พระเมตตากรุณาของพระเจ้ า
โดย อุดม ทรงกาญจน์
พระคริสตธรรมประทีป ปี ที่ 18 เล่ มที่ 17 กรกฎาคม – สิ งหาคม 1966
“แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับ
อยู่ ศัตรู ของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีน้ นั ไว้แล้วก็ไป ครั้นข้าวดีน้ นั งอกออกรวงแล้ว ข้าว
ละมาดก็ข้ ึนปรากฏด้วย ฝ่ ายทาสแห่งเจ้าของนามาแจ้งแก่นายว่า “นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนา
ของท่านมิใช่หรื อแต่มีขา้ วละมานมาจากไหน” นายก็ตอบว่า “นี่แหละเป็ นการกระทาของศัตรู ” พวก
ทาสจึงถามว่า “ท่านปรารถนาจะให้ขา้ พเจ้าไปถอนเก็บข้าวละมานหรื อ” แต่นายตอบว่า “อย่าเลยเกลือ
กว่าเมื่อกาลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีดว้ ย ให้มนั ทั้งสองจาเริ ญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และใน
เวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผูเ้ กี่ยวให้เก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็ นฟ่ อนเผาไฟเสี ย แต่ขา้ วดีน้ นั ให้เก็บไว้ในยุง้
ฉางของเรา” (มัทธิ ว 13:24-30)
จากสถิติของสมาคมสุ ขภาพจิตหลาย ๆ ประเทศ แสดงว่าทุกวันนี้จานวนคนบ้า หรื อจะเรี ยกกัน
ให้หรู ๆ หน่อยก็วา่ “คนวิกลจริ ต” กาลังมีจานวนเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ อาจจะเป็ นเพราะจานวนพลโลก
ขยายออกอย่างรวดเร็ วหรื ออะไรก็ตามแต่สาเหตุอีกอันหนึ่ งก็คือ เพราะ “ความรักกาลังเยือกเย็นลง ...
ความเกลียดชังก้าวร้ าวเข้ ามาแทนที่” คนเราเมื่อต้องเผชิ ญกับความเกลียดชังก้าวร้าว แก่งแย่งแข่งดีก็เกิด
ความเครี ยด เครี ยดหนักเข้าก็กลายเป็ นคนฉุ นเฉี ยว โกรธง่ายคิดมากแล้วก็เสี ยสติ แล้วก็บา้ เท่านั้นเอง ไม่
ต้องดูอื่นไกล ไปตลาดจ่ายอาหารครั้งหนึ่ง ๆ ถ้าจะพูดให้ถูกไม่ควรเรี ยกว่าจ่ายอาหารเท่านั้น แต่เป็ นการ
ไปชิงไหวชิงพริ บ ไปผจญภัยครั้งย่อย ๆ จะตรงความหมายกว่าซื้ อเนื้อหมูถา้ ไม่สังเกตดี ๆ เพื่อนก็ตดั เอา
หมูคา้ งคืนให้ บางทียงั ขาดตาชัง่ ด้วยซ้ าไปซื้ อไข่ 1 โหลไม่ทนั ดูเวลานับ กลับถึงบ้านมีแต่เพียง 11 ฟอง
ฯลฯ แล้วเมื่อคนเราพบความปลิ้นปล้อนเกลียดชังผิดหวังอยูเ่ สมอ ๆ จานวนคนวิกลจิตรไม่เพิ่มแล้วจะ
ไปเพิ่มเมื่อไร
ถ้าท่านเป็ นคนหนึ่งที่ตอ้ งเผชิ ญกับความเครี ยดเสมอ ๆ ขอโปรดกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์
ข้างบนนี้ สังเกตพระเมตตากรุ ณาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แล้วความเครี ยดของท่านจะหมดไปทันที เพราะ
อย่างน้อยถึงมนุษย์จะก่อให้เราเกิดความผิดหวังชิงชัง แต่เมื่อเห็นพระกรุ ณาอันเปี่ ยมล้มแล้ว ก็คงไม่ผดิ
อะไรกับสายฝนอันเยือกเย็นที่โปรยลงมาให้ความชุ่มฉ่ าแก่ดินแห้งทีเดียว
