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ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
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  รายการวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2013 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณโยชูวา ค ู
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธณาศิรกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ มาร์ติน 
13.00-14.30 ชั้นเรียนพระวจนะ    
14.30-15.30 ประชุมครูคริสตจักรเด็ก    

ส ำนักงำน : สถำนนมัสกำร  
206 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-หำงดง  
ต.ป่ำแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร./แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail: actscm2012@gmail.com 
www.actschurchcm.com 
 

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



รกัรว่มรบัใช้   

 8 ธันวาคม 15 ธันวาคม 

ทีมต้อนรับ คุณปรีดา-คุณเอ คุณพัฒน-์คุณสร้อย 
น าอธิษฐาน คุณพันธสัญญ์ คุณวโรดม 
น านมัสการ  คุณโยชูวา คุณภาณุพันธ์ 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.แดน แลนคาสเตอร ์
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท ์ ทพญ.สิรีนุช 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัติ ทีม YPC ทีม JFJ 
ทีมล้างจาน กลุ่ม Pro + Missionary กลุ่มผู้ใหญ่ 
ครูคริสตจักรเด็ก น้ าผึ้ง-เติ้ล-อร-Mai-Manuela อ.หงึก-เปีย-เอ-Michelle W.-Yumi 

 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บัญชีเลขที่  816-210400-7  (ออมทรัพย์) 

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใชใ้นการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย  

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมทีคุ่ณทะเวทย ์   
 

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
08/12/2013 ตั้ม วันเกิด ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า 
15/12/2013 คุณแอน-สตีฟ ขอบคุณพระเจ้า ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
22/12/2013 ข้าวหม้อแกงหม้อ คริสต์มาส  ปุยฝ้าย วันเกิด 
29/12/2013 อุ้ม+คิด+ปุ๊ก วันเกิด อุ้ม+คิด+ปุ๊ก วันเกิด 

ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม้ 2014 

05/01/2014 Joshua & Sharon  ขอบคุณพระเจ้า แจน วันเกิด 
12/01/2014   หน่อย วันเกิด 
19/01/2014     
26/01/2014     
02/02/2014     
09/02/2014   แม่รจิต วันเกิดลูกชาย 
16/02/2014   หนึ่ง วันเกิด 
23/02/2014     
02/03/2014     
09/03/2014     
16/03/2014     
23/03/2014     
30/03/2014     
06/04/2014     
13/04/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2013 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
15 ธ.ค. 13.00-14.30 น. แจกคุกกี้ในชุมชน ชวนคนมางานคริสตมาส  
19 ธ.ค. 08.30-11.00 น. คริสตมาสในเรือนจ า เรือนจ ากลาง จ.ล าพูน 
19 ธ.ค. 18.00-21.00 น. คริสตมาสเซลล์พระคุณ  
20 ธ.ค. 18.00-24.00 น. แครอลิ่ง  
21 ธ.ค. 18.00-21.00 น. คริสตมาสเซลล์สวนดวก บ้านคุณอุดม (ขัวมุง) 
22 ธ.ค. 09.30-12.00 น. คริสตมาสเพื่อชีวิต ตอน “ รักสุดขอบฟ้า”  

