
รายการประชุมนมัสการพระเจา 

คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  24 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     9:00 น. 

ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ผูนาํเพลงสัน้ ::::        อ.เหอจือ้ผิง/คุณจินตนาภรณ ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ 

ผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะผูอานพระวจนะ    ::::        คุณขวัญเนตร/คุณจาวเจวียน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ผูบรรเลงเปยโน ::::    คุณพรศิร ิ

ผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัยผูถอืถงุถวายทรพัย    ::::        คุณเหอจือ่หวาย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง 

ผูผูผูผูตอนรับตอนรับตอนรับตอนรับ&&&&ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณวรรณิษา/คุณณัฐฐิติชญา    ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัยผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณเฉินเฉาจิ้ง 
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นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เราเปนหนึ่งในความรักพระคริสต  

 พระเยซูพระผูไถ  คําสรรเสริญลนจากวิญญาณ   

ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ใครครวญพระวจนะ ::::    “สุภาษิต 20:22”        

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 5:38-42” คุณขวัญเนตร/คุณจาวเจวียน 

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเฉินเฉาจิ้ง    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระองคผูทรงสัตยซื่อ”    

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: “กฎแหงการตอบแทนของพระคริสต” อ.ไพรสนธิ์/อ.เหอจื้อผิง 

 (มัทธิว 5:38-42) 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :::: “ขาตองการพระเยซู”     

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “อาเมน”  

สงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐานสงบใจอธิษฐาน    ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ : : : :     

 
ใครครวญพระวจนะ 

อยาพูดวา “ขาจะแกแคนความชั่ว”  
จงรอคอยพระเจา พระองคจะทรงชวยเจา 

(สุภาษิต 20:22) 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้(นมสัการรวม - งดรววีารศกึษา) 

� นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอยซอยซอยซอย    2 2 2 2 หอง หอง หอง หอง Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall เวลา 9.00-11.00 น. 
� ประชมุคณะกรรมประชมุคณะกรรมประชมุคณะกรรมประชมุคณะกรรมการการการการมชิชัน่มชิชัน่มชิชัน่มชิชัน่    ทีส่าํนกังาน ทีส่าํนกังาน ทีส่าํนกังาน ทีส่าํนกังาน ((((ซอย ซอย ซอย ซอย 2222) ) ) ) เวลา 11.00 น. (คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณดวงพร 

คุณสยุมพร คุณวิทย) 

รายการสปัดาหหนา (นมสัการรวม - งดรวีวารศกึษา) 

� วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรประเสรฐิ วนัศกุรประเสรฐิ ((((29 29 29 29 มีมมีีมี....คคคค.) .) .) .) นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิสขุมุวทิสขุมุวทิสขุมุวทิซอยซอยซอยซอย    2 2 2 2 หอง หอง หอง หอง Fellowship HallFellowship HallFellowship HallFellowship Hall 
เวลา 19.00-20.00 น. 

� วนัอสีเตอร วนัอสีเตอร วนัอสีเตอร วนัอสีเตอร ((((วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่วนัอาทติยที ่31 31 31 31 มีมมีีมี....คคคค.) .) .) .) นมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทินมสัการทีค่รสิตจกัรไมกางเขน สขุมุวทิซอยซอยซอยซอย    2 2 2 2 หอง หอง หอง หอง Fellowship Fellowship Fellowship Fellowship 
HallHallHallHall เวลา 9.00-11.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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วันศุกรที่ 29 มี.ค. คริสตจักรจะจัดนมัสการวันศุกร
ประเสริฐที่คริสตจักรไมกางเขน เวลา 19.00-20.00 น. 
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อาคารลุมพินีทาวเวอรไมสะดวกใหทางคริสตจักรใช
สถานที่ในวันอาทิตยที่ 17, 24, 31 มี.ค.; 7, 14 เม.ย. 
ดังนั้นทางคริสตจักรจะเปลี่ยนสถานนมัสการไปยัง
คริสตจักรไมกางเขน สุขุมวิท ซ. 2 เวลา 9.00-11.00 น. 
โดยจะจัดเปนการนมัสการรวม และงดชั้นรวีวารศึกษา 
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กลุมสตรี วันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 

