
รูจ้กักาลิลี 

พระเยซไูดป้ระกาศขา่วดีของพระเจา้ไปทัว่แควน้ ทัง้หมู่บา้น ทัง้
ในธรรมศาลา  
จนกระทัง่พระองคม์าถึงที่แห่งหน่ึง คือทะเลสาบเยนเนซาเร็ธ หรือ
เรียกอีกชือ่วา่ ทะเลสาบกาลิลี เป็นทะเลสาบกวา้งประมาณ 13 
กิโลเมตร ยาว 21 กิโลเมตร พืน้ที่ประมาณ 166 ตาราง
กิโลเมตร มีภเูขาลอ้มรอบ สวยงามมาก สามารถมองเห็นอีกฝ่ัง
ไดช้ดัเจน  

ลกูา 5:1 

และที่ ริมทะเลสาบน่ันเอง ประชาชนไดม้ารอพระเยซอูยู ่ เขาอยาก
ฟังพระองคส์อนมาก  

 



นํา้ใจเจา้ของเรือ 

ครัน้พระเยซทูรงยืนที่ฝ่ัง ก็จะเห็นคนมากมายชะเงอ้มองพระองค ์
คนบงักนัไปมา ชะเงอ้คอมองหาพระองค ์ ทาํใหห้งุดหงิดนัก 
พระเยซทูรงเห็นเรือสองลาํจอดน่ิงอยู่ริมฝ่ัง …  
เจา้ของเรอืกาํลงัซกัอวนใกล ้ ๆ 
จึงทรงขึน้เรือลาํของซโีมน 

ลกูา 5:2-3 

 “ซโีมน ขอถอยเรือใหส้กันิดซ”ิ 
“ขอรบั” ซโีมนหนัมายิม้ แลว้กลุีกจุอเขน็เรือใหห้่างจากฝ่ัง  
ปักสมอใหเ้รียบรอ้ย 

จากเรือหาปลาของซโีมน ทกุคนบนฝ่ังเห็นพระเยซอูยา่งชดัเจน  
ทกุคนตบมือกนัอยา่งดีใจ.....  
พวกเขาจึงน่ังลง 
ฟังพระเยซทูรงสอนเขาอยา่งสบายใจ 



ไปจบัปลากนั 

หลงัจากที่พระเยซทูรงสอนประชาชนแลว้ 
พวกเขาก็ลาพระองคก์ลบับา้นของตน 
เม่ือไม่มีใครเหลืออยู ่
พระเยซทูรงหนัมาหาซโีมนเจา้ของเรือ ตรสัวา่ 

ลกูา 5:4 

 
“จงออกเรือไปในที่นํา้ลึก 
และหยอ่นอวนลงจบัปลา” 

ซโีมนหนัมามองพระองคอ์ยา่งแปลกใจ 
พระองคท์รงรูไ้หมนะวา่ เม่ือคืนเขาเจออะไรมา  

 



ผิดหวงัทัง้คืน 

“พระอาจารยข์อรบัพวกกระผมทอดอวดมาแลว้ทัง้คืน แตไ่ม่ได ้
อะไรเลย” 
พระองคน่์าจะทรงทราบวา่เขาทัง้เหน่ือยและทัง้ผิดหวงั 
แตใ่นเม่ือพระองคท์รงสัง่เชน่น้ัน เขาก็ไม่อยากขดัพระองค ์

 
ลกูา 5:5 

เขาพายเรือไปยงัที่นํา้ลึก 
เม่ือถึงที่หมาย… 
“กระผมจะหยอ่นอวนลงจบัปลานะขอรบั” 
เขากลา่ว และตัง้ใจทาํอยา่งที่พระองคท์รงสัง่ 
แมว้า่เขาจะจบัปลาไม่ไดเ้ลยมาทัง้คืน  
และไม่แน่ใจวา่จะมีปลาหรือไม่  

 



เกินคาด! 

