
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        6 กรกฎาคม ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจางเจียยุน/คุณวรีรัตน ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสุมล/คุณเฉินเสี่ยวหลิง    ผูผูผูผูเบรรเลงเปยโน เบรรเลงเปยโน เบรรเลงเปยโน เบรรเลงเปยโน ::::        คุณสมฤดี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณฉวีวรรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณนงคลักษณ/คุณวรรณนิสา 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณจาวเวยฟง คุณเหอจื๋อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง คุณเฉินเฉาจิ้น 
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: เราจะเดินในทางของพระเยซู 

 ถวายเกียรติพระสิริ พระบิดาในสวรรค 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    1 เปโตร 1:17  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:1-9” คุณสุมล/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    Rise up, O men of God     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณฉวีวรรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขาตองเฝาพระเจามือเปลาหรือ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: รักษากฎเกณฑและพระบัญญัติของพระเจา อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 “เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:1-9” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รักพระเยซู รักมากกวากอน”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง    

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 คุณจินตนาภรณ คุณสิริ  

ใครครวญพระวจนะ 
และถาทานอธิษฐานขอตอพระองค เรียกพระองควา พระบิดาผูทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทํา 

ของเขา โดยไมมีอคติ จงประพฤติตนดวยความยําเกรงตลอดเวลาทีท่านอยูในโลกนี้  
(1 เปโตร 1:17) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร อธษิฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ทีห่อง
ประชมุชั้น 11 (หองประชุมใหญ) 

� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้    11111111 เวลา 12.30–13.30 น. (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง 
คุณเทียนชัย คณุกรรณกิา คุณสริ ิคณุจินตนาภรณ คณุจําเริญ คณุวิทย) 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม 2014) – นมสัการรวม (งดรวีวารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร นมสัการรวม 10.00–12.00 น. ทีห่องประชุมชัน้ 11 มแีปลไทย 

ข า ว ส า ร 
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• รับเสื้อคายวันนี ้(วันอาทิตยที่ 6 ก.ค.)  
ที่คุณสิชาญ/คุณเยี่ยนเสียงเซียน 

• โปรดดูรายชื่อและรถไดที่บอรดประกาศ 
• พี่นองที่ไปรถบัส ขึ้นรถที่ตลาดอโศก วันศุกรที่ 11  

ก.ค. เวลา 8.30 น. (รถออกเวลา 9.00 น. ตรง)  
• พี่นองที่ขับรถไปเอง ใหไปพบกันที่เคานเตอรเช็คอิน 

เพื่อลงทะเบียนกับคุณสิชาญ/คุณเยี่ยนเสียงเซียน 
และรับกุญแจหอง เวลา 11.15 น.  

• สิ่งที่ทางรีสอรทไดจัดเตรียมไวให 
o ผาหม ผาเช็ดตัว สบู แชมพูสระผม  

• สิ่งที่ตองนําไปดวย 
o พระคัมภีร ปากกา 
o เสื้อคาย รม ไฟฉาย  
o ชุดวายน้ํา รองเทากีฬา 
o ยาประจําตัว ยาทากันยุง 

���
��������� (11-12-13 ���"���) 

หัวขอคาย :  ยึดพระคํา สําแดงชีวิต     
วิทยากร :  อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 
สถานที่ :  มวกเหล็ก พาราไดส  
 รีสอรท จ.สระบุรี 
ฝายทะเบียน :  คุณสิชาญ และ คุณเยี่ยนเสียงเซียน 

 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 13 กรกฎาคม 2014 
ผูนําประชุม :    อ.เหอจื้อผิง ผูเทศนา :    อ.สันติ หลิว / อ.เหอจื้อผิง 
ผูเลนดนตร ี:    คุณจางเจียยุน    ผูอานพระวจนะ :    คุณหยางเอินซิ่น 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณหลิวเยี่ยนฟาง ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณเหอจื๋อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 มิถุนายน 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 66 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 97 คน เด็ก 1 คน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 29 มิถุนายน 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    43,625.00    บาท 

ถวายจากครอบครัวคุณเฉินเหรินชาง (จัดพิธีไวอาลัย)    10,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    55553333,,,,625625625625....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 29 มิ.ย. 6,200.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 0.00  รวม 55555555,,,,247247247247,,,,909090904444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 111133335555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    55558,8,8,8,382382382382,,,,909090904444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

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

หนาที่ 
20 ก.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
27 ก.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
3 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
10 ส.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณชาญกิจ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณจินตนาภรณ/ 
คุณเจิงเขอเหริน 

 

เทศนา อ.ไพรสนธิ์ ตางส ี นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

คุณจําเรญิ  
เที่ยงธรรม 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณวรวด ี คุณเพชรรัตน คุณชูพรรณ คุณภัทรพร 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณสมุล คุณชนมน  คุณพรรณ ี
เดินถุงถวายทรัพย คุณดวงพร 

คุณชูพรรณ 
คุณวันด ี
คุณพรศริ ิ

 คุณวรวด ี
คุณอรวรรณ 

ตอนรับ คุณวรรณนิสา 
คุณณฐัฐิติชญา 

คุณสมุล 
คุณภูมินทร 

คุณขวัญเนตร 
คุณรพีพรรณ 

คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 6 กรกฎาคม 2014    
    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


