
 
 

 

 

 

ท่านเคยได้ยนิ 

กฎฝ่ายวญิญาณจติ 
ส่ีประการ หรือยงั? 
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1. จักรวาลมกีฎธรรมชาติ ควบคุมฉันใดความสัมพนัธ์ระหว่างท่าน

กบัพระเจ้ากม็กีฎฝ่ายวญิญาณจิต ควบคุมฉันน้ัน 

กฎประการแรก 

พระเจา้ทรงรักท่าน และทรงมีแผนการอนัประเสริฐยิง่ ส าหรับชีวิตของท่าน 
(หากเป็นไปไดข้อใหท้่านอ่านขอ้พระธรรมต่าง ๆ ท่ีอา้งไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีจากพระคริสต

ธรรมคมัภีร์โดยตรง) 

ความรักของพระเจ้า 

“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 

แผนการของพระเจ้า 

(พระเยซูคริสตต์รัสวา่) “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” 
(ชีวติท่ีอ่ิมเอม และมีความหมายอยา่งเตม็เป่ียม) (ยอห์น 10:10) 

ปัญหาท่ีน่าคิดถึงก็คือ เหตุใดคนส่วนมากจึงมิไดรั้บชีวติท่ีครบบริบูรณ์น้ี? 
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2. กฎประการทีส่อง 

ดว้ยเหตุท่ีมนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป และถูกตดัขาดจากพระเจา้ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่อาจรู้หรือรับ
เอาความรักของพระเจา้ และแผนการท่ีพระองคท์รงเตรียมไว ้เพื่อชีวิตของเขาได้ 

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป 

“...ทุกคนท าบาป และเส่ือมจากพระสง่าราศีของพระเจา้” (โรม 3:23) พระเจา้ทรงสร้างมนุษย์
ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ แต่เพราะความด้ือดา้นตามใจปรารถนาของตนเอง มนุษยจึ์งเลือกด าเนิน
ชีวติท่ีเป็นอิสระ ดว้ยเหตุน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้จึงขาดลง การท าตามใจปรารถนา
ของมนุษยน้ี์แสดงออกโดยการกบฏต่อพระเจา้ หรือมิฉะนั้นก็โดยการเฉยเมยต่อพระองค ์ ลกัษณะเช่นน้ี
แหละท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวา่บาป 

มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า 

“ค่าจา้งของความบาปนั้น คือความตาย” (วญิญาณจิตถูกตดัขาดจากพระเจา้) (โรม 6:23) 
พระเจา้ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ แต่มนุษยเ์ป็นคนบาป ดงันั้นจึงมีหุบเหวอนัลึกและกวา้งใหญ่ ขวาง

กั้นระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ มนุษยแ์สวงหาวถีิทางท่ีจะขา้มหุบเหวน้ี ไปสู่พระเจา้และรับชีวติท่ีครบ
บริบูรณ์เสมอมา โดยการอาศยัสติปัญญาความสามารถของตนเอง เช่น บ าเพญ็ตนเป็นคนดีมีศิลธรรม 
และยดึถือหลกัปรัชญาต่าง ๆ ฯลฯ 

กฎประการทีส่ามเป็นค าตอบเดียวเท่าน้ันทีจ่ะไขปัญหาอันยุ่งยากนีไ้ด้ 
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3. กฎประการทีส่าม 

โดยทางพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ท่ีพระเจา้ทรงช าระลา้งความผดิบาปของมนุษยไ์ด ้ และโดย
พระองค ์ ท่านจะรู้ถึงความรักของพระเจา้และรับเอาความรักนั้น ตลอดจนแผนการของพระเจา้ ส าหรับ
ของท่านได ้

พระองค์ทรงตายแทนเรา 

“ฝ่ายพระเจา้ ไดท้รงส าแดงความรักของพระองคแ์ก่เราทั้งหลาย คือ ขณะเม่ือเราทั้งหลายยงัเป็น
คนบาป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตายแทนเรา” (โรม 5:8)  

พระองค์ทรงเป็นฟ้ืนขึน้จากความตาย 

“พระคริสตไ์ดว้ายพระชนม ์ เพราะความผดิของเราทั้งหลาย และทรงถูกฝังไว ้ แลว้วนัท่ีสาม
พระองคท์รงเป็นข้ึนมาใหม่ ตามคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น แลว้พระองคท์รงปรากฏแก่เกฟา ภายหลงัทรง
ปรากฏแก่อคัรสาวกสิบสองคนนั้น ภายหลงัพระองคท์รงปรากฏแก่พวกพี่นอ้งกวา่หา้ร้อยคนในคนเดียว
...” 
 (1 โครินธ์ 15: 3-6) 

