
 
นิมิตคริสตจักร 

สร้างคริสตจักร 
แห่งการสร้างสาวกพระครสิต์ 
เพื่อการพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 

ข้อความพันธกิจ 

พันธกิจของ เราคือ สร้างคริสตจักร 
ท่ีสร้างสาวกพระคริสต์ ด้วยพระวจนะ 
และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อให้เขาแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

จนส่งผลท าให้เกิด 
การพลิกฟื้นประเทศชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 
นพ.เกรียงศักดิ ์  วรรธนาศิรกุล  

ศิษยาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายการวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 

09.00-09.30 อธิษฐาน  ผู้น า
นมัสการ 

คุณภาณุพันธ์  แสงศรีจันทร ์
09.30-11.30 นมสัการ   ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน ์
11.30-12.30 อาหารกลางวัน  ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศริกุล 
12.30-14.00 กิจกรรมกลุ่ม/ชั้นเรียนพระคัมภรี ์  ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต  จงศิริวัฒน ์

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  

 21 กันยายน 28 กันยายน 

ทีมต้อนรับ คุณพัฒน-์คุณสร้อย คุณจ-ูคุณประจมิ 
น าอธิษฐาน คุณวโรดม คุณทะเวทย ์
น านมัสการ  คุณภาณุพันธ ์ คุณวโรดม 
ผู้แปลนมัสการ คุณทรงสถิต ดร.อนุศาล 
ผู้เทศนา อ.นพ.เกรียงศักดิ ์ อ.สตีฟ วิดดอน 
ผู้แปลเทศนา คุณทรงสถิต ท.พญ.สิรีนุช 
ประกอบพิธมีหาสนิท คุณปรีดา - 

ทีมปรนนิบตั ิ ทีม Pro  ทีม ผู้ใหญ ่

ทีมล้างจาน ผู้ใหญ ่ YPC 
ครูคริสตจักรเด็ก อุ้ม-ซอ-อร-Cissy-Manuela ดร.อนุศาล-น้้าอ้อย-เอ-Jessica 

ผลการถวาย 

 7 กันยายน 14 กันยายน 

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

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 
21/09/2014   เจ้น ขอบคุณพระเจ้า 
28/09/2014   มาร์ค วันเกิด 
05/10/2014   อ้อ วันเกิด 
12/10/2014   เจ้น ขอบคุณพระเจ้า 
19/10/2014   น้้าตาล+น้้าผึ้ง วันเกิด 
26/10/2014 ฮันนาห์ วันเกิด ฮันนาห์ วันเกิด 
02/11/2014   แม่รจิต วันเกิดลกู 
09/11/2014   อธิภูมิ วันเกิด 
16/11/2014     
23/11/2014   น้้าอ้อย วันเกิด 
30/11/2014     
07/12/2014 กลุ่มผู้ใหญ ่ ขอบคุณพระเจ้า น้้าฝน วันเกิด 
14/12/2014     
21/12/2014   ปุยฝ้าย วันเกิด 
28/12/2014 อุ้ม+คิด+ปุ๊ก วันเกิด อุ้ม+คิด+ปุ๊ก วันเกิด 

 
 

ปฏิทินกิจกรรมเดอืน กันยายน 2014 
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ทุกวันพุธ 09.00-11.00 น. กลุ่มอธิษฐานวิงวอนฯ ห้อง 104 

5,19 ก.ย. 19.00-21.00 น. ศุกร์พลับพลา   
6,20ก.ย. 14.30-16.00 น. ชั้นเรียนสร้างสาวก  
7 ก.ย. 14.30-15.30 น. ประชุมหวัหน้ากลุ่ม  
12 ก.ย. 19.00-21.00 น. Youth Night  
14 ก.ย. 13.30-15.30 น. สัมมนาครอบครวั โดย อ.เจฟ/อ.เด็บบี้ ห้องประชุมใหญ่ 
15 ก.ย. 09.00-15.00 น. สัมมนาครอบครวั โดย อ.เจฟ/อ.เด็บบี้ ห้องประชุมใหญ่ 
17 ก.ย. 19.00-21.00 น. รวมพลังอธิษฐานนมัสการกปท. จ.เชียงใหม่   คจ.ประทีปแห่งเชียงใหม่  

29 ก.ย.-7 พ.ย. - อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน  
เพื่องานอวยพรเชยีงใหม่  

 

 

 
 

