
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจาํวนัอาทิตยที ่: 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูนาํประชุม : คุณสุเมธ 

ผูเดินถงุถวาย : คุณชูพรรณ/คุณชนมน ผูอานพระวจนะ : คุณกอบกาญจน 

ผูอธิษฐานเผือ่ทรพัย : คุณนงคลักษณ ผูตอนรบั & ปฏิคม :  คุณจินตนาภรณ/คุณอุลัย 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

นมสัการดวยเพลงสัน้ : คําสรรเสริญลนจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณฯ 

 ออนโยนและทรงอํานาจ พระเจาดีตอฉัน จิตใจของขาจงสาธุการพระเจา  

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “ยากอบ 2:14-26” คุณกอบกาญจน 

อธษิฐานเผือ่ทรพัย :  คุณนงคลักษณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ดอกไมทุงนา”   

เทศนา : คําอุปมาเรื่องคนตนเรือนอสัตย อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน 

 "ลูกา 16:1-13" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “จงแสวงหาแผนดินของพระเจา”  

(พรอมเชญิชวนรบัเชื่อ)  

กลาวตอนรับผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธิษฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยท่ี 21 พฤศจิกายน 2010 
ผูนําประชุม : คุณภูมินทร ผูเทศนา : คุณวิทย สุนทรนันท 

ผูเลนดนตรี : ทีมนมัสการ ผูอานพระวจนะ : คุณสิริพรรณ 

ผูอธิษฐานเผ่ือทรัพย : คุณภัทรพร ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจําเริญ/คุณสุมล 

» Ã Ð ¡ Ò È  
รายการวนันี ้
 ÂØÇª¹«ŒÍÁà¾Å§ àÇÅÒ 12.30 ¹. ·ÕèËŒÍ§»ÃÐªØÁ¹ÁÑÊ¡ÒÃ 

  »ÃÐªØÁÍ¹Øª¹ Praise and Worship àÇÅÒ 13.00 ¹. ËŒÍ§ 2-2 
 »ÃÐªØÁ¤³ÐÁÑ¤¹ÒÂ¡ àÇÅÒ 12.00 ¹. ·ÕèËŒÍ§ 3-4 (Í.¹¹·�ªÑÂ Í.àËÍ ×̈éÍ¼Ô§ Í.ÇÔ¹ÑÂ ¤Ø³ í̈ÒàÃÔÞ ¤Ø³¾ÔªÑÂ  

¤Ø³ªÒÞ¡Ô¨ ¤Ø³ËÂÙà¿Â ¤Ø³ÊØ¹·ÃÕÂ� ¤Ø³ÍÀÔ·Ò¹) 
 ¡ÅØ‹Áà«ÅÃÇÁÀÒ¤ÀÒÉÒä·Â àÇÅÒ 13.00 – 15.00 ¹. ·ÕèËŒÍ§ 2-2 ¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§·Ø¡·‹Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 

รายการสปัดาหหนา (วนัอาทิตยท่ี 21 พ.ย. 2010) 
 »ÃÐªØÁÊÁÒªÔ¡ ·ÕèËŒÍ§»ÃÐªØÁ ËÅÑ§¹ÁÑÊ¡ÒÃ à¾×èÍÅ§ÁµÔÃÑºÃÍ§§º»ÃÐÁÒ³ »‚ 2011 

 »ÃÐªØÁÍ¸ÔÉ°Ò¹ÃÇÁ àÇÅÒ 12.45 – 13.30 ¹. ·ÕèËŒÍ§»ÃÐªØÁ 

¢‹ Ò Ç Ê Ò Ã 
ประกาศจากคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ 
ทางคริสตจักรขอแจงการเปล่ียนแปลงการลงรายละเอียด

เงินถวายทรัพยประจําวันอาทิตยในสูจิบัตร เร่ิมตั้งแตวันท่ี 

1 กันยายน 2010 ดังนี ้

1) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพ่ือบุคคล กลุมบุคคล 

กลุมเซล หรือเพ่ือพันธกิจท่ีคริสตจักรไดมีการสนับสนุน

อยูแลว จะถูกนับรวมอยูในประเภทเงนิถวายประจาํวัน

อาทิตย โดยไมแสดงรายละเอียดในสูจิบัตร 

2) เงินถวายทรัพยผานคริสตจักรเพ่ือบุคคล กลุมบุคคล 

กลุมเซล หรือเพ่ือพันธกิจท่ีคริสตจักรไมไดมีการ

สนับสนุนอยูแลว (เพ่ือ “สงตอ”) จะถกูแสดงเปนยอด

รวมเพียงยอดเดียว โดยผูถวายสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดไดท่ีบอรดเดือนละคร้ัง โดยจะทําสรุป

