
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณโยชูวา ค ู
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงสิริวัฒน์ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.เล็ฟ เฮดแลน 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม+ชั้นเรียนพระวจนะ  ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล 
     

ส ำนักงำน : สถำนนมัสกำร  
206 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หำงดง  
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร./แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail: actsc_cnx@yahoo.com 
www.actschurchcm.com 
 

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีได้เป็นพระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเป็นชุมชนของพระองค ์ 
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชิญทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนุนจิตชูใจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัรว่มรบัใช้   

 24 มีนาคม 31 มีนาคม 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณโยชูวา คุณภาณุพันธ์ 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.เล็ฟ เฮดแลน อ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนุช อ.ดไวท์ มาร์ติน 
ประกอบพิธีมหาสนิท คุณอดิศร - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก  แจน-เติ้ล-อร-Mai/Michelle อ.หงึก-อ้อย-เอ-Jessica/Glory Joy 

 

ผลการถวาย 

 10 มีนาคม 17 มีนาคม 

สิบลด   
       สิบลดโอนผ่านธนาคาร   
อาหาร   
กลุ่มเซลล์   
คริสตจักรเด็ก   
กองทุนอาคาร+เงินยืมซื้อที่ดิน   
พิเศษ : พันธกิจคนหูหนวก   
พิเศษ : จ าหน่ายหนังสือ   
สถานที่   

รวม   

 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”     

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7     

 (ออมทรัพย์) 

 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี 

กรุณาแจ้งคุณนพนคร (อุ้ม)  ขอบคุณครับ 

 
 

เสริมสร้างกันและกัน ร่วมผูกพันภายในเซลล์ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจกัรจึงอยากให้ พี่น้องส่งค าพยานถึงพระพร  
จากการใช้หนังสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค าพยาน  
ของใครผ่านการคัดเลือก จะได้ลงใน QT.   เดือนต่อๆ ไปครับ  
 
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้
 

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี   

ที่ผ่านมา ในปีนี้พี่น้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
03/03/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
10/03/2013 แม่ราณี วันเกิด แนน ขอบคุณพระเจ้า 
17/03/2013 สมิธ วันเกิด สมิธ วันเกิด 
24/03/2013 นุชจรินทร์ วันเกิด ลุงสิริวัฒน ์ ขอบคุณพระเจ้า 
31/03/2013 หมอจอย วันเกิด ทรัพย ์ วันเกิด 
07/04/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
14/04/2013 ทะเวทย ์ วันเกิด ข้าวฟ่าง วันเกิด 
21/04/2013 เอ๋ วันเกิด เภา วันเกิด 
28/04/2013 ดุ่ย วันเกิด สร้อย ขอบคุณพระเจ้า 
05/05/2013     
12/05/2013 หมอจอย+หมอจ๋า วันเกิดพ่อ   
19/05/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
26/05/2013     
02/06/2013     
09/06/2013   มิ้น วันเกิด 
16/06/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
23/06/2013   อ๊ีด วันเกิด 
30/06/2013 คุณวลัยพร วันเกิด อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
07/07/2013 YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า 
14/07/2013     
21/07/2013     
28/07/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
04/08/2013   รจิต วันเกิด 
11/08/2013   เชอรี่+ปูเป้ วันเกิดเป ้
18/08/2013 ต่าย(คุณพร) วันเกิด ต่าย(คุณพร) วันเกิด 
25/08/2013     
01/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013     
22/09/2013     
29/09/2013     
06/10/2013     
13/10/2013   โด+เติ้ล ครบรอบแต่งงาน 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
      หากพี่น้องฟังค าเทศนาอ.วรพงศ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านจะได้รับการท้ายในการด าเนินชีวิต 
ที่บริสุทธิ์กับพระเจ้า เคล็ดลับแห่งชีวิตที่เกิดผลและเป็นพระพร คือการที่เราตัดสินเลือกที่จะอยู่
ฝ่ายพระเจา้ ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นเช่นไร และถวายเกียรติพระองค์ในทุกกรณี แม้การ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันจะเต็มไปด้วยการทดลอง การล่อลวง ให้เราท าบาปอย่างง่ายๆ หากเรา
เลือกตัดสินใจและพึ่งพาในพระองค์อยู่เสมอ พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นได้อย่างแน่นอน   
ขอพระเจ้าเสริมก าลังพี่น้องทุกท่านนะครับ  
          เช้าวันน้ีคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ขอต้อนรับอ.เล็ฟ เฮดแลน วิทยากรค่ายฟื้นฟูที่อม
ก๋อย ท่านจะมีโอกาสเป็นพระพร เทศนาหนุนใจเรา พร้อมกับส่งไฟแห่งการเจิมและไฟแห่งการ
ฟื้นฟูมายังพี่น้องทุกท่าน ซึ่งในวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมาก็มพีี่น้องในคริสตจักรประมาณ 30 กว่า
คนไปร่วมค่ายด้วย บรรยากาศและพระพรจะเป็นอย่างไรติดตามได้สัปดาห์หน้านะครับ  
          หากพี่น้องไม่อยากพลาดพระพรในค่าย เราขอหนุนใจให้รีบมาเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงินไป
ค่ายกัน เพียงออมเงิน วนัละ 9 บาท หรอืสปัดาหล์ะ 50 บาท รวม 30 สปัดาห ์เป็นระยะเวลา 
7 เดือน ก็สามารถไปค่ายได้ พบกันที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ โดยธนาคารจะเปิดท าการ
เวลา 11.30-12.30 น. ปีนี้ค่ายสายใยรักจะจัดในวนัท่ี 21-23 ตลุาคม 2013 (เริ่มวันจันทร์ช่วงเย็น
,วันอังคาร,จบวันพุธ บ่าย) ค่าลงทะเบียนค่ายคนละ 1,500 บาท พิเศษสดุฝากเงินตลอดเดือน
มีนาคมรับของพรีเมี่ยมฟรีครับ  
         วนัน้ีQTเดือนเมษายนออกแล้ว รับได้โต๊ะต้อนรับ หรือที่หัวหน้ากลุ่ม และใครที่ยังไม่ได้
รับกล่อง QT. กรุณามารับกล่องQT.ปี 2013 ด้วย รวมถึงQT.ฉบับย้อนหลังของเดือนมกราคมถึง
มีนาคม สามารถติดต่อรับได้ที่คุณทะเวทย์ และกรุณาช่วยต่ออายุสมาชิกรายป ี300 บาท ด้วยนะ
ครับ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็อย่าเก็บไว้คนเดียว สามารถแบ่งปันและเขียนค าพยานส่งที่
หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  
           รา้นหนังสือพนัธกิจ ยงัเปิดบริการเช่นเคย มีหนังสือใหม่จากส านักพิมพ์แม่น้ า ในราคา
ลดพิเศษ 10 % และหนังสือที่น่าสนใจเล่มอื่นๆ เชิญแวะชมและเลือกซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือ
ชั้น 1 ครับ 
 

