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คริสเตียนศึกษา

ฝึกอบรมเด็กทีโมธี 
เรื่องการประกาศ 

เป็นหนังสือที่เน้นเนื้อหาฝึกอบรมให้เด็กเข้าใจ 
น้ำาพระทัยของพระเจ้าเรื่องการประกาศ และ
เป็นพยานเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และยัง
สามารถที่จะเสริมสร้างหลักการดำาเนินชีวิตให้ 
แก่เด็กๆ ทุกคนที่มีความเชื่อในองค์พระเยซู
คริสต์

คู่มือครู ฝึกอบรมเด็กทีโมธี 
เรื่องการประกาศ

การฝกึอบรมเรือ่งการประกาศไดน้ำาผลประโยชน์
ทางการศกึษาตา่งๆ มาใหแ้กเ่ดก็ๆ ทัง้ครสิตจกัร
และรวีฯ ได้เข้าใจสาเหตุเชิงธรรมชาติของการ
ประกาศข่าวประเสริฐ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถ
ปอ้งกนัปรากฏการณท์ีจ่ะกลายเปน็ชอ่งวา่งของ
รวีฯ ได้

การให้การศึกษาแก่เด็กใน
คริสตจักร (1) และ (2) 

มุ่งเน้นให้เข้าถึงการสอนเด็ก และให้เข้าใจใน
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย อีกทั้งแนะแนว
การบริหารชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา
ในภาคปฏิบัติที่หลากหลาย การเน้นหลักการ
ทางพระคัมภีร์ และทฤษฏีด้านการศึกษาจะมี
ส่วนช่วยให้ท่านผู้อ่านเกิดผลสูงสุดในงานเด็กที่
ท่านทำาอยู่

สื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์
เลม่นีม้แีนวทางในการสอนพระวจนะอนัมเีกยีรติ
ของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มาจากเป็นผล
การวิจัยปฏิิบัติการในห้องทดลอง แต่เป็นผล
แห่งความสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและคำา
อธิษฐานจากใจลึกๆ ของผู้เขียน สามารถใช้
เป็นตำาราหลักได้

ผู้เขียน: ซึงเฮิน ยัง
ผู้แปล: ควิรัน ลี และจุงซิก คิม
ราคา  110  บาท / 82  หน้า

ผู้เขียน: ซึงเฮิน ยัง
ผู้แปล: จุงซิก คิม

ราคา 60 บาท / 60  หน้า

ผู้เขียน: โรเบิร์ท อี คลาร์ค/
โจแอน/รอย บี ซัค

ผู้แปล: มาวิน วรพฤกษ์
การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร(1) 

ราคา 150 บาท / 410 หน้า
การให้การศึกษาแก่เด็กในคริสตจักร (2) 

ราคา 140 บาท / 332 หน้า

ผู้เขียน: จุนชา วอน และมีแฮ คู
ผู้แปล: จุงซิก คิม และควิรัน ลี 

ราคา 230 บาท / สี่สีทั้งเล่ม 96 หน้า
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การเทศนา

 การเทศนาตามแนวพระคัมภีร์ 
กฎระเบยีบในการเทศนาไมไ่ดช้ว่ย
ทำาให้เป็นนักเทศน์ที่ดีได้ นักเทศน์
ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกอย่างหนักเพื่อ
ใช้ของประทาน และยิ่งกว่านั้นจะ
ต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้า
ที่จะนำาเรื่องราวในพระคัมภีร์มาสู่
ผู้ฟังให้จงได้ 

 ถ้อยคำาแห่งความปรีดี
ได้รวบรวมคำาเทศนาของผู้รับใช้
พระเจ้าหลายท่าน เนื่องในวัน   
คริสตมาสซึ่งเป็นวันที่ี่จะลืมไม่ได้ 
เป็นวันแห่งความรัก เป็นวันแห่ง
สันติสุข และเป็นวันแห่งความ
ชืน่ชมยนิด ีเพราะวา่ในวนันี ้พระ-
ผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคน      
ทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษา 
ทั่วโลกคือ พระเยซูคริสต์เจ้ามา
บังเกิดในโลกนี้ (ลูกา 2:11) 

 ถ้อยคำาแห่งชัยชนะ
ได้รวบรวมคำาเทศนาจากนักเทศน์
คณะต่างๆ คำาเทศนาของผู้รับใช้
พระเจา้หลายทา่น  เนือ่งในวนัอสี-
เตอร ์ซึง่เปน็วนัทีพ่ระเยซทูรงเปน็
ขึ้นจากความตาย วันแห่งชัยชนะ
เหนือความมืด  ความบาป ความ
ตาย และมารร้าย น่าเสียดายที่
คนทั่วโลกฉลองวันคริสตมาส แต่
ไม่ค่อยฉลองวันอีสเตอร์

คริสตจักรที่ฉันรัก
พระองค์ได้ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์โดยมี 
พระประสงค์ ส่วนหน้าที่ที่เรามีต่อคริสตจักรของ
พระองค์คือ เสริมสร้างคริสตจักรให้เป็นไปตาม   
พระประสงค์ของพระองค์ คริสตจักรที่เข้มแข็ง
เท่านั้นที่สามารถทำาหน้าที่ของคริสตจักรได้ตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงอวยพร
ให้เติบโตและเพิ่มพูนทั้งปริมาณ และคุณภาพได้

เทศนาอย่างไรให้เร้าใจ
หัวใจของการเทศนาควรจะเป็น 
กระแสความคิดที่เต็มไปด้วยชีวิต
ชีวา ที่ได้รับการเสริมกำาลังด้วย
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ และ
กล่าวให้เร้าใจผู้ฟัง อเล็กซ์จะพา
คุณออกเดินทางไปพร้อมกับผ่าน
ลักษณะของการเทศนาให้เร้าใจ
แปดประการ ซึ่งจะทำาให้คุณเป็น
นักเทศน์ที่ “เทศนาด้วยความ
เร้าใจ”

ผู้เขียน: ฮาดอน ดับเบิลยู 

รอบินสัน

ผู้แปล: วัทฑนีย์  ปูธานนท์ 

ราคา 100 บาท / 228 หน้า

ผู้เรียบเรียง: ศจ.จุงซิก คิม 

ราคา 90 บาท /134 หน้า 

 

ผู้เรียบเรียง: ศจ.จุงซิก คิม 

  ราคา 70 บาท / 111 หน้า

ผู้เรียบเรียง: ศจ.จุงซิก คิม 

  ราคา 100 บาท / 220 หน้า

ผู้เขียน: อเล็กซ์ มอนโทยา 

 ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์

 ราคา 90 บาท/190 หน้า
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อธิบายพระคัมภีร์

