
 
นิมิตคริสตจักร 

แผ่นดินพระคริสต์   

เปลี่ยนแปลงชีวิต   

พลิกฟ้ืนชุมชน  

 

ข้อความพันธกิจ 

“พันธกิจของเราคือรักพระเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด 

เพื่อเป็นชุมชนที่ส าแดง 

พระลักษณะพระคริสต์  

และรับใช้ผู้อื่นโดยฤทธิ์เดช 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยเน้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก” 

 
 

 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ์   วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณพันธสัญญ์  วรรธนาศิรกุล 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน์ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภีร์  ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน์ 
14.30-15.30 ประชุมทีมรักร่วมรับใช้    

 

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   

 26 พฤษภาคม 2 มิถุนายน 
ทีมต้อนรับ วันเพ็ญ/สุพรรณี/ประจิม คุณราตร/ีคุณเพ็ญพรรค 
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ์ คุณโยชูวา 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา นพ.เกรียงศักดิ์ อ.วรพงศ์ 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต อ.จิตพร 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก เอ-น้ าอ้อย-อ.หงึก- Yumi/Manuela ผึ้ง-แจน-หมุย- Cissy/Elli 

 

 
 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.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คณุทะเวทย์ 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 
12/05/2013 หมอจอย+หมอจ๋า วันเกิดพ่อ หมวย ขอบคุณพระเจ้า 
19/05/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
26/05/2013   แม่นงค(์ฮอร์ส) ขอบคุณพระเจ้า 
02/06/2013   ป้อม ขอบคุณพระเจ้า 
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   สร้อย วันเกิด 
21/07/2013   ซาช่า วันเกิด 
28/07/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
04/08/2013 แม่ต้อย แม่แต๋ว แม่เอ วันเกิด รจิต วันเกิด 
11/08/2013   เชอรี่+ปูเป้ วันเกิดเป ้
18/08/2013 ต่าย(คุณพร) วันเกิด ต่าย(คุณพร) วันเกิด 
25/08/2013 ลุงพัฒน์ + สร้อย วันเกิด ลุงพัฒน์ + สร้อย วันเกิด 
01/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
22/09/2013   เจ้น ขอบคุณพระเจ้า 
29/09/2013   แนน วันเกิดพ่อ 
06/10/2013 แอร์ (พันธกิจคนหูหนวก)  กาแฟ วันเกิด 
13/10/2013   โด+เติ้ล ครบรอบแต่งงาน 
20/10/2013 ฮันนาห์ วันเกิด น้ าตาล+น้ าผึ้ง วันเกิด 
27/10/2013   ฮันนาห์ วันเกิด 
03/11/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013   อธิภูมิ วันเกิด 
17/11/2013   น้ าอ้อย วันเกิด 
24/11/2013   แนน วันเกิดแม ่
01/12/2013   น้ าฝน วันเกิด 
08/12/2013   ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
15/12/2013   ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
22/12/2013   ปุยฝ้าย วันเกิด 
29/12/2013 อุ้ม-คิด-ปุ๊ก วันเกิด อุ้ม-คิด-ปุ๊ก วันเกิด 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
จากการประชุม call2all ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกุญแจหลายอย่างส าหรับการประกาศข่าว

ประเสริฐ และยุทธวิธีหนึ่งก็คือการอธิษฐาน ชาวโมริเวียนต้องอธิษฐานต่อเนื่อง 24 ชม.ยาวนาน
ถึง 100 ปี เพื่อรอคอยการฟื้นฟู ในสก็อตแลนด์ ดังนั้นกรรมการการอธิษฐานและทีมศบ.จึงได้
ก าหนดตารางอดอาหารอธิษฐาน 40 วันครั้งที ่1 โดยจะเร่ิมวันที่ 27 พ.ค. ถึง 5 ก.ค. 2013 
เพื่อให้พี่น้องในกลุ่มต่างๆเข้าร่วม โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆละ 10 วัน เริ่มจากทีมศบ.จนถึง
กลุ่มผู้ใหญ่ หากท่านอยากเห็นการเปล่ียนแปลง ทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว และในคริสตจักร
จักร หนุนใจให้จัดเวลาเพื่ออดอาหารอธิษฐานร่วมกันในครั้งนี้ครับ ดูรายละเอียดหัวข้ออธิษฐาน
จากใบแทรกได้ครับ  

