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“สร้างสาวก สนิทสนม ส่งต่อข่าวประเสริฐ”
				

โคโลสี 1 : 28

ระเบียบนมัสการ

(อธิษฐานรวมพลัง)
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 10:00 น.
ผู้น�ำนมัสการบน : มน.วีรวงศ์ วงศ์คงเดช
ผู้แปลนมัสการบน : คุณอรุณลักษณ์ วงศ์คงเดช
ผู้น�ำนมัสการล่าง : มน.พิรุณ ทรงจักรแก้ว
ผู้แปลนมัสการล่าง : คุณนุชนาถ ชื่นการดี
ผู้เทศนา
: ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล
ผู้แปล 			 : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
ดนตรีบน
: ทีมดนตรี
ดนตรีล่าง
: คุณณภัทร เจริญชลวานิช
ผู้น�ำเพลง
: คุณวันวา พิทักษ์โกศลพงศ์ ศิษยาภิบาลบน/ล่าง : อ.สมลักษณ์/ศจ.นงนุช
********************************************************************************
เพลงสั้น
(ปิดเครื่องมือสื่อสารต่อมนุษย์..เปิดจิตใจสื่อสารต่อพระเจ้า)
1. เข้ามานมัสการ “โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (x2)
ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด” (สั้นฟ้า 14)
2. กล่าวต้อนรับ และ ประกาศข่าวคริสตจักร
3. รายงานพิเศษจากคณะฌาปนกิจฯ ประธาน : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์ คุณอรุณลักษณ์(แปล)
4. อธิษฐานเผื่อพันธกิจ			
ศจ.นุชนาท คุณสุนทรี(แปล)
5. เพลงเตรียมใจ “พระเจ้าอยู่ในวิหาร พระเจ้าอยู่ในวิหาร เราร่วมนมัสการ
เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าควรเตรียมจิตใจ เตรียมใจ เตรียมใจ
เข้าเฝ้าพระเจ้า อาเมน” ร้อง 2 รอบ
(จีน 618)
6. เชิญชวนนมัสการ “ข้าพระองค์จะบอกเล่าพระนามของพระองค์ แก่พี่น้องของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมน ุมชน 			
(สดุดี 22:22-23ก)
ท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้า จงสรรเสริญพ ระองค์”
*7. บทเพลงสรรเสริญ
“พระเยซูผู้งามเลิศ”			
ไทย 14 (จีน 200)
“พระบิดาในสวรรค์”
ไทย/จีน ปกหลัง ชคต. หน้า 9
*8. อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพ ขอบพระคุณ
9. บทเพลง
“ทุกคนรับใช้”		 			
สูจิบัตรหน้า 3
“ก้าวต่อไป” 		 (เฉพาะร้องรับ) สูจิบัตรหน้า 3
10. เพลงพิเศษ
“ชีวิตข้าขอรับใช้พระองค์” (สูจิบัตรหน้า 3) คณะนักร้องคริสตจักร
11. พระวจนะ
- อ่านพระวจนะ
1 ซามูเอล 7 : 3 - 17
- เทศนา
- อ่านสุวรรณพจน์
ยอห์น 12 : 26
“พระเยซูตรัสว่า ‘ถ้าผู้ใดจะรับใช้เรา ผู้นั้นก็ต้องตามเรามา
และเราอยู่ที่ไหน ผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย
ถ้าผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้น’”
12. ถวายทรัพย์ และ*อธิษฐาน
“จงรีบเข้าประจ�ำการ”
ไทย 244 (จีน 473)
*13. เพลงสรรเสริญ
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อ�ำนวยพร สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร		
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน”
*14. อธิษฐานขอพระพร
ศจ.รัญจวน (บน)		 ศจ.ดร.สุวิมล (ล่าง)
*15. บทเพลงอาเมน
16. สงบจิตใจอธิษฐาน เสร็จการนมัสการ
ขอเชิญชวน...ทุกท่าน...มานมัสการ...เข้าเฝ้าพระเจ้า...ตรงเวลา

*ที่ประชุมยืน 2

นิมิตคริสตจักรไมตรีจิต : ครอบครัวพระคริสต์ เสริมสร้างชีวิต อุทิศรับใช้ ขยายแผ่นดินพระเจ้า

