
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 12 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสุเมธ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณดวงพร/คณุวรวดี ผูอานพระวจนะ : คุณขวัญเนตร 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณพงศชัย ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณอุลัย/คุณพรพรรณา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ทุกวันเวลา  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

 พระเยซูเรานอมรับพระองค ยกมือของทาน ขายกพระนามพระเจาของขา พระสิริ 

อานพระวจนะ : “1 เปโตร 4:1-11” คุณขวัญเนตร 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณพงศชัย 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขาขอบพระคุณ”   

เทศนา : การสรางสาวก นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "เนหะมีย 2:11-16; 7:1-2; 8:1-9; 9:4-5" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “เพราะพระองคทรงอยู”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2010 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณพัทธมน 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณอภิรดี ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวรรีัตน/คุณณิชา 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 

  ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.00 น. หอง 2-2 

 ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-4 คุณจําเริญ อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณพิชัย  
คุณหยูเฟย คุณชาญกิจ คุณสุนทรีย คุณอภิทาน  ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 19 ก.ย. 2010) 
 ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หอง 3-1 ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ 
ทางคริสตจักรขอแจงการเปลี่ยนแปลงการลงรายละเอียดเงิน
ถวายทรัพยประจําวันอาทิตยในสูจิบัตร เริ่มตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2010 ดังนี้ 

1) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไดมีการสนับสนุน
อยูแลว จะถูกนับรวมอยูในประเภทเงินถวายประจําวัน
อาทิตย โดยไมแสดงรายละเอียดในสูจิบัตร 

2) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไมไดมีการ
สนับสนุนอยูแลว (เพื่อ “สงตอ”) จะถูกแสดงเปนยอด
รวมเพียงยอดเดียว โดยผูถวายสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดไดที่บอรดเดือนละครั้ง โดยจะทําสรุป
รายการทั้งหมดภายใน 1 สัปดาหหลังสิ้นเดือน 

หากสมาชิกทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด 
สามารถสอบถามไดที่คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและ
ทรัพยสินคริสตจักร  

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

ขอพี่นองโปรดระมัดระวัง! 
ระยะนี้มีบุคคลที่เขามาในคริสตจักรเพื่อขอความชวยเหลือ
ในรูปแบบตางๆ เปนจํานวนมากผิดปกติ และมีหลายรายที่
มีพฤติกรรมไมนาไววางใจ บางรายเจตนามาหลอกลวง 
และมีการแสดงความกาวราว หรือขมขู เมื่อไมไดรับความ
ชวยเหลือตามที่ตนตองการ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย และ
ปองกันการหลอกลวง เมื่อพี่นองพบเห็นบุคคลที่เขามา
พูดคุยดวยเพื่อขอความชวยเหลือ โปรดอยาใหความ
ชวยเหลือโดยตรง โดยเฉพาะการใหเงินสด ขอใหแจงที่
สํานักงาน หรืออาจารยในคริสตจักร เพื่อรับเรื่องโดยตรง 

 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2010 : 
ผูใหญ 211 คน เด็ก 19 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 5 กนัยายน 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 117,215.00 บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี 1,285.00 บาท 
รวม 118,500.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 11,336.50 บาท 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก พวกเรารักพระเยซู หองสมุด 

ชั้นประถมตน เติบโตและเรียนรู 2-2 

ชั้นประถมปลาย ใจกรุณาของกษัตริย 2-3 

ชั้นมัธยม 

ถาม-ตอบ 
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 

ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม 

ชั้นผูใหญ 

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 ”สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช“ 


