
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        29 ธันวาคม ค.ศ. 2013    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูผูผูผูนาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม นาํประชุม ::::        อ.นนทชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจางเจียยุน/คุณวรีรัตน 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณพรรณ/ีคุณเจิงเขอเหริน    ผูผูผูผูบรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน บรรเลงเปยโน ::::        คุณณิชา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณชาญกิจ ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::            คุณจําเริญ/คุณดิเรก 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณฉุงลีห่วา คุณวลีพรรณ คุณจาวเจวียน 
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    นับพระพร พระองคทรงสมควร เวลานี้  

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    ยอหน 14:15  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 62:5-7” คุณพรรณ/ีคุณเจิงเขอเหริน 

คณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองกลุมยนูนานกลุมยนูนานกลุมยนูนานกลุมยนูนาน    ::::    The Path of Grace     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณชาญกิจ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระคุณพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: รากฐานสองชนิด อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 "มัทธิว 7:24-27" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”        

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

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 ::::    
 

ใครครวญพระวจนะ 

“ถาทานทั้งหลายรักเรา ทานก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา  
(ยอหน 14:15) 

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาหนี ้– งดรวีวารศกึษา 

� นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป เวลา 10.00 น. หองประชุมใหญ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 5 มกราคม 2014) – งดรววีารศกึษา  

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

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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ขอพี่นองนําหนังสือสําหรับเด็กทุกประเภทที่ไมใชแลว  
แตยังอยูในสภาพดี มาใหที่อาคารลุมพินีทาวเวอร หรือ
สํานักงาน เพื่อคริสตจักรจะนําสงตอใหกับหองสมุด
โรงเรียนแมจอเหนือ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  
ภายในวันอาทิตยที่ 5 ม.ค. 2014 (สัปดาหหนา) 

�(
)��*%�������+,��!���� �.�.-��.�. 2014 

ขอเชิญพี่นองหยิบหนังสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่โตะตอนรับ 

 

 

3������4�����5������"��� ��4�� 
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  
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ม.ค. 30 Days 
with Wisdom ไดที่ คุณพรพรรณา  

(ภาคภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาคภาษาจีน) 

 

             

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 2013 และวันพุธที่ 1 ม.ค. 2014 
เป็นวันหยุดคริสตจักร พี่น้องสามารถติดต่อ 

สํานักงานคริสตจักรได้ในวันพฤหัสบดทีี่ 2 ม.ค. 

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



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 มกราคม 2014 
ผูนําประชุม :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณวรีรัตน 
ผูเทศนา :    อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    ผูอานพระวจนะ :    คุณสุมล/คุณหยางเอินซิ่ง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณมุกดา ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณพรศิร ิ ผูดําเนินพิธีมหาสนิท :    อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ    
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน :    คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 22 ธันวาคม 2013 : 
ผูใหญ 154 คน เด็ก 9 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 ธันวาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    34,810.00    บาท 
เงินถวายผาน    50,000.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    84848484,,,,810810810810....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 ธ.ค.  8,503.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 22 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 0.00  รวม 44448888,,,,478478478478,,,,609609609609.26.26.26.26    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,,,,458458458458,,,,666600009999....26262626    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
12 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
19 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
26 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
2 ก.พ. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ คุณวทิย จําเริญ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

นําเพลงสั้น    คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณจางเจียยุน 

อานพระคัมภีร คุณภัทรพร คุณวรวด ี คุณวรทัย คุณชูพรรณ 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณพงศชัย คุณอานนท คุณอภิรด ี  

เดินถุงถวายทรัพย คุณนงคลักษณ  
คุณสุภัทรา 

คุณพัทธมน 
คุณณชิา (กวาง) 

คุณณชิา (ลูกปลา) 
คุณบุญญา 

 

ตอนรับ คุณสมุล  
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณวรรณนิสา 
คุณฑฆิัมพร 

คุณขวัญเนตร 
คุณนงคลักษณ 

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 29 ธนัวาคม 2013    
(นมสัการรวมวนัสิ�นปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


