
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    14 ตุลาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณพัทธมน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณสิริ ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 
 

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    สดุดี 9:1-2 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    เยโฮวาหนามยิง่ใหญ พระเยซูพระผูชวย 

 ทุกวันเวลา เพียงผูเดียว ขาจะรักและบูชา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “มัทธิว 6:25-34” คุณพัทธมน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณสิริ    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เพราะพระองคทรงอยู”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: บทเรียนจากชีวิตของโยบ อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร 

 “โยบ” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “หมดทั้งชีวิต”        

((((พรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อพรอมเชญิชวนรบัเชื่อ))))  

กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม กลาวตอนรับผูมาใหม ::::    

อธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานอธษิฐานเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัรเผือ่ครสิตจกัร    ::::    

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ::::    

อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร อธษิฐานขอพระพร ::::    

ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ถวายเพลง ::::    “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน สงบใจอธิษฐาน ::::    

เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ เลกิประชมุ ::::    
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณวีระวงษ ผูเทศนา : อ.ธานินทร  
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณจันทรธ ี
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณรพพีรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้

� กฬีาฮาเฮกฬีาฮาเฮกฬีาฮาเฮกฬีาฮาเฮ ที่บานคุณชูพรรณ ออกจากโบสถ เวลา 13.00 น. 
รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 21 ต.ค. 2012)  

� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐาน    ชวงเวลานมัสการ 

ข า ว ส า ร 
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ต.ค. 21 ประชุมอธิษฐาน 
พ.ย. 3-4 วันมิชชั่น โดย อ.ลายมูเซิน 
 18 ประชุมอธิษฐาน 
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ที่ประชุมสมาชิกไดมีมติรับรองงบประมาณป 2013 เมื่อ
สัปดาหที่แลว (7 ต.ค.) ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อหัวหนา
แผนกตางๆ สําหรับการดําเนินงานปหนา 

"����ก�#ก��$"	$%$ก������& '() �*��'� 

คริสตจักรภาคที่ 12 และกรรมการสรรหามิชชันนารี
ไทย OMF ขอเชิญรวมสัมมนาในหัวขอ “จะประกาศกับ
คนจีนในกรุงเทพฯ ไดอยางไร” วันเสารที่ 27 ต.ค. 
2012 เวลา 9.30-16.30 น. ณ คริสตจักรไมตรีจิต  
โดย อาจารย ดร. มารค มูลเลอร (อังกฤษแปลไทย) 
คาลงทะเบียน 100 บาท (รวมอาหารกลางวัน) สนใจ
สมัครไดที่ คุณสกาลิน (แตง) เลขาฯคริสตจักรไมตรีจิต 
โทร. 02-222-5056 หรือแจงไดที่สํานกังานคริสตจักร 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2012 :  
ผูใหญ 178 คน เด็ก 15 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    169,696.75    บาท 
รวมรวมรวมรวม    169169169169,,,,696696696696....75757575    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 14,715.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 63636363    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 7 ต.ค.  30,000.00 

ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 7 – 13 ต.ค. 0.00  รวม 39393939,,,,555534343434,307.,307.,307.,307.76767676    บาทบาทบาทบาท    

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

ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22222222,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

รวมรวมรวมรวม    42424242,,,,555555556666,,,,307307307307....76767676    บาทบาทบาทบาท    

 

 

 

กีฬาฮาเฮกีฬาฮาเฮกีฬาฮาเฮกีฬาฮาเฮ วันอาทิตยนี้ ที่บานคุณชูพรรณ  

ออกจากคริสตจักรเวลา 13.00 น. ขอรับแผนที่ไดที่คุณพรพรรณา 
จัดโดย แผนกสามัคคีธรรมภาคภาษาไทย เพื่อสามัคคีธรรมรวมกัน 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก คําสอนพระเยซู 2 "สิ่งล้ําคาสําหรับเรา" หองสมุด 

ชั้นประถมตน นางรูธ 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา มาระโก 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม ชัยชนะเหนือเยรีโค หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	ก�� ������������ 14 ������ 2012    
    

    

    

    

    

    

    

    

คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


