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณจําเริญ คุณนงคลักษณ คุณอานนท คุณอุไรพร 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้– งดรวีวารศกึษา  

� นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมสิน้ปสิน้ปสิน้ปสิน้ป    เริ่มเวลา 10.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 3 ม.ค. 2016) – นมัสการรวมตนป (งดชั้นรวีวารศกึษา) 

� นมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมนมสัการรวมตนตนตนตนปปปป    อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมสัการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่องประชมุชั้น 1 
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วันนมัสการถวายอาคารหลังใหม จะจัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 
27 มีนาคม 2016 ชวงบาย โดยชวงเชาจะเปนนมัสการรวม
วันอิสเตอร ขอพี่นองกรุณาอธิษฐานเผื่อ จัดเวลาเพื่อมารวม
นมัสการดวยกัน และแจงใหเพื่อนๆ และพี่นองคนอื่นๆ 
ทราบ เพื่อจะสามารถจัดเวลามารวมได 
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 6,13,20,27 ธ.ค.) 
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย ใหนําเงนิใสในซองถวายและทํา
เครื่องหมายที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” 
และหากพี่นองตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายให
องคกรหรือบุคคลใด โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา 
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เมื่อวันเสารที่ 19 ธ.ค. มีผูรับเชื่อในงานคริสตมาส 
ประกาศ ภาคภาษาไทย 12 คน คือ คุณเกริกสกุล  
คุณอุทัย คุณมณฑิต คุณยุพา คุณเอื้อจิตร คุณกฤษณา 
คุณสุวีรา คุณเมธินี คุณธงชัย คุณกังสดาล คุณณภากุล 
คุณอรวรรณ ขอพี่นองอธิษฐานเผือ่ที่ทั้ง 12 ทาน จะ
เรียนรูจักพระเจามากขึน้ และเติบโตขึน้ในความเชื่อ 
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พี่นองที่มีเสื้อ กางเกง กระโปรง สําหรับเด็กและผูใหญ  
ที่ไมไดใชแลว อยูในสภาพดีและสะอาด (ไมเอาเนคไท
และเข็มขัด) สามารถนํามาบริจาคที่สํานักงานคริสตจักร 
เพื่อนําไปใหผูตองกักที่ ตม. ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2016 

 

ใครครวญพระวจนะ 
“มาเถิดใหเราทั้งหลายรองเพลงถวายพระเจา ใหเรากระทําเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแหง ความรอดของพวกเรา 
ใหเราทั้งหลายเขามาอยูเฉพาะเบื้องพระพักตรดวยโมทนา ใหเรากระทําเสียงชื่นบานถวายพระองคดวยบทเพลง
สรรเสริญ เพราะพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาใหญยิ่ง และทรงเปนกษัตริยใหญยิ่งเหนือพระทั้งหลาย ที่ลึกของ
แผนดินโลกอยูในพระหัตถของพระองค ที่สูงของภูเขาเปนของพระองคดวย ทะเลเปนของพระองค เพราะพระองค
ทรงสรางมัน และพระหัตถของพระองคทรงปนแผนดิน มาเถิด ใหเรานมัสการและกราบลง ใหเราคุกเขาลงตอพระ
เจาผูทรงสรางพวกเรา เพราะพระองคทรงเปนพระเจาของเรา และเราเปนประชากรแหงทุงหญาของพระองค และ
เปนแกะแหงพระหัตถของพระองค วันนี ้จะใครใหทานทั้งหลายฟงพระสุรเสียงของพระองค  (สดุดี 95:1-7) 

วันที่ 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. นีเ้ป็นวันหยุดคริสตจักร  
พี่น้องสามารถติดต่อสํานกังานได้ในวันเสาร์ที่ 2 ม.ค. 

เชิญรับ ““““หนงัสอืเฝาเดีย่วหนงัสอืเฝาเดีย่วหนงัสอืเฝาเดีย่วหนงัสอืเฝาเดีย่ว    ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค.----กกกก....พพพพ. . . . 2020202016”16”16”16” 

ไทย – จีน ไดที่โตะตอนรบั 
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ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2015 :  
ผูใหญ 207 คน เด็ก 18 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2015 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    80,400.00    บาท 

เงินถวายผาน    1,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    88881111,,,,444400000000....00000000    บาบาบาบาทททท 

 
 
 
 
 
 
 

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

หนาที่ 10 ม.ค.  17 ม.ค.  24 ม.ค.  
นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณสชิาญ คุณคเณศร 
นําเพลงสั้น    
เทศนา อ.นนทชัย  

วิวัฒนวงศธร 
อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณกอบกาญจน คุณวรวด ี คุณวรทัย 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณพงศชัย คุณขวัญเนตร คุณกอบกาญจน 
เดินถุงถวายทรัพย คุณวรรีัตน  

คุณนฤมล 
คุณพัทธมน  
คุณณชิา 

คุณศศิรักษ  
คุณบุญญา 

ตอนรับ คุณจําเรญิ คุณนงคลักษณ คณุอานนท คุณอุไรพร 
    

 

 

 

(!����#�����	�(�!�*���� "� ���#��%�+�
�����	� 19  
���� �'��	�� �'�������-/���  
�$��!����������#��0#!�$�*������ (��� Terminal 21 

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� ��    ธนัวาคม ����     
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คําขวัญปี 2015 

 “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
“持守真理 彰顯生命” 


