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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
พระเมตตาของพระเจ้า 

วนัทีเ่ทศนา : 11 มนีาคม 2018 
 

ข้อพระคมัภร์ี  
“พระเจ้าทรงพระเมตตากรุณา ทรงกร้ิวช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดม ... พระเจ้าทรงดีต่อทุก
คน และความรักเอน็ดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจท้ังส้ินของพระองค์” (สดุดี 145: 8, 9) 
 “The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. … The 

Lord is good to all, and his mercy is over all that he has made.” (Psalms 145: 8, 9) 
 
 พระเมตตา เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ของพระเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ี
พระองคท์รงสร้าง และเฉพาะอยา่งยิง่ต่อมนุษยท่ี์ตกทุกข์ไดย้าก เจ็บปวด ทนทุกข์ ถูกเบียดเบียน
ดว้ยปัญหาต่างๆ ทั้งกายภายนอกและจิตใจภายใน 
 ค าว่า “เมตตา” ในภาษาองักฤษ ใชค้  าว่า “Compassion” ค  าแปลในพระคมัภีร์ไทยใช้
หลายค า เช่น พระเมตตากรุณา พระมหากรุณาธิคุณ ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ็นดูสงสาร 
ดงันั้นความเมตตาจึงเป็นการแสดงความรักของพระเจา้ต่อโลก ภายหลงัท่ีโลกตกลงในความ
บาป โลกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของมาร โลกรับผลกรรมแห่งความบาป และหาทางออกไม่ได ้
 พระเยซูคริสตเ์สดจ็เขา้มาในโลกเพื่อเปิดเผยความเมตตาของพระบิดาใหเ้ป็นรูปธรรม 
 

I. บันทึกความเมตตาของพระเยซูต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
• ต่อคนทั้งหลายทีถู่กรังควาน 
“พระเยซูจึงเสดจ็ด าเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงส่ังสอนในธรรมศาลาของเขา 
ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของ
พลเมืองให้หาย และเม่ือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนกท็รงสงสารเขา ด้วยเขาถกูรัง
ควานและไร้ท่ีพ่ึงดุจฝงูแกะไม่มีผู้เลีย้ง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า “ข้าวท่ี

ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยงัน้อยอยู่ เหตุน้ันพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็น
เจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเกบ็เกี่ยวพืชผลของพระองค์” ” (มทัธิว 9: 35 – 38) 

“And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and 
proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction.  When 
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he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like 
sheep without a shepherd.  Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the 

laborers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into 
his harvest."” (Matthew 9: 35 – 38) 

 
• ต่อผู้กระหายหาพระองค์ 
“เม่ือพระเยซูได้ทรงทราบแล้ว จึงลงเรือเสดจ็ไปจากท่ีน่ัน ไปยงัท่ีเปลี่ยวแต่ล าพังพระองค์ เม่ือ
ประชาชนท้ังปวงทราบ เขากอ็อกจากเมืองต่างๆ เดินตามพระองค์ไป คร้ันพระเยซูเสดจ็ขึน้จาก
เรือแล้ว กท็รงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา จึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้

หาย” (มทัธิว 14: 13 – 14) 
“Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. 

But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns.  When he went 
ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick.”  

(Matthew 14: 13 – 14) 
 
• ผู้หิวกระหายพระค า 

“ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มา ตรัสว่า “เราสงสารคนเหล่านี ้เพราะเขาค้างอยู่
กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเม่ือยงัอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขา

จะหิวโหยส้ินแรงลงตามทาง” ” (มทัธิว 15: 32) 
“Then Jesus called his disciples to him and said, "I have compassion on the crowd because 

they have been with me now three days and have nothing to eat. And I am unwilling to send 
them away hungry, lest they faint on the way." ” (Matthew 15: 32) 

 
• ต่อผู้ร้องทูลวงิวอน 
“เม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝงูชนเป็นอันมากกต็ามพระองค์ไป และน่ี
แน่ะ มีคนตาบอดสองคนน่ังอยู่ริมหนทาง เม่ือได้ยินว่าพระเยซูเสดจ็ จึงร้องว่า “พระองค์ผู้เป็น
บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด” ฝ่ายประชาชนกห้็ามเขาให้น่ิงเสีย แต่เขาย่ิง

ร้องขึน้อีกว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิด ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด”  
พระเยซูจึงหยดุประทับยืนอยู่ เรียกเขามาและตรัสว่า “ท่านท้ังสองจะใคร่ให้เราท าอะไรเพ่ือ
ท่าน” เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอให้นัยน์ตาของข้าพระองค์หายบอด” พระเยซูมีพระทัย
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สงสาร กท็รงถกูต้องนัยน์ตาเขา ในทันใดน้ันตาของเขากเ็ห็นได้ และเขาท้ังสองได้ติดตาม
พระองค์ไป” (มทัธิว 20: 29 – 34) 

“And as they went out of Jericho, a great crowd followed him.  And behold, there were two 
blind men sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was passing by, they cried 

out, "Lord, have mercy on us, Son of David!"  The crowd rebuked them, telling them to be 
silent, but they cried out all the more, "Lord, have mercy on us, Son of David!"  And stopping, 

Jesus called them and said, "What do you want me to do for you?"  They said to him, "Lord, 
let our eyes be opened."  And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered 

their sight and followed him.” (Matthew 20: 29 – 34) 
 
• ต่อผู้ทูลขอแม้วนิาทสุีดท้าย 

“ฝ่ายคนหน่ึงในผู้ร้ายท่ีถกูตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า “ท่านเป็นพระคริสต์มิใช่หรือ จง
ช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด” แต่อีกคนหน่ึงห้ามปรามเขาว่า “เจ้ากไ็ม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ 

เพราะเจ้าเป็นคนถกูโทษเหมือนกัน และเรากส็มกับโทษน้ันจริง เพราะเราได้รับสมกับการท่ีเรา
ได้กระท า แต่ท่านผู้นีห้าได้กระท าผิดประการใดไม่” แล้วคนน้ันจึงทูลว่า “พระเยซูเจ้าข้า ขอ
พระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เม่ือพระองค์เสดจ็เข้าในแผ่นดินของพระองค์” ฝ่ายพระเยซู

ทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนีเ้จ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” ”  
(ลูกา 23: 39 – 43) 

“One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save 
yourself and us!"  But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are 

under the same sentence of condemnation?  And we indeed justly, for we are receiving the due 
reward of our deeds; but this man has done nothing wrong."  And he said, "Jesus, remember 

me when you come into your kingdom."  And he said to him, "Truly, I say to you, today you 
will be with me in paradise." ” (Luke 23: 39 – 43) 

 

II. ปรากฎการณ์ความเมตตาสูงสุดของพระเจ้า 
 พระเจ้าทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา ไม่ประสงค์จะเห็นใครพินาศเพราะความบาป ไม่
ประสงค์จะเห็นผูใ้ดตอ้งพินาศทนทุกข์ในบึงไฟชัว่นิรันดร์ จึงประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองคม์ารับบาปแทนมนุษย ์
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“แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เราท้ังหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยู่น้ัน 
พระคริสต์ได้ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือเรา” (โรม 5: 8) 

“but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.” 
(Romans 5: 8) 

 
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนท่ี

วางใจในพระบุตรน้ันจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3: 16) 
“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should 

not perish but have eternal life.” (John 3: 16) 
 

III. ผู้รับความเมตตาจะต้องส าแดงความเมตตา 
“และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอน็ดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรด

อภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์น้ัน” (เอเฟซสั 4: 32) 
“Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.” 

(Ephesians 4: 32) 
 
 
 


