
รายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจารายการประชุมนมัสการพระเจา    
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่ประจาํวนัอาทิตยที ่::::    9 ธันวาคม ค.ศ. 2012    เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::    9:00 น. 

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

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณรพีพรรณ 

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

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::    “ลูกา 1:46-53” 

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ฉันไดวางใจในพระเจา 

 เชิญมารื่นเริงยินดี คริสตมาสนี้ คริสตมาสเปนเวลา 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป :::: 

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “โรม 12:9-21” คุณรพีพรรณ 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณเทียนชัย    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “เยโฮวาหนามยิง่ใหญ”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: คําทํานาย อ.วาระ มีชูธน 

 “ลูกา 1:26-45” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “จงฟงเพลงแหงทูตสวรรค”        

((((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 16 ธันวาคม 2012 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : อ.นนทชัย ววิัฒนวงศธร 
ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณพรพรรณา 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณพงศชัย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร/คุณภัทรพร 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 16 ธ.ค. 2012)  
� ประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐานประชมุอธษิฐาน    ชวงเวลานมัสการ ที่หองประชุม 
� ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก ประชมุคณะมคันายก เพื่อสัมภาษณผูรับบัพติศมา เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-1 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง  

คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ คุณสิริ คุณอภิทาน) 

ข า ว ส า ร 
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คริสตจักรจะยายไปนมัสการที่สถานนมัสการชั่วคราว
ตั้งแตวันอาทิตยที่ 13 ม.ค. 2013 ที่ชั้น 11 อาคาร
ลุมพีนีทาวเวอร ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาทร กทม. 10120 (ตรงขามบอนไก) ใกลสถานี
รถไฟฟาใตดิน สถานีลุมพินี มีที่จอดรถในอาคาร  
โปรดดูแผนที่ดานหลังสูจิบัตร 
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หลังจากคริสตจักรยายไปนมัสการที่สถานนมัสการ
ชั่วคราวแลว ทางสํานักงานคริสตจักรพระคุณจะยาย
สํานักงานชั่วคราวไปที่ อาคารสุเมท ชั้น 1 (อาคาร
สํานักงานของฟอเรนมิชชั่นบอรด บริเวณเดียวกับ
คริสตจักรไมกางเขน) เลขที่ 90 ถ.สุขมุวิท ซอย 2 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โดยใชหมายเลขโทรศัพท 02-656-9537  

ทั้งนี้สถานที่สําหรับกลุม Evergreen คณะสตรี กลุมเซล 
และคณะนักรอง จะใชสถานที่ที่คริสตจักรไมกางเขน 
(เริ่มใชสัปดาหที่ 2 ของเดือน ม.ค. 2013)  
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ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 2,9,16,23,30 ธ.ค.) 
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหกับองคกร และบุคคล 
ภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มีความ
ประสงคจะถวาย ใหนําเงนิใสในซองถวายและทํา
เครื่องหมายที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” 
และหากพี่นองตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายให
องคกรหรือบุคคลใด โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา  
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ภาคภาษาจีน วันเสารที่ 15 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 
17.30 – 18.30 น. นมัสการเวลา 19.00 – 20.30 น. 
เทศนาโดย อ.เหอจื้อผิง 

ภาคภาษาไทย วันเสารที่ 22 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 
17.00 – 18.30 นมัสการเวลา 18.30 – 20.30 น. 
เทศนาโดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ เชิญหยิบบัตรเชิญ
ไดที่โตะตอนรับ 
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ขอเชิญพี่นองอานไดที่บอรดประกาศ และโปรดอธิษฐานเผื่อ 
ใหมีพี่นองที่มีภาระใจอธิษฐานเผื่อ อ.วิชัย และครอบครัว
อยางสม่ําเสมอ 
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ขอเชิญพี่นองอานไดที่บอรดประกาศ และโปรดอธิษฐานเผื่อ 
สําหรับการรับใชในการเปนผูนํากลุมศึกษาพระคัมภีร และ
การรับใชในคริสตจักร 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2012 :  
ผูใหญ 188 คน เด็ก 12 คน 
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1. อธิษฐานเผื่อการทํางาน และประสานงานรวมกัน
ระหวางกรรมการกอสราง ผูรับเหมา )บริษัท 

สรรคสราง จํากัด (และบริษัทควบคุมงานกอสราง 
)บริษัท บิลเดอร คอนซัลแตนทส จํากัด (  

2. การขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร และสะพาน 
3. การเตรียมตัวยายสถานที่นมัสการ สํานักงาน 



เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2012 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    171,541.00    บาท 
เงินถวายผาน    3,000.00    บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย เทศนาที่ครสิตจักรมหาชัย 1,200.00    บาท 
ถวายจาก อ.นนทชัย สอนที่โรงเรยีนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต 10,000.00        บาท 
รวมรวมรวมรวม    185185185185,,,,741741741741....00000000    บาทบาทบาทบาท    
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 8,746.50 บาท 

เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 66660000    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 2 ธ.ค.  64,000.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 2 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 0.00  รวม 39393939,,,,737737737737,,,,555507.07.07.07.76767676    บาทบาทบาทบาท    
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3333,,,,000000000000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 22222222,,,,000000000000....00000000    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    42424242,,,,759759759759,,,,555507070707....76767676    บาทบาทบาทบาท    

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก เหรียญเงินที่หายไป หองสมุด 

ชั้นประถมตน คริสตมาส 2-4 

ชั้นประถมปลาย สอนโดย คุณวรีรตัน 3-6 

ชั้นอัลฟา สอนโดย คุณวิทย 2-2 

ชั้นผูเชื่อใหม-ผูสนใจ-ผูมาใหม การตีที่เมืองอยั หองโถง 

ชั้นโอเมกา กิจการ 3-5 
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คําขวัญปี 2012 

 ใจเหมือนพระเยซูคริสต์♥  
ความรอด 
ความเชื่อ  

ความหวังใจ 
และความรัก 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


