
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวันอาทติยที่ : 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนเดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณคเณศร 
ผูเดนิถงุถวาย : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ ผูอานพระวจนะ : คุณสริิพรรณ 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณนงคลักษณ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณขวัญเนตร/คุณจําเริญ 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : จงมีความเชื่อ จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา 

 ไมวาอยูแหงหนไหน ขาจะรักและบูชา 

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “มัทธวิ 14:22-33” คุณสริิพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย :  คุณนงคลักษณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”   

เทศนา : เดินบนทะเล นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 "มัทธวิ 14:22-33" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ฉันไดวางใจในพระเจา”  

(พรอมเชญิชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

อธษิฐานเผื่อครสิตจักร : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2012 
ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ ผูเทศนา : อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสุภัทรา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณวิทย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณน้ําทิพย/คุณนงคลักษณ 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้  

 �ประชมุอธษิฐาน เวลา 12.45–13.30 น. ภาคภาษาไทย ที่หองสมุด ภาคภาษาจีน ที่หองประชุม 

 ประชุมสมาชิก เพือ่ลงมตริบัรองบริษทัรบัเหมากอสราง ที่หองประชุม เวลา 11.45 น. ขอเชิญสมาชิกภาค

ภาษาไทยเขามารวมในหองประชุมหลังเลิกชั้นรวีวารศึกษาเวลา 11.45 น. 

ข า ว ส า ร 
แจงที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว 

หลังจากคริสตจกัรยายไปนมัสการทีส่ถานนมัสการ

ชั่วคราวแลว ทางสาํนักงานคริสตจักรพระคุณจะยาย

สํานักงานชั่วคราวไปที่ อาคารสุเมท ชั้น 1 (อาคาร

สํานักงานของฟอเรนมิชชั่นบอรด บริเวณเดียวกับ

คริสตจกัรไมกางเขน) เลขที่ 90 ถ.สุขุมวทิ ซอย 2 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โดยใชหมายเลขโทรศัพท 02-656-9537  

ทั้งนี้สถานที่สําหรับกลุม Evergreen คณะสตรี กลุม

เซล และคณะนักรอง จะใชสถานทีท่ีค่ริสตจกัรไม

กางเขน สวนสถานนมัสการชั่วคราวจะแจงใหทราบ

ภายหลัง  

งานประกาศคริสตมาส 2012 

ภาคภาษาจนี วันเสารที่ 15 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 

17.30 – 18.30 น. นมัสการเวลา 19.00 – 20.30 

น.ภาคภาษาไทย วันเสารที่ 22 ธ.ค. ทานอาหารเย็น

เวลา 17.00 – 18.30 นมัสการเวลา 18.30 – 20.30 

น. 
ขอแสดงความเสียใจ 
คุณตูเหมายุกเจิ้น ไดจากไปอยูกบัพระเจาเมื่อคืนวัน

ศุกรที่ 16 พ.ย. นี ้สิริอายุได 89 ป จะจัดพิธีฝงศพที่

สุสานมูลนธิคิริสตจักรคณะแบบตสิต จ.นครปฐม  

วันพุธที่ 21 พ.ย.  และจัดพิธีไวอาลยัที่คริสตจักร

พระคุณวนัพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. เวลา 19.00 น.  

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2012 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 88 คน เด็ก 9 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 124 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 81,134.00 บาท 
ถวายจากคุณสุรีรัตนใชสถานที่จัดพิธีสมรสที่คริสตจักร 20,000.00 บาท 
รวม 101,134.00 บาท 

เงินกองทุนเพือ่สรางอาคารครสิตจกัรวงเงนิ 60 ลานบาท 

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 11 พ.ย.  41,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 11 – 17 พ.ย. 0.00  รวม 39,650,507.76 บาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,000.00 บาท 



ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22,000.00 บาท 
รวม 42,672,507.76 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 
ชั้นเด็กเล็ก สิ่งที่สําคัญในชีวิต หองสมุด 
ชั้นประถมตน ดาวิด 2-4 
ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรัตน 3-6 

ชั้นอัลฟา 
แบงปนโดย 

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
2-2 ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม 

ชั้นโอเมกา 

หัวขออธิษฐาน วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2012 
โปรดอธิษฐานเผื่อ.... 

1. คณะกรรมการกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภทิาน และคุณสุรเดช) 

ขอบคุณพระเจาที่คริสตจักรไดบริษทัรับเหมาที่จะเขามากอสรางแลว และอยูในงบประมาณที่ไดตั้งไว 

โปรดอธิษฐานเผือ่การขอใบอนญุาตกอสราง รวมทั้งการออกแบบรายละเอียดหองประชุมนมัสการ 

และการตกแตงภายใน 

2. คณะกรรมการหาทนุเพือ่การกอสรางอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และ

คุณสุขุม) ขอบคุณพระเจาสําหรับเงินถวายที่มีเขาแลว 42 ลานบาท โปรดอธิษฐานเผือ่การถวายที่จะ

มีเขามาอยางตอเนื่องและเพียงพอสําหรับงบประมาณ 60 ลานบาท 

3. อธิษฐานเผือ่สําหรับการเตรียมตัวในการยายสํานักงาน และการยายสถานทีน่มัสการชั่วคราว ระหวาง

ที่มีการกอสรางอาคารหลังใหม รวมทั้งการจัดเก็บสิ่งของที่จะสามารถจัดเก็บของไดทนัเวลา โดยคาด

วาจะเริ่มขนยายภายในตนเดือนธันวาคมนี้ และจะเริ่มนมัสการในสถานที่ใหมตนเดือนมกราคม 2013 

4. การจัดงานคริสตมาส โดยภาคภาษาจีนจะจัดในวันเสารที่ 15 ธันวาคม และภาคภาษาไทยจะจัดในวัน

เสารที่ 22 ธันวาคม โปรดอธิษฐานเผื่อรายการตางๆ วิทยากร และการเชิญเพื่อนๆ มารวมงาน 

5. สมาชิกทุกคนที่จะเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกันสําหรับป 2013 ที่จะมาถึง ซึ่งจะเปนปที่มีหลายอยาง

เปลี่ยนแปลง ขอใหเราทุกคนมีความคิดอยางเดียวกัน มีเปาหมายเดยีวกัน ขอใหเราทกุๆ คน จะหนนุ

จิตและชใูจกันดวยความรัก ดวยคําพูด ดวยการกระทํา และดวยคําอธิษฐาน 

 

 

 

 

 

 
ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี่ 18 พฤศจิกายน 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


