
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013 

07.30-08.00 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ 
08.30-10.00 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน์ 
10.00 กิจกรรมกลุ่มนอกสถานที ่  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
   ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ มาร์ติน 

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   

 31 มีนาคม 7 เมษายน 
ทีมต้อนรับ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม ผู้ใหญ่ 
น านมัสการ  คุณภาณุพันธ์ คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.สตีฟ โรบินสัน 
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ ท.พญ.สิรีนุช 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 

ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก อ.หงึก-อ้อย-เอ-Jessica/Glory Joy แจน-หมุย-ผึ้ง  

 

 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 
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/น้องนนท์ 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   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
22/09/2013     
29/09/2013     
06/10/2013   กาแฟ วันเกิด 
13/10/2013   โด+เติ้ล ครบรอบแต่งงาน 
20/10/2013   น้ าตาล+น้ าผึ้ง วันเกิด 
27/10/2013   ฮันนาห์ วันเกิด 
03/11/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013   อธิภูมิ วันเกิด 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม มีพี่น้องส่วนหนึ่งได้ไปร่วมค่ายที่ฟื้นฟู ณ สถาบันพระคิสตธรรม

อมก๋อย ชื่อค่าย” รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่งครั้งที ่4 น าการฟื้นฟูสู่แผ่นดินไทย” ได้เห็นความหิว
กระหาย ความร้อนรนในการอธิษฐานทุกเช้า 05.30 น. การนมัสการสุดใจ การแสวงการทรงสถิต
ของพระเจ้า ขอให้ไฟทีพ่ระเจ้าจุดขึ้นส าหรับลูกค่ายทุกคน จะยังคงอยู่และส่งต่อไฟไปยังที่ๆ เขา
อยู่ ปีนี้มีคนมาร่วมค่ายประมาณ 8,000-9,000 คน แต่ก็คุ้มค่าที่ได้ไปครับ  
           วนัน้ีเป็นวนัอีสเตอร ์ ที่คริสเตียนทั่วโลกจะได้นมัสการเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ดังปรากฏในพระคัมภีรลู์กา บทที่ 24 ข้อ 46 “พระองค์ตรัสกับเขาว่า  
"มีค าเขียนไว้อย่างนั้นว่า  พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมาน  และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายใน
วันท่ีสาม” พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู ่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเราทั้งหลายจึงมี
ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตนิรันดร์คือ สัมพันธภาพส่วนบุคคลกับพระองค์ และกับพระบิดา (ยอห์น 17:3) 
พระคริสต์ซึ่งเป็นทรงเป็นขึ้นได้ถูกยกขึ้นอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า และเช่นเดียวกันกับ
พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่กับบรรดาผู้เชื่อ และฤทธานุภาพแห่งการฟื้นพระคริสต์ของพระองค์
มาสู่ชีวติของเรา และการด าเนินชีวิตของเราด้วย 
          พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือสรรพส่ิง และเพราะพระองค์ทรงอยู่ในเรา เราจึงมีชัยเหนือทุก
ส่ิงด้วย ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสิ่งใด ไม่ว่าเราจะต่อสู้กับอะไร ขอให้เรามอบส่ิงนั้นไว้กับพระองค ์
พระองค์ทรงสามารถจัดการกับสิ่งนั้น ๆ ได้ จงเชื่อวางใจในพระองค ์อ.เปาโลสรุปการด าเนิน
ชีวิตคริสเตียนด้วยค าเดียว คือ "พระคริสต์ " (ฟิลิปป ี1: 21 ) พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของทุกชีวิต 
เราจะมีชัยชนะได้ก็เพียงเมื่อเรายอมจ านนต่อพระองค์โดยความเชื่อ 
          ถ้าพระคริสต์ทรงพระชนม์ในท่าน จงให้พระองค์ทรงเปน็พระเจ้าในทุกส่วนของชีวิตท่าน 
นี่เป็นวิถีทางที่จะรู้จักฤทธานุภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค ์พี่น้องพร้อมให้พระเยซูมี
ชัยชนะในชีวิตของท่านหรือยังครับ  
          หลังการนมัสการวันน้ี เราจะมีกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ จะเร่ิมออกเดินทางใน
เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งปี้นี้ทุกกลุ่มจะไปที่ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม และทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน หนุนใจให้ไปใช้เวลาด้วยกันนะครับ 
 

อ่านต่อนะครับ 



              พระพรของหนังสือQT.  ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนีQ้T.ได้รับการตอบรับจากพี่น้อง 
คริสเตียนจากคริสตจักรอ่ืนๆทั้งในจ.เชียงใหม่และต่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศด้วย ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนสนใจส่ังซื้อ QT.ปี 2011-2012 ยกเซทและQT.ผู้เชื่อใหม่ รวมถึงบทเรียน
ผู้เชื่อใหม่เล่ม1,2,3 โดยมียอดสมาชิกต่างจังหวัดและต่างคริสจักร ประมาณ 70 คนแล้วครับ  
           QTเดือนเมษายนออกแล้ว รับได้หัวหน้ากลุ่มหรือที่คุณทะเวทย์ และใครที่ยังไม่ได้
รับกล่อง QT. กรุณามารับกล่องQT.ปี 2013 ด้วย รวมถึงQT.ฉบับย้อนหลังของเดือนมกราคม
และกุมภาพันธ์ สามารถติดต่อรับได้ที่คุณทะเวทย์ และกรณุาช่วยต่ออายุสมาชิกรายป ี300 
บาท ด้วยนะครับ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็อย่าเก็บไว้คนเดียว สามารถแบ่งปันและเขียนค า
พยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ และข่าวสุดท้ายจะมีการสัมมนา “น่ีคือการฟื้นฟู 
River Conference 2013” ในวันที่ 1-4 เมษายน 2013 ณ ศูนย์ฝึกอมรมและพัฒนาบุคลากร
สายน้ า (The River) อ.หางดง สัมมนาภาคกลางวันเวลา 09.00-15.30 น.ค่าลงทะเบียนคนละ 
400 บาท และภาคกลางคืน มีนมัสการ เทศนาฟื้นฟู ฟรี เวลา 19.00-21.00 น. สนใจติดต่อที่
คุณทะเวทย์ หรืออีเมล์ deang-5@hotmail.com โทร.082-714 1943  
            ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันอีสเตอรค์รับ    
 

กิจกรรมเดือน มีนาคม-เมษายน 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
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  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

บทเรียนเด็กอาทิตย์นี้จะเป็นบทสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวอีสเตอร์ โดย
อาทิตย์นี้เป็นเรื่อง “พระเยซูฟื้นคืนพระชนม”์ 

English Class Easter Lesson:  
 

ข้อท่องจ า: (ลูกา 24:6)  
“พระองค์ไม่อยู่ท่ีนี่   แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” 

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 

mailto:deang-5@hotmail.com