เป้าหมายคริสตจักร 2018
“สร้างสาวก สนิทสนม ส่งต่อข่าวประเสริฐ” (โคโลสี 1:28)

หัวข้อ : “ผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ”
ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 7 : 3 - 17
1. สร้างสาวก (ข้อ 3 - 4)
2. สนิทสนม (ข้อ 5 - 8)
3. ส่งต่อข่าวประเสริฐ (ข้อ 9 - 17)
_________________________________________________________________________________

ทุกคนรับใช้ (สั้นฟ้าหน้า 76)

พีน่ อ้ งทัง้ หลาย จับมือกันไว้ให้มนั่ ฝ่าฟันคลืน่ ลมทะเล แม้เรือโคลงเคลงจะพ้นภัย พระทรงรักและเอ็นดู
ทุกคนรับใช้ ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว ขับเคี่ยวศัตรู เพ่งมองดูพระเยซู ใจมั่นคงในพระค�ำ
พระองค์อยู่ด้วย สัญญาจะช่วยแน่นอน ให้เฝ้าอ้อนวอนพระองค์
แม้เรือโคลงเคลงจะพ้นภัย พระทรงรักและเอ็นดู
ทุกคนรับใช้ มาร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว เดินเคียงพระองค์ เพ่งมองดูพระเยซู ใจมั่นคงในพระค�ำ

ก้าวต่อไป

(ร้องรับ) บากบั่นท�ำด้วยใจ สุดแรงก�ำลัง เพราะความรักน�ำฉันให้ก้าวต่อ
ลืมที่เคยท้อ ลืมที่ผ่านพ้น โน้มตัวก้าวออกไป
จะรับใช้ด้วยใจ ท�ำตามพระองค์ ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่
เราก�ำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย เพื่อจะรับรางวัลของเรา

เพลงพิเศษ คณะนักร้องคริสตจักร

ชีวิตข้าขอรับใช้พระองค์

ทุกวันในชีวิตข้า ข้าขอเดินตามพระองค์ ข้าจะติดตามพระองค์ ทุกแห่งหนที่พระองค์ทรงน�ำ
พระองค์จะทรงจูงมือข้า พระองค์จะทรงเข้าพระทัยว่า พระคุณของพระองค์นั้นคือสิ่งที่ข้า
พระองค์ต้องการ ทุกวันแห่งชีวิตข้า ข้าจะเข้าเฝ้าพระองค์โดยการนมัสการและการอธิษฐาน
พระองค์จะทรงสดับฟังค�ำอ้อนวอน และทรงปลอบประโลมข้า
ความรักของพระองค์นั้นมั่นคงเสมอ ฮาเลลูยา
จิตใจข้าเปล่งเสียงร้องถวายเกียรติและสรรเสริญ ฮาเลลูยา
ข้าจะรับใช้พระองค์ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตข้า ทุกวันแห่งชีวิตข้า ข้าจะถวายเพลงแด่พระองค์
เปล่งเสียงร้องด้วยเพลงแจ่มใส ข้าจะยกเสียงขอข้า ข้าจะประกาศความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์
จิตใจข้าเปล่งเสียงร้องถวายเกียรติและสรรเสริญ ข้าจะรับใช้พระองค์ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตข้า
ข้าจะรับใช้องค์พระผู้ช่วยและองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้า ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตข้า
3

