
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ประจําวนัอาทติยที่ ::::  20 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เวลาเวลาเวลาเวลา    ::::     10:30 น. 

ผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรีผูเลนดนตรี    ::::    ทีมนมัสการ    ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ผูนาํประชุม ::::    คุณวีระวงษ 

ผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวายผูเดินถงุถวาย    ::::    คุณอรวรรณ/คุณวรรณิษา    ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ผูอานพระวจนะ ::::    คุณจันทรธ ี

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัยผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย    ::::    คุณนภนันท ผูผูผูผูตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั ตอนรบั &&&&    ปฏิคมปฏิคมปฏิคมปฏิคม    ::::        คุณพรพรรณา/คุณนงคลักษณ 
    

เเเเชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการชญิชวนนมสัการ    ::::     

นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้นมสัการดวยเพลงสัน้    ::::    ฉันรักคุณดวยความรักของพระเจา พระเจารักคุณและฉัน  

เราพบพระเยซูคริสต จากวันนั้น 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป ::::    

อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ อานพระวจนะ ::::    “1 ยอหน 4:7-21” คุณจันทรธี 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย อธษิฐานเผือ่ทรพัย ::::        คุณนภนันท    

ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ถวายเพลงและถวายทรพัย ::::    “ฉันไดวางใจในพระเจา”   

เทศนา เทศนา เทศนา เทศนา :::: พระเจาทรงเปนความรัก คุณชาญกิจ ยงปยะกุล  

 “1 ยอหน 4:7-21” 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง ::::    “รักพระเยซู รักมากกวากอน”        

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

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 27 ตุลาคม 2013 

ผูนําประชุม :    คุณสิชาญ ผูเทศนา :    นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 
ผูเลนดนตร ี:    ทีมนมัสการ    ผูอานพระวจนะ :    คุณฑิฆัมพร 
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย :    คุณรพีพรรณ ผูเดินถุงถวายทรัพย :    คุณสุมล/คุณณิชา 
ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณณัฐฐิติชญา 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการสปัดาหนี ้ 
� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น. 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยที่ 27 ตุลาคม 2013) 
� นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่นมสัการที่อาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอรอาคารลมุพนิทีาวเวอร    ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11ชัน้ 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. 
� ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ประชมุอธษิฐาน ภาคภาษาจนี ทีห่องประชมุเลก็ ชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอรชัน้ 11 อาคารลมุพนิทีาวเวอร เวลา 13.00 น. 

ข า ว ส า ร 
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20-24 ตุลาคม สงงบประมาณของแตละแผนก 
26 ตุลาคม 
(วันเสาร) 

ประชุมคณะมัคนายก 

27 ตุลาคม ประชุมอนุกรรมการสรรหามัคนายก 
2 พฤศจิกายน 

(วันเสาร) 
คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและ
ทรัพยสินคริสตจักร 

10 พฤศจิกายน ประชุมคณะธรรมกิจ 
24 พฤศจิกายน ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงงบประมาณ 

1 ธันวาคม ประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบประมาณ 

���
����� (2–3 ��������� 2013) 

นมัสการรวม เทศนาโดย อ.เดวิด จอหนสัน เชิญสมาชิก
มารวม เพื่อใหเกิดความเขาใจ และภาระใจในงานมิชชั่น 
วันเสารที่ 2 เวลา 19.00 น. ที่คริสตจักรไมกางเขน ซอย 2  
วันอาทิตยที่ 3 เวลาและสถานที่จะแจงใหทราบสัปดาหหนา 
เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอรไมมีไฟฟาในวันดังกลาว 

���#$�%&���������' 2013 

ขอเชิญพี่นองไปรวมงานวัน “อธิษฐานสตรีสากล 2013” 
วันอาทิตยที่ 10 พ.ย. 2013 เวลา 14.00-16.30 น. ณ 
คริสตจักรนิมิตใหม ชั้น 5 อาคาร BSC พญาไท 
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1. หองประชุมจะเปดเวลา 8.30 น. 
2. ขอความกรุณาอยานําอาหารและเครื่องดื่มเขาไป

