
รายการประชุมนมัสการพระเจา 

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    1 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    10:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::    คุณจางเจียยุน/คุณกรรณิกา ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::    คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่น  ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณพีรวิชญ 

ผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพยผูถอืถงุถวายทรัพย    ::::    คุณศิริพร คุณจาวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

ผูผูผูผูตอนรบัตอนรบัตอนรบัตอนรบั&&&&ปฏคิมปฏคิมปฏคิมปฏคิม    ::::    คุณนงคลักษณ/คุณพรพรรณา ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณจาวลี่เหมย 
����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ��������    ����    ����    ����    ����    ����    ����        

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐาน    ::::    เผื่อ “ซีเรีย” 
นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต เวลานี้ เชิญพระวิญญาณ 

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “ฮีบรู 4:16”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ฮีบรู 4:14-16” คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่น 

คณะคณะคณะคณะนักรองนักรองนักรองนักรองภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทยภาคภาษาไทย    ::::    “Jesus Lights the Way”     

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจาวลี่เหมย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอบพระคุณดวยใจกตัญ>ู”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “พระเยซู มหาปุโรหติ” อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 

 (ฮีบรู 4:14-16) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “พระคริสตนําหนา”     

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ พิธมีหาสนทิ ::::        อ.นนทชัย/คุณวันทนาพร    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปงผูถอืถาดขนมปง----น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน น้าํองุน ::::    คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ใครครวญพระวจนะ 

ฉะนั้นขอใหเราทั้งหลาย จงมีใจกลาเขามาถึงพระที่นั่งแหงพระคุณ  
เพื่อเราจะไดรับพระเมตตา และจะไดรับพระคุณที่จะชวยเราในขณะที่ตองการ 

(ฮีบรู 4:16) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� 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) 
รายการสปัดาหหนา (วนัศุกรที่ 6 และวันอาทิตยที่ 8 เม.ย. 2012) 
� วนัศกุรที ่วนัศกุรที ่วนัศกุรที ่วนัศกุรที ่6 6 6 6 เมเมเมเม....ยยยย. . . . นมสัการวนัศกุรประเสรฐินมสัการวนัศกุรประเสรฐินมสัการวนัศกุรประเสรฐินมสัการวนัศกุรประเสรฐิ เวลา 19.00 น. ทีห่องประชุม 
� วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่8 8 8 8 เมเมเมเม....ยยยย. . . . นมสัการรบัอรณุวนัอสีเตอร นมสัการรบัอรณุวนัอสีเตอร นมสัการรบัอรณุวนัอสีเตอร นมสัการรบัอรณุวนัอสีเตอร เวลา 6.00 น. ทีห่องประชุม 
� วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่8 8 8 8 เมเมเมเม....ยยยย. . . . ประชมุชัน้เรยีนจนี ประชมุชัน้เรยีนจนี ประชมุชัน้เรยีนจนี ประชมุชัน้เรยีนจนี เวลา 12.45 น. ที่สํานักงาน (อ.นนทชยั คุณกรรณิกา  

คุณจินตนาภรณ คุณจาวเจวียน คุณวิทย คุณวรีรัตน คุณจาวเสี้ยวฉือ) 

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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เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เม.ย. 30 Days 
with Miracles in NT ไดที่คุณอุลัย  

(ภาคภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาคภาษาจีน) 
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อนุกรรมการหาทุนฯ ไดทําโบรชัวรกองทุนเพื่อสรางอาคาร
ใหมเปนภาษาไทย จีน อังกฤษ ขอเชิญพี่นองที่สมัครใจจะ
นําไปประชาสัมพันธเพื่อหาทุนสรางอาคารคริสตจักรกับพี่
นองคริสเตียน หยิบไดที่โตะตอนรับ 

�$ �ก��' �%�$(�)' ������*+ก 

ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผา รองเทา หนังสือ อุปกรณกีฬา 
เกมสสําหรับเด็ก และของเลนเด็ก ที่ไมไดใชแลว โปรด
นํามาใหที่คริสตจักร เพื่อสงตอไปยังบานเด็กกําพราคริส
เตียนที่จังหวัดเชียงราย และคายเด็กคริสเตียนสัมพันธภาค
กลางที่จังหวัดชัยนาท ภายในวันอาทิตยที่ 22 เม.ย. 2012 
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เชิญหยิบหนังสือเฝาเดี่ยว เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2012 ได
ที่โตะตอนรับ 

 

ผูรับผิดชอบรายการนมสัการวันอาทิตยที ่8 เม.ย. 2012 
ผูนําประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ 
ผูเทศนา : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูอานพระวจนะ : คุณนงคลักษณ/คุณจาวฟงฉิน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณหวางลี่เผงิ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณศิริพร คุณจาวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิร ิ ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณขวัญเนตร 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 72 คน เด็ก 11 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 122 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    57,153.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    57575757,,,,153153153153....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสเงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสเงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสเงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ ตจกัรวงเงนิ ตจกัรวงเงนิ ตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 25 มี.ค.  56,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 18 – 31 มี.ค.  2,500,000.00  รวม 33332222,,,,886886886886,,,,416416416416.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      4444,,,,666646464646,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 
รวมรวมรวมรวม    40404040,,,,532532532532,,,,444411116666....37373737    บาทบาทบาทบาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	ก�� ������������ 1    ������ 2012    
    

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