การที่ซโีมนนําเรือออกไปอีกครัง้ 
แมว้า่ที่เขาไปหาปลามาทัง้คืน แตไ่ม่ไดอ้ะไรกลบัมา 
เขาหยอ่นอวนลงไป ขณะที่พระเยซทูรงมองเขาอยู ่
และตอนน้ัน อวนก็กระชากอยา่งแรง 

 

ลกูา 5:6  

 “โอะ๊…”  
เขารูส้ึกทนัทีวา่ มีปลาติดอวน ไม่ใชต่วัสองตวั แตเ่ป็นรอ้ย ๆ 
ตวั! 
ดทูา่ทางอวนจะรบัปลาขนาดนีไ้ม่ไหว… 
น่ันไง ปลาดิน้กนั  …..ลน้อวนเลย! 

 



ระวงัอวนขาด! 

ซโีมน… อวนของนายกาํลงัจะขาดแลว้…  
ระวงัหน่อย” 
“ใช ่ ขา้รู…้เราไดป้ลามาก ไม่เคยไดป้ลามากอยา่งนีม้ากอ่น
เลย…” 

 
ลกูา 5:7 
เพ่ือนของเขาจึงทาํสญัญาณใหเ้รืออีกลาํเห็น 
“รีบมาหน่อย ดซู ิ ปลามากมาย….” 

โห… อะไรกนัน่ัน? ทาํไมเรือซโีมนจะลม่อยูแ่ลว้ 
ไหวไมน่ั๊น.... ปลามากมาย  
ไป ไป ไปชว่ยพวกเขากนั 
ทัง้หมดรีบพายเรือเขา้มาชว่ยกนั 
เอาปลาขึน้เรือ… 



มากเกินตอ้งการ! 

พวกเขาจบัปลาไดม้ากขนาดที่วา่  
เอาปลาขึน้เรือทัง้สองลาํ  
เรือก็เต็มปรี่ไปดว้ยปลา… จนเรือแทบจะจม  
“ระวงันะ ขากลบันี้ ระวงัหน่อยกลวัวา่เรอืจะจม” 

 
ลกูา 5:8  

 
น่ีมนัอะไรกนั ตัง้แตเ่กิดมาไม่เคยเห็นอะไรอยา่งนีม้ากอ่น ซโีมน
รูส้ึกทว่มทน้ในใจของเขา  
เขาตระหนักวา่ ครัง้นีเ้ป็นความมหศัจรรยจ์ากทา่นเยซ ู    

 

 



สาํนึกคนบาป 

ทา่นไดม้าสัง่สอนประชาชน โดยใชเ้รือของเขา 
ทา่นย่ิงใหญ ่ แตท่าํไมมาใชเ้รือที่ตํ่าตอ้ยของเขา? 
ทา่นตอ้งไม่ใชค่นธรรมดา 
คนธรรมดาทาํอยา่งนีไ้ม่ได…้ 

 
ลกูา 5:8 

เขารูส้ึกวา่ พระเยซสูะอาด บริสทุธิย่ิ์งนัก 
เขาหนัไปหาพระองค ์ และกราบลงที่เขา่ของพระองคก์ลา่ววา่ 

“โอ.. ท่านเยซูขอรบั ขอทรงไปไกลจากกระผมเถิด  

เพราะว่ากระผมเป็นคนบาป”  

 

 



น่าตะลึง... 

เสียงกระซบิกนัระหวา่งเพ่ือนที่อยูใ่นเรือ 
“ขา้วา่ ทา่นเยซผููนี้ ้ ไม่ใชค่รสูอนพระคาํของพระเจา้ธรรมดาเสีย
แลว้” 
“น่ันซ ิ พระองคท์รงมีฤทธิเ์หนือธรรมชาติขนาดนี้” 
“ขา้ตะลึงกบัการจบัปลาครัง้นีจ้ริง ๆ” 

