
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    22 สิงหาคม ค.ศ. 2010    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณปริญญา 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณวศินี/คุณมนัสวี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณสลินทิพย 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณพงศชัย ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::    คุณภูมินทร/คุณนงคลักษณ 
 

เชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการเชญิชวนนมสัการ    ::::     

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    มา นี่เปนเวลานมัสการ น้ําแหงชีวิต 

 พระสิริ เพียงผูเดียว 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “ปฐมกาล 39:1-23” คุณสลินทิพย 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณพงศชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาทรงเลี้ยงนกนอยใหญ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ชายหนุมผูไมประสากับหญิงเจาเลห อ.เอษรา โมทนาพระคุณ 

 “สุภาษิต 7:6-27” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “เมื่อมองดูความบริสุทธิ”์        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิอธษิอธษิอธษิฐานขอพระพร ฐานขอพระพร ฐานขอพระพร ฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 29 สิงหาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณวิทย ผูเทศนา : อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณณัฐินี 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณเทียนชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณชูพรรณ/คุณสุมล 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี ้

� ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 
� อนุชนอนุชนอนุชนอนุชนสามคัคธีรรมสามคัคธีรรมสามคัคธีรรมสามคัคธีรรมทีบ่านคณุพชิัยทีบ่านคณุพชิัยทีบ่านคณุพชิัยทีบ่านคณุพชิัย----คณุมลัลยิาคณุมลัลยิาคณุมลัลยิาคณุมลัลยิา    รถออกจากโบสถเวลา 13.15 น. 
� ประชมุกรรมการจัดงานคริสตมาส ภาคประชมุกรรมการจัดงานคริสตมาส ภาคประชมุกรรมการจัดงานคริสตมาส ภาคประชมุกรรมการจัดงานคริสตมาส ภาคภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย    นาํโดย คณุวทิย นาํโดย คณุวทิย นาํโดย คณุวทิย นาํโดย คณุวทิย เวลา 12.00 น. ที่โตะอาหาร 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 29 ส.ค. 2010) 

� นมัสการประกาศ ภาคภาษานมัสการประกาศ ภาคภาษานมัสการประกาศ ภาคภาษานมัสการประกาศ ภาคภาษาไทยไทยไทยไทย    (อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ)    เวลา 9.00 น. ที่หองประชุม ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อ    

� กลุมเซกลุมเซกลุมเซกลุมเซลรวม ภาคภาษาไทย ลรวม ภาคภาษาไทย ลรวม ภาคภาษาไทย ลรวม ภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่หองประชุม แบงปนโดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ ในหัวขอ 
“รวมกันรับใช” 

ข า ว ส า ร 
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คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงโครงสรางอาคารคริสตจักรครั้งใหญทั้ง 3 ทาน 
คือ คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ และคุณอภิทาน ไดเริ่มตน
ทําการสํารวจตัวอาคารคริสตจักร เพื่อศึกษา และหา
ขอมูลเกี่ยวกับสวนที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งไดพบวา มีหลายจุด
ที่ชํารุดทรุดโทรมและเสียหาย ขอพี่นองโปรดระลึกถึง
คณะกรรมการชุดนีใ้นคําอธิษฐานของทาน ขอพระเจา
ทรงโปรดประทานสติปญญาที่จะใหรูวา จะตองวางแผน 
และดําเนินการปรับปรุงอยางไรบาง รวมถึงงบประมาณที่
ตองใช เพื่อนาํเสนอตอคณะมัคนายก และที่ประชุม
สมาชิกตอไป และหากพี่นองทานใดเห็นจุดที่ชํารุดทรุด
โทรม หรือเสียหายที่เกิดขึ้นในคริสตจักร โปรดแจงขอมูล
กับคณะกรรมการชุดนี้ หรือที่สํานักงาน 
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วันพฤหัสฯ ที่ 26 ส.ค. นี้ คณะกรรมการมิชชั่นรวมกับคณะ
สตรีจัดไปเยี่ยมเยียน อ.สันติ และครอบครัวที่มาบตาพุด 
เพื่อจะไดเห็นภาพ และเขาใจพันธกิจการรับใชในสภาพ
ปจจุบัน เพื่อจะไดมีโอกาสหนุนน้ําใจ-อธิษฐานเผื่องานรับใช
ของทาน ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการเดินทาง สามัคคี
ธรรม และโปรดระลึกถึงพันธกิจที่มาบตาพุดในคําอธิษฐาน 

���%��&'�� 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 โปรดหยิบใบปลิวที่เขียน
โดย อ.นิกร ที่โตะตอนรับ 

	� �"..��  (	� ��'"��&'�� 5 ก.�. �./�-����) 

หัวขอ  มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?  
เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ 
เวลา  ชวงเชา เวลา 10.00 น. ชวงบาย เวลา 13.15 น. 
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ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อการประกาศในชั้นเรียน
ภาษาจีนทั้ง 2 ชั้น (15 คน) ในชวงบายหลังเลิกเรียน 

�."�.	 ��	�ก$����4"35� '�ก���%��& 

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

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 78 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ  101 คน เด็ก  3 คน 

 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 28,000.00 บาท  

ประจําวันอาทิตย    19,110.00    บาท  

เงินถวายพิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส 1,500.00 บาท 

รวมรวมรวมรวม    48484848,,,,610610610610....00000000    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก รองโฮซันนา หองสมุด 

ชั้นประถมตน เปนที่ชอบพระทัยของพระเจา 2-2 

ชั้นประถมปลาย อับราฮัมผูสรางสันต ิ 2-3 

ชั้นมัธยม 

ขอเสนอแนะบางอยางในการปองกันตนเอง 
จากการลมลงในความผดิทางเพศ 

(อ.เอษรา โมทนาพระคุณ) 
3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม 

ชั้นผูใหญ 

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

 ”สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช“ 