Updateเก่ียวกบัค่ายสายใยรกั 2013 ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2013 ค่าลงทะเบียน
ค่ายออกมาแล้ว คือคนละ 1,500 บาท ปีนี้เราได้สถานที่ๆสวยงามท่ามกลางธรรมชาติแห่ง
ขุนเขา โรงแรมเบลวิลล่ารีสอร์ท เชียงใหม่ บนเส้นทาง หางดง-สะเมิง(www.bellevillaresort.com)  
ลองคลิกไปดูบรรยากาศได้ครับ c]tเพือ่สนับสนุนให้พี่น้องไปร่วมค่ายกันทุกคน คริสตจักรจึงได้
เปิด “ธนาคารสายใยรกั” ขึ้น จุดประสงค์เพื่อช่วยพี่น้องสะสมเงินลงทะเบียนเข้าค่าย และเพื่อที่
ท่านจะไม่พลาดพระพรในการไปค่าย หรือใครที่คิดว่าค่าละเบียนจะเป็นอุปสรรคไม่อยากไปค่าย 
เราขอหนุนใจให้รีบมาเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงินไปค่ายกัน เหลือเวลาอีกประมาณ 23 สัปดาห์ ก่อน
เข้าค่าย เพียงออมเงิน วนัละ 10 บาท หรอืสปัดาหล์ะ 70 บาท  ก็สามารถไปค่ายได้ พบกันที่
เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ โดยธนาคารจะเปิดท าการเวลา 11.30-12.30 น.  

วนัน้ีQT.เดือนมิถนุายน ออกแล้วนะครบั รับได้ที่โตะ๊ต้อนรับ หรือที่หัวหน้ากลุ่มของท่าน 
และขอหนุนใจให้ใชQ้T.ในการเฝ้าเดี่ยวของท่านอย่างสม่ าเสมอ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็
สามารถแบ่งปันและเขียนค าพยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  

อย่าลืมนะครับวันน้ี Acts Book Shop มีหนังสือใหม ่ที่น่าอ่าน เช่น ชีวิตท่ีเคลือ่นไปด้วย
วตัถปุระสงค ์ 180 บาท พลงัเปล่ียนชีวิต 150 บาท และ ตอบ 12 ค าถาม ยากๆในชีวิต 150 
บาท ทั้งสามเล่มเขียนโดย อ.ริค วอ์เร็น เชิญแวะอุดหนุนได้ที่ร้านหนังสือชั้น 1 ครับ  

บ่ายวันน้ีหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่จะเข้าร่วมสามัคคีธรรมตามกลุ่มต่างๆ เพื่อแบ่งปันค าพยาน 
อธิษฐานเผื่อและเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน พบกันที่ที่กลุ่มในเวลา 12.30 น.เป็นต้นไป หลังชั้นเรียน
พระคัมภีร์ เวลา 14.30-15.30 น.ขอเชิญพี่น้องที่มีส่วนรับใช้ในทีมต้อนรับทุกท่านประชุมพร้อมกัน
ที่ห้อง 102 เพื่อหนุนใจ และพัฒนางานต้อนรับในคริสตจักรมากยิ่งขึ้นครับ  

        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ    

http://www.bellevillaresort.com/


หัวข้ออธิษฐาน อดอาหารอธิษฐาน 10 วัน  
(ทุกกลุ่มอธิษฐานเหมือนกันทั้ง 10 วัน) 

 
 

