
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

วนัวนัวนัวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่::::  15 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณคเณศร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณอรวรรณ/คุณวรทัย    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสิริพรรณ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณพงศชัย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    คืนนั้นหนาหนาวเงยีบเหงาวังเวง ยามราตรีศรีหรรษา 

 ขอเชิญทานผูวางใจ จงฟงเพลงแหงทูตสวรรค 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “อิสยาห 9:2-7” คุณสิริพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณพงศชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ความสุขเปรมปรีดิ์มีแกชาวโลก”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ความมั่นใจในความรอด อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน  

 “1 ยอหน 5:13-21” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “แดพระเจาดวยคําสรรเสริญ”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัร    ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 22 ธันวาคม 2013 
ผูนําประชุม :    คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณนงคลักษณ/คุณหลี่ชิงชิง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณฉุงลี่หวา คุณวลีพรรณ คุณจาวเจวียน 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณพรศิร ิ ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 
� นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 นมสัการประกาศภาคภาษาจนีทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.  

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 21 และ วันอาทิตยที่ 22 ธันวาคม 2013)  

� วนัเสารที ่21 งานวนัครสิตมาสที่วนัเสารที ่21 งานวนัครสิตมาสที่วนัเสารที ่21 งานวนัครสิตมาสที่วนัเสารที ่21 งานวนัครสิตมาสทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11อาคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 รับประทานอาหาร เวลา 17.00 น. 
นมัสการ เวลา 19.00 น. 

� วนัอาทติยที ่22 วนัอาทติยที ่22 วนัอาทติยที ่22 วนัอาทติยที ่22 นมสัการนมสัการนมสัการนมสัการรวมครสิตมาส (งดรววีารศกึษา) รวมครสิตมาส (งดรววีารศกึษา) รวมครสิตมาส (งดรววีารศกึษา) รวมครสิตมาส (งดรววีารศกึษา) ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11 เวลา 9.30 น.  

ข า ว ส า ร 
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 1,7,15,22,29 ธ.ค.) 
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย ใหนําเงนิใสในซองถวายและทํา
เครื่องหมายที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” 
และหากพี่นองตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายให
องคกรหรือบุคคลใด โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา  
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20 ธันวาคม 
(ศุกร) 

แครอลลิ่ง (ผูที่ตองการเปดบานตอนรับ 
โปรดแจงภายในวันอาทิตยนี้ (15 ธ.ค.)  

21 ธันวาคม 
(เสาร) 

งานคริสตมาสรวม (ทานอาหารเย็นเวลา 
17.00 น. และนมัสการเวลา 19.00 น.) 

22 ธันวาคม นมัสการรวมวันคริสตมาส 
29 ธันวาคม นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2013 
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คุณจงจิงกวาง (สามีคุณมุกดา) ไดรับบัพติสมาเมื่อวันอาทิตย
ที่ผานมา โปรดอธิษฐานเผื่อที่ทานจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ 
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คริสตจักรจะจัดงานคริสตมาสรวม ในวันเสารที่ 21 ธ.ค. 
ที่อาคารลุมพินีทาวเวอรชั้น 11 รับประทานอาหาร เวลา 
17.00 – 18.45 น. นมัสการเวลา 19.00 – 20.30 น. 
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พี่นองที่ตองการไปรวมแครอลลิ่ง โปรดแจงที่ อ.นนทชัย 
ภายในวันอาทิตยนี้ (15 ธ.ค.) เพื่อนัดแนะเรื่องเวลา 
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ขอเชิญพี่นองอานไดที่บอรดประกาศหนาหองประชุมภาค
ภาษาไทย โปรดอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย สําหรับสติปญญา 
ในการวางแผนการสอนและแนะนํานักศึกษาใหมีความ 
ใฝรูและการพัฒนาตนเอง เผื่อคุณวลัญชา (ถิงถิง) ใน
การเรียนและการใชชีวิตที่จะอาศัยพระวจนะของพระเจา  

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 48 คน เด็ก 8 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 48 คน เด็ก - คน 

ขอเชิญพี่นองทุกทานรับ 
 ““““ปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักร    

ป ป ป ป 2014”2014”2014”2014” 
ไดที่โตะตอนรับ วันนี้ 



เงินถวายประจําสัปดาห วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    33,540.00    บาท 

เงินถวายผานเพื่อผูประสบภัยพายุไหเยี่ยนที่ฟลิปปนส    2,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    35353535,,,,540540540540....00000000    บาบาบาบาทททท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันเสารที่ 7 ธ.ค. 15,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 8 – 14 ธ.ค. 100,000.00  รวม 44448888,,,,111128282828,,,,000006060606.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,,,,333305050505,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    52525252,,,,444433333333,,,,000006060606....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น.  (นมัสการรวม เวลา 10.00 - 12.00 น.) 

หนาที่ 
29 ธ.ค. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

นาํนมสัการนาํนมสัการนาํนมสัการนาํนมสัการ    อ.นนทชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ 
นาํเพลงสัน้นาํเพลงสัน้นาํเพลงสัน้นาํเพลงสัน้    คุณจางเจียยุน/คุณวรรีัตน 
เทศนาเทศนาเทศนาเทศนา    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
ดนตรีดนตรีดนตรีดนตร ี   คุณจางเจียยุน 
อา่นพระคมัภรี์อา่นพระคมัภรี์อา่นพระคมัภรี์อา่นพระคมัภรี ์   คุณดวงรัตน 
อธษิฐานเผือ่ทรพัย์อธษิฐานเผือ่ทรพัย์อธษิฐานเผือ่ทรพัย์อธษิฐานเผือ่ทรพัย ์    
เดนิถงุถวายทรพัย์เดนิถงุถวายทรพัย์เดนิถงุถวายทรพัย์เดนิถงุถวายทรพัย ์    
ตอ้นรบัตอ้นรบัตอ้นรบัตอ้นรบั    คุณจําเรญิ คุณดิเรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 15 ธนัวาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


