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“หนึ่งน�ำหนึ่ง ถวายผล แด่พระคริสต์”
				

ฟีลิปปี 1 : 11

ระเบียบนมัสการ (พิธีบัพติสมา/พิธีมหาสนิท)
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เวลา 10:00 น.
ผู้น�ำนมัสการบน : มน.นุจรี นรากรไพจิตร์
ผู้แปลนมัสการบน : คุณเสวี ปคูณปัญญา
ผู้น�ำนมัสการล่าง : มน.วีวา ชานวิทติ กุล
ผู้แปลนมัสการล่าง : คุณสารณี โอฬาริกสิริ
ผู้เทศนา	
: อ.กนกวรรณ มูลหล้า	
ผู้แปล			 : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
ดนตรีบน
: คุณจิตติณี โช
ดนตรีล่าง		 : คุณสิรินิตย์ มังกรพันธุ์
ผู้น�ำเพลง
: ทีมนมัสการ
ศิษยาภิบาลบน/ล่าง : ศจ.นุชนาท/ศจ.รัญจวน
********************************************************************************
เพลงสั้น
(ปิดเครื่องมือสื่อสารต่อมนุษย์..เปิดจิตใจสื่อสารต่อพระเจ้า)
1. เข้ามานมัสการ

“เราจะเข้ามาสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณ เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์” (สัน้ ฟ้า 22)
2. กล่าวต้อนรับ
3. เพลงเตรียมใจ
“ขอให้ค�ำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปราน
ในสายพระเนตรของพระองค์ โอ้พระเจ้า พระศิลา โอ้พระเจ้า พระผู้ไถ่
ขอให้ค�ำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปราน
ในสายพระเนตรของพระองค์”
ร้อง 2 รอบ (สั้นฟ้า 93)
4. เชิญชวนนมัสการ “วันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน ให้กระท�ำตามกฎเกณฑ์
และกฎหมายเหล่านี้ ฉะนัน้ ท่านจงระวังทีจ่ ะกระท�ำตามด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะ
ด�ำเนินตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ พระบัญญัติ และกฎหมาย
ของพระองค์ และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์”
(ฉธบ. 26:16-17)
*5. บทเพลงสรรเสริญ
“ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” (ไทยซ�้ำช้อ1,2) ไทย 7 (จีน 191)
*6. อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพ ขอบพระคุณ
7. บทเพลง
“เป็นค�ำประเสริฐ”		
ไทย 29 (จีน 233)
8. พระวจนะ
- อ่านพระวจนะ
สดุดี 51
- เทศนา
- อ่านสุวรรณพจน์
1 ยอห์น 1 : 7 - 9
“แต่ถ้าเราด�ำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง
เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตร
ของพระองค์ก็ช�ำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ถ้าเราทั้งหลายจะว่า
เราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาป
ของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงช�ำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”
9. แนะน�ำผู้บัพติศมา
10. ประกาศข่าวคริสตจักร
11. พิธีบัพติศมา	
“จงสรรเสริญพระนาม” (เฉพาะร้องรับ) ไทย 168 (จีน 245) ศจ.พิชัย
12. เพลงพิเศษ
“หมื่นเหตุผล” (สูจิบัตรหน้า 3) คณะนักร้องคริสตจักร
13. ถวายทรัพย์ และ*อธิษฐาน
“ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”		
ไทย 183 (จีน 361)
14. ต้อนรับสมาชิกใหม่
ประธานมัคนายก : โซวัน คุณเพ็ญพันธุ์(แปล)
15. พิธีมหาสนิท
“ไม้กางเขนโบราณ”
(ร้องข้อ 1,2) ไทย 104 (จีน 145)
(บน) ศจ.สุวิมล คุณเพ็ญพันธุ์(แปล) (ล่าง) ศจ.นุชนาท มน.วิยะดา(แปล)
*16. เพลงสรรเสริญ
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อ�ำนวยพร สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร		
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน”
*17. อธิษฐานขอพระพร
ศจ.สุวิมล (บน)		 ศจ.นุชนาท (ล่าง)
*18. บทเพลงอาเมน
19. สงบจิตใจอธิษฐาน เสร็จการนมัสการ
ขอเชิญชวน...ทุกท่าน...มานมัสการ...เข้าเฝ้าพระเจ้า...ตรงเวลา