การสร้างสาวก

BKC 1 ปฐมกาล – อพยพ    165  บาท 
BKC 2   เลวีนิตี – เฉลยธรรมบัญญัติ  170 บาท 
BKC 3   โยชูวา – 1, 2 ซามูเอล  155 บาท   
BKC 4   1, 2 พงศ์กษัตริย์ – 1, 2 พงศาวดาร  170 บาท 
BKC 5   เอสรา – โยบ   150 บาท 
BKC 6   สดุดี   140 บาท 
BKC 7   สุภาษิต – เพลงซาโลมอน  170 บาท 
BKC 8   อิสยาห์   150 บาท 
BKC 9   เยเรมีย์ – เพลงคร่ำาครวญ  140 บาท 
BKC 10  เอเสเคียล –ดาเนียล  160 บาท 
BKC 11  โฮเชยา – มีคาห์   160 บาท 
BKC 12  นาฮูม – มาลาคี   140 บาท 
BKC 13  มัทธิว    100 บาท 
BKC 14  มาระโก   130 บาท 
BKC 15  ลูกา – ยอห์น   160 บาท 
BKC 16  กิจการ   140 บาท 
BKC 17  โรม – 1, 2 โครินธ์  150 บาท 
BKC 18  กาลาเทีย – 1, 2 เธสะโลนิกา  160 บาท 
BKC 19 1 ทิโมธี – 2 เปโตร  170 บาท 
BKC 20  1 ยอห์น – วิวรณ์   160 บาท        

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ปฐมกาล-วิวรณ์ 

( 1 ชุดมี 20 เล่ม ราคา 3,040 บาท)

เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์

ส่วนตัว จะช่วยไขข้อข้องใจหลายๆประการ

เหล็กลับเหล็ก หนังสือเล่มนี้มีความลึกซึ้งและแนวปฏิบัติ
สำาหรับความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง อีกทั้งจะบอก
คุณทุกๆ ขั้นตอนของการเริ่มต้นความสัมพันธ์  และให้คุณ
ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นหลัก
การที่มาจากพระคัมภีร์

สร้างสาวกตัวต่อตัว เป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับคริสตจักร
ปัจจุบัน ในการสร้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นสาวกแท้ได้ 
ตำาราต่างๆ ไม่ทำาได้ สาวกจะสร้างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเชื่อฟัง
การทรงนำาของพระวิญญาณบริสุทธิ์  คู่มือเล่มนี้จึงเป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจที่ท่านทำาอยู่

บันได 7 ขั้น เป็นบทเรียนที่ช่วยให้ความเชื่อมั่นคงขึ้นได้  
ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้เชื่อใหม่ให้มีความเชื่อถูกต้อง  และ 
ยังให้ความเข้าใจถึงความเชื่อของคริสเตียนต่อผู้ที่ยังไม่เชื่อ
แต่สนใจเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้

ผู้เขียน: โฮวาร์ด & 
วิลเลียม เฮนดริกซ์
ผู้แปล: ปฏิมา คงสืบชาติ
ราคา 155 บาท / 328 หน้า

รวบรวมโดย: 
สำานักพิมพ์ทีรันนัสเกาหลี
ผู้แปล: ศจ.สว่าง จัง
ผู้เรียบเรียง: ศจ.จุงซิก คิม
ราคา 85 บาท / 222 หน้า

ผู้เขียน: 
The Mailbox Club 
International
ผู้แปล: ศจ.จุงซิก คิม
ราคาชุดละ 91 บาท/ 7 เล่ม

พิมพ์

ครั้งที่ 3
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คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

หลักการตีความพระคัมภีร์ 
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียน
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่อง
ของหลกัการในการตคีวาม
หมายพระคัมภีร์ เท่านั้น 
แต่เพื่อให้ผู้อ่านสามารถที่
จะประยุกต์หลักการนี้ไป
ใช้ในการเตรียมคำาสอน 
คำาเทศนา รวมทั้งในการ
ศึกษาพระคัมภีร์ด้วย 

บทเรียนจากอพยพ
เล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อ
จะอธิบายในแง่ประวัติ-
ศาสตร์และศาสนศาสตร์ 
แต่หยิบยกเอาพระคัมภีร์
บางขอ้บางตอนมาเพือ่เปน็
บทเรียนและประยุกต์ใช้
กับชีวิตของคริสเตียนใน
ปัจจุบัน โดยมีหลักการ
ง่ายๆ ก็คือ “สังเกตดู 
ตีความหมาย และนำามา
ใช้ในชีวิตของคริสเตียน” 

บทเรียนจากกันดารวิถี
กันดารวิถี หมายถึง “การ
เดินทางในถิ่นทุรกันดาร”  
ชีวิตของคริสเตียนอยู่ใน
สามช่วง เหมือนกับที่ชน
ชาติอิสราเอลในกันดารวิถี 
หากไม่ได้ศึกษาเล่มนี้ คุณ 
อาจพลาดจากความเข้าใจ
และพระพรของพระเจ้า

บทเรียนจากยอห์น
เล่มนี้เป็นบทเรียนที่ศึกษา
ในพระกิตติคุณยอห์น  ซึ่ง
อธิบายพระราชกิจขององค์
พระเยซูคริสต์ ใช้สำานวน
ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะ
สำาหรับทุกคนที่กำาลังต้อง-
การศึกษาพระคัมภีร์ และ
มีตัวอย่างให้มองเห็นภาพ
ได้ชัดเจนขึ้น 

บทเรียนจากปฐมกาล
เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างจิตวิญญาณ
ของพี่น้องคริสเตียนไทย
ให้เจริญเติบโตและเข้าใจ
พระวจนะอย่างละเอียด
และลึกซึ้ง  ซึ่งมีคำาสอนที่
สำาคัญและนำามาประยุกต์
ใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะ
สม

กาลาเทีย กฎแห่ง
เสรีภาพของคริสเตียน
ผู้อ่านที่เป็นฆราวาส และ
ผู้ที่กำาลังศึกษาด้านศาสน-
ศาสตร์จะได้รับประโยชน์
อย่างมากจากเล่มนี้ และ
จะเข้าใจในจดหมายฝาก
สำาคญัฉบบันี ้และสามารถ
พัฒนานิสัยในการศึกษา
พระคัมภีร์ในเชิงวิพากษ์
และวิเคราะห์

ผู้เขียน: เฮนรี่ เอ เวิร์คเลอร์ 
ผู้แปล: คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์   

พิมพ์ครั้งที่ 3  
ราคา 150 บาท / 256 หน้า

ผู้เขียน: ธวัช เย็นใจ
ราคา 130 บาท/

162 หน้า

ผู้เขียน: ธวัช เย็นใจ
ราคา 145 บาท/

228 หน้า

ผู้เขียน: ธวัช เย็นใจ
ราคา 140 บาท/

270 หน้า

ผู้เขียน: ธวัช เย็นใจ
ราคา 160 บาท/

270 หน้า

ผู้เขียน: เมอร์ริล ซี เทนนีย์ 
 ผู้แปล: ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล

 ราคา 100 บาท/224 หน้า

พิมพ์

ครั้งที่ 3
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คู่มือศึกษาพระคัมภีร์

