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พระพรแห่งพระวจนะ 

เมื่อเผชิญความทุกข์ยาก 
ยากอบ 1:2-12 

ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข 
มีเพื่อนท่ีอเมริกา อีเมลม์าวา่ “ค ำถำมนีมี้ค ำตอบไหม?” 
ผูห้ญิงคนหน่ึงมีลูก 7 คน ลูก 3 คนแรก มีปัญหาหูหนวก อีกสองคนตาบอด มองไม่เห็น อีกสอง

คนพิการทางสมอง คนท่ีแปดอยูใ่นครรภ ์ แม่ก็ก าลงัติดเช้ือซิฟิลิส ค าถามคือ จะอนุญาติใหผู้ห้ญิงคนน้ี
ท าแทง้ไหม? 

แลว้อีเมลน์ั้น ก็มีขอ้ความใหม่.. หยุดก่อน! ถา้คุณคิดวา่คุณจะท าแทง้ คุณก าลงัจะฆ่านกัดนตรี
เอกของโลก เลยทีเดียว คน ๆ นั้นคือบีโธเฟน เขาคลอดออกมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหาในดา้นสุขภาพ 
พี่นอ้งของเขาหูหนวก ตาบอด พิการทางสมอง บีโธเฟนเองก็มีปัญหาสุขภาพ แต่ต่อมาเม่ือโตข้ึน เขา
เป็นนกัดนตรีเอกของโลก 

บางคร้ังจิตใจคนเราคิดถึงความทุกขย์ากล าบากจมปลกักบัปัญหาชีวิตท่ีก าลงัเผชิญ และอาจคิด
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการของมนุษย ์ แกปั้ญหาดว้ยวธีิการของตวัเอง แต่ถา้ยอมปล่อยใหเ้ป็นวธีิการของพระ
เจา้ โดยขอความช่วยเหลือจากพระองค ์ และเรามิไดท้  าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรมอนัดีงามท่ี
ควรจะเป็น พระเจา้มีวธีิท าใหค้วามทุกขย์ากนั้น กลบัเป็นพระพรในชีวิตของเรา 

พระวจนะท่ีน ามาเป็นพระพรฉบบัน้ี มาจากพระธรรมยากอบ 1:2-12 ซ่ึงท่านยากอบ เขียนข้ึน
เพื่อหนุนใจ คริสเตียนท่ีตอ้งเผชิญความทุกขร์อบดา้น ในเวลานั้นคริสเตียนตอ้งกระจดักระจายอยูต่ามท่ี
ต่าง ๆ มีการต่อตา้นจากทหารโรมนั จากคนพื้นเมือง จากยวิดว้ยกนัยากอบหนุนใจวา่พวกเขาสามารถ
ผา่นพน้เหตุการณ์ทั้งหลายได ้

ขอน ามาเป็นขอ้คิดแก่ท่านทั้งหลายวา่ เราสามารถเผชิญปัญหาความทุกขย์ากไดอ้ยา่งไร? เรา
สามารถจะเผชิญความทุกข์ยากด้วย 3 ย 
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1.เผชิญความทุกข์ยากด้วยใจยนิด ี

ความทุกขย์ากท่ีเรามีอาจจะล าบากแสนสาหสั น่ายนิดีนกัหรือ? ความทุกขย์ากท่ีเราต่างก็มีอยู่
นั้น มีต่าง ๆ กนัแต่ท่าทีในใจของเราเป็นอยา่งไร น่ีส าคญัมาก  

ชาย 3 คนไปท่ีทะเลขณะท่ีทะเล ทั้งคล่ืนและลมก าลงัป่ันป่วนครอบครัวหน่ึง ไปปิคนิคลูก ๆ 
เตรียมไปเล่นน ้าทะเล แต่พ่อเห็นวา่พายกุ  าลงัจะมา ก็สั่งใหภ้รรยาและลูก ๆ รีบเก็บเขา้ของกลบับา้น ชาย
คนท่ีสองเป็นชาวประมงเม่ือเห็นคล่ืนลมพดัแรงจดั ก็ไม่ออกทะเล แต่ชายอีกคนหน่ึง เม่ือมีคล่ืนยกัษ ์ มี
ลมแรง พวกเขายนิดีมาก คือพวกเล่นกระดานโตค้ล่ืน ยิง่คล่ืนใหญ่ยิง่ชอบมาก 

เช่นเดียวกนั... คริสเตียนควรจะยนิดีเหมือนนกัเล่นกระดานโตค้ล่ืน ปัญหาหรือ...มาเลย..คล่ืน
ลูกแรก ลูกสองมากเลย ใหเ้ป็นเหมือนนกัเล่นกระดานโตค้ล่ืนยนิดีไหลไปตามแรงของคล่ืน คล่ืนท า
อะไรพวกเขาไม่ไดท้่าทีภายในใจเป็นส่ิงส าคญั เรายนิดีไหม? 