ข่าวคริสตจักร

1. ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานรวมพลัง ครั้งที่ 1/2018 ในวันนี้ เวลา 13:30-15:00 น.
ณ ห้องนมัสการชั้นบน
2. คณะมิชชั่นคริสตจักรไมตรีจิต ขอเชิญพี่น้องในพระคริสต์รับกระปุกมิชชั่น เพื่อหยอดเหรียญ
สนับสนุนงบประมาณในการท�ำพันธกิจมิชชั่นตลอดปีนี้ และน�ำมาถวายในวันมิชชั่น
(อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018) รับกระปุกได้หลังเสร็จการนมัสการที่ใต้ตึกหอระฆัง
3. ฝ่ายคริสเตียนศึกษาจะเปิดสอนพระคัมภีรภ์ าคฤดูรอ้ น (VBS) ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2018
รับสมัครเด็กอายุ 6-12 ปี เรียน 09:00-14:30 น. ค่าสมัครคนละ 500 บาท
เปิดรับสมัครวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 หลังเสร็จการนมัสการ ที่โต๊ะรับสมัครใต้ตึกหอระฆัง
4. ฝ่ายคริสเตียนศึกษา ขอเชิญครูรวีฯ และสมาชิกคริสตจักร รับการเสริมสร้างในค่ายครูรวีฯ
หัวข้อค่าย “คุณค่าของการสอน” วิทยากรค่าย อ.รวี ดินกิ้นส์ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2018
ที่โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม ค่าค่าย สมาชิกคริสตจักร 2,800.ครูรวีฯ 1,500.- เด็ก 1,200.- เปิดรับสมัครอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคมนี้
ที่ใต้ตึกหอระฆัง หลังเลิกนมัสการ
5. ขอเชิญสมาชิกร่วมนมัสการขอบคุณพระเจ้าในวันตรุษจีน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10:00 น.
ผู้เทศนา
: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ ผู้แปล
: คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
ผู้น�ำประชุม : มน.โซวัน โล
ผู้แปล
: คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
ผู้น�ำเพลง : คุณเพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล ผู้เล่นเปียโน : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล
ผู้ถวายดอกไม้ : คุณผ่องใส กมลทกาภัย
ผู้ต้อนรับ : คณะศิษยาภิบาล
ถวายเพลงพิเศษ : คณะบุรุษ - สตรี และชั้นเรียนภาษาจีนวันเสาร์
ผู้ถือถุงถวาย : มน.สมชาย มน.วิวรรธน์ มน.วีระชัย มน.สมพงษ์ มน.อรพรรณ มน.เกตุ
6. ขอเชิญเข้าร่วมพิธมี อบวุฒบิ ตั ร นักเรียนชัน้ มัธยมปีที่ 6 ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามมุกฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 14:30 น. ณ โรงเรียนสามมุกฯ (เดิม ปฏิทนิ คริสตจักร
ลงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018) คริสตจักรได้จดั เตรียมรถบัสรับ-ส่ง และก�ำหนด
ออกเดินทางจากคริสตจักรไมตรีจติ เวลา 12:30 น. ผูท้ ปี่ ระสงค์จะเดินทางไปกับรถบัส
โปรดลงชือ่ ทีค่ ณ
ุ วิศษิ ฏ์ (เฮียคิม) ภายในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

ข่าวอ่านเอง

1. ขอเชิญสมาชิกดูรายละเอียดของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ และการก่อสร้างอาคารด้านหน้า
ของคริสตจักร พร้อมทั้งรายละเอียดของงบประมาณต่างๆ ได้ที่สูจิบัตรหน้า 7 และอธิษฐานเผื่อ
		พร้อมทั้งสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารและการก่อสร้าง
2. รายรับมิชชัน่ ไมตรีจติ ประจ�ำเดือน มกราคม 2018 มิชชัน่ ไมตรีจติ 211,000บาท มิชชัน่ L 7,000บาท
สป.ไมตรีจิตดอยล้าน 2,000บาท มิชชั่นต่างแดน 20,000บาท รวม 240,000บาท
3. ขอเชิญชวนสมาชิกให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อลูกหลานของสมาชิกคริสตจักรไมตรีจิต 		
คริสตจักรลูก และสถานประกาศในเครือของไมตรีจติ ในปีการศึกษา 2018 คณะกรรมการทุนการศึกษา
วางแผนงบประมาณรายจ่ายจ�ำนวน 700,000 บาท จึงขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อให้มีเงินทุนอย่าง
เพียงพอ ผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถถวายที่โต๊ะรับถวาย หลังเลิกนมัสการ
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คู่มืออธิษฐาน คริสตจักรไมตรีจิต.. ทุกคน.. อธิษฐานกันเถิด
“พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าฯ ให้อธิษฐาน”
“จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง”