คดีพระเยซู
คำาถามทีย่าก และคำาถามที่
เว้นช่องว่างให้ตอบ ทำาให้
หนังสือเล่มนี้โดดเด่นและ
จับความสนใจ เป็นวรรณ-
กรรมทีด่ำาเนนิเรือ่งไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แต่ไม่ใช่นวนิยาย
นี่เป็นคำาถามที่ได้ตอกย้ำา 
ประวตัศิาสตรข์องบคุคลที่
มีอิทธิพลที่สุด 

พระคริสต์ 
ไม่มีใครเหมือนพระองค์
มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีไ่ด้
ทิ้งร่องรอยแห่งความรัก
ที่ตราตรึงชีวิตของคนทั้ง
โลกยาวนานกว่าสองพันปี 
ขอเชิญร่วมค้นหาความรัก
ที่อัศจรรย์นี้

กิตติคุณสัมพันธ์
มคีวามแตกตา่งกนัระหวา่ง
กิตติคุณทั้งสี่เล่มนี้ มัทธิว 
มาระโกและลูกา ต่างก็มี
ความคล้ายคลึงกันมากกว่า
ยอห์น ทั้งการใช้คำาและ
การจัดลำาดับเรื่องราว ซึ่ง
หนังสือเล่มนี้ได้เน้นเนื้อหา
การวิเคราะห์พระกิตติคุณ  
สัมพันธ์ที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิผลของมัทธิว

ดำาเนินโดยพระวจนะ
บอกเคล็ดลับง่ายๆ เรื่อง 
ขั้นตอนในการฝึกฝน เพื่อ
การศึกษาพระคัมภีร์อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ในการ
จะฝึกฝนนั้น จะต้องรู้จัก
พระคัมภีร์เสียก่อน เล่มนี้
จึงได้บอกวิธีที่จะทำาให้คุณ
ไดพ้บกบัความจรงิ และยงั 
แสดงให้คุณเห็นขั้นตอน
ต่างๆ ในการดำาเนินชีวิต
โดยพระคัมภีร์

พระเยซู
พระเมสสิยาห์ 
ประกอบดว้ยสองสว่น สว่น 
แรกคือ “ประเด็นหลักใน
การศึกษาชีวิตพระคริสต์” 
และส่วนที่สองคือ “ชีวิต
ของพระคริสต์” มีเนื้อหา
ตอ่เนือ่งกนัเปน็อยา่งดแีละ
น่าเชื่อถือ 

เจ็ดคำาตรัสของ
พระผู้ช่วยบนกางเขน 
คำาตรัสที่มีชื่อเสียงมากที่
สุดในโลกเจ็ดประการ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในปัจจุบันยิ่งกว่าเมื่อ
สองพนัปกีอ่น ทวา่ คำาตรสั
เหล่านี้คุณรู้จักกันดีแล้ว
หรือ?

ผู้เขียน: ลี สตรอเบล
ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์ 

ราคา 155 บาท/
347 หน้า

ผู้เขียน: จอห์น สตอทท์ 
ผู้แปล: มาริณี เกียรติบรรลือ 

 ราคา 140 บาท/
312 หน้า

 
 

ผู้เขียน: โรเบิร์ต เอช สไตน์  
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์    

ราคา 200 บาท/
406 หน้า  

ผู้เขียน: โฮเวิร์ด จี. เฮนดริกซ์  
วิลเลี่ยม ดี. เฮนดริกซ์

ผู้แปล: บุษบา พัฒนวิโรจน์ 
ราคา 200 บาท/

402 หน้า 

ผู้เขียน: 
โรเบิร์ต เอช สไตล์                

ผู้แปล: 
ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล

 ราคา 170 บาท/
377 หน้า

ผู้เขียน: เอ ดับบลิว พิงค์  
ผู้แปล: จารุวรรณ ใหม่วงศ์ 

 ราคา 120 บาท/
154 หน้า
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รอดโดยพระคุณของ
พระเจ้า 
หนังสือเล่มนี้อธิบายตั้งแต่
สาเหตุของบาป ผลของ 
บาป และทำาไมเราถึงต้อง
ได้รับความรอด กระบวน
การแหง่ความรอด และทีท่ี่
อาศัยถาวร สำาหรับมนุษย์
ไม่เพียงอยู่ในโลกนี้เท่านั้น 
แต่ยังมีโลกนิรันดร์ 

อ่านสุภาษิตอย่างไร
ได้วางแนวทางที่เชิญชวน
ให้อ่าน ศึกษาทำาความ
เข้าใจและลิ้มรสสติปัญญา
ทั้งหมดในหนังสือสุภาษิต 
สำาหรบัผูอ้า่นครสิเตยีน สิง่
สำาคญัทีส่ดุคอื การทีเ่ราจะ
เข้าใจได้ว่า พระคริสต์ทรง
เปน็จดุสงูสดุ และรปูธรรม
ของสติปัญญาอย่างไร

อ่านสดุดีอย่างไร
ได้ช่วยขจัดความเหินห่าง
ระหว่างโลกของผู้ เขียน
สดุดีกับโลกของเรา โดย
การอธิบายสดุดี รวมทั้ง
ได้พิจารณาว่า คริสเตียน
จะประยุกต์ใช้เนื้อความ
และความเข้าใจในสดุดีให้
เข้ากับปัจจุบันได้อย่างไร 
เล่มนี้จึงมีไว้สำาหรับทุกคน 
ทีป่รารถนาจะเขา้ใจกระจก
ส่องจิตวิญญาณบานนี้ให้
มากขึ้น

อุปมาของพระเยซู
ได้รวบรวมคำาอุปมาไว้เป็น
หมวดหมู่ เช่น คำาอุปมา
เรื่องอาณาจักรของพระ-
เจ้า เรื่องความรอด เรื่อง
ปัญญากับความโง่เขลา 
เรื่องชีวิตคริสเตียนและ
การพพิากษา เมือ่ทา่นอา่น
เล่มนี้ท่านจะเริ่มเข้าใจสิ่ง 
ที่ถูกซ่อนเร้นในคำาอุปมา
ของพระเยซูอย่างชัดเจน

อ่านปฐมกาลอย่างไร 
ได้นำาเสนอข้อแนะนำาใน
การอา่นและศกึษา รวมทัง้
ในการเข้าใจมุมกว้างแห่ง
การเริ่มต้นของอิสราเอล
และโลก ทีส่ำาคญัคอื ไดเ้ขา้
ใจลึกึซึง้วา่ ปฐมกาลเลง็ถงึ
พระคริสต์อย่างไร

แกะรอยรหัสลับ
ดาวินชี
จะจับความสนใจของคุณ
ได้อยู่หมัด และกระตุ้นให้
คิดขณะที่คุณสำารวจตรวจ
สอบรหัสลับดาวินชี อีก
ทั้งยังมีบทสัมภาษณ์ของผู้ 
เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงรวม
สี่ท่าน มีคำาถามเชิงรุกเพื่อ
การคิดใคร่ครวญ มีข้อมูล
เทียบเคียง ข้ออ้างอิงจาก
พระคัมภีร์ และคำากล่าว
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียน: กวางซู โอ
ผู้แปล: ศจ.จุงซิก คิม 