ช่วงที่ 1 วันที่ 27 พ.ค.-5 มิ.ย. ทีมศบ. และมิชชันนารี  
ช่วงที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.-15 มิ.ย. กลุ่ม YPC และ Pro  
ช่วงที่ 3 วันที่ 16 มิ.ย.-25 มิ.ย. กลุ่ม JFJ และ TOA 
 ช่วงที่ 4 วันที่ 26 มิ.ย.-5 ก.ค. กลุ่ม ผู้ใหญ่  
 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม  การฟื้นฟูในคริสตจักร : ไฟแห่งการฟื้นฟูจะเทลงมา, ฟ้าสวรรค์เปิดออก,
การเคล่ือนในมิติเหนือธรรมชาต,ิ การฟังเสียงพระเจ้า, การหายโรค, การ
อัศจรรย์ในรูปแบบต่างๆ  

วนัท่ี 28 พฤษภาคม  ความบริสุทธิ์ในคริสตจักร : ปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระเจ้า, รักษาชีวิตที่
บริสุทธิ,์ ละทิ้งความบาปและเกลียดชังความบาป 

วนัท่ี 29 พฤษภาคม  การประกาศ-สร้างสาวก : หว่านเมล็ดแห่งพระกิตติคุณ, เป็นพยาน
ส่วนตัว, การเล้ียงดูผู้เชื่อใหม,่ การอ่านพระวจนะของพระเจ้าและเฝ้า
เด่ียวอย่างสม่ าเสมอ 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม การอธิษฐานในคริสตจักร : วิญญาณการอธิษฐานจะเทลงมาในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว กลุ่มต่างๆ และ กลุ่มเซลต่าง ,ๆ มีใจร้อนรนในการ
อธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้า 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม  การเกิดผล :น้ าพระทยัของพระเจ้าคือให้เราเกิดผล พระเจ้าจะลิดเรา 
ลิดแขนงเพื่อให้เราเกิดผล แม้นี่จะยากล าบาก เราอาจไม่ชอบ แต่
พระองค์รักเราและจะสร้างชีวิตของเรา พระองค์จะช่วยเราให้ผ่าน
กระบวนการนี้ไปได้ในทุกฤดูกาล เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่ Destiny 
(เป้าประสงค์อันสูงสุดที่พระองค์หมายพระทัยส าหรับเรา) ของเรา 

 
 
 
 
 

แนวทางการอธิษฐานเผื่อพี่น้องในกลุ่มต่าง  ๆ
 
- เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของคนอ่ืน 
- ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด อารมณ์ (สุขภาพ, ลักษณะท่าทาง, ท่าท,ี             

ความสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณและร่างกาย)  
- การคุ้มครอง (การทดลอง, การล่อลวง, ศัตร)ู;  
- การเรียนหรือการท างาน 
- การเงิน (การจัดเตรียมของพระเจ้าที่เหมาะสม) 
- ครอบครัว (คู่ครอง, บุตร, พ่อแม่พี่น้อง) 
วนัท่ี 1 มิถนุายน กลุ่มผู้ใหญ ่
วนัท่ี 2 มิถนุายน กลุ่ม YPC / กลุ่ม PRO 
วนัท่ี 3 มิถนุายน กลุ่ม JFJ / กลุ่ม TOA 
วนัท่ี 4 มิถนุายน คริสตจักรเด็ก 
วนัท่ี 5 มิถนุายน การเกิดผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนเด็กชั้นเด็กกลาง-เด็กโตอาทิตย์นี ้
     เรื่อง “ท่านและกลุ่มเซลล์ของท่าน” 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อท่องจ าเด็กกลาง-เด็กโต: (โรม 12:5) 
“พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคริสต์ 

และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันน้ัน”  

บทเรียนเด็กช้ันเด็กเล็กติดตามพระเยซู เรื่อง “เรียนรู้เร่ืองพระเจ้าในครอบครัว” 

ข้อท่องจ าเด็กเล็ก: (สดุดี 54:4) 
“พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า” 

English Class Lesson: “Used by God” 
 

Memory Verse : John 14:12a 
“Truly, truly, I say to you, whoever believes 

in me will also do the works that I do.” 
 


