การหว่ านพืชและการเกิดผล
(มาระโก 4:3-9)
โดย ผป.ถนอม ปิ นตา
ผู้ช่วยอานวยสานักงานพันธกิจการศึกษา
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เมื่อชาวไร่ หว่านเมล็ดพืชลงในดินนั้นเขาไม่อาจบอกได้วา่ จะได้ผลเท่าใด เพราะไม่ทราบถึง
อุปสรรค ตัวแปรที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่นภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม แมลงกัดกิน ลลล แต่เขาหวังว่า
จะได้รับผลิตผลที่เกิดจากการหว่านของเขาคืน เพราะเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีลงไป

กฎของการหว่ านพืชนั้นมีอยู่ 5 ข้ อ คือ
1. หว่านพืชผลชนิดใด ได้พืชผลชนิดนั้น
2. เมล็ดพันธุ์ดีให้ผลิตผลดี เมล็ดพันธุ์เลวให้ผลิตผลเลว
3. น้ าดี ดินดี ให้ผลมาก น้ าแล้งดินเสื่ อมให้ผลน้อย
4. ผูห้ ว่านพืชดูแลเอาใจใส่ แต่พระเจ้าทรงให้เกิดผล
5. สิ่ งที่เก็บเกี่ยวได้ยอ่ มมีมากกว่าสิ่ งที่หว่านลงไป

1. หว่ านพืชผลชนิดใด ได้ พชื ผลชนิดนั้น
หว่านพืชผลชนิดใดลงไปย่อมได้พืชชนิดนั้น หว่านข้าวได้ขา้ ว หว่านวัชพืชได้วชั พืชหว่าน
ความรักได้ความรัก หว่านความเกลียดชังได้ความเกลียดชัง ถ้าต้องการให้เขารัก รักเขาก่อน ถ้าต้องการ
ได้รับการยกย่อง ให้เกียรติเขาก่อน หรื อถ้าต้องการให้เขาไหว้ ให้ไหว้เขาก่อนหว่านสงครามได้สงคราม
หว่านสันติสุขได้สันติสุข “ผูส้ ร้างสันติสุข หว่านอย่างสันติ จึงได้เกี่ยวความชอบธรรม” (ยากอบ 3:18)
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2. เมล็ดพันธุ์ดีให้ ผลิตผลดี เมล็ดพันธุ์เลวให้ ผลิตผลเลว
การคัดเลือกพันธุ์พืช ต้องคัดจากเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะให้ผลิตผลดี “ท่านจะรู ้จกั เขาได้
ด้วยผลของเขา ต้นไม่ดียอ่ มให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลว” (มัทธิว 7:16-17)” คนดีก็เอาของดีมา
จากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชัว่ ก็เอาของชัว่ มาจากคลังแห่งความชัว่ ในตัวของเขา” (มัทธิว
12:35)

3. นา้ ดีดินดี ให้ ผลมาก นา้ แล้งดินเสื่ อมให้ ผลน้ อย
การเกิดผลมากน้อยขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของดิน และสภาพแวดล้อมแม้เมล็ดพันธุ์จะมีคุณภาพดี
เยีย่ มสักปานใดก็ตามแต่การเจริ ญเติบโตของพืชนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย และสิ่ งแวดล้อมในคาอุปมาของพระ
เยซูชาวสวนได้หว่านเมล็ดพืชลงไปในสภาพดินที่แตกต่างกัน คือ ที่ตกตามหนทางนกกาก็มาจิกกิน
หมดที่ตกในดินที่มีผวิ ดินน้อยแต่มีหินมาก งอกขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่แล้วก็เหี่ ยวแห้งไป เนื่องจากดินมีหิน
มากและแสงแดดเผา ที่ตกในดงหนาม เมื่องอกขึ้น หนามก็คลุมเสี ย จึงไม่มีโอกาสได้เจริ ญเติบโต แต่ที่
ตกในดินดี เกิดผลมากถึง 30 เท่า, 60 เท่า, และ 100 เท่า

