
รายการประชมุนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทติย์ที่ 30 สงิหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น. 

ผูน้ำประชมุ :  คณุสิชาญ พันเลิศกิจสกุล ผูเ้ทศนา :  คุณสเุมธ เตชะรกัษ์พงศ์  
ผูเ้ลน่ดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรบั & ปฏคิม :  ทีมปฏิคม  
ใคร่ครวญพระวจนะ : “ฮีบรู 12:28-29”  

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ : ฤดูกาลใหม่ จากวันนั้น บัญญัติรกั 

อธิษฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “ยอห์น 15:1-16” คุณสิชาญ   

ถวายทรพัย์และอธษิฐานเผือ่ทรพัย์ :  คุณสิชาญ 

ถวายเพลง: “พระคริสต์นำหน้า”   

เทศนา : “ผู้รับใช้บางเวลา” คุณสุเมธ เตชะรกัษ์พงศ ์

 “ยอห์น 15:1-16” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “ชั่วชวีิต”  

ประกาศ :  

อธิษฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน :  

เลกิประชมุ : 
 

ใคร่ครวญพระวจนะ 
เหตุฉะนันครนัเราได้แผ่นดินทีไม่หวนัไหวมาแล้ว ก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า เพือเราจะได้ปฏิบัติ

พระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค ์   
ด้วยความเคารพและยําเกรง  เพราะว่าพระเจ้าของเรานันทรงเปนเพลิงทเีผาผลาญ 

(ฮีบร ู12:28-29) 

ผูร้บัผดิชอบรายการนมสัการวนัอาทติย์ท ี6 กันยายน 2020 
ผูน้ำประชมุ : คุณสริิ โรจน์รัตนเกียรติ ผูเ้ทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

ผูเ้ลน่ดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรบั & 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 
 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานไทย-จีน เวลา 12.20 น. ทีห้องนมัสการชัน 1 (อ.นนท์ชัย อ.เหอจอืผิง 

คุณสิริ คุณเทียนชัย คณุวิทย์ คณุดวงพร คุณพรศิริ คุณอรนุช คุณตวงเดช คณุณัฐฐิติชญา คุณพิชิต 
คุณสุขุม คณุเฉินเฉาจิน คุณหวางลีเผิง คุณจ้าวเจวียน คุณคังเหม่ยหลาน คณุปจฉิม คุณเยยีนเสียง
เซียน คุณกรรณิกา)  

รายการสปัดาห์หน้า (วนัเสาร์ที่ 5 ก.ย. และ วนัอาทิตยท่ี์ 6 ก.ย. 2020)  

 งด รวีวารศกึษาภาษาไทย วนัเสาร์ที 5 ก.ย. 2020  และภาษาจีน วนัอาทิตยที์ 6 ก.ย. 2020 
 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 

ข่ า ว ส า ร 

การเปดใช้อาคารคริสตจักรในการนมัสการ 
1. รอบการนมัสการมี 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 เพอืให้คริสตจักรได้ทําความสะอาดก่อน
เปดการนมัสการรอบต่อไป หรือปดอาคารเพอืทํา
ความสะอาด และเพอืหลีกเลยีงความแออัด 

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

3. รวีวารศกึษา จะถ่ายทอดทีช่องทาง  
 You Tube : GBCBKK Official ตามเวลาดังนี  

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

 
4. ขอ้ควรปฏิบัติในการมานมัสการทีครสิตจักร 

a. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา b. ไม่นงัใน
ทีห้ามนัง 

c. หากมีไข ้หรือมีนามูก หรือไอแห้ง หรือมี
อาการเหนอืยหอบ กรุณางดมาทคีริสตจักร 

d. งดรับประทานอาหาร 

มติมัคนายก วันที 16 ส.ค. 2020 
1. วนัอาทิตย์ที 4 ต.ค. 2020 จะเปนการ
นมัสการรวมไทย-จีน 

2. การนมัสการรวมจะต้องใช้ห้องประชุมชัน 4 
ร่วมด้วย ดงันันช่วงระหว่างนจีะมีการจัดเตรยีม
เรอืงอุปกรณ ์สําหรับการถ่ายทอดภาพและเสียง
ขึนไปยังห้องนมัสการชัน 4 

3. ผู้อาวุโสทีอายุมากกกว่า 70 ป และเด็กอายุ
ตากว่า 5 ป สามารถมานมัสการทีคริสตจักรได ้
ตามความสมัครใจ ตังแต่วันอาทิตย์ที 23 ส.ค. 
2020 (สัปดาห์นี) 

 

ผูม้ารว่มประชมุนมสัการ วนัอาทติยท์ี ่23 สงิหาคม 2020 :  
ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ่ 45 คน เด็ก 5 คน 
ภาคภาษาจีน ผู้ใหญ่  75 คน เด็ก 10 คน 
เงนิถวายประจำวนั วนัอาทติยท์ี่ 23 สงิหาคม 2020 
เงินถวายประจำวันอาทิตย ์ 133,580.00 บาท 
รวม          133,580.00 บาท 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาแสกน QR code สําหรับรับข่าวสารของคริสตจักรพระคณุ 
 

 

 
 

 
ประชุมนมัสการ วนัอาทิตย์ที 30 สิงหาคม 2020 

 
 
 
 
 

16 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 BTS อโศก ทางออก 1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3 

16 Soi 19 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand (BTS Asoke exit 1; MRT Sukhumvit exit 3) 

Tel : 02-253-3227, 02-651-0418; Fax : 02-651-0419 Email : gbch50@yahoo.com 


