
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    15 สิงหาคม ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณศิลดา/คุณสิชาณีย    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณนงคลักษณ 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณจินตนาภรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณดิเรก/คุณณัฐฐิติชญา 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ขายกเสียงขึ้น เราขอนมัสการพระองค 

 สิ่งเดียวที่ขาตองการ อิมมานูเอล 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “เนหะมีย 8:1-18” คุณนงคลักษณ 

อธษิฐานเอธษิฐานเอธษิฐานเอธษิฐานเผือ่ทรพัย ผือ่ทรพัย ผือ่ทรพัย ผือ่ทรพัย ::::        คุณจินตนาภรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เมื่อทรงสัมผัสฉัน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ฟนฟูโดยพระวจนะของพระเจา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “เนหะมีย 8:1-18” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เชื่อและฟงคํา”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอธษิฐานขอธษิฐานขอธษิฐานขอพระพร อพระพร อพระพร อพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณปริญญา ผูเทศนา : อ.เอสรา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสลินทิพย 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวศินี/คุณมนัสวี 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณภูมินทร/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานรวมรวมรวมรวม    เวลา 12.45 – 13.30 น. ที่หองประชุม    
� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 2-4 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะคณะคณะคณะกรรมกกรรมกกรรมกกรรมการารารารศกึษาขอมลูเพือ่ปรับปรงุโครงสรางอาคารครสิตจกัรครั้งใหญศกึษาขอมลูเพือ่ปรับปรงุโครงสรางอาคารครสิตจกัรครั้งใหญศกึษาขอมลูเพือ่ปรับปรงุโครงสรางอาคารครสิตจกัรครั้งใหญศกึษาขอมลูเพือ่ปรับปรงุโครงสรางอาคารครสิตจกัรครั้งใหญ    เวลา 12.00-12.45 น. 

ที่หอง 3-4 (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน) 
� ประชมุประชมุประชมุประชมุคณะคณะคณะคณะกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสินดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสินดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสินดาํเนินงานการเงนิและทรัพยสิน    เวลา 13.40 น. ที่หอง 3-4  

(คุณชาญกิจ คุณพงศชัย คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสุรเดช)  
� ประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนีประชมุคณะกรรมการดาํเนนิงานภาคภาษาจนี เวลา 13.40 น. ที่หอง 3-2 
� ปรปรปรประชมุอนุชน ะชมุอนุชน ะชมุอนุชน ะชมุอนุชน Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship Praise and Worship เวลา 13.40 น. ที่หอง 2-2 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 22 ส.ค. 2010) 

� นมัสการประกาศ ภาคภาษาจนี นมัสการประกาศ ภาคภาษาจนี นมัสการประกาศ ภาคภาษาจนี นมัสการประกาศ ภาคภาษาจนี (อ.ตูกวางเหยา)    เวลา 10.30 น. ที่หองประชุม ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ 
� อนุชนอนุชนอนุชนอนุชนสามคัคธีรรมสามคัคธีรรมสามคัคธีรรมสามคัคธีรรมทีบ่านคณุพชิัยทีบ่านคณุพชิัยทีบ่านคณุพชิัยทีบ่านคณุพชิัย----คณุมลัลยิาคณุมลัลยิาคณุมลัลยิาคณุมลัลยิา    รถออกจากโบสถเวลา 13.15 น. 

ข า ว ส า ร 
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คณะกรรมการศึกษาขอมูลเพื่อปรับปรุงโครงสราง
อาคารคริสตจักรครั้งใหญทั้ง 3 ทาน คือ คุณเทียนชัย 
คุณชาญกิจ และคุณอภิทาน ไดเริ่มตนทําการสํารวจตัว
อาคารคริสตจักร เพื่อศึกษา และหาขอมูลเกี่ยวกับสวน
ที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งไดพบวา มีหลายจุดที่ชํารุดทรุดโทรม
และเสียหาย ขอพี่นองโปรดระลึกถึงคณะกรรมการชุดนี้
ในคําอธิษฐานของทาน ขอพระเจาทรงโปรดประทาน
สติปญญา ที่จะใหรูวา จะตองวางแผน และดําเนินการ
ปรับปรุงอยางไรบาง รวมถึงงบประมาณที่ตองใช เพื่อ
นําเสนอตอคณะมัคนายก และที่ประชุมสมาชิกตอไป 
และหากพี่นองทานใดเห็นจุดที่ชํารุดทรุดโทรม หรือ
เสียหายที่เกิดขึ้นในคริสตจักร โปรดแจงขอมูลกับ
คณะกรรมการชุดนี้ หรือแจงที่สํานักงาน 
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ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการประกาศในชั้นเรียน
ภาษาจีนทั้ง 2 ชั้น (15 คน) ในชวงบายหลังเลิกเรียน 

 

บุคคลที่โกรธชาก็มคีวามเขาใจ
มาก แตบุคคลที่โมโหเร็วก ็
ยกยองความโง 

สภุาษติ สภุาษติ สภุาษติ สภุาษติ 14141414:29:29:29:29 

���"��#$�� 5 ก�� 4 ��ก����� (29 �*����+) 

ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผือ่ และชวนเพื่อนๆ 
ครอบครัวของทาน มารวมการนมัสการประกาศ  
วันอาทิตยที่ 29 ส.ค. นี้  
� เวลา 9.00 น. เทศนาประกาศ  
� เวลา 10.30 น. ถาม-ตอบในชั้นรวีฯ  
� เวลา 13.00 น. แบงปนในหัวขอ “รวมกันรับใช”  
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ โปรดหยิบใบปลิวที่เขียนโดย 
อ.นิกร ที่โตะตอนรับ 

	��+*����� (	����$*-�#$�� 5 ก.�. ��/�-����) 

หัวขอ  มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?  
เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ 
เวลา  ชวงเชา เวลา 10.00 น. ชวงบาย เวลา 13.15 น. 

��*��	���	+ก1��+�2*!3��$�ก���"��# 

เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

 

หลานๆเปนมงกุฎของคนแก 
และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือ
บิดาของเขา 

สภุาษติ สภุาษติ สภุาษติ สภุาษติ 11117777::::6666 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 90 คน เด็ก 7 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ  148 คน เด็ก  3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 23,200.00 บาท  

ประจําวันอาทิตย    39,965.00    บาท  

เงินถวายเพื่องานมิชชั่น 3,000.00 บาท 

เงินถวายขอบคุณพระเจา 2,800.00 บาท 

รับจาก อ.นนทชัย แบงปนนอกคริสตจักร 1,000.00 บาท 

รับจาก อ.วินัย แบงปนนอกคริสตจักร 2,000.00 บาท 

อาหารกลางวัน 100.00 บาท 

เงินถวายเพื่อกลุมเสรีไทย 3,000.00 บาท 

เงินถวายเพื่อกลุมเซล ABAC 1,000.00 บาท 

ถวายจากคาหนังสือของกลุม Evergreen 2,530.00 บาท  

รวมรวมรวมรวม    78787878,,,,595595595595....00000000    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พระเยซูทรงเลาเรื่องสอนใจใหเราฟง หองสมุด 

ชั้นประถมตน จงตามเรามา 2-2 

ชั้นประถมปลาย ชาวสะมาเรียใจด ี 2-3 

ชั้นมัธยม 

ถาม-ตอบ 

(นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ) 
3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม 

ชั้นผูใหญ 

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 
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 ��������	 2010 

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 


