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หนังสือและคําชี้แจง
ลําดับ

ชื่อหนังสือ

1 นิมิตในพระคัมภีรที่ควบคุมและบัญชาเรา

ราคา/
เลม

คําชี้แจง

60 “ทีไ่ หนไมมีนิมิตประชาชนที่นั่นก็เตลิดไป” (สภษ.29:18) นิมิตที่
ยิ่งใหญก็คือพระคริสตและคริสตจักรซึ่งเปนพระกายของพระ
องค วันนี้เราตองมากอสรางพระกายสําเร็จแผนการบริหารของ
พระองค
แผนการบริหารของพระเจาเปนคําศัพทภาษาเดิมที่ใชใน 1 ติโม
เธียว 1:4 คือคําวา Oikonomia ซึ่งมีความหมายวาการปก
ครองของครอบครัว การจัดการในครอบครัว การจัดแจงและ
การแจกจาย หรือการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินทรัพยสมบัติและ
ธุรการตางๆ การที่เราใชศัพทคํานี้จุดประสงคเพื่อที่จะเนนหนัก
ถึงประเด็นแหงธุรกิจการงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา นั่นก็คือ
พระเจาประสงคที่จะแจกจายตัวของพระองคเองเขาสูภายใน
ของมนุษย เปนชีวิตของเขาใหเขากอรูปเปนพระกายของพระ
คริสต
ถึงแมเราจะรูความปรารถนาและพระประสงคของพระเจาวา
พระองคตองการจะไดมนุษยกลุมหนึ่ง ใหมีแบบฉายาของพระ
องค สําแดงสงาราศีของพระองค และมีอํานาจของพระองคมา
จัดการกับศัตรูของพระองค แตวานอยคนนักที่จะรูวาความ
ปรารถนาและพระประสงคที่ยิ่งใหญของพระเจานี้ตองอาศัย
ชีวติ ของพระองคเองจึงจะสามารถบรรลุถึงได ขอบคุณพระเจา
โดยอาศัยพี่นองของเราไดนําเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรยและ
ซอนเรนอยูเขียนออกมา เพื่อใหผูเชื่อสวนใหญสามารถมองเห็น
และสัมผัสไดถอยคําเหลานี้สามารถกลาวไดวาไดรวบรวมเอา
เนื้ อ หาที่ เ ป น แก น แทของการรูจักและการประสบการณของ
วิสทุ ธิชนถึง 2 พันป ไดแบงเปน 2 สวน สวนแรกกลาวถึงการ
รูจักของชีวิตรวม 14 ประเด็น สวนที่ 2 บรรยายประสบการณ
แหงชีวิตรวม 19 ประเด็น
หนังสือเลมนี้พูดเกี่ยวกับแผนดินคะนาอันที่อุดมสมบูรณ ซึ่ง
เปนแบบเล็งถึงพระคริสตผูครอบคลุมสรรพสิ่ง เพื่อใหเรารับสุข
จนชีวติ เติบโตนํามาซึ่งการสรางวิหาร
เพื่อเปนที่ประทับคือ
คริสตจักรและสรางเมืองซึ่งก็คืออาณาจักรตั้งขึ้นบนโลก
เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับผูแรกเชื่อ แตละเลมมี 12 ตอน รวม
48 ตอน พูดถึงรูวาไดรับความรอดแลว, ความจําเปนตองไดรับ
ความรอดทั้งครอบครัว, การชําระสะสางชีวิตเกา, การอธิษฐาน,
การอานพระคัมภีร ฯลฯ จนที่สุดคือไดรับสงาราศี

2 แผนการบริหารของพระเจา

140

3 ประสบการณแหงชีวิต

200

4 พระคริสตผูครอบคลุมสรรพสิ่ง

120

5
6
7
8
9

60
60
60
60
150 หนังสือเลมนี้ รวมรวมขึ้นจากคําเทศนาของพี่นองวอทชแมน นี

แบบเรียนชีวิต เลม 1
แบบเรียนชีวิต เลม 2
แบบเรียนชีวิต เลม 3
แบบเรียนชีวิต เลม 4
ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ

ซึง่ ไดกลาวไวในขณะเยือนประเทศอังกฤษ และประเทศอื่นๆ
ในยุโรป หนังสือเลมนี้ไดถูกเรียบเรียงเปนเลมขึ้นครั้งแรกใน
ภาคภาษาอังกฤษโดยพี่นองแองกัส ไอ คินเนียร (Angus I
Kinnear) หลังจากพิมพอออกสูตลาดไดไมนานนัก ก็เปนที่
แพรหลายไปทั่วโลก กวา 100 ภาษา
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ชื่อหนังสือ

10 ทําความรูจักกับชีวิต

ราคา/
เลม

140 ถึงแมเราจะรูความปรารถนาและพระประสงคของพระเจาวา

11 การฟนฟูขององคพระผูเปนเจา
12 ประวัตวิ อทชแมน นี

60
50

13 พระเจามีจริงหรือ?
14 พระคัมภีรเปนการเปดเผยของพระเจาหรือ?
15 พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจาหรือ?