หัวข้ออธิษฐานประจ�ำสัปดาห์ 11 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2018
พันธกิจของคริสตจักร 1.นมัสการ-อธิษฐาน 2.คริสเตียนศึกษา 3.สามัคคีธรรม 4.ประกาศ-สงเคราะห์
1) อธิษฐานเผื่อค่ายครูรวีวารศึกษา วันที่ 6-8 เมษายน 2018
หัวข้อ “คุณค่าของการสอน” วิทยากร อ.รวี ดินกิ้นส์ ขอพระเจ้าเสริมก�ำลัง
คณะกรรมการในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และการเตรียมรายการค่าย
และขอให้ครูรวีฯ ไปร่วมค่ายได้ทุกคน
2) อธิษฐานเผื่อชั้นเรียนพระธรรมฟิลิปปี สอนโดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี 		
มีผู้เรียน 24 คน ขอพระเจ้าทรงอวยพรอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน ให้มีความเข้าใจจุดประสงค์ของพระธรรมฟิลิปปี และสามารถน�ำไปปฏิบัติกับตนเอง
3) อธิษฐานเผื่อครูรวีฯ ที่สอนตามชั้นเรียนต่างๆ ขอพระเจ้าเสริมสร้างชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยพระค�ำของพระองค์ ให้คุณครูเอาใจใส่ชีวิตของนักเรียน
และติดตามผลการสอนจากนักเรียน และน�ำนักเรียนรู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
4) อธิษฐานเผื่อชั้นนมัสการต่างๆ ของรวีฯ : แกะน้อย ดาวิดน้อย อนุบาล
ชั้นประถม(ชั้น4) ยุวชน(ชั้น3) ขอให้เด็กๆ เรียนรู้การนมัสการอย่างถูกต้อง
และมีท่าทีเคารพย�ำเกรงพระเจ้า เติบโตเข้มแข็งในความเชื่อผ่านการนมัสการ
5) อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการรวีวารศึกษา ให้ทุกคนรับใช้ด้วยความหวานชื่น
และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดก�ำลัง
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และให้งานรวีฯ ได้รับการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น
6) อธิษฐานเผื่อคุณจิรสุตา สกุลกิตติธ�ำรง และคุณจรรยาพร สกุลกิตติธ�ำรง
ได้รับบัพติศมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2017 ขอพระเจ้าทรงน�ำทั้งสองในการ
ด�ำเนินชีวิต ที่เป็นพยานเพื่อพระองค์ และตั้งใจอ่านพระวจนะ อธิษฐาน
นมัสการพระเจ้า เพื่อพัฒนาความเชื่อที่มั่นคง
7) อธิษฐานเผื่อสมาชิกในหนังสือท�ำเนียบหน้า 174 - 175
- ครอบครัวของคุณวรพจน์ อ�ำนวยพล ขอพระเจ้าทรงน�ำในการท�ำธุรกิจ
ของครอบครัว และที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เผื่อลูกทั้งสอง ในการเรียน
ที่โรงเรียน และได้มาโบสถ์ เรียนรู้จักพระเจ้า อยู่ในทางของพระองค์
- ครอบครัวคุณอัครวิทย์ เงินศรีตระกูล ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตวิญญาณ ให้พระเจ้าเป็นผู้น�ำทางในการด�ำเนินชีวิต และให้มีชีวิต
ที่เป็นพยานเพื่อพระองค์

รายการสามัคคีธรรมภาคบ่าย

อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018		

คณะชอขิบ
คณะตงขิบ
คณะเกาแช
คณะคาเลบ
คณะบารนาบัส

จับมือคุย		
อธิษฐานรวมพลัง		
อธิษฐานรวมพลัง		
อธิษฐานรวมพลัง		
เยี่ยมเยียน		

อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
งด (วันตรุษจีน)
ตีแบต
ท�ำอาหาร
ดูหนัง
ศึกษาพระธรรม 1 ซามูเอล
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... ต่อจากวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

