
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทติยท์ี่ 23 สงิหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น. 

ผู้นำประชมุ :  คณุวิทย ์สุนทรนันท์ ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ  
ผูเ้ลน่ดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรบั & ปฏคิม :  ทีมปฏิคม  
ใครค่รวญพระวจนะ : “ยอห์น 17:3”  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : พระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าดีต่อฉัน ราชาแห่งดวงใจ 

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “ดาเนียล 2:24-49” คุณวิทย ์  

ถวายทรพัย์และอธษิฐานเผือ่ทรพัย์ :  คุณวิทย ์

ถวายเพลง: “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รกั”   

เทศนา : “ชีวิตแห่งการรับใชข้องดาเนียล IV” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ 

 “ดาเนียล 2:24-49” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “พระเยซูเป็นคำตอบ”  

ประกาศ :  

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน :  

เลกิประชมุ : 
 

ใคร่ครวญพระวจนะ 

และนีแหละคือชีวิตนิรันดร์ คือทีเขารู้จักพระองค ์ผู้ทรงเปนพระเจ้าเทยีงแท้องค์เดียว  
และรู้จกัพระเยซูคริสต์ทพีระองคท์รงใช้มา 

(ยอห์น 17:3) 

ผูร้บัผดิชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที 30 สงิหาคม 2020 
ผู้นำประชมุ : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ ์

ผูเ้ลน่ดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรับ & ปฏคิม : ทีมปฏิคม

ป ร ะ ก า ศ  
รายการสปัดาห์นี้  

 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.00 -10.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official  
 ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official 

รายการสปัดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. และ วนัอาทติย์ท่ี 30 ส.ค. 2020)  

 รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสารท์ี 29 ส.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที YouTube : GBCBKK Official 
 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.00 -10.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official  
 ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ทีห้องประชุมชัน 1 และ YouTube : GBCBKK Official 
 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานไทย-จีน เวลา 12.20 น. ทีห้องนมัสการชัน 1 (อ.นนท์ชัย อ.เหอจอืผิง 

คุณสิริ คุณเทียนชัย คุณวิทย์ คุณดวงพร คุณพรศิริ คุณอรนุช คุณตวงเดช คุณณัฐฐิติชญา คุณพิชิต 
คุณสุขุม คุณเฉินเฉาจนิ คุณหวางลเีผิง คุณจ้าวเจวียน คุณคงัเหม่ยหลาน คุณปจฉิม คุณเยียนเสียง
เซยีน คุณกรรณิกา)  

ข่ า ว ส า ร 

การเปดใช้อาคารคริสตจักรในการนมัสการ 
1. รอบการนมัสการม ี2 รอบ  

a. รอบนมัสการภาคภาษาไทย 09:00 - 10:15 น. 
ประตูเปด 08:30 - 09:15 น. 

b. รอบนมัสการภาคภาษาจีน 11:00 - 12:15 น. 
ประตูเปด 10:45 - 11:15 น. 

หมายเหตุ กรุณามาถึงคริสตจักรตามรอบนมัสการ 
ให้ทันภายในเวลาทีประตูเปดเท่านัน และหลังจาก
เลิกนมัสการแล้ว ขอให้เดินทางออกจากอาคาร
โดยเร็ว เพือให้คริสตจกัรได้ทําความสะอาดก่อน
เปดการนมัสการรอบต่อไป หรอืปดอาคารเพอืทํา
ความสะอาด และเพือหลีกเลยีงความแออัด 

2. การถวายทรพัย์ คริสตจักรงดเดินถุงถวาย โดย
ขอให้พนี้องใส่เงินถวายใน “ตู้รับเงินถวาย” ทีตัง
อยู่ตรงประตูทางเข้าห้องประชุมแทน และพีน้อง
สามารถหยิบซองถวายได้ทีทางเข้าห้องประชุม 

3. รวีวารศกึษา จะถ่ายทอดทีช่องทาง  
 You Tube : GBCBKK Official ตามเวลาดังนี  

a. ภาษาไทย ทุกวนัเสาร์ เวลา 18.00 น. 
b. ภาษาจีน ทุกวันอาทิตย ์เวลา 18.00 น. 

4. ข้อควรปฏิบัติในการมานมัสการทีครสิตจักร 
a. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

 
b. ไม่นังในทีห้ามนงั 
c. หากมีไข ้หรอืมีนามูก หรือไอแห้ง หรอืมี

อาการเหนือยหอบ กรุณางดมาทีคริสตจักร 
d. งดรับประทานอาหาร 

มติมัคนายก วันที 16 ส.ค. 2020 
1. วันอาทิตย์ที 4 ต.ค. 2020 จะเปนการ
นมสัการรวมไทย-จีน 
2. การนมัสการรวมจะต้องใชห้้องประชุมชนั 4 
ร่วมด้วย ดังนนัช่วงระหว่างนจีะมีการจัดเตรียม
เรอืงอุปกรณ ์สําหรบัการถ่ายทอดภาพและเสียง
ขนึไปยังห้องนมัสการชัน 4 
3. ผู้อาวุโสทีอายุมากกกว่า 70 ป และเด็กอายุ
ตากว่า 5 ป สามารถมานมัสการทีคริสตจกัรได้ 
ตามความสมัครใจ ตังแต่วนัอาทิตย์ที 23 ส.ค. 
2020 (สัปดาห์นี) 
ขอบคุณพระเจ้าและขอแสดงความยินดี 
เมอืวันอาทิตย์ที 16 ส.ค. คุณรสสุคนธ์ ดํานงค์ 
(แพน)  ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต ์ขอพี
น้องอธิษฐานเผอื ทีจะรู้จักพระเจ้า และเติบโตใน
ความเชอืมากขนึ 

 

ผู้มารว่มประชมุนมสัการ วนัอาทติยท์ี่ 16 สิงหาคม 2020 :  
ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ ่      31  คน เด็ก   3 คน 
ภาคภาษาจีน  ผู้ใหญ ่  51  คน  เด็ก   - คน 
เงนิถวายประจำวนั วนัอาทติยท์ี่ 16 สิงหาคม 2020 
เงินถวายประจำวันอาทิตย์ 36,640.00 บาท 
รวม          36,640.00 บาท 

 