ผู้เรียบเรียง: 
พิสุทธิ์ วลัญชพฤกษ์

 ราคา 140 บาท/ 262 หน้า
 

ผู้เขียน: เทรมเพอร์ ลองแมน
ผู้แปล: วารินทร์ ควรทรงธรรม

 ราคา 90 บาท/
202 หน้า

 

ผู้เขียน: เทรมเพอร์ ลองแมน
ผู้แปล: วารินทร์ ควรทรงธรรม

 ราคา 140 บาท/
210 หน้า

ผู้เขียน: เจมส์ 
มอนท์กัมมะรี บอยซ์  

ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์ 
ราคา 95 บาท/

220 หน้า

ผู้เขียน: เทรมเพอร์ ลองแมน
ผู้แปล: วารินทร์ ควรทรงธรรม

 ราคา 150 บาท/
232 หน้า

ผู้เขียน: ลี สตรอเบล และ 
แกรี พูลี

ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์ 
ราคา 115 บาท/

132 หน้า
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ไม่ยุ่งเกินอธิษฐาน ผู้เขียนรู้จักคนที่
มีตารางเวลาแน่น จนแทบกระดิกตัว
ไมไ่ดแ้บบนีจ้ำานวนมาก แนวคดิในของ
หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งที่สามารถช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะ
ผ่อนคลายเพื่ออยู่กับพระเจ้าด้วยอีก
ทางหนึ่ง 

ผู้เขียน: บิล  ไฮเบลส์
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์
ราคา 130 บาท / 192 หน้า

พิมพ์

ครั้งที่ 2

ชีวิตคริสเตียน

จงรักกัน เรียนรู้ความหมายของการ
อยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชน 
ที่ใส่ใจกัน และให้พระคริสต์เป็นจุด
ศนูยก์ลาง จากนัน้ใหร้อดคูวามรกัทีจ่ะ
แพร่กระจายเป็นพยานอย่างมีประ-
สิทธิภาพไปยังภายนอกชุมชน 

หัวใจท่ีมีเพ่ือพระเจ้า ดาวิด  เด็กหนุ่ม
เล้ียงแกะพร้อมกับลวดสลิง นักรบผู้
กล้า คตีกว ี คนลว่งประเวณ ีคนบาป
กลบัใจ กษตัรยิผ์ูเ้ปน็ทีร่กั  “บรุษุตาม
พระทัยพระเจ้า” ดาวิดต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่สิ้นหวังและการตัดสิน
ใจในเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันกับเราใน
แตล่ะวนั ผูเ้ขยีนสอนวา่  เราจะเลอืก
สิง่ทีด่ ีพบกบัความหวงั และเตบิโตขึน้
เปน็บคุคลทีม่ใีจเพือ่พระเจา้เหมอืนกบั
ดาวิดได้อย่างไร

 

จงหนุนใจกัน จีนส์ เกทซ์ให้หัวข้อที่
โดดเด่นที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ ก็คือ 
การหนุนใจซึ่งกันและกัน นี่ไม่ใช่เป็น
แต่เพียงพื้นฐานของกระบวนการเริ่ม
คริสตจักรเท่านั้น แต่เป็นการเสริม
สร้างสู่ความไพบูลย์ด้วย 

เดินตามน้ำาพระทัย หนังสือเล่มนี้
ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่นำาคนนับ
ล้านให้มีสัมพันธภาพเป็นส่วนตัวกับ
พระเจ้า ให้ดำาเนินชีวิตที่น่าตื่นเต้น
จากการเรียนรู้และทำาตามน้ำาพระทัย
พระองค์

ชีวิตพระกาย ถ้าหากคุณปรารถนาที่
จะมีประสบการณ์กับพลังงานอันน่า
อัศจรรย์และอำานาจที่พระเจ้าทรง
มอบให้แก่ประชากรของพระองค์เมื่อ
พวกเขาอาศยัอยูใ่นชมุชนทีม่คีวามรกั
และห่วงใยกันกับพระองค์และซึ่งกัน
และกัน นี่เป็นหนังสือที่คุณควรอ่าน 
นำาหลักการไปใช้ และใช้เป็นพื้นฐาน

ผู้เขียน: จีน เกทซ์
ผู้แปล: นวลักษณ์ รัตนเลิศธาดา
ราคา 110 บาท / 160 หน้า

ผู้เขียน: รีเบกก้า แมนลีย์ พิพเพิร์ท            
ผู้แปล: อนันต์ศักดิ์ ศรีโรจนสกุล
ราคา 120 บาท / 270 หน้า 

ผู้เขียน: จีน เกทซ์
ผู้แปล: นวลักษณ์ รัตนเลิศธาดา
ราคา 120 บาท / 180 หน้า

ผู้เขียน: เฮนรี แบล็คคาบี และคล้อต คิง
ผู้แปล: อนันต์ศักดิ์ ศรีโรจนกุล
ราคา 150 บาท / 327 หน้า

ผู้เขียน: เรย์ ซี สเตดแมน 
ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์, สิธยา คูหาเสน่ห์ 
ราคา 150 บาท / 236 หน้า

พิมพ์

ครั้งที่ 2
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ภาวนาประจำาวัน หนังสือตำาราแห่ง
พระวจนะ และหนังสืออธิบายพระ-
คัมภีร์อันมีค่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น
ป้ายบอกทางตามถนนสำาหรับบุคคล 
ครอบครัว และคริสตจักร แล้วทำาให้
เป็นประโยชน์สำาหรับการตื่นตัวฝ่าย
วิญญาณของชาวไทยและในการฟืน้ฟู
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
ด้วย”  

ของขวัญจากใจ 1 รวม 12 เรื่องสั้น 
12 รส ใสซื่อน่ารัก สื่อความหมาย
และคุณค่าชีวิตในมิติใหม่ แม้หลาย
เรื่องเคยตีพิมพ์ในวารสารพระคริสต-
ธรรมประทีปแล้ว แต่ได้แก้ไขเรียบ
เรียงใหม่และรวมเล่มตามเสียงเรียก
ร้อง มั่นใจว่าเมื่ออ่านเรื่องสั้นชุดนี้จบ
แล้ว หัวใจของท่านจะแข็งแกร่งและ
ชุ่มชื่นอย่างแน่นอน  

วิธีการอธิษฐาน หนังสือที่เปี่ยมด้วย
พลังซึ่งแบ่งปันแนวทางฝ่ายวิญญาณ
สำาหรับการอธิษฐานไว้ มีเนื้อหาที่
ละเอียดและสมบูรณ์ ไม่ว่าเรื่องการ
อธิษฐานและเชื่อฟัง การอธิษฐานใน
พระวิญญาณ อธิษฐานตามพระทัย
ของพระเจา้ การเขา้สนทิในพระครสิต ์
มีรวมไว้หมด และยังมีเรื่องอื่นๆ อีก
มากมาย 