อธิบายพระธรรม 1, 2 ซามูเอล
เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
เรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้บันทึกในพระธรรมซามูเอลทั้ง 2 เล่มนี้ ประกอบไปด้วย
บุคคลส�ำคัญ 3 คนด้วยกัน คือ ผู้เผยพระวจนะซามูเอล กษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิด
เริ่มต้นเรื่องราวการก�ำเนิดของซามูเอลซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 1200 กคศ. ในบทที่ 1-3
ได้บรรยายเรื่องการก�ำเนิดซามูเอล ในช่วงวัยเด็กและการทรงเรียก แม้ว่าเนื้อหา
โดยส่วนใหญ่ของพระธรรมเล่มนี้จะเป็นเรื่องการปกครองของกษัตริย์สององค์แรกของ
อิสราเอล แต่ผู้เขียนกลับไม่ได้บันทึกถึงการก�ำเนิดของกษัตริย์ทั้งสองเลย จะเห็นได้ว่า
ผู้เขียนเน้นความส�ำคัญของซามูเอลซึ่งนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในเหตุการณ์ต่างๆ
โดยก่อนหน้านั้นอยู่ในยุคของผู้วินิจฉัยประมาณ 300 ปี เป็นช่วงที่มีความ
เสื่อมทรามทางศีลธรรม จริยธรรมและการเมือง ความเสื่อมทรามได้กระจายมาแม้แต่
ลูกชายของเอลีผู้เป็นมหาปุโรหิตและมีบทบาทมากในเวลานั้นด้วย ลูกชายของเอลี
รับต�ำแหน่งปุโรหิตตามพระบัญชาจากพระเจ้าตามพงศ์พันธุ์ของอาโรนเผ่าเลวี แต่กลับ
หาผลประโยชน์ใส่ตัวและไม่เอาใจใส่ในการปรนนิบัติพระเจ้าในพระวิหารจนทั้งสอง
ต้องเสียชีวิตเนื่องจากขาดความย�ำเกรงในพระเจ้า และดูเหมือนว่าถ้าเหตุการณ์ยังคง
เลวร้ายอย่างนั้นต่อไป อิสราเอลคงต้องล่มจมเพราะชีวิตที่ละทิ้งหนทางของพระเจ้า
ดังนั้นแผนการช่วยเหลือของพระเจ้า จึงน�ำมาซึ่งการทรงตอบค�ำอธิษฐานตามค�ำวิงวอน
ของนางฮันนาห์หญิงผู้ย�ำเกรงในพระเจ้า โดยการประทานซามูเอลให้นางและให้แก่
ชนชาติอิสราเอลที่ทรงรัก เพราะซามูเอลมีพ่อแม่ที่เข้มแข็งและเทิดทูนพระเจ้า
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชนร้องขอการปกครองแบบกษัตริย์โดยมนุษย์แทน
พระเจ้า เนื่องจากประชาชนต่างรู้สึกไม่ได้รับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการเมือง
ที่อิสราเอลถูกต่างชาติรุกรานโจมตี และซามูเอลที่อายุมากขึ้นและลูกๆ ของท่านก็ไม่
ด�ำเนินชีวิตด้วยความย�ำเกรงในพระเจ้า ท�ำให้ประชาชนร้องขอกษัตริย์ที่จะมาปกครอง
“เหมือนชนชาติอื่น” 1 ซามูเอล 8:5, 20 โดยข้อเรียกร้องนี้มีความหมายเป็นนัยว่า
ชนชาตินี้ปฏิเสธพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ของพวกเขา ถึงแม้ซามูเอลจะไม่สบายใจต่อ
ค�ำเรียกร้องนี้ก็ตาม แต่ท่านก็ท�ำตามพระบัญชาของพระเจ้าด้วยการแต่งตั้งซาอูลขึ้น
เป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล ซึ่งเป็นจริงตามค�ำพยากรณ์ในปฐมกาล 17:6, 16
และเฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-15 และใน อิสยาห์ 9:6-7 ดังนั้นพระธรรมซามูเอล
ทั้ง 2 ฉบับ จึงเป็นพระธรรมที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ของ
ชนชาติอิสราเอล เชื่อมต่อจากยุคผู้วินิจฉัยสู่ยุคกษัตริย์ และจากการอาศัยในแผ่นดิน
พั		
นธสัญญาของ 12				
เผ่า มาเป็นประเทศทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองแบบกษัตริยแ์ ละข้าราชการ
					

...อ่านต่อสัปดาห์หน้า (18 กุมภาพันธ์ 2018)
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ตารางเวลากิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ

จำ�นวนผู้มาร่วมนมัสการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4/2/2018
		
10:15 น. 11:00 น.

