
THE 
HEARTBEAT OF 
THE CHURCH 

ชีพจรของคริสตจกัร



พนัธกจิคอื

ชีพจรของคริสตจกัร



Heartbeat 
is a sign of 

life or 

death
ชีพจรบง่บอกความ

มชีีวติหรือความตาย

Therefore the church that 

does not have a mission 

program is a dead church!

ดงันั้นครสิตจกัร หรอืครสิเตยีนที่

ไม่ท ำพนัธกจิ คอืครสิเตียนที่

ตำยแลว้  เพรำะขำดชีพจร



MISSION = OBEYING THE 
GREAT COMMISSION

งานพนัธกจิ = การท าตามพระมหาบญัชา



Laying down 
the Foundation

ขอลงรากฐาน

ไวว่้า…

All born again Christian 
MUST participate in 
Mission!

ครสิเตียนที่บงัเกดิใหม่จะตอ้ง

ร่วมงำนพนัธกจิตำมพระมหำ

บญัชำขององคพ์ระเยซูครสิต์



DISOBEYING THE GREAT 
COMMISSION IS A SIN

การละเลยพระมหาบญัชาจึงเป็นความบาป



Matthew 
28:18-20

มทัธิว 28:18-20

“พระเยซูจงึเสดจ็เขา้มาใกลแ้ลว้ตรสักบัพวกเขาวา่ 

“สทิธอิ  านาจท ัง้หมดในสวรรคก์ด็ ีในแผ่นดนิโลกกด็ี

ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เพรำะฉะนั้น ทา่นท ัง้หลาย

จงออกไปและน าชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา

จงบพัตศิมาพวกเขาในพระนามของพระบดิา 

พระบตุร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และสอนพวก

เขาใหถ้อืรกัษาสิง่สารพดัทีเ่ราส ัง่พวกท่านไว ้

และนี่แน่ะ เราจะอยู่กบัทำ่นท ัง้หลำยเสมอไป 

จนกว่ำจะสิ้นยคุ””



CCMF
มูลนิธพินัธกจิสมัพนัธเ์มตตา

Established by Rev. Dr. Wirachai  

Kowae  to accomplish the great 
commission of Jesus Christ our 
King with the church!

ก่อต ัง้โดยศจ.ดร.วรีชยั โกแวร์

เพือ่ทีจ่ะท ำตำมพระมหำบญัชำของ

องคพ์ระเยซูครสิตร์่วมกบัครสิตจกัร



Strategy 
comes from 

Matt 5:16

กลยุทธเ์รามาจาก 

มทัธวิ 5:16

“…let your light shine before 

others, so that they may see 

your good works and give glory 

to your Father who is in 

heaven.”

“…พวกท่ำนจงสอ่งสวำ่งแกค่นทัง้ปวง 

เพือ่วำ่เมื่อเขำท ัง้หลำยไดเ้หน็ควำมดีที่

ท่ำนท ำ พวกเขำจะไดส้รรเสรญิพระบดิำ

ของท่ำนผูส้ถติในสวรรค”์



Good deed is 
a means to 

an end

การดีในตวัของมนั

เองเป็นสิ่ งประเสริฐ

แต่ไม่สมบูรณ์

A means to share the 

Good News  of Jesus 

Christ

กำรดีเป็นพำหะที่น ำเรำไปถงึ

จุดมุ่งหมำย นัน่คอืกำร

ประกำศข่ำวประเสรฐิ



House of 
Grace

บา้นเด็กร่มเยน็

Home for discipleship

น าความไพบูลยใ์นองคพ์ระเยซูครสิต์

มาถงึเดก็ทีข่ดัสน

เดก็ทีม่อีนัตราย 

น าเคา้เป็นสำวก

ขององคพ์ระเยซูครสิต์



Chiangkham 
Christian 

School

โรงเรียนเชียงค า

คริสเตยีน

รร.เป็นฐำนประกำศที่มี

ประสทิธิภำพและยัง่ยืน

รร.คอืครสิตจกัร

วนัจนัทร-์วนัศุกร์







Negative Exampleตวัอย่ำงในแงล่บ



Negative Example ตวัอย่ำงในแงล่บ







(VARIABLE)
ตวัแปรทีส่  ำคญัทีส่ดุในกำรเปลีย่นแปลงคือ

เวลา
(รร.มอีาทติยล์ะ 40 ชม. กบัเด็ก

เตรียมอนุบาลถึงป.6 เราม ี10ปี!!) 



