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สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระคริสต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาต ิ

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ที่สร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 
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  รายการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ   คุณพันธสัญญ์ วรรธนาศริกุล 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-13.00 กิจกรรมกลุ่ม  ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ มาร์ติน 
13.00-14.30 ชั้นเรียนพระวจนะ    

 

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

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ได้เป็นพระพรให้กับทุกท่าน 
ที่มาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี้ ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ที่เป็นชุมชนของพระองค์  
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชิญทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนุนจิตชูใจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัร่วมรบัใช้  

 26 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 

ทีมต้อนรับ คุณประจิม-คุณจู คุณน้อง-คุณนก 
น าอธิษฐาน คุณจีราภรณ์ คุณทะเวทย์ 
น านมัสการ  คุณพันธสัญญ์ คุณโยชูวา 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ อ.วรพงศ์ 
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ อ.จิตพร 
ประกอบพิธีมหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบัติ ทีม YPC ทีม JFJ 
ทีมล้างจาน กลุ่ม YPC กลุ่ม JFJ 

ครูคริสตจักรเด็ก อ.หงึก-/น้้าอ้อย-เอ-Cissy-Elli  เติ้ล-อ.หมุย-ผึ้ง-Kathy Grace- Yumi 

ผลการถวาย 

 12 มกราคม 19 มกราคม 

สิบลด   
    -สิบลด ธนาคาร   
อาหาร   
คริสตจักรเด็ก   
กองทุนอาคาร+เงินยืมซื้อที่ดิน   
พันธกิจคนหูหนวก   
พิเศษ : จ้าหน่ายหนังสือ (QT.)   
พิเศษ : บ้ารุงสถานที่   

   

รวม   

 ถวายทรพัย์เพื่อกองทุนอาคารคริสตจักร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจักรพนัธกิจเชียงใหม”่ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยเซ็นทรลัแอร์พอร์ต เชียงใหม่   บญัชีเลขที่  816-210400-7  (ออมทรพัย์) 

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย  

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

เสริมสร้างกันและกัน ร่วมผูกพันภายในเซลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือเฝ้าเดี่ยว
มากขึ้น คริสตจักรจึงอยากให้ พี่น้องส่งค้าพยานถึงพระพร  
จากการใช้หนังสือ QT.  
เมื่อเขียนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที่คุณทะเวทย์ และค้าพยาน  
ของใครผ่านการคัดเลือก จะได้ลงใน QT. เดือนต่อๆ ไปครับ  
 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี    

ที่ผ่านมา ในปีนี้พี่น้องก็ยังสามารถเป็นพระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได ้โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีคุ่ณทะเวทย ์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
26/01/2014 แม่ผ้ึง ขอบคุณพระเจ้า แอน วันเกิด 
02/02/2014   โด+เติ้ล   วันเกิด 
09/02/2014 Ann+Steve Whiddon  แม่รจิต วันเกิดลูกชาย 
16/02/2014 หมอนิ้ง+หมอปั๋ง วันเกิด หนึ่ง วันเกิด 
23/02/2014 หมอจ๋า   วันเกิด อิงอร  วันเกิด 
02/03/2014 อ.หมุย+จูล่ี ขอบคุณพระเจ้า อ.หมุย+จูล่ี 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   โนอาห์ วันเกิด 
18/05/2014     
25/05/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
01/06/2014     
08/06/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2014 
วันที ่ เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
1,15 ก.พ. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 104 

3 ก.พ. 14.30-15.30 น. ประชุมหัวหน้ากลุ่ม และทีมพบศบ. ห้อง 104 
10 ก.พ. 14.30-15.30 น. ประชุมครูคจ.เด็ก ห้อง 103 
16 ก.พ. 18.00-20.00น. รักร่วมรับใช้ โรงอาหารคริสตจักร 

7,21 ก.พ. 19.00-21.00 น. อธิษฐานศุกร์พลับพลา ห้อง 106  
28 ก.พ. 18.30-21.30 น. อวยพรเชียงใหม่ 2014 อาคารสายธารธรรม ม.พายัพ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
อีกไม่กี่วันเราก็ผ่านเดือนแรกของปีแล้ว วันนี้ท่านได้ท้าในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วหรือยัง ส้าหรับเดือน

แห่งความรัก เดือนกุมภาพันธ์ เราก็มีกิจกรรมและงานหลายอย่าง เร่ิมด้วยการอธิษฐานศุกร์
พลับพลา ในวันศุกร์ท่ี 7 ก.พ. น าโดยกลุม่ YPC ขอพี่น้องจัดเวลามารวมพลังอธิษฐานด้วยกันนะ
ครับ ครั้งที่แล้วเรามี 45 คนที่มาร่วมอธิษฐานซึ่งเป็นมิติใหม่ของการอธิษฐานในปีนี้จริงๆ  และในวัน
อาทิตย์ที่ 16 ก.พ. เป็นวัน “รักร่วมรับใช”้ โดยคริสตจักรจะหนุนใจพี่น้องที่มีส่วนรับใช้ในคริสตจักร
ทั้งหมดมาขอบคุณพระเจ้าและรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน รายการจะพิเศษอย่างไร  อดใจรอนะ
ครับ ส่วนวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 2014 เรามีนัดการไปรวมพลังอธิษฐานระดับเมืองในงาน  อวยพร
เชียงใหม่ 2014 ในเวลา 18.30-21.30 น. ณ อาคารสายธารธรรม ม.พายัพ แม่คาว พลาดไม่ได้นะ
ครับ มารวมพลังอธิษฐานให้เกดิความสงบสุขในบ้านเมืองด้วยกัน  

ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่า ค่ายสายใยรักปีนี้  เราจะจัดในวันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ 
เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ที่เดิมของปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานได้จองห้องประชุมและสถานที่ไว้เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นเพ่ือหนุนใจให้ทุกคนได้ไปค่ายกัน วันนี้ธนาคาร สายใยรักเริ่มเปิดท้าการแล้ว เชิญพี่
น้องแวะมาฝากเงินได้ในเวลา 11.30-12.30 น. ซึ่งเราจะมีเวลาสะสมเงินลงทะเบียนค่ายประมาณ 
25 สัปดาห์ เพียงท่านฝากเงินสัปดาห์ละ 60 บาท ก็จะมีเงินลงทะเบียนไปค่ายได้ครับ 
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,500 บาท พบกับที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ  

วันน้ีร้านหนังสือ Acts Book Shop เรามีหนังสือใหม่มาแนะน้า คือ พระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัท 
(God owns my business) เขียนโดยสแตนลี แทม ราคาเล่มละ 99 บาท ของส านักพิมพ์ CED  
ไม่เพียงนักธุรกิจที่ควรอ่านเล่มนี้ เราทั้งหลายสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ที่คุณสแตนลี มีในพระเจ้า
เมื่อเข้ามอบธุรกิจทั้งหมดให้พระองค์ดูแล  ส่วนชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ แพ็คคู่ชุดละ 
150 บาท ก็ยังมีจ้าหน่ายอยู่นะครับ และส าหรับสมาชิกQT. วันนีQ้T.เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่ง
ความรักออกแล้ว อย่าลืมรับที่หัวหน้ากลุ่ม และขอความร่วมมือต่ออายุสมาชิก 300 บาท พร้อมกับ
รับกล่องใส ่ QT.ของปี 2014 ได้ฟรี  ในปีนี้คริสตจักรอยากจะหนุนใจพี่น้องที่จะใคร่ครวญพระวจนะ
อย่างสม่้าเสมอ เริ่มจากการท่องพระธรรมสดุดีบทที่ 16 ดูได้จากใบแทรกนะครับ  

หลังจากทานอาหารกลางวัน แต่ละกลุ่มยังมีกิจกรรมกลุ่มและชั้นเรียนพระคัมภีร์ตา มปกติ 
เริ่มในเวลา 12.-30 น. เป็นต้นไป ขอพี่น้องจัดเวลาและเข้าร่วมสามัคคีธรรม หนุนใจซึ่งกันและกัน 
ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันด้วยนะครับ  ขอพระเจ้า อวยพรพ่ีน้องทุกท่านใน การสามัคคีธรรมร่วมกัน
ในวันนี้ครับ 



 

สดุดี 16 
1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ 

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ 
2ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า 

“พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ 
นอกเหนือพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย”  

3วิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐ เป็นพวกที่ข้าพเจ้าปีติยินดีด้วย 
4แต่บรรดาผู้ที่เลือกพระองค์อื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น 

ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดออกบูชาเหมือนกับเขาเหล่านั้น 
หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกช่ือพระนั้น 

5พระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพเจ้าเลือก 
พระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้ 

6เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ที่ร่มรื่น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี 
7ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ผู้ประทานค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้า 

เออ ในกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า 
8ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ 

เพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว 

9เพราะฉะนั้น จิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็ปรีดา 
ร่างกายของขา้พเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วย 

10เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตาย 
หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น 

11พระองค์ทรงส าแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ 
ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเป่ียมล้น 

ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย ์
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนเด็กโต ปฐมกาล บทที่4 
“ความบาปแพร่กระจายและน้้าท่วมโลก” 

English Class Lesson:   
Kinder-4th & 5th-9th :Review Character First: Obedience 

:  Review Character First: Gratefulness 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ้า : โรม 6:23 
“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย  
แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร ์
ในพระเยซคูริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

 
 

 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

บทเรียนชั้นเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“ทะเลสีคราม” 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ้า: สดุดี 95:5ก 
“ทะเลเป็นของพระองค์  

เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน” 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “ลูกสาวไยรัส” 

ข้อพระคัมภีร์ท่องจ้า :ฟีลิปปี 4:6 
“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ 

แต่จงทูลเรื่องความปรารถนา 
ของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า 

 
 