อธิษฐานเช้าวันอาทิตย์ นมัสการชั้นล่าง
รวีวารศึกษา		
นมัสการวันอาทิตย์
ชอขิบ ตงขิบ เกาขิบ แชนี้
คณะคาเลบ 		
คณะโยชูวา (อาทิตย์ที่ 3)
คณะสตรี			
คณะบุรุษ (อาทิตย์ที่ 4)
นมัสการภาคบ่าย			
เยี่ยมเยียนอังคาร/พุธ/พฤหัสฯ/ศุกร์
วงออร์เคสตร้า
วันอาทิตย์
นักร้องชายซ้อมเพลง
วันพุธ
นักร้องหญิงซ้อมเพลง
วันพุธ
อธิษฐานคืนวันพฤหัสบดี (เพลง 19:00 น.)
ศูนย์คริสเตียนบริการไมตรีจิต วันเสาร์
นักร้องพระพร		
วันเสาร์
นักร้องคริสตจักรซ้อมเพลง
วันเสาร์
นักร้องเด็กซ้อมเพลง
วันเสาร์
นักร้องอนุชนซ้อมเพลง
วันเสาร์

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
67 152 91 192 283

นมัสการบน
นมัสการรอง

2

1

16 12

นมัสการล่าง

37 35

78 101 179

รวม

106 188

185 305 490

ห้องแกะน้อย(1-2ปี)
ห้องดาวิดน้อย(2-5ปี)
ห้องอนุบาล(5-8ปี)
ห้องนมัสการชั้น4(ประถม)
ห้องนมัสการยุวชน ชั้น3(มัธยม)
รวมนมัสการเด็กและยุวชน
ห้องนมัสการ ชั้น5
รวมนมัสการทั้งคริสตจักร
นมัสการภาคบ่าย
อธิษฐานคืนวันพฤหัสฯ 8/2/18

28

25
31
32
43
55
186
40
716
38
51

08:15 น.
09:00 น.
10:00 น.
13:30 น.
13:30 น.
13:30 น.
13:30 น.
13:30 น.
14:00 น.
09:00 น.
17:00 น.
19:00 น.
19:00 น.
19:30 น.
10:00 น.
14:00 น.
16:00 น.
19:00 น.
19:00 น.

แพทย์แผนจีน

คลินิกคริสตจักรไมตรีจิต

แพทย์แผนปัจจุบัน เวลา 08:30-09:30 น.
4 มีนาคม 2018
1 เมษายน 2018
พญ.พัทธมน เกียรติศรีชาติ นพ.บุญมี สุภคั รพงษ์กลุ
คุณโสภา คุณพนิทรา มน.นงนุช คุณสุจิตรา

ทุกวันอาทิตย์ 12:00-13:00 น.
นายแพทย์สถาพร ตันติพงศ์พิพัฒน์
นายแพทย์วิชชา สมิทธิเธียร
(นายแพทย์ทั้งสองผลัดเวรดูแลตรวจรักษา)

งบประมาณงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 180 ปี
งบประมาณ					

41,500,000.00 บาท

1. งานปรับปรุง
							
งานบริเวณนอกอาคาร		
							
งานทาสี		
		
				
งานห้องนมัสการใหญ่
2. งานก่อสร้างอาคาร 180 ปี		

รวมเงินถวาย ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018		
ยังขาด งบประมาณอีก					

1. คณะสตรี
ถวาย 500,000.2. รวีวารศึกษา
ถวาย 500,000.3. วัยพระพร
ถวาย 200,000.4. หอธรรม ร.ร.สามมุกฯ ถวาย 20,000.5. คจ.เตาปูนไมตรีจิต ถวาย 200,000.6. ชมรมถ่ายภาพ
ถวาย 30,000.						

1,100,000.00 บาท
400,000.00 บาท
9,500,000.00 บาท
30,500,000.00 บาท

36,068,500.00 บาท
5,431,500.00 บาท

7. คจ.ตลาดพลูแบ๊บติสต์
8. คณะนักร้องชาย
9. คณะมัคนายก
10. คณะนักร้องหญิง
11. คณะบุรุษ		
12. คณะโยชูวา 		

ถวาย 120,000.ถวาย 50,000.ถวาย 2,110,000.ถวาย 100,000.ถวาย 150,000.ถวาย 50,000.-
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ผู้รับใช้สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 (วันคริสเตียนสงเคราะห์บริการ)
ผู้น�ำนมัสการบน มน.เกตุ คุณสารณี(แปล) 		 ผู้น�ำนมัสการล่าง				 มน.วีระชัย คุณศรินธร(แปล)
ผู้เทศนา
ศจ.นงนุช มน.วิยะดา(แปล)		 อธิษฐานเผื่อพันธกิจ		 ศจ.นงนุช มน.วิยะดา(แปล)
ดนตรีบน
คุณปภาวี เศรษฐ์โสภณกุล		 ดนตรีล่าง				 คุณสดุดี อภิสุทธิพร
ผู้น�ำเพลง
มน.พงษ์เทพ วรวิจิตราพันธ์		 ศิษยาภิบาลบน/ล่าง		 ศจ.รัญจวน/อ.สมลักษณ์

