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พระเมตตากรุณาของพระเจ้า 
โดย อุดม  ทรงกาญจน์ 

พระคริสตธรรมประทปี ปีที ่18 เล่มที ่17 กรกฎาคม – สิงหาคม 1966 
“แผน่ดินสวรรคเ์ปรียบเหมือนคนหน่ึงไดห้วา่นพืชดีในนาของตน แต่เม่ือคนทั้งหลายนอนหลบั

อยู ่ ศตัรูของคนนั้นมาหวา่นขา้วละมานปนกบัขา้วดีนั้นไวแ้ลว้ก็ไป คร้ันขา้วดีนั้นงอกออกรวงแลว้ ขา้ว
ละมาดก็ข้ึนปรากฏดว้ย ฝ่ายทาสแห่งเจา้ของนามาแจง้แก่นายวา่ “นายเจา้ขา้ ท่านไดห้วา่นพืชดีไวใ้นนา
ของท่านมิใช่หรือแต่มีขา้วละมานมาจากไหน” นายก็ตอบวา่ “น่ีแหละเป็นการกระท าของศตัรู” พวก
ทาสจึงถามวา่ “ท่านปรารถนาจะใหข้า้พเจา้ไปถอนเก็บขา้วละมานหรือ” แต่นายตอบวา่ “อยา่เลยเกลือ
กวา่เม่ือก าลงัถอนขา้วละมานจะถอนขา้วดีดว้ย ใหม้นัทั้งสองจ าเริญไปดว้ยกนัจนถึงฤดูเก่ียว และใน
เวลาเก่ียวนั้นเราจะสั่งผูเ้ก่ียวใหเ้ก็บขา้วละมานก่อน มดัเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แต่ขา้วดีนั้นใหเ้ก็บไวใ้นยุง้
ฉางของเรา” (มทัธิว 13:24-30) 

จากสถิติของสมาคมสุขภาพจิตหลาย ๆ ประเทศ แสดงวา่ทุกวนัน้ีจ  านวนคนบา้ หรือจะเรียกกนั
ใหห้รู ๆ หน่อยก็วา่ “คนวกิลจริต” ก าลงัมีจ  านวนเพิ่มข้ึนมากผดิปกติ อาจจะเป็นเพราะจ านวนพลโลก
ขยายออกอยา่งรวดเร็วหรืออะไรก็ตามแต่สาเหตุอีกอนัหน่ึงก็คือ เพราะ “ความรักก าลังเยอืกเย็นลง ...
ความเกลยีดชังก้าวร้าวเข้ามาแทนที่” คนเราเม่ือตอ้งเผชิญกบัความเกลียดชงักา้วร้าว แก่งแยง่แข่งดีก็เกิด
ความเครียด เครียดหนกัเขา้ก็กลายเป็นคนฉุนเฉียว โกรธง่ายคิดมากแลว้ก็เสียสติ แลว้กบ็า้เท่านั้นเอง ไม่
ตอ้งดูอ่ืนไกล ไปตลาดจ่ายอาหารคร้ังหน่ึง ๆ ถา้จะพดูใหถู้กไม่ควรเรียกวา่จ่ายอาหารเท่านั้น แต่เป็นการ
ไปชิงไหวชิงพริบ ไปผจญภยัคร้ังยอ่ย ๆ จะตรงความหมายกวา่ซ้ือเน้ือหมูถา้ไม่สังเกตดี ๆ เพื่อนก็ตดัเอา
หมูคา้งคืนให ้บางทียงัขาดตาชัง่ดว้ยซ ้ าไปซ้ือไข่ 1 โหลไม่ทนัดูเวลานบั กลบัถึงบา้นมีแต่เพียง 11 ฟอง 
ฯลฯ แลว้เม่ือคนเราพบความปล้ินปลอ้นเกลียดชงัผดิหวงัอยูเ่สมอ ๆ จ านวนคนวกิลจิตรไม่เพิ่มแลว้จะ
ไปเพิ่มเม่ือไร 

