
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระคริสต ์
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  
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  รายการวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ   คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงสิริวัฒน์ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.วรพงศ์  จริยพฤทธิพงศ ์
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร  จริยพฤทธิพงศ ์
13.00-14.30 ชั้นเรียนพระวจนะ    

 

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   

 19 มกราคม 26 มกราคม 

ทีมต้อนรับ คุณพร-คุณแขก คุณประจิม-คุณจู 
น าอธิษฐาน คุณวโรดม คุณจีราภรณ์ 
น านมัสการ  คุณภาณุพันธ ์ คุณพันธสัญญ์ 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร อ.ดไวท์ 
ประกอบพิธีมหาสนิท คุณอดิศร - 
ทีมปรนนิบัติ ทีม JFJ ทีม YPC 
ทีมล้างจาน กลุ่ม ผู้ใหญ ่ กลุ่ม YPC 

ครูคริสตจักรเด็ก น้้ำผึ้ง-เปีย-อร-Mai-Manuela อ.หงึก-/น้้าอ้อย-เอ-Cissy-Elli  

ผลการถวาย 

 5 มกราคม 12 มกราคม 

สิบลด   
  -โอนผ่านธนาคาร   
อาหาร   
คริสตจักรเด็ก   
กองทุนอาคาร+เงินยืมซื้อที่ดิน   
พันธกิจคนหูหนวก   
พิเศษ : จ าหน่ายหนังสือ (QT.)   
พิเศษ : ห้องผู้ใหญ่   
พิเศษ : บ ารุงสถานที่   

รวม   

 ถวายทรัพย์เพ่ือกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจกัรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

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

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย  

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

เสริมสร้างกันและกัน ร่วมผูกพันภายในเซลล์ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจกัรจึงอยากให้ พี่น้องส่งค้าพยานถึงพระพร  
จากการใช้หนังสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค้าพยาน  
ของใครผ่านการคัดเลือก จะได้ลงใน QT. เดือนต่อๆ ไปครับ  
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี   

ที่ผ่านมา ในปีนี้พี่น้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
19/01/2014 เอ๋   ขอบคุณพระเจ้า น้ าฝน วันเกิดคุณแม ่
26/01/2014 แม่ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า แอน วันเกิด 
02/02/2014     
09/02/2014 Ann+Steve Whiddon  แม่รจิต วันเกิดลูกชาย 
16/02/2014   หนึ่ง วันเกิด 
23/02/2014   อิงอร  วันเกิด 
02/03/2014 อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูลี ่ ขอบคุณพระเจ้า 
09/03/2014     
16/03/2014     
23/03/2014     
30/03/2014     
06/04/2014     
13/04/2014     
20/04/2014     
27/04/2014     
04/05/2014     
11/05/2014 โนอาห ์ วันเกิด   
18/05/2014     
25/05/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
01/06/2014     
08/06/2014     
15/06/2014     
22/06/2014     
29/06/2014     
06/07/2014     
13/07/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือน มกราคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธษิฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
19 ม.ค. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคจ.เด็ก ห้อง 103 
26 ม.ค. 14.00-15.00 น. บัพติศมาในน้้า  สระว่ำยน้้ำโรงเรียนเกรซ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าช่วงท่ีผ่านมามีคนที่สนใจและคนใหม่ๆเข้ามาในคริสตจักรมากขึ้น   

บางท่านรู้จักเราผ่านมาทางเว็บไซต์ และติดตามค้าเทศนามาโดยตลอด วันนี้พี่น้องอย่าลืม
ทักทายและต้อนรับคนใหม่ๆด้วยนะครับ และเรายังตองการทีมงานด้านมีเดียอีกจ้านวน
มาก ใครที่อยากจะรับใช้ร่วมกันติดต่อท่ีทรัพย์ได้ครับ  

ตามท่ีได้แจ้งไปแล้วว่า ค่ายสายใยรักปีน้ี  เราจะจัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 
ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ท่ีเดิมของปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานได้จองห้องประชุมและสถานท่ีไว้
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อหนุนใจให้ทุกคนได้ไปค่ายกัน วันนี้ธนาคารสายใยรักเริ่มเปิด     
ท้าการแล้ว เชิญพี่น้องแวะมาฝากเงินได้ในเวลา 11.30-12.30 น. ซึ่งเราจะมีเวลาสะสมเงิน
ลงทะเบียนค่ายประมาณ 25 สัปดาห์ เพียงท่านฝากเงินสัปดาห์ละ 60 บาท ก็จะมีเงิน
ลงทะเบียนไปค่ายได้ครับ ค่าลงทะเบียนเร่ิมต้นที่ 1,500 บาท พบกับท่ีเค้าเตอร์ธนาคาร
สายใยรักครับ  

