
พระเยซูเจา้เสด็จเขา้กรงุเยรซูาเล็ม 

* วนัอาทติยท์ี ่5 เมษายน วนัอาทติยใ์บลาน ระลกึถงึการเสดจ็เขา้กรงุเยรซูาเลม็ของพระเยซู 
* เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยเ์ขา้มาใกลก้รงุเยรซูาเลม็ ทีห่มูบ่า้นเบธฟายแีละเบธานีใกลก้บั
ภเูขามะกอกเทศ พระองคท์รงใชศ้ษิยส์องคนไปน าลกูลามาถวาย พระองคจ์งึประทบับนหลงัลกูลาเสดจ็เขา้

กรงุเยรซูาเลม็ (ลก.11:1-10) 

ทีเ่บธฟาย ีทางตะวนัออกของกรงุเยรซูาเลม็ มวีดัคณะฟรงัซสิกนั ภายในวดัมภีาพวาดสวยงาม พระองค์
ประทบับนหลงัลา  

และขา้งพระแทน่ มหีนิสีเ่หลีย่มกอ้นใหญ่ทีข่ดุพบ เป็นหนิฐานวดัเดมิทีส่รา้งในสมยัครเูสด เชือ่ว่าพระเยซเูจา้
ใชเ้หยยีบเพือ่ขึน้หลงัลา มรีอยแกะสลกัเรือ่งราวสานุศษืยส์องคนจงูลาตามพระวรสาร 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 
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  “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ วนันี ้ทา่นจะอยูก่บัเราในสวรรค”์  
 ขณะทีพ่ระเยซเูจา้สิน้พระชนมบ์นเนินหวักะโหลก หา่งออกไปไม่ไกลมากนกัทีก่รงุเยรซูาเลม็ทีพ่ระ
วหิารของพระเจา้ตัง้อยู ่ นกับญุลกูาบนัทกึไวว้่า มา่นในพระวหิารฉีกขาดตรงกลาง มนัดกีนัมนุษยอ์อกจาก
หบีพระบญัญตัทิีป่ระทบัอยูภ่ายหลงัมา่น ถอืว่าเป็นทีป่ระทบัของพระเจา้ทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ บดันี้ ในความ
ตายของพระเยซเูจา้ สิง่ทีเ่คยกัน้มนุษยอ์อกจากพระเจา้ไดถ้กูท าลายลงแลว้ โดยอาศยัพระทรมานและการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซเูจา้ พระเจา้และมนุษยไ์ดเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนั ดงันัน้ ใหเ้ราวงิวอนขอพระพรจากพระ
เป็นเจา้ ใหเ้ราตระหนกัและหมัน่ร าพงึเสมอ เกีย่วกบัการยอมรบัพระประสงคข์องพระเยซเูจา้ ทีน่ าไปสูพ่ระ
ทรมานซึง่น าความรอดพน้มาใหเ้ราแต่ละคน เพือ่ทีเ่ราจะสามารถรูจ้กัและรกัพระองคม์ากยิง่ขึน้ เหมอืนกบั
ทีน่กับุญอลัฟอนโซไดก้ล่าวไวว้่า “ใครจะมชีวีติอยูไ่ดโ้ดยทีไ่มร่กัพระเยซเูจา้ หากเขาร าพงึถงึพระทรมาน
บ่อยๆ”  

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vpVlj9vBenQ
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                               ความดี 
     ท าเหตุใดกย็อ่มไดผ้ลเช่นนัน้         รองรบักนัเป็นเช่นนัน้นัน่แหละหนอ 
เริม่ตน้ดกีไ็ดด้เีป็นเหล่ากอ                  เริม่รา้ยหนอรา้ยกก่็อต่อกนัไป 
รว่มคดิดรีว่มท าดกีนัไวเ้ถดิ                 คุณความดยีอ่มก่อเกดิตามมาให้ 
เหมอืนรนิน ้าทีใ่สใสใส่ลงไป                 น ้าทีไ่ดค้อืน ้าใสไดด้ื่มกนิ     

