
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 19 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณภูมินทร 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณวรีรัตน/คณุณิชา ผูอานพระวจนะ : คุณพัทธมน 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณอภิรดี ผูตอนรับ & ปฏคิม : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ขาเขามานมสัการ ขอใหลูก 

 ฉันเปนที่รักยิ่ง 

อานพระวจนะ : “ลูกา 14:15-24” คุณพทัธมน 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณอภิรด ี

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “หมดทั้งชีวิต”   

เทศนา : คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “ลูกา 14:15-24” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “เรานมัสการ”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2010 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.วินัย สีสัน 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณชนมน 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชูพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสุมล/คุณพรพรรณา 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หอง 3-1 ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หอง 2-4 

 ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก เวลา 13.45 น. ทีห่อง 3-4 คุณจําเริญ คุณพิชัย คุณชพูรรณ  
คุณสยุมพร คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย และคุณอภิทาน  ขอพี่นองโปรดอธษิฐานเผื่อ 

ข า ว ส า ร 
คณะกรรมการปรับปรุงอาคารคริสตจักร 
เนื่องจากมติของคณะมัคนายกใหมีการแตงตั้ง คุณเทียนชัย 
คุณชาญกิจ และคุณอภิทาน ใหเปนคณะกรรมการปรับปรุง
อาคารคริสตจักร ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาและนําเสนอแผนการปรับปรุงดานโครงสราง
อาคาร และดานการจัดประโยชนใชสอยของอาคารตาม
กรอบของกฎหมายและขอบังคับของราชการ 

2. รวมรวมและสรุปความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อจัดทําแผน
ตามขอ 1 

3. ศึกษาและนําเสนอแผนการดําเนินการ และทางเลือกใน
การปรับปรุงอาคาร และงบประมาณ แกคณะมัคนายก 
และที่ประชุมสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเรื่องการดําเนินการปรับปรุงอาคาร และการ
จัดสรรงบประมาณ ภายในป 2010 หรือไตรมาสแรก
ของป 2011 

คณะกรรมการจะดําเนินการรวบรวมขอสังเกต และความ
คิดเห็นของสมาชิกผานแบบสอบถาม ในระหวางเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2010 จึงขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม หากสมาชิกทานใดมีขอสงสัย หรือตองการ
เสนอความคิดเห็นเปนการสวนตัว กรรมการทุกคนยินดีตอบ
ขอสงสัย และรับฟงความคิดเห็น-ขอเสนอแนะของทุกทาน
เพื่อนําไปพิจารณาและสรุปเปนแผนการดําเนินการตอไป 

โปรดอานพระคัมภีรเตรียมสาํหรับสปัดาหหนา 
ขอพี่นองโปรดอานพระคัมภีรใน 1 พงศกษัตริย 19 เพื่อ
เตรียมตัวสําหรับฟงคําเทศนาสัปดาหหนา ในหัวขอ “มาก
พอแลวหรือ?” โดย อ.วินัย สีสัน 

คณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ 
ทางคริสตจักรขอแจงการเปลี่ยนแปลงการลงรายละเอียด

เงินถวายทรัพยประจําวันอาทิตยในสูจิบัตร เริ่มตั้งแตวันที่ 

1 กันยายน 2010 ดังนี้ 

1) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไดมีการ

สนับสนุนอยูแลว จะถูกนับรวมอยูในประเภทเงิน

ถวายประจําวันอาทิตย โดยไมแสดงรายละเอียดใน

สูจิบัตร 

2) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไมไดมีการ

สนับสนุนอยูแลว (เพื่อ “สงตอ”) จะถูกแสดงเปน

ยอดรวมเพียงยอดเดียว โดยผูถวายสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดไดที่บอรดเดือนละครั้ง โดยจะ

ทําสรุปรายการทั้งหมดภายใน 1 สัปดาหหลังสิ้น

เดือน 

หากสมาชิกทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด 

สามารถสอบถามไดที่คณะกรรมการดําเนินงานการเงิน

และทรัพยสินคริสตจักร 

ขอพี่นองโปรดระมัดระวัง! 
ระยะนี้มีบุคคลที่เขามาในคริสตจักรเพื่อขอความชวยเหลือ

ในรูปแบบตางๆ เปนจํานวนมากผิดปกติ และมีหลายราย

ที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจ บางรายเจตนามาหลอกลวง 

และมีการแสดงความกาวราว หรือขมขู เมื่อไมไดรับ

ความชวยเหลือตามที่ตนตองการ ดังนั้นเพื่อความ

ปลอดภัย และปองกันการหลอกลวง เมื่อพี่นองพบเห็น

บุคคลที่เขามาพูดคุยดวยเพื่อขอความชวยเหลือ โปรดอยา

ใหความชวยเหลือโดยตรง โดยเฉพาะการใหเงินสด ขอให

แจงที่สํานักงาน หรืออาจารยในคริสตจักร เพื่อรับเรื่อง

โดยตรง 

ขอบคุณพระเจาสําหรับคุณราเชน ลิ้มตระกูล ที่ได
ตัดสินใจตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดเมื่อ

สัปดาหที่แลว ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อสําหรับการ
เติบโตขึ้นในพระวจนะ และการยืนหยัดในความเชื่อ



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 88 คน เด็ก 12 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ  112 คน เด็ก  5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 46,307.00 บาท  
เงินถวายจาก อ.วินัย แบงปนนอกคริสตจักร 1,000.00 บาท 
รวม 47,307.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก ความสุขในการแบงปน หองสมุด 
ชั้นประถมตน เติบโตและเรียนรู 2-2 
ชั้นประถมปลาย การเลือกของดาเนียล 2-3 

ชั้นมัธยม 
การใชเงิน 3-1 

ชั้นมหาวิทยาลัย 
ชั้นผูเชื่อใหม ดําเนินชีวิตอยางมีสติปญญา 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 
ชั้นผูใหญ การเชื่อฟงอํานาจของมนุษย 2-1 

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


