
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 10 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสุเมธ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณสิชาณีย/คณุวิภาวัลย ผูอานพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณขวัญเนตร ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณดิเรก/คุณชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : พระเจาเที่ยงแท พระเจาทรงเลี้ยงดู 

 เราจะโมทนาพระคุณ เวลานี้  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ลูกา 12:22-31” คุณฑิฆัมพร 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณขวัญเนตร 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “เชิญพระวิญญาณแหงความรักยิ่งใหญ”   

เทศนา : บทเรียนจากชีวิตของหญิงมายกับเอลียาห คุณชาญกิจ ยงปยะกุล 

 "1 พงศกษัตริย 17" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ขาตองการพระเยซู”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณวิทย ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณรพีพรรณ 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชัยพร ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณพรรณี/คุณนงคลักษณ 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณณฐัฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 

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

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการบรหิารงานประกาศนอกครสิตจกัร (มชิชัน่) ชดุเกาและชดุใหม  
เวลา 13.00 น. ทีห่อง 3-4 เพื่อวางงบประมาณป 2011 

 ประชมุอนกุรรมการสรรหามคันายก เวลา 13.00 น. ทีห่อง 3-2 คุณจําเริญ คุณพิชัย คุณชพูรรณ  
คุณสยุมพร คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย และคุณอภิทาน 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 17 ต.ค. 2010) 
 ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาจีนที่หองประชุม ภาคภาษาไทยที่หอง 3-1 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิและทรพัยสนิครสิตจกัร เวลา 12.30 น. ที่หอง 3-4 

ข า ว ส า ร 
สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง 
ขอเชิญพี่นองทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อ และชวนเพื่อนๆ 

ครอบครัวของทาน มารวมนมัสการประกาศ  

วันอาทิตยที่ 31 ต.ค. นี้  

 เวลา 10.30 น. เรียนรวีวารศึกษา 

 เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00 น. นมัสการ แบงปนโดย อ.นิตยา จัง 

โปรดหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ 

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 

ตารางประชุมทีส่ําคัญเดือน ต.ค. – พ.ย. 
10 ต.ค. ประชุมคณะกรรมการมิชชั่นชุดเกา+ใหม 

 คณะกรรมการดําเนินงานทุกชุดสงงบฯ ป 2011 

17 ต.ค. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการเงินเกา+ใหม 

31 ต.ค. ประชุมคณะธรรมกิจชุดใหม (พิจารณางบฯ) 

7 พ.ย. ประชุมสมาชิก (ชี้แจงงบฯ ป 2011 และลงมติ) 

เชิญรวมงานพิธีเฉลิมฉลอง 60 ป แบบติสต 
ทางสหคริสตจักรแบบติสตไดจัดพิธีเฉลิมฉลอง 60 ป ใน 

วันเสารที่ 30 ต.ค. นี้ ณ หอธรรม รร.กรุงเทพคริสเตียน 

12.00 – 15.00 น. นิทรรศการสถาบันในแบบติสต 

15.00 – 17.30 น. พิธีการนมัสการพระเจา-เฉลิมฉลอง 

17.30 – 19.00 น. งานเลี้ยง / อาหารเย็น (โตะจีน) 

ขอเชิญพี่นองที่ตองการจะรวมรับประทานอาหารเย็น ลง

ชื่อไดที่บอรดประกาศชั้นลาง ภายในวันนี้ (10 ต.ค.) 

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 

บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

ครั้งสุดทาย



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม 2010 : 
ผูใหญ 180 คน เด็ก 16 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 149,490.25 บาท 
รวม 149,490.25 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 10,815.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก ครอบครัวสอนฉันเรื่องพระเจา หองสมุด 

ชั้นประถมตน พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา 2-2 

ชั้นประถมปลาย พระเยซูผูรับใชที่สุภาพ 2-3 

ชั้นมัธยม แบงปนโดย คุณวิทย 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย แบงปนโดย คุณอภิทาน 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม กิเดโอน 2 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ แบงปนโดย อ.นนทชัย 2-1 

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