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
  โคลมัไบน์  (Columbine)  มรีปูร่างคลา้ยนกพริาบขาวจงึใช้
เป็นสญัลกัษณ์ของพระจติเจา้    ชื่อโคลมัไบน์เองมาจากภาษา
ลาตนิว่า “โกลุมบา”  มคีวามหมายว่านกพริาบ   ดอกโคลมัไบน์  7 
ดอกบนกิง่เดยีวกนัเป็นสญัลกัษณ์ขอพระคุณ  7  ประการของพระ
จติเจา้ ตามค าพยากรณ์ของอสิยาห์  11:2  ว่า   ”พระวญิญาณของ
พระเจา้จะสถติบนเขาผูน้ัน้ไดแ้ก่วญิญาณแห่งปัญญาและความ
เขา้ใจ   วญิญาณแห่งการวนิิจฉยัและอานุภาพ   วญิญาณแห่งความรูแ้ละความย าเกรงแห่งพระเจา้”  
 

วนัอาทติยท์ี ่ 17  เม.ย. 22             สมโภชปัสกา พระเยซเูจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี     
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ขา่ววดับางแสน 

   ค่ายค าสอนภาคฤดูรอ้น 2022 เตรยีมรบัศลีมหาสนิทและศลีก าลงั อาทติยท์ี ่2  
หลงัมสิซาภาษาไทย ถงึ 15.00 น. (บ่าย 3 โมง) .... แลว้ใหผู้ป้กครองมารบักลบับา้นครบั 

    

    

    

ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึขอฝากอดตี

ดว้ยไฟแหง่
เป็นนาทแีรก เป็นนาทสีดุทา้ย และเป็นนาทเีดยีวทีข่า้พเจา้

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15124-17apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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ภาพความประทบัใจการใชช้วีติอยูท่ ีศ่นูย ์XLC 

วนันี.้..ของนักบญุโฟสตนิา 

          หากขา้พเจา้มองดอูนาคต ขา้พเจา้รูส้กึหวัน่กลวั เพราะขา้พเจา้ไมท่ราบวา่ มสีิง่ใดรอยคอย
ขา้พเจา้อยู ่ ขา้พเจา้จงึขอเจรญิชวีติเพยีงเฉพาะวนัน้ีเทา่นัน้ เพราะขา้พเจา้อาจไมม่ชีวีติเพือ่รอคอย
อนาคต 

          วนัทีผ่า่นไปในอดตี ไมอ่ยูใ่นการควบคมุของขา้พเจา้อกีต่อไปแลว้  ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึขอฝากอดตี
ไวใ้นพระเมตตาของพระองค ์วนัน้ีเทา่นัน้ทีเ่ป็นของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะใชเ้วลาในปัจจุบนัน้ีอยา่งดี
ทีส่ดุ ขา้พเจา้ขอมอบถวายวนัน้ีไวใ้นดวงพระทยั อนัเป่ียมดว้ยพระเมตตาของพระองค ์และกา้วเดนิ 
ต่อไปในชวีติ เหมอืนเดก็น้อยทีบ่ดิาจงูมอืกา้วเดนิไป ในวนัน้ีขา้พเจา้ขอถวายดวงใจทีลุ่กรอ้น ดว้ยไฟแหง่
ความรกัของพระองค ์ขอใหท้กุนาทแีหง่ชวีติ เป็นนาทแีรก เป็นนาทสีดุทา้ย และเป็นนาทเีดยีวทีข่า้พเจา้
มอบถวายแด่พระองค ์

 
 