กลุมผูอาวุโส วันเสารที่ 2 ของทุกเดือน 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 

กลุมเซลยนูนาน ทุกวันเสาร  
เวลา 18.00 – 21.00 น. ใช Fellowship Hall (ชั้น 1) 

กลุมชัน้เรียนภาษาจีน ทุกวันเสาร (16 ก.พ. – 11 พ.ค.) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. ใชหอง 28 (ชั้น 2) 
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ผลการลงมติรับรองมัคนายก คุณอรวรรณ อรรถ
บริบูรณ และคุณวิทย สุนทรนันท ไดรับเสียงรับรอง  
3 ใน 4 ตามระเบียบการบริหารและดําเนินงาน ของ
คริสตจักรพระคุณ จึงไดรับการรับรองเปนมัคนายก  
ซึ่งจะอยูในวาระ 4 ป (ตัง้แตป 2013 ถึงป 2016) 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนาํประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี 

กรุณาหยิบแฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใช
เสร็จกรุณานํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณจางเจียยุน และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

6. หลังเลิกนมัสการ ขอพี่นองชวยกันเก็บโตะและเกาอี้
ในหองประชุมใหเรียบรอย 
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เมื่อวันเสารที่ 16 มี.ค. คุณซือชุนผิง ไดตัดสินตอนรับ
พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด ในกลุมเซลภาคภาษาจีน 
ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ 

อยาใหความชั่วชนะเราได 
แตจงชนะความชั่วดวยความด ี

โรม 12:21 



ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2013 
ผูนําประชุม : คุณวิทย/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนําเพลงสั้น : อรวรรณ/คุณจินตนาภรณ 
ผูเทศนา : อ.เหอจือ้ผิง/คุณกรรณิกา ผูอานพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณจาวฟงฉิน 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง 
ผูบรรเลงเปยโน : คุณณิชา ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2013 : 
ผูใหญ 143 คน เด็ก 12 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    27,400.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    27272727,,,,400400400400....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 มี.ค. 3,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 17 – 23 มี.ค. 0.00  รวม 44441111,,,,222222225555,,,,222241414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 18181818,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    44444444,,,,222244443333,,,,222241414141....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 9.00 - 11.00 น. 

หนาที่ 7 เม.ย. (รวม) 
คริสตจักรไมกางเขน 

14 เม.ย. (รวม) 
คริสตจักรไมกางเขน 

21 เม.ย.  
ลุมพินีทาวเวอร 

28 เม.ย.  
ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณเทียนชัย/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

คุณพงศชัย คุณคเณศร 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

  

เทศนา อ.เหอจื้อผิง/ 
คุณกรรณิกา 

อ.นนทชัย/ 
อ.เหอจื้อผิง 

อ.แซมมวิ ล ี นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณนภนันท คุณจางเจียยุน ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 

อานพระคัมภีร คุณนงคลักษณ 
คุณมุกดา 

คุณณชิา 
คุณหลี่ชิงชิง 

คุณจันทรธ ี
 

คุณพัทธมน 
 

อธิษฐานเผื่อทรัพย คุณศริิพร คุณเทียนชัย คุณฑฆิัมพร คุณชนมน 

เดินถุงถวายทรัพย คุณสยุมพร  
คุณหลี่ชวิลี่  
คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

คุณสยุมพร  
คุณหลี่ชวิลี่  
คุณหลิวเยี่ยนฟาง 

คุณพรรณ ี
คุณอุรัชนี 

คุณขวัญเนตร 
คุณณฐัฐิติชญา 

ตอนรับ คุณรพีพรรณ 
คุณภูมินทร 

คุณสมุล 
คุณขวัญเนตร 

คุณชนมน 
คุณจําเรญิ 

คุณพรพรรณา 
คุณฑฆิัมพร 
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คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