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 

นับถอยหลังสู่งานคริสตมาส วันน้ีทีมงานจะมีตัวอย่างชุดประจ าชาติเพื่อ เป็น
แนวทางส าหรับพี่น้องในการแต่งกายมาในวันคริสตมาสมาให้ชมด้วย ติดตามได้
ในช่วงประชาสัมพันธ์ครับ ส่วนทีมละครก็เริ่มถ่ายท ากันไปแล้วอดใจรอชมละครท่ี   
สื่อถึงความหมายและร่วมกันค้นหา “รักสุดขอบฟ้า” ได้ในวันที่ 22 ธันวาคม นี้ครับ  
        คริสตมาส คือเวลาแห่งการหนุนใจและส่งต่อพระพรให้กับคนอื่นๆ ในอาทิตย์
หน้าเราจะมีกิจกรรมเดินแจกคุกกี้และบัตรเชิญให้กับคนในชุมชนบ้านแม่ข่าน้อย   
เพื่อเชิญเขามาร่วมงานคริสตมาสตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น 5 
สาย เตรียมตัวออกไปเป็นพระพรด้วยกั นนะครับ และ เตรียมพบกบังานคริสตมาส  
“รกัสดุขอบฟ้า” ในวนัอาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2013 เวลา 09.30-13.00 น. พร้อม
กับการแต่งกายในชุดประจ าชาติ อาหารที่หลากหลาย ละครคริสตมาสที่จะน าคุณ
ค้นหาความรักที่แท้จริง ส่วนในช่วงบ่ายวันที่ 22 ธ.ค. เวลา 13.30-15.30 น. เป็น
กิจกรรม outreach จัดงานคริสตมาสให้กับคนในชุมชนบ้านแม่ข่าน้อย ณ ศาลา
เอนกประสงค์บ้านแม่ข่าน้อย เรายังต้องการขนม ของขวัญ และคุกกี้แห่งพระพรอีก
จ านวนมาก หากพี่น้องมีภาระใจกรุณากรอกแบบฟอร์มการสนับสนุนกิจกรรมการ
ประกาศในครั้งนี้ได้ครับ ส าหรับข้าวหม้อ แกงหม้อ วันคริสตมา ส ท่านก็สามารถ       
มีส่วนด้วยเช่นกัน เขียนแจ้งรายการอาหารในแบบฟอร์มแล้วส่งคืนท่ีคุณอุ้มหรือ     
ทะเวทย์ได้ครับ   

       ส าหรับใครท่ีเขียนแบบฟอร์มขอมีป้ายช่ือไว้ วันน้ีท่านสามารถรับป้ายช่ือได้
ที่โต๊ะต้อนรับ และเรายังเปิดรับแบบฟอร์มตลอดเดือนน้ีนะครับ พี่น้อง สามารถเขียน
ข้อมูลในแบบฟอร์มขอมีป้ายช่ือที่โต๊ะต้อนรับแล้วส่งคืนให้ที่คุณทะเวทย์ และขอความ
ร่วมมือพี่น้องทุกท่านช่วยใส่ป้ายช่ือทุกวันอาทิตย์เพื่อที่เราจะสามารถทักทาย หนุนใจ 
กันและกันได้                      

 
  อ่านต่อนะครับ 



 
       วันน้ีมีหนังสือใหม่ม าแนะน า คือ “Planner ปี 2014” ผลิตโดย มานา - 
ประจ าวนั เล่มละ 50 บาท ,“ชีวิตท่ีเคล่ือนไปด้วยวตัถปุระสงค์ ” ปกใหม่ ขาย
เป็นคู่ พร้อมฉบบัเพ่ือการประกาศ เพียงชุดละ 150 บาท   และพระคัมภีร์
หลากหลายแบบ หลายขนาด ทั้งที่มีดัชนีและไม่ดัชนี ราคาเริ่มต้นท่ี 360 บาท    
หาซ้ือได้ที่ร้านหนังสือพันธกิจครับ  
        และส าหรบัสมาชิก QT. อย่าลืมรบั  QT.เดือนธนัวาคม พร้อมต่ออายุ
สมาชิกรายปี 300 บาท ด้วยนะครบั หากท่านต่ออายสุมาชิกแล้วสามารถรบั
กล่องใส่ QT.ของปี 2014 ได้ฟรี รับกล่องได้ปลายเดือนธันวาคมนี้ครับ และข่าวดี
ส าหรับใครท่ีอยากจะสั่ ง QT.ทั้งชุดของปีที่ 1 ,ปีท่ี 2 และปีที่ 3 เพื่อเป็นของขวัญ   
คริสตมาสและปีใหม่ ในราคาพิเศษเพียงชุดละ 350 บาท พร้อมค าอธิษฐานของ
พระเยซู ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่คุณทะเวทย์ครับ  

หลังจากเทศนาหนุนใจทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ใช้เวลาพูดคุย 
หนุนใจกัน และหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็มีกิจกรรมกลุ่มในเวลา 12.30-13.00 น. และ
ชั้นเรียนพระคัมภีร์ตามกลุ่มเวลา 13.00-14.30 น. เพื่อเตรียมทุกท่านสู่งาน
ประกาศคริสตมาส   