*ที่ประชุมยืน 2

นิมิตคริสตจักรไมตรีจิต : ครอบครัวพระคริสต์ เสริมสร้างชีวิต อุทิศรับใช้ ขยายแผ่นดินพระเจ้า

เป้าหมายคริสตจักร 2017
“หนึ่งน�ำหนึ่ง ถวายผล แด่พระคริสต์” (ฟีลิปปี 1:11)

หัวข้อ : “การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็ง เติบโต”
ข้อพระธรรม : สดุดี 51
1. ยอมจ�ำนนส�ำนึกผิดและสารภาพบาปต่อพระเจ้า
2. ทูลขอการอภัยโทษบาป
3. ทูลขอการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

เพลงพิเศษ คณะนักร้องคริสตจักร

หมื่นเหตุผล (สรรเสริญพระเจ้า)

** จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า โอ้ จิตใจของข้าเอ๋ย
จงถวายสาธุการแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์
ข้าจะร้องเพลงบทใหม่ โอ้ จิตใจของข้า
ข้าจะถวายสาธุการแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์
		
ในยามรุ่งอรุณ เมื่อวันใหม่ก�ำลังใกล้เข้ามา
นี่เป็นเวลาที่ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ว่าอะไรจะผ่านไปหรือมีสิ่งใดที่ข้าต้องเผชิญ
ขอให้ข้ายังได้ร้องเพลงเมื่อยามเย็นมาถึง (**)
		
พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักและทรงกริ้วช้า
พระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก และทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ
เพราะความชอบธรรมของพระองค์ ข้าจะยังคงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อไป
มีเป็นหมื่นเหตุผลที่หัวใจข้าจะแสวงหา (**)
		
ในวันที่ก�ำลังของข้าอ่อนแรงและเวลาของข้าก�ำลังจะหมดลง
ถึงกระนั้น จิตใจข้าก็จะยังคงร้องเพลงถวายสรรเสริญพระองค์อย่างไม่รู้จบ
เป็นหมื่นปีจนถึงนิรันดร์กาล (**)
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ข่าวคริสตจักร
1. ศูนย์คริสเตียนบริการคริสตจักรไมตรีจิต ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมเรียน หรือชวนเพื่อน
และญาติมิตร มาเรียนภาษาจีนกลางกับศูนย์ของเรา ซึ่งจะเปิดเทอม 5/2017
ในวันเสาร์ 7 ตุลาคม 2017 สนใจติดต่อได้ที่ อ.รัญจวน หรือ ศจ.นุชนาท
2. การเลือกตั้งมัคนายกปี 2018 ได้ก�ำหนดวันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2017 เป็นการเลือกตั้งรอบแรก
และวันอาทิตย์ 15 ตุลาคม 2017 เป็นการเลือกตั้งรอบสอง รายชื่อปี 2018 ได้ติดประกาศ
ไว้แล้ว หากมีรายชื่อที่ตกหล่นไป ขอแจ้งได้ที่ คณะศิษยาภิบาลทุกท่าน
3. คริสตจักรไมตรีจิตขอเชิญสมาชิกผู้สนใจพันธกิจการประกาศเพื่อเสริมสร้างกลุ่มเซลล์
เข้าร่วมอบรมการจัดกลุ่มเซลล์แบบ Alpha Course ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 17 เวลา 19:30 น.
และ วันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 17 เวลา 10:00 - 17:00 น. ณ คริสตจักรไมตรีจิต ผู้สนใจ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ใต้ตึกหอระฆังหลังนมัสการ ในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 22 ต.ค. 17
(ค่าลงทะเบียน 200บาท ต่อท่าน) หรือ แจ้งที่ ศจ.รัญจวน และ อ.นิธิวิชญ์ (สามารถ
หารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alpha Course ได้ที่เว็บไซด์ alpha.org/thailand)
4. ขอเชิญผูท้ ปี่ ระสงค์รบั บัพติศมา ครัง้ ที่ 1/2018 (วันอาทิตย์ 7 มกราคม 2018)
แจ้งความประสงค์ได้ทศี่ ิษยาภิบาลทุกท่าน และจะเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
เวลา 09:00 น. ชั้น 4 (ห้อง 404)