ถา้ท่านเป็นคนหน่ึงท่ีตอ้งเผชิญกบัความเครียดเสมอ ๆ ขอโปรดกลบัไปอ่านขอ้พระคมัภีร์
ขา้งบนน้ี สังเกตพระเมตตากรุณาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แลว้ความเครียดของท่านจะหมดไปทนัที เพราะ
อยา่งนอ้ยถึงมนุษยจ์ะก่อใหเ้ราเกิดความผดิหวงัชิงชงั แต่เม่ือเห็นพระกรุณาอนัเป่ียมลม้แลว้ ก็คงไม่ผดิ
อะไรกบัสายฝนอนัเยอืกเยน็ท่ีโปรยลงมาใหค้วามชุ่มฉ ่าแก่ดินแหง้ทีเดียว 
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ขอ้พระคมัภีร์ขา้งบนไดแ้สดงพระเมตตากรุณาของพระเจา้อยา่งเหลือลน้ต่อประชากรชาวโลก 
โดยพระทยัท่ีอดกลั้นการลงโทษไวช้า้นาน พระกรุณาท่ีใหโ้อกาสส าหรับการกลบัใจเปล่ียนจิตเขา้มาหา
พระองค ์ พระเยซูเปรียบพลเมืองท่ีกลบัใจเขา้มาแลว้เป็นเหมือนขา้วดี ส่วนพลเมืองท่ีด้ือดึงเฉยเมยไม่
ยอมกลบัใจใหม่เปรียบเหมือนวชัพืช ทั้งขา้วดีทั้งวชัพืชพวกหญา้ พวกหนามก็ข้ึนงอกงามอยูด่ว้ยกนัใน
นาผนืเดียวกนั และดูเหมือนพวกวชัพืชจะเจริญงอกงามดีกวา่ตน้ขา้วเสียดว้ยซ ้ า 

ดว้ยเหตุน้ี พระธรรมโรม 2:4 จึงตั้งค  าถามวา่ ท่านประมาทพระกรุณา ท่ีทรงอดทนไวช้า้นาน
หรือ ท่านไม่รู้หรือวา่พระกรุณาของพระเจา้ท่ียงัไม่ลงโทษนั้นเป็นท่ีให้โอกาสกลบัใจใหม่ 

พระเจา้ส าแดงพระเมตตาต่อพลเมืองท่ีเป็นเหมือนวชัพืชโดยทรงใหโ้อกาสอดทนรอ เพื่อ
พลเมืองท่ีหลงผดิจะไดก้ลบัใจใหม่ แต่ถา้ใจยงัแขง็กระดา้ง ประมาทพระกรุณาจนถึงวาระสุดทา้ยแลว้ 
ถึงฤดูเก่ียวแลว้ พวกวชัพืชจะถูกเผาไฟ ส่วนขา้วดีนั้นจะเก็บรักษาไวใ้นยุง้ฉาง 

นอกจากพระกรุณาของพระเจา้ในการทรงอดทนนาน พระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัแสดงวา่ พระ
เจา้ทรงพระกรุณาใหท้ั้งขา้วดีและขา้วละมานอยูใ่นนาผนืเดียวกบัพระเจา้ทรงพระกรุณาใหพ้ลเมืองท่ีใจ
แขง็กระดา้งอยูใ่นโลกเดียวกบัพลเมืองของพระองค ์ ใหอ้ยูใ่นกฏอนัเดียวกนัในธรรมชาติพระธรรม 
มทัธิว.5:45 “พระเจา้ทรงบนัดาลให้ดวงอาทิตยส่์องสวา่งแก่คนดีและคนชัว่และใหฝ้นตกแก่คนชอบ
ธรรมและคนอธรรม” ในผืนนาคือโลกน้ี คนอยูฝ่่ายพระเจา้และคนท่ีอยูต่รงขา้มกบัพระเจา้ขา้วดี ขา้ว
ละมาน อยูใ่นกฏธรรมชาติอนัเดียวกนั พระเจา้ทรงโปรดใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม ทรง
ใหด้วงอาทิตยข้ึ์นส่องสวา่งแก่คนดีและคนชัว่เสมอหนา้กนั 

ท่านท่ีเคารพ เราทุกคนคงไม่ปฏิเสธคงจะยอมรับทุกคนวา่เราชอบความเมตตากรุณาและ
ตอ้งการ แต่วา่เร่ืองท่ีน่าเศร้าก็ คือ บางคนมองไม่เห็น มองไม่เห็นยงัไม่พอ ยงัเยาะเยย้เสียดแทงวา่ “ถา้
พระเจา้เป็นผูท้รงสร้างจริง ทุเรียนในสวนของผูท่ี้อยูฝ่่ายพระเจา้ก็คงจะไม่มีหนาม คงจะเกล้ียงเกลา
ดีกวา่ของอ่ืน แต่น่ีไม่เป็นอยา่งนั้นไม่วา่ใครปลูกทุเรียนมนัก็มีหนามทุกลูก” 