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ    
  

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

การจุดเทยีนสีต่างๆในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
สัปดาห์ที่ 1  เทียนสีฟ้า  หมายถึง เทียนแห่งค าพยากรณ์  
ระลึกถึงค าพยากรณ์ ที่พระเจ้าจะประทาน พระเมสสิยาห์มาบังเกิด 
สัปดาห์ที่ 2  เทียนสีเหลือง  หมายถึง เทียนแห่งทูตสวรรค ์  
ระลึกถึงข่าวด ี ที่พระเจ้าให้ทูตสวรรค ์มาแจ้งข่าวดีแกม่นุษย์ในโลก 
สัปดาห์ที่ 3  เทียนสีเขียว  หมายถึง เทียนแห่งผู้เลี้ยงแกะ 
ระลึกถึงคนเล้ียงแกะ ที่เล็กน้อยและต่ าต้อย ที่พระเจ้าทรงระลึกถึงเขา 
สัปดาห์ที่ 4  เทียนสีแดง   หมายถึง เทียนแห่งเบธเลเฮ็ม 
ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ ที่ทรงถ่อม และมาบังเกิดในรางหญ้าอันต่ าต้อย      
วันที่ 25 ธค.  เทียนสีขาว  หมายถึง เทียนพระเยซูคริสต ์
ระลึกถึง พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นความสว่างของโลก         
 

เป้าหมายการจุดเทียน 
ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลก  
ท าลายกิจการของความมืด (ความบาป)  
และเราทั้งหลายเป็นความสว่างของพระเจ้าในโลก 

 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก 
ใกล้ถึงเทศกาลแห่งพระพรแห่งปี คือช่วงเทศกาลวันคริสตมาส ซ่ึงปีนี้จะจัดขึ้นใน

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ช่วงเช้าจัดที่คริสตจักรของเราส่วนใน ช่วงบ่ายงานเราจะออกไป
จัดงานคริสต์มาสส าหรับชุมช นที่ศาลาการประชุมของหมู่บ้านด้วย  แต่ก่อนจะถึงวันงาน  
เราจะออกไปเชิญชวนพี่น้องในชุมชนใกล้ๆ คริสตจักรของเรามาร่วมงาน  ส่วนการร้อง
เพลงตามบ้านในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมนั้น เราก็ยังต้องการทูตสวรรค์และบ้านที่จะเปิดรับ
ทูตสวรรค์ด้วย   

พ่ีน้องที่ต้องการจะมีส่วนในพระพรที่ยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการถวายอาหาร ขนม 
เครื่องดื่ม หรือถวายเงินสนับสนุน หรือเปิดบ้านต้อนรับทูตสวรรค์ กรุณาให้ข้อมูลและ
ส่งคืนให้คุณทะเวทย์ ในวันอาทิตย์ด้วยครับ  
ชื่อ.........................................................................โทร............................................ 
มีความประสงค์ต้องการเป็นพระพรดังนี้ 
งานแตะต้องชุมชน 15 และ 22 ธันวาคม  
 ถวายคุกกี้ จ านวน..................ช้ิน (ส าหรับแจกพร้อมบัตรเชิญ) 
 ถวายเงินสนับสนุน งานประกาศคริสตมาสในชุมชน จ านวน.....................บาท 
 ถวายของขวัญ จ านวน............................ช้ิน 
งานคริสต์มาส “รักสุดขอบฟ้า” และข้าวหม้อแกงหม้อ 22 ธันวาคม  
 ถวายคุกกี้......................ช้ิน (ส าหรับแจกในงานเช้าวันอาทิตย์) 
 ถวายอาหาร.................................................................(โปรดระบุ) 
 ผลไม้……………............…… น้ า……………………. 
 ขนม……………...................  ของหวาน……………….  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ...........................................) 
แครอลิ่ง (ร้องเพลงอวยพรตามบ้าน) วันที่ 20 ธ.ค. 
 เปิดบ้านต้อนรับทูตสวรรค์ เวลาที่สะดวก ............................... 
 ร่วมเป็นขบวนทูตสวรรค์ 
 

(โปรดเขียนแผนท่ีด้านหลัง) 

บทเรียนเด็ก วันคริสต์มาส 
“ทูตสวรรค์บอกข่าวนางมารีย์” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

 

ขอเชิญคุณครูคริสตจักรเด็กทุกชั้นเข้าร่วม
ประชุมเพื่อเตรียมงานวันคริสต์มาส 
เวลา 14.30 น. ที่ห้อง YPC 

 
 

 

English Class Lesson:   
Kinder-4th  Journey With Jesus: Lesson 12 
5th-9th  Friends & Peer Pressure: Session 6b 

 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ าทุกชั้น : ลูกา 1:37 
“เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ส าหรับพระเจ้า” 
 

 