ข่าวอ่านเอง

1. ขอเชิญสมาชิกดูรายละเอียดของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ และการก่อสร้างอาคารด้านหน้า	
ของคริสตจักร พร้อมทั้งรายละเอียดของงบประมาณต่างๆ ได้ที่สูจิบัตรหน้า 7 และอธิษฐานเผื่อ 		
พร้อมทั้งสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารและการก่อสร้าง
2. ขอเชิญสมาชิกซื้อบาสเกตบอลรุ่นพิเศษสีน�้ำเงิน-เหลือง พิมพ์ตราโรงเรียนสามมุกฯ
และมีลายเซ็น Rev.Richard Dick Worley ราคาลูกละ 600 บาท มีเพียง 360 ลูก
โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้โรงเรียนสามมุกฯ เพื่อการพัฒนาพันธกิจทางการศึกษา
ของโรงเรียน สมาชิกสามารถจ่ายเงินจองซื้อได้วันนี้หลังนมัสการที่โต๊ะใต้ตึกหอระฆัง

รายการสามัคคีธรรมภาคบ่าย

อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017		

คณะชอขิบ
คณะตงขิบ
คณะเกาแช
คณะคาเลบ
คณะบารนาบัส

ฝนดาบ		
Care		
Personal effectiveness
ส�ำรวจพระคัมภีร์ใหม่
ศึกษาพระธรรม 1 โครินธ์

อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

พี่กับน้อง
รวมกับเกาแช
รวมกับตงขิบ
ฝนดาบ (ติวแข่งฯ พระธรรม 1 โครินธ์)
ศึกษาพระธรรม 1 โครินธ์

รายการสามัคคีธรรมของคณะโยชูวา
5 พฤศจิกายน 2017		
12 พฤศจิกายน 2017

ติวแข่งขันพระคัมภีร์ By ศจ.บรรพต		

แบ่งปันวันมิชชั่น
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คู่มืออธิษฐาน คริสตจักรไมตรีจิต.. ทุกคน.. อธิษฐานกันเถิด
“พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าฯ ให้อธิษฐาน”
“จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง”

