
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        22 ธันวาคม ค.ศ. 2013    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        9:30 น. 

ผูผูผูผูนาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม ::::        คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณหลี่ชิงชิง    ผูผูผูผูบรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน ::::        คุณพรศิริ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณชลลดา ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลีห่วา คุณวลีพรรณ คุณจาวเจวียน 
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เชิญเถิดเจาขาอิมมานูเอล  

 พระเยซูทรงรักคุณ มีสหายเลิศคือพระเยซู  

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “อิสยาห 7:14”    

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 1:26-35” คุณนงคลักษณ/คุณหลี่ชิงชิง 

คณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนี    ::::    主如明亮晨星     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชลลดา    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ความสุขเปรมปรีดิ์มีแกชาวโลก”   

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    ขอเชิญทานผูวางใจ เชิญสาธกุารพระเยซู     

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: พระองคทรงจดจํา อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 "ลูกา 1:46-56" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “จงฟงเพลงแหงทูตสวรรค”        

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

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

รายการแสดงของชั้นรววีารศกึษารายการแสดงของชั้นรววีารศกึษารายการแสดงของชั้นรววีารศกึษารายการแสดงของชั้นรววีารศกึษา    ::::        

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ใครครวญพระวจนะ 
เพราะฉะนัน้ องคพระผูเปนเจาจะประทานหมายสําคัญเอง ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ และคลอด

บุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของทานวา อิมมานูเอล   
(อิสยาห 7:14) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้(งดรววีารศึกษา) 

� �นมัสการรวมวนัคริสตมาสนมัสการรวมวนัคริสตมาสนมัสการรวมวนัคริสตมาสนมัสการรวมวนัคริสตมาส    เวลา 9.30 – 11.00 น. หองประชุมใหญ 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2012) – นมัสการรวม (งดรวีวารศกึษา) 

� �นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป เวลา 10.00 น. หองประชุมใหญ 

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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22 ธันวาคม นมัสการรวมวันคริสตมาส 
29 ธันวาคม นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2013 
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เมื่อวันอาทิตยที่ 15 ธ.ค. มีผูรับเชื่อในงานคริสตมาสประกาศ
ภาคภาษาจีน 5 คน คือ คุณหลิวหลิง คุณอูฮุย คุณเกาสูหยวิน 
คุณหวางหยี่ คุณหวางคังตง 
โปรดอธิษฐานเผื่อที่ทั้ง 5 ทาน จะเรียนรูจักพระเจามากขึ้น 
และเติบโตขึ้นในความเชื่อ 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี ใน

นมัสการภาคภาษาจนี และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณา
นํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงนิถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดรถฟรีทั้งวัน  

 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2013 

ผูนําประชุม :    อ.นนทชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณวรีรัตน 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณพรรณ/ีคุณเจิงเขอเหริน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณเทียนชยั ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณฉุงลี่หวา คุณวลีพรรณ คุณจาวเจวียน 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณณิชา ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณจําเริญ/คุณดิเรก 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 73 คน เด็ก 12 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 97 คน เด็ก 7 คน 

วันพุธที่ 25 ธ.ค. เป็นวันหยุดคริสตจักร  
พี่น้องสามารถติดต่อสํานักงานได้ในวันถัดไป 

ขอเชิญรับ  ““““ปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักร    
ป ป ป ป 2014”2014”2014”2014” ได ที่โตะตอนรับ วันนี้ 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    82,610.00    บาท 

เงินถวายผาน    6,500.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    89898989,,,,110110110110....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 ธ.ค.  17,100.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 12 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 325,000.00  รวม 44448888,,,,470470470470,,,,111106060606.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 980980980980,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    52525252,,,,444450505050,,,,111106060606....26262626    บาทบาทบาทบาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 22    ธนัวาคม 2013    
(นมสัการรวมวนัคริสตมาส) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


