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ในฐานะผู ้มีความเชือ พละกําลังของเราขึนอยู่ในสัมพันธภาพของเรากับพระคริสตเจ ้า มิใช่ใน
ความสามารถหรือความเก่งของเรา

ตลอดหลายร ้อยปี หลายคนได ้คิดถึงหนามของนักบุญเปาโล (2 คร 12:7) บางคนกล่าวว่ามันคือความป่ วยไข ้
ฝ่ ายร่างกายเหมือนมาลาเรีย หรือตาอักเสบทีทําให ้ท่านมองลําบาก บางคนคิดว่าเป็ นความป่ วยไข ้ฝ่ ายจิตใจ เหมือน
ความเจ็บปวดจากการถูกต่อต ้าน หรือปี ศาจทีทดสอบความเชือเสมอและผจญให ้ทําบาป แต่ไม่วา่ จะเป็ นอะไร และ
เราไม่มท
ี างทราบชัด มันได ้ทําให ้นักบุญเปาโลเข ้าหาพระคริสตเจ ้ามากยิงขึน ดังในคําของเพลงสดุดวี น
ั นีว่า ข ้าพเจ ้า
เงยหน ้ามองหาพระองค์ (สดุด ี 122:1) ดังนันในระยะยาว ดีทสุ
ี ดทีเราไม่รู ้ว่า “หนามทิมแทง” เป็ นอะไรแน่ มิฉะนัน
เราอาจพลาดเหตุผลแท ้ของสิงทีท่านแบ่งปั น ว่าในสมัยของเรามีการต่อสู ้ เราควรเรียนรู ้จากท่าน และหาทางลีภัยใน
พระคริสตเจ ้า
ในคําพูดจริงใจมาก นักบุญเปาโลมิได ้บอกว่าเป็ นการทดลองและสิงท ้าทาย แต่ข ้อเท็จจริง ท่านได ้วอนขอ
องค์พระผู ้เป็ นเจ ้า 3 ครัง ขอให ้พ ้นจาก “หนาม” นี นีแหละ ท่านตระหนักว่า ความอ่อนแอและความผิดหวังล ้มเหลว
ต่อหน ้าโลก เป็ นสิงทําลายชีวต
ิ จิตส่วนตัว นั กบุญเปาโลขจัดความคิดผิดๆ เกียวกับความสํ าเร็จด ้วยการสร ้างจิตใจ
ภายใน ให ้มีทสํ
ี าหรับพระอานุภาพสามารถอยู่และแผ่ขยายในตัวท่านจริงๆ ราวกับว่าท่านยืนตัวเปล่าฝ่ ายจิตวิญญาณ
เฉพาะพระพักตร์พระเจ ้า อ่อนแอ เปิ ดใจ หรือแม ้เวลาเข ้มแข็งทีสุดก็ตาม
ในช่วงเวลาศักดิสิทธินีทีนักบุญเปาโลตระหนักว่า ไม่วา่ อะไรจะเกิดกับท่านในชีวต
ิ หน ้าทีประการแรกต ้องอยู่
กับพระคริสตเจ ้า ไม่มอ
ี ะไรจะถวายเกียรติแด่พระเจ ้า หรือแสดงความเคารพแท ้ต่อของขวัญนีทีพระเจ ้าได ้ประทานให ้
เหมือนประกาศกเอเสเคียลในบทอ่านแรก
นักบุญเปาโลตระหนักว่าไม่วา่ ท่านได ้รับอะไรบ ้าง
ท่านต ้องกล ้าหาญ
เข ้มแข็งในชีวต
ิ ทีเป็ นประจักษ์พยาน ท่านต ้องยอมรับเหมือนพระเยซูเจ ้าได ้ทรงชีแสดงในพระวรสาร ว่าประกาศกมิได ้
รับการยอมรับเสมอ “ในถินกําเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ ้านของตน” แต่บุคคลมากมายยอมรับสาระคําสอนนี แต่
มากมายจะปฏิเสธ
บางทีนีเป็ นสิงทีนักบุญเปาโลพูดกับเราวันนี การเป็ นศิษย์ตด
ิ ตามพระเยซูเจ ้า เราต ้องกล ้าและซือสัตย์ในทุกสิง
แม ้ว่าต ้องสวนกระแสโลก หรือสิงทีคนส่วนมากยอมรับในสังคม นีเป็ นก ้าวแรกในการเจริญชีวต
ิ คริสตชน
บทอ่านวันนีเตือนใจเรา เหมือนบรรดาประกาศกว่า พระเจ ้าทรงส่งเราไปในโลก เหมือนส่งบรรดาอัครสาวก
เราต ้องอธิบายและปกป้ องความเชือต่อหน ้าคนอืน เราจะเป็ นคนทีเชือแต่นังเฉยๆ หรือเป็ นศิษย์ทอุ
ี น
่ ๆ หรือมีใจครึง
เดียวในการอุทศ
ิ ตน พยายามประนีประนอมกับวิถท
ี างของโลก กับพวกเขาในพระวรสารทีทําให ้เราต ้องเลือกตัดสินใจ
ระหว่าง 2 กลุม
่ นี
พีน ้อง เราต ้องเป็ นศิษย์ทรูี ้ว่าเราต ้องทําอะไรเพือพระเจ ้า เป็ นศิษย์ทมี
ี ความเชือเติบโตเสมอ ในชีวต
ิ ภาวนา
เมือเรากล ้า เพียรพยายามและซือสัตย์ เป็ นหนึงเดียวกับพระคริสตเจ ้าและพันธกิจ เหมือนนักบุญเปาโลและประกาศก
เอเสเคียล เรายอมรับว่าเราอ่อนแอ และต ้องการพึงพระหรรษทานและพละกําลังของพระเจ ้า เราจึงยืนขึนได ้ มีความ
เชือมันคงยิงขึน และมีสม
ั พันธภาพกับพระคริสตเจ ้าลึกซึงยิงขึน
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
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