
บทอ่านที่ 1 ปฐก 37:3-4,12-13ก,17ข-28
ยาโคบรักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่น ๆ เพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแล้ว 

ยาโคบตดัเสือ้ยาวทีส่วยเป็นพเิศษให้โยเซฟ เมือ่พีช่ายเหน็ว่าบดิารกัโยเซฟมากกว่าบตุร
คนอื่น ๆ ต่างก็เกลียดชังเขามากจนไม่ยอมพูดดีด้วย...

พี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกล ก่อนที่โยเซฟจะมาถึง จึงวางแผนจะฆ่าเสีย...รูเบนได้ยิน
เข้าก็หาทางจะช่วยโยเซฟให้พ้นจากเงื้อมมือน้อง ๆ  ของตน จึงพูดว่า... “อย่าหลั่งเลือด
เลย เพียงแต่โยนมันทิ้งไว้ในบ่อ ในถิ่นทุรกันดารก็พอแล้ว อย่าท�าร้ายมันเลย”... เมื่อ 
โยเซฟมาถึง พี่ชายก็ช่วยกันจับเขาถอดเสื้อยาวที่สวยเป็นพิเศษซึ่งเขาสวมอยู่ แล้วโยน
เขาลงไปในบ่อ บ่อนัน้แห้งไม่มีน�้า แล้วพี่ชายทุกคนก็นัง่ลงกินอาหาร 

ทันใดนัน้ เขาเงยหน้าขึ้น เห็นกองคาราวานของชาวอิชมาเอลก�าลังเดินทางมาจาก
แคว้นกิเลอาดจะไปประเทศอียิปต์... ยูดาห์จึงแนะน�าพี่น้องว่า “...เราจงขายน้องแก่ชาว 
อชิมาเอลดกีว่า เราจะได้ไม่ต้องท�าร้ายเขา เพราะเขากย็งัเป็นน้องและเป็นสายเลอืดเดยีว
กับเรา” พี่น้องทุกคนก็เห็นด้วย... เขาดึงโยเซฟขึ้นจากบ่อ แล้วขายให้แก่ชาวอิชมาเอล
เป็นราคาเงินหนกัยี่สิบบาท พ่อค้าเหล่านีจ้ึงพาโยเซฟไปประเทศอียิปต์

น.ฟรังซิสกา ชาวโรม
นักบวช

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 2

ค�าอุปมานี้พูดถึงชีวิต และชัดเจนว่าคนเรานัน้คือผู้เช่าหรือผู้ที่พระมอบชีวิตให้ใช้ มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของ
ชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์ ความจริงข้อนีค้นเราจะประจักษ์และเข้าใจได้เมื่อเจ็บป่วยหรือใกล้จะสิ้นชีวิต การฝึก
จิตให้ตระหนกัในความจริงข้อนี้เป็นคุณแก่ชีวิตของเราทุกคน เพราะจะท�าให้เราไม่ประมาทและมีใจสุภาพ
ถ่อมตน เมื่อคนเรามีใจถ่อมตนแท้จริง พระพรของพระก็จะเข้ามามีบทบาท พระพรที่มาจากพระผู้เป็น
เจ้าของชีวิตที่แท้จริง

พระวรสาร มธ 21:33-43,45-46
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสว่า
“ท่านทั้งหลาย จงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึง่เถิด คหบดีผู้หนึง่ปลูกองุ่นไว้สวนหนึง่ ท�ารั้วล้อม ขุดบ่อย�่าองุ่น 

สร้างหอเฝ้า ให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมือง เมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผล เจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไป
พบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิต แต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ ทุบตีคนหนึง่ ฆ่าอีกคนหนึง่ เอาหินทุ่ม
อีกคนหนึง่ เจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จ�านวนมากกว่าพวกแรกไปอีก คนเช่าสวนก็ท�ากับพวกนี้เช่นเดียวกัน ใน
ที่สุด เจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวน คิดว่า ‘คนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้าง’ แต่
เมือ่คนเช่าสวนเหน็บตุรเจ้าของสวนมา กพ็ดูกนัว่า ‘คนนีเ้ป็นทายาท เราจงฆ่าเขาเสยีเถดิ เราจะได้มรดกของเขา’

