
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    9 กุมภาพันธ ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณณิชา/คุณบุญญา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณนฤมล 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณนงคลักษณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “สดุดี 9:1-2” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    องคพระเยซูคริสตที่รักของขา พักพิงในพระเจา 

 เชิญพระวิญญาณแหงความรักยิ่งใหญ  ขายอมทุกสิ่ง 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เอเฟซัส 4:1-32” คุณนฤมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณนงคลักษณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอบพระคุณ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: เปนที่พอพระทัยพระเจา อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “1 เธสะโลนิกา 2:1-16” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “อยูเพื่อพระเยซู”        

(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 16 กุมภาพันธ 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสิชาญ ผูเทศนา :    อ.ปดพิัทธิ์ สันตภิาดา  
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณณัฐฐิติชญา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณรพีพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณวรีรัตน/คุณนฤมล 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.  
� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก ที่สํานักงาน สขุุมวิทซอย 2 เวลา 13.00 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  

คุณเทียนชัย คณุกรรณกิา คุณสริ ิคณุจินตนาภรณ คณุวิทย คุณอภิทาน) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014) 

� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ชัน้ชัน้ชัน้ 11111111  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 

ข า ว ส า ร 

���������	
	���� “������������	��” 

ขอพี่นองนําหนังสือสําหรับเด็กทุกประเภทที่ไมใชแลว  
แตยังอยูในสภาพดี มาใหที่อาคารลุมพินีทาวเวอร หรือ
สํานักงาน เพื่อคริสตจักรจะนําสงตอใหกับหองสมุด
โรงเรียนแมจอเหนือ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  
ภายในวันนี้ (วันอาทิตยที่ 9 ก.พ.) 
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พี่นองที่ไดถวายทรัพยในป 2013 หากตองการใบอนุโมทนา
บัตร เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจงความประสงค
ไดที่คุณชาญกิจ ภายในวันที่ 28 ก.พ.  
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ขอเชิญอานจดหมายขาวจาก อ.วิชัย ไดที่บอรดประกาศ
หนาหองประชุมภาคภาษาไทย และโปรดอธิษฐานเผื่อการ
แบงเวลาของ อ.วิชัย ในการเตรียมสอน ใหคําปรึกษา 
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสุขภาพของคุณวลัญชา 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี  

ในนมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณา
หยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมือ่ใชเสร็จ
กรุณานาํมาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณนา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน 
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สัปดาหที่ผานมา (วันอาทิตยที่ 2 ก.พ.) คุณไตจวิ้นหมิง 
และคุณหลี่ฝูชิว ไดตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสต ขอพี่
นองโปรดอธิษฐานเผื่อการเติบโตและมั่นคงในความเชื่อ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2014 :  
ผูใหญ 142 คน เด็ก 8 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    134,350.00    บาท 
เงินถวายจาก อ.เหอจื้อผิง แบงปนที่คริสตจักรสะพานเหลือง 2,000.00 บาท 
รวมรวมรวมรวม    136136136136,,,,353535350000....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 10,109.00 บาท 

��������	
� 14 ���������� �
� ��������������������  
�
�� !"�����#����$!�%����"��&�  '���������	
� 15 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 ก.พ. 71,100.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 2 – 8 ก.พ. 20,000.00  รวม 49494949,,,,555599995555,,,,555584.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 888877777777,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    53535353,,,,472472472472,,,,555584.0184.0184.0184.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
23 ก.พ.  

ลุมพินีทาวเวอร 
2 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
9 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
16 มี.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณคเณศร คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณวรีะวงษ 

นําเพลงสั้น  คุณกรรณิกา/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

  

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

 อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

คุณวทิย 
สุนทรนันท 

ดนตร ี ทีมนมสัการ คุณนภนันท ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานวจนะ คุณเพชรรัตน คุณน้ําทิพย คุณพรพิมล คุณขวัญเนตร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณสมุล  คุณวรวด ี คุณน้ําทิพย 
เดินถุงถวายทรัพย คุณสริิพรรณ 

คุณกชกร 
 คุณวรรณนิสา 

คุณณฐัฐิติชญา 
คุณพิชิต 
คุณคณิน 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณภูมินทร 

คุณขวัญเนตร 
คุณสมุล 

คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

คุณจําเรญิ 
คุณพรพรรณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 9 กุมภาพนัธ ์2014    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


