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พระวิญญาณบริสุทธิ์  
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  รายการวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้นํานมัสการ คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล 
09.30-11.30 นมัสการ  ผู้แปลนมัสการ คุณเอริส  สุเดปัน 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภีร์  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   

 23 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

ทีมต้อนรับ คุณหม/ูคุณกาแฟ แม่ผึ้ง/หมวย 
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ์ คุณภาณุพันธ์ 
ผู้แปลนมัสการ คุณเอลิส คุณเอลิส 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ คุณสตีฟ วิดดอน 
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์  มาร์ติน ท.พญ.สิรีนุช 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัต ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ครูคริสตจักรเด็ก อ.หงึก-อ.หมุย-เติ้ล-Michelle แจน-น้ าอ้อย-เอ-Sarah 

 

 
 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 
23/06/2013 อ๋ัน ครบรอบแต่งงาน อ๊ีด วันเกิด 
30/06/2013 คุณวลัยพร วันเกิด อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
07/07/2013 ข้าวหม้อแกงหม้อครบรอบคจ.  YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า 
14/07/2013 น้องอิม วันเกิด สร้อย วันเกิด 
21/07/2013 อลัน เฮง วันเกิด ซาช่า วันเกิด 
28/07/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
04/08/2013 แม่ต้อย+แม่แต๋ว+แม่เอ+วนิดา 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 YPC CMU  ขอบคุณพระเจ้า รจิต วันเกิดลูก 
08/09/2013   รจิต วันเกิดลูก 
15/09/2013 เซลล์พระคุณ+ทิโมธีลานดาว ขอบคุณพระเจ้า 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 น้ําตาล+น้ําผึ้ง วันเกิด 
27/10/2013   ฮันนาห์ วันเกิด 
03/11/2013 เปีย+กอล์ฟ+แก้ว+ลี ่ วันเกิด ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
10/11/2013 แม่ผ้ึง วันเกิด อธิภูมิ วันเกิด 
17/11/2013   น้ําอ้อย วันเกิด 
24/11/2013   แนน วันเกิดแม ่
01/12/2013 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า น้ําฝน วันเกิด 
08/12/2013 ตั้ม วันเกิด 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 
ขอบคุณพระเจ้าส าหรับบรรยากาศการอดอาหาร 40 วัน ที่เราท าในระดับคริสตจักรในช่วงนี้ 

ซึ่งส่งผลฝ่ายวิญญาณ มีคนสนใจรับเชื่อ และมีคนมานมัสการมากขึ้น และค าเทศนาของอ.หมอ   
ก็เหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนี้อย่างมาก ที่จะสนับสนุนให้เราก้าวไปจน “สุดศักยภาพ” ได้
อย่างไร  ช่วงที ่4 ของการอดอาหารอธิษฐานโดยกลุ่มผู้ใหญ่ คือวันที่ 26 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค.  
ซึ่งในวันศุกร์ที ่5 ก.ค.ขอเชิญทุกท่านมาร่วมในมหกรรมอธิษฐานในโอกาสครบรอบ 22 ปีของ
คริสตจักรและฉลองครอบรอบ 3 ปี ส าหรับอาคารหลังนี้ ในหัวข้อ สุดศักยภาพ (Full Potential) 
เราจะมาร่วมกันแสวงหาพระเจ้าส าหรับก้าวต่อไปของคริสตจักรพันธกิจ เพื่อน้ าพระทัยของ
พระองค์ส าเร็จ ผ่านชีวิตของพวกเรา คริสตจักร และชุมชนที่เราอยู่ เจอกันวันศุกร์ที ่5 ก.ค. เวลา 
19.00-21.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ครับ        

ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. จะเป็นการนมัสการเฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปี และฉลองปีที่ 3 ของ
อาคารหลังนี้  นอกจากคําเทศนา วิดีโอ แล้ว ช่วงรับประทานอาหารกลางัน จะเป็นบรรยากาศ 
ข้าวหม้อ แกงหม้อ  พี่น้องสามารถนําอาหารมาร่วมจากกลุ่มเซลล์ ส่วนตัว หรือระดับกลุ่ม กรุณา
แจ้งรายการอาหารได้ที่คุณอุ้มหรือคุณทะเวทย ์

เตรียมพบกบัค่ายสายใยรกั “Full Potential”  วันที ่21-23 ตุลาคม นี้ แน่นอน กับสถานที่
ค่ายแห่งใหม่ บรรยากาศดี ท่ามกลางขุนเขา ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ถ.หางดง-สะเมิง สําหรับใคร 
ที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีค่าย วันน้ีเราขอหนุนใจให้ท่านรีบตัดสินใจโดยด่วน เพราะท่านมีเวลา 19 
สปัดาหนั์น้ เพื่อสะสมเงินให้ครบ 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนค่าย เมื่อทราบหัวข้อค่าย
แล้วอย่ารอช้า พบกันที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ เพียงออมเงิน วนัละ 10 บาท หรอื
สปัดาหล์ะ 70 บาท  ก็สามารถไปค่ายได้ ธนาคารจะเปิดทําการเวลา 11.30-12.30 น.  