พระองค์ทรงเป็นทางเดยีวเท่าน้ัน 

พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดา เวน้
ไวม้าทางเรา” (ยอห์น 14:6) 

พระเจา้ทรงเช่ือมโยงหุบเหว ท่ีขวางกั้นระหวา่งพระองคก์บัมนุษย ์ โดยการส่งพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค ์ใหล้งมาส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนแทนเรา 

การรู้แต่เพยีงกฎสามประการนีเ้ท่าน้ันยงัไม่เป็นการเพยีงพอ... 
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4. กฎประการทีส่ี่ 

เราจ าเป็นตอ้งรับเอาพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยให้รอดและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราเป็น
ส่วนบุคคล แลว้เราจึงจะรู้และรับเอาความรักและแผนการของพระเจา้ ส าหรับชีวิตของเราได้ 

เราต้องรับพระคริสต์ 

“ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค ์ พระองคก์็ประทานสิทธิให้
เป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1:12) 

เรารับพระคริสต์โดยความเช่ือ 

“ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่านทั้งหลายเอง 
แต่พระเจา้ประทานให ้ความรอดนั้นเป็นดว้ยการประพฤติก็หามิไดเ้พื่อมิไดค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ 
 (เอเฟซสั 2: 8,9) 

พระคริสต์ทรงเช้ือเชิญเราเป็นส่วนบุคคล 

(พระคริสตต์รัสวา่) “น่ีแน่ะ เรายนืริมประตู เคาะอยู ่ถา้ผูใ้ดไดย้นิเสียงเรา และเปิดประต ู เราจะ
เขา้ไปหาผูน้ั้น” (ววิรณ์ 3:20) 

การรับพระคริสต ์หมายความรวมไปถึง การละทิ้งความปรารถนาของตนเอง หนัเขา้หาพระเจา้ 
ไวว้างใจในพระคริสต ์ ยอมรับเอาพระองคเ์ขา้ไวใ้นชีวติของเรา เพื่อวา่พระองคจ์ะไดอ้ภยัโทษใหแ้ก่เรา 
และท าใหเ้ราเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์ การเช่ือหรือเขา้ใจในขอ้อา้งของพระเยซูคริสตโ์ดยการวนิิจฉยั
ดว้ยสติปัญญา หรือมีความรู้สึกทางอารมณ์เท่านั้น ยงัไม่เป็นการเพียงพอ 

วงกลมทั้งสองนีแ้สดงให้เห็นถึงชีวติสองแบบ 

ชีวติภายใต้การบังคับบัญชาของตนเอง   ชีวติภายใต้การบังคับของพระคริสต์ 
ตน- ตนเองอยูบ่นบลัลงักชี์วิตพระคริสตอ์ยู ่  พระคริสตป์ระทบับนบลัลงักชี์วติ 
ภายนอกชีวติความสนใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีอยู ่  ตน- ตนเองลงจากบลัลงัก ์
ภายใตก้ารควบคุมของตนเองซ่ึง    - ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใต ้
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ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และความไม่สมหวงัอยูเ่สมอ  การควบคุมของพระจา้ ผูท้รงมีความ 
       สามารถ อนัไม่มีขอบเขตจ ากดัซ่ึงส่งผล 
       ใหเ้ราสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง 
       สอดคลอ้ง กบัแผนการอนัประเสริฐของ 
       พระองค ์

วงกลมไหนแสดงถึงสภาพชีวติของท่านในขณะน้ี?  
ท่านตอ้งการใหชี้วติของท่านเป็นไปตามแบบอยา่งของวงกลมไหน? 
ต่อไปน้ีจะไดอ้ธิบายวา่ท่านจะรับพระคริสตไ์ดอ้ยา่งไร ท่านสามารถรับพระคริสตไ์ดเ้ด๋ียวน้ี 

โดยการอธิษฐาน (การอธิษฐาน คือการสนทนากบัพระเจา้) 
พระเจา้ทรงล่วงรู้ถึงจิตใจของท่าน พระองคมิ์ไดท้รงเพ่งเล็งท่ีถอ้ยค าในการอธิษฐานของท่าน

