ท่ านเคยได้ ยนิ

กฎฝ่ ายวิญญาณจิต
สี่ ประการ หรือยัง?

1. จักรวาลมีกฎธรรมชาติ ควบคุมฉันใดความสั มพันธ์ ระหว่ างท่ าน
กับพระเจ้ าก็มกี ฎฝ่ ายวิญญาณจิต ควบคุมฉันนั้น
กฎประการแรก
พระเจ้าทรงรักท่าน และทรงมีแผนการอันประเสริ ฐยิง่ สาหรับชีวิตของท่าน
(หากเป็ นไปได้ขอให้ท่านอ่านข้อพระธรรมต่าง ๆ ที่อา้ งไว้ในหนังสื อเล่มนี้จากพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์โดยตรง)

ความรักของพระเจ้ า
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16)

แผนการของพระเจ้ า
(พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า) “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์”
(ชีวติ ที่อิ่มเอม และมีความหมายอย่างเต็มเปี่ ยม) (ยอห์น 10:10)
ปั ญหาที่น่าคิดถึงก็คือ เหตุใดคนส่ วนมากจึงมิได้รับชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์น้ ี?
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2. กฎประการทีส่ อง
ด้วยเหตุที่มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป และถูกตัดขาดจากพระเจ้าดังนั้นมนุษย์จึงไม่อาจรู ้หรื อรับ
เอาความรักของพระเจ้า และแผนการที่พระองค์ทรงเตรี ยมไว้ เพื่อชีวิตของเขาได้

มนุษย์ ทุกคนเป็ นคนบาป
“...ทุกคนทาบาป และเสื่ อมจากพระสง่าราศีของพระเจ้า” (โรม 3:23) พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
ให้มีความสัมพันธ์กบั พระองค์ แต่เพราะความดื้อด้านตามใจปรารถนาของตนเอง มนุ ษย์จึงเลือกดาเนิ น
ชีวติ ที่เป็ นอิสระ ด้วยเหตุน้ ี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าจึงขาดลง การทาตามใจปรารถนา
ของมนุษย์น้ ีแสดงออกโดยการกบฏต่อพระเจ้า หรื อมิฉะนั้นก็โดยการเฉยเมยต่อพระองค์ ลักษณะเช่นนี้
แหละที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกว่าบาป

มนุษย์ ถูกตัดขาดจากพระเจ้ า
“ค่าจ้างของความบาปนั้น คือความตาย” (วิญญาณจิตถูกตัดขาดจากพระเจ้า) (โรม 6:23)
พระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่มนุษย์เป็ นคนบาป ดังนั้นจึงมีหุบเหวอันลึกและกว้างใหญ่ ขวาง
กั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ มนุษย์แสวงหาวิถีทางที่จะข้ามหุ บเหวนี้ ไปสู่ พระเจ้าและรับชีวติ ที่ครบ
บริ บูรณ์เสมอมา โดยการอาศัยสติปัญญาความสามารถของตนเอง เช่น บาเพ็ญตนเป็ นคนดีมีศิลธรรม
และยึดถือหลักปรัชญาต่าง ๆ ฯลฯ
กฎประการทีส่ ามเป็ นคาตอบเดียวเท่ านั้นทีจ่ ะไขปั ญหาอันยุ่งยากนีไ้ ด้
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3. กฎประการทีส่ าม
โดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้น ที่พระเจ้าทรงชาระล้างความผิดบาปของมนุษย์ได้ และโดย
พระองค์ ท่านจะรู ้ถึงความรักของพระเจ้าและรับเอาความรักนั้น ตลอดจนแผนการของพระเจ้า สาหรับ
ของท่านได้

พระองค์ ทรงตายแทนเรา
“ฝ่ ายพระเจ้า ได้ทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือ ขณะเมื่อเราทั้งหลายยังเป็ น
คนบาป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตายแทนเรา” (โรม 5:8)

พระองค์ ทรงเป็ นฟื้ นขึน้ จากความตาย
“พระคริ สต์ได้วายพระชนม์ เพราะความผิดของเราทั้งหลาย และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สาม
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาใหม่ ตามคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น แล้วพระองค์ทรงปรากฏแก่เกฟา ภายหลังทรง
ปรากฏแก่อคั รสาวกสิ บสองคนนั้น ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่นอ้ งกว่าห้าร้อยคนในคนเดียว
...”
(1 โคริ นธ์ 15: 3-6)