เขาจึงจับบุตรเจ้าของสวน น�าตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสีย ดังนี้ เมื่อเจ้าของสวนมา เขาจะท�าอย่างไร
กับคนเช่าสวนพวกนัน้” บรรดาผู้ฟังตอบว่า “เจ้าของสวนจะก�าจัดพวกใจอ�ามหิตนี้อย่างโหดเหี้ยม และจะยก
สวนให้คนอื่นเช่า ซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามก�าหนดเวลา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์
หรือว่า หินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนัน้ ได้กลายเป็นศิลาหัวมุม องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระท�าเช่นนัน้เป็นที่น่า
อัศจรรย์แก่เรายิ่งนกั ดังนัน้ เราบอกท่านว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลาย ไปมอบให้
แก่ชนชาติอื่นที่จะท�าให้บังเกิดผล”...

สดด 105:16-18,19,
20-22



ปกต ิparable (นทิานเปรยีบเทยีบ) แตละเรื่องจะมีประเด็นหลักเพียง

ประเด็นเดียว ไมจําเปนตองเนนรายละเอียดในเนื้อเรื่อง หาไมแลวมันจะ

กลายเปน allegory (นิทานเปรียบเทียบที่รายละเอียดทั้งหมดลวนมี

ความหมายหรอืเปนสัญลักษณถงึสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) 

 แตนิทานเปรียบเทียบเรื่องคนเชาสวนช่ัวรายนี้ถือเปนขอยกเวน  แต

ละรายละเอียดลวนมีความหมายที่ผูฟงของพระองคคุนเคยและเขาใจกันดี 

จนมัทธวิเลาวา “เมื่อบรรดาหัวหนาสมณะและชาวฟารสิไีดยินอุปมาเหลานี้ก็

เขาใจวา พระองคตรัสถงึพวกเขา” (มธ 21:45) 

 ชนชาติยิวคือสวนองุนของพระเจา ดังที่ประกาศกอิสยาหกลาวไววา 

“สวนองุนของพระเจาจอมโยธาคอืเช้ือวงศอสิราเอล” (อสย 5:7) 

 รั้วเปนตนไมเตี้ย ทึบ และมีหนามเพื่อไวปองกันหมูปาเขามาทําลาย

สวนองุน และเพื่อปองกันขโมยเขามาขโมยผลองุน 

 สวนองุนแตละแหงจะประกอบดวยบอย่ําองุนสองบอดวยกัน โดยบอ

หนึ่งอยูสูงกวาอีกบอหนึ่ง  บอที่สูงกวาใชสําหรับย่ําองุน สวนบอที่ต่ํากวาใช

รองรับน้ําองุนที่ไหลมาตามรางที่เช่ือมระหวางบอทั้งสอง  บออาจเปนหลุมที่

เจาะเขาไปในหนิหรอืเปนบอที่กอดวยอฐิก็ได 

 หอสูงมไีวเพื่อเฝาขโมย และในเวลาเดียวกันก็ใชที่เปนที่อยูอาศัยของ

คนสวนดวย 

 วิธีปฏิบัติของคหบดีผูเปนเจาของสวนสามารถพบเห็นไดทั่วไป 

เพราะปาเลสไตนในสมัยของพระเยซูเจาคุกรุนไปดวยไฟสงคราม สิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ มนีอย  บรรดาเจาของที่ดนิจึงมักอาศัยอยูที่เมืองอื่นแลว

ใหผูอื่นเชาที่ดินของตนเพื่อหาผลประโยชน  คาเชาอาจจายเปนเงิน หรือเปน



ผลผลิตตามจํานวนที่ตกลงกันไวโดยไมคํานึงวาปนั้นจะไดผลผลิตจริง ๆ 

เทาใด  และวธิสีุดทายคอืจายคาเชาเปนรอยละของผลผลติที่ผลติไดจริง 

 แมแตพฤติกรรมของคนเชาสวนก็เปนเรื่องปกติธรรมดาในสมัยนั้น 

เพราะวาประเทศกําลังเรารอนไปดวยปญหาทางเศรษฐกิจ  ชนช้ันแรงงาน

สวนใหญไมพอใจสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูและมักกอการกบฏ  การจอง