ท่านท่ีเคารพ ถา้พระเจา้เป็นเหมือนมนุษย ์ ก็ไม่ใช่พระเจา้ ถา้พระเจา้เลือกท่ีรักผลกัท่ีชงัตาม
แบบความคิดของมนุษยแ์ลว้ ก็ไม่ใช่พระเจา้ เพราะเหตุน้ีคริสเตียนจึงรักพระเจา้ มนสัการพระเจา้
มากกวา่ท่ีจะนมสัการมนุษยซ่ึ์งมีความคิดสูงไม่เกินศีรษะ พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูโ่ดยพระองคเ์อง 
พระองคป์ระกอบกิจของพระองคต์ามพระทยัอนับริสุทธ์ิยติุธรรมและเป่ียมลน้ไปดว้ยพระกรุณา 
ถึงแมว้า่ท่านหรือขา้พเจา้จะต่อสู้เยาะเยย้เสียดแทง กรุณาใหโ้อกาสท่ีท่านจะกลบัใจ กรุณาใหท้ั้งคนท่ีรัก
พระเจา้และคนท่ีหม่ินประมาทพระเจา้ปลูกทุเรียนมีหนามเหมือนกนั 

ขอเชิญท่านพิจารณาต่อไปจากพระคมัภีร์ท่ียกมากล่าวคร้ังแรกนั้น “ใหม้นัทั้งสองจ าเริญไป
ดว้ยกนัจนถึงฤดูเก่ียว และในเวลาเก่ียวนั้นเราจะสั่งผูเ้ก่ียวใหเ้ก็บขา้วละมานก่อน มดัเป็นฟ่อน เผาไฟ
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เสีย แต่ขา้วดีนั้นใหเ้ก็บไวใ้นยุง้ฉางของเรา” ทั้งขา้วดีและขา้วละมานงอกงามอยูใ่นนาอนัเดียวกนั ทั้งผูท่ี้
เกรงกลบัพระเจา้และผูท่ี้ต่อสู้พระเจา้ปลูกทุเรียนมีหนามเหมือนกนัแต่วา่ในวาระสุดทา้ย เวลาเก่ียวเก็บ
ขา้วละมานจะถูกมดัเป็นฟ่อนเผาไฟ แต่ขา้วดีนั้นไดรั้บการเก็บรักษาไวใ้นยุง้ฉาง ผูท่ี้ไม่หม่ินประมาท
พระกรุณาจะอยูอ่ยา่งบุตรท่ีรัก แต่ผูห้ม่ินประมาทพระกรุณาจะเสวยกรรมในนรกท่ีมีไฟไม่รู้ดบั เวลาน้ีดู
เหมือนไม่ต่างกนัระหวา่งขา้วดีกบัขา้วละมาน แต่แวลานั้นจะไดเ้ห็นความแตกต่างกนัระหวา่งคนดีกบั
คนชัว่ คนชอบธรรมกบัคนอธรรม 

ขณะน้ีเป็นเวลาแห่งพระกรุณาส าหรับคนทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ จ าพวก แต่เวลานั้น เม่ือวาระสุดทา้ย
มาถึง ฤดูแห่งการเก็บเก่ียวมาถึง จะมีคนฝ่ายเดียวท่ีอยูฝ่่ายพระเจา้จะไดป้ระสบกบัพระกรุณานิรันดร์แต่
อนิจจาอีกฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นขา้วละมานหม่ินประมาทพระกรุณาในปัจจุบนั จะแสวงหาพระกรุณาไม่พบ
เพราะหมดโอกาสแลว้ จะตอ้งพบกบัพระเจา้ในสภาพจ าเลยกบัผูพ้ิพากษา 

