
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        5 มกราคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจางเจียยุน/คุณวรีรัตน ผูผูผูผูนาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสมุล/คุณหยางเอินซิ่ง    ผูผูผูผูเเเเบรรเลงบรรเลงบรรเลงบรรเลงเปยโนเปยโนเปยโนเปยโน    ::::        คุณพรศิริ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณจาวเจวียน ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณโจวเหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน 
    

อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัร    ::::        

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เรานําเสียงการสรรเสริญ 

 สรรเสริญสดุดี จิตวิญญาณขากระหายหาพระเจา 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    มัทธิว 4:4  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 1:1-6” คุณสุมล/คุณหยางเอินซิ่ง 

คณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาคณะนักรองภาคภาษาจนีจนีจนีจนี    ::::    獻上感恩     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจาวเจวียน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “สรรเสริญ สรรเสริญ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ภาวนา อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 "สดุดี 1:1-6" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ    

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

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

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
ฝายพระองคตรัสตอบวา “มีพระคมัภีรเขียนไววา 'มนุษยจะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียว หามไิด  

แตบํารุงดวยพระวจนะทุกคํา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจา' ”  
(มัทธิว 4:4) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้– งดรวีวารศกึษา 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้    11111111 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น.  
ที่หองประชุมใหญ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 12 มกราคม 2014) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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ขอพี่นองนําหนังสือสําหรับเด็กทุกประเภทที่ไมใชแลว  
แตยังอยูในสภาพดี มาใหที่อาคารลุมพินีทาวเวอร หรือ
สํานักงาน เพื่อคริสตจักรจะนําสงตอใหกับหองสมุด
โรงเรียนแมจอเหนือ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  
ภายในวันนี้ (วันอาทิตยที่ 5 ม.ค.) 
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เชิญพี่นองหยิบหนงัสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่โตะตอนรับ 

�������&���'�� ������ 2014 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ม.ค. 30 Days 
with Wisdom ไดที่ คุณพรพรรณา  

(ภาคภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 

(���)*��+�,	��-��������	��.��������� 

สัปดาหที่ผานมา (วันอาทิตยที่ 29 ธ.ค. 2013)  
ด.ญ.คณาพร เที่ยงธรรม (นองขวัญ) ไดตัดสินใจ
ตอนรับพระเยซูคริสต ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ 
การเติบโต และมัน่คงในความเชื่อ 

(������'�����,������	��.)�.'�� 

1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี  

ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณา
หยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมือ่ใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 12 มกราคม 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณภัทรพร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณนงคลักษณ/คุณสุภัทรา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2013 : 
ผูใหญ 161 คน เด็ก 7 คน 

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



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    99,147.00    บาท 
เงินถวายผาน    74,000.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    173173173173,,,,147147147147....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 29 ธ.ค.13 154,220.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 29 ธ.ค.13 – 4 ม.ค.14 0.00  รวม 44448888,632,829,632,829,632,829,632,829.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 999975757575,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    52525252,,,,607607607607,,,,828282829999....26262626    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
19 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
26 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
2 ก.พ. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

9 ก.พ. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณวรีะวงษ คุณวทิย คุณจําเรญิ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

 

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณวรวด ี คุณวรทัย คุณชูพรรณ คุณนฤมล 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณอานนท คุณอภิรด ี  คุณนงคลักษณ 

เดินถุงถวายทรัพย คุณพัทธมน 
คุณณชิา (กวาง) 

คุณณชิา (ลูกปลา) 
คุณบุญญา 

 คุณวันดี  
คุณพรพิมล 

ตอนรับ คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณวรรณนิสา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณขวัญเนตร 
คุณนงคลักษณ 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

    

    

    

    

    

    

    

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 5    มกราคม 2014    
(นมสัการรวมวนัปีใหม่)    

    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

 ““““ยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติยดึพระคาํ สาํแดงชวีติ””””    

“持守真理  彰顯生命” 