เท่าใดนกั หากแต่ทรงเพง่เล็งท่ีจิตใจของท่านเป็นส าคญัต่อไปน้ีคือตวัอยา่งค าอธิษฐาน ซ่ึงใคร่จะแนะน า
แก่ท่าน 

“ขา้พเจา้พระเยซูคริสตเจา้ ขา้พเจา้ปรารถนาพระองคเ์ป็นท่ีสุด ขา้พเจา้ขอเปิดประตูชีวติจิตใจ
ตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอขอบพระคุณพระองค์
เป็นอยา่งยิง่ ท่ีพระองคท์รงอภยัโทษในความผิดบาปให้แก่ขา้พเจา้ โปรดครอบครองบลัลงักชี์วติของ
ขา้พเจา้ และช่วยใหข้า้พเจา้ด าเนินชีวติตามพระประสงคข์องพระองคเ์ถิด” ค  าอธิษฐานน้ี ตรงกบัความ
ปรารถนาแห่งจิตใจของท่านหรือไม่? หากตรงกบัความปรารถนาแห่งจิตใจของท่านแลว้ จงอธิษฐาน
เสียเด๋ียวน้ี แลว้พระคริสตก์็จะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวติของท่าน ตามท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้

จะรู้ว่าพระคริสต์ประทบัอยู่ในชีวติจิตใจของท่านได้อย่างไร? 

ท่านไดทู้ลขอใหพ้ระเยซูคริสต ์ เสด็จเขา้มาประทบัในชีวิตของท่านหรือยงั? ตามพระสัญญาท่ี
พระคริสตใ์หไ้วพ้ระธรรมวิวรณ์ 3: 20 นั้น เด๋ียวน้ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหน? พระเยซูคริสตต์รัสวา่ 
พระองคจ์ะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่าน พระองคท์รงกล่าวเทจ็กระนั้นหรือ? ท่านรู้โดย
หลกัอะไรวา่ พระเจา้ไดท้รงตอบค าอธิษฐานของท่านแลว้? (รู้ไดโ้ดยพระเจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งความซ่ือสัตย ์
และโดยพระวจนะของพระองค)์ 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์สัญญาว่า 

ผู้ใดทีย่อมรับพระคริสต์ ผู้น้ันจะได้ชีวตินิรันดร์ 

“น่ีแหละเป็นค าพยาน คือวา่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทาน ใหเ้ราทั้งหลายมีชีวตินิรันดร์ และ
ชีวติมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค ์ ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีก็ชีวติ
ขอ้ความเหล่าน้ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนฝากมายงัท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ท่านมีชีวตินิรันดร์...”  
(1 ยอห์น 5: 11-13)  

จงขอบพระคุณพระเจา้อยูเ่สมอ ในการท่ีพระคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่านและในการ
ท่ีพระองคจ์ะไม่ทรงละทิ้งท่าน (ฮีบรู 13:5) ท่านสามารถท่ีจะรู้ไดว้า่พระคริสตผ์ูท้รงพระชมน์อยูส่ถิตใน
ท่าน และสามารถรู้ไดว้า่ท่านมีชีวตินิรันดร์ในทนัทีท่ีท่านทูลเชิญพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้มาในชีวติของ
ท่าน ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงสัญญาไวว้า่เช่นนั้น พระองคจ์ะไม่ทรงหลอกลวงท่านเป็นอนัขาด  
ปัญหาเกียวกบัความรู้สึกเล่า เป็นอยา่งไร? 

อย่าพึง่พงิความรู้สึก 

หนา้ท่ีของเรา คือ ตอ้งยึดมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้เป็นหลกั มิใช่ถือเอาความรู้สึกของเรา
เป็นเกณฑ ์คริสเตียนด ารงชีวิตโดยความเช่ือ (ไวว้างใจในพระเจา้และพระวจนะของพระองค)์ แผน่ภาพ
รถไฟน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความจริง (พระเจา้และพระวจนะของพระองค)์ ความ
เช่ือ (ความไวว้างใจในพระเจา้ และพระวจนะของพระองค)์ และความรู้สึก (ผลของความเช่ือ และการ
เช่ือฟัง) (ยอหน์ 14:21) 

