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เรจิิน่่า แฟรงคลิิน่

เปลี่่�ยนตาม
พระฉายพระองค์์



หากลองค้้นดููข้้อมููลในอินเตอร์์เน็ตด้้วยคำำ�ว่� 
“ผู้้้หญิิง + สวย” คำุณจะได้้ผู้ลก�รคำ้นห�ถึึงสองพััน
ลา้นร�ยก�ร! ทั้้�งหน�้ปกนติยส�ร ป�้ยโฆษณ� ห�้ง
สรรพสินคำ้� และโฆษณ�ทั้�งโทั้รทั้้ศน์ ต่�งก็ป่�ว

บทน� าบทน� า

เปลี่่�ยนตาม
พระฉายพระองค์์



ประก�ศข้้อคำว�มทั้่�ว่� คำว�มสวยง�มข้องร่�งก�ย
เป็นสิ�งสำ�คำ้ญิทั้่�สุด้ในชี่วิต และเร�ก็เชี่�อด้้วย! ในใจ
ข้องเร�ทุั้กคำนล้วนม่คำว�มอย�กลองสินคำ้�ต้วใหม่
ล่�สุด้ทั้่�ให้คำำ�ม้�นว่�จะชี่วยยกกระชี้บ ทั้ำ�ให้ร้ปร่�งด้่ 
ผู้อมเพร่ยว หร่อชี่วยแก้ไข้ในด้้�นอ่�นๆ

แม้แต่ผู้้้ชี�ยก็ไม่ยกเว้น พวกผู้้้ชี�ยก็เชี่�อเชี่น
ก้นว่� ร้ปร่�งหน้�ต�ภ�ยนอกเป็นต้วชี่�ว้ด้สำ�คำ้ญิถึึง
คำุณคำ่�ข้องบุคำคำล ทั้ำ�ให้พวกเข้�ต้องซื้่�อเส่�อผู้้�แบบ
ใหม่ล่�สุด้ พย�ย�มออกกำ�ล้งก�ยด้้วยโปรแกรม
ใหม่ๆ และทั้ำ�ต้วม่สไตล์ให้เทั้่เข้้�ไว้ คำำ�โกหกเหล่�
น้�ล่อลวงให้พวกเข้�มองภ�พพจน์ข้องต้วเองผู้ิด้
เพ่�ยนไป รวมถึึงมุมมองเก่�ยวก้บผู้้้หญิิงด้้วย 

เรจิน่� แฟรงคำลิน ผู้้้เข้่ยนได้้หนุนใจให้เร�มอง
ตนเองโด้ยผู้�่นส�ยพระเนตรข้องพระเจ�้ และใหเ้ร�
เร่ยนร้้ว่�พระองคำ์ทั้รงต้องก�รฟ้�นฟ้ภ�พล้กษณ์ทั้่�
เปร�ะบ�งข้องเร� ไม่ใชี่โด้ยก�รใชี้คำร่มมห้ศจรรย์ 
ก�รเป็นสม�ชีิกฟิตเนส ก�รทั้ำ�ศ้ลยกรรมเก็บหน้�



ทั้้อง หร่อแฟชี้�นใหม่ล่�สุด้ข้องด้่ไซื้เนอร์ใด้ๆ แต่
โด้ยผู้่�นคำว�มร้กทั้่�ไม่ม่เง่�อนไข้ข้องพระเจ้�ทั้่�ม่ต่อ
เร� ผู้้้เข้่ยนหนุนใจให้เร�ม่คำำ�นิย�มใหม่ทั้่�ด้่กว่�ใน
เร่�องข้องคำว�มง�มทั้่�แทั้้จริง คำ่อ “ฉั้นต้องเลืือกทั้่�จะ
มองตนเองในแบบทั้่�พระเจ้�ทั้รงมองฉั้น ฉั้นต้อง
เลืือกทั้่�จะว�งคำว�มง�มต�มคำำ�นิย�มข้องโลกน้�ลง 
แทั้นทั้่�จะคำอยจ้ด้แต่งผู้มให้อย้่ทั้รง ฉั้นต้องแน่ใจ
ว่�ห้วใจข้องฉั้นอย้่ถึ้กทั้่�แล้ว แทั้นทั้่�จะก้งวลว่�
เคำร่�องประด้้บข้องฉั้นจะไม่เข้้�ก้บเส่�อผู้้� ฉั้นคำวรจะ
ใคำร่คำรวญิว่�ทั้้ศนคำติข้องฉั้นสอด้คำล้องก้บสิ�งทั้่�
ฉั้นเชี่�อไหม แทั้นทั้่�จะสงส้ยว่�คำนอ่�นเห็นฉั้นเป็น
คำนสวยหร่อไม่ ฉั้นคำวรสนใจว่�คำนอ่�นจะเห็นคำว�ม
งด้ง�มข้องพระคำริสต์ทั้่�อย้่ในฉั้น แต่ก�รจะเปล่�ยน
ม�คำิด้แบบน้�ได้้ไม่ใชี่ข้้�นตอนทั้่�ง่�ย” 

