
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ :  1 มกราคม ค.ศ. 2012 เวลา :  10:00 น. 
ผูนาํเพลงสัน้ :  คุณจางเจียยุน/คุณจินตนาภรณ ผูนาํประชมุ :  อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร  
ผูอานพระวจนะ :  คุณอุลัย/คณุหยางเอินซิ่ง ผูบรรเลงเปยโน :  คุณจางเจียซง 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย :  คุณชาญกิจ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณจําเรญิ/คุณรพีพรรณ 
ผูเดนิถุงถวายทรพัย :  คุณวีระชัย คุณเฉนิเฉาจิ้น คุณหวางหยงเซิน 
 

อธษิฐานเผื่อประเทศ : เกาหลีเหนือ 
เชญิชวนนมสัการ : สดุดี 45:7  
นมสัการดวยเพลงสัน้ : เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต นับพระพร รุงอรุณปใหม  
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
พธิบีพัตศิมา :  อ.นนทชัย 
อานพระวจนะ : “โคโลสี 1:15-22” คุณอุลัย/คณุหยางเอินซิ่ง 
คณะนกัรองภาคภาษาไทย : จิตวิญญาณขากระหาย  
อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณชาญกิจ 
ถวายเพลงและถวายทรพัย : “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”   
เทศนา : พระเยซูทีเ่รารูจัก อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร/อ.เหอจื้อผิง 
 "ฮีบรู 1:1-13" 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระเยซูเปนรมเย็นของขา”  
(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  
กลาวตอนรบัผูมาใหม : 
ประกาศ : 
อธษิฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 
สงบใจอธษิฐาน : 
เลกิประชมุ : 
 
ผูถอืถาดขนมปง-น้ําองุน : อ.นนทชยั คุณเทยีนชยั คณุจินตนาภรณ คณุจําเรญิ คณุชาญกิจ คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 
พระองคทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดการอธรรม ฉะนัน้พระเจาคือพระเจาของพระองค 
ทานไดทรงเจิมพระองคทานไว ดวยน้ํามันแหงความยนิดียิง่กวา พระสหายทั้งปวงของพระองคทาน  

(สดุดี 45:7) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  
  พธิบีพัตศิมา เวลา 10.00 น. หองประชุมนมัสการ (คุณวรชติ คุณจันทรธี คุณศศิรักษ) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 8 ม.ค. 2012) 
 พิธไีวอาลัยคณุหลนิสูหวา เวลา 14.00 น. ที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
GOD SPEAKS TO ME PROJECT 

ขอเชิญชวนพี่นองใหจดบันทึกคําเทศนาทุกสัปดาหในสมุด 
God Speaks To Me Project (จะแจกใหวันนี้กอนเทศนา) 
เพื่อทานจะสามารถตั้งใจฟง จดจํา และนําสิ่งที่พระเจาทรง
ตรัสกับทานผานคําเทศนาไปทบทวน และแบงปนกับผูอื่นได 

PROJECT 25 

พี่นองที่มีความตองการและตั้งใจจะอานพระคัมภีรใหจบ 1 
รอบในเวลา 1 ป ขอเชิญรวมโครงการ Project 25 (อาน
พระคัมภีรเดือนละ 25 วัน เพื่ออานจบ 1 รอบใน 1 ป) ขอ
เชิญรับตาราง Project 25 ไดที่คุณอุลัย (ภาคภาษาไทย) 
และคุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน) หลังจบการนมัสการ 

โครงการตาสวาง มกราคม 2012 

เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ม.ค. 2012 
30 Days with faith ไดที่คุณอุลัย  
(ภาคภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน 
(ภาคภาษาจีน) หลังจบการนมัสการ  

ผลการลงมติรับรองมัคนายก 
ผลการลงมติรับรองมัคนายก คุณจินตนาภรณ  
สิริพิพัฒน ไดรับเสียงรับรอง 3 ใน 4 ตามระเบียบ 
การบริหารและดําเนินงาน ของคริสตจักรพระคุณ  
จึงไดรับการรับรองเปนมัคนายก ซึ่งจะอยูในวาระ 4 ป 
(ตั้งแตป 2012 ถึงป 2015) 

ชวยเหลือทําความสะอาดหลังน้ําทวม 

ขอบคุณพระเจาสําหรับการดูแลของพระองคใน
เหตุการณน้ําทวม ซึ่งชวงนี้น้ําไดลดลงทุกแหงแลว แต
ยังคงตองทําความสะอาด และเก็บกวาดขยะที่จมน้ํา  
ในวันหยุดปใหมนี้จึงขอเชิญชวนพี่นองที่มีเวลาและภาระ
ใจแจงชื่อเพื่อรวมทีมชวยเหลือทําความสะอาดในวัน
จันทรที่ 2 และวันอังคารที่ 3 ม.ค. ไดที่ อ.วินัย วันนี้ 

เชิญรับหนังสอืเฝาเดี่ยว และปฏิทิน 

เชิญหยิบหนังสือเฝาเดี่ยว เดือน ม.ค. – มี.ค. 2012 
และปฏิทินป 2012 ของคริสตจักร ไดที่โตะตอนรับ 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณสุเมธ ผูเทศนา : อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณภัทรพร 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชาญกิจ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณนงคลักษณ/คุณจินตนาภรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วนัอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2011 : 
ผูใหญ 210 คน เด็ก 30 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 ธนัวาคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 32,000.00 บาท 
เงินถวายผาน 76,000.00 บาท 
รวม 108,000.00 บาท 

วันอังคารที่ 3 ม.ค. เป็นวันหยุดคริสตจักร พี่น้องสามารถติดต่อสํานักงานคริสตจักรได้ในวันพุธที่ 4 ม.ค. 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 45 ลานบาท 
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 ธ.ค.  4,700.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 25 – 31 ธ.ค.  0.00 รวม 23,091,945.33 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   13,031,500.00 บาท 
รวม   39,123,445.33 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 9.10 - 9.50 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

รวมชั้น (ยกเวนชั้นเด็กเล็ก) แบงปนเนื้อหา โดย อ.นนทชัย หอง 2-2 
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ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 1 มกราคม 2012 
(นมัสการรวมวันปใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอพระเจาทรงอวยพระพรทุกทาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน 

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ ซีดีเพลง ในราคาตนทุน 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรับใช และหนุนใจพี่นอง

ในการเพิ่มพูนความรูเพื่อเสริมสรางชีวิต 
คริสเตียน โดยยึดหลักความจริงตามพระวจนะ 

ที่บริเวณหองโถง วันนี้ เวลา 8.00–9.45 น.