ไม่วา่จะมีผูพ้ว่งหรือไม่ก็ตาม รถไฟก็ยอ่มแล่นไปไดเ้ลย เพราะตูพ้ว่งนั้นมิไดมี้ส่วนช่วยในการ
ฉุดลากรถไฟใหเ้คล่ือนท่ีแต่อยา่งใดชีวติคริสเตียนก็ท านองเดียวกนัน้ี คือเราไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพิง
ความรู้สึก หรือถือเอาอารมณ์เป็นสาระแต่อยา่งใดหากแต่ตอ้งเช่ือ (ไวว้างใจ) ในพระเจา้พระสัญญาของ
พระองค ์
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เมือ่ท่านรับพระเยซูคริสต์แล้ว 

ในทนัทีท่ีท่านรับพระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือนั้น ไดมี้หลายส่ิงหลายอยา่งบงัเกิดข้ึนแก่ท่าน
แลว้ รวมทั้งส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีดว้ย 

1.พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่านแลว้ (ววิรณ์ 3: 20 และ 
โคโลสี 1: 27) 

2.ท่านไดรั้บการอภยัโทษบาปแลว้ (โคโลสี 1: 14) 
3.ท่านไดก้ลายเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ (ยอห์น 1: 12) 
4.ท่านเร่ิมรับประสบการณ์ท่ียิง่ใหญ่ เพราะวา่พระเจา้ทรงสร้างท่านข้ึนเพื่อให้เป็นเช่นนั้น 

(ยอห์น 10: 20; 2 โครินธ์ 517; 1, 1เธสะโลนิกา 5:18) 
ท่านคิดวา่จะยงัมีความมหศัจรรยใ์ด ๆ อีกหรือ ซ่ึงจะบงัเกิดแก่ชีวติของท่านยิง่ใหญ่ไปกวา่การ

รับพระเยซูคริสต ์ เด๋ียวน้ีท่านคงมีความประสงคท่ี์จะขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการทุกอยา่งท่ีพระองค์
ทรงกระท าเพื่อท่าน การขอบพระคุณพระเจา้เป็นการส าแดงออกซ่ึงความเช่ือท่ีเรามีต่อพระองค ์

แนวทางปฏิบตัิเพือ่ให้เป็นคริสเตียนที่เจริญเต็มที่ 

ความเจริญฝ่ายวิญญาณจิต เป็นผลของการเช่ือและไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์ “คนชอบธรรมจะ
มีชีวติด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ (กาลาเทีย 3:11) การด าเนินชีวติท่ีประกอบดว้ยความเช่ือ จะท าใหท้่าน
สามารถไวว้างใจพระเจา้ ในทุกดา้นมากข้ึนเป็นล าดบัและท าใหท้่านสามารถปฏิบติัตามขอ้แนะน า
ต่อไปน้ีได ้

1.เขา้เฝ้าพระเจา้ โดยการอธิษฐานเป็นประจ าทุกวนั (ยอห์น 15:7) 
2.อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกวนั (กิจการ 17: 11) เร่ิมดว้ยพระธรรมยอห์น 
3.เช่ือฟังและท าตามพระบญัชาของพระเจา้เสมอทุกเวลานาที (ยอห์น 14: 21) 
4.เป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์ทั้งโดยทางกาย วาจา และใจ (มทัธิว 4: 19; ยอห์น 15:8) 
5.เช่ือและวางใจพระเจา้ ในกิจการทุกอยา่งในชีวิตของท่าน (1 เปโตร 5: 7) 
6.ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหท้รงควบคุมบงัคบับญัชาชีวิตของท่าน และขอให้พระองค์

ประทาน ก าลงั และฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ท่าน ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและในการเป็นพยาน (กาลาเทีย 5: 
16, 17; กิจการ 1:8) 
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ความส าคญัของการเป็นสมาชิกคริสตจักร 

พระเจา้ไดท้รงเตือนเราไวใ้นพระธรรมฮีบรู 10:25 วา่ “ซ่ึงเราเคยประชุมกนันั้นอยา่ใหห้ยดุ...” 
ไมท่ี้สุมไฟรวมกนัยอ่มใหค้วามร้อน และสวา่งมาก แต่ถา้แยกเอาไมแ้ต่ละท่อนออกจากกองไฟ ในไม่ชา้
ไฟท่ีไมแ้ต่ละท่อนก็จะดบัลง ความจริงน้ีเป็นฉนัใด ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านและคริสเตียนทั้งหลายท่ี
มีต่อพระเจา้ก็เป็นฉนันั้น ถา้ท่านยงัมิไดเ้ป็นสมาชิกคริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใด ก็อยา่ไดค้อยท่าจนกวา่
จะไดรั้บค าเชิญเลย แต่จงรีบไปหาศิษยาภิบาลของคริสตจกัรท่ีอยูใ่นละแวกบา้นของท่าน ซ่ึงถวายพระ
เกียรติแก่พระคริสต ์ และประกาศพระกิตติคุณของพระองค ์ แจง้ความจ านงขอเป็นสมาชิก แลว้เร่ิมไป
นมสัการพระเจา้ในคริสตจกัรนั้นในสัปดาห์ท่ีจะถึง และในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปทนัที 