สิ� งทั้่� เรจิน่�ได้้ตกผู้ลึกไว้ ในหน้งส่อเล่มน้�
ส�ม�รถึให้ข้้อคำิด้แก่พวกเร�ได้้ทัุ้กคำน ไม่ว่�จะเป็น
ชี�ยหร่อหญิิง ว้ยรุ่นหร่อคำนแก่ เร�หว้งว่�คำุณจะได้้
ร้บก�รหนุนนำ��ใจจ�กก�รทั้่�คำุณเด้ินทั้�งไปส้่คำว�ม



เข้้�ใจร่วมก้บผู้้้เข้่ยน และหว้งว่�คำุณจะชี่�นชีมก้บ
ข้มุทั้รพ้ย์ลำ��คำ�่ทั้่�พระเจ�้ทั้รงมอบไว้ในตว้เร�ทุั้กคำน

แครอลื โฮลืควิิสท์์ ผู้้�จััดพิิมพิ์

สำ�นัักพิิมพิ์ดิสคัฟเวิอร่�เฮ��ส์
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ห �กจะพด้้ว�่ฉัน้คำดิ้ถึงึพอ่เหลอ่เกนิกน็�่จะ
ร้ส้กึเหมอ่นกบ้ก�รพด้้ว�่นำ��ทั้ะเลมร่สเคำม็

อ่อนๆ  ทั้่�นเส่ยชี่วิตเพร�ะโรคำมะเร็งไม่น�นก่อนทั้่�
ทั้่�นจะได้้ฉัลองว้นเกิด้อ�ยุคำรบห้�สิบเอ็ด้ปี ทั้่�นร้้
ว�่จะสร�้งสรรคำส์ิ�งต�่งๆ ใหเ้กดิ้ข้ึ�นได้อ้ย�่งไร ต้�งแต่
ก�รว่�ยนำ��เล่นใน “ลำ�ธ�ร” เล็กๆ หล้งบ้�นไปจนถึึง
ก�รจบปริญิญิ�เอกด้้�นทั้ฤษฎ่ีด้นตร่และก�รประ-
พ้นธ์เพลง พ่อข้องฉั้นส�ม�รถึทั้ำ�ให้ประสบก�รณ์
ธรรมด้�ๆ กล�ยเป็นสิ�งทั้่�ยิ�งใหญิ่ได้้

พอ่เปน็ลก้ชี�ยคำนสดุ้ทั้อ้งข้องนก้เทั้ศน์ในเมอ่ง
เลก็ๆ จ�กทั้�งใตท้ั้่�ไกลปน้เทั้่�ยง พอ่ร้ต้ว้ต้�งแตย่ง้เปน็
หนุม่น้อยว่�คำว�มฝัันข้องพ่อน้�นอย้่ห่�งไกลออกไป
จ�กเมอ่งแวนซื้เ์บรอ รฐ้นอรท์ั้แคำโรไลน� ด้ง้น้�นพอ่
จึงทั้ำ�ในสิ�งทั้่�คำนหนุ่มม�กม�ยต้ด้สินใจทั้ำ�เม่�อพวก
เข้�อย�กออกไปทั้่องโลกกว้�ง ก็คำ่อก�รสม้คำรเข้้�
เป็นทั้ห�ร
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พ่อละทั้ิ�งพระเจ้�เม่�อทั้่�นออกจ�กบ้�นม� แต่
ในไมช่ี�้พอ่กพ็บว�่ พระเจ�้ทั้รงห�ทั้�่นพบได้แ้มจ้ะ
อย้่นอกเม่องแวนซ์ื้เบรอ ทั้่�นได้้คำ้นพบคำว�ม
ปร�รถึน�อ้นยิ�งใหญิ่และติด้ต�มก�รทั้รงเร่ยกข้อง
พระเจ้�เข้้�ส้่ก�รร้บใชี้ ทั้่�นใชี้เวล�ในอ่ก 31 ปีต่อ
ม�ในก�รถึ้กทั้อชี่วิตข้องทั้่�นด้้วยสิ�งทั้่�ทั้่�นร้กทั้่�สุด้ 
คำ่อ พระเจ้� คำรอบคำร้ว ด้นตร่ และก�รเร่ยนร้้ 