หัวข้ออธิษฐานประจ�ำสัปดาห์ 1 - 7 ตุลาคม 2017

อธิษฐานตามหัวข้อคริสตจักร
1) ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายใช้เวลากับพระเจ้าองค์จอมเจ้านายทุกวัน เพื่อข้าพระองค์
ทั้งหลายจะหยั่งรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพ
ของพระองค์ คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟัง
2) อธิษฐานเผือ่ กลุม่ เซลโซนC กลุม่ เซลล์ทบี่ ริษทั 3C บริษทั ของคุณณัฐพล ส่งพรประเสริฐ
(พระราม3) จะเริม่ ท�ำกลุม่ เพือ่ การประกาศอีกรอบโดยใช้แอลฟ่า เริม่ วันพุธที่ 4 ตุลาคม
เวลา 18.00น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานที่บริษัทที่เคยมาร่วมในงานประกาศ
ของคริสตจักร เช่นคุณนี คุณใหม่ คุณเปิ้ล คุณกล้วย และกู๋บันนี่ ภรรยาและลูกสาว
ขอพระเจ้าที่น�ำรายการต่างๆ ของกลุ่มเซลล์ และน�ำคนเหล่านี้มาถึงความรอด
3) อธิษฐานเผื่อการนมัสการ ห้องแกะน้อย ห้องดาวิดน้อย อนุบาล นมัสการชั้นประถม
นมัสการยุวชน นมัสการอนุชน(ชั้น5) และนมัสการโบสถ์ใหญ่ ขอพระเจ้าให้ทุกชั้น
ทุกวัยจะได้รบั พระพรจากการนมัสการ และได้รบั การเสริมสร้างความเชือ่ ความศรัทธา
ผ่านการนมัการ และให้การนมัสการของคริสตจักรจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
4) อธิษฐานเผื่อรวีวารศึกษา ขอพระเจ้าทรงน�ำเทอมการศึกษาที่สองนี้
ให้นักเรียนจะมาเรียนได้ทันเวลามากขึ้น มาสายน้อยลง และขอทรงเสริมก�ำลัง
ประทานสติปัญญาให้กับคุณครู ในการเตรียมการสอน แบ่งปันประสบการณ์ที่ดี
ให้กับผู้เรียน และท�ำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีในการติดตามเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน
5) อธิษฐานเผื่อ อ.วารุณี และ อ.มารยาท(ผู้ร่วมงานท้องถิ่น) สถานประกาศ
ไมตรีจิตหนองแขม จ.เชียงใหม่ ในการประกาศเป็นพยาน น�ำคนมาเชื่อ
สร้างให้เป็นสาวก และสอนสร้างผู้น�ำด้วยพระวจนะ ให้เจริญเติบโตมั่นคง
ด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง และขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
6) อธิษฐานเผื่อการสอนของ อ.นิธิวิชญ์ และ คุณวนัส ขอการทรงน�ำของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บทเรียนจะสามารถเสริมสร้างผู้เชื่อใหม่ให้เติบโต
ผ่านพระวจนะ และมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังจากรับเชื่อผ่านห้องผู้สนใจ
7) อธิษฐานเผื่อสมาชิกในหนังสือท�ำเนียบหน้า 167
- อธิษฐานเผื่อครอบครัว มน.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย เผื่อการเดินทางไปเมืองจีน
กับคุณพ่อ พร้อมกับคณะบุรุษ วันที่ 11-15 ตุลาคมนี้ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง
ตลอดการเดินทางครั้งนื้โดยสวัสดิภาพ และเผื่อคุณนันทนา ในการแปลบทเรียน
พัฒนาผู้น�ำคริสตจักร เผื่อการเรียนดนตรี และกีฬาของนาดา และนาธาน
- อธิษฐานเผื่อครอบครัวคุณหมอกฤษรี จิตคล่องทรัพย์ ขอพระเจ้าอวยพร
และประทานสติปัญญาในการวินิจฉัยโรคให้กับคนไข้และการรักษา เผื่อสามี
อาจารย์ศุภกิจ ในการท�ำงานที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยา และน้องใบปาล์ม
ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส และใบเฟิร์น เรียนที่ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 10 เดือน
ขอพระเจ้าอวยพรในการใช้ชีวิตที่นั่น ให้สามารถปรับตัวได้ดี
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ผู้น�ำ คือ ผู้เลี้ยง