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ข้อพระคัมภีร์ขา้ งบนได้แสดงพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าอย่างเหลือล้นต่อประชากรชาวโลก
โดยพระทัยที่อดกลั้นการลงโทษไว้ชา้ นาน พระกรุ ณาที่ให้โอกาสสาหรับการกลับใจเปลี่ยนจิตเข้ามาหา
พระองค์ พระเยซูเปรี ยบพลเมืองที่กลับใจเข้ามาแล้วเป็ นเหมือนข้าวดี ส่ วนพลเมืองที่ด้ือดึงเฉยเมยไม่
ยอมกลับใจใหม่เปรี ยบเหมือนวัชพืช ทั้งข้าวดีท้ งั วัชพืชพวกหญ้า พวกหนามก็ข้ ึนงอกงามอยูด่ ว้ ยกันใน
นาผืนเดียวกัน และดูเหมือนพวกวัชพืชจะเจริ ญงอกงามดีกว่าต้นข้าวเสี ยด้วยซ้ า
ด้วยเหตุน้ ี พระธรรมโรม 2:4 จึงตั้งคาถามว่า ท่านประมาทพระกรุ ณา ที่ทรงอดทนไว้ชา้ นาน
หรื อ ท่านไม่รู้หรื อว่าพระกรุ ณาของพระเจ้าที่ยงั ไม่ลงโทษนั้นเป็ นที่ให้โอกาสกลับใจใหม่
พระเจ้าสาแดงพระเมตตาต่อพลเมืองที่เป็ นเหมือนวัชพืชโดยทรงให้โอกาสอดทนรอ
เพื่อ
พลเมืองที่หลงผิดจะได้กลับใจใหม่ แต่ถา้ ใจยังแข็งกระด้าง ประมาทพระกรุ ณาจนถึงวาระสุ ดท้ายแล้ว
ถึงฤดูเกี่ยวแล้ว พวกวัชพืชจะถูกเผาไฟ ส่ วนข้าวดีน้ นั จะเก็บรักษาไว้ในยุง้ ฉาง
นอกจากพระกรุ ณาของพระเจ้าในการทรงอดทนนาน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั แสดงว่า พระ
เจ้าทรงพระกรุ ณาให้ท้ งั ข้าวดีและข้าวละมานอยูใ่ นนาผืนเดียวกับพระเจ้าทรงพระกรุ ณาให้พลเมืองที่ใจ
แข็งกระด้างอยูใ่ นโลกเดียวกับพลเมืองของพระองค์ ให้อยูใ่ นกฏอันเดียวกันในธรรมชาติพระธรรม
มัทธิ ว.5:45 “พระเจ้าทรงบันดาลให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างแก่คนดีและคนชัว่ และให้ฝนตกแก่คนชอบ
ธรรมและคนอธรรม” ในผืนนาคือโลกนี้ คนอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าและคนที่อยูต่ รงข้ามกับพระเจ้าข้าวดี ข้าว
ละมาน อยูใ่ นกฏธรรมชาติอนั เดียวกัน พระเจ้าทรงโปรดให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ทรง
ให้ดวงอาทิตย์ข้ ึนส่ องสว่างแก่คนดีและคนชัว่ เสมอหน้ากัน
ท่านที่เคารพ
เราทุกคนคงไม่ปฏิเสธคงจะยอมรับทุกคนว่าเราชอบความเมตตากรุ ณาและ
ต้องการ แต่วา่ เรื่ องที่น่าเศร้าก็ คือ บางคนมองไม่เห็น มองไม่เห็นยังไม่พอ ยังเยาะเย้ยเสี ยดแทงว่า “ถ้า
พระเจ้าเป็ นผูท้ รงสร้างจริ ง ทุเรี ยนในสวนของผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายพระเจ้าก็คงจะไม่มีหนาม คงจะเกลี้ยงเกลา
ดีกว่าของอื่น แต่นี่ไม่เป็ นอย่างนั้นไม่วา่ ใครปลูกทุเรี ยนมันก็มีหนามทุกลูก”
ท่านที่เคารพ ถ้าพระเจ้าเป็ นเหมือนมนุษย์ ก็ไม่ใช่พระเจ้า ถ้าพระเจ้าเลือกที่รักผลักที่ชงั ตาม
แบบความคิดของมนุษย์แล้ว ก็ไม่ใช่พระเจ้า เพราะเหตุน้ ีคริ สเตียนจึงรักพระเจ้า มนัสการพระเจ้า
