
รายการประชุมนมัสการพระเจา 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต 

 
ประจําวนัอาทติยที่ :  28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. 
ผูเลนดนตร ี: ทีมนมัสการ ผูนาํประชมุ : คุณชาญกิจ 
ผูเดนิถุงถวาย : คุณสิชาณีญ/คณุพัทธมน ผูอานพระวจนะ : คุณอรวรรณ 
ผูอธษิฐานเผือ่ทรพัย : คุณจําเริญ ผูตอนรับ & ปฏคิม : คุณชูพรรณ/คณุอุลัย 
 

เชญิชวนนมสัการ :  

อธษิฐานสรรเสริญและสารภาพบาป : 

นมสัการดวยเพลงสัน้ : เวลานี้ พระเยซูรักฉันรูแน  

 ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน  

อานพระวจนะ : “1 เปโตร 4:7-11” คุณอรวรรณ 

อธษิฐานเผื่อทรพัย :  คุณจําเริญ 

ถวายเพลงและถวายทรพัย : “ขอบพระคุณพระเจาพระผูไถ”   

เทศนา : บทเรียนจากชีวิตของเยเซเบล อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล

 "1 พงศกษัตริย 21" 

ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง : “สงางามเมื่อเราเดินตามพระเจา”  

(พรอมเชิญชวนรับเชือ่)  

กลาวตอนรบัผูมาใหม : 

ประกาศ : 

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน : 

เลกิประชมุ : 
 

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2010 
ผูนําประชุม : คุณจําเริญ/คุณสุนทรีย ผูนําเพลงสั้น : คุณจางเจียยุน/คุณภีรพรรณ 

ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณกิา ผูอานพระวจนะ : คุณสุมล/คุณสมสิริ 

ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณลัดดาวัลย ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน 

ผูบรรเลงเปยโน : คุณพานฮุยจู ผูดําเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง 
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน : คุณจําเริญ คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณหยูเฟย คุณสุนทรีย คุณอภิทาน 

ผูตอนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงคลักษณ 

ป ร ะ ก า ศ  

รายการวันนี้ 
 ยวุชนซอมเพลง เวลา 12.30 น. ที่หองประชุม 

 ประชมุอนชุน Praise and Worship เวลา 13.00 น. หองสมุด 

  แบงปนพิเศษโดย อ.วชิยั เวลา 13.00 น. ที่หอง 3-1 ขอเชิญพี่นองที่สนใจทุกทานเขารวมรับฟงคําแบงปน 

 ประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานการเงนิและทรพัยสนิครสิตจกัร เวลา 12.30 น. ที่หอง 3-4 

รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 5 ธ.ค. 2010) 
 ประชมุสมาชกิ ที่หองประชุม หลังนมัสการ เพือ่ชีแ้จงขอมลูรายชือ่มคันายก ป 2011-2014 จาก

คณะกรรมการสรรหาฯ พรอมรบับตัรลงมต ิขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

ข า ว ส า ร 
ผลการลงมติงบประมาณป 2011 
สัปดาหที่แลว (วันอาทิตยที่ 21 พ.ย.) สมาชิกไดลงมติ
ผานงบประมาณป 2011 เรียบรอยแลว ขอขอบคุณพี่นอง
ที่อธิษฐานเผื่อ และสมาชิกทุกทานที่เขารวมประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน 

ตารางเวลาสําคัญ เดือนธันวาคม 
5 ธ.ค. ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงขอมูลมัคนายกป 2011 

– 2014 จากคณะกรรมการสรรหาฯ  
18 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน (วันเสาร) 
19 ธ.ค. นมัสการรวม วันคริสตมาส 
24 ธ.ค. แครอลลิ่ง (ผูที่ตองการเปดบาน โปรดแจงที่ 

สํานักงาน ภายในวันอาทิตยที่ 19 ธ.ค.) 
25 ธ.ค. คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย (วันเสาร) 
26 ธ.ค. นมัสการรวม วันอาทิตยสุดทายของป 2010 