เม่�อพ่อเส่ยชี่วิตลง ไม่ม่อะไรถึมชี่องว่�งทั้่�เกิด้
ข้ึ�นในชี่วิตข้องฉั้นได้้นอกจ�กพระเจ้� เม่�อฉั้นเริ�ม
จมอย้ก่บ้คำว�มสญ้ิเสย่ในก�รจ�กไปข้องพอ่ พระเจ�้
ทั้รงเต่อนให้ฉั้นคำิด้ถึึงพระพรทั้่�ได้้จ�กชี่วิตข้องทั้่�น 
พ่อสอนฉั้นถึึงคำว�มยิ�งใหญิ่ข้องพระเจ้�และคำว�ม
มหศ้จรรยข์้องก�รเรย่นร้ ้และทั้�่นสอนว�่ทั้้�งสองสิ�ง
น้�จบ้มอ่เด้นิไปด้ว้ยกน้ น้�นคำอ่ ก�รรก้พระเจ�้คำอ่ก�ร
ปร�รถึน�ทั้่�จะร้้จ้กพระองคำ์ม�กยิ�งข้ึ�น 

ถึงึแมพ้อ่จะประสบคำว�มสำ�เรจ็ม�กม�ยในชีว่ติ 
แตพ่อ่กลบ้ร้ส้กึคำบ้ข้อ้งใจกบ้รป้ร่�งภ�ยนอกข้องพ่อ
เสมอ โด้ยเฉัพ�ะอย่�งยิ�งเร่�องนำ��หน้กต้ว พ่อมอง
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เห็นแต่ภ�พข้องชี�ยทั้่�ประสบคำว�มสำ�เร็จต�มแบบ
อย่�งข้องโลกน้� และยอมให้ต้วเองร้้สึกต้วหด้เล็กลง
เม่�อเทั้่ยบก้บม�ตรฐ�นข้องโลก ทั้่�นมองไม่เห็นถึึง
สิ�งทั้่�ทั้ำ�ให้ทั้่�นม่คำุณคำ่�อย่�งแทั้้จริง ทั้้�งๆ ทั้่�พ่อเป็น
น้กด้นตร่ทั้่�ม่พรสวรรคำ์ เป็นคำร้ทั้่�ม่คำว�มเชี่�ยวชี�ญิ 
และเป็นชี�ยทั้่�ไว้ว�งใจได้้ แต่กล้บเป็นเร่�องย�กทั้่�
ทั้่�นจะส�ม�รถึยอมร้บในคำุณคำ่�ข้องตนเองได้้

ถึึงแม้พ่อจะไม่ได้้พ้ด้ถึึงเร่�องน้�ออกม�ให้ได้้ยิน 
แต่ทั้่�นได้้ยิน “เส่ยงจ�กภ�ยนอก” ทั้่�คำอยบอกว่�
ทั้�่นด้้ไมเ่หมอ่นคำนทั้่�เปน็ผู้้ร้บ้ใชีเ้อ�เสย่เลย ยิ�งทั้�่น
ได้้เห็นศิษย�ภิบ�ลอ�วุโสให้ก�รยอมร้บผู้้้ชี�ยทั้่�ด้้
เปน็คำนทั้่�ประสบคำว�มสำ�เรจ็ และเหน็คำณะกรรมก�ร
จ้�งง�นเล่อกพน้กง�นจ�กภ�พล้กษณ์ภ�ยนอก
แทั้นทั้่�จะเล่อกทั้่�คำุณสมบ้ติ พ่อก็ได้้ยินข้้อคำว�มทั้่�
ไร้เส่ยงน้�อย่�งด้้งและชี้ด้เจนว่� ภ�พล้กษณ์คำ่อสิ�ง
ทั้่�บ่งชี่�ถึึงคำุณคำ่�ข้องผู้้้ทั้่�ย่นอย้่หล้งธรรม�สน์น้�นเอง