เมื่อพูดถึงบทบาทผู้น�ำตามพระคัมภีร์ ภาพหนึ่งที่ปรากฏชัดขึ้นมาคือผู้เลี้ยงแกะ
ซึ่งผู้ที่พระเจ้าเลือกและเรียกให้เป็นผู้เลี้ยงแกะตามพระคัมภีร์ไม่ได้ถูกจ�ำกัดแค่ศิษยาภิบาล
เท่านั้น ในพระธรรมเอเสเคียล 34 ที่พูดถึงการกล่าวโทษบรรดาผู้น�ำของอิสราเอล คือ
กษัตริย์ ปุโรหิต ผู้เผยพระวจนะ ซึ่งผู้น�ำเหล่านี้ไม่ได้ดูแลประชากรของพระเจ้าให้อยู่ในทาง
ของพระเจ้า ผู้น�ำเหล่านี้น�ำประชากรไปนมัสการรูปเคารพ ซ�้ำร้ายกว่านั้นพวกเขายังข่มเหง
ประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอีกด้วย และพระเจ้าทรงใช้ภาพของผู้เลี้ยงแกะเป็น
ภาพเปรียบกับผู้น�ำเหล่านี้ ดังข้อที่ 2-3 กล่าวว่า “พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า
วิบัติแก่พวกผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลที่เลี้ยงแต่ตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงฝูงแกะไม่ใช่หรือ
เจ้าทัง้ หลายกินไขมัน พวกเจ้าคลุมกายด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ เจ้าไม่ได้เลีย้ งดูแกะ”
มากกว่านั้นในข้อที่ 4 ยังเปิดเผยให้เห็นถึงบทบาทของผู้น�ำที่บกพร่องผ่านภาพ
ของผู้ลี้ยงแกะด้วยว่า “ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่ได้เสริมก�ำลัง ตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่ได้รักษา ตัว
ที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้า ตัวที่หลงทางไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่
ได้เสาะหา แต่เจ้าได้ควบคุมแกะทั้งหลายด้วยการบังคับ และด้วยความเกรี้ยวกราด” ซึ่ง
บทบาทที่บกพร่องเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้น�ำซึ่งก็คือผู้เลี้ยงแกะตามของ
พระเจ้าด้วย คือ การดูแลแกะให้แข็งแรงและเติบโต, การรักษาและเยียวยาทั้งร่างกายและ
จิตใจของแกะที่บาดเจ็บให้หายดี, การออกติดตามแกะที่หลงทาง และเสาะหาแกะที่หายไป
ผู้น�ำของอิสราเอลไม่ได้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ พวกเขาท�ำตามใจ
ตนเอง จนชักน�ำชนชาติอิสราเอลสู่การพิพากษาและตีสอนของพระเจ้าคือ น�ำอิสราเอล
สู่การเป็นเชลยของบาบิโลน และผู้น�ำเหล่านี้ถูกถอดออกจากต�ำแหน่งและลงโทษ โดย
พระคุณและความรักมั่นคงของพระเจ้า พระเจ้าเองทรงส่งผู้เลี้ยงแกะผู้สมบูรณ์แบบมา นั่น
คือองค์พระเยซูคริสต์ ตามที่พระธรรมยอห์น 10:11 กล่าวว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดี
ย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ” พระเยซูทรงรียกพระองค์เองว่าผู้เลี้ยงแกะ และทรงยอม
สละชีวิตพระองค์เองที่กางเขน เพื่อช่วยเหลือแกะของพระเจ้าที่หลงหายและกระจายไป ให้
สามารถกลับไปหาพระเจ้าพระผู้เลี้ยงได้อีกครั้งหนึ่ง
มากกว่านั้นก่อนพระเยซูจะเสด็จกลับไปหาพระบิดา พระองค์ทรงมอบหมายสาวก
ที่รักพระองค์ให้ดูแลแกะและเลี้ยงแกะของพระองค์ให้ดี ตามที่ยอห์น 21:17 กล่าวว่า
“พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?” เปโตรเสียใจ
มากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “ท่านรักเราหรือ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่า “องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูตรัส
กับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”
ดังนั้น เมื่อเราทุกคนผู้ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระเยซู ไม่ว่าเราจะมีต�ำแหน่งหน้าที่
ไหน ไม่ว่าจะเป็น ศิษยาภิบาล มัคนายก พี่เลี้ยง กรรมการต่างๆ หรือเป็นพ่อแม่ เป็นผู้น�ำ
ครอบครัว เราทุกคนต่างได้รับมอบบทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงแกะ ในการดูแล, เลี้ยงดู,
รักษาเยียวยา, ติดตาม และเสาะหาแกะของพระเจ้าให้กลับมา และเติบโตขึ้นเป็นสาวกของ
พระเยซูคริสต์ นี่คือบทบาทของเราทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทุกคนที่บอกกับพระองค์
ว่า ผม/ฉัน/เรารักพระองค์ ท�ำตามที่พระองค์ทรงสั่งคือ “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”

		

				

นิธิวิชญ์ ลิ้มด�ำรงค์ชิต

6

ตารางเวลากิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ

จำ�นวนผู้มาร่วมนมัสการเมื่อวันอาทิตย์ 24/9/2017
		
10:15 น. 11:00 น.
ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
74 140 95 162 257