คริสตมาสภาคภาษาไทย 
รายการปนี้จะจัดในรูปแบบการเลนเกมสตามฐานตางๆ 
เพื่อสะสมแตมและรับรางวัล กอนจะมีรายการประกาศใน
หองประชุม ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอความรวมมือ
จากสมาชิกที่มีของใชตางๆ เชน เครื่องใชไฟฟา 
เครื่องครัว อุปกรณกีฬา จักรยาน เครื่องเขียน เปนตน  
ที่มีอยูแลวแตเปนของใหมและไมไดใช เพื่อจะนํามาเปน
ของรางวัลในการจัดงาน ทานสามารถนํามาใหที่สํานักงาน
ไดตั้งแตวันนี้ 

เชิญชวนรวมกลุมอธิษฐานทุกสัปดาห 
เชาวันอาทิตยเวลา 8.00-8.30 น. ที่หองสมุด 

บายวันอาทิตยเวลา 15.30-17.00 น. ที่หอง 2-3 

รับบัตรโครงการตาสวาง เดือน ธ.ค. 
เชิญรับบัตรโครงการตาสวาง เดือน 

ธ.ค. 30 Days with  people in the 
Bible IV ไดที่ คุณอุลัย (ภาษาไทย) 

และคุณจางเจียยุน (ภาษาจีน) ในชวงหลังเลิกนมัสการ 

การสรรหามัคนายก ป 2011-2014 
ปนี้อนุกรรมการสรรหามัคนายก ไดสรรหามัคนายก 
โดยมีผูตอบรับ 4 ทาน ซึ่งไดนําเสนอตอคณะมัคนายก
แลว และจะมีกําหนดการดําเนินการตอไป ดังนี้ 

วันอาทิตยที่ 5 ธ.ค. 2010 ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงให
ทราบรายชื่อและขอมูล พรอมรับบัตรลงมติ 

วันพฤหัสฯ ที่ 16 ธ.ค. สมาชิกลงมติ และสงบัตรลง
มติกลับใหสํานักงาน หรือใสในกลองรับที่หองประชุม 

วันอาทิตยที่ 19 ธ.ค. แจงผลการลงมติในสูจิบัตร 

ขอสมาชิกทุกทานโปรดอธิษฐานเผื่อการลงมติ และ
การดําเนินการในทุกขั้นตอน 

บัตรเชิญงานคริสตมาสภาคภาษาจีน 
ขอเชิญพี่นองที่สนใจจะเชิญครอบครัว หรือเพื่อนๆ ที่
ฟงภาษาจีนได มารวมงานคริสตมาส (ภาคภาษาจีน) 
เทศนาโดย อ.เหอหยงจาย ในวันเสารที่ 18 ธ.ค. นี้ 
เชิญหยิบบัตรเชิญไดที่โตะตอนรับตั้งแตวันนี้ 

เปดขายหนังสือทุกสัปดาหตนเดือน  

แผนกหนังสือ-หองสมุด จะเปดขาย พระคัมภีร  
ปกพระคัมภีร หนังสือ และซีดีเพลง 

ที่หองโถง สัปดาหหนา  8.00 - 9.45 น.  



ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2010 : 
ภาคภาษาไทย ผูใหญ 72 คน เด็ก 4 คน 
ภาคภาษาจีน ผูใหญ 121 คน เด็ก 3 คน 

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2010 
เงินถวายประจําวันอาทิตย 46,001.50 บาท 
เงินถวายผาน 6,100.00 บาท 
รวม 52,101.50 บาท 

ตารางชั้นเรียนรวีวารศึกษา (ภาคภาษาไทย) 
เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ชั้นรวีฯ เนื้อหาการสอน หองเรียน
ชั้นเด็กเล็ก เตรียมคริสตมาส หองสมุด
ชั้นประถมตน เตรียมคริสตมาส 2-2
ชั้นประถมปลาย ความมีเมตตาของอาบีกายิล 2-3

ชั้นมัธยม มาระโก 3-4
ชั้นมหาวิทยาลัย โยชูวา 3 3-1
ชั้นผูเชื่อใหม ดําเนินชีวิตอยางมีสติปญญา 2 3-3

ชั้นผูสนใจ / ผูมาใหม ทําความรูจัก 3-2
ชั้นผูใหญ การเผชิญกับความไมแนนอนของชีวิต 2-1

ชั้นครอบครัว แบงปนโดย คุณเทียนชัย 3-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 คําขวัญป 2010 

 “สรางสาวก สานสมัพันธ รวมกันรับใช” 
 
 
 