ทะเวทย ์ไชยศิลป์:รายงาน 
        ขอบคุณพระเจ้าในวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมา อ.เจฟและอ.เด็บบื้ แม็คเอลรอยด์
(Jeff&Debby McElroy)  ได้มาเทศนาและสอนในหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว เป็นพระพรอย่างมาก 
ใครที่พลาดติดตามจากในเวบ็ไซตค์ริสตจักรนะครับ ให้เราอธิษฐานเผื่อที่อาจารย์ทั้งสองท่านจะมา
เป็นวิทยากรค่ายของเราได้ในปีหน้าครับ  
         ส้าหรับในเดือนตุลาคม เราจะเข้าสู่ช่วงของการอธิษฐานอดอาหาร 40 วันเพื่อประเทศไทย 
วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2014 ในหัวข้อ “รื้อฟื้น-คืนดี”(Restore & Reconcile) “...จะทรง
รื้อฟื้นเจ้าขึ้นใหม่ด้วยความรักของพระองค์” (ศฟย.3:17) โดยครั้งนี้เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศ 
ไทยได้จัดท้าหนังสือคู่มือการอธิษฐานแจกด้วย รับได้ในสัปดาห์หน้า ใครจะเริ่มอดอาหารเพื่อ
ประเทศไทยสามารถเริ่มได้เลยในวันที่ 1 ตค. ส่วนการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน เพื่องานอวยพร
เชียงใหม่จะเริ่มวันที่ 13 ต.ค.-21 พ.ย. ซึ่งเราจะแบ่งเป็น 4 ช่วงเหมือนทุกครั้ง และมีหัวข้ออธิษฐาน
10 หัวข้อ  และงานอวยพรเชียงใหม่ปีน้ีตรงกับวันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 2014 จัดที่อาคารสายธาร
ธรรม ม.พายัพ ในเวลา 18.30-21.30 น. เตรียมตัวไปร่วมนมัสการและอธิษฐานด้วยกันครับ 
         วันน้ีQT.เดือนตุลาคมออกแล้วนะครับ อย่าลืมรับที่หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม พี่น้อง
ท่านใดที่ใช้ QT.และได้รับพระพร อย่าลืมแบ่งปันในกลุ่มช่วงบ่ายหรือเขียนค้าพยานส่งได้ที่
หัวหน้ากลุ่ม หนุนใจให้ท่านใช้QT. อย่างสม่้าเสมอนะครับ ส้าหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่เพื่อหนุนใจ
ให้ท่านอ่านพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ แนะน้าให้ท่านใช้ QT. Boxset ปีที่ 1 ในการเฝ้าเดี่ยว 
เพราะจะเริ่มจากพระธรรมมัทธิวครับ  ติดต่อซื้อได้ที่คุณทะเวทย์ชุดละ 350 บาท (มี12 เล่ม) 
ส้าหรับพระคัมภีร์ท่องจ้าตลอดเดือนน้ีเราจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 34 ข้อ 11-22   
ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้QT.ได้ไปเป็นพระพรให้กับพี่น้องคจ.อื่นๆ รวมถึงพี่น้องต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ อีกด้วย  
          ส้าหรับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัพติสมา แจ้งชื่อที่หัวหน้ากลุ่มและเตรียมตัวเพื่อรับ
บัพติสมาในวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2014 เวลา 13.30-15.00 น. ณ สระว่ายน้้า รร.นานาชาติเกรซ 
โดยเงื่อนไขส้าหรับผู้จะรับบัพติมสมา ท่านจะต้องผูกพันตัวกับคริสตจักร มานมัสการอย่าง
สม่้าเสมอ และผ่านชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ เล่มที่ 1  และเข้าอบรมกับศบ.ในหัวข้อ “ความเข้าใจเรื่อง
การรับบัพติศมา” ในวันรับบัพติศมา ช่วงทานอาหารกลางวันครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุก
ท่านในการสามัคคีธรรมร่วมกันในวันนี้ครับ 



สดุดี 34:11-22 
11บุตรชายท้ังหลายเอ๋ย มาเถิด มาฟังเรา  
เราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเจ้า 

12มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิต และรักวันคืนทั้งหลาย 
 เพื่อเขาจะได้เห็นของด ี

13จงระวังล้ินของเจ้าจากความชั่ว  
และอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง 

 14จงหนีการชั่ว และกระท าการดี แสวงสันติภาพ และติดตามไป 
15พระเนตรของพระเจ้า เห็นคนชอบธรรม 

และพระกรรณของพระองค์สดับค าอ้อนวอนของเขา 
16แต่พระพกัตร์ของพระเจ้า ตั้งต่อสู้คนท้ังหลายท่ีท าการชั่ว 

เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของเขาเสียจากแผ่นดินโลก 
17เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ พระเจ้าทรงสดับ 

และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากล าบากท้ังสิ้นของเขา 
18พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ท่ีจิตใจฟกช้ า และทรงช่วยผู้ท่ีจิตใจส านึกผิด 

19คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง  
แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด 

20พระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว 
21ความชั่วจะสังหารคนอธรรม  

และบรรดาผู้ท่ีเกลียดชังคนชอบธรรมจะถูกปรับโทษ 
22พระเจ้าทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ 

ผู้ท่ีเข้าลี้ภัยในพระองค์ ไม่มีสักคนหนึ่งท่ีจะถูกปรับโทษ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนเด็กโต “เรื่องสาวกที่พระเยซูทรงเลือก” 
บทที่ 3 ยากอบ บุตรเศเบด ี นักปฏิรูป 

ข่าวคริสตจักรเด็ก 

ข้อพระคมัภรี์  มาระโก 3:17 
“และยากอบบุตรเศเบดีกับยอห์นน้องของ
ยากอบ ทั้งสองคนน้ีพระองค์ทรงประทาน
ชื่ออีกว่า  โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง” 

 
 บทเรียนชั้นเด็กกลาง “10 เรื่องเด่นเกี่ยวกับเปาโล” บทที่ 3 เรียนรู้ค าศัพท์ในบทเรียน 

ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจ า : 2 ทิโมธี 3:16ก       
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจาก 
พระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอน..”  

 
 บทเรียนชั้นเด็กเล็ก  

“การให้อภัย”โยเซฟยกโทษให้พี่ๆ 

ข้อพระคมัภรี์ทอ่งจ า: เอเฟซัส 4:32 
“ท่านจง..อภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่
พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่าน

...” 

English Class Lesson:   
Kinder-4th : Learn from you sin 

 5th-9th : Peel the Label 