กําจัดทายาทของคหบดเีปนสิ่งที่ไมใชเปนไปไมได 

 เมื่อพระเยซูเจาทรงเลานิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้ ผูฟงเขาใจทันทีวา

พระองคตองการหมายถึงใคร  สวนองุนคือชนชาติอิสราเอล  เจาของคือ

พระเจา  คนเชาสวนคอืบรรดาผูนําทางศาสนาของชาวอิสราเอลเพราะไดรับ

มอบหมายใหดูแลผลประโยชนของประเทศชาต ิ บรรดาผูรับใชที่เจาของสวน

สงไปเปนระยะคอืบรรดาประกาศกที่ชาวยิวบางครั้งก็ไมตอนรับและบางครั้ง

ถึงกับฆาทิ้งเลยทีเดียว  และสุดทายบุตรของเจาของสวนไดแกพระเยซูเจา

เอง 

 ในนทิานเปรยีบเทยีบเรื่องนี้ พระเยซูเจาจึงไลยาวประวัติศาสตรของ

ชนชาตอิสิราเอล และในเวลาเดยีวกันก็ทรงกําหนดชะตากรรมของพวกเขาไว

ดวย 

 

 สิ่งที่เราไดจากนทิานเปรยีบเทยีบเรื่องนี้ม ี3 ดานดวยกัน กลาวคอื 

 1.เกี่ยวกับพระเจา 

 1.1 พระเจาทรงวางใจมนุษย  เจาของสวนองุนมอบความวางใจ

ทัง้หมดใหแกคนเชาสวน  พระองคไมไดคิดแมแตจะสงใครมาคอยตรวจสอบ  

พระองคทรงจากไปโดยมอบหมายหนาที่การงานตาง ๆ ไวในความดูแลของ

เรา 



 เราตองไมลืมวาหนาที่การงานตาง ๆ ที่เราทําอยูทุกวันนี้ ลวนได

รับมาจากพระเจา 

 1.2 พระเจาทรงอดทน  แมคนเชาสวนจะปฏิบัติตอผูรับใชของ

พระองคอยางโหดรายทารุณคนแลวคนเลา แตพระองคทรงอดทนหาไดตอบ

โตในทันทีทันใดไม  พระองคยังคงใหโอกาสและเรียกรองเราทุกคนใหหัน

กลับมาหาพระองค 

 1.3 พระเจาจะพิพากษา  ในที่สุดพระองคจะยกสวนองุนใหผูอื่น  

และนี่คือการตัดสินลงโทษที่เย็นชาที่สุดของพระเจาเมื่อพระองคทรงยก

หนาที่การงานที่ทรงมอบแกเราไปจากมอืของเรา 

 มนุษยเราจะจมดิ่งและตกตํ่าสุด ๆ เมื่อเรากลายเปนคนไรประโยชน

สําหรับพระเจา 

 2. เกี่ยวกับมนุษย 

 2.1 มนุษยไดรับอภิสิทธิ์  เจาของสวนเตรียมทุกอยางใหพรอม

สําหรับคนเชาสวน ไมวาจะเปนรั้ว บอย่ําองุน หรือหอเฝาเพื่อพวกเขาจะ

สามารถปฏบิัตหินาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางด ี

 พระเจาไม เพียงมอบหมายหนาที่การงานใหแกเราเทานั้น แต

พระองคยังมอบหมายทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับการปฏบิัตหินาที่นัน้ ๆ ดวย 

 2.2 มนุษยมีเสรีภาพ  เจาของสวนใหคนเชาสวนทําทุกอยางตามที่

พวกเขาตองการ 

  พระเจาของเราไมใชเผด็จการ  พระองคเปนเสมือนผูบังคับบัญชาที่

ชาญฉลาดซึ่งมอบหมายภารกิจแกเราและวางใจเราใหปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ 