เม่ือปัญหามาถึง ใหเ้รายนิดี ท่าทีในใจของคริสเตียนตอ้ง ช่ืนชมยนิดี เพราะปัญหาความทุกข์
ยากมา 3 ทาง ทางแรก มาทางมารซาตาน ตั้งแต่เร่ิมตน้สร้างโลกน าความทุกขย์ากมาถึงอาดมั เอวา มาร
ใส่ความทุกขย์ากใหโ้ยบ แมสู้ญเสียทุกอยา่ง แต่โยบมัน่คงในความเช่ือโยบจึงสอบผา่นการทดลอง 

พระเจา้อนุญาตใหมี้ความทุกขย์ากเพื่อทดลองความเช่ือ ทางท่ีสอง มาจากตวัเราเอง เพราะเรา
ไม่เช่ือฟังและทางท่ีสาม มาจากคนอ่ืน เช่นสามีเอาโรคภยัจากการซุกซนมาใหภ้รรยา 

ความทุกขใ์จมาจากสามทางน้ี ทุกวนัน้ีส่ิงท่ีพี่นอ้งแบกอะไรอยู ่ ท่ีหนกัมาจากทางใดจากมาร 
จากตนเองท่ีเราแส่ ด้ินรนหามาเองจากคนอ่ืนท่ียดัเยยีดมาแต่อยา่งไรก็ตามความทุกขย์ากท่ีเราเผชิญจะ
ท าใหท่ี้มีความเช่ือมีความมัน่คง ค าวา่ “ทุกข์ยาก” ในภาษากรีก มาจากค าวา่ มีความกลา้หาญ แน่วแน่ท่ี
จะเผชิญต่อไป ปัญหานั้น ๆ จะฝึกเรา ใหเ้ราพร้อมท่ีจะเป็นทองค าท่ีจะสุกใส ทองค าท่ีจะสวยงาม ตอ้ง
หลอมดว้ยไฟ ใน 1 เปโตร 1:7 อาจารยเ์ปาโลกล่าวถึงชีวติคริสเตียนวา่ พระองคอ์นุญาตใหค้วามทุกข์
ยากเกิดข้ึนเพื่อหลอมเราใหบ้ริสุทธ์ิ เพื่อเราจะยนืหยดัมัน่ใจในพระเจา้ เพราะฉะนั้น เม่ือพี่นอ้งเม่ือมี
ปัญหาอยา่คิดฆ่าตวัตาย เพราะความทุกขย์าก ท าใหเ้ราอดทนและความอดทนจะหล่อหลอมชีวติเรา 

มีผูห้ญิงคนหน่ึงไดช่ื้อวา่เป็นผูห้ญิงอาภพั ผดิหวงัในความรัก เสียตวัใหก้บัแฟนหนุ่มแลว้ต่อมา
แยกทางกนั เธอเสียใจมาก ไม่นานพอ่แม่ก็ตายจากไป เธอตอ้งใชชี้วิตตามล าพงั ไปเป็นลูกจา้งร้านช า 
งานหนกัค่าแรงถูก เวลาพกัผอ่นนอ้ย เจา้ของร้านมีลูกชายเกเร กกัขฬะ ข่มขืนหญิงคนน้ี เธอเสียใจและ
ทุกขใ์จมากแถมยงัตั้งครรภอี์กดว้ย คิดจะท าแทง้ แต่มีเสียงในใจหา้มไวจึ้งเก็บเด็กนั้นไว ้ และเล้ียงลูก
อยา่งอดทน เม่ือเด็กนั้นเติบโต เป็นนกัเทศน์ฟ้ืนฟูท่ีมีช่ือเสียง ช่ือ เจมส์ โรบินสัน 