รับประทานในหองประชุม 
3. หากตองการใชซองถวายทรัพย กรุณาหยิบไดที่โตะ

ตอนรับ กอนเขาหองประชุม 
4. ขอใหผูนําประชุม ผูนําเพลงสั้น และผูเลนดนตรี ใน

นมัสการภาคภาษาจีน และนมัสการรวม กรุณาหยิบ
แฟมเพลงไดที่โตะตอนรับ และเมื่อใชเสร็จกรุณา
นํามาวางคืนที่โตะตอนรับ 

5. หลังนมัสการขอพี่นองโปรดชวยกันนําพระคัมภีรและ
หนังสือเพลงของคริสตจักรวางคืนที่โตะตอนรับ 

6. ใบเสร็จรับเงินถวายทรัพย ภาคภาษาจีนขอรับไดที่ 
คุณหลิวเยี่ยนฟาง และภาคภาษาไทยที่คุณพรพรรณา 

7. ขอใหพี่นองที่มีบัตรจอดรถกรุณาประทับตราที่โตะ
ตอนรับ 2 ตราประทับ เพื่อสามารถจอดรถฟรีทั้งวัน 

 

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม 2013 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 75 คน เด็ก 9 คน 

ภาคภาษาจีน ผูใหญ 89 คน เด็ก 5 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม 2013 
เงินถวายประจําวันอาทิตย    38,410.00    บาท 
รวมรวมรวมรวม    38383838,,,,414141410000....00000000    บาทบาทบาทบาท    

วันพุธที่ 23 ต.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร 
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เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ เงนิกองทนุเพือ่สรางอาคารคริสตจกัรวงเงนิ 60606060    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
ยอดเงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 13 ต.ค. 2,029,400.00 
ยอดเงินโอนเขาบัญชีวันที่ 12 – 19 ต.ค. 500,000.00  รวม 44446666,,,,158158158158,,,,777791919191.26.26.26.26    บาทบาทบาทบาท 
ยอดเงินสมทบจากเงินออมของคริสตจักร   3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท 
ยอดรวมสัญญาถวาย (ที่ยังไมครบกําหนดถวาย) 1111,,,,626262620000,,,,000000000000.00.00.00.00    บาทบาทบาทบาท    
รวมรวมรวมรวม    50505050,,,,777778787878,,,,777791919191....26262626    บาทบาทบาทบาท    

ตารางผูรับผิดชอบรายการนมัสการเชาวันอาทิตย ภาคภาษาไทย 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 

หนาที่ 
3 พ.ย.  (วันมิชชั่น) 

ลุมพินีทาวเวอร 
10 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
17 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 
24 พ.ย.  

ลุมพินีทาวเวอร 

นํานมัสการ คุณจําเรญิ/ 
คุณจาวเสี้ยวฉือ 

คุณสุเมธ คุณคเณศร คุณชาญกิจ 

นําเพลงสั้น คุณจางเจียยุน/ 
คุณวรรีัตน 

   

เทศนา อ.เดวิด จอหนสัน อ.นนทชัย  
วิวัฒนวงศธร 

อ.ชาติชาย 
จารุวาท ี

นพ.ปรดีา 
โมทนาพระคุณ 

ดนตร ี คุณนภนันท ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ ทีมนมสัการ 
อานพระคัมภีร คุณวันด ี คุณกอบกาญจน คุณสริิพรรณ คุณสุภัทรา 
อธิษฐานเผื่อทรัพย  คุณภีรพรรณ คุณนงคลักษณ คุณวทิย 
เดินถุงถวายทรัพย  คุณนฤมล  

คุณบุญญา 
คุณวรทัย 
คุณรพีพรรณ 

คุณน้ําทิพย 
คุณนงคลักษณ 

ตอนรับ คุณสมุล  
คุณดิเรก 

คุณวรรณิษา  
คุณฑฆิัมพร 

คุณจําเรญิ  
คุณขวัญเนตร 

คุณพรพรรณา 
คุณรพีพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมสัการ วนัอาทติยท์ี� 20 ตุลาคม 2013    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําขวัญปี 2013 

 รักและรับใช้ 


