
รายการประชุมนมัสการพระเจา 

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::  4 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        คุณเนี่ยจิน/คุณกรรณิกา ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณพงศชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณน้ําทิพย/คุณกงอิ๋ง  ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณพานฮุยจู 

ผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพย    ::::    คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณสยุมพร คุณเฉิงจิ้ง ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::        คุณธีระ 

ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::            คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ 
����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ��������    ����    ����    ����    ����    ����    ����        

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐาน    ::::    เผื่อ “ประเทศเกาหลีเหนือและใต” 
นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต พระเจายิ่งใหญ  

 เรามีเรื่องราวจะกลาวแกประชาชาต ิ

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “สดุดี 119:103”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

พิธบีัพตสิมา พิธบีัพตสิมา พิธบีัพตสิมา พิธบีัพตสิมา ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “2 ทิโมธี 3:10-17” คุณน้ําทิพย/คุณกงอิ๋ง 

คณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองคณะนักรองยวุชนยวุชนยวุชนยวุชน    & & & & กลุมเดก็รวฯีกลุมเดก็รวฯีกลุมเดก็รวฯีกลุมเดก็รวฯี    ::::    การแสดงของเด็กรวีวารศึกษา     

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณธีระ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ผูเปน” หนา 108    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “ยึดกันใหมั่น ยึดในพระคํา” อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย 

 “2 ทิโมธี 3:10-17” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”  หนา 241    

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

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

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณจําเริญ คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
พระดํารัสของพระองคนั้น ขาพระองคชิมแลวหวานจริงๆ หวานกวาน้ําผึ้งเมื่อถึงปากขาพระองค 

(สดุดี 119:103) 

ปร ะก าศ  
รายการวนันี ้

� รายการวนัรวฯีรายการวนัรวฯีรายการวนัรวฯีรายการวนัรวฯี เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หองประชุม ขอเชิญทุกทานเขารวมเลนเกมส แขงขันตอบคําถาม
จากเนื้อหาในโครงการตาสวางเดือน ม.ค. – มี.ค. และทานอาหารวางรวมกัน 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 11 ก.ค. 2010) 

� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะมคันายกคณะมคันายกคณะมคันายกคณะมคันายก    เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4 คุณจําเริญ อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณหยูเฟย คุณพิชัย 
คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ข า วส าร  

��������	
��� 

ขอบคุณพระเจาสําหรับ อ.วินัย สีสัน ที่ไดตอบรับเขามารวม
รับใชพระเจาในทีมอภิบาลศิษย โดยจะเริ่มบทบาทผูรับใช
เต็มเวลา ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2010 ขอพี่นองอธิษฐานเผื่อ 
การถายโอนงานดูแลคริสตจักรใหกับผูที่จะเขามารับผิดชอบ
ใหม (ในชวงเดือน ก.ค. – ต.ค.) รวมทั้งการปรับตัว และ
สติปญญาในการวางแผนรับใชพระเจาในคริสตจักร 

������������ก�������� 

ขอเชิญอานจดหมายขาวจากคุณวิชัย ไดที่บอรดประกาศ 
และโปรดอธิษฐานเผื่อสติปญญาในการรับใชของคุณวิชัย 
คุณแชรในดานสุขภาพ และคุณถิงถิงในดานการเรียน และ
การทํางานเปนอาสาสมัคร 

������������� !�������"#��$��"�����%"� 

ขอบคุณพระเจาสําหรับคุณเนาวรัตน เอะซากา (คุณเจี๊ยบ) 
ที่ตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูเมื่อสัปดาหที่แลว (วันอาทิตยที่ 26 
มิ.ย. 2010) ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการเรียนรูและ
เติบโตขึ้นในพระคําและประสบการณกับพระเจา รวมทั้ง
การดําเนนิชีวิตในความเชื่อของคุณเจี๊ยบ 

 

 !����&��$ก��'� ���$ ��%�# ��.�. 

ขอใหพี่นองที่ไดอานพระคัมภีรครบ
ตามตารางในเดือนมถิุนายนแลว 
โปรดเขียนชื่อในบัตรของทานและใส

ลงในกลองโครงการตาสวางที่แขวนอยูหนาหอง
ประชุมดานนอก โดยทางสํานักงานจะทําการเคลือบ
บัตรของทาน และสงคืนใหภายหลัง 

�����'�&��$ก��'� ���$ ��%�# ก.�. 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน ก.ค. 30 Days 

with Proverbs และรับคืนบัตรที่เคลือบเรียบรอย
แลว ของเดือน พ.ค.ไดที่ คุณอุลัย (ภาษาไทย) และ
คุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวงหลังเลิกนมัสการ 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมสัการวันอาทิตยที ่11 ก.ค. 2010 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.แซมมิว ล ี

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณภัทรพร 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนงคลักษณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสิริพรรณ/คุณณัฐนิ ี

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม: คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ ซีดีเพลง ในราคาตนทุน 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรับใช และหนนุใจพี่นอง

ในการเพิ่มพูนความรูเพื่อเสริมสรางชีวิต 
คริสเตียน โดยยึดหลักความจริงตามพระวจนะ 
ที่บริเวณหองโถง วันนี้ เวลา 8.00–9.45 น. 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 92 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 135 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 22,200.00 บาท  

ประจําวันอาทิตย    18,290.00    บาท  

เงินถวายเพื่องานมิชชั่น 2,000.00 บาท  

เงินถวายเพื่อขอบคุณพระเจา 14,000.00 บาท  

รับจาก อ.วินัย เทศนานอกคริสตจักร (กลุมเสรีไทย) 1,000.00 บาท  

เงินถวายเพื่อกลุมแหลมฉบัง 2,000.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    59595959,,,,490490490490....00000000    บาทบาทบาทบาท    

    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 9.10 - 9.50 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

รวมชั้น (ยกเวนชั้นเด็กเล็ก) แบงปนเนื้อหา โดย อ.นนทชัย หอง 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 4 ก.ค. 2010 
วันรวีวารศึกษา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําขวัญป 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 

 