 
ลกูา 5:9-10 
เพ่ือน ๆ ที่มาดว้ยคือ ยากอบ และยอหน์ ลูกชายทัง้สองของ
ทา่นเศบีดีห ์  

พระเยซตูรสักบัซโีมนวา่ 
“อยา่กลวัไป เพราะตอ่ไปนี ้ เจา้จะไดเ้ป็นผูห้ยอ่นอวนจบัคนแทน
การจบัปลา” 
“ขอรบั” ซโีมนตอบรบัทัง้ ๆ ที่เขาไม่เขา้ใจอะไรเลย 



ตามไปดีกว่า 

ระหวา่งทางทีเ่รือมาจนถึงฝ่ัง 
ซโีมนครุน่คิดอะไรหลายอยา่ง 
เม่ือถึงฝ่ังจึงเอาปลาไปใหค้รอบครวั 

 

ลกูา 5:11 

และวนัน้ันเอง พวกเขาตดัสินใจเลิกเป็นชาวประมง  ทิง้ครอบครวั  
แลว้ติดตามพระเยซไูป…. 

 

 

 



คนโรคเรือ้นมาพบ 

พระเยซทูรงอยูท่ี่เมือง ๆ หน่ึง    
วนัน้ัน มีชายคนหน่ึง เนือ้ตวัเต็มดว้ยแผลเหวอะหวะ 
เขาเป็นโรคเรือ้น  ใครเป็นโรคนี้ จะตอ้งถูกแยกออกจากครอบครวั
เพราะเป็นโรคติดตอ่รา้ยแรง  
ชายคนนีมี้ความทกุขท์ัง้ใจ และกายมาเป็นเวลานาน 

ลกูา 5:12  

เขามุ่งหนา้มาหาพระเยซอูยา่งมีความหวงัใจ 
คกุเขา่ลงตอ่พระองค ์

“ขา้แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หากพระองคพ์อพระทยั 
พระองคท์รงใหก้ระผมหายจากโรคน้ีได”้  



ทรงเมตตา 

พระเยซทูรงมองเขา ทรงรูดี้วา่เขารูส้ึกอยา่งไร 
ทรงย่ืนพระหตัถอ์อกมา.. 
“เราพอใจแลว้ จงหายสะอาดเถิด!” 
วาบ! วูบ! จริงหรือฝันน่ี??? 
 

ลกูา 5:12 

เขารูส้ึกทนัทีวา่ โรคน้ันไปจากตวัเขา  
เขาไม่ไดเ้ป็นโรครา้ยอีกตอ่ไป 
เป็นจริงน่ีน่า…. 
ขอบคณุพระเจา้  

 



ไม่ตอ้งบอกใคร 

ชายโรคเรือ้น ดีใจที่สดุในโลก เขาใจกลา้มาขอพระเยซชูว่ย  
และพระองคก็์ทรงใหต้ามที่เขาขอ 

มหศัจรรย!์! ยอดเยี่ยม!! 
แตพ่ระเยซตูรสักบัเขาวา่ 
“เจา้ไม่ตอ้งเที่ยวไปบอกใคร ๆ วา่เจา้หายโรค” 
“ทาํไมละ่ขอรบั น่ีเป็นสิ่งดีที่สดุในชวีิตของกระผม?” 

ลกูา5 :16  
 “เจา้ตอ้งไปหาปุโรหิต เพ่ือไปแสดงตวักบัปุโรหิต ใหต้รวจเจา้ 
ทาํตามที่ทา่นโมเสสสัง่เอาไว ้
แลว้ก็ถวายเครื่องบูชา เพราะเจา้ไดร้บัการชาํระ … 
คราวนีก็้จะเป็นการพิสจูนว์า่เจา้หายโรคแลว้ ” 
“ขอรบั” เสียงของเขาออ่ยลง 
เขาดีใจมาก อยากบอกใหโ้ลกรู ้ แตพ่ระเยซกูลบัทรงหา้ม 