นมัสการบน
นมัสการรอง

6

4

15 27

นมัสการล่าง

46 58

74 112 186

รวม

126 202

184 301 485

ห้องแกะน้อย(1-2ปี)
ห้องดาวิดน้อย(2-5ปี)
ห้องอนุบาล(5-8ปี)
ห้องนมัสการชั้น4(ประถม)
ห้องนมัสการยุวชน ชั้น3(มัธยม)
รวมนมัสการเด็กและยุวชน
ห้องนมัสการ ชั้น5
รวมนมัสการทั้งคริสตจักร
นมัสการภาคบ่าย
อธิษฐานคืนวันพฤหัสฯ 28/9/17

42

27
45
37
54
47
210
39
734
40
45

คลีนิคคริสตจักรไมตรีจิต

แพทย์แผนปัจจุบัน เวลา 08:30-09:30 น.
1 ตุลาคม 2017
5 พฤศจิกายน 2017
พญ.ศริญญา นนทรักษ์ชยั ศร พญ.สาลินี อนุชิราชีวะ
คุณนงนุช, คุณพนิทรา คุณดวงสุดา, คุณอมรรัตน์

อธิษฐานเช้าวันอาทิตย์ นมัสการชั้นล่าง
รวีวารศึกษา		
นมัสการวันอาทิตย์
ชอขิบ ตงขิบ เกาขิบ แชนี้
คณะคาเลบ 		
คณะโยชูวา (อาทิตย์ที่ 3)
คณะสตรี			
คณะบุรุษ			
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

08:15 น.
09:00 น.
10:00 น.
13:30 น.
13:30 น.
13:30 น.
13:30 น.
14:00 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

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

งบประมาณงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 180ปี
งบประมาณ						
41,500,000.00 บาท
1. งานปรับปรุง
				
งานบริเวณนอกอาคาร		
1,100,000.00 บาท
				
งานทาสี		
400,000.00 บาท
				
งานห้องนมัสการใหญ่
9,500,000.00 บาท
2. งานก่อสร้างอาคาร 180 ปี		
30,500,000.00 บาท
รวมเงินถวาย ถึงวันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017		
15,880,600.00 บาท
ยังขาด งบประมาณอีก				
25,619,400.00 บาท
หมายเหตุ : - 1. คณะสตรี 			
ถวาย 500,000 บาท

							
							
							
							

2. รวีวารศึกษา			
3. วัยพระพร			
4. หอธรรม รร.สามมุกฯ 		
5. คจ.เตาปูนไมตรจิต 		

ถวาย 500,000 บาท
ถวาย 200,000 บาท
ถวาย 20,000 บาท
ถวาย 200,000 บาท
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ผู้รับใช้สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 (ประชุมสมัชชา/เลือกตั้งมัคนายกรอบแรก)
ผู้น�ำนมัสการบน มน.ไพศาล คุณสุนันทา(แปล) ผู้น�ำนมัสการล่าง 			 มน.เดวิด คุณอรุณลักษณ์(แปล)
ผู้เทศนา
ศจ.ยินดี คุณจักรวาล(แปล)
อธิษฐานเผื่อพันธกิจ		 ศจ.สุวิมล คุณเพ็ญพันธุ์(แปล)
ดนตรีบน
ทีมดนตรี		 ดนตรีล่าง			 คุณณภัทร เจริญชลวานิช
ผู้น�ำเพลง
คุณพงษ์เทพ วรวิจิตราพันธ์
ศิษยาภิบาลบน/ล่าง ศจ.นุชนาท/ศจ.รัญจวน
**************************************************************************************

