
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณวโรดม ขันอุระ 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.วรพงศ์  จริยพฤทธิพงศ ์
13.00-14.00 งานรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร  จริยพฤทธิพงศ ์
 ในคริสตจักร    

 

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 
ท่ีได้เปน็พระพรให้กับทุกท่าน 
ท่ีมาร่วมนมัสการพระเจ้า 
ในวันนี ้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางการสามัคคีธรรมของเรา 
ท่ีเปน็ชุมชนของพระองค์  
และหลังจากการนมัสการแล้ว 
ขอเรียนเชญิทุกท่านอยูร่วมใน 
การสังสรรค์และหนนุจิตชใูจ 
ด้วยกันขอพระเจ้าทรงอ านวย 
พระพรครับ 



รกัร่วมรบัใช้  

 13 เมษายน 20 เมษายน 

ทีมต้อนรับ คุณเป-้คุณรดา คุณจ-ูคุณประจมิ 
น าอธิษฐาน คุณนพนคร คุณพันธสัญญ ์
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณภาณุพันธ ์
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.วรพงศ ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา อ.จิตพร อ.ดไวท์  
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม JFJ ทีม YPC 
ทีมล้างจาน กลุ่ม JFJ - 

ครูคริสตจักรเด็ก 
แจน-น้้าตาล-หลิน-อร อ.หงึก-เปีย-เอ 

ผลการถวาย 

 30 มีนาคม 6 เมษายน 

สิบลด   
  -โอนผ่านธนาคาร   
อาหาร   
คริสตจักรเด็ก   
กองทุนอาคาร+เงินยืมซื้อที่ดิน   
พันธกิจคนหูหนวก   
พิเศษ : จ้าหน่ายหนังสือ (QT.)   
พิเศษ : กองทุนสร้างห้องผูใ้หญ-่โปร   
พิเศษ : ค่าเช่าสถานที ่   

รวม   

 ถวายทรัพย์เพื่อกองทุนอาคารคริสตจกัร กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่”ธนาคาร 

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

****หากต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี กรุณาท าเครื่องหมายบนซองถวาย 

เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาเดือนละ 1 ครั้ง ท่านสามารถรับได้ในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

เสรมิสร้างกนัและกนั รว่มผกูพนัภายในเซลล์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

QT.โดนใจประจ าสัปดาห์  
เพื่อเป็นการหนุนใจและสนับสนุนใหม้ีการใช้หนงัสือเฝ้าเด่ียว
มากขึ้น คริสตจักรจึงอยากใหพ้ีน่้องส่งค้าพยานถงึพระพร   
จากการใช้หนงัสือ QT. เมื่อเขยีนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที ่
คุณทะเวทย์ ทางทมีงานจะน้าคา้พยานของท่านไปหนุนใจ 
พี่น้องท่านอ่ืน ๆ ต่อไปครับ 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี    

ที่ผ่านมา ในปีนีพ้ีน่อ้งกย็งัสามารถเปน็พระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทะเวทย์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
13/04/2014 ทะเวทย ์ วันเกิด ข้าวฟา่ง วันเกิด 
20/04/2014   หนุ่ย วันเกิด 
27/04/2014   หมอผ้ึง-ต่อ วันเกิด 
04/05/2014     
11/05/2014   โนอาห ์ วันเกิด 
18/05/2014   เกรซ วันเกิด 
25/05/2014 YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า YPC CMU   ขอบคุณพระเจ้า 
01/06/2014     
08/06/2014   แม่นก วันเกิด 
15/06/2014     
22/06/2014     
29/06/2014     
02/07/2014     
09/07/2014     
16/07/2014     
23/07/2014     
30/07/2014     
03/08/2014     
10/08/2014   แม่รจิต วันเกิด 
17/08/2014     
24/08/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน เมษายน 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
13 เม.ย. 13.00-14.00 น. กิจกรรมวันครอบครัวไทย  
18 เม.ย. 19.00-21.00 น. มหกรรมอธิษฐานวนัศุกร์ประเสริฐ  
19 เม.ย. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก ห้อง 104 
20 เม.ย. 08.00-10.00 น. เฉลิมฉลองวันอีสเตอร ์  
27 เม.ย. 14.00-15.00 น. พิธีบัพติศมาในน้้า สระว่ายน ้าโรงเรียนเกรซ 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
สวัสดีวันปีใหม่ไทย หรือปีใหม่เมืองส าหรับทุกๆท่านครับ ในช่วงวันที่ 10-15 เม.ย. 

