
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณโยชูวา ค ู
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ ผศ.ดร..อนศุาล เพิ่มสุวรรณ 
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.แดน  แลนคาสเตอร ์
14.00-15.00 บัพติศมาในน้้า  ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนชุ วรรธนาศิรกุล 

 

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  

 27 เมษายน 4 พฤษภาคม 

ทีมต้อนรับ คุณจ-ูคุณประจมิ คุณพัฒน-์คุณสร้อย 
น าอธิษฐาน คุณนพนคร คุณพันธสัญญ ์
น านมัสการ  คุณโยชวูา คุณโยชวูา 
ผู้แปลนมัสการ อ.อนุศาล อ.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.แดน  แลนคาสเตอร ์ อ.นพ.เกรียงศักดิ ์
ผู้แปลเทศนา ท.พญ.สิรีนุช คุณทรงสถิต 
ประกอบพิธมีหาสนิท - - 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม YPC ทีม JFJ 
ทีมล้างจาน Pro+Missionary กลุ่มผู้ใหญ ่

ครูคริสตจักรเด็ก 
แจน-น้ าอ้อย-ผึ้ง น้ าผึ้ง-อ.หมยุ-ผึ้ง 

ผลการถวาย 

 13 เมษายน 20 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  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณุทะเวทย์   

วนัท่ี ผูถ้วายอาหาร เน่ืองในโอกาส ผูถ้วายดอกไม้ เน่ืองในโอกาส 
27/04/2014   หมอผ้ึง-ต่อ วันเกิด 
04/05/2014   เอกจิต  
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     
06/07/2014     
13/07/2014     
20/07/2014     
27/07/2014 จูลี่ วันเกิด จูลี่ วันเกิด 
03/08/2014     
10/08/2014   แม่รจิต วันเกิด 
17/08/2014     
24/08/2014     
31/08/2014     
07/09/2014     
14/09/2014     

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน เมษายน-พฤษภาคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
27 เม.ย. 14.00-15.00 น. พิธบีัพติสมาในน้้า สระว่ายน ้าโรงเรียนเกรซ 
2,16 พ.ค. 14.30-15.30 น. ศุกร์พลับพลา ห้อง 104 

4 พ.ค. 14.30-15.30 น. หัวหน้ากลุ่ม,ทีมงานประชุม รว่มกับทีมศบ.  
9 พ.ค. 19.00-21.00 น. Youth Night  
17 พ.ค. 14.30-15.30 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  

19 พ.ค.-27 มิ.ย. อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน เผื่อค่ายสายใยรัก  

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
ขอบคุณพระเจ้าส าหรับวันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ที่ผ่านมาเราได้ระลึกถึงการ

สิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีความหมายกับเรา
ทั้งหลายท่ีเป็นคริสเตียน ว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแต่พระองค์ยังทรงพระ
ชนม์อยู่ ทรงสถิตกับเราที่เป็นผู้เชื่อ วันน้ีท่านมีประสบการณ์การฟื้นคืนพระชนม์
ร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง ส่วนกิจกรรมกลุ่มต่างๆในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ติดตามได้ใน Acts New ช่วงประชาสัมพันธ์ครับ    

ใกล้เข้ามาแล้วส าหรับค่ายสายใยรักปีนี้เราเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือน ก็จะ
ถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิล
ล่า รีสอร์ท (เริ่มวันพฤหัสเย็น,วันศุกร์, ออกเสาร์เที่ยง) และหัวข้อค่ายปีน้ีคือ 
Intimacy with God : สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ปีนี้ค่าลงทะเบียนส้าหรับห้องพัก
และห้องประชุมจะขยับข้ึนเป็น ท่านละ 1,700 บาท (ไม่รวมค่าบริหาร)  ดังนั้นเพื่อที่
ท่านจะไม่พลาดส้าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจให้ท่านเร่ิมสะสมเงินลงทะเบียน
ค่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 80-100 บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนค่าย พบกับที่
เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ 

วันน้ีช่วงทานอาหารกลางวันขอเชิญผู้เชื่อใหม่ที่จะรับบัพติศมาในน้้าทุกท่านเข้า
อบรมกับอ.หมอที่ห้อง 104 เพื่อท้าความเข้าใจก่อนที่จะรับบัพติศมา 

