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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

ฟาโรหโกรธที่พระเจาตรสัสั่ง

ผานโมเสสใหเขาปลอยทาส

อิสราเอลใหออกจากอียปิต 

เขาปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่ง

พระเจา
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ฝายฟาโรหตะโกนวา “ไปเรียก

นักแสดงมายากลของเรามา” 

เมื่อนักแสดงมายากล

ชาวอียิปตโยนไมเทาของพวกเขา 

มันก็กลายเปนงูเชนกัน

แตไมเทาของอาโรนกลืนไมเทาของ

พวกเขาหมด แตฟาโรหก็ยังคง

ปฏิเสธที่จะปลอยประชากรไป

ประชาชนก็ตอวาโมเสส

และอาโรนเพราะเขาทั้ง สอง 

ทําใหเขาทั้งหลายมีปญหา

โมเสสจึงกลับไปอธิษฐาน

กับพระเจา “โอพระเจา”

โมเสสรองไห “พระองค

ไมไดชวยคนของพระองค

เลย “พระเจาตอบวา 

“เราคือพระเจา เราจะนํา

เจาออกไป”

ฟาโรหยังสั่งอีกวา “เราจะไมใหฟางแกพวกเจาอีกเลย เจาจงไปหาฟาง

มาเองแตเจาตองทําอิฐใหไดเทาเดิม”

พระเจาสั่งโมเสสและ

อาโรนไปหา ฟาโรหอีกครั้ง 

ขาราชการของฟาโรหก็

ถาม เขาทั้งสองถึงหมาย

สําคัญของพระเจา อาโรน

ก็ทําใหไมนั้นกลายเปนงู

หัวหนางานของฟาโรหเฆี่ยนตีทาส

เหลานั้นเพราะวาพวกเขาหาฟางไม

ทันแตตองทําอิฐใหไดเหมือนเดิม

ฟาโรหสั่งหัวหนาทาสวา “พวก

เจาจงทํางานใหหนักขึน้

กวาเดิม” ตอนนี้เหตุการณก็

กลับเลวรายมากขึ้นกวาเดิม

สําหรับคนอิสราเอล
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ตอมาพระเจาสงแมลงมาตอมพวกเขา 

พระเจาทําใหฝูงสัตวของคน

อียิปตเกิดโรคระบาด พระองคทํา

ใหพวกเขาเปนฝ ผูคนทุกข

ทรมานเปนอยางมาก 

แตฟาโรหก็ยังคง

ตอตานพระเจา

“เจาทั้งสองจงอธษิฐานตอ

พระเจาเผ่ือเรา ที่พระองค

จะใหฝูงกบหายไปเสีย”

ฟาโรหขอรอง 

“แลวเราจะยอมปลอย

ประชาชนเหลานั้นไป” 

แตเมื่อกบหายไปแลว

ฟาโรหก็กลับใจไมยอม

ปลอยทาสไป

แตฟาโรหก็ยังมีใจแข็งกระดาง เขาไมยอมปลอย คนอิสราเอลใหออก

จากอียิปต

พระเจาก็สงริ้น มีริ้นมาตอมผูคน พวกเขาถูกริ้นกัด แตฟาโรหก็ยังไมยอม

แพพระเจา

โมเสสก็บอกใหฟาโรห

ปลอย ประชากรของ

พระเจาไปอีกครั้งแตเขา

ก็ปฏิเสธเหมือนเดิม

พระเจาจึงทําใหเกดิ

ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วทั้ง

ประเทศ อียิปตทุกที่ เต็ม

ไปดวย กบ ทุกบาน ทุก

หองนอน แมกระทั่งใน

หองครัวเต็มไปดวยกบ

เชาวันตอมาโมเสสและอาโรนไปพบฟาโรหที่แมน้ํา เมื่ออาโรนฟาดไมเทา

ลงที่แมน้ําพระเจาก็ทําใหน้ํากลายเปนเลือด ปลาที่อยูในน้ําตายหมด 

ผูคนไมสามารถด่ืมน้ําได
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พระเจาเตือนโมเสสใหระลึกถึง พิธิปสกา

เพราะวาทูตสวรรคของพระเจาไดผานบานของ

คนอิสราเอลแตหยุดจูโจมฟาโรห และคนของเขา

เวลาเที่ยงคืนการรองไหครั้ง

ยิ่งใหญก็เกิดขึ้นที่อียิปต อยาง

นอยมี หนึ่งคนในครอบครัว

เสียชีวิตทุกบาน

พระเจาก็สงความมืดมา

ตลอด สาม วัน สาม 

คืน แตฟาโรหก็ยังคงไม

ยอมปลอยคนอิสราเอล

ฟาโรหขอรอง โมเสสวา “จงรีบ

ออกไปเถิด รีบไปนมัสการ

พระเจา”ประชากรของพระเจา

เดินทางใกลชายแดนอียิปต

พระเจาเตือนวา”เราจะ

สงภัยพิบัติมาสูฟาโรห

อีกครั้งเดียว” ประมาณ

เวลาเที่ยงคืน ลูกหัวป 

พรอมทั้งลูกหัวปของ

สัตวเดียรัจฉานจะตอง

ตาย “พระเจาบอกคน

อิสราเอลวาลูกหัวปของ

เขาจะปลอดภัยถาพวก

เขานําโลหิตของแกะมา

ปายไวที่หนาประตูบาน

หลังจากภัยพิบัติจากฝ 

พระเจาก็สงฝูงต๊ักแตน 

มากินพืชสีเขียวทั้งหมด

ในแผนดิน
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อําลากษัตริยฟาโรห

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

อพยพ 4-15

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

การอัศจรรยครั้ง

ยิ่งใหญจึงเกิดขึน้

เจาทําใหทะเลนั้นแยก

ออก ประชาชนก็เดิน

ขามทะเลอยาง

ปลอดภัย

แตฟาโรหก็ไมยอมเลิกรา

ตอคนอิสราเอล เขาไดลืม

พระเจา เปลี่ยนใจเขาอีก

ครั้ง ฟาโรหไดรวบรวม

ทหารตามไลทาสอิสราเอล

ไป มีทั้งมา และรถรบ

กองกําลังทหารของฟาโรหควบมาไลตามมาถึงทะเลแดง เขาก็พูดกันวา  

“เราจะจับพวกเขาไดตอนนี้แหละ” แตพระเจาปดแผนน้ํากองกําลังทหาร

อียิปตถูกกลืนหายไปกับน้ํา ฟาโรหสํานึกวาพระเจาของ

คนอิสราเอลคือพระเจาผูยิ่งใหญเหนือทุกสิ่ง

โมเสสบอกคนอิสราเอลวา”พระเจาจะทรงรบแทนทาน

ทั้งหลาย”เขาเดินทางไปถึงริมน้ํา 

ยกไมเทาขึ้นและยื่นไมเทาออกไปเหนือทะเล

หลังจาก สี่รอยสามสิบ ปในอียิปต

คนของพระเจาไดถูกปลอยตัวออกมาจากอียิปต

พระเจาใชเสาเมฆ นําทางในเวลากลางวัน

ใชเสาเพลิงในเวลากลางคืน 21 22
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
6011

ตอนจบ
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