วันนี้ร้านหนังสือ Acts Book Shop เรามีหนังสือใหม่มา
แนะน้า คือ  พระเจ้าเป็ นเจ้าของบริษัท (God owns my 
business) เขียนโดยสแตนลี แทม ราคาเล่มละ 99 บาท 
ของส านักพิมพ์ CED  ไม่เพียงนักธุรกิจท่ีควรอ่านเล่มนี้    
เราท้ังหลายสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีคุณสแตนลี มีใน
พระเจ้าเมื่อเข้ามอบธุรกิจท้ังหมดให้พระองค์ดูแล  ส่วนชีวิต   
ที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ แพ็คคู่ชุดละ 150 บาท ก็ยัง   
มีจ้าหน่ายอยู่นะครับ  และส้าหรับสมาชิก QT. อย่าลืมต่ออายุ
สมาชิกพร้อมกับรับกล่องใส่ QT.ของปี 2014 ได้ฟรี  

 ในปีนี้คริสตจักรอยากจะหนุนใจพี่น้องท่ีจะใคร่ครวญพระวจนะอย่างสม่้าเสมอ โดยเรา
จะเน้นในการท่องพระคัมภีร์มากขึ้น เริม่จากสดุดีบทท่ี 16 ดูได้จากใบแทรกนะครับ  

หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ เรายังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์
ตามปกติตามกลุ่มต่างๆ ในเวลา 12.-30 น. เป็นต้นไป ขอพี่น้องจัดเวลาและเข้าร่วมสามัคคี
ธรรม หนุนใจซึ่งกันและกัน ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน และหลังจากนั้นขอเชิญครูคริสตจักร
เด็กประชุมร่วมกันท่ีห้อง 103 ในเวลา 14.30-15.30 น.  

       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ และสวัสด ี  
ปีใหม่พี่น้องทุกท่านครับ  



10 ค ำถำมส ำหรับปี 2014 
1.อะไรคือสิ่งหนึง่ที่คุณสามารถท าได้ในปีนีเ้พื่อเพิ่มความสุขของคุณในพระเจ้า? 
2.อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดส าหรับมนุษยซ์ึง่คุณจะขอให้พระเจ้าทรงท าในปีนี้? 
3.อะไรคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่คุณท าได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชวีิตครอบครัวของคุณ 
  ในปีนี?้ 
4.วินัยฝ่ายวิญญาณอะไรที่คุณต้องการท าให้ก้าวหน้าในปีนี้?  
  และคุณจะท าอยา่งไร? 
5.อะไรคือสิ่งที่เสียเวลาที่สุดในชวีิตของคุณ และคุณจะท าอยา่งไรกับมัน? 
6.อะไรคือสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ที่สุดซึง่คุณสามารถชว่ยให้คริสตจักรของคุณ 
   แขง็แรง? 
7.คุณจะอธิษฐานอยา่งร้อนรนที่สุดเพื่อความรอดของใครในปีนี้? 
8.โดยพระคุณของพระเจ้า วิธีการอะไรที่ส าคัญที่สุดที่คุณพยายามท า 
   เพื่อให้ปีนีแ้ตกต่างจากปีก่อน? 
9.อะไรคือสิ่งหนึง่ที่คุณสามารถท าเพื่อปรับปรุงชวีิตอธิษฐานของคุณในปีนี้? 
10.สิ่งเดียวที่คุณตัง้ใจที่จะท าในปีนีซ้ึง่จะส าคัญในอีก 10 ปีขา้งหน้า? ในนิรันดร? 
1. What's one thing you could do this year to increase your enjoyment of God? 
2. What's the most humanly impossible thing you will ask God to do this year? 
3. What's the single most important thing you could do to improve the quality of your 
family life this year? 
4. In which spiritual discipline do you most want to make progress this year, and what 
will you do about it? 
5. What is the single biggest time-waster in your life, and what will you do about it this year? 
6. What is the most helpful new way you could strengthen your church? 
7. For whose salvation will you pray most fervently this year? 
8. What's the most important way you will, by God's grace, try to make this year 
different from last year? 
9. What one thing could you do to improve your prayer life this year? 
10. What single thing that you plan to do this year will matter most in 10 years? In eternity? 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กโต ปฐมกาล บทที่3 
“วันท่ีเปลี่ยนแปลงโลก” 

English Class Lesson:   
Kinder-4th  :  Discipleship Basics Lesson 3 
 5th-9th : Friends & Pressure 8a 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า : โรม 6:23 
“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย  
แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ 
ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

 
 

 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“ท้องฟ้าแสนสวย” 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า: สดุดี 89:11 
“ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์” 

 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “พระเยซูทรงห้ามพายุ” 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า : ฟีลิปปี 4:13 
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ 

โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า 
 

 

http://www.christianity.com/church/missions-and-evangelism/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สดุดี 16 
1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ 

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ 
2ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า 

“พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ 
นอกเหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย”  

3วิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐ เป็นพวกท่ีข้าพเจ้าปีติยินดีด้วย 
4แตบ่รรดาผู้ที่เลือกพระองค์อ่ืน ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น 

ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดออกบูชาเหมือนกับเขาเหล่านั้น 
หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั้น 

5พระเจ้าทรงเป็นองค์ท่ีข้าพเจ้าเลือก 
พระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้ 

6เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ที่ร่มรื่น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี 
7ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ผู้ประทานค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้า 

เออ ในกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า 
8ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ 

เพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว 

9เพราะฉะนั้น จิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็ปรีดา 
ร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วย 

10เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตาย 
หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น 

11พระองค์ทรงส าแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ 
ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น 

ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์  


