
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        7 กันยายน ค.ศ. 2014    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::        10:00 น. 

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

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา    ผูผูผูผูเบรรเลงเบรรเลงเบรรเลงเบรรเลงเปยโน เปยโน เปยโน เปยโน ::::        คุณนภนันท 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณจาวเจวียน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณนงคลักษณ 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง 
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    :::: ในเวลาที่งดงามนี้ ทรงสัญญาใหพรแกขา 
 เชิญพระวิญญาณแหงความรักยิ่งใหญ 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 32:8  
อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “อิสยาห 55:1-11” คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา 
คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    He Hideth Me In My Soul     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจาวเจวียน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระองคผูทรงสัตยซื่อ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: พระเจาไมทรงเปลี่ยนแปลง อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

 “อิสยาห 55:1-11” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขาตองการพระเยซู”        

(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 
เราจะแนะนําและสอนเจาถึงทางที่เจาควรจะเดินไป    

 เราจะใหคําปรึกษาแกเจา ดวยจับตาเจาอยู  
(สดุดี 32:8) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– นมัสการรวม (งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอรนมสัการทีอ่าคารลมุพนิทีาวเวอร ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. 
ที่หองประชุมใหญ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 14 กันยายน 2014)  

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

ข า ว ส า ร 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป
รับประทานในหองประชุม 

3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ
ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 

 

4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีร
และหนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน  

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2014 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.ชยัวัฒน ชาวเมืองแมน 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณอุรัชน ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณกอบกาญจน ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณภูมินทร คุณคณิน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร คุณวรรณนิสา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 69 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 100 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    63,242.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    63636363,,,,242424242222....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 31 ส.ค. 97,800.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 10,000.00  รวม 58,58,58,58,202020202222,,,,222274747474.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   66665555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            61,61,61,61,222266667777,,,,222274747474.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    



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

หนาที่ 
21 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
28 ก.ย. 

ลุมพินีทาวเวอร 
5 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 
12 ต.ค. 

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสิชาญ คุณคเณศร คุณสิริ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

 

เทศนา นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

นพ.ปรดีา  
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณศศิรักษ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณศศิรักษ คุณสลินทิพย คุณน้ําทิพย คุณพัทธมน 
อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณชูพรรณ คุณอภิรด ี  คุณชาญกิจ 
เดินถุงถวายทรัพย คุณวรรีัตน 

คุณพัทธมน 
คุณนงคลักษณ 
คุณกอมณ ี

 คุณพรรณ ี
คุณพรพรรณา 

ตอนรับ คุณพรพรรณา 
คุณชนมน 

คุณขวัญเนตร 
คุณรพีพรรณ 

คุณดิเรก 
คุณนงคลักษณ 

คุณชนมน 
คุณฑฆิัมพร 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 7 กันยายน 2014 
โปรดอธิษฐานเผื่อ.... 
1. การทํางานของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหมในการบริหาร

ประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใตการทํางานรวมกับสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ(สนช.)
สภาปฏิรูปแหงชาต ิ(สปช.) และสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อสรางความปรองดองและปองกันไมให
เกิดวิกฤติการเมืองเหมือนในอดีต  

2. สถานการณความรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลกทั้งซีเรีย ฉนวนกาซา ยูเครน ซาอุดิอาระเบีย 
อิรัก ซึ่งมีคริสตจักรและพี่นองคริสเตียนจํานวนไมนอยที่ไดรับผลกระทบ และถูกขมเหงทําราย 
ขอพระเจาทรงประทานทางออกที่ดีที่สุดใหกับสถานการณในประเทศตางๆ เหลานี้ดวย 

3. ขอบคุณพระเจาสําหรับความปลอดภัยของคนงาน และการกอสรางคริสตจักร ที่ทุกอยางดําเนิน
ไปตามแผนงานที่วางไว ขอพระเจาประทานสติปญญาในการทํางานใหคณะกรรมการกอสราง
อาคารคริสตจักร )คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช (ในการบริหารจัดการ
เรื่องตางๆ ใหเรียบรอยทั้งในสวนของการตกแตงภายใน ระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง เปนตน 

4. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา  
คุณสุขุม และคุณวิทย) ขอบคุณพระเจาสําหรับเงินถวายที่มีเขาแลว 61,267,274.01 บาท โปรด
อธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเขามาอยางตอเนื่องและเพยีงพอสําหรับงบประมาณ 65 ลานบาท 

5. อธิษฐานเผื่อพี่นองที่เจ็บปวย และสุขภาพของผูอาวุโสทุกๆ คน 

 
ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 7 กนัยายน 2014    

    

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


