
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า 
คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต ์

ประจำวนัอาทติย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น. 

ผู้นำประชมุ :  คณุสิร ิโรจน์รัตนเกียรติ ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวฒัน์วงศ์ธร  
ผูเ้ลน่ดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้ตอ้นรบั & ปฏคิม :  ทีมปฏิคม  
ใครค่รวญพระวจนะ : “สดุด ี103:1-5”   

นมสัการดว้ยเพลงสัน้ :จิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ ่

อธษิฐานสรรเสรญิและสารภาพบาป : 

อา่นพระวจนะ : “มัทธิว 13:1-9” คุณสริ ิ  

ถวายทรพัย์และอธษิฐานเผือ่ทรพัย์ :  คุณสิร ิ

ถวายเพลง: “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแลว้หรือ”   

เทศนา : “ดินที่ดี” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร 

 “มัทธิว 13:1-9” 

ตอบสนองพระวจนะดว้ยเพลง : “แล้วแต่พระองค์เจ้า”  

ประกาศ :  

อธษิฐานขอพระพร : 

ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร” 

สงบใจอธษิฐาน :  

เลกิประชมุ : 
 

ใคร่ครวญพระวจนะ 

จติใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทงัสินทีอยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระ
นามบริสุทธิของพระองค์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจา้ และอย่าลืมพระราชกิจอันมี
พระคุณทังสินของพระองค ์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทงัสินของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทังสินของท่าน 
ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความรักมนัคงและพระกรุณาให้ท่าน ผู้ทรง

ให้ท่านอิมด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน วัยหนุ่มของท่านจงึกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี 

(สดุดี 103:1-5) 

ผูร้บัผดิชอบรายการนมสัการวนัอาทติย์ที 13 กันยายน 2020 
ผู้นำประชมุ : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์ ผู้เทศนา : คุณอภิทาน ลี 

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 12 ก.ย. และ วนัอาทติยท่ี์ 13 ก.ย. 2020)  

 รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสารท์ี 12 ก.ย. 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 

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 เพือให้คริสตจักรได้ทําความสะอาดก่อน
เปดการนมัสการรอบต่อไป หรอืปดอาคารเพอืทํา
ความสะอาด และเพอืหลีกเลียงความแออัด 

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

3. รวีวารศกึษา จะถ่ายทอดทีช่องทาง  
 You Tube : GBCBKK Official ตามเวลาดังน ี 

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

4. ข้อควรปฏิบัติในการมานมัสการทีคริสตจักร 
a. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
b. ไม่นงัในทีห้ามนัง 
c. หากมีไข ้หรือมีนามูก หรือไอแห้ง หรือมีอาการ

เหนือยหอบ กรุณางดมาทีคริสตจักร 
d. งดรบัประทานอาหาร 

มติมัคนายก วันที 16 ส.ค. 2020 
1. วันอาทิตย์ที 4 ต.ค. 2020 จะเปนการ
นมัสการรวมไทย-จนี 

2. การนมัสการรวมจะต้องใช้ห้องประชุมชนั 4 
ร่วมด้วย ดังนันช่วงระหว่างนีจะมกีารจัดเตรียม
เรอืงอุปกรณ์ สําหรับการถ่ายทอดภาพและเสียง
ขนึไปยังห้องนมัสการชัน 4 

3. ผู้อาวโุสทีอายุมากกกว่า 70 ป และเด็กอายุ
ตากว่า 5 ป สามารถมานมัสการทีคริสตจักรได้ 
ตามความสมัครใจ ตังแต่วันอาทิตยที์ 23 ส.ค. 
2020 (สัปดาห์นี) 

ตัวแทนคริสตจักร 
คุณชาญกิจ ยงปยะกุล เปนตัวแทนครสิตจักร
เข้าร่วมเปนกรรมการสถานอบรมคริสเตียนแบ๊บ
ติสต์ พัทยา ในตําแหน่งเลขานุการ วาระป 
2020-2024 
ขอบคุณพระเจ้าและขอแสดงความยินดี 
เมอืวันอาทิตย์ที 30 สิงหาคม ด.ช.สุทธิภทัร 
หยาง (น้องเพนนิน) ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซู
คริสต์ ขอพนี้องอธิษฐานเผอื ทีจะรู้จักพระเจ้า 
และเติบโตในความเชอืมากขนึ 

 

ผู้มารว่มประชมุนมสัการ วนัอาทติยท์ี่ 30 สิงหาคม 2020 :  
ภาคภาษาไทย ผู้ใหญ ่ 45 คน เด็ก 6 คน 
ภาคภาษาจีน ผู้ใหญ ่  66 คน เด็ก 6 คน 
เงนิถวายประจำวนั วนัอาทติยท์ี่ 30 สิงหาคม 2020 
เงินถวายประจำวันอาทิตย์ 164,770.00 บาท 
รวม          164,770.00 บาท 

 


