
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 13 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสุเมธ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณสิชาญ/คณุศิลา ผูอานพระวจนะ : คุณขวัญเนตร 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณน้ําทิพย ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณจําเริญ/คณุพรพรรณา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : เราพบพระเยซูคริสต พระองคทรงสมควร พระเจายิ่งใหญ 

 องคพระเยซูคริสตที่รักของขา พระผูเลิศ  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “1 ทิโมธี 6:9-19” คุณขวัญเนตร 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณน้ําทิพย 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระเจาทรงเลี้ยงดู”   

เทศนา : สันติสุข อ.วินัย สีสัน 

 "ยอหน 14:12-31" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “สันติสุข”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2011 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณจินตนาภรณ 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณชูพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณพัทธมน/คุณวรีรัตน 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณชนมน 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 

 ประชมุเรือ่งอาคารครสิตจกัร เวลา 13.00 น. ที่หองประชุม ขอเชิญทุกทานเขารวมประชุมพิเศษ เพื่อ
รับทราบความคืบหนา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับอาคารคริสตจักร และแนวทางในการใชสถานที่ 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 20 มี.ค. 2011) 
 ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

ข า ว ส า ร 
ตารางเวลาที่สาํคัญ เม.ย. – ก.ค. 2011  
เม.ย. 22 (ศุกร) ศุกรประเสริฐ (19.00 น.) 
 24 นมัสการรับอรุณ (6.00 น.) และนมัสการอีสเตอร 
พ.ค. 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ก.ค. 15-17 (ศุกร-อาทิตย) คายคริสตจักร (สถานอบรม 
 คริสเตียนแบบติสต พัทยา) 

การอบรมพิเศษภาคภาษาจีน (19-20 มี.ค. นี้) 
“การฟนฟูชีวิตฝายวิญญาณ” ที่คริสตจักรพระคุณ 
โดย อ.ลายเถิงเซิน (ภาษาจีนกลาง ไมมีแปล) 
วันเสาร 19 เวลา 18.30–20.30 น. (อาหารเย็น 17.30 น.) 
วันอาทิตย 20 เวลา 10.30 น. และ 13.00–15.00 น. 

จดหมายเชิญสมาชิกเกา เพื่อรวมงาน 60 ป 
ในโอกาสที่คริสตจักรครบรอบ 60 ปในปนี้ และจะจัด

งานนมัสการขอบคุณพระเจา ในวันอาทิตยที่ 18 

กันยายน เพื่อเปนการขอบคุณพระเจา และเปนโอกาส 

ที่จะไดพบปะกับพี่นองที่เคยมารวมนมัสการ จึงขอความ

รวมมือจากสมาชิกที่มีรายชื่อ และที่อยูของสมาชิกเกา 

(ตางประเทศ ตางจังหวัด หรือในกรุงเทพฯ) กรุณา

นํามาใหที่สํานักงาน เพื่อจะสามารถออกจดหมายเชิญ 

โปรดอธิษฐานเผื่อ อ.เฮนรี่ ม ู
อ.เฮนรี่ มู (อดีตศิษยาภิบาลของคริสตจักร) ไดสง

ความระลึกถึงมายังสมาชิกทุกทาน และไดแจงวาจะมา

รวมงานฉลองครบรอบ 60 ป ของคริสตจักร ในเดือน

กันยายน โดยในปนี้ อ.มู มีอายุ 91 ป แลว จึงขอ

สมาชิกโปรดอธิษฐานเผื่อสุขภาพของอาจารย และ

ภรรยา 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2011 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 175,031.00 บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย แบงปนที่คริสตจักรแสงสวาง 1,200.00 บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย สอนที่โรงเรียนคริสตศาสตรแบบติสต 13,000.00 บาท 
รวม 189,231.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 12,741.00 บาท 

โปรดระลึกถึง – อธิษฐานเผือ่ 
การเตรียมตัว และเตรียมงานครบรอบ 60 ป 
คริสตจักร (วันอาทิตยที่ 18 ก.ย. 2011) 

“คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค 
ใหคนอีกชั่วอายุหนึ่งฟง และประกาศพระราชกิจ 

อันทรงอานุภาพของพระองค” สดุดี 145:4 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2011 : 
ผูใหญ 241 คน เด็ก 12 คน 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก การทรงสราง หองสมุด 

ชั้นประถมตน กระหายหาพระเจา 2-4 

ชั้นประถมปลาย แบงปน โดย ครูผิง 3-7 

ชั้นมัธยม 
ยาเบส 

2-2 

ชั้นมหาวิทยาลัย 2-3 

ชั้นผูเชื่อใหม ความถอมใจ หองโถง 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก หองโถง 

ชั้นผูใหญ อิสยาห 3-6 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณสุเมธ 3-5 

 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2011 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