พี่นอ้งครับ พระเจา้มีพระประสงคใ์นชีวติของเรา เราก็ไม่รู้วา่ ท าไมเหตุการณ์ร้าย ๆ นั้นเขา้มา
ในชีวติของเรา ชีวติคริสเตียนของเรา ตอ้งยอมเผชิญดว้ยจิตใจยนิดีดว้ยใจต่อสู้ยนืหยดัมัน่คงในพระเจา้ 
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เม่ือท่านอดทน ท่านจะไดเ้ห็นวา่พระเจา้เปล่ียนความทุกขย์ากล าบาก ใหเ้ป็นพระพร ทรงยอมใหเ้ราทุกข์
ยาก เพื่อเราจะดีพร้อม มีคุณสมบติัครบถว้น พระองคส์ร้างเราผา่นเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ความทุกขท์  าใหอ้ดทน อยา่ทอ้ถอย ไม่วา่วนัน้ีพี่นอ้งจะเผชิญส่ิงใด ไม่วา่จะเป็นความเจบ็ป่วย
ทางร่างกายโรคร้าย คนรักท่ีท่านมีอยู ่ ตอ้งจากไป อยู ่ ๆ บริษทัปิดกิจการ ท่านตอ้งออกจากงาน ดู
เหมือนวา่พระเจา้ใจร้ายชีวิตของท่านอาจถูกปฏิเสธจากครอบครัว จากคนรอบขา้งถูกใส่ร้าย พี่นอ้งครับ 
ใหเ้ราเผชิญดว้ยใจยนิดี พระเจา้จะใชปั้ญหาน้ีเพื่อขดัเกลาและเสริมสร้างชีวติเราข้ึนมา 

มีเร่ืองหน่ึงเล่าวา่ พระราชาตอ้งการทดสอบประชาชนของพระองค ์ ใชม้หาดเล็กให้น าของส่ิง
หน่ึงไปซ่อนไว ้ ในเส้นทางท่ีผูค้นผา่นไปมา ทรงรับสั่งใหท้หารเอาหินกอ้นใหญ่มาวางไวก้ลางถนน 
ประชาชนท่ีผา่นไปมาพากนัพดูวา่ใครเอาหินมาขวางทางแลว้ทุกคนก็เดินเล่ียงไปไม่มีใครจดัการกบัหิน
เหล่านั้น ชาวนาคนหน่ึงผา่นมา เขาจอดเกวยีน ใชจ้อบขุดดิน งดัหินออก ในทนัใด ก็พบวา่ใตหิ้นมีห่อ
ทองค า และมีขอ้ความเขียนไวว้า่ น่ีคือรางวลัส าหรับคนท่ีเอาหินออก ทุกคนท่ีผา่นมา มีแต่บ่นต่อวา่ แต่
ไม่มีใครจะเอาหินออก ไม่มีใครยอมยืน่มือเขา้ไปเก่ียวขอ้ง...เรามีท่าทีอยา่งนั้นหรือไม่ บางคร้ังพระเจา้
อาจจะอนุญาตใหมี้ส่ิงกีดขวางทางเดินของเรา แต่ถา้เราร่วมมือกบัพระองค ์ ก็จะทรงช่วยใหท้่านขจดั
อุปสรรค งดัเอาหินออกจากเส้นทางท่ีมีพระพร 

2.ให้เราเผชิญด้วยใจย าเกรง 

การทูลขอดว้ยความเช่ือเก่ียวขอ้งกบัความย  าเกรงเม่ือเผชิญปัญหาคนเราเลือกท่ีจะหนีปัญหา แต่
ส่ิงท่ีคริสเตียนควรท า อยา่หนีปัญหา มีค าพดูหน่ึงวา่ท่ีไหนมี พีเพิง้ (People) ท่ีนัน่มีพร๊อพเบม็ 
(Problem) ภาษิตไทยก็บอกวา่ปัญหาเป็นเหมือนเป็นเงาตามตวัแต่พระวจนะของพระเจา้บอกใหเ้รา
แกปั้ญหาดว้ยปัญญา ท่ีมาจากพระเจา้ ผูใ้ดขาดปัญญา ให้ผูน้ั้นทูลขอพระเจา้จะใหแ้ก่เขา 

