
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ :::: 21 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณดวงรัตน/คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::        คุณจางเจียยุน 

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::        คุณจาวเจวียน คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเมา คุณปนหยุนเจียว 

ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณเปาชุนหลิง    ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา/คุณวรรณนิสา 
    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ความสุขเปรมปรีดิ์มีแกชาวโลก 

 จงฟงเพลงแหงทูตสวรรค ผูเปน  

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “อิสยาห 40:31”    

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “อิสยาห 9:6-7” คุณดวงรัตน/คุณเฉินเสี่ยวหลิง 

คณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนีคณะนักรองภาคภาษาจนี    ::::    來吧！鈴聲響     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเปาชุนหลิง    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด”   

คณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทยคณะนักรองภาคภาษาไทย    ::::    We Seek the Tiny King     

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ความหมายของคริสตมาส อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 "ลูกา 2:1-7" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขอเชิญทานผูวางใจ”        

(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 
แตเขาทั้งหลายผูรอคอยพระเจา จะเสริมเรี่ยวแรงใหม    

 เขาจะบินขึน้ดวยปกเหมือนนกอนิทรี  
เขาจะวิ่งและไมเหนด็เหนือ่ย เขาจะเดินและไมออนเปลี้ย   

(อิสยาห 40:31) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้(งดรววีารศึกษา) 

� นมัสการรวมวนัครสิตมาสนมัสการรวมวนัครสิตมาสนมัสการรวมวนัครสิตมาสนมัสการรวมวนัครสิตมาส    เวลา 10.00 – 12.00 น. หองประชุมใหญ 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2014) – นมัสการรวม (งดรวีวารศกึษา) 

� นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป นมัสการรวมวนัสิน้ป เวลา 10.00 น. หองประชุมใหญ 

ข า ว ส า ร 
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 7,14,21,28 ธ.ค.)  
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล 
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย นาํเงินใสในซองถวายและทําเครื่องหมาย
ที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” และหากพี่นอง
ตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายใหองคกรหรือบุคคลใด 
โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ เพื่อ
พิจารณา  
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21 ธันวาคม นมัสการรวมวันคริสตมาส 
28 ธันวาคม นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2014 

����#�$� CD ���'�$� Meaning of Grace 

CD บทเพลงสรรเสริญพระเจา ที่กลุมอนุชนรวมกันทําเพื่อหา
ทุนสนับสนุนการกอสรางอาคารคริสตจักรพระคุณหลังใหม 
โดยผลิตจํานวน 1,000 แผน ราคาแผนละ 100 บาท ซื้อ
พรอมชําระเงินไดที่ คุณอรนุช/คุณพรพรรณา 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยคืนพระคัมภีรและ

หนังสือเพลงของคริสตจักรไวที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 

คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน  

 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2014 

ผูนําประชุม :    อ.นนทชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น :    คุณจางเจยียุน/คุณวรีรัตน 
ผูเทศนา :    อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    ผูอานพระวจนะ :    คุณวันด/ีคุณจาวเจวียน 
ผูบรรเลงเปยโน :    คุณศศิรักษ ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณชลลดา 
ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณจาวเจวียน คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเมา คุณปนหยุนเจียว 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย :    คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2014 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 74 คน เด็ก 12 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 89 คน เด็ก 5 คน 

ขอเชิญรับ  ““““ปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักร    ป 201ป 201ป 201ป 2015555””””  
ไดที่ โต ะตอนรับ วันนี้ 



 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    51,060.00    บาท 

เงินถวายผาน    8,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    55559999,,,,060606060000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 ธ.ค.  13,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2,000,000.00  รวม 66662222,8,8,8,889898989,734,734,734,734.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   33335555,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม            66665555,,,,924924924924,,,,737373734444.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 21    ธนัวาคม 2014    
(นมสัการรวมวนัคริสตมาส) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญป 2014 

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

“持守真理  彰顯生命” 


