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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



วันหนึ่งโมเสสเห็นคนอียิปตคนหนึ่งกําลังตี

ทาสฮีบรู ถึงแมวาโมเสสจะถูกเลี้ยงดูและสั่ง

สอนในฐานะเจาชายในวิหาร

ของฟาโรหแตเขาก็เปนคนชาติฮีบรู 

โมเสสจึงไดชวยเหลือ

ทาสคนนั้นไว



โมเสสมองดูซายดูขวาเห็นวาไมมีใครอยูที่นั่น 
จึงฆาคนอียิปตนั้นเสียแลวเอาศพไปซอน



วันตอมาโมเสสก็เห็นคนฮีบรูตอสูกันเอง เขาก็พยายามหยุด ชายคนหนึ่ง

พูดวา “เจาจะฆาเราเหมือนคนอียิปตคนนั้นหรือ”โมเสสก็กลวัคําขูนั้น 

ตอนนี้ทุกคนรูเรื่องเมื่อวานกันหมด โมเสสจะตองหลบหนี เขาหนีไปที่

เมืองที่มีชื่อวา มีเดียน



ขณะที่โมเสสกําลังนั่งพักอยูรมิบอน้ําลูกสาวทั้ง เจ็ด ของปุโรหิตของคน

มีเดียนก็มาตักน้ําใสรางใหฝูงแพะแกะกินพอดี



มีคนเลี้ยงแกะอ่ืนมาไลหญิงเหลานั้น โมเสสจึงไดเขาไปชวยไว



เมื่อหญิงสาวเหลานั้นกลับบาน 

เรอูเอล พอของนางจึงถามวา “วันนี้

ทําไมพวกเจาจึงกลับบานเร็ว”เมื่อ

หญิงสาวเหลานั้นอธิบายใหพอ

ของเขาฟงเสรจ็เรอูเอลก็พูดวา



“ไปเชิญชายคนนั้นมาเร็ว”โมเสส

อาศัยอยูกับเราอูเอล หรือ อีก

ชื่อหนึ่งคือ เยโธร ดวยความเต็มใจ 

เรอูเอลยังไดยกลูกสาวคนโต 

ใหแตงงานกับโมเสสอีกดวย



ที่ประเทศอียิปต ฟาโรหไดสิ้นชีวิตลง 

คนของพระเจาชนชาติฮีบรูยังคงเปน

ทาสอยู พวกเขาเศราโศกเสยีใจมาก 

จึงคร่ําครวญขอความชวยเหลือจาก

พระเจา 

พระองคไดยินคําอธิษฐาน

ของพวกเขา



โมเสสไมรูวาชนชาติฮีบรูลําบากมากแตพระเจาได

วางแผนจะใชเขาใหไปชวยปลดปลอยคนฮีบรู

เรียบรอยแลว เวลาผานไป สี่สิบ ปต้ังแตโมเสส

ออกจากอียิปต เขาเปนคนเลี้ยงฝูงแพะแกะ

ของเรอูเอลแตโมเสสก็คิดถึง

คนชาติเดียวกับเขา



วันหนึ่งโมเสสเห็นพุมไมมีไปลุกโชนอยู แตไฟ

ไมไดไหมพุมไมนั้น โมเสสจึงแวะเขาไปดูวา

ทําไมไฟไมไหมพุมไม



โมเสสเขาไปใกล พระเจาก็เรียกเขา ออกมาจากพุมไมนั้น “โมเสส” “ขา

พระองคอยูนี่”โมเสสตอบพระเจา พระเจาบอกกับโมเสสวา 

“อยาเขามาใกลที่นี่ ถอดรองเทาของเจาออกเสยี 

เพราะวาที่ซ้ึงเจายืนอยูนั้นเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์”



พระเจาตรัสวา”เราจะสงเจาไปหาฟาโรหเพือ่จะไดนําคนของเรา

ออกจากอียิปต”แตโมเสสกก็ลัวที่จะไป



หลังจากนั้นพระเจาก็สาํแดงใหโมเสสเห็นความยิ่งใหญ.

พระองคทําใหไมเทาของโมเสสกลายเปนงู



โมเสสจับหางงูมันก็กลายเปนไมเทาเหมือนเดิมพระเจาก็สาํแดง

หมายสําคัญอีก



พระองคสั่งโมเสสวา”เอามือสอดไวที่อกของเจา”เขาก็ทําตาม พอดึงมือ

ออกมือเขาก็กลายเปนโรคเรื้อน มีเกล็ดสีขาว



โมเสสสอดมือเขาอีก เมื่อเขาดึงมือออกก็เปนปกติไมมีโรคเรื้อน



โมเสสยังคงสงสัยและปฏเิสธพระเจาเขาบอกพระเจาวา “ขาพเจามิใชคน

ชางพูด”พระเจาโมโหโมเสส และตรัสกับโมเสสวา “เราจะใชพี่ชายของเจา 

อาโรน เขาจะพูดในสิ่งที่เจาตองการใหเขาพดู เขาจะพูดแทนเจา”



โมเสส ก็กลับไปหา เยโธร เพื่อเก็บของและออกเดินทางไปยังอียิปต



พระเจาก็นําทางอาโรนไปพบกับโมเสสที่

บนภูเขาลูกหนึ่ง โมเสสเลาเรื่องที่

พระเจามีแผนการจะปลดปลอยคนฮีบรูออก

จากอียิปตใหอาโรนฟง



เขาทั้งสองก็นําขาวนี้ไปบอกผูนําชาวฮีบรู โมเสสก็สําแดงหมายสําคัญ

ตางๆตอหนาคนฮีบรูเขาทั้งหลายรูวาพระเจาจะชวย



ประชาชนก็กมลงกราบนมัสการพระเจา



โมเสสกับอาโรนเขาไปหาฟาโรหและบอกฟาโรหวา 

“พระเจาตรัสวาจงปลอยประชากรของพระองคไป”



ฟาโรหไมเชื่อฟงพระเจาเขาตอบวา “เราจะไมยอม

ปลอยคนอิสราเอลไป”



พระเจาจึงจําเปนตองใชฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญของ

พระองคเพื่อเปลี่ยนความคิดของฟาโรห



จากเจาชายกลายเปนคนเลี้ยงแกะ

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

อพยพ 2-5

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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