กลายเป็นขา่วดงั 

แต.่.กลบักลายเป็นวา่ 
ขา่วการหายจากโรคเรือ้นน้ัน แพร่กระจายไปทัว่เมือง 
คนมากมายตามหาพระเยซ ู อยากทัง้ฟังคาํสอน 
ทัง้จะไดร้บัการรกัษาโรค.. 
“พระเยซอูยูท่ี่ไหน?”    
“ขา้กาํลงัตามหาพระองคเ์หมือนกนัขอรบั”  
 

 
ลกูา 5:15-16 

แต่ 

พระเยซมูกัจะทรงออกไปอยูใ่นที่สงบ เพ่ืออธษิฐาน…… 

 



บา้นแน่นๆ  

วนัหน่ึง เหลา่ฟาริสีและธรรมาจารยท์ี่มาจากหมู่บา้นรอบ ๆ 
แควน้กาลิลี แควน้ยเูดีย 
รวมทัง้จากนครเยรซูาเล็ม 
รวมตวักนัมาฟังพระเยซสูอนในบา้นแห่งหน่ึง 
 

 
ลกูา 5:17 

พระเยซทูรงมีฤทธิอ์าํนาจจากพระเจา้เต็มบริบูรณ ์  
จึงทรงรกัษาคนป่วยหลาย ๆ คนที่มาขอใหพ้ระองคร์กัษา 

บา้นน้ันเต็มดว้ยผูค้น แน่นจนลน้ออกมา 
แตผู่ค้นก็ไม่ไดย้อ่ทอ้ 
 



มาแปลกกว่าใคร 

มีชายคนหน่ึงมาหาพระองคด์ว้ยวิธทีี่ไม่เหมือนใคร 

เขารูว้า่ ถา้ไดพ้บพระเยซ ู ตอ้งหายโรคแน่… 

เขาไม่ไดเ้บียดคนเขา้มา เขาไม่ตะโกน ไม่เรียกรอ้ง  
 

 
ลกูา 5:18 

เขาเดินไม่ไดเ้สียดว้ย เขามาอยา่งไรนะ? 

 

 

 

 



หามเพ่ือนมา 

ชายคนนีเ้ป็นอมัพาต เดินไม่ได ้
เขามีเพ่ือนชว่ยหามเขามาจากบา้น 
พอมาถึงบา้นที่พระเยซทูรงยืนสอนอยู่ 
พวกเขาก็ตกใจ เพราะคนแน่นบา้น 
ไม่มีทางที่พวกเขาจะเขา้ประตไูปหาพระเยซไูดเ้ลย 

ลกูา 5:18  

แตเ่พ่ือนทัง้สี่ไม่ไดท้อ้ใจ 
เขาหามเพ่ือนขึน้ไปบนหลงัคา 
วางเปลลงอยา่งนุ่มนวล  
และคอ่ย ๆ รือ้หลงัคาออกเด๋ียวน้ัน! 

 

 



ไม่เขา้ทางประตู 

คนในบา้นตกใจ .. เอะ๊ มีฝุ่ นตกลงมาจากเพดาน 
พอเงยหนา้ขึน้ไปก็เห็นชาย 4 คนกาํลงัรือ้หลงัคา 

 

 

ลกูา 5:18  

“เจา้ทาํอะไรกนันะ?” คนหน่ึงตะโกน 
แตพ่วกเขาบอกวา่ 
“เด๋ียวกระผมจะเรียงหลงัคากลบัอยา่งเดิมนะขอรบั 
เม่ือไดค้วามกวา้งที่ตอ้งการ    บา้นก็สวา่ง! 

 



ลง ตรงเป้าหมาย  

ใคร ๆ ก็อยากหายโรค และคน ๆ นีมี้เพ่ือนใจกวา้ง  
มีความตัง้ใจจริงที่จะพบพระเยซใูหไ้ด ้ พวกเขาและคนป่วยเองเชือ่
วา่ พระเยซทูรงรกัษาโรคของเขาใหห้ายไดแ้น่นอน 

 

 
ลกูา 5:19 

เขาก็หย่อนเพ่ือนลงมา กลางผูค้นท่ีอยู่ในบา้น เปลลงมา 
ตรงหน้าพระเยซูพอดิบพอดี 

“โห... ไม่อยากจะเชือ่เลย คนอะไร กลา้หาญจงั” 

 

 



ยกบาปใหเ้จา้แลว้  

พระเยซทูรงมองเขาดว้ยเมตตา สงสาร ตรสัวา่  
“เพ่ือนเอ๋ย เรายกบาปของเจา้แลว้ !” 

