
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 12 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณสุเมธ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณน้ําทิพย/คณุนงคลักษณ ผูอานพระวจนะ : คุณขวัญเนตร 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณภีรพรรณ ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณชูพรรณ/คณุชนมน 
 

เชญิชวนนมสัการ : สดุดี 138:1-3 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : จะบอกวา ทุกวนัเวลา คริสตมาสนี้ 

 คริสตมาสเปนเวลา  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

อานพระวจนะ : “โรม 12” คุณขวัญเนตร 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณภีรพรรณ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “คําสรรเสริญลนจากวิญญาณ”   

เทศนา : พระสิริ ความยิ่งใหญ และความบริสุทธิ์ของพระเจา ยังอยูกับทานหรือไม? อ.วินัย สีสัน 

 "อิสยาห 53" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “พระเจาทรงสัมผัสฉันวันนี้”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 19 ธันวาคม 2010 
ผูนําประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผูนําเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 

ผูเทศนา : อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณน้ําทิพย/คุณสุวรรณา 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณทวี ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิร ิ ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.00 น. หองสมุด 

 ประชมุทมีปฏคิม เวลา 13.00 น. ทีห่อง 3-1 ขอเชิญปฏิคมทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

 ประชมุคณะมคันายก เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-4 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณจําเริญ คุณพิชัย  
คุณชาญกจิ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน) 

รายการสัปดาหหนา (วันเสารที่ 18 และวันอาทิตยที่ 19 พ.ย. 2010) 
 งานครสิตมาสประกาศภาคภาษาจนี วันเสารที่ 18 ธ.ค. ทานอาหาร เวลา 17.30 น. รายการในหอง

ประชุมเริ่ม 19.00 น. ขอเชิญสมาชกิภาคภาษาไทยมาชวยงานตั้งแตเวลา 14.00 น. 

 ประชมุนมสัการรวมวนัครสิตมาส วันอาทติยที่ 19 ธ.ค. เริ่มนมัสการเวลา 9.30 น. (งดเรียนรวีฯ) 

ข า ว ส า ร 
ตารางเวลาสําคัญ เดือนธันวาคม 
18 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน (วันเสาร) 
19 ธ.ค. นมัสการรวมวันคริสตมาส เริ่มเวลา 9.30 น. งดรวีฯ 
24 ธ.ค. แครอลลิ่ง  
25 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย (วันเสาร) 
26 ธ.ค. นมัสการรวม วันอาทิตยสุดทายของป 2010 

แครอลลิ่ง คืนวันศุกรที่ 24 ธ.ค. 
ขอเชิญพี่นองที่ตองการจะไปรวมรองเพลงตามบาน เพื่อ
ประกาศขาวดีในวันคริสตมาส แจงชื่อไดที่ อ.นนทชัย และ
สําหรับทานที่มีความประสงคจะใหทีมแคลรอลลิ่งไปรอง
เพลงที่บานของทานในคืนวันศุกรที่ 24 ธ.ค. โปรดแจงที่
สํานักงานได ภายในวันอาทิตยที่ 19 ธ.ค. นี้ 

ขอแสดงความเสียใจ 
คุณพอของคุณสิริ ไดจากไปอยูกับพระเจาแลวเมือ่วันพุธที่ 

8 ธ.ค. สิริอายุได 90 ป ไดจัดพิธีไวอาลัยที่คริสตจักรแสง

สวาง เมื่อวันศุกรที่ 10 ธ.ค. และทําพิธีฝงที่สุสานมูลนิธิ

คริสตจักรคณะแบบติสตแลว เมื่อวันเสารที่ 11 ธ.ค. ขอ

พระเจาทรงเลาโลมใจคุณสิริ และครอบครัว 

ขอเชิญรวมรับใช 
ขอเชิญพี่นองที่มีภาระใจจะสอนภาษาจีนชั้นเบื้องตน โปรด
แจงความจํานงไดที่คุณวรีรัตน ภายในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ 

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 
บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

บัตรเชิญคริสตมาสภาคภาษาไทย 
ขอเชิญทุกทานหยิบบัตรเชิญคริสตมาสไดที่โตะตอนรับ 
เพื่อนําไปเชิญชวนญาติพี่นอง เพื่อนๆ มารวมงานในวัน
เสารที่ 25 ธ.ค. นี้  ...รายการจะจัดในรูปแบบการเลน
เกมสตามฐานตางๆ เพื่อสะสมแตมและรับรางวัล 
หลังจากนั้นจะมีรายการในหองประชุม และรับประทาน
อาหาร  คณะกรรมการจัดงานจึงขอความรวมมือจากพี่
นองที่มีของใชตางๆ เชน เครื่องใชไฟฟา เครื่องครัว 
อุปกรณกีฬา จักรยาน เครื่องเขียน เปนตน เปนของที่มี
อยูแลวแตยังไมไดใช เพื่อจะนํามาเปนของรางวัลในการ
จัดงาน ทานสามารถนํามาใหที่สํานักงานไดตั้งแตวันนี้ 

บัตรเชิญงานคริสตมาสภาคภาษาจีน 
ขอเชิญพี่นองที่สนใจจะเชิญครอบครัว หรือเพื่อนๆ ที่ฟง
ภาษาจีนได มารวมงานคริสตมาส (ภาคภาษาจีน) เทศนา
โดย อ.เหอหยงจาย ในวันเสารที่ 18 ธ.ค. นี้ เชิญหยิบ
บัตรเชิญไดที่โตะตอนรับตั้งแตวันนี้ 

ถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาลครสิตมาส 
ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 5,12,19,26 ธ.ค.) 
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล 
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหกับองคกร และ
บุคคลภายนอก ที่มีความตองการ ทั้งนี้ขอใหสมาชิกที่มี
ความตองการจะถวาย ใหนําเงินใสในซองถวายและทํา
เครื่องหมายที่ชอง “พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” 
และหากพี่นองตองการจะเสนอใหคริสตจักรถวายให
องคกรหรือบุคคลใด โปรดเสนอชื่อใหกับคณะกรรมการ
ดําเนินงานการเงินฯ เพื่อพิจารณา 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2010 : 
ผูใหญ 173 คน เด็ก 9 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 119,092.50 บาท  
เงินถวายผาน 5,200.00 บาท 
รวม 124,292.50 บาท 
เงินถวายใหดวยรัก (เนื่องในพิธีมหาสนิท) 8,514.00 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน 

ชั้นเด็กเล็ก 
ปารตี ้ หองสมุด 

ชั้นประถมตน 

ชั้นประถมปลาย เตรียมคริสตมาส 2-3 

ชั้นมัธยม มาระโก 3-4 

ชั้นมหาวิทยาลัย โยชูวา 3-1 

ชั้นผูเชื่อใหม นิโคเดมัส 3-3 

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2 

ชั้นผูใหญ สรุปปญญาจารย 2-1 

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