วันน้ีQT. เดือนกรกฎาคม ออกแล้ว  รับได้ที่โต๊ะต้อนรับ ผมขอหนุนใจใหพ้ี่น้องใช ้QT.ใน
การเฝ้าเด่ียวของท่านอย่างสม่ าเสมอ อ่านQT.แล้วได้รับพระพรก็สามารถแบ่งปันและเขียนค า
พยานส่งที่หัวหน้ากลุ่มของท่านได้ครับ  

 บ่ายวันน้ีหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่จะเข้าร่วมสามัคคีธรรมตามกลุ่มต่างๆ เพื่อแบ่งปันค าพยาน 
อธิษฐานเผื่อและเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน พบกันที่ที่กลุ่มในเวลา 12.30 น.เป็นต้นไป  

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนีค้รับ    
    



หัวข้ออธิษฐาน อดอาหารอธิษฐาน 10 วัน  
(ทุกกลุ่มอธิษฐานเหมือนกันทั้ง 10 วัน) 

 
 

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

,การเคลื่อนในมิติเหนือธรรมชาติ, การฟังเสียงพระเจ้า, การหายโรค, 
การอัศจรรย์ในรูปแบบต่างๆ  

วันที่ 27 มิ.ย.  ความบริสุทธิ์ในคริสตจักร : ปรารถนาท่ีจะใกล้ชิดพระเจ้า, รักษาชีวิตที่
บริสุทธิ์, ละทิ้งความบาปและเกลียดชังความบาป 

วันที่ 28 มิ.ย.  การประกาศ-สร้างสาวก : หว่านเมล็ดแห่งพระกิตติคุณ, เป็นพยาน
ส่วนตัว, การเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่, การอ่านพระวจนะของพระเจ้าและ   
เฝ้าเดี่ยวอย่างสม่่าเสมอ 

วันที่ 29 มิ.ย. การอธิษฐานในคริสตจักร : วิญญาณการอธิษฐานจะเทลงมาในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว กลุ่มต่างๆ และ กลุ่มเซลต่างๆ, มีใจร้อนรนในการ
อธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้า 

วันที่ 30 มิ.ย.  การเกิดผล :น้่าพระทัยของพระเจ้าคือให้เราเกิดผล พระเจ้าจะลิดเรา 
ลิดแขนงเพ่ือให้เราเกิดผล แม้นี่จะยากล่าบาก เราอาจไม่ชอบ แต่
พระองค์รักเราและจะสร้างชีวิตของเรา พระองค์จะช่วยเราให้ผ่าน
ขบวนนี้ไปได้ในทุกฤดูกาล เพ่ือเราจะก้าวเข้าสู่ Destiny (เป้าประสงค์
อันสูงสุดที่พระองค์หมายพระทัยส่าหรับเรา) ของเรา 

วันที่ 1 กรกฎาคม กลุ่มผู้ใหญ ่
วันที่ 2 กรกฎาคม กลุ่ม YPC / กลุ่ม PRO 
วันที่ 3 กรกฎาคม กลุ่ม JFJ / กลุ่ม TOA 
วันที่ 4 กรกฎาคม คริสตจักรเด็ก 

แนวทางการอธิษฐานเผื่อพี่น้องในกลุ่มต่างๆ 
- เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของคนอื่น 
- ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด อารมณ์ (สุขภาพ, ลักษณะท่าทาง, ท่าที, 

ความสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณและร่างกาย)  
- การคุ้มครอง (การทดลอง, การล่อลวง, ศัตรู);  
- การเรียนหรือการท่างาน 
- การเงิน (การจัดเตรียมของพระเจ้าท่ีเหมาะสม) 
- ครอบครัว (คู่ครอง, บุตร, พ่อแม่พ่ีน้อง) 

วันที่ 5 กรกฎาคม ภูเขาท้ัง 7 – ป่าวประกาศการครอบครองของพระเจ้าส่าหรับภูเขา 
ทั้งเจ็ด และท่ีคริสเตียนจะสร้างผลกระทบและเข้าครอบครองจุดยุทธศาสตร์ในภูเขา       
แห่งอิทธิพลทั้งเจ็ด 

1. Government รัฐบาล 
2. Media and communication สื่อและการสื่อสาร ไอที 
3. Marketplace ธุรกิจ 
4. Arts and Entertainment ศิลปะ การบันเทิง และการกีฬา 
5. Education การศึกษา 
6. Family ครอบครัว 
7. Church and Ministry ศาสนา 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
27พค.-5กค. - อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน  

9 มิ.ย. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคริสตจักรเด็ก  
14 มิ.ย. 19.00-21.00 น, Youth Night  
15 มิ.ย. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  
21 มิ.ย. 19.00-21.00 น, ศุกร์พลับพลา  

 