อาทติยช์วนคดิ  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

               สวสัดพีีน้่องทีร่กั  
 การเปลีย่นแปลงของอากาศ การแปรปรวนของสถานการณ์โลก การปัน่ป่วนของการระบาดของไวรสั
โควดิ 19 ในจงัหวดัของเรา และในประเทศ อาจเป็นเหตุใหเ้รารูส้กึอ่อนลา้ อ่อนแรงในการด าเนินชวีติแต่
ละวนั ชวีติทีป่กตดิคูลา้ย ๆ ไมป่กต ิเหตุการณ์ต่าง ๆ เกดิขึน้ใกลต้วั ชวีติโดยรวม ยงัล าบากและเหน่ือย
กนัมากหลาย ....วนัเวลากด็  าเนินไป .... สวดภาวนาให้กนัทุกวนัครบั 
 วนัอาทติยน้ี์ เป็นวนัอาทติยใ์บลาน เป็นวนัเริม่ตน้สปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์ซึง่จะน าไปสู่วนั ปัสกา วนั

อาทติยท์ี ่17 เมษายน .....ขอแจง้ ก าหนดเวลาพธิกีรรมในสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์ดงัน้ีครบั 
 วนัจนัทรท์ี ่11 ถงึวนัพุธที ่13 พระสงฆเ์ขา้เงยีบประจ าปีทีศ่รรีาชา 
 วนัพุธที ่13 เวลา 16.00 น. พธิมีสิซาเสกน ้ามันศักดิสิ์ทธิ ์และรือ้ฟ้ืน 
  ค าสญัญาสงฆท์ีว่ดัน้อย ศูนยส์งัฆมณฑลฯ 
 วนัพฤหสัฯ 14  เวลา 19.00 น. มสิซาวนัพฤหสัฯ ศักดิสิ์ทธิ ์
 วนัศุกร ์15  เวลา 19.00 น. พธิกีรรมวนัศุกร์ศักดิสิ์ทธิ ์
 วนัเสาร ์16 เวลา 19.00 น พิธีต่ืนเฝ้าเข้าสู่ ปัสกา 
  เสกไฟ - เสกเทียนปัสกา - เสกน ้า - มิสซาฯ 

 วนัอาทติย ์17 เวลา 10.00 น. มิสซาสมโภชปัสกา (มิสซารวมไทย - องักฤษ) 
  ขอพีน้่องจดัเวลา - เตรยีมจติใจ - และไปรว่มพธิกีรรมกนันะครบั 

 อนึ่ง ในช่วงสปัดาหน์ี้จะเป็นเทศกาลสงกรานต ์ปฏบิตัตินเครง่ครดั รดักุม และดแูล ลกู หลาน
ใกลช้ดินะครบั - ขอแมพ่ระคุม้ครองและอ านวยพร       