ของขวัญจากใจ 2 รวม 12 เรื่องสั้น 
12 รส ใสซื่อน่ารัก สื่อความหมาย
และคุณค่าชีวิตในมิติใหม่ แม้หลาย
เรื่องเคยตีพิมพ์ในวารสารพระคริสต-
ธรรมประทีปแล้ว แต่ได้แก้ไขเรียบ
เรียงใหม่และรวมเล่มตามเสียงเรียก
ร้อง มั่นใจว่าเมื่ออ่านเรื่องสั้นชุดนี้จบ
แล้ว หัวใจของท่านจะแข็งแกร่งและ
ชุ่มชื่นอย่างแน่นอน  

พลังผ่านการอธิษฐาน ถา้การอธษิฐาน
เป็นหัวใจสำาหรับชีวิตของคุณ คุณก็
จะพบกับพลังอันบริบูรณ์ที่พระเจ้า
ประทานให้ อี.เอ็ม. บาวนด์ เขียน
หนังสือเล่มนี้เพื่อคริสเตียนที่ต้องการ
จะเป็นนักอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เขียน: ศจ.เทกุก คัง
ผู้แปล: ศจ.จุงซิก คิม
ราคา 180 บาท / 388 หน้า

ผู้เรียบเรียง: วัลลภา อรุโรทยานนท์  
ราคา 80  บาท/ 75 หน้า
 

ผู้เขียน: อาร์.เอ.ทอร์รี่ย์   
ผู้แปล: กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์ 
ราคา 95 บาท / 118 หน้า

ผู้เรียบเรียง: วัลลภา อรุโรทยานนท์  
ราคา 80 บาท/ 90 หน้า

ผู้เขียน: อี. เอ็ม บาวนด์        
ผู้แปล: พรรณี สุปรัชญาสกุล  
ราคา 90 บาท / 106 หน้า

พิมพ์

ครั้งที่ 2

พิมพ์

ครั้งที่ 2

ผู้เขียน: เรย์ ซี สเตดแมน 
ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์, สิธยา คูหาเสน่ห์ 
ราคา 150 บาท / 236 หน้า

เม่ือคริสเตียนคุกเข่าอธิษฐาน เมื่อ
เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาทดลองใจ 
เผชิญกับการสูญเสีย หรือผิดหวัง
อย่างรุนแรง คำาอธิษฐานเป็นกุญแจ
ที่ไขไปสู่คลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า    
เลม่นีจ้ะทำาใหค้ณุคุน้เคยกบัแหลง่แหง่
อำานาจที่มีพร้อมอยู่เสมอในคลังของ
พระเจ้าผ่านสัมพันธภาพส่วนตัวของ
คุณกับพระองค์

ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์

พิมพ์

ครั้งที่ 2

เดือน

มิถุนายน 

2011
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ชีวิตคริสเตียน

ความผูกพันในชีวิตคู่ หนังสือเล่มนี้
กล่าวถึงสถาบันการแต่งงานไว้อย่าง
สูงสุด และความสัมพันธ์ทางเพศก็ได้ 
ถูกกำาหนดบทบาทไว้อย่างเหมาะสม
ภายใตก้ารแตง่งาน ความสขุทางเพศ
เป็น “ของขวัญ” ที่วิเศษสุดที่พระเจ้า
ประทานให้มนุษย์ 

พลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ ผู้
เขียนใช้เวลากว่า 20 ปี เลี้ยงลูกของ
เธอ เธอสัมผัสพลังแห่งการอธิษฐาน
เผือ่ลกูๆ เธอแบง่ปนัประสบการณอ์นั
มีค่าว่าควรอธิษฐานเผื่อลูกอย่างไร
ตามวยัตา่งๆ จงเรยีนรูว้า่ทำาอยา่งไรให้
บิดามารดาวางทุกส่วนของชีวิตลูกๆ

พลังแห่งการอธิษฐานของภรรยา จะ
ช่วยให้ผู้อ่านมีมุมมองสดใหม่ต่อฤทธิ์
เดชแห่งการอธิษฐานในชีวิตสมรส   
พร้อมตััวอย่างจากชีวิตจริง รวบรวม
เอาตัวอย่างคำาอธิษฐานและเครื่อง
มืออันทรงพลังไว้ในแต่ละบท  ซึ่งจะ
ช่วยสร้างแรงดลใจและให้กำาลังใจแก่
ภรรยาทั้งหลาย

เด็กผู้ชาย การท้าทายท่ีต้องฟันฝ่า 
ดร.เจมส์ ด๊อบสัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
บ้านและครอบครัวท่ีได้รับการไว้วางใจ
สูงสุดในอเมริกา มีคำาแนะนำา และ
คำาหนุนใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก
การต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ในการเลี้ยง
ดูบุตรชาย

พลังแห่งการอธิษฐานของสามี คณุจะ
พบความตื่นเต้นและความหวังที่เกิด
จากการเชื้อเชิญพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิต
สมรสของคุณ พระองค์ทรงสดับฟัง
และตอบคำาอธษิฐานของคณุ แมแ้ตใ่น
สถานการณ์ที่เจ็บช้ำาที่สุด พระองค์ก็
ทรงสามารถช่วยได้เกินกว่าที่คุณคาด
คดิมากนกั พระองคท์รงทำาใหส้ิง่ทีเ่ปน็
ไปไม่ได้ กลับเป็นไปได้

ตามรอยพระบาท เป็นคำาร้องขอที่
แปลกทีส่ดุ  คอื ใหค้รสิเตยีนเดนิตาม
ย่างเท้าของพระคริสต์ไม่ว่าผู้อื่นจะ
กระทำาสิ่งใด คุณจะพบว่าหนังสือเล่ม
นีเ้ปน็หนึง่ในหนงัสอืทีส่นกุและทา้ทาย
ที่สุดเท่าที่คุณเคยอ่านมา  

ผู้เขียน: วิลเลี่ยม เคิทเรอร์               
และแซนดรา เกลห์น
ผู้แปล: พญ. มยุรี ทองปาน 
 และอิทนพล อินทรครรชิต
ราคา 150 บาท / 326 หน้า

ผู้เขียน: สตอร์มี โอมาร์เทียน                   
ผู้แปล: ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล 
ราคา 160  บาท / 220 หน้า

ผู้เขียน: สตอร์มี โอมาร์เทียน                   
ผู้แปล: ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล 
ราคา 140  บาท / 218 หน้า

ผู้เขียน: ดร. เจมส์ ด๊อบสัน       
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์
ราคา 200 บาท /  388 หน้า
 

ผู้เขียน: สตอร์มี โอมาร์เทียน                   
ผู้แปล: ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล 
ราคา 170  บาท / 233 หน้า