 

 

ลกูา 5:20-21 

“ฮา้!!” พวกฟาริสีและธรรมาจารยต์าโต ตา่งคิดในใจพรอ้มกนั
อยา่งไม่นัดหมายวา่ “พูดอย่างนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นเยซสูอนพระคาํ
ของพระเจา้ก็จริง แตไ่ม่ไดห้มายความวา่ จะยกโทษบาปใหใ้ครได ้
พระเจา้เทา่น้ันที่ยกโทษใหม้นุษยไ์ด ้ พูดอยา่งนีเ้ทา่กบัหม่ิน
ประมาทพระเจา้น่ีนา” 

 

 



รูน้ะ...คิดอะไรอยู่  

พวกเขาไม่รูว้า่ พระองคคื์อพระบุตรของพระเจา้ที่มาในโลกนี ้ แม ้
คิดในใจ ไม่ไดพู้ดออกมา แตพ่ระเยซทูรงรูว้า่เขาคิดอะไรอยู!่! 

 

ลกูา 5:22-23 

พระเยซทูรงหนัมาหาฟาริสีและธรรมาจารย ์ ทรงมองหนา้เขาตรสั
วา่ “เหตใุดทา่นจึงคิดในใจอยา่งน้ัน?”  
พวกเขาตกใจ… ทา่นเยซรููห้รือวา่เราคิดอะไรอยู่? พระองคต์รสั
ตอ่ไปวา่ “ที่จะบอกวา่ เราอภยับาปให ้  
กบัจะบอกวา่ ใหล้กุขึน้เดินไป พวกทา่นคิดวา่ อยา่งไหนจะง่าย
กวา่กนั?…” พวกเขามองพระเยซ ู งุนงง  
ไม่รูจ้ะตอบอยา่งไร  

 



ใหรู้ไ้ปเลย 

“แต.่.” พระเยซตูรสัตอ่ไป 
“เพ่ือใหพ้วกทา่นรูว้า่ บุตรมนุษย.์.มีสิทธอิาํนาจที่จะอภยับาปได”้ 
พระเยซทูรงหนัไปหาชายอมัพาต 
“เราสัง่เจา้วา่ จงลกุขึน้ แบกที่นอนของเจา้ไป และกลบับา้นเถิด” 
พอเขาไดยิ้นดงัน้ัน เขาก็ลุกขึน้ทนัที! 

 
ลกูา 5:24-26 

 “อ.ู. ขอบคณุพระเจา้” เขามองขาตวัเอง 
ไม่มีรอ่งรอยของการโขยกเขยกขา … แถมยงัยกที่นอนเอง 
“ขอทางหน่อยขอรบั ขา้จะกลบับา้นแลว้” 
“ฮาเลลยูา ขา้หายโรคแลว้ พระเจา้ทรงดีกบัขา้เหลือเกิน” 
เขาพูดเสียงดงั 

ทกุคนในบา้น หนัมองหนา้กนั… 
“วนันี ้ พวกเราไดเ้ห็นการอศัจรรยท์ี่เหลือเชือ่” 



มาเถอะ นายเลวี 

หลงัจากการรกัษาชายอมัพาตไม่นาน พระเยซเูสด็จออกไปใน
เมือง มีคนเก็บภาษีคนหน่ึงกาํลงัง่วนทาํงานของเขา คอยเก็บภาษี
จากประชาชนที่ยืนเขา้แถวรออยู ่