ใหลุลวงตามวธิกีารของเราเอง 



 2.3 มนุษยตองรับผิดชอบ  เมื่อถึงกําหนดเวลา เจาของสวนสงคน

ใชมาเก็บคาเชา  

 เรามนุษยทุกคนก็จะมีวันหนึ่งที่เราตองชําระบัญชีกับพระเจา เรา

ตองรับผิดชอบตอวิธีการที่เราเลือกใชในการปฏิบัติภารกิจที่พระองคทรง

มอบหมายแกเรา 

 2.4 มนุษยจงใจทําบาป  คนเชาสวนเจตนาวางแผนทรยศเจาของ

สวน  บาปคอืการจงใจอยูตรงขามกับพระเจา 

 บาปคือการเดินตามหนทางของเราเองทั้ง ๆ ที่รูอยูแลววาหนทาง

ของพระเจาเปนเชนใด 

 3. เกี่ยวกับพระเยซูเจา 

 3.1 พระเยซูเจาคือบุตรของพระเจา  ในนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้ 

พระเยซูเจาทรงแยกพระองคเองออกจากบรรดาประกาศกอยางชัดเจน  

ประกาศกที่มากอนพระองคมีเกียรติมากก็จริงแตพวกทานเปนเพียงผูรับใช

ของพระเจา มพีระองคเทานัน้ที่เปนพระบุตรของพระเจา 

 สถานภาพของพระองคเปนเอกลักษณหนึ่งเดียว และแตกตางอยาง

สิ้นเชิงกับแมคนที่ยิ่งใหญที่สุดในบรรดาประกาศกที่มากอนหนาพระองคก็

ตาม 

 3.2 พระเยซูเจาคือเครื่องบูชา ชัดเจนอีกเชนกันวาพระองคทรงรู

ลวงหนาวาจะตายดวยน้ํามือของคนช่ัว  พระองคไมเคยสงสัยเลยวาอะไร

กําลังรออยูเบื้องหนาพระองค 

 พระองคไมไดสิ้นพระชนมเพราะจนตรอก แตพระองคเดินหนาสู

ความตายดวยความเต็มพระทัย 

 



 แตแมจะตระหนักดีถึงความตายที่รออยูเบื้องหนา พระองคยังตรัส

วา “หนิที่ชางกอสรางทิ้งเสยีนัน้ไดกลายเปนศลิาหัวมุม” (ขอ 42) 

 คําพูดนี้พระองคนํามาจากเพลงสดุดีบทที่ 118 ขอ 22 ที่วา “ศิลาซึ่ง

ชางกอสรางทิ้งไปกลายเปนศลิาหัวมุม” 

 “หินที่ชางกอสรางทิ้งไป” ตามความหมายดั้งเดิมที่ผูแตงเพลงสดุดี

ตองการสื่อถงึคอืชนชาตอิสิราเอล ซึ่งเปนชนชาติที่ทุกคนพากันละทิ้ง ดูหมิ่น 

และเกลียดชัง  พวกเขาตกเปนทาสหรือขารับใชของชนหลายชาติ  แตถึงจะ

ตกต่ําเพยีงใดพวกเขาก็ยังเปนประชากรที่พระเจาทรงเลอืกสรร 

 ครั้งนี้พระองคตองการบอกวาหินที่ชางกอสรางทิ้งนั้นคือพระองค

เอง  มนุษยอาจจะปฏิเสธพระองค ละทิ้งพระองค หรือแมแตจองหาทาง

กําจัดพระองค  แตสักวันหนึ่งผูที่พวกเขาละทิ้งจะกลายเปนบุคคลที่สําคัญ

ที่สุดในโลกจักรวาล 

 เพราะบุคคลที่ถูกละทิ้งและถูกตรึงอยูบนไมกางเขนนี้คือ กษัตริย

และผูพพิากษามวลมนุษยชาต ิ! 

 แลวเรายังจะยนือยูขางเดยีวกันกับคนเชาสวนอกีหรอื ? 

   