ถึึงแม้คำว�มจริงใจข้องพ่อจะด้ึงด้้ด้ผู้้้คำนให้เข้้�
ม�ห�ทั้่�น แต่พ่อกล้บทั้ำ�ล�ยกำ�ล้งใจข้องต้วเอง



การมองดููตััวเองในแง่ลบ

แทรกซึึมผ่่านออกมาทางคำำาพููดู

ตั่าง  ๆของท่าน และฉัันก็ ไดู้เรียนรู้

ทัศนคำตัิการประเมินตััวเองแย่ๆ 

เช่่นเดูียวกัน
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ด้ว้ยก�รบอกตว้เองว�่ผู้้ค้ำนตอ้งก�รใหท้ั้�่นเปน็ในสิ�ง
ทั้่�ต่�งออกไป หนึ�งในคำว�มข้้ด้แย้งในต้วเองข้องพ่อ
ก็คำ่อ ทั้่�นแทั้บจะไม่เคำยปฏิิบ้ติต�มสิ�งทั้่�ทั้่�นสอน
ฉั้นในเร่�องทั้่�เก่�ยวข้้องก้บคำว�มสำ�เร็จและก�รมอง
เห็นคำุณคำ่�ในต้วเอง สิ�งเด้่ยวทั้่�พ่อคำ�ด้หว้งจ�กฉั้น
คำ่อทั้่�นต้องก�รให้ฉั้นทั้ำ�ให้ด้่ทั้่�สุด้ พระเจ้�จะทั้รง
ทั้ำ�กิจอ้นยิ�งใหญิ่แม้ว่�ฉั้นจะอ่อนแอ แต่ฉั้นก็ไม่
เหน็หลก้ก�รน้�สะทั้อ้นออกม�จ�กทั้ศ้นคำตทิั้่�พอ่มอง
ด้้ต้วเองเลย 

ก�รมองด้ต้ว้เองในแงล่บแทั้รกซื้มึผู้�่นออกม�
ทั้�งคำำ�พด้้ต�่งๆข้องทั้�่น และฉัน้ก็ได้เ้รย่นร้ท้ั้ศ้นคำติ
ก�รประเมนิตว้เองแย่ๆ เชีน่เด้ย่วกน้น้�น จ�กทั้้�งหมด้
น้�ฉั้นจะมองเห็นว่�ร้ปร่�งหน้�ต�และคำว�มสำ�เร็จ
ข้องฉั้นเป็นทั้่�ยอมร้บได้้อย่�งไร ในเม่�อผู้้้ชี�ยทั้่�ฉั้น
น้บถึ่อม�กทั้่�สุด้คำิด้ว่�ต้วเข้�เองไม่เป็นทั้่�ยอมร้บ

ฉัน้เตบิโตม�กบ้คำำ�ว�่ ก�รควิบคมุอ�ห�ร ทั้่�พอ่
พ้ด้แทั้บทัุ้กว้น ฉั้นจึงคำิด้ว่�โยเกิร์ต ส้มโอ และ
โคำ้กซื้่โร่ คำ่อสิ�งจำ�เป็นสำ�หร้บก�รลด้นำ��หน้ก ใน
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โปรแกรมลด้นำ��หน้กแบบใหม่ๆ ก็จะม่กฎีเกณฑ์์ใน
ก�รออกกำ�ล้งก�ยแนวใหม่เสมอๆ ในชี่วิตข้องพ่อ
นอกจ�กโปรแกรมคำวบคำมุอ�ห�รและออกกำ�ลง้ก�ย
ต่�งๆ แล้ว สิ�งเด้่ยวทั้่�เป็นคำว�มปร�รถึน�ส้งสุด้ใน
ห้วใจข้องพ่อตลอด้ม�ก็คำ่อ ก�รลด้นำ��หน้ก 

