
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ :  26 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณชาญกิจ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณสุมล/คุณพรพรรณา ผูอานพระวจนะ : คุณชนมน 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณชูพรรณ ผูตอนรับ & ปฏคิม : คุณจําเริญ/คณุรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระเจาดีตอฉัน สรรเสริญพระเยซู รักวิเศษ  

อานพระวจนะ : “มัทธิว 7:21-27” คุณชนมน 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณชูพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขาผจญทุกสิ่ง”   

เทศนา : มากพอแลวหรือ? อ.วินัย สีสัน

 "1 พงศกษัตริย 19" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “หมดทั้งชีวิต”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย ผูนําเพลงสั้น : คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย 

ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร ผูอานพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณกงอิ๋ง 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณธีระ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณจําเริญ คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณหยเูฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 

  ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิและทรพัยสนิ เวลา 12.30 น. ทีห่อง 3-4  
(คุณชาญกิจ คุณพงศชัย คุณสุนทรีย คุณภีรพรรณ คุณสรุเดช)  

 สามคัคธีรรมทีบ่านคณุสจัจะ (แวกซ) & คณุสลนิทพิย (บ)ี รถออกจากโบสถเวลา 13.15 น. 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 3 ต.ค. 2010) 
 ประชมุสมาชกิ ที่หองประชุม หลังนมัสการ เพือ่ลงมตริบัรองรายชือ่คณะกรรมการดาํเนินงานฯ 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานภาคภาษาไทยชดุเดมิ และชดุใหม เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-4 (ชุดเดิม – 
คุณจําเริญ อ.นนทชัย อ.วินัย คุณสิริ คุณชูพรรณ คุณดวงพร คุณอรนุช คุณพรรณี คุณพรศิร ิคุณวิทย 
คุณนภนันท คุณชนมน คุณอุลัย คุณสุวิมล) กรุณาอธิษฐานเผื่อการประชุม 

 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจนีชดุเดิม และชุดใหม เวลา 13.30 น. ที่หอง 3-3  
(ชุดเดิม – อ.เหอจื้อผิง คุณหยูเฟย คุณศิริพร คุณสุวรรณา คุณอรวรรณ คุณปจฉิม คุณวันทนาพร  
คุณมุกดา คุณสยุมพร คุณสุนทรีย คุณหลี่เหวินกวาง) กรุณาอธิษฐานเผื่อการประชุม 

ข า ว ส า ร 
รับหนังสือเฝาเดี่ยว ต.ค.-ธ.ค. 2010 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดรับหนังสือเฝาเดี่ยวไดที่หองรวีฯ 

หรือหยิบไดที่โตะตอนรับ 

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 ต.ค. 
เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน 

ต.ค. 30 Days with  people in 
the Bible II ไดที่ คุณอุลัย 

(ภาษาไทย) และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวง

หลังเลิกนมัสการ 

จดหมายขาวจากคุณจันทวรรณ 
ขอเชิญพี่นองทุกทานอานจดหมายขาวคุณจันทวรรณ-

คุณจงเจี้ยนเหวย ไดที่บอรดประกาศ และโปรด

อธิษฐานเผื่อผูเชื่อใหมที่จะเติบโตขึ้นและมั่นคงในทาง

ของพระเจา การรับใชที่โกกาง การขยายงานใน

อนาคต และการปรับตัวในชวงฤดูหนาว 

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 19 กันยายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 81 คน เด็ก 7 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 137 คน เด็ก 2 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 48,586.00 บาท 
เงินถวายจาก อ.วินัย แบงปนนอกคริสตจักร 1,000.00 บาท 
เงินถวายจากคณะสตรี 1,950.00 บาท 
รวม 51,536.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน
ชั้นเด็กเล็ก ฉันอธิษฐานเพื่อเธอ หองสมุด
ชั้นประถมตน พระเจาทรงดูแลพระเยซูและตัวฉัน 2-2
ชั้นประถมปลาย ความศรัทธาในกรงสิงห 2-3

ชั้นมัธยม ชีวิตโยเซฟ 3-4
ชั้นมหาวิทยาลัย แบงปนโดย คุณอภิทาน 3-1
ชั้นผูเชื่อใหม ทาทีตอสังคม 3-3

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

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 
 
 
 