                ......  เจา้วดั 
  

ฟป 2:6-11 
       พีน้่อง แมว้่าพระองคท์รงมธีรรมชาตพิระเจา้ พระองคก์ม็ไิดท้รงถอืว่าศกัดิศ์รเีสมอพระเจา้นัน้ เป็นสมบตัิ
ทีจ่ะตอ้งหวงแหน แต่ทรงสละพระองคจ์นหมดสิน้ ทรงรบัสภาพดจุทาส เป็นมนุษยด์จุเรา ทรงแสดงพระองคใ์น
ธรรมชาตมินุษย ์ทรงถ่อมพระองคจ์นถงึกบัทรงยอมรบัแมค้วามตาย เป็นความตายบนไมก้างเขน 
      เพราะเหตุนี้ พระเจา้จงึทรงเทดิทนูพระองคข์ึน้สงูสง่ และประทานพระนามใหแ้กพ่ระองค ์พระนามนี้
ประเสรฐิกว่านามอืน่ใดทัง้สิน้ เพือ่ทกุคนในสวรรคแ์ละบนแผน่ดนิ รวมทัง้ใตพ้ืน้พภิพ จะยอ่เขา่ลงนมสัการพระ
นาม “เยซ”ู นี้ และเพือ่ชนทกุภาษาจะไดร้อ้งประกาศว่า พระเยซคูรสิตท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพือ่พระสริิ
รุง่โรจน์ของพระเจา้ พระบดิา 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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      ต้องใช้เวลา (ต่อจากอาทิตยท่ี์แล้ว) 
 “เราลมืบทเรยีนทีพ่ระเจา้สอนไดเ้รว็เพยีงไร และหวนกลบัคนืสูร่ปูแบบพฤตกิรรมเก่าๆ อย่างรวดเรว็ เราจ าเป็นตอ้ง
เรยีนรูซ้ ้าหลายๆครัง้”  
5. อปุนิสยัต้องใช้เวลาสรา้ง โปรดจ  าไว้ว่า ลกัษณะนิสยัผลรวมทัง้หมดของอปุนิสยัคณุ คณุไม่สามารถอ้างวา่คณุ
เป็นคนใจด ีเวน้แต่ว่าคุณใจด ีเป็นนิสยั คอื คุณแสดงความใจดโีดยไม่ตอ้งคดิเสยีดว้ยซ ้า คุณไม่สามารถอา้งว่าคุณซื่อตรง 
เวน้แต่คุณจะซื่อตรงเป็นนิสยัตลอดเวลา สามทีีส่ตัยซ์ื่อต่อภรรยาแทบทุกวนักเ็ท่ากบัไม่ไดส้ตัยซ์ือ่เลย อุปนิสยับ่งบอกถงึ
ลกัษณะนิสยัของคุณ  มวีธิเีดยีวทีจ่ะสรา้งอุปนิสยัแห่งชวีติทีเ่หมอืนพระครสิตไ์ดค้อื คุณตอ้งประพฤตสิง่เหล่านัน้ และสิง่ที่
ตอ้งใชเ้วลา เพราะอุปนิสยัแบบส าเรจ็รปูนัน้ไม่ม ีเปาโลก าชบัทโิมธวี่า “จงประพฤตสิิง่เหล่านี้ อุทศิชวีติทุ่มเทเพื่อสิง่เหล่านี้ 
เพื่อทุกคนจะเหน็ความกา้วหน้าของท่าน”  
ถา้คุณฝึกฝนสิง่ใดนานๆ คุณกจ็ะเก่งในเรื่องนัน้ การท าอะไรซ ้าๆ คอืจุดเริม่ตน้ของลกัษณะนิสยัและทกัษะ อุปนิสยัทีช่่วย
สรา้งลกัษณะนิสยัเหล่านี้มกัจะเรยีกกนัว่า “วนิยัฝ่ายวญิญาณ”  
6. อยา่รีบรอ้น ขณะที่คณุเติบโตสู่ความเป็นผ ูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณนัน้ มีหลายวิธีที่จะรว่มมือกบัพระเจา้ใน
กระบวนการนี้ จงเชื่อว่าพระเจา้ก าลงัท างานในชวีติคุณ แมแ้ต่ในเวลาทีคุ่ณไม่รูส้กึ บางครัง้การเตบิโตฝ่ายวญิญาณกเ็ป็น
