
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 24 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณปรญิญา 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณขนษิฐา/คณุดวงพร ผูอานพระวจนะ : คุณภัทรพร 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณนภนันท ผูตอนรับ & ปฏคิม : คุณภูมินทร/คณุชูพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : นับที่มี บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ จากวันนั้น 

 พระเจาเปนความรัก 

อานพระวจนะ : “เอเฟซัส 5:15-17, 21-33; 6:1-4” คุณภัทรพร 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณนภนันท 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา : การถายทอดคานิยมคริสเตียนใหแกลูก อ.เอสรา โมทนาพระคณุ 

 “สุภาษิต 22:6” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “รักพระคริสต”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณวีระวงษ ผูเทศนา : อ.นิตยา จัง 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณพรพรรณา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสุมล ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณอรวรรณ/คุณอรนชุ 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณอุลัย/คุณชนมน 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 

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

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 31 ต.ค. 2010) 

 นมสัการประกาศ ภาคภาษาไทย เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่หองประชุม 

 ประชมุคณะธรรมกจิชดุเกา และชดุใหม เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4 เพื่อพิจารณางบประมาณป 2011 

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

ครอบครัวของทาน มารวมนมัสการประกาศ  

วันอาทิตยที่ 31 ต.ค. (สัปดาหหนา)  

 เวลา 10.30 น. เรียนรวีวารศึกษา 

 เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00 น. นมัสการ แบงปนโดย อ.นิตยา จัง 

โปรดหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ 

ประกาศจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงนิ 
ทางคริสตจักรขอแจงการเปลี่ยนแปลงการลงรายละเอียด

เงินถวายทรัพยประจําวันอาทิตยในสูจิบัตร เริ่มตั้งแตวันที่ 

1 กันยายน 2010 ดังนี้ 

1) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไดมกีาร

สนับสนุนอยูแลว จะถูกนับรวมอยูในประเภทเงินถวาย

ประจําวันอาทิตย โดยไมแสดงรายละเอียดในสูจิบัตร 

2) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพื่อบุคคล กลุมบุคคล 
กลุมเซล หรือเพื่อพันธกิจที่คริสตจักรไมไดมกีาร

สนับสนุนอยูแลว (เพื่อ “สงตอ”) จะถูกแสดงเปนยอด

รวมเพียงยอดเดียว โดยผูถวายสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดไดที่บอรดเดือนละครั้ง โดยจะทําสรุป

รายการทั้งหมดภายใน 1 สัปดาหหลังสิ้นเดือน 

หากสมาชิกทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด 

สามารถสอบถามไดที่คณะกรรมการดําเนินงานการเงิน

และทรัพยสินคริสตจักร 

 

 

 
ตารางที่สาํคัญเดือน ต.ค. – ธ.ค. 
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) 

สั่งจองพระคัมภีรอมตธรรมฉบับคนควา 
ขอเชิญพี่นองที่สนใจ สั่งจองพระคัมภีรอมตธรรมฉบับ

คนควา (NIV Study Bible) ภาษาไทย ไดในราคา 1,000 

บาท (เฉพาะชวงเปดตัว) โดยลงชื่อและชําระเงินไดที่มุม

ขายหนังสือ (คุณพรรณี) วันอาทิตยที่ 7 พ.ย. (ตนเดือน) 

สัปดาหหนา

วันอังคารที่ 26 ต.ค. นี้เปนวันหยุดคริสตจักร พี่นองสามารถ
ติดตอสํานักงานไดตามปกติ ในวันพุธที ่27 ต.ค. 2010



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 75 คน เด็ก 12 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ  104 คน เด็ก  3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 54,800.00 บาท  
รวม 54,800.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก สรุป / พระเยซู หองสมุด 
ชั้นประถมตน ขาวดีสําหรับทุกๆ คน 2-2 
ชั้นประถมปลาย การยอมรับดวยใจรักของพระคริสต 2-3 

ชั้นมัธยม 

การสื่อสาร 
ประยุกตใชกับสามีและภรรยา หรือคนในวัยตางๆ 

3-1 
ชั้นมหาวิทยาลัย 
ชั้นผูเชื่อใหม 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม 
ชั้นผูใหญ 

ชั้นครอบครัว โดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