ผู้เขียน: ชาร์ลส์ เอ็ม เชลดอน
ผู้แปล: ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล
ราคา 135 บาท / 303 หน้า 

พิมพ์

ครั้งที่ 2
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ซีโมนเปโตร เมื่อคริสเตียนพลาดพลั้ง
ลงในการรับใช้ เราก็มีเปโตรเป็นเคร่ือง
เตือนใจวา่ หากเปโตรบรรลุผลสÓเร็จ 
ในการรับใช้ได้ เราก็ทÓได้เช่นกัน ใน 
ความอ่อนแอและล้มเหลวของเรา
นั้นพระเจ้ายังคงใช้เราทÓสิ่งให ญ่เพื่อ
พระองค์ได้เสมอ

ไฟฟ้ืนฟู การฟื้นฟูที่แท้จริงคืออะไร?   
จะเกิดขึ้นในยุคนี้ได้อย่างไร?   อะไร
เป็นอุปสรรคของการฟ้ืนฟู?  การฟ้ืนฟู
เก่ียวข้องกับการประกาศอย่างไร เรา 
ควรเตรียมการประกาศอย่างไร เพื่อ
จะให้เกิดการฟื้นฟู ผู้เขียนได้ท้าทาย
และให้คÓตอบกับคÓถามข้างตนอย่าง
ชัดเจน 

ถ้าอยากเดินบนน้ำา จำาต้องก้าวออก
จากเรือ หนังสือเล่มนี้เป็นของออร์ท
เบิร์กแท้ๆ คือ มันแหลมคมและลึก
ซึ้ง มีเสนห่์และตลก จูงใจและท้าทาย 
กระตุ้นให้โตด้วยความรัก เพื่อคุณจะ
รู้จักพระองค์ในฐานะผู้ที่สามารถเดิน
บนน้ำา และคุณจำาต้องก้าวออกจาก
เรือถ้าอยากเดินบนน้ำา

การทรงเรียก คณุใครอ่ยากรูไ้หม คณุ
ค้นหาหรือเปล่า คุณฟังบ้างหรือไม่ 
เล่มนี้เป็นคำาตอบ การทรงเรียกเป็น
คÓตอบของทุกสิ่งที่เรากÓลังทÓ ทุก
สิ่งที่เรามีอยู่ และทุกสิ่งที่เราเป็นอยู่ 
ผู้เขียนจะช่วยให้มีมุมมองเก่ียวกับการ
ทรงเรียกตามแนวพระคัมภีร์อย่างมี
ความสมดุล

ลมใหม่ไฟใหม่ ผู้เขียนแบ่งปันสิ่งที่
ได้เรียนรู้เมื่อพระวิญญาณทรงจุดไฟ
ขึ้นในใจของเขา และเคลื่อนไหวผ่าน
สมาชิกคริสตจักรที่เขาอภิบาลอยู่ ไม่
ว่าคุณเป็นศิษยาภิบาลหรือฆราวาส 
หากคุณหิวกระหายที่จะรู้จักพระเจ้า
มากขึน้ เลม่นีจ้ะแหวกใจคณุออก และ
รือ้ฟืน้ความปรารถนาแรงกลา้ของคณุ
ขึ้นมาใหม่

เสียงอธิษฐานจากสวนดอกไม้ เล่มนี้
ผู้เขียนๆ ขึ้นจากหัวใจที่แตกสลาย            
แล้วได้รับการดลใจจากพระวิ  ญญาณ
บริสุทธิ์ ความจริงทุกถ้อยคÓทุกวรรค
ตอนในแต่ละบทจึงสัมผัสแตะต้องจิต
วิ  ญญาณของผู้อ่านได้อย่างลึกซึ้งนุ่ม
นวล พร้อมกับจุดประกายความคิดที่
นÓสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่   

ผู้เขียน: ไอวอร์  เพาเวลส์  
ผู้แปล: ชุมแสง เรืองเจริ ญสุข
ราคา 130 บาท / 290 หน้า

ผู้เขียน: ออสวอล์ด เจ. สมิธ
ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์
ราคา 75 บาท / 170 หน้า

ผู้เขียน: จอห์น ออร์ทเบิร์ก
ผู้แปล: ภัทรียา กาญจนมุกดา
ราคา 150 บาท / 252 หน้า

ผู้เขียน: ออส กินเนส
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์
ราคา 170 บาท / 322 หน้า

ผู้เขียน: จิม ซิมบาลา 
และดีน เมอร์ริล
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์
ราคา 120 บาท / 190 หน้า

ผู้เขียน: โซนซอง โฮ
ผู้แปล: โยฮัน คิม
ผู้เรียบเรียง: วาสนา อยู่กิ่ม
ราคา 95 บาท / 290 หน้า



-12-

ชีวิตคริสเตียน

พระคริสต์ในคุณ สะท้อนพระสิริของ
พระองค์ และยังให้ความเข้าใจที่ถ่อง
แท้ซึ่งล้ำาค่ามากอีกด้วย หนังสือเล่ม
นี้น่าทึ่งมาก ถ้าคุณอยากจะสะท้อน
คุณลักษณะของพระคริสต์ให้มากขึ้น 
และใชช้วีติอยา่งทีพ่ระองคท์รงดำาเนนิ 
แล้วละก็ ควรอ่านเล่มนี้ีอย่างยิ่ง

ความถ่อมใจ ความบาปไม่ใช่สิ่งที่
จะทำาให้เราถ่อมใจลง หากแต่เป็น
พระคณุของพระเจา้ตา่งหาก  เมือ่จติ
วญิญาณทีส่ำานกึในความบาปและยอม
ใหพ้ระเจา้ผูท้รงเปีย่มดว้ยสงา่ราศอีนั
อัศจรรย์  พระเจ้าพระผู้สร้าง พระผู้
ไถ่เป็นผู้ครอบครองชีวิต  เมื่อถึงจุด
นั้นเราก็จะสำานึกถึงความต่ำาต้อยของ
เราจำาเพาะพระพักตร์พระองค์    

สรรเสริญพระนามบริสุทธ์ิ พระเจ้า
ทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์ต่อ
ประชากรของพระองค์ เพื่อนำาการ
หนุนใจ ความหวังและชีวิต เชื่อว่า 
เมื่อคุณอ่านเล่มนี้ คุณอาจพบคำาแห่ง
การหนนุน้ำาใจทีเ่ตม็ไปดว้ยความหมาย
ไมใ่ชเ่พยีงแคค่วามรูท้างศาสนศาสตร์

ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง หนังสือเล่มนี้
ช่วยให้เราเข้าใจจุดยืนและบริบทของ
คำาว่า “เชื่อฟัง” ซึ่งสำาคัญมาก นอก
เหนือจากการศึกษาเรื่องการเชื่อฟัง
ในพระคัมภีร์เพ่ือค้นหา และรู้จักพระทัย
พระองค์แล้ว เล่มนี้ยังเน้นเรื่องการ
ดำาเนินชีวิตที่เชื่อฟัง เคล็ดลับในการ
เชื่อฟังที่แท้จริง และประเด็นอื่นๆ
เรื่องการเชื่อฟังอย่างลึกซึ้ง