งานทีน่่าเบื่อ เป็นกา้วเลก็ๆ ทลีะกา้ว แต่ใหคุ้ณคาดหวงัการพฒันาทลีะเลก็ทลีะน้อย พระคมัภรีก์ล่าวว่า “ทุกสิง่ในโลกมี
เวลาของมนัเอง และมฤีดขูองมนัเอง ชวีติฝ่ายวญิญาณของคุณกม็ฤีดกูาลเช่นกนั บางครัง้ คุณจะมกีารเตบิโตแบบรวดเรว็ 
กา้วกระโดด (ฤดใูบไมผ้ล)ิ ตามดว้ยชว่งเวลาของการหยัง่รากใหม้ัน่คง และการทดสอบ (ฤดใูบไมร้่วงและฤดหูนาว) 
แลว้ปัญหา อุปนิสยั และบาดแผลเหล่านัน้ทีคุ่ณตอ้งการใหถู้กขจดัออกไปอย่างอศัจรรยล่์ะ การอธษิฐานขอการอศัจรรยน์ัน้
เป็นสิง่ด ีแต่กอ็ย่าผดิหวงัถา้ค าตอบมาในรปูของการเปลีย่นแปลงทลีะเลก็ทลีะน้อย เมื่อเวลาผ่านไปธารน ้าทีไ่หลชา้ๆ ทว่า
สม ่าเสมอจะกดัเซาะหนิทีแ่ขง็ทีส่ดุอย่างแน่นอน และเปลีย่นศลิากอ้นยกัษ์เป็นกรวดกอ้นเลก็ๆ เมื่อวนัเวลาผ่านไป ตน้กลา้
เลก็ๆ กจ็ะกลายเป็นตน้เรดวดูยกัษ์ทีส่งูตระหง่านถงึ 350 ฟุต 
7. จดบนัทึกบทเรียนท่ีได้เรียนรู ้น่ีไม ่ใช่บนัทึกเหตกุารณ์ประจ  าวนั แต่เป็นบนัทึกสิ่งที่คณุก  าลงัเรียนร ู ้เขียนความ
เขา้ใจ และบทเรยีนชวีติทีพ่ระเจา้ทรงสอนคุณเกีย่วกบัพระองค ์เกีย่วกบัตวัคุณ เกีย่วกบัชวีติ ความสมัพนัธ ์และสิง่อื่นๆทุก
สิง่ บนัทกึสิง่เหล่านี้เพื่อคุณจะสามารถทบทวนและระลกึถงึสิง่เหล่านี้ และถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นต่อไป เหตุผลทีเ่ราตอ้งเรยีน
บทเรยีนเดมิซ ้ากเ็พราะเราลมืมนั การทบทวนบนัทกึฝ่ายวญิญาณเป็นประจ าจะ
สามารถช่วยใหคุ้ณหลกีเลีย่งความเจบ็ปวดและความรวดรา้วมากมายทีไ่มจ่ าเป็นได ้
พระคมัภรีก์ล่าวว่า “เราจ าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราตอ้งเอาใจใสส่ิง่ทีเ่ราไดย้นิ เพื่อเราจะได้
ไม่ห่างไกลออกไป” 
8. อยา่ท้อใจ ขอให้คณุจ  าไวว้า่คณุมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ไมใ่ช่สนใจแต่วา่คณุ
ตอ้งไปอกีไกลแค่ไหน คุณไม่ไดอ้ยู่ในทีซ่ึง่คุณตอ้งการ แต่คุณกไ็ม่ไดอ้ยู่ในทีซ่ึง่คุณ
เคยอยู่เมื่อหลายปีก่อน ผูค้นตดิเขม็กลดัทีแ่พร่หลายซึง่มขีอ้ความว่า “โปรดอดทน 
พระเจา้ยงัท างานกบัผมไม่เสรจ็” พระเจา้ยงัท างานกบัคุณไม่เสรจ็เช่นกนั ดงันัน้จง
เดนิหน้าต่อไป แมแ้ต่หอยทากกย็งัไปถงึเรอืของโนอาหไ์ดด้ว้ยความเพยีร 
(จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลื่อนไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 
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ความประทบัใจการใช้ชีวิตอยู่ท่ีศนูย ์XLC 