พระธรรมสุภาษิต 1:7 บอกใหรู้้วา่ใครอยากไดปั้ญญาตอ้งย  าเกรงพระเจา้ ตอ้งเขา้มาหาและพึ่ง
ในพระคุณของพระองค.์.. อยา่หนีปัญหา ไม่มีทางจะหนีพน้ไดเ้ลย 

บางคร้ังเรามองวกิฤติท่ีเขา้มา เป็นเร่ืองใหญ่โต แต่เม่ือผา่นเหตุการณ์นั้นผา่นไปแลว้ กลบัมอง
วา่เป็นเร่ืองง่าย 

ชายคนหน่ึง นัง่ฉีกหนงัสือพิมพโ์ปรยไปตามลม มีคนถามเขาวา่เขาท าอยา่งนั้นเพื่ออะไร? เขา
บอกวา่ “ก าลงัไล่ชา้ง แต่ท่ีคุณไม่เห็นชา้ง เพราะมนัไปแลว้” ความคิดของชายคนน้ีคือ ปัญหาเป็นเร่ือง
ง่าย ๆ แต่เราไปคิดถึงความยุง่ยาก เราปล่อยใหจิ้ตวิญญาณตกต ่า ดงันั้นยิง่มีปัญหา ยิง่ตอ้งเขา้หาพระเจา้ 
วางปัญหาและภาระท่ีพระบาทของพระเยซู ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ขเพราะพระองคต์รัสวา่ผูใ้ดเหน็ด
เหน่ือยและแบกภาระหนกัใหม้าหาพระองค ์ และยากอบก็หนุนใจวา่ขาดปัญญาใหทู้ลขอ ผูท่ี้ถ่อมใจลง 
ทูลต่อพระเจา้ ก็จะไดรั้บความช่วยกูจ้ากพระองค ์ อยา่เอาชนะพระเจา้ อยา่สงสัยเลย ความสงสัยเป็น
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เหมือนคล่ืน อยา่สงสัยค าน้ี ความหมายเหมือนในมาระโก ความกงัวลของโลกน้ี ความสงสัยในพระ
วจนะของพระเจา้ ส่ิงเหล่าน้ี รัดพระวจนะท าใหเ้ราไม่เติบโตในความเช่ือ ค าวุน่ “วุ่นวาย” ภาษากรีก
แปลวา่คนอยูไ่ม่สุข เม่ือสงสัยก็ท  าใหวุ้น่วายใจ อยูไ่ม่สุข เหมือนเรือโคลงไปโครงมา เป็นคนท่ีวุน่วาย
กบัชีวติ ถา้อยากเป็นอยูสุ่ขเป็นคนน่ิง ให้เขา้หาพระเจา้ 

ผูห้ญิงคนหน่ึงมีความขมข่ืนใจ เก็บความทุกขใ์นใจ คิดตลอดเวลาวา่พระเจา้ไม่ช่วยเหลือเธอ 
ผูห้ญิงคนน้ีช่ือ เคอร่ี เทนบูม เธอมีความโกรธนาซี จากเหตุการณ์ของชีวติในอดีต วนัหน่ึงเธอโกรธพระ
เจา้ วา่ท าไมให้อดีตนาซีคนนั้นนัง่อยูใ่นโบสถเ์ดียวกบัเธอ ท าไมพระองคป์ล่อยใหค้นอยา่งน้ียงัมีชีวติอยู ่
ทนัใดระฆงัโบสถตี์ดงัสนัน่เธอเหลือบไปเห็นคนตีระฆงั เม่ือเขาปล่อยเชือกเสียงค่อย ๆ เงียบไป พระเจา้
สอนเธอวา่ เคอร่ีเอ๋ย ท าไมเจา้ดึงสายระฆงั ใหจิ้ตใจของตนเองเตม็ไปดว้ยความเคียดแคน้ แต่เม่ือปล่อย
เชือก เสียงก็เงียบ จิตใจท่ีวุน่วายสงบไดเ้ม่ือยอมวางภาระลง 

เช่นเดียวกนั ท่านตอ้งรู้จกัท่ีจะวางภาระของท่าน ยากอบจึงสอนวา่อยา่วุน่วาย ใหน่ิ้ง ใหทู้ลขอ
จากพระเจา้ รับก าลงัจากพระเจา้ ไม่สงสัยในพระองค ์