 และขอให้ทุกคนเตรียมตัวที่สระว่ายน้้าโรงเรียนเกรซ ในเวลา 13.30 น.เพื่อเราจะ
มีการถ่ายรูปร่วมกันและเป็นพยานสั้นๆ หนุนใจพี่น้องครับ 
และคริสตจักรขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ
พี่น้องที่จะรับบัพติศมาในบ่ายวันน้ี ณ สระว่ายน้้าโรงเรียน
นานาชาติเกรซ ในเวลา 13.30-15.00 น. ครับ 

 
◌ อ่านต่อนะครับ  



วันนี้ QT.เดือนพ.ค.ออกแล้วนะครับ ฉบับเดือนเม.ย.หลายท่านตกหล่น วันน้ี
อย่าลืมรับเล่มใหม่ที่หัวหน้ากลุ่มด้วยนะครับ เพื่อท่านจะไม่พลาดพระพรจากการใช้
QT. ผมขอหนุนใจให้ทุกท่านใช้QT.อย่างสม่้าเสมอ ส้าหรับข้อพระคัมภีร์ท่องจ้า
ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคมเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทท่ี 27 ดูได้จากใบ
แทรกนะครับ และวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. เรามีนัดกันในการอธิษฐานศุกร์พลับพลา 
ขอเชิญพี่น้องมารวมพลังในการอธิษฐานด้วยกันในเวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้อง 
106 ครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนเด็กโต ใจฉันคือบ้านพระคริสต์ บทท่ี 1 
“ห้องสมุด” ห้องแห่งความนึกคิด 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า สดุดี : 139:23 
“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ 

จิตใจของข้าพระองค์  ขอทรงลองข้าพระองค์ 
และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์”    

 
 
 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“ครอบครัวของฉัน” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า: โคโลสี 3:20    
“จงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง” 

 
 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “พระเยซูคืออาหารแห่งชีวิต(3) พิธีมหาสนิท” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า :ยอห์น 6:47-48 
ผู้ท่ีวางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์ 

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 
 

 



 
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  
และเพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 
5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อนขา้พเจ้าในที่ก าบังของพระองค์  
ในยามยากล าบาก  พระองค์จะปิดข้าพเจา้ไว้ภายใต้ร่ม
พลับพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไวสู้งบนศิลา 
6 และบัดนี้ศีรษะของขา้พเจ้าจะเชดิขึ้น  เหนือศตัรูของ
ข้าพเจ้าทีอ่ยูร่อบข้าง  และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชา
ในพลับพลาของพระองคด์้วยการโหร่้อง  
ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงและถวายสดดุีแด่พระเจ้า 
7 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอ
ทรงกรุณาและตรัสตอบขา้พระองค์ 

 
 
8 พระองค์ตรัสแล้วว่า  "จงหาหน้าของเรา"   
จิตใจของขา้พระองค์ทูลพระองค์ว่า  "ข้าแต่พระเจา้   
ข้าพระองค์แสวงพระพักตร์ของพระองค์" 
9 ขออย่าทรงซอ่นพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ 
อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียดว้ยความกริ้ว  
พระองค์ทรงเป็นผูอุ้ปถัมภ์ของข้าพระองค์  ข้าแตพ่ระเจ้า 
แห่งความรอดของข้าพระองค์  ขออย่าทรงทิ้งขา้พระองค์ 
หรือสละขา้พระองค์เสีย 
10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ 
แต่พระเจ้าจะทรงยกขา้พระองค์ขึ้น 
11 ข้าแต่พระเจ้า  ขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และ
ทรงน าขา้พระองค์ไปบนวถิีราบ  เหตดุ้วยศัตรขูองข้าพระองค์ 
12 ขออย่าทรงมอบขา้พระองค์ไว้กับปฏิปักษ ์
ให้เขาท าตามใจชอบ  เพราะพยานเท็จได้ลกุขึ้นสู้ขา้พระองค์  
และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณ 
13 ข้าพเจ้าเชือ่แน่ว่า  ขา้พเจ้าจะเหน็พระคุณของพระเจ้า   
ที่ในแผ่นดินของคนเป็น 
14 จงรอคอยพระเจา้  จงเข้มแข็ง   
และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด  เออ  จงรอคอยพระเจ้า 

 