ผู้ลจ�กคำว�มปร�รถึน�
น้� ฉั้นได้้เห็นถึึงส่วนหนึ�งทั้่�
เป็นปัญิห�ในคำว�มส้มพ้นธ์
ระหว่�งพ่อก้บแม่ คำ่อก�รทั้่�
พ่อคำ�ด้หว้งให้แม่ทั้ำ�หน้�ทั้่�
เฝั้�ต้้ เย็นเอ�ไว้ แม่ เลย
กล�ยเป็นผู้้้กุมชีะต�ชี่วิตใน
ก�รคำวบคำุมอ�ห�รข้องพ่อ 
ต้วฉั้นเองก็เฝั้�มองห�คำนทั้่�
จะม�ชี่วยร้บเอ�ภ�ระเร่�อง
ก�รลด้นำ��หน้กข้องฉั้นไป ใคำรส้กคำนทั้่�ไม่เพ่ยงแต่
จะชี่วยให้ฉั้นลด้นำ��หน้กลงได้้สำ�เร็จ แต่ย้งเป็นคำน
ทั้่�ฉั้นจะโทั้ษเข้�ได้้ด้้วยเม่�อฉั้นร้้สึกว่�ต้วเองอ้วน

ฟีลิีิปปี 2:5-11 ให้้ตััวอย่่าง
ท่ี่�ชััดเจนของการเห็้นคุุณ-
คุ่าในตััวเอง ซ่ึ่�งก็คืุอการม่ี
สุุขภาพท่ี่�ด่แลิะคุวามีถ่่อมีใจ 
พระเย่ซูึ่คิุดถ่่งพระองค์ุเอง
อย่่างเห้มีาะสุมีไมี่มีากห้รือ
น้อย่เกินไป คุวามีเชืั�อมัี�น
ในตันเองท่ี่�ถู่กตั้องนั�นมีา
จากการท่ี่�เรามี่พระที่ัย่ของ
พระคุริสุต์ั
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ว้นหนึ�ง ข้ณะทั้่�พ่อก้บแม่กำ�ล้งน้�งคำุยก้นอย้่ทั้่�
โตะ๊ในหอ้งคำรว้ ฉัน้เด้นิอ�ด้ๆ เข้�้ไปห�พวกท่ั้�นและ
ประก�ศว่� ฉั้นต้องก�รให้ทั้่�นทั้้�งสองคำอยตรวจด้้
ว่�ฉั้นกินม้นฝัร้�งทั้อด้ไปก่�แผู้่นแล้ว ตอนน้�นฉั้นไม่
ได้้ม่นำ��หน้กเกิน และไม่ได้้เป็นคำนทั้่�กินจุเกินไปแต่
อย�่งใด้ แต่ฉัน้กลบ้ร้ส้กึว�่ตว้เองน่�เกลย่ด้และไมม่่
ใคำรอย�กร้กฉั้น ฉั้นต้องก�รให้ใคำรส้กคำนม�ชี่วย
ฉัน้เปล่�ยนแปลงตว้ตนภ�ยนอกเพ่�อทั้่�ฉัน้จะรก้ตว้ตน
ภ�ยในข้องฉั้นได้้   

ด้่ทั้่�พ่อก้บแม่ปฏิิเสธ ฉั้นร้องไห้โฮออกม�ทั้้นทั้่
และบอกว่� ถึ้�พวกทั้่�นไม่ยอมชี่วย ฉั้นอ�จจะ
กล�ยเป็นคำนทั้่�ม่คำว�มผู้ิด้ปกติในก�รกินอ�ห�รได้้ 
ฉั้นคำิด้เหม่อนก้บพ่อว่� ก�รคำวบคำุมสิ�งทั้่�กินเข้้�ไป
จะทั้ำ�ให้ฉั้นม่ร้ปร่�งอย่�งทั้่�ต้องก�ร และฉั้นจะร้้สึก
ถึึงคำว�มพึงใจอย่�งทั้่�ฉั้นปร�รถึน�  ฉั้นกำ�ล้งพล�ด้
สิ�งทั้่�สำ�คำ้ญิทั้่�สุด้ไปเชี่นเด้่ยวก้บพ่อ 

แม้ว่�พ่อจะจ�กไปก่อนทั้่�ฉั้นจะได้้เข้้�ใจถึึง
คำว�มจริงในเร่�องก�รมองเห็นต้วเอง แต่ทั้่�นก็คำง



