
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    26 กุมภาพันธ ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ ผูผูผูผูเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวศินี/คุณมนัสวี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสุมล 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณจําเริญ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::  

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ความยินดีเปยมลนในใจฉัน โอขายกพระนามสูงสุด  

 ขอพระวิญญาณสถิต ลําธาร 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ยอหน 5:1-18” คุณสุมล 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจําเริญ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เราพบพระเยซูคริสต”  

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: น้ํากระเพื่อม นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ยอหน 5:1-18” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เราขอนมัสการพระองค”     

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร 
ผูเทศนา : ศจ.ดร.นันทชัย/อ.เหอจือ้ผิง ผูอานพระวจนะ : คุณดวงพร/คุณอรวรรณ 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณทวี ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนันท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณจําเริญ คุณอภทิาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก เวลา 13. 00 น .ทีห่อง 3 -1  )อ.นนทชยั อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณเทียนชัย  
คุณกรรณิกา คุณสิร ิคุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน( 

รายการสปัดาหหนา (วนัเสารที่ 3 และ วนัอาทิตยที่ 4 มี.ค. 2012) 

� งานฟนฟูงานฟนฟูงานฟนฟูงานฟนฟ ู“ใจเหมือนพระเยซูคริสต – ความรอด ความเชื่อ ความหวังใจ และความรกั” เทศนาโดย  
ศจ.ดร.นันทชัย มีชธูน ทีห่องประชุม วันเสารที่ 3 เวลา 18.00 – 20.00 น. และวันอาทิตยที่ 4 เวลา 
9.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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มี.ค. 3-4 (ส-อา) งานฟนฟู โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน 
 18 ประชุมอธิษฐาน 
เม.ย. 6 (ศุกร) นมัสการรวมศุกรประเสริฐ (18.30 น.) 
 8 นมัสการรวม : รับอรุณ 6.00 น./วันอีสเตอร 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.มารค แซนดริน 
พ.ค. 20 ประชุมอธิษฐาน 
มิ.ย. 29 ประชุมอธิษฐาน 
ก.ค. 1 วันรวีวารศึกษา 
 15 อธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
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ผลการลงมติเรื่องการทําสัญญาจางออกแบบกับบริษัท 
Builder Consultant จํากัด สมาชิกไดลงมติเห็นดวย 
3 ใน 4 ตามระเบียบการบริหารและดําเนินงานของ
คริสตจักรพระคุณ 
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อนุกรรมการหาทุนฯ ไดทําโบรชัวรกองทุนเพื่อสราง
อาคารใหมเปนภาษาไทย จีน และอังกฤษ ขอเชิญ 
พี่นองที่สมัครใจจะนําไปประชาสัมพันธกับพี่นอง 
คริสเตียน เพื่อหาทุนสรางอาคารคริสตจักร สามารถ
หยิบไดที่โตะตอนรับ 
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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง มี.ค.  
30 Days with Miracles in OT  
ไดที่คุณอุลัย (ภาคภาษาไทย) และ 
คุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน) 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 79 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 112 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    44,095.00    บาท 

เงินถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่ คจ.ไมตรีจิต 1,500.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    44445555,,,,595595595595....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดอืน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง บริเวณหองโถง สัปดาหหนา  เวลา 8.00–9.45 น.  
 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 19 ก.พ.  13,200.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 19 ก.พ. – 25 ก.พ.  0.00    

ยอดดอกเบี้ยหักภาษี ณ วันที่ 20 ก.พ.  65,489.58  รวม 2222

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      13131313

รวมรวมรวมรวม            40404040

โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรววีารศึกษา) 
1. การเทศนาฟนฟูวันเสารที่ 3 – วันอาทิตยที่ 4 มี.ค. 

โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน 
2. โครงการตาสวาง “30 Days with Miracles in OT” 

ที่สมาชิกจะอานพระคัมภีรทุกวัน และรูจักพระเจาใน
แงมุมตางๆ มากขึ้น 

3. เงินถวายที่จะมีเขามาอยางตอเนื่อง
กอสราง 63 ลานบาท ขอพระเจาทรงโปรดประทาน
สติปญญาใหกับคณะกรรมการหาทุน

4. อธิษฐานเผื่อพี่นองที่ไมสบาย
คุณสุมาลี คุณโจวเซินเมา

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน 

ชั้นเด็กเล็ก ตักเตอืนใหเชื่อฟง 

ชั้นประถมตน การทรงเรียกอับราฮัม 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 

ชั้นอัลฟา 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม 

ถาม-ตอบ 
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

ชั้นโอเมกา แบงปนโดย คุณเทียนชยั 

 

22224444,,,,102102102102,,,,016016016016....37373737    บาทบาทบาทบาท  

3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

13131313,,,,122122122122,,,,505050500000....00000000    บาทบาทบาทบาท 

40404040,,,,224224224224,,,,515151516666....37373737    บาทบาทบาทบาท    

เงินถวายที่จะมีเขามาอยางตอเนื่อง ตามงบประมาณ
ขอพระเจาทรงโปรดประทาน

สติปญญาใหกับคณะกรรมการหาทุนฯ 
อธิษฐานเผื่อพี่นองที่ไมสบาย อ.เหอหยงจาย คุณธีระ 

คุณโจวเซินเมา และคุณพอคุณณัฐฐิติชญา 

ภาคภาษาไทย) 

หองเรียน 

หองสมุด 

2-4 

3-7 

2-2 

3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