มากกว่าที่จะนมัสการมนุษย์ซ่ ึ งมีความคิดสู งไม่เกินศีรษะ พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูโ่ ดยพระองค์เอง
พระองค์ประกอบกิจของพระองค์ตามพระทัยอันบริ สุทธิ์ ยุติธรรมและเปี่ ยมล้นไปด้วยพระกรุ ณา
ถึงแม้วา่ ท่านหรื อข้าพเจ้าจะต่อสู ้เยาะเย้ยเสี ยดแทง กรุ ณาให้โอกาสที่ท่านจะกลับใจ กรุ ณาให้ท้ งั คนที่รัก
พระเจ้าและคนที่หมิ่นประมาทพระเจ้าปลูกทุเรี ยนมีหนามเหมือนกัน
ขอเชิญท่านพิจารณาต่อไปจากพระคัมภีร์ที่ยกมากล่าวครั้งแรกนั้น “ให้มนั ทั้งสองจาเริ ญไป
ด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผูเ้ กี่ยวให้เก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็ นฟ่ อน เผาไฟ
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เสี ย แต่ขา้ วดีน้ นั ให้เก็บไว้ในยุง้ ฉางของเรา” ทั้งข้าวดีและข้าวละมานงอกงามอยูใ่ นนาอันเดียวกัน ทั้งผูท้ ี่
เกรงกลับพระเจ้าและผูท้ ี่ต่อสู ้พระเจ้าปลูกทุเรี ยนมีหนามเหมือนกันแต่วา่ ในวาระสุ ดท้าย เวลาเกี่ยวเก็บ
ข้าวละมานจะถูกมัดเป็ นฟ่ อนเผาไฟ แต่ขา้ วดีน้ นั ได้รับการเก็บรักษาไว้ในยุง้ ฉาง ผูท้ ี่ไม่หมิ่นประมาท
พระกรุ ณาจะอยูอ่ ย่างบุตรที่รัก แต่ผหู ้ มิ่นประมาทพระกรุ ณาจะเสวยกรรมในนรกที่มีไฟไม่รู้ดบั เวลานี้ ดู
เหมือนไม่ต่างกันระหว่างข้าวดีกบั ข้าวละมาน แต่แวลานั้นจะได้เห็นความแตกต่างกันระหว่างคนดีกบั
คนชัว่ คนชอบธรรมกับคนอธรรม
ขณะนี้เป็ นเวลาแห่งพระกรุ ณาสาหรับคนทุก ๆ ฝ่ าย ทุก ๆ จาพวก แต่เวลานั้น เมื่อวาระสุ ดท้าย
มาถึง ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวมาถึง จะมีคนฝ่ ายเดียวที่อยูฝ่ ่ ายพระเจ้าจะได้ประสบกับพระกรุ ณานิรันดร์ แต่
อนิจจาอีกฝ่ ายหนึ่งที่เป็ นข้าวละมานหมิ่นประมาทพระกรุ ณาในปั จจุบนั จะแสวงหาพระกรุ ณาไม่พบ
เพราะหมดโอกาสแล้ว จะต้องพบกับพระเจ้าในสภาพจาเลยกับผูพ้ ิพากษา
กษัตริ ยด์ าวิดเป็ นตัวอย่างที่ดีในจาพวกคนที่เข้าใจในพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้า
ท่านได้
สรรเสริ ญว่า “พระเยโฮวาห์ทรงแสดงพระคุณแก่มนุษย์ทวั่ ไป พระเมตตากรุ ณาอันอ่อนละมุม มีปรากฏ
อยูใ่ นบรรดาพระราชกิจของพระองค์” พระกรุ ณาของพระเจ้าแสดงแก่มนุษย์ทวั่ ไปไม่ใช่จาเพาะพวก
หนึ่งพวกใดเป็ นพิเศษความเมตตากรุ ณาที่มีจาเพาะพรรคพวกวงศาคณาญาติของตนเป็ นพิเศษนั้น เป็ น
ความเมตตากรุ ณาตามแบบมนุษย์คนบาปฉะนั้น ในโลกนี้เราจึงมักจะได้ยนิ ถึงคนที่เล่นการเมืองแบบ
คณาธิ ปไตยวงศาธิ ปไตยอยูบ่ ่อย ๆ ด้วยเหตุน้ ีพระคัมภีร์จึงสอนว่า “ซึ่งจะพึ่งพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าวางใจ
ในพวกมนุษย์” เพราะมนุษย์ถึงจะดีแสนดีก็ยงั เป็ นคนบาป ยังเห็นแต่เฉพาะชาติศาสนาของตนเท่านั้น