การมองเห็็นคำุณคำ่าของตันเอง

ฝัังรากลึกลงไปในจิิตัวิญญาณ

คำวามปรารถนาในส่่วนลึก

ที�ตั้องการจิะรู้จิักตััวตันของเรา

ในพูระคำริส่ตั์ ไม่อาจิไดู้รับคำำาตัอบ

โดูยการแก้ไขปรับปรุงรูปร่าง

ห็น้าตัาภายนอก
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ร้้สึกเส่ยใจอย่�งม�กห�กได้้ร้้ว่�ก�รมองตนเองข้อง
ทั้่�นส่งผู้ลกระทั้บอย่�งรุนแรงเพ่ยงใด้ต่อฉั้น พ่อ
คำิด้ว่�พฤติกรรมข้องพ่อส่งผู้ลกระทั้บต่อต้วข้องพ่อ
เพ่ยงคำนเด้่ยว แต่คำำ�พ้ด้ทั้รงพล้งทั้่�ส�ม�รถึทั้ะล�ย
กำ�แพงหน�ได้้น้�น ได้้สร้�งบรรย�ก�ศแบบหนึ�งข้ึ�น
ม� ซื้ึ�งส่งผู้ลต่อทัุ้กคำนทั้่�อย้่ในบรรย�ก�ศน้�น

คำุณได้้ยินเส่ยงอะไรจ�กภ�ยนอก? เส่ยงข้อง
เพ่�อนวย้เด้ก็ทั้่�คำอยลอ้เลย่นคำณุยง้คำงด้ง้กอ้งในหท้ั้้�งๆ 
ทั้่�คำุณโตเป็นผู้้้ใหญิ่แล้วหร่อไม่? หร่อเส่ยงข้องพ่อ
แม่ทั้่�คำุณไม่เคำยทั้ำ�อะไรถึ้กใจทั้่�นเลย? หร่อจะเป็น
เส่ยงข้องคำ้่คำรองท่ั้�แทั้บไม่เคำยบอกคุำณเลยว่�คำุณม่
เสนห่ ์และคำว�มเงย่บข้องเข้�/เธอเปน็เสย่งทั้่�สะทั้อ้น
ก้องไปม�ในกำ�แพงแห่งห้วใจข้องคำุณ? 

เม่�อเร�ได้้ยินเส่ยงเหล่�น้� เร�ต่�งก็พย�ย�ม
ห�วิธ่ทั้ำ�ให้เส่ยงเง่ยบลง เชี่นก�รคำวบคำุมอ�ห�รทั้่�
ได้้ผู้ล โปรแกรมก�รออกกำ�ล้งก�ยทั้่�สมบ้รณ์แบบ 
หร่อก�รศ้ลยกรรม แต่เส่ยงเหล่�น้�นก็ไม่เคำยจ�ง
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ห�ยไป บ�งคำร้�งกล้บยิ�งด้้งข้ึ�นจนเร�แทั้บไม่ได้้ยิน
คำว�มจริงเก่�ยวก้บต้วเร�เองเลย 

เพร�ะว่�ก�รมองเห็น
คำุณคำ่�ข้องตนเองน้�นฝัังร�ก
ลึกลงไปในจิตวิญิญิ�ณข้อง
เร� คำว�มปร�รถึน�ในส่วน
ลึกทั้่�ต้องก�รจะร้้จ้กต้วตน
ข้องเร�ในพระคำรสิต ์ไมอ่�จ
ได้้ร้บคำำ�ตอบโด้ยก�รแก้ไข้ปร้บปรุงร้ปร่�งหน้�ต�
ภ�ยนอก 

คำว�มพย�ย�มต่�งๆ น้�ไม่ส�ม�รถึสงบเส่ยง
เหล่�น้�นลงได้้ และทั้ำ�ให้คำว�มปร�รถึน�ฝั่�ย
วิญิญิ�ณข้องเร�ไม่ได้้ร้บคำำ�ตอบ ในทั้่�สุด้เส่ยงจ�ก
ภ�ยนอกเหล่�น้�นก็หลอมรวมเข้้�ก้บเส่ยงจ�ก
ภ�ยใน

การพย่าย่ามีแสุวงห้าการ
ย่อมีรับจากผูู้้อื�นจะนำาไปสูุ่
คุวามีผิู้ดห้วัง เพราะคุวามี
คุาดห้วังเห้ล่ิานั�นจะไม่ีได้รับ
การตัอบสุนอง
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พระเจ้้าทรงมอบขุุมทรัพย์์ล้ำำ� าค่่า
ไว้้ในตััว้เราทุกค่น




