
รายการประชมุนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทิตย์ที่  5 กรกฏาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น. 

ผู้นำประชมุ :  อ.นนทช์ยั / อ.เหอจื้อผิง ผู้นำเพลงสัน้ :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง 
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ ์ ผู้อา่นพระวจนะ :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง  
ผู้บรรเลงเปยีโน : คุณจางเจียยุ่น  
ใครค่รวญพระวจนะ : “สดุด ี59:16”  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : โปรดเปิดดวงตา พระผู้เลิศ พระองค์ทรงสมควร 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “ฮาบากุก 3:1-15” อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง 

ถวายทรพัย์และอธษิฐานเผือ่ทรพัย์ :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง 

ถวายเพลง: “ดอกไม้ทุ่งนา”   

เทศนา : “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพึ่งพาไดแ้นน่อน” อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ ์

 “ฮาบากุก 3:16-19” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ”่  

พธิีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง 

ประกาศ :  

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “อาเมน” 

สงบใจอธษิฐาน :  

เลกิประชมุ :  

ใคร่ครวญพระวจนะ 

แต่ขา้พระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค ์ 

ขา้พระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมนัคงของพระองค์ในเวลาเช้า 

เพราะพระองค์ทรงเปนปอมปราการของข้าพระองค์ เปนทีลีภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ 

(สดุด ี59:16) 

ผูร้บัผดิชอบรายการนมัสการวนัอาทติย์ที 12 กรกฎาคม 2020 
ผู้นำประชมุ : คุณสิชาญ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวฒัน์วงศ์ธร  
ผูเ้ลน่ดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรับ & ปฏคิม : ทีมปฏิคม     

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาห์นี้ – (นมัสการออนไลน)์ 

 ประชุมอธษิฐาน เวลา 9.30 น. ทีช่องทาง YouTube: GBCBKK Official 

 นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ทีช่องทาง YouTube: GBCBKK Official 

รายการสปัดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที ่12 ก.ค. 2020)  

 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.00 -10.15 น. ทีห้องประชุมชนั 1 และ ทีช่องทาง YouTube : 

GBCBKK Official  

 ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ ทีช่องทาง YouTube : 

GBCBKK Official  

ข่ า ว ส า ร 

การเปดใช้อาคารคริสตจักรในการนมัสการ 
1. รอบการนมัสการม ี2 รอบ เข้าได้รอบละไม่เกิน 
 100 คน โดยจะยังคงมีการถ่ายทอดทช่ีองทาง 
 You Tube : GBCBKK Official เช่นเดิม 

a. รอบนมัสการภาคภาษาไทย 09:00 - 10:15 น. 
 ประตูเปด 08:30 - 09:15 น. 
b. รอบนมัสการภาคภาษาจีน 11:00 - 12:15 น. 
 ประตูเปด 10:30 - 11:15 น. 
หมายเหต ุกรุณามาถึงคริสตจักรตามรอบนมัสการ 
ให้ทันภายในเวลาทีประตูเปดเท่านัน และหลังจาก
เลิกนมัสการแล้ว ขอให้เดินทางออกจากอาคาร
โดยเร็ว เพอืให้คริสตจักรได้ทําความสะอาดกอ่น
เปดการนมสัการรอบต่อไป หรือปดอาคารเพือทํา
ความสะอาด และเพอืหลีกเลียงความแออัด 

2. ลงทะเบยีนเพือแจ้งความจํานงในการมา
 นมัสการล่วงหน้าทุกสัปดาห์ โดยในแต่ละ
 สัปดาห์จะเปดให้ลงทะเบียนได้ตงัแต่วันพฤหสับดี  
 ตามลิงค์ทีส่งให้ทาง Line GBC Official   
3. การถวายทรพัย์ เพือความปลอดภัยจากโรค 
 คริสตจักรจึงงดเดินถุงถวาย โดยขอให้พนี้องใส่
 เงินถวายใน “ตู้รับเงินถวาย” ทีตังอยู่ตรงประตู
 ทางเข้าห้องประชุมแทน พีน้องสามารถหยิบซอง
 ถวายได้ทีทางเข้าห้องประชุม 

 
4. รวีวารศกึษา จะถ่ายทอดทีช่องทาง  
 You Tube : GBCBKK Official  
 โดยเปลียนแปลงเวลาดังนี 
 a. รวีวารศกึษาภาษาไทย  
 ทีช่องทาง You Tube : GBCBKK Official 
 ทุกวันเสาร ์เวลา 18.30 น. 
 b. รวีวารศกึษาภาษาจีน  
 ทีช่องทาง You Tube : GBCBKK Official 
 ทุกวันอาทิตย ์เวลา 18.30 น. 
5. ข้อควรปฏิบัติในการมานมัสการทคีรสิตจักร 
 a. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทัง
 เวลานมัสการ 
 b. ไม่นังในทีห้ามนงั 
 c. หากมีไข ้หรอืมีนามูก หรือไอแห้ง หรอืมี
 อาการเหนอืยหอบ กรุณางดมาทีคริสตจักร 
 d. ผู้ทีมีอายุมากกว่า 70 ป และเด็กตากว่า 5 
 ขวบ ยงัไมค่วรมาทีคริสตจักร แต่สามารถ
 นมัสการผ่านช่องทาง You Tube ได้เช่นเดิม 
 e. งดรับประทานอาหาร 

วันหยุดคริสตจักร 
วันอังคารที 7 ก.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร พีน้อง
สามารถติดต่อสํานักงานได้ ในวันพุธที 8 ก.ค. 20 

 

เงนิถวายประจำวนั วนัอาทติยท์ี่ 28 มถินุายน 2020 
เงินถวายประจำวันอาทิตย์ 972.00 บาท 
รวม          972.00 บาท 
ยอดเงินโอนเข้าบัญชีวันที ่3 ก.ค. 15,000.00 บาท 
 