Christian Living Education กำรศึกษำในระบบครสิเตยีน



God willing 
77 schools to 

open!

ถำ้พระเจำ้อนุญำต 

เปิดโรงเรียน 77 

จงัหวดั



Chiangkham 
Christian 

School

โรงเรียนเชยีงค ำ

คริสเตยีน

We need mission 
minded teachers
สิง่ส  าคญัทีเ่ราขาดอยู่…
ครูที่มีพนัธกจิอยู่ในหวัใจ

เรำตอ้งกำร มิชชนันำรี



SCHOOL MUST 
COOPERATE WITH THE 

CHURCH

***โรงเรียนตอ้งร่วมมอืกบั

คริสตจกัรในการสรา้งสาวก

(ครู นกัเรียน ผูป้กครอง)



Abba Men 
Ministry

พนัธกิจอบับำเมน

พนัธกจิเพือ่เสรมิสรำ้งบรุุษให ้

เป็นผูน้ าครอบครวั เป็นสามทีีด่ี

เป็นพ่อทีด่ี และเป็นแกนน า

ในงานพนัธกจิท ำดี เพือ่กำร

ประกำศข่ำวประเสรฐิ



Mobile 
Clinic 

Ministry 

พนัธกิจหน่วย

แพทยเ์คลือ่นที ่

Our mission is to help patients 

with their physical ailments so 

that they will open their hearts to 

the good news of Jesus Christ

เจตนำรมณ์คอืกำรช่วยเหลอืผูป่้วย

ดำ้นกำยภำพ เพื่อเขำจะเปิดใจรบั

ขา่วประเสรฐิขององคพ์ระเยซูครสิต์



VBS
Ministry  

คำรำวำร

ประกำศสอน

ภำษำองักฤษ

Testing phase..cooperating 

with AGM

อยู่ในการทดสอบอยู่…

จุดมุ่งหมำยคอื

ประกำศร่วมกบัมิชชนันำรี



ขอเชิญมาจบัมอืประกาศร่วมกนั



This great God 
is commanding 

us!
พระเจำ้ผูท้รง

ยิง่ใหญ่

ทรงบญัชำเรำ

THE UNIVERSE HE CREATED

https://youtu.be/Kpr-bnJ_K78




Milky Way 
Galaxy is 
our home
ถำ้เรำนบัดำวทกุ

ดวง…รูไหมวำ่จะ

ใชเ้วลำนบัเท่ำไหร่?



We just can’t 
measure our 

God

มนุษยไ์มส่ำมำรถที ่

จะวดัพระเจำ้ได ้

1ปีแสง (Light-Year) คือระยะทำงที่แสงเดินทำงใน 

1ปี แสงเดินทำง 300,000 กม.ต่อ 1วิ = 9.5 ลำ้น ลำ้น กม.

ใน 1ปีโลกที่เรำรูจ้กัวนัน้ีใหญเท่ำไหร?่ 



THIS GOD IS CALLING YOU 
FOR HIS GREAT 

COMMISSION

พระเจำ้องคน้ี์ก ำลงัเรียกท่ำนใหท้ ำตำม

พระมหำบญัชำ ผ่ำนองค ์

พระเยซูคริสต ์



Many 
Christians 

got saved 
but…

คริสเตียนหลำยคน

รอดมำไดโ้ดยพระคณุ 

แต่วำ่…

They’ve NOT gotten to 
Romans chapter 12!

เขาไปไม่ถงึ โรมบทที ่12!

ผ่านเฟสแรก…แต่ไปไม่

ถงึเฟสสอง!



Many are 
stuck..never 

took the 
leap

หลายคนไม่ยอมที่

จะขา้มไป ติดอยู่

กบัความรอด…



Roman 12

โรม 12
A Living Sacrifice!