อ่านต่อนะครับ  



         บ่ายวันน้ีหลังรับประทานอาหารกลางวันเรายังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์
ตามปกติ ในเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  ขอให้พี่น้องจัดเวลาเพื่อเข้ากิจกรรมกลุ่มด้วยนะครับ 
เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสหนุนใจกันและกันมากขึ้น   
          ในวนัศกุรน้ี์ (29 มีนาคม)เป็นวนัศกุรป์ระเสริฐ ขอเชิญพี่น้องร่วมกันนมัสการและ
อธิษฐานระลึกถึงการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และความหมายของไม้กางเขน ว่าพระองค์
ทรง “ยอมเพราะรกั” อย่างไร และเราจะตอบสนองต่อความรักและการเสียสละของพระเยซ ู
ได้อย่างไรบ้าง พบกันที่ห้องประชุมใหญ่เวลา 19.00-21.00 น. ครับ และในวันอาทิตย์ที่ 31 
มีนาคม 2013 เราจะมาเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในวันอีสเตอร์ด้วยกัน 
รายการนมัสการจะเร่ิมเวลา 8.00-10.00 น. ไม่อยากให้พี่น้องพลาดพระพรใดๆ ขอให้จัดเวลา
มาอธิษฐานและนมัสการด้วยกันนะครับ  
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการมาร่วมสามัคคีธรรมในวันนี้ครับ 
 

กิจกรรมเดือน มีนาคม-เมษายน 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
29 มี.ค. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานศุกร์ประเสริฐ ห้องประชุมใหญ่ 
31 มี.ค. 8.00-10.00 น. เฉลิมฉลองอีสเตอร์   

5,19 เม.ย. 19.00-21.00 น. พลับพลาอธิษฐาน ห้อง 106 
6,20 เม.ย. 15.00-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 102 

7 เม.ย. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่มพบศบ. ห้อง 104 
14 เม.ย. 12.30-14.00 น. วันผู้สูงอายุ  

 

 
 

 
 

 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 

19.00-21.00 น. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

บทเรียนเด็กในช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ โดยอาทิตย์นี้
เป็นเรื่อง “พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน” 

   ข้อท่องจ าเด็กเล็ก : (โรม5:6) ขณะเมื่อเรายังขาดก าลัง  
พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาท่ีเหมาะสม”  

English Class Lesson: Hearing God 
“Living pure pleases God.” 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง-เด็กโต : (โรม 5:8) 
“แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย  
คือขณะท่ีเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรง

สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” 
 

Memory Verse : 2 Timothy 2:21(b) 
he will be a vessel for honorable use, set 
apart as holy, useful to the master of the 

house, ready for every good work 