4. ผู้หว่ านพืชดูแล เอาใจใส่ แต่ พระเจ้ าทรงให้ เกิดผล
การเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น สั่งสอนและเป็ นอย่างที่ดี
ย่อมทาให้ลูหลานมีอนาคตที่ดี การเกิดผลเป็ นหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์พระเจ้าให้เราทาหน้าที่
หว่านและบารุ งรักษาให้ดีที่สุด และพระเจ้าทาให้เกิดผล
“ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ า แต่พระเจ้าทรงให้เติบโตคนที่ปลูกและคนที่รดน้ าไม่สาคัญอะไร
แต่พระเจ้าผูท้ รงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สาคัญ” (1 โคริ นธ์ 3:6-7)
ต้นไม้จะเกิดผลดีได้น้ นั มีความสมบูรณ์ ทั้งราก ลาต้น กิ่งใบ “เขาเป็ นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธาร
น้ า ซึ่ งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ ยวแห้ง การทุกอย่างที่เขากระทาก็จาเริ ญขึ้น” (สดุดี 1:3) คริ ส
เตียนผูท้ ี่รักพระเจ้านั้นจะแสดงผลในชีวติ คือ ผลของพระวิญญาณ 9 ประการ (กาลาเทีย 5:22-23) ได้แก่
1.ความรัก 2.ความปลาบปลื้มใจ 3.สันติสุข 4.ความอดกลั้นใจ 5.ความปราณี 6.ความดี 7.ความสัตย์ซื่อ 8.
ความสุ ภาพอ่อนน้อม 9.การรู ้จกั บังคับตน

5. สิ่ งทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ ย่อมมีมากกว่ าสิ่ งทีห่ ว่ านลงไป
ผูห้ ว่านพืชแล้วต้องหวังผล พ่อแม่เลี้ยงลูกก็หวังให้ลูกได้กา้ วหน้า มีอนาคตไกลครู หวังให้
นักเรี ยนเป็ นคนดี มีความรู ้ นักธุ รกิจหวังให้ธุรกิจเจริ ญรุ่ งเรื องมีผลกาไรมาก
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เมล็ดพืชพันธุ์ที่ตกในเนื้ อดินดี เกิดผลมากถึง 30 เท่า, 60 เท่า, และ 100 เท่า เมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก จานวน 1 เมล็ดเมื่องอกเป็ นต้นข้าวและออกรวงจะมีเมล็ดข้าวเปลือกประมาณ 200 เมล็ด
อย่างไรก็ตามการเกิดผลมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ความตั้งใจการรับรู ้ และสภาพแวดล้อม ที่สาคัญที่สุดเกิดจาก
การที่พระเจ้าทรงพอพระทัยจะให้เกิดผล “เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้
ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู”่ (ยอห์น 15:16) การหว่านพืชเป็ นงานที่หนัก ถ้าเป็ นงาน
ง่าย ๆ พระองค์ไม่ทรงให้ท่านซึ่ งมีความสามารถทาเป็ นแน่แต่ถึงแม้จะลาบากเพียงใด เมื่อเกิดผลก็
กลายเป็ นความชื่นชมยินดี
“ขอให้บรรดาผูท้ ี่หว่านด้วยน้ าตา ได้เกี่ยวด้วยเสี ยงโห่ร้องชื่นบาน” (สดุดี 126:5)
ชีวติ ที่เกิดผลคือชีวติ ที่ติดสนิ ทกับพระเจ้า ดาเนินชีวติ ด้วยการเชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้า “เรา
เป็ นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็ นแขนง ผูท้ ี่เข้าสนิทอยูใ่ นเรา และเราเข้าสนิทอยูใ่ นเขาผูน้ ้ นั จะเกิดผลมาก
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทาสิ่ งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 74 ฉบับที่ 665 พฤศจิกายน 2005, หน้า 25-26.
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