
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ :  29 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณวีระวงษ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณอภิรดี/คุณพรพรรณา ผูอานพระวจนะ : คุณณัฐนิ ี
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณเทียนชัย ผูตอนรับ & ปฏคิม : คุณจําเริญ/คณุชูพรรณ/คณุสุมล 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระเจาดีตอฉัน รักวิเศษ  

 พระองคทรงสมควร หมดทั้งชีวติ 

อานพระวจนะ : “ยอหน 14:1-7” คุณณัฐินี 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณเทียนชัย 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พรุงนี้”   

เทศนา :  อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “แตขารูจักพระองคที่ขาเชื่อ”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2010 
ผูนําประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง ผูนําเพลงสั้น : คุณจางเจียยุน/คุณวันทนาพร 

ผูเทศนา : อ.ชวฤทธิ์/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณดวงพร/คุณจาวฟงฉิน 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจาวเจวียน ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสยุมพร คุณกงอิ๋ง คุณเฉินจิ้ง 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณนภนนัท ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ 

ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณจําเริญ คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 นมสัการประกาศ ภาคภาษาไทย เวลา 9.00 น. ที่หองประชุม 

 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 

  กลุมเซลรวม ภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่หองประชุม แบงปนโดย อ.นิกร สทิธิจริยาภรณ ในหัวขอ 
“รวมกันรับใช” ขอเชิญทุกทานเขารวม หลังจากนั้นเชญิรับประทานอาหารวางรวมกัน 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 5 ก.ย. 2010) 
 วนัมชิชัน่ “มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?” โดย อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ  

นมสัการชวงเชา เวลา 10.00 น. ที่หองประชุม  
ชวงบาย เวลา 13.15 น. ที่หองประชมุ ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผือ่ และจัดเวลาเพื่อเขารวม 

ข า ว ส า ร 
สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง (วันนี้) 
ขอพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆ ครอบครัวของ

ทาน ที่มารวมการนมัสการประกาศในวันนี้  

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 

ประกาศจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงนิฯ 
ทางคริสตจักรขอแจงการเปลี่ยนแปลงการลงรายละเอียด

เงินถวายทรัพยประจําวันอาทิตยในสูจิบัตร เริ่มตั้งแตวันที่ 

1 กันยายน 2010 ดังนี้ 

1) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไดมกีารสนับสนุน

อยูแลว จะถูกนับรวมอยูในประเภทเงินถวายประจําวัน

อาทิตย โดยไมแสดงรายละเอียดในสูจิบัตร 

2) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไมไดมกีาร

สนับสนุนอยูแลว (เพื่อ “สงตอ”) จะถูกแสดงเปนยอด

รวมเพียงยอดเดียว โดยผูถวายสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดไดที่บอรดเดือนละครั้ง โดยจะทําสรุป

รายการทั้งหมดภายใน 1 สัปดาหหลังสิ้นเดือน 

หากสมาชิกทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด 

สามารถสอบถามไดที่คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและ

ทรัพยสินคริสตจักร  

รับบัตรโครงการตาสวาง เดือน ก.ย. 
เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน 

ก.ย. 30 Days with  people in 
the Bible 1 ไดที่ คุณอุลัย 

(ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวง

หลังเลิกนมัสการ 

วันมิชชั่น 5 ก.ย. (สัปดาหหนา) เชา-บาย 

หัวขอ  มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?

เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ 

เวลา ชวงเชา 10.00 น. ชวงบาย 13.15 น. 

ขอบคุณพระเจาสําหรบัพี่นองที่รับเชื่อ 
ขอบคุณพระเจาสําหรับคุณณฐพรรณ และ 

คุณหลิวซูเจิน ที่ไดตัดสินใจรับเชื่อ เมื่อสัปดาหที่แลว 

(วันอาทิตยที่ 22 ส.ค.) ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ

ทานทั้งสองในการเรียนรู และเติบโตขึ้นในความเชื่อ

บนรากฐานของพระวจนะ 

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 

บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

 

 

 

 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 

ที่หองโถง สัปดาหหนา  8.00 - 9.45 น.  



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 84 คน เด็ก 11 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 147 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2010 
เงินถวายประจําของสมาชิก 20,100.00 บาท 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 32,187.00 บาท 
เงินถวายเพื่องานมิชชั่น 1,000.00 บาท 
เงินถวายเพื่อขอบคุณพระเจา 2,000.00 บาท 
เงินถวายเพื่ออาหารกลางวัน 300.00 บาท 
รวม 55,587.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน
ชั้นเด็กเล็ก จงชวยเหลือซึ่งกันและกัน หองสมุด
ชั้นประถมตน เปนที่ชอบพระทัยของพระเจา 2-2
ชั้นประถมปลาย ความอดทนของพอ 2-3

ชั้นมัธยม

ถาม-ตอบ 
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 

3-1 
ชั้นมหาวิทยาลัย
ชั้นผูเชื่อใหม

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม
ชั้นผูใหญ

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 29 สิงหาคม 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 คําขวัญป 2010 

 ”สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช“ 
 
 
 


