
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    25 มีนาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณพงศชัย ผูผูผูผูเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรีเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณนงคลักษณ/คุณวรทัย    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณชนมน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอภิรดี ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณจําเริญ/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::  

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    จะบอกวา... จงมีความเชื่อ  

 พักพิงในพระเจา เวลานี้ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มาระโก 2:1-12” คุณชนมน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอภิรดี    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ทุกสิ่งวางไวบนแทนบูชาแลวหรือ”  

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ยกแคร นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “มาระโก 2:1-12” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “พรอมหรือยัง”     

((((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 1 เมษายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณจางเจียยุน/คุณภรีพรรณ 
ผูเทศนา : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูอานพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่ง 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจาวลี่เหมย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณศิริพร คุณจาวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสุนทรยี คุณอภิทาน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  ประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคายประชมุกรรมการคาย    เวลา 12.00 – 13.30 น. ที่หองสมุด (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณวิทย คุณเทียนชัย 
คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณสยุมพร คุณอรนุช คุณชาญกิจ คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหยางเอินซิ่ง คุณหลี่เหวินกวาง 
คุณวีระวงษ คุณวรีรัตน)  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 1 เม.ย. 2012) 

� ประชมุสมาชกิเพือ่ดแูบบสดุทาย และรบัใบลงมตริบัรองประชมุสมาชกิเพือ่ดแูบบสดุทาย และรบัใบลงมตริบัรองประชมุสมาชกิเพือ่ดแูบบสดุทาย และรบัใบลงมตริบัรองประชมุสมาชกิเพือ่ดแูบบสดุทาย และรบัใบลงมตริบัรอง เวลา 12.00 น. (หลังนมัสการ) ที่หองประชุม 
� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-1 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา  

คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
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เม.ย. 6 (ศุกร) นมัสการรวมศุกรประเสริฐ (19.00 น.) 
 8 นมัสการรวม: รับอรุณ 6.00 น. & วันอีสเตอร 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.มารค แซนดริน 
พ.ค. 20 ประชุมอธิษฐาน 
มิ.ย. 29 ประชุมอธิษฐาน 
ก.ค. 1 วันรวีวารศึกษา 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร 
 19 ประชุมอธิษฐาน 
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อนุกรรมการหาทุนฯ ไดทําโบรชัวรกองทุนเพื่อสราง
อาคารใหมเปนภาษาไทย จีน อังกฤษ ขอเชิญพี่นองที่
สมัครใจจะนําไปประชาสัมพันธเพื่อหาทุนสรางอาคาร
คริสตจักรกับพี่นองคริสเตียน หยิบไดที่โตะตอนรับ 
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ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผา รองเทา หนังสือ อุปกรณ
กีฬา เกมสสําหรับเด็ก และของเลนเด็ก ที่ไมไดใช
แลว โปรดนํามาใหที่คริสตจักร เพื่อจะสงตอไปยัง
บานเด็กกําพราคริสเตียนที่จังหวัดเชียงราย และคาย
เด็กคริสเตียนสัมพันธภาคกลางที่จังหวัดชัยนาท 
ภายในวันอาทิตยที่ 22 เม.ย. 2012 
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คุณเหยาตีห๋วา ซึ่งไดรับเชื่อและรับบัพติศมาไปเมื่อ
สัปดาหที่แลว ไดจากไปอยูกับพระเจาเมื่อคืนวันพุธที่ 
21 มี.ค. สิริอายุได 90 ป ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ
ลูกหลานของทาน 

 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 81 คน เด็ก 6 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 104 คน เด็ก 3 คน 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดอืน  
แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  

ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง บริเวณหองโถง สัปดาหหนา  เวลา 8.00–9.45 น.  
 

“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้  
“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า  

และความคิดของเราก็สูงกว่าความคดิของเจ้าฉันนั้น”    
 

(อิสยาห์ 55:8-9) 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    75,857.00    บาท 

เงินถวายจาก อ.นนทชัย เปนกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติศิษยาภิบาล 1,000.00 บาท 

เงินถวายจาก คณะสตรี 930.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    77777777,,,,787787787787....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 18 มี.ค.  21,700.00 รวม 30303030,,,,330330330330,,,,416416416416.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท 

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      7777,,,,046046046046,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 

รวมรวมรวมรวม            40404040,,,,333376767676,,,,444411116666....37373737    บาทบาทบาทบาท    

โปรดอธิษฐานเผื่อ (ในชั้นรววีารศึกษา) 
1. คายคริสตจักรที่จะมีขึน้ในวันที่ 11-13 ส.ค. 2012 

เผื่อประธานคือ คุณวิทย และคณะกรรมการคาย
ทุกๆ คน ในการจัดเตรียมคาย ขอพระเจาทรง
จัดเตรียมสถานที่คายที่เหมาะสม สมาชิกทุกคนที่จะ
จัดเวลาไปรวมคายดวยกันได การเงินที่จะมีเพียงพอ 
วิทยากรของคาย คือ อ.โจเซฟ เจิน และชีวิตของทุก
คนที่จะเติบโตไปดวยกันผานพระวจนะของพระเจาที่
จะถูกกลาวในคายครั้งนี ้

2. เงินถวายที่จะมีเขามาอยางตอเนื่อง ตามงบประมาณ
กอสราง 63 ลานบาท ขอพระเจาทรงโปรดประทาน
สติปญญาใหกับคณะกรรมการหาทุนฯ 

3. คณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร เผื่อการหา
สถานที่นมัสการชั่วคราวในชวงการที่มีการกอสราง 
และชวงนี้ที่อยูในระหวางการออกแบบกอสรางโดย
ละเอียด เพื่อจะนําเสนอใหที่ประชุมผานมติอนุมัติ
กอนที่จะยื่นแบบขอกอสรางกับทางราชการ อธิษฐาน
เผื่อทีมสถาปนิก-วิศวกรในการออกแบบรายละเอียด
ของอาคาร ที่จะสามารถกําหนดวัสดุในสวนตางๆ ได
อยางประหยัด และเหมาะกับการใชงาน 

4. สุขภาพของผูอาวุโส และพี่นองที่เจ็บปวย คุณธีระ 
คุณสุรีรัตน คุณสุมาลี คุณโจวเซินเมา คุณเสริม  
คุณสุวรรณา คุณพอของคุณณัฐฐิติชญา และคุณตุม 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ความสุขในการแบงปน หองสมุด 

ชั้นประถมตน ลูกๆ ของอิสอัค 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-7 

ชั้นอัลฟา 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม 

ถาม-ตอบโดย 
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

2-2 

ชั้นโอเมกา แบงปนโดย คุณเทียนชยั 3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