ความเกียจคร้าน ความเกียจคร้าน
ศัตรูแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ ความเกียจ
คร้านเป็นการรักตัวเองอย่างผิดๆ ที่
งอกรากลงในใจ ถา้อยากจะเปน็ผูเ้ชือ่
ทีแ่ทจ้รงิ จำาเปน็ตอ้งตอ่สูก้บันสิยัหลกั
ที่เกียจคร้านเสมอ ปราศจากการฆ่า
ความเกียจคร้าน ก็ไม่มีชีวิตที่บริสุทธิ์

ผู้เขียน: ดร. เลส คาร์เตอร์     
ผู้แปล: จารุวรรณ ใหม่วงศ์  
ราคา 130 บาท / 230 หน้า

ผู้เขียน: แอนดรู เมอร์เรย์
ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์
ราคา 80 บาท / 88 หน้า 

ผู้เขียน: เดวิด วิลเคอร์สัน   
ผู้แปล: มะลิวัลย์ ดิษฐเจริญ
ราคา 130 บาท / 276 หน้า

ผู้เขียน: แอนดรูว์  เมอร์เรย์
ผู้แปล: วัลลภา อรุโรทยานนท์
ราคา 70 บาท / 92 หน้า

ผู้เขียน: นำาจูน  คิม  
ผู้แปล: จุงซิก  คิม
ผู้เรียบเรียง: พรสิริ จิรโสภณ 
ราคา 140 บาท / 174 หน้า 

พิมพ์

ครั้งที่ 2
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เพิ่มพูนคริสตจักร

10 หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ 
รว่มคน้หาสบิหา้หลกัการเพือ่จะเปลีย่นแปลงพนัธกจิการ
รับใช้พระเจ้าให้เปี่ยมด้วยพลัง ซึ่งจะผลักดันพันธกิจสู่
ความสำาเรจ็ หลกัการทัง้สบินีก้ลัน่กรองสาระสำาคญัของ
พนัธกจิทีม่กีลิน่หอมตามแบบอยา่งของพระครสิต ์ซึง่จะ
ส่งผลให้พันธกิจของท่านเปลี่ยนไปได้ 

9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง  
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องที่พูดกับคริสตจักร 
หากแต่เจาะจงเฉพาะด้านที่สำาคัญเท่านั้น ไม่ว่าท่านเป็น
ศิษยาภบิาล ผูน้ำาในคริสตจกัร ผูร้ับใช้ หรือสมาชิก ท่านก็
สามารถปลกูฝงัคณุภาพของครสิตจกัรตามหลกัพระคมัภรี์
ลงในคริสตจักรของคุณ 

การให้คำาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามพระคัมภีร์
สร้างแบบอย่างการให้คำาปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์ที่
สามารถผสานเข้าด้วยกันอย่างงดงามกับคริสตจักรท้อง
ถิน่  หวัใจสำาคญัของการใหค้ำาปรกึษาไมใ่ชแ่คค่วามสมัพนัธ์
ระหว่างคนที่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ผู้ที่ให้
คำาปรึกษายังต้องเป็นคนที่เปี่ยมด้วยความรักในพระคริสต์ 
และมีวุฒิภาวะในคริสตจักรอย่างเพียงพออีกด้วย

THE CELL CHURCH : A PARADIGM  FOR CHURCH PLANT-
ING IN BANGKOK The author gives a practical method for 
starting a cell church in Bangkok, including prayer, establish-
ing leadership cell, transplanting, opening cell groups, and 
organizing a cell church. He also suggests four elements 
for developing a cell-church movement in Bangkok, such as 
networking, holding a conference, publishing cell-church lit-
erature, and including cell courses in the seminary curriculum.

คริสตจักรท่ีพระเจ้าอวยพร ไม่ได้หมายความว่าเป็น     
ครสิตจกัรทีม่ทีกุอยา่งพรอ้มบรบิรูณ ์แตเ่ปน็ครสิตจกัรที่
มปีระสบการณก์บัการทรงสถติของพระเจา้ซึง่เปีย่มดว้ย
ฤทธานุภาพในทุกๆ วัน  และด้วยหัวใจที่ไม่ยอมจมปลัก
อยูใ่นสภาวะทีด่อ้ยกวา่ระดบัทีพ่ระเจา้ทรงมพีระประสงค์
ที่จะประทานให้แก่คริสตจักร

ผู้เขียน: วาร์เรน ดับบลิว  
เดวิด ดับบลิว ไวเอิรส์บ 
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์ 
ราคา 90 บาท/
180 หน้า 

ผู้เขียน: Joong Shik Kim, 
D.Miss. 
ราคา 120 บาท/
166 หน้า 

 

ผู้เขียน: ลาร์รี่  แครบบ์ 
ผู้แปล: ภัทรา คะนึงไกวัล
ราคา 130/
208 หน้า

ผู้เขียน: จิม ซิมบาลา
สตีเฟน เรนสัน
ผู้แปล: กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์ 
ราคา 80 บาท / 152 หน้า

ผู้เขียน: มาร์ค เดฟเวอร์
ผู้แปล: จารุวรรณ ใหม่วงศ์ 
ราคา 140 บาท/
284 หน้า

พิมพ์

ครั้งที่ 2
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ประกาศ-มิชชั่นเพิ่มพูนคริสตจักร

คริสเตียนในเมืองใหญ่  
ครึง่หนึง่ของประชากรโลก อาศยัอยูใ่นเมอืง การทา้ทาย 
อันน่าตื่นเต้นซึ่งรอเราอยู่ไม่มีสิ้นสุด ผู้เขียนและครอบ-
ครัวทำางานกับผู้คนในเมืองยุคใหม่ และรักพวกเขา นำา
ขอ้ความแหง่ความเชือ่และความหวงัไปให ้เขารูว้า่เมอืง
ทำางานเป็นอย่างไร

สูตร(ไม่)ลับการประกาศ 
คริสเตียนที่มีศักยภาพสูง + ความใกล้ชิด + การ
สื่อสารที่ชัดเจนในการประกาศ เกิดผลกระทบ
สูงสุด สูตรนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารความเชื่อได้  
อย่างเกิดผล สูตร(ไม่)ลับการประกาศจะช่วยให้
คุณค้นพบรูปแบบที่เป็นธรรมชาติของตัวคุณเอง
ในการสื่อสารพัฒนาตัวเองในการเป็นคริสเตียน
นักประกาศสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณเรียน
รู้ที่จะนำาการสนทนาเข้าสู่เรื่องของฝ่ายวิญญาณ
แบ่งปันความจรงิในพระคมัภีรด์ว้ยภาษาธรรมดาที่
เขา้ใจงา่ยคุณไมจ่ำาเปน็ตอ้งรูส้ึกเหมอืนเป็นอัมพาต
ในทันทีที่ได้ยินคำาว่า “การประกาศข่าวประเสริฐ” 