การถวายตวั

เป็นกำรทรงเรยีกส ำหรบั

ทกุคน



Roman 12

โรม 12:1
“ดงันั้น พี่นอ้งทัง้หลำย โดยเหน็แก่

ควำมเมตตำกรุณำของพระเจำ้ ขา้พเจา้จงึ

วงิวอนท่านท ัง้หลายใหถ้วำยตวัของท่านแด่

พระองค ์เพือ่เป็นเครื่องบูชำอนับรสิุทธ์ิทีม่ี

ชวีติ และเป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้ ซึง่เป็น

การนมสัการโดยวญิญาณจติของท่าน”



Living 
Sacrifice

เคร่ืองบูชา

▪Separated | แยกออกมำ

▪W/O blemish | ปรำศจำกต ำหนิ

▪Consecrated | ถวำยแด่พระองค์



Roman 12:2

โรม 12:2

“อย่ำลอกเลยีนแบบอย่างคนในยคุน้ี

แต่จงรบักำรเปลี่ยนแปลงจติใจ

แลว้อปุนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม่

เพือ่ท่ำนจะไดท้รำบพระประสงคข์องพระเจำ้ 

จะไดรู้ว้า่อะไรด ีอะไรเป็นทีช่อบพระทยั 

และอะไรดยีอดเยีย่ม”



Conform
อย่ำลอกเรียนแบบ

โลกน้ี

▪อย่ำคลอ้ยตำม…

▪อย่ำตำมกระแส…

▪อย่ำอยู่ใตก้ำรปกครอง…

…โลกน้ี



Materialism

โลกน้ี

โลกแห่ง

”วตัถุนิยม”

▪ เรำไม่ตอ้งเขำ้ไปแสวงหำ มนัเขำ้มำหำเรำ…

▪…เขำ้มำในครอบครวั

▪…เขำ้มำบนโตะ๊อำหำรเรำ

▪…เขำ้มำบนเตียงเรำ

▪…เขำ้มำในหอ้งน ้ำเรำ

…ผ่ำนสือ่ที่เรำคิดว่ำไม่มีอนัตรำย 



Many took 
the leap 

with 
baggages
หลายคนยงัถูก

ตณัหาของโลก

ถ่วงอยู่…



Reverse of
Roman 12:2

ตรงขา้มโรม 12:2

“ถำ้ท่ำนลอกเลยีนแบบอย่าง

คนในยุคนี้  ท่านจะไม่ไดร้บักำร

เปลี่ยนแปลงจติใจ แลว้อปุนิสยัของท่าน

จะไม่เปลีย่นใหม ่ท่ำนจะไม่ทรำบ

พระประสงคข์องพระเจำ้ จะไม่รูว้า่อะไรดี

ไม่รูอ้ะไรเป็นทีช่อบพระทยั

และไม่รูอ้ะไรดยีอดเยีย่ม”



1 John 2:15

1 ยอหน์ 2:15
“อย่ารกัโลกหรอืสิง่ของในโลก 

ถา้ใครรกัโลก ความรกัของพระ

บดิาไม่ไดอ้ยู่ในผูน้ ัน้”

“Do not love the world or the things 
in the world. If anyone loves the 

world, the love of the Father 

is not in him.”



1 John 2:16

1 ยอหน์ 2:16
“เพราะวา่ทกุสิง่ที่อยู่ในโลก คอื

ตณัหาของเน้ือหนงัและตณัหาของ

ตา และควำมทะนงในลำภยศไม่

ไดม้าจากพระบดิา แต่มาจากโลก”
“For all that is in the world— the 

desires of the flesh and the desires of 
the eyes and pride of life —is not from 

the Father but is from the world.”







Are we 
controlled?

เราถกูควบคุมอยู่

หรอืเปลา่?

ลูกหลานเราละ?







ขาด

เตมิ



Walking Dead –Zombie 

ตำยทัง้เป็น มีชีวติแต่ปรำศจำกวญิญำณ



What is the 
antidote?

ยำแกพ้ษิรำ้ย
Roman 12:2

โรม 12:2

“อย่ำลอกเลยีนแบบอย่ำงคนในยคุน้ี

แต่จงรบักำรเปลี่ยนแปลงจติใจ แลว้

อปุนิสยัของท่ำนจงึจะเปลี่ยนใหม่

เพือ่ท่ำนจะไดท้รำบพระประสงค์

ของพระเจำ้ จะไดรู้ว้่ำอะไรดี อะไรเป็น

ที่ชอบพระทยั และอะไรดียอดเยี่ยม”



Transform 
⬅️

Metamorphoo

เปลีย่นรูปแบบ

โดยสิ้นเชงิ



Who is 
ready to fly?

ใครพรอ้มทีจ่ะ

บนิขึ้น?

…fly out from the bondage of this 
world into a consecrated life for His 
great commission

…บนิออกจำกกำรครอบง ำของ

โลกน้ี…
…เขำ้สูก่ำรถวำยตวัเพือ่พนัธกจิ

ของพระองค์