50
50
50

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สิบสองตะกราเลม 1
สิบสองตะกราเลม 2
สิบสองตะกราเลม 3
สิบสองตะกราเลม 4
สิบสองตะกราเลม 5
สิบสองตะกราเลม 6
สิบสองตะกราเลม 7
สิบสองตะกราเลม 8
บทเรียนชีวิตหนังสือเยเนซิศ 1
บทเรียนชีวิตหนังสือเยเนซิศ 2
บทเรียนชีวิตหนังสือเยเนซิศ 3
พระคัมภีรฉบับฟนฟูภาษาไทย

คําชี้แจง

60
60
60
60
60
60
60
60
250
250
250
1,000

พระองคตองการจะไดมนุษยกลุมหนึ่ง ใหมีแบบฉายาของพระ
องค สําแดงสงาราศีของพระองค และมีอํานาจของพระองคมา
จัดการกับศัตรูของพระองค แตวานอยคนนักที่จะรูวาความ
ปรารถนาและพระประสงคที่ยิ่งใหญของพระเจานี้ตองอาศัย
ชีวติ ของพระองคเองจึงจะสามารถบรรลุถึงได ขอบคุณพระเจา
โดยอาศัยพี่นองของเราไดนําเอาแนวทางของชีวิตที่อัศจรรยและ
ซอนเรนอยูเขียนออกมา เพื่อใหผูเชื่อสวนใหญสามารถมองเห็น
และสัมผัสไดถอยคําเหลานี้สามารถกลาวไดวาไดรวบรวมเอา
เนื้ อ หาที่ เ ป น แก น แทของการรูจักและการประสบการณของ
วิสทุ ธิชนถึง 2 พันป ไดแบงเปน 2 สวน สวนแรกกลาวถึงการ
รูจักของชีวิตรวม 14 ประเด็น สวนที่ 2 บรรยายประสบการณ
แหงชีวิตรวม 19 ประเด็น
ใหเรารูจักความเปนมาของคริสตจักรที่แทจริง
เปนคําพยานและถอยคําของพี่นองวอทชแมน นี ที่พูดถึง
ประวัติของตัวเองอยางละเอียดเมื่อเดือนตุลาคม 1936
เปนหนังสือกิตติคุณ 3 เลมที่เปดเผยเรื่องราวของพระเจาอยาง
มีเหตุมผี ล และเพิ่มกําลังความเชื่อใหกับบรรดาผูเชื่อพระเจา
เหมาะสําหรับผูที่ยังไมเชื่อพระเจา แสวงหาพระเจาและตองการ
พิสจู นพระเจา, พระคัมภีร และพระเยซู
มีทงั้ หมด 12 เลม ปจจุบันแปลออกมา 8 เลมแลว หนังสือนี้
เปนบทประพันธของพี่นองวอทชแมน นี สวนใหญเปนขาวสารที่
มีเนือ้ หาสั้นๆ แตละเลมจะมีเนื้อหา 12 บท เนื้อหาของขาวสาร
ในแตละเลมไมใชเรื่องเดียวกัน บางบทเปนขอความเตือนสติ
บางบทเปนขอหนุนใจ และบางบทพูดถึงหลักความจริง แตตาง
ก็มคี วามอุดมสมบูรณ มีแสงสวาง และมีการหลอเลี้ยงแหงชีวิต

เปนหนังสืออธิบายพระคัมภีรอยางละเอียดในเชิงประสบการณแหง
ชีวิตชนิดขอตอขอ
แปลตรงความหมายเดิม มีขอพระคัมภีรอางอิง มีคําอธิบาย มีหัวขอ
หลักและโครงรางยอของแตละเลม ตลอดจนผูเขียน สถานที่และ
เวลาเขียน พิมพจากประเทศเกาหลีดวยกระดาษที่บางและอยางดี

หนังสือที่เสนอมานี้เปนเพียงบางสวน ยังมีอีกหลายเลมทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ และยังมีหนังสือฟนฟูยามเชา (มานา
ประจําวัน) ซึ่งทางหองสมุดไดแปลจากภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน สําหรับพี่นองอานทุกยามเชา (เฝาเดี่ยว)

