
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    17 มิถุนายน ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนผูเลนผูเลนผูเลนเเเเดนตรีดนตรีดนตรีดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพรพรรณา 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณจินตนาภรณ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เกลียวเชือก จงสรรเสริญพระเจาเถิด  

 ขอพระวิญญาณสถิต เพียงผูเดียว 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “สดุดี 37:1-18” คุณพรพรรณา 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณจินตนาภรณ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ขอบพระคุณดวยใจกตัญ)ู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: ดาวิด กับ โกลิอัท คุณชาญกิจ ยงปยะกุล 

 "1 ซามูเอล 17:1-58" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รักวิเศษ”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณอภิรดี 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณสุมล ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณนงคลักษณ/คุณดิเรก 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 24 มิ.ย. 2012) 

� พิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรีพิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรีพิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรีพิธไีวอาลยัคณุสมุาล ีอภคิีรี    เวลา 13.30 น. ที่หองประชุม  

ข า ว ส า ร 
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ก.ค. 1 วันรวีวารศึกษา 
 15 ประชุมอธิษฐานรวม 
 29 สัปดาหประกาศ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชํานาญเอื้อ 
ส.ค. 11-13 คายคริสตจักร โดย อ.โจเซฟ เจิน 
 19 ประชุมอธิษฐาน 

����������������ก� (11-13 �..) 

ขอเชิญหยิบใบสมัครคายคริสตจักรไดที่โตะตอนรับ  
โดยภาคภาษาไทยสงใบสมัครที่คุณชูพรรณ/คุณวรทัย  
และภาคภาษาจีนที่คุณหยางเอินซิ่น ไดตั้งแตวันนี้ ถึง  
วันอาทิตยที่ 1 ก.ค. เทานั้น 

��!��	���"#ก$� (1 ก..) 

เชา (10.00 น.) การแสดงและรองเพลงของเด็กรวีฯ 
บาย (13.30 น.) ซุมเกมส และสามัคคีธรรม  

%�&ก�"��ก'&(!)ก���ก��ก�(��*��+ 

ขอพี่นองโปรดแนะนําผูรับเหมากอสรางใหกับอนุกรรมการ
กอสรางฯ เพื่อทางอนุกรรมการฯ จะสามารถไปติดตอ
ขอใหเขารวมประมูลงานกอสรางอาคารคริสตจักร และ
โปรดอธิษฐานเผื่อการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ดวย 

,(-�.������	�/� 

คุณสุมาลี อภิคีรี (เฉินกาน) ไดจากไปอยูกับพระเจา
แลวเมื่อเชาวันจันทรที่ 11 มิ.ย. 2012 โดยไดจัดพิธีเผา
ศพที่ไตหวันเมื่อวันอังคารที่ 12 โดยจะทําพิธีฝงอัฐิที่
สุสานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต จ.นครปฐม ในวัน
ศุกรที่ 22 มิ.ย. รถจะออกจากคริสตจักร เวลา 9.00 น. 
ผูที่ตองการไปรวมพิธีฝงอัฐิกรุณาลงชื่อไดที่โตะตอนรับ
ภายในวันนี้ และพิธีไวอาลัยจะจัดที่คริสตจักรพระคุณใน
วันอาทิตยที่ 24 มิ.ย. เวลา 13.30 น. ขอพี่นองโปรด
อธิษฐานเผื่อลูกชายและลูกสะใภของทาน 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 85 คน เด็ก 12 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 122 คน เด็ก 1 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    85,605.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    85858585,,,,605605605605....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 10 มิ.ย.  82,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 10 – 16 มิ.ย. 0.00   รวม 36363636,,,,139139139139,,,,404040406666.37.37.37.37    บาทบาทบาทบาท    

ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย)      2222,,,,838838838838,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท 

รวมรวมรวมรวม    41414141,,,,977977977977,,,,406406406406....37373737    บาทบาทบาทบาท    



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก จงอยากลัว หองสมุด 

ชั้นประถมตน การสรางพลับพลา 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา แบงปนโดย คุณอภิทาน 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม ตั้งคายที่ภูเขาซีนาย หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2012 

โปรดอธิษฐานเผื่อ.... 
1. คณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) 

ในการหาสถานที่สําหรับสํานักงาน โกดังเก็บของ และสถานที่นมัสการชั่วคราว โดยเฉพาะการทํา
เอกสารเพื่อยืนขออนุญาตกอสรางตอทางราชการ และขอพระเจาทรงจัดเตรียมบริษัทผูรับเหมาที่
เหมาะสม 

2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คณุชูพรรณ คุณกรรณิกา และ
คุณสุขุม) ในการจัดทําวีดทีัศนเพื่อใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธ และการถวายที่จะมีเขามาอยาง
ตอเนื่องและเพียงพอสําหรับงบประมาณ 63 ลานบาท 

3. การจัดงานวันรวีวารศึกษา 1 กรกฎาคม 2012 การเทศนา รายการตางๆ ที่จะหนุนใจใหสมาชิก
ทุกๆ คนเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจา รักพระวจนะของพระเจา 

4. ชั้นสอนภาษาจีนในวันเสาร 10.00-12.00 น. / 14.00-16.00 น. และวันอาทิตย 14.00-16.00 น. 
ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 15 คน ไมเปนคริสเตียน 10 คน อธิษฐานเผื่ออาจารยผูสอนคือ คุณกรรณิกา 
คุณจาวเสี้ยวฉือ และเผื่อนักเรียนที่เขามาเรียนที่จะไดยินไดฟงขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสตผาน
ทางชั้นเรียนภาษาจีนนี้ 

5. คายคริสตจักรในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2012 ที่มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี ขอพระเจา
ทรงอยูดวยกับคณะกรรมการในการจัดรายการตางๆ เผื่อการเงินที่จะมีเพียงพอ เผื่อวิทยากรของ
คาย คือ อ.โจเชฟ เจิน และเผื่อสมาชิกทุกคนจะจัดเวลาไปรวมคายได 

6. ขอพระเจาทรงโปรดปลอบประโลมทุกคนในครอบครัว สําหรับการจากไปอยูกับพระเจาของ 
คุณสุมาลี (เฉินกาน) อธิษฐานเผื่อการจัดการงานไวอาลัย และพิธีฝงอัฐิที่สุสาน 

7. เผื่อสมาชิกที่เจ็บปวย และผูอาวุโส คุณสุวรรณา (เจ็บหลัง) คุณสุวรรณา (เขาบวม) คุณดวงรัตน 
(เจ็บหลัง) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรรีัตน คุณสตีเฟน 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


