
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    19 สิงหาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนผูเลนผูเลนผูเลนเเเเดนตรีดนตรีดนตรีดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณภูมินทร 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณวรวดี 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณอภิทาน ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณสุมล/คุณพรพรรณา 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ในเวลา เวลานี้  

 จิตวิญญาณขากระหาย 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 เธสะโลนิกา 5:11-18” คุณวรวดี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณอภิทาน    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “พระเจาดีตอฉัน”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: การเสียใจที่พระเจาพอใจ อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

 "2 โครินธ 7:2-16" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “ขาผจญทุกสิ่ง”        

((((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 26 สิงหาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณวีระวงษ ผูเทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณนฤมล 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณจําเริญ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวศินี/คุณมนัสวี 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวนันี้  

�  ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐาน    เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 26 ส.ค. 2012) 

� ประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายกประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ทีห่อง 3-1 (อ.นนทชยั อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณกิา  
คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
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ชั้นเรียนภาษาจีนจะเปดสอนเทอมหนาเพียง 1 ชั้นเรียน 
เริ่มวันเสารที่ 8 ก.ย. – 24 พ.ย. นี้ ซึ่งจะรับนักเรียน
ใหมที่มีพื้นฐานพินอินและนักเรียนเกาที่สนใจ ขอพี่นอง
โปรดอธิษฐานเผื่อนักเรียนที่จะรูจักพระเยซูคริสตผานชั้น
เรียนนี้ เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ – 8 ก.ย. ที่คุณวรีรัตน 
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ก.ย. 16 ประชุมอธิษฐาน 
 30 สัปดาหประกาศ โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 
ต.ค. 21 ประชุมอธิษฐานรวม 
พ.ย. 3-4 วันมิชชั่น โดย อ.ลายมูเซิน 
 18 ประชุมอธิษฐาน 
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เมื่อวันอาทิตยที่ 5 ส.ค. ที่ประชุมสมาชิกไดมีมติรับรอง
คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ ใหทําหนาที่ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ แทนคุณสุนทรีย วิสุทธิธราวงศ 
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ขอเชิญพี่นองอานจดหมายขาวไดที่บอรดประกาศชั้น
ลาง และโปรดอธิษฐานเผือ่ อ.วิชัย ในการเตรียมตัว
กลับมารับใชที่ประเทศไทย รวมทั้งที่จะมีพี่นองที่ยินดี
และมีภาระใจในการอธิษฐานเผื่องานรับใชของทาน
อยางสม่ําเสมอ เผื่อคุณวันดี และคุณวลัญชา (ถิงถิง) 
สําหรับความปลอดภัยในการเดินทางกลับมาเยี่ยมที่
ประเทศไทย และการใชเวลากับครอบครัว 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 สิงหาคม 2012 : 
ผูใหญ 100 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 สิงหาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    40,808.00    บาท 

รวมรวมรวมรวม    40404040,,,,808808808808....00000000    บาทบาทบาทบาท    

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 ส.ค.  4,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 7 – 18 ส.ค. 600,000.00  รวม 33339999,,,,111122226666,,,,347347347347....76767676    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 222229292929,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    42424242,,,,353535355555,,,,347347347347....76767676    บาทบาทบาทบาท    



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก เรื่องของแมในพระคัมภีร หองสมุด 

ชั้นประถมตน การตายของโมเสส 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม โยชวูา หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2012 
โปรดอธิษฐานเผื่อ.... 

1. ขอบคุณพระเจาสําหรับคายคริสตจกัร (11-13 สิงหาคม 2012) ที่ผานไปดวยดี ทั้งในสวนของรายการ
ตางๆ และความปลอดภัยในการเดินทาง อธิษฐานขอใหพระวจนะของพระเจาจะเกิดผลในชีวติของทุกๆ 
คนตามน้ําพระทัยของพระองค 

2. คณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) 
ขอบคุณพระเจาสําหรับสถานที่สําหรับสํานักงาน โกดังเก็บของ และสถานที่นมัสการชั่วคราว และ
อธิษฐานเผื่อการทําเอกสารเพื่อยืนตอทางราชการทั้งในเรื่องการรื้อถอนอาคาร และการกอสราง และ
ขอพระเจาทรงจัดเตรียมบริษัทผูรับเหมาที่เหมาะสม 

3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และ 
คุณสุขุม) และงบประมาณจํานวน 63 ลาน ที่จะมีเขามาอยางตอเนือ่ง และเพียงพอ ขอบคุณพระเจาที่
ตอนนี้มีเงินถวายเขามาแลว 42 ลานบาท 

4. คณะมัคนายก ที่จะมีการประชุมวางแผนงาน สําหรับทิศทางและเปาหมายของคริสตจักรสําหรับป 2013 
ขอพระเจาทรงโปรดเปดเผยน้ําพระทัยของพระองค และแนวทางในการทํางาน (ประชุมวนัที่ 26 ส.ค.) 

5. คณะกรรมการดําเนนิงานภาคภาษาจีน คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย และคณะกรรมการ
มิชชั่น สําหรับการประเมินการทํางานในปที่ผานมา เพือ่จะจัดเตรียมวางแผนงานสําหรับป 2013 
หลังจากที่รูถึงทิศทางและเปาหมายของคริสตจกัรจากคณะมัคนายก 

6. คณะกรรมการการเงิน ในการที่จะจัดทํางบประมาณของคริสตจักรในป 2013 หลังจากที่ไดรับแผนงาน
และงบประมาณจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน คณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย 
และคณะกรรมการมิชชั่น 

7. พันธกิจมิชชั่นของคริสตจักร และแถบเอเชียใต เผื่อมิชชันนารี และผูเชื่อในทองถิ่น รวมทั้งตัวเราที่จะ
ใหความสนใจมากขึ้น และมีภาระใจในการอธิษฐานเผือ่อยางจริงจัง 

8. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของผูรับใช – อ.ทองหลอ (พักฟนหลังจากการผาตัดทําบอลลูนหัวใจ) อ.ชุมแสง 
(การติดตามผลเรื่องกอนเนื้อที่ปอดที่ยังเหลืออยู) อ.เหอหยงจาย (โรคไวรัสตับอักเสบ) 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


