
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 21 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนเดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณวีระวงษ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร ผูอานพระวจนะ : คุณจันทรธ ี
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณรพีพรรณ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน เราอยูกับเจา  

 จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา ไมวาอยูแหงหนไหน 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “1 เปโตร 4:12-19” คุณจันทรธ ี

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณรพีพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “กิจการของพระเจา”   

เทศนา : การทนทุกขเพื่อพระคริสต อ.ธานินทร วรวิจิตราพันธ 

 "2 โครินธ 11:16-33" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระเจาทรงสัมผัสฉันวันนี้”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

อธษิฐานเผื่อครสิตจักร : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 28 ตุลาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณสิชาญ ผูเทศนา : อ.ชวลิต นวจองพนัธ 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณนภนนัท ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณสุมล/คุณภัทรพร 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณณฐัฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  

  อธษิฐานเผือ่ อ.สนัต ิหลวิ และภรรยา ที่หองประชุม หลังนมัสการภาคภาษาจีน เชิญพี่นองภาคภาษาไทย

เขามารวมเวลา 11.45 น. 

ข า ว ส า ร 
จะประกาศกับคนจีนในกรุงเทพฯ ไดอยางไร 
คริสตจักรภาคที่ 12 และกรรมการสรรหามิชชันนารี

ไทย OMF ขอเชิญรวมสัมมนาในหัวขอ “จะประกาศกับ

คนจีนในกรุงเทพฯ ไดอยางไร” วันเสารที่ 27 ต.ค. นี้ 

เวลา 9.30-16.30 น. ณ คริสตจักรไมตรีจิต  

โดย อาจารย ดร. มารค มูลเลอร (อังกฤษแปลไทย) 

คาลงทะเบียน 100 บาท (รวมอาหารกลางวัน) สมัคร

ไดที่ คุณสกาลิน (แตง) เลขาฯคริสตจักรไมตรีจิต  

โทร. 02-222-5056 หรือแจงที่สํานักงานคริสตจกัร 

 

 

 

 

 

 

วันมิชชั่น (3-4 พ.ย. 2012) 
วันมิชชั่น เทศนาโดย อ.ลายมูเซิน (จีนแปลไทย) 

วันเสาร 3 พ.ย. อาหารเย็น เวลา 18.00 น. เริ่ม

รายการ เวลา 19.00 น. 

วันอาทิตย 4 พ.ย. ชวงเชา เวลา 10.00 – 12.00 น. 

และ ชวงเย็น เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ขอเชิญทุกทานมารวมฟงคําแบงปน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจ เห็นภาพ และมีภาระใจในงานมิชชั่นมากขึ้น 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วนัอาทิตยที่ 14 ตุลาคม 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 80 คน เด็ก 10 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 110 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 47,677.00 บาท 
รวม 47,677.00 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 63 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 14 ต.ค.  10,500.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 14 – 20 ต.ค. 0.00  รวม 39,544,807.76 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22,000.00 บาท 
รวม 42,566,807.76 บาท 

วันอังคารที่ 23 ต.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร สมาชิกสามารถติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 24 ต.ค. 

อ.สันติ หลิว และภรรยา จะเดินทางกลับไปรับใชที่ไตหวัน วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. นี้ 
ขอบคุณพระเจาสําหรับการรับใชของ อ.สันติ หลิว และภรรยา (อ.อารี) ในบทบาทของศิษยาภิบาลอาสาสมัคร 

ระหวางป 2005-2009 ที่ไดดูแลและอภิบาลสมาชิกเปนอยางดี ขอพระเจาทรงอวยพระพรทานทั้งสองสําหรับ 

การรับใชในอนาคตที่ไตหวัน และโปรดอธิษฐานเผื่อการเดินทาง การปรับตัว และการเตรียมตัวสําหรับพันธกิจ 



ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก คําสอนพระเยซู 3 "บุตร 2 คน" หองสมุด 
ชั้นประถมตน ซามูเอล 2-4 
ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

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

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2012 
โปรดอธิษฐานเผือ่.... 

1. คณะกรรมการกอสรางอาคารครสิตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช)  

ขอบคุณพระเจาทีไ่ดรับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคารแลว ขอพระเจาทรงนาํและเลือกบรษิัทรับเหมาที่

เหมาะสมที่สุด เพื่อเขามาทําการกอสราง และการขออนุญาตกอสรางที่จะไดรับการอนุมัติ 

2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และ 

คุณสุขุม) เผื่อการถวายที่จะมีเขามาอยางตอเนือ่งและเพียงพอสําหรับงบประมาณ 63 ลาน 

3. การเตรียมตัวในการยายสํานกังาน และการยายสถานทีน่มัสการชั่วคราว ระหวางที่มีการกอสรางอาคาร

หลังใหม การจัดเก็บสิ่งของที่จะสามารถจัดเกบ็ของไดเรียบรอย และการขนยาย  

4. วันมิชชั่นที่จะมีขึ้นในวันเสารที ่3 และวันอาทิตยที ่4 พ.ย. เทศนาโดย อ.ลายมูเซิน โดยวันเสารเริ่ม

รายการเวลา 19.00 น. วันอาทิตยชวงเชาเวลา 10.00-12.00 น. และชวงบายเวลา 13.00-15.00 น. 

(เทศนาภาษาจีน แปลไทย) ขอพระเจาทรงเปดใจสมาชิกทุกคนที่จะมีภาระใจดานงานมิชชั่นมากขึ้น 

5. สมาชิกทุกคนที่จะเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันสําหรบัป 2013 ที่จะมาถึง ซึ่งจะเปนปที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลายอยาง ขอใหเราทกุคนมีความคิดอยางเดียวกนั มีเปาหมายเดียวกนั ใหเราทุกคนหนุนจิตและชูใจ

กันดวยความรัก ดวยคําพูด ดวยการกระทํา และดวยคําอธษิฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 
 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  

ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