ศิษยาภิบาลและครอบครัวเดินทางไปพักร้อนที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา ขอพี่
น้องอธิษฐานเผื่อท่านและทั้งครอบครัวที่จะใช้เวลาพักผ่อนด้วยกัน และได้รับการ
ปกป้องทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับ  

ขอเชิญพี่น้องมารวมพลังในการอธิษฐานในวนัศุกรท์ี่ 18 เม.ย. นี้ เป็นวันศุกร์
ประเสริฐ รายการเริ่มเวลา 19.00 น. เราจะใช้เวลาใคร่ครวญถึงพระคุณและการ
เสียสละของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความรักส้าหรับเรา
ทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อ ร่วมรับศีลมหาสนิทระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์
โดยหัวข้อในปีน้ีชื่อว่า “รักยิ่งใหญ่” แล้วพบกันครับ  

ส่วนวันอสีเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. เราจะนมัสการด้วยกันในเวลา 08.00-
10.00 น. เราจะมาร่วมเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ด้วยกัน และ
หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมของกลุ่มนอกสถานที่ โดยกลุ่ม JFJ และTOA จะ
ไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ,กลุ่ม YPC จะไปที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ,กลุ่ม Pro 
จะไปที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ,กลุ่มผู้ใหญ่จะไปที่น้้าตก หมอกฟ้า ใครอยู่กลุ่ม
ไหนติดต่อที่หัวหน้ากลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ในกลุ่มนะครับ   

ส าหรับค่ายสายใยรักปีนี้เราเหลือเวลาอีกเพียง 13 สัปดาห์ ก็จะถึงค่ายสาย 
ใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท 
(เริ่มวันพฤหัสเย็น,วันศุกร์, ออกเสาร์เที่ยง) และหัวข้อค่ายปีนี้คือ Intimacy with 
God : สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ปีนี้ค่าลงทะเบียนส้าหรับห้องพักและห้องประชุมจะ
ขยับขึ้นเป็น ท่านละ 1,700 บาท (ไม่รวมค่าบริหาร)  ดังนั้นเพื่อที่ท่านจะไม่พลาด
ส้าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจให้ท่านเร่ิมสะสมเงินลงทะเบียนค่ายล่วงหน้าอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 80-100 บาท เพื่อที่ท่านจะเข้าค่ายอย่างสบายใจ และไม่เป็นภาระใน
ภายหลัง พบกับที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 



QT.เดือนเมษายนออกแล้ว รูปเล่มสวยงาม รับได้ที่หัวหน้ากลุ่มของท่าน หาก
ท่านต้องการเติบโตและสนิทสนมกับพระเจ้า ผมขอหนุนใจให้ทุกท่านใช้QT.อย่าง
สม้่าเสมอ ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนเมษายนเราจะใช้พระธรรมสดุดี
บทท่ี 27 ดูได้จากใบแทรกนะครับ  

ส้าหรับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัพติสมาในน้้า ขอแจ้งชื่อที่หัวหน้ากลุ่ม
หรือหัวหน้าเซลล์ของท่านด่วน และเราจะมีพิธีรับบัพติสมาในน้ าวันที่ 27 
เมษายน เวลา 14.00-15.00 น. ที่สระว่ายน้้าโรงเรียนเกรซ เตรียมตัวให้พร้อม
ด้วยนะครับและทางคริสตจักรจะจัดอบรมก่อนบัพติสมาในวันน้ันให้ท่านด้วย 

หลังจากทานอาหารกลางวัน เราจะได้แสดงออกถึงความรักและเคารพผู้อาวุโส
ในคริสตจักร ด้วยการรดน้ าด าหัว ในเวลา13.00-14.00 น. ขอพี่น้องทุกท่านเข้า
ร่วมด้วยนะครับ และหากท่านใดต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือไปพักร้อนในช่วง
สงกรานต์ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านใน
การสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00-21.00 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนอีสเตอร์ 
บทที่ 5 เรื่อง “พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน” 

 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ าเดก็กลาง-เด็กโต : 
“แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรัก 
ของพระองค์แก่เราท้ังหลาย 

คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่น้ัน 
พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 

(โรม 5:8) 
 

English Class Lesson:   
 Kinder-4th  : 
5th-9th :  

  

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ าเดก็เลก็ :  
“ขณะเมื่อเรายังขาดก าลัง  

พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์ 
เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม” 

(โรม5:6) 



 

สดุดี 27 
1 พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลวัผู้ใดเล่า  พระเจ้าทรงเป็นที่ก าบังเขม้แข็ง 
แห่งชีวิตข้าพเจา้ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร 
2 เมื่อคนท าชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้า  เพื่อจะกิ นเนือ้ข้าพเจ้า  
คือปฏิปักษ์และคู่อริของขา้พเจ้า  เขาจะสะดุดและล้มลง 
3 แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ขา้พเจ้า  จิตใจของข้าพเจา้จะไม่กลัว  
แม้ข้าพเจ้าจะได้รับภยัสงคราม  ข้าพเจา้ยังไว้ใจไดอ้ยู่ 
4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า  ซึ่งขา้พเจ้าจะ 
เสาะแสวงหาเสมอ  คือทีข่้าพเจ้าจะไดอ้ยู่ในพระนเิวศของพระเจ้า   
ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของขา้พเจ้า  เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า  
และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 
5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อนขา้พเจ้าในที่ก าบังของพระองค์  
ในยามยากล าบาก  พระองค์จะปิดข้าพเจา้ไว้ภายใต้ร่ม
พลับพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไวสู้งบนศิลา 
6 และบัดนี้ศีรษะของขา้พเจ้าจะเชดิขึ้น  เหนือศตัรูของ
ข้าพเจ้าที่อยูร่อบข้าง  และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชา
ในพลับพลาของพระองคด์้วยการโหร่้อง  
ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงและถวายสดดุีแด่พระเจ้า 
7 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอ
ทรงกรุณาและตรัสตอบขา้พระองค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