**************************************************************************************

ผู้รับใช้
ผู้ถือถุงถวายบน

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
1.มน.สมพงษ์2.มน.โซวัน3.มน.สมชาย 1.มน.วิวรรธน์2.มน.พงษ์เทพ3.มน.สมพงษ์
4.มน.วีระชัย5.มน.รัชนี6.มน.ลักษมี
4.มน.วีรวงศ์5.มน.ลักษมี6.มน.อรพรรณ
ผู้ถือถุงถวายล่าง 1.มน.วิวรรธน์ 2.มน.พงษ์เทพ		 1.มน.โซวัน 2.มน.วรรธนินทร์
3.มน.เกตุ 4.มน.อรพรรณ		 3.มน.นงนุช 4.มน.รัชนี
ผู้ถวายดอกไม้
ศิษยาภิบาลคริสตจักรไมตรีจิต		 คุณวิศรัณยา สุภัครพงษ์กุล
เพลงพิเศษ
คณะนักร้องคริสตจักร		 คริสเตียนสงเคราะห์บริการ
ผู้ต้อนรับคนมาใหม่ คุณธีรวัฒน์ พันธุมเลิศรุจี (ทีม 1)		 คุณแสงเพชร พงศ์สงวนไทย (ทีม 2)
ประตูใหญ่
คุณนิภนต์ มน.รัชนี		 คุณสมพงษ์ มน.สมชาย
คุณนิลรัตน์		 คุณพิชัย
ผู้ต้อนรับ(บน)
คุณอนันต์ชัย คุณพงศ์นภา		 คุณสุนทรี คุณไพบูลย์
คุณสุขุม คุณอนันต์		 คุณนิตยา คุณสมจิตร
(ล่าง)
คุณสมชาย คุณนารินทร์		 คุณลี้หมุยยู้ คุณไพโรจน์ คุณประกิจ
คุณสมพล คุณเนาวรัตน์		 คุณมาลีรัตน์ คุณกาญจนา(เศรษฐ์)
ผู้แปลภาษาจีนกลาง คุณอัจฉรา(เทศน์) คุณชนิยา(นมัสการ)		 คุณลินดา(เทศน์) คุณชนิยา(นมัสการ)
ผู้แปลภาษาอังกฤษ คุณอนรรฆ ยิ่งโรจน์ธรากุล		 คุณกรัณย์ ภูริปัญโญ
**************************************************************************************

ผู้แบ่งปันแกะน้อย
ผู้เล่าเรื่องดาวิดน้อย
ผู้เล่าเรื่องอนุบาล
ผู้เล่าเรื่องชั้นประถม
ผู้เทศนาชั้นยุวชน
ผู้เทศนา ชั้น 5

ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์		
คุณนิรมล ลิมปนพิพัฒน์		
คุณปิยนาถ จรูญศรีสวัสดิ์		
คุณประดิภา อนุชิราชีวะ		
อ.อภิสร ลิ้มด�ำรงค์ชิต		
อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มด�ำรงค์ชิต		

คุณวสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
คุณภมราวรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์
คุณศรินญา งาทวีสุข
คุณจินตนา แก้วเสน่ห์
ศจ.นุชนาท งามสม
อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

**************************************************************************************

นมัสการภาคบ่าย (14:00 น.)
ผู้น�ำนมัสการ
คุณนันทนา ศรีสมวงศ์		 คุณจิรัฐ ส่งเสริมพงษ์
ผู้เทศนา
ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล		 ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ผู้ถือถุงถวาย
คุณวิชัย อุสุภานนท์		 คุณโสภา คันธา

**************************************************************************************

อธิษฐานคืนวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ เพลง 19:00 น. อธิษฐานคืนวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
ผู้น�ำประชุม
มน.เกตุ ปมุติโต		 นมัสการชั้น 5
ข้อพระคัมภีร์
1 ซามูเอล บทที่ 8		 1 ซามูเอล บทที่ 9
ดนตรี
คุณสิทธิชัย สันติชัยเวคิน		 นมัสการชั้น 5
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