ท่านปรารถนาท่ีจะใหผู้อ่ื้นรับประสบการณ์เช่นน้ีไหน? 
ช่ือและนามสกุล...............................................อาย.ุ.................. ปี 
บา้นเลขท่ี.................ซอย.......................ตรอก...................ถนน..................ต  าบล.............อ  าเภอ............. 
จงัหวดั....................................อาชีพ............................................ 
โปรดใส่เคร่ืองหมายกากบาท ลงในช่องหนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 
 ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานรับพระเยซูคริสตเ์ขา้สู่ชีวติ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ ตามท่ีแนะน า
ไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี 
 ขา้พเจา้สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองของพระเยซูคริสตเ์พิ่มข้ึน 

ส่งบัตรนีไ้ปยงั: องคก์ารแคมพสัครูเสดแห่งประเทศไทย ตู ้ปณ. 4-6 กรุงเทพ 
หากวา่หนงัสือเล่มน้ี มีความหมาย และเป็นประโยชน์แก่ท่านแลว้ โปรดใหค้นอ่ืนหยบิยมืไป

อ่านบา้ง หรือทา่นจะอ่านใหเ้ขาฟังก็ได ้
หนงัสือ “ท่านเคยได้ยนิกฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ีประการหรือยงั?” น้ีไดมี้การแปลออกเป็นภาษา

ต่าง ๆ พิมพเ์ผยแพร่แก่ประชาชนทัว่โลกมาแลว้หลายลา้นเล่ม ผลก็คือไดมี้ส่วนช่วยใหค้นเป็นจ านวน
มาก พบวถีิทางในการมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้เป็นส่วนตวัซ่ึงเป็นไปได ้ โดยท่ีพระเจา้ประทานพระ
เยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของพระองคใ์ห้แก่เรา เราไดพ้บวา่ เม่ือคนเหล่านั้นไดอ่้านเร่ืองราวแลว้ 
ส่วนใหญ่ปรารถนาท่ีจะเช่ือพระคริสต ์

วลิเลยีม อาร์. ไบร้ท์ 
ผู้อ านวยการ “องค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ไคร้สต์นานาชาติ" 
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หากวา่หนงัสือเล่มน้ีไดช่้วยใหท้่านรู้จกัพระคริสตเ์ป็นส่วนตวัแลว้ เราก็ใคร่ท่ีจะขอเชิญท่าน 
ใหศึ้กษาเร่ืองราวเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัพระคริสตเ์พิ่มข้ึน เราไดจ้ดัพิมพห์นงัสือชุด 
“บนัไดสิบขั้นสู่ความสมบูรณ์ในชีวติคริสเตียน” และหนงัสืออ่ืน ๆ อีกมาก เพื่อช่วยใหค้ริสเตียนมีความ
เจริญวฒันาข้ึนในพระคริสตอ์ยา่งเตม็ท่ี และสามารถเป็นพยานเพื่อพระองคไ์ดอ้ยา่งเกิดผล สนใจติดต่อ
ท่ีองคก์ารแคมพสัครูเสดแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีช่ือเรียกโดยยอ่วา่ “แคมพสัครูเสด” ตู ้ ปณ. 4-6 
กรุงเทพมหานคร 

เราขอเชิญท่านทั้งหลายใหใ้ชห้นงัสือเล่มน้ี แต่เพื่อรักษาเน้ือหาของหนงัสือมิใหเ้ปล่ียนแปลง
ไป จึงขอสงวนลิขสิทธ์ิในหนงัสือเล่มน้ีไว ้ หา้มมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ด คดัลอก แกไ้ข หรือตดัขอ้ความตอน
หน่ึงตอนใด หรือทั้งหมด จากหนงัสือเล่มน้ีไปตีพิมพ ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก “แคมพสัครูเสด” 