         สวสัดผีูอ่้านจดหมายฉบบัน้ีทุกท่านครบั ฉบบันี้คงเป็นฉบบัสุดทา้ยส าหรบัปีการศกึษา 2564 ซึง่บรา
เดอรร์ุน่นี้กเ็ป็นรุ่นที ่4 แลว้ส าหรบัการมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ ซึง่ปีนี้มบีราเดอรจ์ากคณะนกับวชและสงัฆ
มณฑลประมาณ 16 คน โดยตลอดระยะเวลา 10 เดอืนในการศกึษาหาความรูด้า้นภาษาองักฤษและท างาน
อภบิาลทีส่งัฆมณฑลเชยีงราย ต่อไปน้ีเป็นการแบ่งปันเรือ่งราวจากการไปใชช้วีติอยูท่ี ่Xavier Learning 
Community  
        ผมขอแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ทีไ่ดอ้ยูท่ีศู่นยก์ารเรยีนรูท้ีผ่่านมานัน้ พวกเราบราเดอรก์ม็กีจิกรรมที่
หลากหลาย ทัง้กจิกรรมภายในและภายนอกศูนยก์ารเรยีนรู ้ อยา่งแรกเลยเป็นเรือ่งการเรยีนภาษา 
พวกเราไดเ้รยีนรูท้ ัง้การพดูในทีส่าธารณะ , พดูโตวาท ี, หลกัไวยากรณ์ต่างๆ , การออกเสยีง ,การแสดง
ภาษาองักฤษระหว่างบราเดอรก์บัเพื่อนนกัศกึษา  เป็นต้น จากการเรยีนแลว้ดา้นการท างาน บราเดอรไ์ด้
จดัท าโครงการปรบัปรงุสนามกฬีาทัง้สามสนามเพื่อใหม้สีนามทีส่วยงามและส่งเสรมิการใชช้วีติหมูค่ณะ
ระหว่างนกัศกึษาXLC , กลุม่Candidates 
 เป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายมากๆทีม่กีารระบาดของเชือ้โควดิ19 จงึท าใหพ้วกเรามโีอกาสน้อยทีจ่ะฝึกฝน
ทางดา้นภาษากบันกัศกึษาแลกเปลีย่นต่างประเทศทีจ่ะมาทีศู่นยแ์ห่งนี้ ถงึอยา่งไรกต็ามพวกเรากย็งัมี
โอกาสไดท้บทวนบทเรยีนและใชภ้าษาในชวีติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดกีนัอกีดว้ย 
นอกจากการเรยีนทีศู่นยก์ารเรยีนรูน้ี้แลว้   บรรดาบราเดอรไ์ดม้โีอกาสไปท างาน , สอนค าสอนและท า
กจิกรรมกบับรรดาเดก็ๆและเยาวชนตามศูนยต่์างๆ เช่น วดัพระกุมารเยซ ูเวยีงแก่น , บา้นDivine Provi-
dence , โรงเรยีนรุง่นภา , อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิทีเ่ชยีงราย เป็นต้น  อกีทัง้ยงัไดเ้รยีนรูว้ถิกีารท างาน
อภบิาลแบบจติวญิญาณมชิชนันารขีองบรรดาคุณพ่อคณะเยซอูติ + คณะธรรมทตูไทย + คณะปีเมและ
บรรดาซสิเตอรซ์ึง่เป็นประโยชน์แก่บราเดอรใ์นอนาคต  
           สุดทา้ยนี้ประสบการณ์ทัง้หมดนัน้ผมกบับรรดาบราเดอรไ์ดร้บัคุณค่ามากมายซึง่ท าใหผ้มต่างจดจ า
และประทบัใจเป็นอย่างด ีถงึแมว้่าเป็นช่วงเวลาสัน้ๆแต่กท็ าใหพ้วกเราไดส้มัผสัถงึความสุขทีไ่ดใ้ชช้วีติอยู่
รว่มกนัระหว่างเรากบันกัศกึษาในครัง้นี้ ผมอยากจะบอกว่า   “ สิง่ทีเ่ล่าอาจจะดเูหมอืนเวอร ์แต่มนัเป็นสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ สิง่ส าคญัทีสุ่ดไม่ใช่แค่เรือ่งการเรยีนรูด้า้นวชิาการเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์ทีล่ ้าค่าและรบัใชผู้อ้ื่นอกีดว้ย ”  ผมพรอ้มทีจ่ะก้าวเดนิตามเสน้ทางแห่งพระกระแสเรยีกที่
พระองคท์รงมอบเหตุการณ์นี้ใหก้บัผมพรอ้มทีจ่ะด าเนินชวีติเป็นศษิยต์ดิตามพระองคเ์สมอไป  
                                                                   
              บราเดอรธ์รีวฒัน์   จุย้ยน็   ( บร.แจค็) 
 