จอห์น เมดิสัน นกัประพนัธ์ชาวสก๊อตแลนด ์ เขาตาบอด และเขาอธิษฐานอยา่งน้ีวา่ ขอบคุณ
พระเจา้ส าหรับหนามกุหลาบพนัคร้ังแทนกุหลาบ 1 คร้ัง เราสนใจหนามมากกวา่กุหลาบ เม่ือเผชิญความ
ทุกขย์าก ใหเ้ขาใกลพ้ระเจา้ แต่บางคนเม่ือมีความทุกขย์าก กลบัไม่มาโบสถ ์ไม่อ่านพระคมัภีร์ พี่นอ้งจะ
ไปเยีย่ม ก็บอกวา่อยา่มาเลย “Leave me alone” ในโอกาสน้ีผมขอหนุนใจท่าน.. มาเถิดเขา้มาหาพระเจา้
ดว้ยใจย  าเกรง 

3.ให้เราเผชิญด้วยใจยกย่องพระเจ้า 

ขอใหท้่านมีใจท่ียกยอ่งพระเจา้ ยอมรับวา่เหตุการณ์นั้น ๆ พระเจา้อนุญาตให้เกิดข้ึนเพื่อเป็น
พระพร ในพระธรรมยอห์น เม่ือคนหน่ึงตาบอดผา่นมามีสาวกมาถามพระเยซู เขาตาบอด เพราะอะไร 
คนน้ีท าบาป หรือพอ่แม่ของเขาท าบาป ทรงตอบวา่เพื่อราชกิจพระเจา้จะส าเร็จ ถา้เรายงัป่วยอยู.่..ใหเ้รา
ตอบวา่ท่ียงัป่วยอยูเ่พื่อราชกิจจะส าเร็จท่ียงัไม่หายก็ยงัขอบคุณพระเจา้ต่อไป ธุรกิจตอ้งยบุไป เคยมีหา้
ลา้น สิบลา้น เม่ือเศรษฐกิจทรุดทุกอยา่งก็ล่วงไป ก็ใหข้อบคุณพระเจา้ โยบไม่แช่งด่าพระเจา้ แต่บอกวา่ 
พระเจา้ให ้ พระเจา้เอาไป เรามาตวัเปล่า กลบัไปตวัเปล่า ทุกอยา่งเป็นเหมือนหญา้ท่ีตอ้งเห่ียวแหง้ไป 
เคยสวย แต่เด๋ียวน้ีไม่สวยแลว้เป็นไปตามกาลเวลา แมเ้คยสวย แมเ้คยรวย แมเ้คยจนใหข้อบคุณพระเจา้ 
ใหเ้ราขอบคุณพระเจา้ไดทุ้กกรณี 

ในปี 1998 อดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช พ่อของประธานธิบดี ดบัเบิ้ลย ู บุช ไปเยีย่มผูเ้สียหาย
จากพาย ุ เฮอริเคน ผูส่ื้อข่าว ช่ือลาร่ีคิง ถามท่านวา่ ท าไมพระเจา้ไม่ช่วยประชาชนจากเหตุการณ์น้ี 
ประธานาธิบดีนึกถึงค าพดูของชายอาย ุ 73 ปี คนหน่ึงท่ีพดูวา่ ผมสูญเสียทุกส่ิง แต่ผมยงัเหลือพระเจา้ 
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เม่ือชีวิตของผมยงัมีพระเจา้ ผมก็มีทุกส่ิง ประธานาธิบดีน าค าพดูของชายชราคนนั้นมาตอบผูส่ื้อข่าว 
เป็นข่าวออกไปทัว่โลก 

พี่นอ้งครับ ไม่วา่จะตอ้งเผชิญกบัอะไร ก็ให้เรามีจิตใจ มีค าพดูท่ียกยอ่งพระเจา้ ด าเนินชีวติ
มัน่คงในความเช่ือ ยงัยนืหยดั ปิติยนิดี และย  าเกรงพระองค์ 