กษตัริยด์าวดิเป็นตวัอยา่งท่ีดีในจ าพวกคนท่ีเขา้ใจในพระเมตตากรุณาของพระเจา้ ท่านได้
สรรเสริญวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงแสดงพระคุณแก่มนุษยท์ัว่ไป พระเมตตากรุณาอนัอ่อนละมุม มีปรากฏ
อยูใ่นบรรดาพระราชกิจของพระองค”์ พระกรุณาของพระเจา้แสดงแก่มนุษยท์ัว่ไปไม่ใช่จ าเพาะพวก
หน่ึงพวกใดเป็นพิเศษความเมตตากรุณาท่ีมีจ าเพาะพรรคพวกวงศาคณาญาติของตนเป็นพิเศษนั้น เป็น
ความเมตตากรุณาตามแบบมนุษยค์นบาปฉะนั้น ในโลกน้ีเราจึงมกัจะไดย้นิถึงคนท่ีเล่นการเมืองแบบ
คณาธิปไตยวงศาธิปไตยอยูบ่่อย ๆ ดว้ยเหตุน้ีพระคมัภีร์จึงสอนวา่ “ซ่ึงจะพึ่งพระเยโฮวาห์ก็ดีกวา่วางใจ
ในพวกมนุษย”์ เพราะมนุษยถึ์งจะดีแสนดีก็ยงัเป็นคนบาป ยงัเห็นแต่เฉพาะชาติศาสนาของตนเท่านั้น 
ยงัเห็นแก่พวกเขาพวกเราอยู ่ เม่ือมองความกรุณาของมนุษยแ์ลว้กลบัไปดูพระกรุณาของพระเจา้จากพระ
ธรรม สดุดี 33:5 “พระเจา้ทรงรักความชอบธรรมและความยติุธรรม พระกรุณาของพระเยโฮวาห์ยอ่มมี
เตม็ทัว่แผน่ดินโลก” พระกรุณาของพระเจา้ของพระเจา้มีเตม็ทัว่แผน่ดินโลกไม่เฉพาะชาตินั้นหรือ
ศาสนาน้ี ไม่เฉพาะท่ีตรงน้ีหรือท่ีตรงนั้น ท่านและขา้พเจา้จะสามารถพบและรู้จกัพระกรุณาของพระเจา้
ไดท้ัว่ไปในโลก ท่านจะพบพระเมตตาของพระเจา้ไดใ้นท่ามกลางความโหดร้ายชิงชงัของมนุษย ์ ถา้
ท่านจะไม่ประมาทแต่จะยอมถ่อมใจลงเด๋ียวน้ีวนัน้ี ท่านไดพ้บพระเมตตากรุณาของพระเจา้แลว้หรือ ถา้
ยงั ขอเชิญท่านเขา้มาและรับเอา แต่ถา้พบแลว้ พระเจา้ไดท้รงวงิวอนท่าน “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้ง
ทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัแก่
พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยู ่ อนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบั 
ฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม.12:1) 

คริสเตียนคือคนบาปท่ีไดพ้บและรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจา้แลว้คริสเตียนไดรู้้จกัวา่
พระเจา้ทรงอดทนไวน้านจนถึงเขาไดมี้โอกาสกลบัใจใหม่ คริสเตียนไดรู้้จกัวา่ พระเจา้ทรงพระกรุณา
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ใหเ้ขาเป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คิดค่าเป็นพระกรุณาคุณอยา่งเหลือลม้ แต่ในท่ามกลางพวกท่ีรู้จกัพระ
กรุณาของพระเจา้นั้น มีใครบา้งท่ีเห็นแก่พระกรุณาของพระเจา้จนยอมถวายตวัเองเป็นเคร่ืองบูชารับใช้
ปรน นิบติัในคริสตจกัรดว้ยชีวติอนับริสุทธ์ิ 

หวงัวา่ท่านจะเป็นคนหน่ึงท่ีรู้จกัและเห็นแก่พระกรุณาคุณของพระเจา้ดว้ยการมอบชีวติถวาย
ไวแ้ก่พระเจา้ เป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้จะใชส้ าแดงพระกรุณาแก่ผูอ่ื้นต่อไป 

ทัว่ทุกคนท่ีบ่นด่าหรือวา่รัก 
ก็ปลูกผกัสีเขียวเช่นเดียวหนอ 
ปลูกทุเรียนก็มีหนามตามเหล่ากอ 
รู้เถิดพอ่วา่น้ีพระกรุณา 
 
พระคุณจา้ปรากฏแสนสดใส 
ฝร่ัง ไทย จีน ลาว ชาวพม่า 
ไม่เลือกศาสน์ชาตินั้นภูมิปัญญา 
เสมอหนา้หญา้และขา้วชาวเดียวกนั 
 
ขณะคนบ่นวา่ด่าพระเจา้ 
ทรงรักเขาถว้นหนา้ยอมอาสัญ 
บนกางเขนแดนประหารผลาญชีวนั 
เพื่อไถ่ทณัฑโ์ทษผดิพิชิตภยั 
 
โดยเห็นแก่ความรักท่ีหนกัแน่ 
จงทดแทนมอบกายถวายให้ 
รักพระองคท์รงฤทธ์ิสุดจิตใจ 
ยอมรับใชไ้ปส้ินสุดดินแดน 
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