พระองค์ ทรงเป็ นทางเดียวเท่ านั้น
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดา เว้น
ไว้มาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
พระเจ้าทรงเชื่อมโยงหุ บเหว ที่ขวางกั้นระหว่างพระองค์กบั มนุษย์ โดยการส่ งพระเยซูคริ สต์
พระบุตรของพระองค์ ให้ลงมาสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา
การรู้ แต่ เพียงกฎสามประการนีเ้ ท่ านั้นยังไม่ เป็ นการเพียงพอ...
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4. กฎประการทีส่ ี่
เราจาเป็ นต้องรับเอาพระเยซู คริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเป็ น
ส่ วนบุคคล แล้วเราจึงจะรู้และรับเอาความรักและแผนการของพระเจ้า สาหรับชีวิตของเราได้

เราต้ องรับพระคริสต์
“ส่ วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิ ทธิให้
เป็ นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12)

เรารับพระคริสต์ โดยความเชื่อ
“ซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่านทั้งหลายเอง
แต่พระเจ้าประทานให้ ความรอดนั้นเป็ นด้วยการประพฤติก็หามิได้เพื่อมิได้คนหนึ่งคนใดอวดได้”
(เอเฟซัส 2: 8,9)

พระคริสต์ ทรงเชื้อเชิญเราเป็ นส่ วนบุคคล
(พระคริ สต์ตรัสว่า) “นี่แน่ะ เรายืนริ มประตู เคาะอยู่ ถ้าผูใ้ ดได้ยนิ เสี ยงเรา และเปิ ดประตู เราจะ
เข้าไปหาผูน้ ้ นั ” (วิวรณ์ 3:20)
การรับพระคริ สต์ หมายความรวมไปถึง การละทิ้งความปรารถนาของตนเอง หันเข้าหาพระเจ้า
ไว้วางใจในพระคริ สต์ ยอมรับเอาพระองค์เข้าไว้ในชี วติ ของเรา เพื่อว่าพระองค์จะได้อภัยโทษให้แก่เรา
และทาให้เราเป็ นที่พอพระทัยพระองค์ การเชื่อหรื อเข้าใจในข้ออ้างของพระเยซูคริ สต์โดยการวินิจฉัย
ด้วยสติปัญญา หรื อมีความรู ้สึกทางอารมณ์เท่านั้น ยังไม่เป็ นการเพียงพอ

วงกลมทั้งสองนีแ้ สดงให้ เห็นถึงชีวติ สองแบบ
ชีวติ ภายใต้ การบังคับบัญชาของตนเอง
ตน- ตนเองอยูบ่ นบัลลังก์ชีวิตพระคริ สต์อยู่
ภายนอกชีวติ ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของตนเองซึ่ง

ชีวติ ภายใต้ การบังคับของพระคริสต์
พระคริ สต์ประทับบนบัลลังก์ชีวติ
ตน- ตนเองลงจากบัลลังก์
- ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้
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ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความไม่สมหวังอยูเ่ สมอ

การควบคุมของพระจ้า ผูท้ รงมีความ
สามารถ อันไม่มีขอบเขตจากัดซึ่ งส่ งผล
ให้เราสามารถดาเนินชี วติ ได้อย่าง
สอดคล้อง กับแผนการอันประเสริ ฐของ
พระองค์