รายการท้ังหมดภายใน 1 สัปดาหหลังส้ินเดือน 

หากสมาชิกทานใดมีคําถามหรือขอสงสัยประการใด 

สามารถสอบถามไดท่ีคณะกรรมการดําเนินงานการเงินและ

ทรัพยสินคริสตจักร 

คริสตมาสภาคภาษาไทย 

รายการปนีจ้ะจัดในรูปแบบการเลนเกมสตามฐานตางๆ 

เพ่ือสะสมแตมและรับรางวัล กอนจะมีรายการประกาศใน

หองประชุม ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอความรวมมือ

จากสมาชิกท่ีมีของใชตางๆ เชน เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองครัว 

อุปกรณกีฬา จักรยาน เคร่ืองเขียน เปนตน ท่ีมีอยูแลวแต

เปนของใหมและไมไดใช เพ่ือจะนํามาเปนของรางวัลในการ

จัดงาน ทานสามารถนาํมาใหท่ีสํานักงานไดตั้งแตวันนี ้

ตารางเวลาสําคัญ เดือน ต.ค. – ธ.ค. 

21 พ.ย. ประชุมสมาชิก เพ่ือช้ีแจงและลงมติรับรอง

งบประมาณ ป 2011) 

18 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน (วันเสาร) 

19 ธ.ค. นมัสการรวมวันคริสตมาส 

25 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย (วันเสาร) 

26 ธ.ค. นมัสการรวมวันอาทิตยสุดทายของป 2010 

ชวยเหลอืผูประสบภัยนํ้าทวม 

พ่ีนองท่ีตองการบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ํา

ทวม โปรดนําเงินใสซองถวาย ระบุวา “ชวยผูประสบภัย 

น้ําทวม” โดยคริสตจักรจะรวบรวมสงให ส.ค.บ. เพ่ือนํา 

ไปดําเนินการตอ ภายในวันอาทิตยท่ี 21 พ.ย. 2010 

บริจาคเสื้อกันหนาวและผาหมใหภาคเหนือ 

ทานท่ีมีเส้ือกันหนาวและผาหมสามารถนํามาบริจาคท่ี

คริสตจักรไดภายในวันท่ี 21 พ.ย. 2010 โดยคริสตจักร 

จะนําสงใหทางภาคเหนือเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยหนาว  

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 

เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ท่ีหองสมุด 

บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ท่ีหอง 2-3 

วันอังคารท่ี 16 พ.ย. น้ีเปนวันหยุดคริสตจักร  

พ่ีนองสามารถติดตอสํานักงานไดตามปกต ิ 

ในวันพุธท่ี 17 พ.ย. 2010 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยท่ี 7 พฤศจิกายน 2010 : 

ผูใหญ 208 คน เด็ก 9 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยท่ี 7 พฤศจิกายน 2010 

เงินถวายประจําวันอาทิตย 148,444.00 บาท  
เงินถวายผาน 16,800.00 บาท 
รวม 165,244.00 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เน่ืองในพิธีมหาสนิท) 9,410.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ช้ันรวีฯ เน้ือหาการสอน หองเรียน 

ช้ันเด็กเล็ก ยอหน หองสมุด 

ช้ันประถมตน พระเยซูกําลังเสด็จมา 2-2 

ช้ันประถมปลาย สันติในความฉลาดของโซโลมอน 2-3 

ช้ันมัธยม มาระโก 3-4 

ช้ันมหาวิทยาลัย โยชูวา 3-1 

ช้ันผูเช่ือใหม ชําระพระวิหาร 3-3 

ช้ันผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ช้ันผูใหญ ปญญาจารย 9 2-1 

ช้ันครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยท่ี 14 พฤศจิกายน 2010 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสัมพันธ รวมกันรับใช” 