ผู้รับใช้
ผู้ถือถุงถวายบน

อาทิตย์ 1 ตุลาคม 2017
อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2017
1.มน.โซวัน2.มน.สมชาย3.มน.วิวรรธน์		 1.มน.พิรุณ2.มน.โซวัน3.มน.วีระชัย
4.มน.วีระชัย5.มน.พนิดา6.มน.ลักษมี(7.มน.นุจรี) 4.มน.เดวิด5.มน.ลักษมี6.น.พนิดา
ผู้ถือถุงถวายล่าง 1.มน.เดวิด 2.มน.ไพศาล 3. มน.วิยะดา	 1.มน.วิวรรธน์ 2.มน.สมชาย
4.มน.สมลักษณ์ (5.มน.วีวา)		 3.มน.วีวา 4.มน.นุจรี
ผู้ถวายดอกไม้
คุณวิมล เศรษฐ์โสภณกุล		 คุณรัตนา ชัยชนะกล
เพลงพิเศษ
คณะนักร้องคริสตจักร		 คณะนักร้องหญิง
ผู้ต้อนรับคนมาใหม่ คุณแสงเพชร พงศ์สงวนไทย (ทีม 2)		 คุณวรรณพร โปตระยานนท์ (ทีม 3)
ประตูใหญ่
คุณสมพงษ์ มน.พิรุณ		 คุณสมยศ คุณดวงใจ มน.วีระชัย
คุณพิชัย		 คุณกิตติ คุณกาญจนา(หลิน)
ผู้ต้อนรับ(บน)
คุณสุนทรี คุณไพบูลย์		 คุณอัญชลี คุณจินต์ คุณสุภาพรรณ
คุณนิตยา คุณสมจิตร		 คุณพนิดา คุณรุ่งทิพย์ คุณวราพร(รุ่ง)
(ล่าง)
คุณลีห้ มุยยู้ คุณไพโรจน์ คุณก�ำไร คุณประกิจ คุณวันทนาพร คุณพัชรี
คุณมาลีรัตน์ คุณกาญจนา(เศรษฐ์)
คุณสุชาติ คุณวรรณี คุณยศนีย์ คุณสิรกิ ญ
ั ญา
ผู้แปลภาษาจีนกลาง คุณแว่นทอง(เทศน์) คุณชนิยา(นมัสการ) มน.วิยะดา(เทศน์) คุณนุชรัตน์(นมัสการ)
ผู้แปลภาษาอังกฤษ คุณอนรรฆ ยิ่งโรจน์ธรากุล		 คุณนิธิพร ชัยชนะกล
**************************************************************************************

ผู้แบ่งปันแกะน้อย
ผู้เล่าเรื่องดาวิดน้อย
ผู้เล่าเรื่องอนุบาล
ผู้เล่าเรื่องชั้นประถม
ผู้เทศนาชั้นยุวชน
ผู้เทศนา ชั้น 5

คุณธันยากานต์ ส่งพรประเสริฐ		
คุณจิรภัทร์ มาลาศรี		
ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล		
คุณวงศกร นนทรักชัยศร		
คุณกฤติกา จิตต์บุญ		
อ.ประหยัด อนุชิราชีวะ		

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
คุณบุษบา อังศุวิรุฬห์
คุณวงศกร นนทรักชัยศร
คุณชิดชนก จันทาทับ
ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล
*รวมกับโบสถ์ใหญ่

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

นมัสการภาคบ่าย (14.00 น.)
ผู้น�ำนมัสการ
คุณฤทธิพงษ์ พูลศักดิ์วรสาร		 คุณนันทนา ศรีสมวงศ์
ผู้เทศนา
อ.กนกวรรณ มูลหล้า		 ศจ.ยินดี จัง
ผู้ถือถุงถวาย
คุณนิกรณ์ กนกภัทร		 คุณวิชัย อุสุภานนท์

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

อธิ ษ ฐานคื นวั นพฤหั ส บดี ที่ 5 ตุลาคม เพลง 19.00 น. อธิษฐานคืนวันพฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2017
ผู้น�ำประชุม
อ.วีรนุช วงศ์คงเดช		 มน.พิรุณ ทรงจักรแก้ว
ข้อพระคัมภีร์
สุภาษิต บทที่ 28		 สุภาษิต บทที่ 29
ดนตรี
คุณกรัณย์ ภูริปัญโญ		 คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล
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