วงกลมไหนแสดงถึงสภาพชีวติ ของท่านในขณะนี้?
ท่านต้องการให้ชีวติ ของท่านเป็ นไปตามแบบอย่างของวงกลมไหน?
ต่อไปนี้ จะได้อธิ บายว่าท่านจะรับพระคริ สต์ได้อย่างไร ท่านสามารถรับพระคริ สต์ได้เดี๋ยวนี้
โดยการอธิ ษฐาน (การอธิ ษฐาน คือการสนทนากับพระเจ้า)
พระเจ้าทรงล่วงรู ้ถึงจิตใจของท่าน พระองค์มิได้ทรงเพ่งเล็งที่ถอ้ ยคาในการอธิ ษฐานของท่าน
เท่าใดนัก หากแต่ทรงเพ่งเล็งที่จิตใจของท่านเป็ นสาคัญต่อไปนี้คือตัวอย่างคาอธิ ษฐาน ซึ่ งใคร่ จะแนะนา
แก่ท่าน
“ข้าพเจ้าพระเยซูคริ สตเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์เป็ นที่สุด ข้าพเจ้าขอเปิ ดประตูชีวติ จิตใจ
ต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์
เป็ นอย่างยิง่ ที่พระองค์ทรงอภัยโทษในความผิดบาปให้แก่ขา้ พเจ้า โปรดครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของ
ข้าพเจ้า และช่วยให้ขา้ พเจ้าดาเนินชี วติ ตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” คาอธิ ษฐานนี้ ตรงกับความ
ปรารถนาแห่งจิตใจของท่านหรื อไม่? หากตรงกับความปรารถนาแห่งจิตใจของท่านแล้ว จงอธิ ษฐาน
เสี ยเดี๋ยวนี้ แล้วพระคริ สต์ก็จะเสด็จเข้ามาประทับในชี วติ ของท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

จะรู้ว่าพระคริสต์ ประทับอยู่ในชีวติ จิตใจของท่ านได้ อย่ างไร?
ท่านได้ทูลขอให้พระเยซูคริ สต์ เสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่านหรื อยัง? ตามพระสัญญาที่
พระคริ สต์ให้ไว้พระธรรมวิวรณ์ 3: 20 นั้น เดี๋ยวนี้พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหน? พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า
พระองค์จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่าน พระองค์ทรงกล่าวเท็จกระนั้นหรื อ? ท่านรู้โดย
หลักอะไรว่า พระเจ้าได้ทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่านแล้ว? (รู ้ได้โดยพระเจ้าผูท้ รงไว้ซ่ ึ งความซื่ อสัตย์
และโดยพระวจนะของพระองค์)
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พระคริสตธรรมคัมภีร์สัญญาว่ า
ผู้ใดทีย่ อมรับพระคริสต์ ผู้น้ันจะได้ ชีวติ นิรันดร์
“นี่แหละเป็ นคาพยาน คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน ให้เราทั้งหลายมีชีวติ นิ รันดร์ และ
ชีวติ มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีก็ชีวติ
ข้อความเหล่านี้ขา้ พเจ้าได้เขียนฝากมายังท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ ...”
(1 ยอห์น 5: 11-13)
จงขอบพระคุณพระเจ้าอยูเ่ สมอ ในการที่พระคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่านและในการ
ที่พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งท่าน (ฮีบรู 13:5) ท่านสามารถที่จะรู ้ได้วา่ พระคริ สต์ผทู ้ รงพระชมน์อยูส่ ถิตใน
ท่าน และสามารถรู ้ได้วา่ ท่านมีชีวติ นิรันดร์ ในทันทีที่ท่านทูลเชิญพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในชีวติ ของ
ท่าน ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ เช่นนั้น พระองค์จะไม่ทรงหลอกลวงท่านเป็ นอันขาด
ปั ญหาเกียวกับความรู ้สึกเล่า เป็ นอย่างไร?

