
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ : 19 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:30 น. 
ผูนาํประชมุ : อ.เหอจื้อผิง/คณุกรรณิกา ผูนาํเพลงสัน้ : อ.เหอจื้อผิง/คณุกรรณิกา 
ผูอานพระวจนะ : คุณน้ําทิพย/คณุสุวรรณา ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศริ ิ
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณทวี ผูตอนรับ & ปฏคิม :  คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ 
 

เชญิชวนนมสัการ : สดุดี 66:16 
นมสัการดวยเพลงสัน้ : ขอเชิญทานผูวางใจ ความสุขเปรมปรีดิ์มีแกชาวโลก 
 ทรงสัญญาใหพรแกขา  
อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 
อานพระวจนะ : “ลูกา 2:8-20” คุณน้ําทิพย/คณุสวุรรณา 
คณะนกัรองภาคภาษาจีน : 渴望的聖誕頌歌  
อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณทว ี
ถวายเพลงและถวายทรพัย : “พระองคผูทรงสัตยซื่อ”   
คณะนกัรองภาคภาษาไทย : Carol Medley  
เทศนา : คริสตมาส คนหา คนพบ อ.นนทชัย/คุณสุนทรีย 
 "ลูกา 2:19" 
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “ขอเปดดวงตาใหขาแลเห็น”  
(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  
กลาวตอนรบัผูมาใหม : 
ประกาศ : 
รายการแสดงของชัน้รววีารศกึษา :  
อธษิฐานขอพระพร : 
ถวายเพลง : “อาเมน” 
สงบใจอธษิฐาน : 
เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2010 
ผูนําประชุม : อ.นนทชัย/คุณสุนทรยี ผูนําเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ 

ผูเทศนา : คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล/คุณเฉินจิ้ง 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณเสริม ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณจางเจียยุน ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณดิเรก 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
  อนชุนเตรยีมงานครสิตมาส เวลา 13.00 น. หอง 2-2 

 ทมีปฏคิมเตรยีมงานครสิตมาส เวลา 13.00 น. ที่หองสมุด 

 ซอมเพลงคณะนกัรองภาคภาษาไทย เวลา 12.30 น. ที่หองประชุมนมัสการ 

รายการสัปดาหหนา (วันเสารที่ 25 และวันอาทิตยที่ 26 พ.ย. 2010) 
 งานครสิตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันเสารที่ 25 ธ.ค. เลนเกมสลารางวัล เวลา 16.00 – 17.30 น. 

รายการในหองประชุมเริ่มเวลา 17.45 น. หลังจากนั้นรวมรับประทานอาหารดวยกัน 

 ประชมุนมสัการรวมวนัสิน้ป วันอาทิตยที่ 26 ธ.ค. เริ่มนมัสการเวลา 10.00 น. 

ข า ว ส า ร 
ตารางเวลาสําคัญ เดือนธันวาคม 
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 

ผลการลงมติรับรองมัคนายก 
ผลการลงมติรับรองมัคนายก คุณเทียนชัย คุณสิริ และ 
คุณกรรณิกา ไดรับเสียงรับรอง 3 ใน 4 ตามระเบียบการ
บริหารและดําเนินงาน ของคริสตจักรพระคุณ จึงไดรับการ
รับรองเปนมัคนายก ซึ่งทั้ง 3 ทานจะอยูในวาระ 4 ป  
(ตั้งแตป 2011 ถึงป 2014) 

ขอเชิญรวมรับใช 
ขอเชิญพี่นองที่มีภาระใจจะสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ 
โปรดแจงความจํานงไดที่คุณวรีรัตน หรือคุณจาวเจวียน 
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 รายการจะจัดในรูปแบบการเลนเกมส
ตามฐานตางๆ หลังจากนั้นจะมีรายการในหองประชุม 
และรับประทานอาหาร ขอพี่นองโปรดอธิษฐานเผื่อ 

รวมซอมเพลงสําหรับวันคริสตมาส 
ขอเชิญคณะนักรองทุกทาน (ทั้งผูใหญ ยุวชน และเด็ก)
ซอมเพลงสําหรับวันคริสตมาส (25-26 ธ.ค.) ที่หอง
ประชุมนมัสการวันนี้ เวลา 12.30 น. 

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 

จดหมายขาวจากคุณจันทวรรณ 
ขอเชิญพี่นองทุกทานอานจดหมายขาวคุณจันทวรรณ-คุณ
จงเจี้ยนเหวย ไดที่บอรดประกาศ และโปรดอธิษฐานเผื่อ
พันธกิจเรือนจํา งบประมาณการสรางหองน้ํา คริสตจักร
ทองถิ่นที่จะมีสวนรวมในการประกาศ การรับใชที่โกกาง 
การเลี้ยงดูลูก และการปรับตัวในชวงฤดูหนาว 



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 82 คน เด็ก 9 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 123 คน เด็ก 0 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 12 ธนัวาคม 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 74,880.00 บาท  
เงินถวายผาน 14,000.00 บาท 
รวม 88,880.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 19 ธันวาคม 2010 
(นมัสการรวมวนัคริสตมาส) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 


