
สัปดาห์ที ่5 กับ 4 คนกันเอง ปี 2012 
29 มกราคม – อ.จอห์นนี่ แม็คคลีน 
29 เมษายน – อ.มาร์ค แซนดริน 
29 กรกฎาคม – อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
30 กันยายน – อ.ชาติชาย จารุวาที 

รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 29 มกราคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูนาํประชมุ : คุณวิทย ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณชูพรรณ 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณสิร ิ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณชนมน/คุณอุลัย 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระบิดาเรารัก โลหิตพระคริสต  
 รักวิเศษ จะเปนดั่งแสง 
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “มัทธิว 6:25-33” คุณชูพรรณ 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณสิริ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระองคผูทรงสัตยซื่อ”  
เทศนา : “สี่สิ่งที่จําเปน” อ.จอหนนี่ แม็คคลีน 

 “อิสยาห 6:1-8” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระเยซูเปนคําตอบ”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 
สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2012 
ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณกิา ผูอานพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณศิริพร 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณเจิ้นชิงตาว ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณจาวเจวียน คุณหลิวเยีย่นฟาง คุณหยางเอนิซิ่น 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนนัท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  

  สปัดาหประกาศ เวลา 9.00 – 10.30 น. ที่หองประชมุ เทศนาโดย อ.จอหนนี่ แม็คคลีน 

 ประชมุสมาชกิ เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หองประชุม – รายงานสรุปความคืบหนาการดําเนินการคณะ 

กรรมการกอสรางฯ ในหัวขอ (1) ภาพรวมของการดําเนินการทุกอยาง (2) แบบอาคารลาสุด (3) ระยะเวลา

กอสราง (4) งบประมาณทั้งหมด (5) แผนการยายสถานที่ชั่วคราว (ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตยที่ 20 พ.ย. 2011 ไดมี

การประชุมสมาชิกไปแลว ในครั้งนั้นคณะกรรมการกอสรางฯ ไดแจงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับแบบอาคารทั้ง 

3 แบบ และรับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิก ซึ่งตอมาทางคณะกรรมการกอสรางฯ ไดเลือกบริษัทออกแบบ 

1 บริษัท เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงแบบใหเปนไปตามความตองการของคริสตจักร ซึ่งไดมีแบบลาสุดออก

มาแลว จึงขอเชิญพี่นองทุกทานเขารวมรับทราบขอมูล และแสดงความคิดเห็น) 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 5 ก.พ. 2012) 

 ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-6 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณเทยีนชัย  

คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
เตรียมความพรอมเพิ่มความรูดวยภาษาจีน 
คริสตจักรจะเปดสอนภาษาจีน 3 ชั้นเรียน ดังนี้ 

ระดับตน เทอม 2 ทุกวันเสาร 10.00-12.00 น. 

ระดับตน เทอม 4 ทุกวันเสาร 14.00-16.00 น. 

ระดับตน เทอม 6 ทุกวันอาทิตย 14.00-16.00 น.  

ชั้นเรียนวันเสารเริ่มวันที่ 4 ก.พ.–28 เม.ย. (12 ครั้ง)  

ชั้นเรียนวันอาทิตยเริ่มวันที่ 5 ก.พ.–29 เม.ย. (12 ครั้ง) 

ผูที่สนใจขอเชิญทดลองเรียนได กอนจะลงทะเบียนเรียน 

(คาลงทะเบียน 400.- บาทตอเทอม ไมรวมหนังสือ)  

และขอใหเชิญชวนเพื่อนๆ ของทานมารวมเรียนดวย 

โครงการตาสวาง กุมภาพันธ 2012 
เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง ก.พ.  

30 Days with hope ไดที่คุณอุลัย 

(ภาคภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน 

(ภาคภาษาจีน) หลังจบการนมัสการ 

 

 

ตารางเวลาที่สาํคัญ ม.ค. – เม.ย. 2012  
ม.ค. 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.จอหนนี่ แม็คคลีน 

 29 ประชุมสมาชิก 

ก.พ. 12 ประชุมครูรวีฯ ภาคภาษาไทย 

 19 ประชุมอธิษฐาน 

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 

โปรดระมัดระวังทรัพยสินของทาน 
ในชวงนี้มีคนแปลกหนาเขามาในคริสตจักร ขอพี่นอง

โปรดอยาทิ้งสิ่งของมีคาไวโดยไมมีผูดูแล และโปรด

ชวยกันดูแลสอดสองเพื่อความปลอดภัย 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน 

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 
บริเวณหองโถง สัปดาหหนา  

เวลา 8.00–9.45 น. 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 64 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 130 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 43,038.00 บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี 900.00 บาท 
รวม 43,938.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 45 ลานบาท 
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 ม.ค.  52,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 22 – 28 ม.ค.  62,277.46 รวม 23,594,827.79 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)   13,177,500.00 บาท 

รวม   39,772,327.79 บาท 

โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรวีวารศึกษา) 
1. การประชุมสมาชิกวันนี้ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

2. อธิษฐานเผื่อพี่นองที่ไมสบายและสุขภาพของผูอาวุโส 
3. โครงการตาสวาง “30 Days with Hope” ที่สมาชิก

จะอานพระคัมภีรทุกวัน และรูจักพระเจาในแงมุม

ตางๆ มากขึ้น 

4. ชั้นเรียนภาษาจีนในวันเสาร และวันอาทิตย ซึ่งจะเริ่ม
ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ ที่ขาวประเสริฐเรื่องพระ

เยซูคริสตจะถูกประกาศผานชั้นเรียนภาษาจีน 

5. การเทศนาฟนฟูวันเสารที่ 3 – วันอาทิตยที่ 4 มี.ค. 

โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูเปนเพื่อนที่ดีของฉัน หองสมุด 

ชั้นประถมตน น้ําทวมโลก 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-7 

ชั้นมัธยม 

ถาม-ตอบ 
อ.จอหนนี่ แม็คคลีน 

2-2 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม 

ชั้นผูใหญ 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2012 

(สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


