
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::        27 มิถุนายน ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณภูมินทร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณจินตนาภรณ/คุณอรนุช    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณอภิรดี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณสุมล ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณอุลัย/คุณพรพรรณา 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::  

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    พระบิดาในสวรรค เมื่อไดมอง 

 เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ เรากราบนมัสการ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เนหะมีย 4:1-23” คุณอภิรดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสุมล    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ฉันมีชีวิตอยูตราบใด”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “การเชื่อฟงของเนหะมยี” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “เนหะมีย 1:4; 5:15-16” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “จิตวิญญาณขากระหาย”     

((((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 กรกฎาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณพงศชัย/อ.เหอจือ้ผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณเนี่ยจิน/คุณกรรณิกา 
ผูเทศนา : อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณน้ําทิพย/คุณกงอิ๋ง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณธีระ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณสยุมพร คุณเฉิงจิ้ง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณพานฮุยจ ู ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณจําเริญ คุณพิชยั คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม:  คุณขวัญเนตร/คุณรพพีรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้
� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 
�  ประชมุอนุชนประชมุอนุชนประชมุอนุชนประชมุอนุชนทีบ่านคณุวทิย ออกจากคริสตจกัร ทีบ่านคณุวทิย ออกจากคริสตจกัร ทีบ่านคณุวทิย ออกจากคริสตจกัร ทีบ่านคณุวทิย ออกจากคริสตจกัร เวลา 13.00 น. 
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการการการการบริหารงานประกาศนอกคริบริหารงานประกาศนอกคริบริหารงานประกาศนอกคริบริหารงานประกาศนอกคริสตจกัร สตจกัร สตจกัร สตจกัร เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4  

(คุณกรรณิกา คุณพิชัย คุณสิริ คุณดวงพร คุณอรวรรณ คุณหลี่เหวินกวาง) 

รายการสปัดาหหนา (4 ก.ค. 2010) 
� พิธบีัพตสิมาพิธบีัพตสิมาพิธบีัพตสิมาพิธบีัพตสิมา    ((((คณุอุรชันีคณุอุรชันีคณุอุรชันีคณุอุรชันี)))) ชวงเวลานมสัการ ที่หองประชุมนมัสการ 
� รายการวนัรวฯีรายการวนัรวฯีรายการวนัรวฯีรายการวนัรวฯี เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หองประชุม ขอเชิญทุกทานเขารวมเลนเกมส แขงขันตอบคําถาม

จากเนื้อหาในโครงการตาสวางเดือน ม.ค. – มี.ค. และทานอาหารวางรวมกัน 

ข า ว ส า ร 
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คริสตจักรจะจัดสอนสนทนาภาษาจีนชั้นเบื้องตน จบใน 2 
คอรส คอรสละ 400 บาท (ไมรวมคาหนังสือ) รับเพียง 15 
ทานเทานัน้ เริ่มเรียนวันอาทิตยที่ 18 ก.ค. 10 ขอเชิญพี่
นองที่สนใจสามารถสมัครเรียนได หรือชวนเพื่อนๆ ที่ยังไม
เชื่อมาสมัครเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจสามารถเรียน
ภาษาจีนอยางมีคุณภาพ ในราคาไมแพง และมีโอกาสเขา
มาสัมผัสกับบรรยากาศในคริสตจักร สรางความสัมพันธกับ
พี่นองคริสเตียน หากสนใจโปรดติดตอไดที่คุณวรีรัตน 

������	���ก�	 ����	������� 4 ก.!. 
วันที่ 4 ก.ค. 2010 (สัปดาหหนา) เปนวันรวีฯ ไทย จะมี
รายการพิเศษ โดยชวงเชาจะมีการแสดงของชั้นรวีฯ เด็ก 
และเวลา 13.00-15.00 น. มีการแขงขัน และเกมส โดยใช
เนื้อหาจากโครงการตาสวาง ม.ค. – มี.ค. หลังจากนั้นจะ
ทานอาหารวางดวยกัน ขอใหทุกทานเตรียมตัวเพื่อมีสวน
รวมในการแขงขัน  

ก"#$% Evergreen (ก"#$%-.��	�#/�) 
วันเสารที่ 3 ก.ค. 2010 เวลา 9.00-12.00 น. แบงปนโดย 
อ.เหอจื้อผิง และภรรยา (คุณจางเจียยุน) 

�1�21���$�%ก"#$%�3��4	��#ก����	5� 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

�������/!��ก	��	��$	� ����� ก.!. 
ขอเชิญพี่นองทุกทานรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน 
ก.ค. 30 Days with Proverbs ไดที่ คุณอุลัย 
(ภาษาไทย) และคุณหลิวเยี่ยนฟาง (ภาษาจีน) 
ในชวงหลังเลิกนมัสการ 

���5�������67	����� ก.!.-ก.�. 10 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดรับหนังสือเฝาเดี่ยวไดที่
หองรวีฯ หรือหยิบไดที่โตะตอนรับ 
 

 

 

 

 
 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 91 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 136 คน เด็ก 2 คน 

 

กลุมอนุชน-ยวุชนรวมรบัใชวนันี้  
จัดโตะอาหาร เสิรฟอาหาร ลางจาน เก็บโตะ 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดอืน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง ที่หองโถง สัปดาหหนา  8.00 - 9.45 น.  
 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 5,000.00 บาท 

เงินถวายประจําวันอาทิตย    26,960.00    บาท 

เงินถวายเพื่อขอบคุณพระเจา 1,000.00 บาท 

เงินถวายเพื่ออาหารกลางวัน 1,400.00 บาท 

เงินถวายจากคณะสตรี    470.00    บาท 

เงินถวายเพื่อคายคริสตจักร  (รวมทั้งหมด 252,890 บาท) 1,540.00 บาท 

เงินถวายเพื่อสํานักงานคริสตจักร    100.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    36363636,,,,474747470000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูทรงรักฉัน หองสมุด 

ชั้นประถมตน เตรียมสําหรับวันรวีฯ 2-2 

ชั้นประถมปลาย เปาโลสอนในธรรมศาลา 2-3 

ชั้นมัธยม 

แบงปนโดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม 

ชั้นผูใหญ 

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

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 
 

 

 