คริสตจักรใหญ่ยิ่งกว่าที่คุณคิด 
บดันี ้หากทัง้หมดทีค่ณุตอ้งทำาคอืไปหาคนทีย่งัไม่
เชื่อและประกาศพระกิตติคุณ!” หนังสือเล่มนี้ก็ 
ควรค่าอย่างยิ่งแก่การอ่าน...เมื่อถือหนังสือเล่ม
นีใ้นมอืขา้งหนึง่ และปฏบิตักิารโลกในมอือกีขา้ง 
เรากจ็ะมแีหลง่ขอ้มลูทางยทุธศาสตรส์องแหลง่
ใจความสำาคัญของเล่มนี้คือ “การเติบโตของ
คริสตจักรในปัจจุบัน ซึ่งโดดเด่นยิ่งกว่าช่วง
เวลาใดในประวัติศาสตร์โลก” และเป็นหนังสือ
ที่มีเนื้อหาเปี่ยมด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อ
งานมิชชั่น กินความในวงกว้างและเขียนด้วย
สำานวนร่วมสมัย

มุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง 
ความเติบโตที่เข้มแข็งเป็นขบวนการที่ต้องอาศัยความ
เสี่ยง การเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินชีวิต และมีการ
ติดตามประเมินผลตลอด หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิง
ปฏิบัติพร้อมคู่มือที่จะนำาคุณ และคริสตจักรของคุณให้
เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก  

ผู้เขียน: เรย์ บาคกี 
และจิม ฮาร์ท       
ผู้แปล: นวลักษณ์ 
รัตนเลิศธาดา 
ราคา 170 บาท/
246 หน้า
 

ผู้เขียน:  บิล ไฮเบลส์
มาร์ก มิทเทลเบิร์ก
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์
ราคา 160 บาท/
327 หน้า 

ผู้เขียน: แพ็ททริก จอห์นสโตน
ผู้แปล: พรรณี สุปรัชญาสกุล  
ราคา 200 บาท/
398 หน้า

ผู้เขียน: สตีเฟ่น เอ. 
แมคเซีย
ผู้แปล: กมลทิพย์
ประพันธ์พงศ์
ราคา 160 บาท/ 
358 หน้า
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พันธกิจในพันธสัญญาเดิม  
มีการท้าทายจากผู้เขียนที่ต้องการให้เรานำาพันธกิจ
กลับมาวางไว้เป็นศูนย์กลางของชีวิตและการรับใช้
ของเรา อีกทั้งยังได้แจกแจงให้เห็นพันธกิจที่พระเจ้า
ทรงกระทำาต่อโลกอย่างชัดเจนซึ่งเป็นหัวข้อสำาคัญที่
พันผูกพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ไว้ด้วยกัน

พันธกิจในพันธสัญญาใหม่  
นำาเสนอความคิดเหน็ที่สดใหมจ่ากรากฐานดา้นพระคัมภรี์
ในเรื่องพันธกิจ และยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอันนำามาซึ่ง
ความสำาเร็จของพันธกิจสากลของคริสตจักรในชนรุ่นนี้     
ผู้เขียนนำาเสนอข้อโต้แย้งที่มีน้ำาหนักในการรื้อฟื้น “ขอบ-
เขตแห่งพันธกิจ” ของพันธสัญญาใหม่ 

ให้ประชาชาติเปรมปรีด์ิ 
ผูเ้ขยีนแสดงใหเ้หน็วา่ การนมสัการเปน็เปา้หมายสดุ-
ท้ายของคริสตจักรและเพื่อบอกให้รู้ว่า การนมัสการ
อย่างถูกต้องเป็นการใส่เชื้อเพลิงให้กับพันธกิจ และ 
ยังได้กล่าวถึงบทบาทของการอธิษฐาน ลัทธิสากล
นิยม และลัทธิการทำาลายล้างแรงจูงใจแห่งพระคุณ
ของพระเจ้าสำาหรับการทำาพันธกิจโลก  

งานประกาศของคริสตจักร  
เล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองเกี่ยวกับเทคนิคการประกาศ
สำาหรับคริสตจักรท้องถิ่นในยุคปัจจุบันนี้ให้กว้างขึ้น  อีก
ทั้งยังช่วยพิจารณาถึงวิธีการประกาศกับชุมชนที่เกิดผล
และสามารถนำามาใช้ได้ และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งมี
เทคนิคในการขับเคลื่อนคริสตจักรให้เติบโตขึ้น

พันธกิจคริสเตียนโลกสมัยใหม่  
คำาถามทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งไดแ้ละคอยรบกวนมโนธรรม
ของคริสเตียนก็คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร
และโลกควรจะเปน็อยา่งไร ภาระหนา้ทีข่องครสิเตยีน
ต่อญาติพี่น้อง มิตรสหาย เพื่อนบ้าน และชุมชนที่ไม่
เป็นคริสเตียนคืออะไร เล่มนี้มีคำาตอบ

สู่พันธกิจโลก 
“งานที่สำาคัญที่สุดของคริสตจักรคือการประกาศข่าว
ประเสรฐิทัว่โลก” ถา้มงีานประกาศขา่วประเสรฐิแลว้เรา
ไมไ่ปรว่มและไมเ่หน็ความสำาคญั เรากำาลงับอกวา่ สิง่อืน่
มคีวามสำาคญัมากวา่ และการประกาศมคีวามสำาคญัรอง
ลงมา  คณุจะมสีว่นในเรือ่งทีส่ำาคญัทีส่ดุนีไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง?

 
 

ผู้เขียน: วอลเตอร์ ซี ไคเซอร์ 
จูเนียร์ 
ผู้แปล: ธนาภรณ์  ธรรมสุจริตกุล
ราคา 60 บาท / 116 หน้า

ผู้เขียน: วิลเลียม เจ ลาร์คิน จูเนียร์
โยเอล เอฟ วิลเลียมส์
ผู้แปล: ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล
ราคา 150 บาท / 330 หน้า

ผู้เขียน: จอห์น มาร์ค เทอร์รี่
ผู้แปล: พรรณี สุปรัชญาสกุล
ราคา 150 บาท/
320 หน้า

ผู้เขียน: จอห์น ไพเพอร์
ผู้แปล: สิธยา  คูหาเสน่ห์
ราคา 160 บาท/
330 หน้า

ผู้เขียน: จอห์น อาร์ ดับบลิว 
สตอทท์
ผู้แปล: สิธยา คูหาเสน่ห์
ราคา 90 บาท/ 231 หน้า

ผู้เขียน: ออสวอลด์ เจ สมิธ
ผู้แปล: สิธยา  คูหาเสน่ห์
ราคา 70 บาท/
160 หน้า


