
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        4 มกราคม ค.ศ. 2015    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. ผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนาผูเทศนา    ::::        อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::        คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ    ผูนาํผูนาํผูนาํผูนาํเพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้เพลงสัน้    ::::        คุณจินตนาภรณ/คุณเจิงเขอเหริน 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณสมุล/คุณจาวเจวียน    ผูผูผูผูเเเเบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโนบรรเลงเปยโน    ::::        คุณจางเจียยุน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณคังเหมยหลาน ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั    &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 

ผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัยผูเดินถงุถวายทรพัย    ::::        คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน 
    

อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่อธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัรครสิตจกัร    ::::        

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระองคผูทรงสัตยซื่อ 

 ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน เราจะเดินในทางของพระเยซู 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    ยอหน 12:26  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 1:1-6” คุณสุมล/คุณจาวเจวียน 

คณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองยูนนานยูนนานยูนนานยูนนาน    ::::    The Path of Grace     

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณคังเหมยหลาน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เมื่อขาเพงดูกางเขนประหลาด”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ยอมเปอยเนา อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 "ยอหน 12:20-26" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขอพระเยซูโปรดนําหนา”        

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

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา    

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 คุณจินตนาภรณ คุณจําเริญ คุณวิทย 

ใครครวญพระวจนะ 
ถาผูใดจะรับใชเรา ผูนั้นก็ตองตามเรามา และเราอยูที่ไหนผูรับใชของเราจะอยูที่นั่นดวย 

ถาผูใดรับใชเรา พระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแกผูนั้น 
(ยอหน 12:26) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้– งดรวีวารศกึษา 

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

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 11 มกราคม 2015) 

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

ข า ว ส า ร 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ม.ค. 30 Days 
with Mankind ไดที่ คุณพรพรรณา  

(ภาคภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน) 
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เชิญพี่นองหยิบหนงัสือเฝาเดี่ยวไทย-จีนไดที่โตะตอนรับ 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่

โตะตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยคืนพระคัมภีรและ

หนังสือเพลงของคริสตจักรไวที่โตะตอนรับ 
5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 

คุณจางเจียยุน และภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 
6. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ

ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดฟรีทั้งวัน  

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 11 มกราคม 2015 
ผูนําประชุม :    คุณสุเมธ ผูเทศนา :    อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณกอบกาญจน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณนงคลักษณ/คุณสุภัทรา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2014 : 
ผูใหญ 142 คน เด็ก 12 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2014 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    65,466.00    บาท 

เงินถวายผาน    30,000.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    95959595,,,,466466466466....00000000    บาทบาทบาทบาท    

ขอเชิญรับ  ““““ปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักรปฎิทินคริสตจักร    ป 201ป 201ป 201ป 2015555”””” ไดที่ โตะตอนรับ วันนี้ 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66665555    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 28 ธ.ค.14 29,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 28 ธ.ค.14 – 3 ม.ค.15 304,378.00  รวม 66663333,,,,237237237237,,,,112112112112.01.01.01.01    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            66666666,,,,272272272272,,,,112112112112.01.01.01.01    บาทบาทบาทบาท    
 

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

หนาที่ 
18 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
25 ม.ค.  

ลุมพินีทาวเวอร 
1 ก.พ. (รวม) 
ลุมพินีทาวเวอร 

8 ก.พ. 
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณสชิาญ คุณคเณศร คุณอภิทาน/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ 

นําเพลงสั้น   คุณคังเหมยหลาน/ 
คุณวันทนาพร 

 

เทศนา อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

คุณจําเรญิ 
เที่ยงธรรม 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.นนทชัย 
วิวัฒนวงศธร 

ดนตร ี ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ คุณพรศริ ิ ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณวรวด ี คุณวรทัย คุณชูพรรณ คุณนฤมล 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณขวัญเนตร คุณกอบกาญจน  คุณภัทรพร 

เดินถุงถวายทรัพย คุณพัทธมน 
คุณณชิา (กวาง) 

คุณศศิรักษ 
คุณบุญญา 

 คุณวันดี  
คุณพรพิมล 

ตอนรับ คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

คุณวรรณนิสา 
คุณชนมน 

คุณขวัญเนตร 
คุณพรพรรณา 

คุณดิเรก 
คุณรพีพรรณ 

    

ขอพระเจาทรงตอบทาน ในวันยากลําบาก พระนามของพระเจาแหงยาโคบพิทักษรักษาทาน    
ขอพระองคทรงใหความชวยเหลือมาจากสถานนมัสการ และใหความสนับสนนุทานมาจากเมืองศิโยน 

ขอทรงระลึกถึงเครื่องถวายทั้งสิ้นของทาน และโปรดปรานเครื่องเผาบูชาของทาน    
ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของทานดวย และใหโครงการที่ทานคิดนั้นสําเร็จทั้งสิ้น    

สดดุ ี20สดดุ ี20สดดุ ี20สดดุ ี20:1:1:1:1----4444    
    

    

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 4    มกราคม 2015    
(นมสัการรวมวนัปีใหม่)    

    

 

    
    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2015 

 “ยึดพระคํา สําแดงชีวิต” 
“持守真理 彰顯生命” 


