
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 16 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนเดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสิชาญ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณณัฐฐิติชญา/คุณพัทธมน ผูอานพระวจนะ : คุณณิชา 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณชูพรรณ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณชนมน/คณุพรพรรณา 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : เมื่อนมัสการพระเจา เข็มทิศ  

 เราจะเดินในทางของพระเยซู ฉันเปนที่รักยิ่ง 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “2 โครินธ 10:1-18” คุณณิชา 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณชูพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “จิตใจขาจงสาธุการพระเจา”   

เทศนา : ความขัดแยงภายใน อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

 "2 โครินธ 10:1-18" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “แตขารูจักพระองคที่ขาเชือ่”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 23 กันยายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณพงศชัย ผูเทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ตางสี 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสลินทิพย 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณอภิรดี ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณปาริชาติ/คุณนงคลักษณ 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  

  ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45 – 13.30 น. ภาคภาษาไทยที่หองสมุด ภาคภาษาจีนที่หองประชุม 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 23 ก.ย. 2012) 

 ประชมุคณะธรรมกจิ เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-1  

คุณเทียนชัย – ประธานมัคนายก 

อ.นนทชัย – ผูรับใชเต็มเวลาภาคภาษาไทย 

อ.เหอจื้อผิง – ผูรับใชเต็มเวลาภาคภาษาจีน 

คุณชูพรรณ – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาไทย 

คุณปจฉิม, คุณมุกดา – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานภาคภาษาจีน  

คุณชาญกิจ – ตัวแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงิน และทรัพยสินคริสตจักร 

คุณกรรณิกา – ตวัแทนจากคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจกัร (มิชชั่น) 

คุณอภิทาน – ผูประสานงานภาคภาษาไทย 

ข า ว ส า ร 
สัปดาหที่ 5 กบั 4 คนกันเอง 
ขอเชิญพี่นองหยิบใบปลิวไดที่โตะตอนรับ เพื่อนําไป

ประกาศและเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ ที่ยังไมรูจัก 

พระเจามารวมนมสัการประกาศในวันอาทิตยที่  

30 ก.ย. เวลา 9.00 น. โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 

ตารางเวลาที่สาํคัญ ก.ย. – พ.ย. 2012 
ก.ย. 16 ประชุมอธิษฐาน 

 30 สัปดาหประกาศ โดย อ.ชาติชาย จารุวาที 

 30 ประชุมสมาชิก (ชี้แจงงบฯ) 

ต.ค. 7 ประชุมสมาชิก (รับรองงบฯ) 

 21 ประชุมอธิษฐานรวม 

พ.ย. 3-4 วันมิชชั่น โดย อ.ลายมูเซิน 

 18 ประชุมอธิษฐาน  

ตองการกระเปาเดินทางและเสือ้ผา 
ขอเชิญพี่นองที่มีเสื้อผา และกระเปาเดินทาง หรือ

กระเปาเป ที่ไมไดใชแลว แตยังอยูในสภาพที่สามารถ

ใชได โปรดนํามาใหที่คริสตจักร เพื่อจะสงตอไปยัง

กองตรวจคนเขาเมอืง ภายในวันอาทิตยที่ 30 ก.ย. นี้ 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที ่9 กันยายน 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 88 คน เด็ก 11 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 99 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 9 กันยายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 70,519.00 บาท 
รวม 70,519.00 บาท 

และพระองคไดทรงวายพระชนม 
เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหลานั้นที่มีชีวิตอยู 
จะมิไดอยูเพื่อประโยชนแกตัวเองอกีตอไป  
แตจะอยูเพื่อพระองคผูทรงสิ้นพระชนม  

และทรงเปนขึ้นมาเพราะเห็นแกเขาทั้งหลาย 
2 โครินธ 5:15 



เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 9 ก.ย.  27,060.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 0.00  รวม 39,418,107.76 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 27,000.00 บาท 
รวม 42,445,107.76 บาท 

ตารางชั้นเรยีนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก เราชวยเหลือซึ่งกันและกัน หองสมุด 
ชั้นประถมตน เดโบราห 2-4 
ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรัตน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 2-2 
ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม นางราหับ หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 16 กันยายน 2012 
โปรดอธิษฐานเผือ่.... 

1. สถานการณน้ําทวมที่มีทั้งน้ําปาไหลหลาก และน้ําทวมขังในพื้นที่ตางๆ ทางภาคเหนือ และภาคกลาง  

มีหลายจังหวัดที่มีระดับน้ําทวมสูงเชน ลําปาง สุโขทยั อยุธยา อางทอง อธษิฐานเผือ่แนวทางการดูแล

จัดการของรัฐบาล ที่จะชวยปองกนั ใหความชวยเหลือ และลดความสูญเสียของประชาชน อยาใหทั้ง

ฝายคานและฝายรัฐบาลนําปญหานี้มาเลนการเมือง เพื่อประโยชนของตนเอง 

2. คณะกรรมการกอสรางอาคารครสิตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) 

ขอบคุณพระเจาสําหรับบรษิัทกอสราง 3 แหงทีไ่ดยืน่ซองประกวดราคาเขามา ขอพระเจาทรงนําและ

เลือกบริษัทที่ดีและเหมาะสมที่สุด รวมทั้งอธษิฐานเผื่อการทาํเอกสารเพื่อยนืตอทางราชการทั้งในเรือ่ง

การรื้อถอนอาคาร และการกอสราง ที่ทกุอยางจะผานการอนุมัติ 

3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และ 

คุณสุขุม) ในการจัดทําวีดีทัศนเพื่อใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธเพื่อการถวายทั้งภายในและภายนอก 

และการถวายที่จะมีเขามาอยางตอเนื่อง เพียงพอสําหรับงบประมาณ 63 ลานบาท 

4. ขอบคุณพระเจาสําหรับเปาหมายในป 2013 ที่จะมุงเนนเรื่อง “รักและรับใช” อธษิฐานเผื่อการจัดทาํ

แผนงานและงบประมาณที่จะสอดคลองกับเปาหมาย และการประชุมพิจารณาแผนงานของ 

คณะธรรมกิจ กอนที่จะชี้แจงงบประมาณใหสมาชิกรบัทราบ เพื่อการลงมติรับรอง 

5. สัปดาหที่ 5 กับ 4 คนกนัเองในวันอาทิตยที่ 30 กนัยายนนี้ เทศนาประกาศ โดย อ.ชาติชาย จารุวาท ี

อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่จะชวนเพือ่นๆ พี่นอง หรอืคนที่รูจักมารวม 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 16 กันยายน 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