อย่ าพึง่ พิงความรู้สึก
หน้าที่ของเรา คือ ต้องยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้าเป็ นหลัก มิใช่ถือเอาความรู ้สึกของเรา
เป็ นเกณฑ์ คริ สเตียนดารงชี วิตโดยความเชื่อ (ไว้วางใจในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์) แผ่นภาพ
รถไฟนี้แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความจริ ง (พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์) ความ
เชื่อ (ความไว้วางใจในพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์) และความรู้สึก (ผลของความเชื่อ และการ
เชื่อฟัง) (ยอหน์ 14:21)
ไม่วา่ จะมีผพู ้ ว่ งหรื อไม่ก็ตาม รถไฟก็ยอ่ มแล่นไปได้เลย เพราะตูพ้ ว่ งนั้นมิได้มีส่วนช่วยในการ
ฉุ ดลากรถไฟให้เคลื่อนที่แต่อย่างใดชีวติ คริ สเตียนก็ทานองเดียวกันนี้
คือเราไม่จาเป็ นต้องพึ่งพิง
ความรู ้สึก หรื อถือเอาอารมณ์เป็ นสาระแต่อย่างใดหากแต่ตอ้ งเชื่อ (ไว้วางใจ) ในพระเจ้าพระสัญญาของ
พระองค์
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เมือ่ ท่ านรับพระเยซูคริสต์ แล้ ว
ในทันทีที่ท่านรับพระเยซูคริ สต์โดยความเชื่ อนั้น ได้มีหลายสิ่ งหลายอย่างบังเกิดขึ้นแก่ท่าน
แล้ว รวมทั้งสิ่ งที่จะกล่าวต่อไปนี้ดว้ ย
1.พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่านแล้ว (วิวรณ์ 3: 20 และ
โคโลสี 1: 27)
2.ท่านได้รับการอภัยโทษบาปแล้ว (โคโลสี 1: 14)
3.ท่านได้กลายเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว (ยอห์น 1: 12)
4.ท่านเริ่ มรับประสบการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่
เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างท่านขึ้นเพื่อให้เป็ นเช่นนั้น
(ยอห์น 10: 20; 2 โคริ นธ์ 517; 1, 1เธสะโลนิกา 5:18)
ท่านคิดว่าจะยังมีความมหัศจรรย์ใด ๆ อีกหรื อ ซึ่ งจะบังเกิดแก่ชีวติ ของท่านยิง่ ใหญ่ไปกว่าการ
รับพระเยซูคริ สต์ เดี๋ยวนี้ท่านคงมีความประสงค์ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการทุกอย่างที่พระองค์
ทรงกระทาเพื่อท่าน การขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นการสาแดงออกซึ่ งความเชื่ อที่เรามีต่อพระองค์

แนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ให้ เป็ นคริสเตียนที่เจริญเต็มที่
ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณจิต เป็ นผลของการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์ “คนชอบธรรมจะ
มีชีวติ ดารงอยูโ่ ดยความเชื่ อ (กาลาเทีย 3:11) การดาเนินชีวติ ที่ประกอบด้วยความเชื่อ จะทาให้ท่าน
สามารถไว้วางใจพระเจ้า
ในทุกด้านมากขึ้นเป็ นลาดับและทาให้ท่านสามารถปฏิบตั ิตามข้อแนะนา
ต่อไปนี้ได้
1.เข้าเฝ้ าพระเจ้า โดยการอธิษฐานเป็ นประจาทุกวัน (ยอห์น 15:7)
2.อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกวัน (กิจการ 17: 11) เริ่ มด้วยพระธรรมยอห์น
3.เชื่อฟังและทาตามพระบัญชาของพระเจ้าเสมอทุกเวลานาที (ยอห์น 14: 21)
4.เป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์ ทั้งโดยทางกาย วาจา และใจ (มัทธิ ว 4: 19; ยอห์น 15:8)
5.เชื่อและวางใจพระเจ้า ในกิจการทุกอย่างในชีวิตของท่าน (1 เปโตร 5: 7)
6.ทูลเชิญพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ทรงควบคุมบังคับบัญชาชีวิตของท่าน และขอให้พระองค์
ประทาน กาลัง และฤทธิ์ เดชให้แก่ท่าน ในการดาเนินชีวิตประจาวันและในการเป็ นพยาน (กาลาเทีย 5:
16, 17; กิจการ 1:8)
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ความสาคัญของการเป็ นสมาชิกคริสตจักร
พระเจ้าได้ทรงเตือนเราไว้ในพระธรรมฮีบรู 10:25 ว่า “ซึ่ งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุด...”
ไม้ที่สุมไฟรวมกันย่อมให้ความร้อน และสว่างมาก แต่ถา้ แยกเอาไม้แต่ละท่อนออกจากกองไฟ ในไม่ชา้
ไฟที่ไม้แต่ละท่อนก็จะดับลง ความจริ งนี้ เป็ นฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคริ สเตียนทั้งหลายที่
มีต่อพระเจ้าก็เป็ นฉันนั้น ถ้าท่านยังมิได้เป็ นสมาชิกคริ สตจักรหนึ่งคริ สตจักรใด ก็อย่าได้คอยท่าจนกว่า
จะได้รับคาเชิ ญเลย แต่จงรี บไปหาศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที่อยูใ่ นละแวกบ้านของท่าน ซึ่ งถวายพระ
เกียรติแก่พระคริ สต์ และประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ แจ้งความจานงขอเป็ นสมาชิก แล้วเริ่ มไป
นมัสการพระเจ้าในคริ สตจักรนั้นในสัปดาห์ที่จะถึง และในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปทันที
ท่านปรารถนาที่จะให้ผอู ้ ื่นรับประสบการณ์เช่นนี้ไหน?
ชื่อและนามสกุล...............................................อายุ................... ปี
บ้านเลขที่.................ซอย.......................ตรอก...................ถนน..................ตาบล.............อาเภอ.............
จังหวัด....................................อาชีพ............................................
โปรดใส่ เครื่ องหมายกากบาท ลงในช่องหน้าข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานรับพระเยซูคริ สต์เข้าสู่ ชีวติ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า ตามที่แนะนา
ไว้ในหนังสื อเล่มนี้
ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาเรื่ องของพระเยซูคริ สต์เพิม่ ขึ้น
ส่ งบัตรนีไ้ ปยัง: องค์การแคมพัสครู เสดแห่งประเทศไทย ตู ้ ปณ. 4-6 กรุ งเทพ
หากว่าหนังสื อเล่มนี้ มีความหมาย และเป็ นประโยชน์แก่ท่านแล้ว โปรดให้คนอื่นหยิบยืมไป
อ่านบ้าง หรื อท่านจะอ่านให้เขาฟังก็ได้
หนังสื อ “ท่านเคยได้ ยนิ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการหรือยัง?” นี้ได้มีการแปลออกเป็ นภาษา
ต่าง ๆ พิมพ์เผยแพร่ แก่ประชาชนทัว่ โลกมาแล้วหลายล้านเล่ม ผลก็คือได้มีส่วนช่วยให้คนเป็ นจานวน
มาก พบวิถีทางในการมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัวซึ่ งเป็ นไปได้ โดยที่พระเจ้าประทานพระ
เยซูคริ สต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้แก่เรา เราได้พบว่า เมื่อคนเหล่านั้นได้อ่านเรื่ องราวแล้ว
ส่ วนใหญ่ปรารถนาที่จะเชื่อพระคริ สต์
วิลเลียม อาร์ . ไบร้ ท์
ผู้อานวยการ “องค์ การแคมพัสครู เสดฟอร์ ไคร้ สต์ นานาชาติ"
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หากว่าหนังสื อเล่มนี้ได้ช่วยให้ท่านรู ้จกั พระคริ สต์เป็ นส่ วนตัวแล้ว เราก็ใคร่ ที่จะขอเชิญท่าน
ให้ศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระคริ สต์เพิ่มขึ้น เราได้จดั พิมพ์หนังสื อชุด
“บันไดสิ บขั้นสู่ ความสมบูรณ์ในชีวติ คริ สเตียน” และหนังสื ออื่น ๆ อีกมาก เพื่อช่วยให้คริ สเตียนมีความ
เจริ ญวัฒนาขึ้นในพระคริ สต์อย่างเต็มที่ และสามารถเป็ นพยานเพื่อพระองค์ได้อย่างเกิดผล สนใจติดต่อ
ที่องค์การแคมพัสครู เสดแห่งประเทศไทย ซึ่ งมีชื่อเรี ยกโดยย่อว่า “แคมพัสครู เสด” ตู้ ปณ. 4-6
กรุ งเทพมหานคร
เราขอเชิ ญท่านทั้งหลายให้ใช้หนังสื อเล่มนี้ แต่เพื่อรักษาเนื้อหาของหนังสื อมิให้เปลี่ยนแปลง
ไป จึงขอสงวนลิขสิ ทธิ์ ในหนังสื อเล่มนี้ไว้ ห้ามมิให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด คัดลอก แก้ไข หรื อตัดข้อความตอน
หนึ่งตอนใด หรื อทั้งหมด จากหนังสื อเล่มนี้ไปตีพิมพ์ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก “แคมพัสครู เสด”
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