 
ลกูา 5:27 

พระเยซเูห็นเขา ทรงรูว้า่ เขาคนนีแ้หละที่จะทรงเลือกใหเ้ป็น
ผูติ้ดตามใกลช้ดิ  
ดงัน้ัน พระองคท์รงเดินเขา้ไปใกล ้ ๆ เขาตรสัวา่  
“เจา้จงตามเรามาเถิด”  

 

 

 



ไปไหนไปกนัขอรบั 

เลวีไดยิ้นดงัน้ัน ก็แปลกใจไม่ใชน่อ้ย อะไรกนั  
เขาก็เป็นคนเก็บภาษี มีหนา้ที่การงานดี ๆ อยูแ่ลว้ ทาํไม  
ทา่นเยซผููนี้ ้ จึงมาชวนเราใหติ้ดตามพระองคไ์ป? 

 
ลกูา 5:27 

แตก็่ดีเหมือนกนันะ.. พระองคท์รงเป็นผูท้าํการอศัจรรยย่ิ์งใหญ ่  
เราเองก็เคยเห็นพระองคร์กัษาโรค  
เราเองก็เคยไดยิ้นพระองคส์อน แตเ่ราไม่คิดจะตามพระองค ์ วนันี ้
พระองคก์ลบัทรงชวนเรา ไปดีกวา่ … ไปกบัพระองค ์ น่าจะดีกวา่
อาชพีนี ้ แลว้เลวีก็ตดัสินใจทนัทีวา่  
เขาจะตามพระองคไ์ป  

 

 



งานเลีย้งของเลวี 

เลวีดีใจมาก เขาจึงจดังานเลีย้ง 
เลีย้งที่บา้นอนัหรหูราของเขา แหม.. เป็นคนเก็บภาษี ก็ตอ้งมี
เพ่ือนเป็นคนเก็บภาษี มีเพ่ือนเป็นชนช ัน้สงูมีพ่อคา้และคนรวย ๆ 
มากมาย 
แตค่นเหลา่น้ัน เป็นคนที่รวยจริงแตไ่ม่มีใครรกั 
เป็นคนรวยที่เห็นแก่ตวั เอาแตไ่ด ้
อาชพีคนเก็บภาษีเป็นอาชพีที่สงัคมรงัเกียจถือวา่เป็นคนทรยศ  
เพราะมาเก็บภาษีสง่โรมซึง่ครองแผ่นดินอยู่ 

 

ลกูา 5:29-30 

ดงัน้ัน ฟาริสีและธรรมาจารยจ์ึงกระแนะกระแหนพระเยซกูบัผูท้ี่

ติดตามพระองค ์
“โห… ทาํไมอาจารยข์องพวกเจา้จึงมากินด่ืมกบัคนเก็บภาษีที่น่า
ชงั ทัง้กบัคนบาปอยา่งนี?้” 



คนดีไม่ตอ้งการหมอ 

แตพ่วกเขาไม่ไดพู้ดกระซบิ… เขาพูดดงั ๆ  
เพ่ือหลายคนจะไดยิ้น และเห็นดว้ยกบัพวกเขา 

พระเยซทูรงไดยิ้น หนัมา ตรสักบัพวกเขาวา่ 
“ทา่นก็รูว้า่ คนเจ็บเทา่น้ันตอ้งการหมอแตค่นที่ปกติ  
สขุภาพดีก็ไม่ตอ้งการหมอ” 

 

ลกูา 5:31-32 
 
พวกเขาสงสยั…. น่ีทา่นเยซจูะบอกอะไรอีก? 
“เราไม่ไดม้าเรียกคนที่เห็นวา่ตวัเองดี 
แตม่าเรียกคนที่ทา่นคิดวา่นอกลูน่อกทางใหก้ลบัใจใหม่” 

รูไ้วซ้ะ…ทา่นธรรมาจารย!์ 



จบัผิดอีกเรื่อง 

เรื่องของการไปกินเลีย้งในบา้นเลวียงัไม่ทนัสรา่งซา 
พวกธรรมาจารยท์ ัง้หลายก็มีเรื่องไม่พอใจพระเยซอูีก 
พวกนีก็้แปลก คอยจบัผิดไม่เลิกรา 