ใหเ้ราดูจากส่ิงท่ีใกล ้ ๆ ตวั ... คนจีนนิยมดอกบวัวา่มีคุณค่าน าไปไวบ้นห้ิง แต่บวันั้นมาจาก
โคลนตม แต่ไดถู้กยกไวอ้ยา่งสูงอยูบ่นห้ิง กวา่จะเป็นดอกบวั พี่นอ้งครับใหเ้ราดูวา่ดอกบวัมาจากท่ีไหน
...มาจากโคลนตมท่ีคนเหยยีบย  ่า ถา้ท่านมาจากโคลนตม ถูกเหยยีบแลว้เหยยีบอีก แต่วนัหน่ึงจะเป็น
เหมือนดอกบวัถูกยกข้ึนดอกไมอี้กชนิดหน่ึงคือดอกเหมย จะบานสะพร่ังในฤดูท่ีมีหิมะตกหนกั ลมพายุ
พดัแรง ยิง่หิมะตกหนกั ดอกเหมยบานสะพร่ังมากมาย มีความสวยงาม ชีวติคริสเตียนเช่นกนั มีเวลาท่ี
ตอ้งเผชิญทุกขย์ากล าบาก แต่พี่นอ้งครับ.... ในปีท่ีคนอ่ืนไม่ไดอ้ะไรเลย คริสเตียนกลบัไดรั้บอยา่ง
สะพร่ังบางคนพระเจา้ให้เราเป็นเหมือนดอกบวัถูกปฏิเสธ ถูกเหยยีบย  ่า แต่เม่ือท่านอดทน ท่านมีความ
เช่ือย  าเกรงพระเจา้มีจิตใจยกยอ่งพระเจา้ พระองคจ์ะทรงยกท่านข้ึน 

เวลาน้ีท่านเป็นอยา่งไร? .... หน้ีสินยงัมีเยอะไหมเอาตวัเลขมาเขียน บอกพระเจา้ ปัญหาสุขภาพ 
ความกงัวลเพราะตกงาน ไม่มีงานท า ลูกวยัรุ่นท่ีสร้างปัญหาใหเ้ราหนกัใจ ทอ้ใจ ขอใหท้่านร้องทูลกบั
พระเจา้ พอ่และแม่ร่วมใจกนัอธิษฐาน พระเจา้ฟังค าอธิษฐานของท่าน มีค าตอบในทุกเร่ือง ถา้ท่านยงัปิ
ติยนิดีในพระองค ์ย  าเกรงและยกยอ่งพระองค ์

ในอเมริกา ปลาเทร๊าตค์นอเมริกาชอบรับประทานในฝ่ังตะวนัตกมีปลาชนิดน้ีมาก แต่ฝ่ัง
ตะวนัออกของอเมริกาจะไม่ค่อยมีปลาชนิดน้ี การขนส่งตอ้งแช่แขง็ เขาสร้างกระชงัใหญ่เพื่อจะไดป้ลา
สด ๆ ไปถึงอีกฝ่ังของอเมริกาตอ้งขนส่งขา้มวนัขา้มคืน ปลามาถึงอีกดา้นของทวปีปรากฏวา่เน้ือปลาน่ิม 
ทานไม่อร่อย พวกเขาก็คิดหาวธีิแทนท่ีจะใส่แต่ปลาเทร๊าตใ์นรถท่ีเขาขนส่ง พวกเขาใส่ปลาดุกทะเลดว้ย 
ปลาทั้งสองชนิดวิง่ไล่กนั ปลาเทร๊าตว์า่ยหนีตลอด ยิง่วา่ยเน้ือยิง่แน่น เน้ือแขง็อร่อยมาก บางทีในชีวติ
ของเรา เราอ่อนปวกเปียก ถา้พระเจา้ใส่ปลาดุกในกระชงัของเรา หรือเราเป็นปลาเทร๊าตท่ี์อ่อนแอ บางที
ภรรยาสามี ลูกของเรา เพื่อนบา้น เพื่อนท่ีท างานอาจเป็นปลาดุกท่ีใส่เขา้มาในกระชงัชีวติของเรา วนัน้ี
ขอท่านรู้วา่ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน ก็เพื่อท่านจะแขง็แกร่ง เป็นผูท่ี้พระเจา้จะใชก้ารได ้

สามารถเผชิญทุกส่ิงไดโ้ดยก าลงัของพระองคด์ว้ยใจท่ีย  าเกรง ใจท่ียนิดี และใจท่ียกยอ่ง
พระองคข์อพระเจา้อวยพระพรทุกท่าน 
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