ยังเห็นแก่พวกเขาพวกเราอยู่ เมื่อมองความกรุ ณาของมนุษย์แล้วกลับไปดูพระกรุ ณาของพระเจ้าจากพระ
ธรรม สดุดี 33:5 “พระเจ้าทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม พระกรุ ณาของพระเยโฮวาห์ยอ่ มมี
เต็มทัว่ แผ่นดินโลก”
พระกรุ ณาของพระเจ้าของพระเจ้ามีเต็มทัว่ แผ่นดินโลกไม่เฉพาะชาติน้ นั หรื อ
ศาสนานี้ ไม่เฉพาะที่ตรงนี้ หรื อที่ตรงนั้น ท่านและข้าพเจ้าจะสามารถพบและรู้จกั พระกรุ ณาของพระเจ้า
ได้ทวั่ ไปในโลก ท่านจะพบพระเมตตาของพระเจ้าได้ในท่ามกลางความโหดร้ายชิงชังของมนุษย์ ถ้า
ท่านจะไม่ประมาทแต่จะยอมถ่อมใจลงเดี๋ยวนี้วนั นี้ ท่านได้พบพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าแล้วหรื อ ถ้า
ยัง ขอเชิ ญท่านเข้ามาและรับเอา แต่ถา้ พบแล้ว พระเจ้าได้ทรงวิงวอนท่าน “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้ ง
ทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวแก่
พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับ
ฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม.12:1)
คริ สเตียนคือคนบาปที่ได้พบและรับเอาพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าแล้วคริ สเตียนได้รู้จกั ว่า
พระเจ้าทรงอดทนไว้นานจนถึงเขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่ คริ สเตียนได้รู้จกั ว่า พระเจ้าทรงพระกรุ ณา
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ให้เขาเป็ นผูช้ อบธรรมโดยไม่คิดค่าเป็ นพระกรุ ณาคุณอย่างเหลือล้ม
แต่ในท่ามกลางพวกที่รู้จกั พระ
กรุ ณาของพระเจ้านั้น มีใครบ้างที่เห็นแก่พระกรุ ณาของพระเจ้าจนยอมถวายตัวเองเป็ นเครื่ องบูชารับใช้
ปรน นิบตั ิในคริ สตจักรด้วยชี วติ อันบริ สุทธิ์
หวังว่าท่านจะเป็ นคนหนึ่งที่รู้จกั และเห็นแก่พระกรุ ณาคุณของพระเจ้าด้วยการมอบชีวติ ถวาย
ไว้แก่พระเจ้า เป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าจะใช้สาแดงพระกรุ ณาแก่ผอู ้ ื่นต่อไป
ทัว่ ทุกคนที่บ่นด่าหรื อว่ารัก
ก็ปลูกผักสี เขียวเช่นเดียวหนอ
ปลูกทุเรี ยนก็มีหนามตามเหล่ากอ
รู ้เถิดพ่อว่านี้พระกรุ ณา
พระคุณจ้าปรากฏแสนสดใส
ฝรั่ง ไทย จีน ลาว ชาวพม่า
ไม่เลือกศาสน์ชาติน้ นั ภูมิปัญญา
เสมอหน้าหญ้าและข้าวชาวเดียวกัน
ขณะคนบ่นว่าด่าพระเจ้า
ทรงรักเขาถ้วนหน้ายอมอาสัญ
บนกางเขนแดนประหารผลาญชีวนั
เพื่อไถ่ทณั ฑ์โทษผิดพิชิตภัย
โดยเห็นแก่ความรักที่หนักแน่
จงทดแทนมอบกายถวายให้
รักพระองค์ทรงฤทธิ์ สุดจิตใจ
ยอมรับใช้ไปสิ้ นสุ ดดินแดน

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์
1999, หน้า 108-109.
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