
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น านมัสการ คุณวโรดม ขันอุระ 
09.30-11.30 นมัสการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียน

พระคัมภรี ์
 ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท์ มาร์ตนิ 

     
 

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  

 11 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม 

ทีมต้อนรับ คุณหม-ูคุณกาแฟ คุณเอ-คุณปรีดา 
น าอธิษฐาน คุณวโรดม คุณทะเวทย ์
น านมัสการ  คุณวโรดม คุณภาณุพันธ ์
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต คุณทรงสถิต 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรยีงศักดิ ์ อ.วรพงศ ์
ผู้แปลเทศนา อ.ดไวท ์ อ.จิตพร 
ประกอบพิธมีหาสนิท - คุณปรีดา 
ทีมปรนนิบตั ิ ทีม ผู้ใหญ ่ ทีม Pro 
ทีมล้างจาน YPC JFJ 

ครูคริสตจักรเด็ก อ.ล่ี-อ.หมยุ-คิด แจน-ซอ-อร 

ผลการถวาย 

 27 เมษายน 4 พฤษภาคม 

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

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 คริสตจักรจึงอยากใหพ้ีน่้องส่งค าพยานถงึพระพร   
จากการใช้หนงัสือ QT. เมื่อเขยีนเสร็จแล้วกรุณาส่งคืนที ่
คุณทะเวทย์ ทางทมีงานจะน าค าพยานของท่านไปหนุนใจ 
พี่น้องท่านอ่ืน ๆ ต่อไปครับ 



ตารางถวายอาหารกลางวันและดอกไม ้
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่ออาหารกลางวันและดอกไม้ ในตลอดปี    

ที่ผ่านมา ในปีนีพ้ีน่อ้งกย็งัสามารถเปน็พระพรในการถวายอาหารกลางวัน และดอกไม้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ หรือเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าได้ โดยกรุณาลงชื่อในตารางที่บอร์ดประชาสัมพันธ์      

ชั้น 1 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทะเวทย์   

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 อ.แก้ว ขอบคุณพระเจ้า   
08/06/2014   แม่นก วันเกิด 
15/06/2014   อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
22/06/2014   อ๊ีด วันเกิด 
29/06/2014   อ๊ีด ขอบคุณพระเจ้า 
06/07/2014     
13/07/2014 หมู+สร้อย วันเกิด สมศักดิ์+มาล ี ขอบคุณพระเจ้า 
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   แม่รจิต วันเกิดลกู 
14/09/2014   แม่รจิต วันเกิดลกู 

 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน พฤษภาคม 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 
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 าหรับค าเทศนาในอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่พูดถึงเรื่องการใช้ความเชื่อ

ต่อสู้ความวิตกกังวล และผลของการที่เราเก็บทรัพย์สมบัติไว้ในโลก แทนที่จะเป็นใน
แผ่นดินสวรรค์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จ.เชียงราย เม่ือวันจันทร์ที่ผ่านมา ท าให้เรารู้
ว่าเราจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ที่ไหน เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อที่จิตใจของคนเหล่านั้นที่ประสบกับภัยพิบัติที่เขาจะเปิดต่อพระ
กิตติคุณ และอธิษฐานเผื่อหน่วยงานและคริสเตียนในภาคเหนือที่จะลุกขึ้นและออกไป
เยี่ยมเยียน ประกาศและส าแดงความรักของพระเยซูคริสต์กับผู้ประสบภัย ให้เขาเห็น
ถึงความรักของพระเจ้า ขอพระเจ้าเป็นค าตอบในชีวิตของเขาจริงๆ 

เหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือน ก็จะถึงค่ายสายใยรักกันแล้ว ซึ่งค่ายจะจัดในวันที่ 
10-12 กรกฎาคม 2014 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท (เริ่มวันพฤหัสเย็น,วันศุกร์, ออก
เสาร์เที่ยง) และหัวข้อค่ายปีนี้คือ Intimacy with God : สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ปี
นี้ค่าลงทะเบียนส าหรับห้องพักและห้องประชุมจะขยับขึ้นเป็น ท่านละ 1,700 บาท 
(ไม่รวมค่าบริหาร)  ดังนั้นเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดส าหรับค่ายสายใยรัก ผมขอหนุนใจ
ให้ท่านเริ่มสะสมเงินลงทะเบียนค่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 80-100 บาท เพื่อ
เป็นค่าลงทะเบียนค่าย พบกับที่เค้าเตอร์ธนาคารสายใยรักครับ และคอยพบกับเสื้อ
ค่าย Intimacy with God เร็วๆ นี้ ครับ 

พระวจนะของพระเจ้าคืออาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเรา วันนี้เฝ้าเดี่ยวและรับ
อาหารฝ่ายวิญญาณกันหรือยัง ในคริสตจักรเราหนุนใจให้ท่านใช้ QT. อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อท่านจะไม่พลาดพระพร และการหนุนใจ การทรงน าในการด าเนินชีวิต ส าหรับ   
ข้อพระคัมภีร์ท่องจ าตลอดเดือนพฤษภาคมเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 27 ดูได้จาก
ใบแทรกนะครับ และวันศุกร์ที่ 16 พ.ค. ขอเชิญพี่น้องรวมพลังในการอธิษฐานใน
ศุกร์พลับพลา เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้อง 106 ครับ  

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันน้ีครับ    



 

สดดุ ี27:8-14 
8 พระองค์ตรัสแล้วว่า  "จงหาหนา้ของเรา"   
จิตใจของข้าพระองค์ทลูพระองค์วา่  "ข้าแต่พระเจ้า   
ข้าพระองค์แสวงพระพกัตร์ของพระองค์" 
9 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองคจ์ากข้าพระองค์ 
อย่าผลกัไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสยีด้วยความกริ้ว  พระองคท์รงเปน็
ผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์  ข้าแต่พระเจ้า 
แห่งความรอดของข้าพระองค์  ขออย่าทรงทิง้ข้าพระองค ์
หรือสละข้าพระองค์เสยี 
10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ข้าพระองค ์
แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ข้ึน 
11 ข้าแต่พระเจ้า  ขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงน าข้า
พระองคไ์ปบนวถิีราบ  เหตุด้วยศตัรูของข้าพระองค์ 
12 ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไวก้ับปฏิปกัษ ์
ให้เขาท าตามใจชอบ  เพราะพยานเท็จได้ลกุข้ึนสู้ข้าพระองค์  และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารุณ 
13 ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า  ข้าพเจ้าจะเห็นพระคณุของพระเจ้า   
ที่ในแผน่ดินของคนเปน็ 
14 จงรอคอยพระเจ้า  จงเข้มแข็ง   
และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด  เออ  จงรอคอยพระเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนเด็กโต ใจฉันคือบ้านพระคริสต์ 
บทที ่3 “ห้องรับแขก” ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า : สดุดี 25:14 
มิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ย าเกรง
พระองค์ และพระองค์ทรงแจ้งพันธสัญญา

ของพระองค์แก่เขาเหล่าน้ัน 
 

 

บทเรียนช้ันเด็กเล็ก โลกสวยงามของพระเจ้า 
“บ้านน่าอยู่” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า: 2 โครินธ์ 9:15“
จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ 

ของประทานซึ่งพระองค์ประทานน้ัน” 

บทเรียนชั้นเด็กกลางเรื่อง “ค าสอนของบรรพบุรุษ” 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า :ลูกา 6:31 
“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น  อย่างที่ท่าน
ปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” 

 
 