ลกูา 5:33 

 “ดซูศิิษยข์องทา่นยอหน์ถืออดอาหารบ่อย ๆ 
ศิษยข์องฟาริสี ก็ทาํเหมือนกนั 
แตท่าํไมศิษยข์องทา่นน่ี 
กิน ด่ืมตามสบาย ไม่มีการทาํตวัใหเ้ครง่ครดัเลย?” 
พวกเขาถามพระเยซ ู

  

 

 



เหตุผลท่ีไม่อดอาหาร 

พระเยซทูรงตอบเขาวา่ “ทา่นจะใหเ้พ่ือน ๆของเจา้บ่าวอดอาหาร
ตอนที่เจา้บ่าวยงัอยูก่บัเขาหรือ?” แลว้ใครเป็นเจา้บ่าวละ่น่ี ทาํไม
พระเยซตูรสัเชน่นี?้? “ 

ลกูา 5:34-35 

แตว่นัหน่ึงในอนาคตเจา้บ่าวก็จะตอ้งจากเพ่ือน ๆ ไป วนัเหลา่น้ัน
แหละพวกเขาจะถืออดอาหาร” พระเยซทูรงบอกเขาวา่ พระองค ์
เปรียบเหมือนเจา้บ่าว ที่ยงัอยูใ่นงานเลีย้งแตง่งาน ถา้เพ่ือน ๆ 
ไปอดอาหารในเวลาน้ัน มนัไม่เหมาะสมแน่ แตว่นัหน่ึง พระองค ์
จะไม่อยู ่ …  
วนัน้ันเพ่ือน ๆ ของพระองคจ์ะอดอาหารอยา่งแน่นอน  
อยา่… อยา่มาบงัคบัใหท้าํในสิ่งที่ไม่ตอ้งทาํ…  
ถึงเวลาทกุอยา่งจะเกิดขึน้อยา่งเหมาะสมนะ ทา่นธรรมาจารย ์  

 



เสือ้เก่า เสือ้ใหม่ 

เผ่ือวา่ธรรมาจารยจ์ะยงัไม่เขา้ใจเรื่องการอดอาหารนี ้
พระเยซทูรงเลา่คาํอปุมาสัน้ ๆ ใหเ้ขาฟังวา่ 
 

 
ลกูา 5:36 

“ไม่มีใครที่จะเอาผา้ใหม่จากเสือ้ใหม่มาปะเสือ้ผา้เกา่.. 
ทาํอยา่งน้ัน เสือ้เกา่จะย่ิงขาด ทาํใหเ้สียเสือ้ทัง้สองตวั 
ผา้ชิน้ที่ใหม่กวา่ก็ไม่เหมาะกบัเสือ้เกา่” 

 

 

 



ถุงหนังเก่า ถุงหนังใหม่ 

ไม่มีใครเอานํา้องุ่นหมกัใหม่ ๆ มาใสถ่งุหนังเกา่ 
หากทาํอยา่งน้ัน ถงุหนังเกา่จะขาดไป… 
นํา้องุ่นจะร ัว่ออกมา เสียนํา้องุ่นไป 
สว่นถงุหนังก็พงัไปดว้ย 
นํา้องุ่นใหม่ก็ตอ้งใสถ่งุหนังใหม่ 

 
ลกูา 5:37-38 

ใครก็ตามที่ด่ืมเหลา้เกา่ก็ไม่อยากจะไดนํ้า้องุ่นหมกัใหม่ 
เพราะวา่“ของเกา่น้ันดีอยูแ่ลว้” 

เวลาเรามาพบพระเจา้แลว้ เราตอ้งทิง้สิ่งเกา่ ๆ ในชวีิตไป 
รบัของใหม่ในพระเยซคูริสตเ์ทา่น้ันจึงจะเดินไปไดอ้ยา่งสวยงาม 


