
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    20 มิถุนายน ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณณัฐฐิติชญา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณนภนันท ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณชูพรรณ/คุณชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    แตขารูจักพระองคที่ขาเชื่อ พระเยซูเปนที่รักของขา 

 นําขาใกลพระองค พระบิดาในสวรรค 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ลูกา 12:35-48” คุณณัฐฐิติชญา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณนภนันท    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ฉันจะสัตยซื่อ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: คําอุปมาเรื่องบาวสัตยซื่อ และไมสัตยซื่อ อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

 “ลูกา 12:35-48” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรักลาวตอนรักลาวตอนรักลาวตอนรับผูมาใหม บผูมาใหม บผูมาใหม บผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2010 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณอภิรดี 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสุมล ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณจินตนาภรณ/คุณอรนุช 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม:  คุณอุลัย/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หอง 3-1 ภาคภาษาจีนที่หองประชุม    
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะคณะคณะคณะกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสินดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสินดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสินดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสิน    เวลา 12.30-13.00 น. ที่หอง 3-4  

(คุณชาญกิจ คุณพงศชัย คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช)    
� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 2-4 
�  ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน ประชมุอนุชน Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship เวลา 13.40 น. หอง 2-2  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 27 มิ.ย. 2010) 

� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะคณะคณะคณะกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการดาํเนินงานการบริหารงานประกาศนอกครสิตจกัรดาํเนินงานการบริหารงานประกาศนอกครสิตจกัรดาํเนินงานการบริหารงานประกาศนอกครสิตจกัรดาํเนินงานการบริหารงานประกาศนอกครสิตจกัร    เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4  
(คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณดวงพร คุณอรวรรณ คุณหลี่เหวินกวาง) 

ข า ว ส า ร 
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คริสตจักรจะจัดสอนสนทนาภาษาจีนชั้นเบื้องตน จบใน 2 
คอรส คอรสละ 400 บาท (ไมรวมคาหนังสือและอุปกรณ) 
รับเพียง 15 ทานเทานั้น เริ่มเรียนวันอาทิตยที่ 18 ก.ค. 10 
ขอเชิญพี่นองที่สนใจสามารถสมัครเรียนได หรือชวนเพื่อนๆ 
ที่ยังไมเชื่อมาสมัครเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจสามารถ
เรียนภาษาจีนอยางมีคุณภาพ ในราคาไมแพง และมีโอกาส
เขามาสัมผัสกับบรรยากาศในคริสตจักร สรางความสัมพันธ
กับพี่นองคริสเตียน  หากสนใจโปรดตดิตอไดที่คุณวรีรัตน 
����	���	��	ก��������  � 

เชิญอานจดหมายขาวจากคุณจันทวรรณ คุณจงเจี้ยนเหวย 
ไดที่บอรดประกาศชั้น 2 และโปรดอธิษฐานเผื่อการประกาศ
ใน KOKANG งบประมาณการกอสรางโรงอาหาร ความเปน
น้ําหนึง่ใจเดียวกันของทีมงาน และผูที่เขารับการบําบัด 

��� ��	 !"ก�	 ����	�#��$�% 4 ก.�. 
วันที่ 4 ก.ค. 2010 เปนวันรวีฯ ไทย จะมีรายการพิเศษ 
โดยชวงเชาจะมีการแสดงของชั้นรวีฯ เด็ก และเวลา 
13.00-15.00 น. มีการแขงขัน และเกมส โดยใช
เนื้อหาจากโครงการตาสวาง ม.ค. – มี.ค. หลังจากนั้น
จะทานอาหารวางดวยกัน ขอใหทุกทานเตรียมตัวเพื่อมี
สวนรวมในการแขงขัน  

ก(��� Evergreen (ก(���01��	��2�) 

วันเสารที่ 3 ก.ค. 2010 เวลา 9.00-12.00 น. แบงปน
โดย อ.เหอจื้อผิง และภรรยา (คุณจางเจียยุน) 

�4#54�� ���ก(����6#�7	���ก����	�$ 

เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 88 คน เด็ก 13 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ  127 คน เด็ก  0 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 27,800.00 บาท  

ประจําวันอาทิตย    18,521.50    บาท  

เงินถวายขอบคุณพระเจา 3,000.00 บาท 

เงินถวายเพื่อคาย (รวมทั้งหมด 251,350 บาท) 250.00 บาท  

เงินถวายเพื่อกลุมเซล ABAC 4,000.00 บาท  

รวมรวมรวมรวม    53535353,,,,571571571571....55550000    บาทบาทบาทบาท    



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซตูามหาฉัน หองสมุด 

ชั้นประถมตน จงรับใชซึ่งกันและกัน 2-2 

ชั้นประถมปลาย การหนีที่ไมไดคาดคิดของเปโตร 2-3 

ชั้นมัธยม ชีวิตโยเซฟ 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย เฉลยธรรมบัญญตั ิ 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม มีมนุษยสัมพันธ 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ ไมมีชั้นรวีฯ  

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 
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 ��������	 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 


