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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ฟาโรหโกรธที่พระเจาตรัสสั่งผา

นโมเสสใหเขาปลอยทาสอิสร

าเอลใหออกจากอียิปต 

เขาปฏิเสธที่จะทําตา

มคําสั่งพระเจา



ฟาโรหสั่งหัวหนาทาสวา 

“พวกเจาจงทํางานใหหนักข้ึนกวาเดิม” 

ตอนนี้เหตุการณก็กลับเล

วรายมากข้ึนกวาเดิมสําห

รับคนอิสราเอล



ฟาโรหยังสั่งอีกวา “เราจะไมใหฟางแกพวกเจาอีกเลย 

เจาจงไปหาฟางมาเองแตเจาตองทําอิฐใหไดเทาเดิม”



หัวหนางานของฟาโรหเฆ่ีย

นตีทาสเหลานั้นเพราะวาพวกเขาหาฟางไม

ทันแตตองทําอิฐใหไดเหมือนเดิม



ประชาชนก็ตอวาโมเสส

และอาโรนเพราะเขาทั้ง 

สอง 

ทําใหเขาทั้งหลายมีปญหา

โมเสสจึงกลับไปอธิษฐาน

กับพระเจา “โอพระเจา”

โมเสสรองไห “พระองค

ไมไดชวยคนของพระองค

เลย “พระเจาตอบวา 

“เราคือพระเจา เราจะนํา

เจาออกไป”



พระเจาสั่งโมเสสและอาโ

รนไปหา ฟาโรหอีกครั้ง 

ขาราชการของฟาโ

รหก็ถาม 

เขาทั้งสองถึงหมาย

สําคัญของพระเจา 

อาโรนก็ทําใหไม

นั้นกลายเปนงู



ฝายฟาโรหตะโกนวา “ไปเรียกนักแสดงมายากลของเรามา” 

เม่ือนักแสดงมายากลชาวอียิปตโยนไมเทาของพวกเขา 

มันก็กลายเปนงูเชนกันแตไมเทาของอาโรนกลืนไมเทาของ

พวกเขาหมด 

แตฟาโรหก็ยังคงปฏิเส

ธที่จะปลอยประชากรไป



เชาวันตอมาโมเสสและอาโรนไปพบฟาโรหที่แมน้ํา 

เม่ืออาโรนฟาดไมเทาลงที่แมน้ําพระเจาก็ทําใหน้ํา

กลายเปนเลือด



ปลาที่อยูในน้ําตายหมด ผูคนไมสามารถดื่มน้ําได



แตฟาโรหก็ยังมีใจแข็งกระดาง 

เขาไมยอมปลอย คนอิสราเอลใหออกจากอียิปต



โมเสสก็บอกใหฟาโรหปลอย

ประชากรของพระเจาไปอีกครั้งแตเขาก็ปฏิเสธเหมือนเดิม

พระเจาจึงทําใหเกิด

ภัยพิบัติเกิดข้ึนทั่วทั้ง

ประเทศ อียิปตทุกที่ 

เต็มไปดวย กบ 

ทุกบาน ทุกหองนอน

แมกระทั่งในหอง

ครัวเต็มไปดวยกบ



“เจาทั้งสองจงอธิษฐานตอพระเจาเผื่อเรา

ที่พระองคจะใหฝูงกบหายไปเสีย” ฟาโรหขอรอง 

“แลวเราจะยอมปลอยประชาชนเหลานั้นไป” 

แตเม่ือกบหายไปแลว

ฟาโรหก็กลับใจไมยอม

ปลอยทาสไป



พระเจาก็สงริ้น มีริ้นมาตอมผูคน พวกเขาถูกริ้นกัด 

แตฟาโรหก็ยังไมยอมแพพระเจา



ตอมาพระเจาสงแมลง

มาตอมพวกเขา 

พระเจาทําใหฝูงสัตวของค

นอียิปตเกิดโรคระบาด 

พระองคทําใหพวกเขาเ

ปนฝ 



ผูคนทุกขทรมานเปนอยางมาก 

แตฟาโรหก็ยังคงตอตานพระ

เจา



หลังจากภัยพิบัติจากฝ พระเจาก็สงฝูงตั๊กแตน

มากินพืชสีเขียวทั้งหมดในแผนดิน



พระเจาก็สงความมืดมาตลอด 

สาม วัน สาม คืน 

แตฟาโรหก็ยังคงไมยอมปลอยคนอิสราเอล



พระเจาเตือนวา “เราจะสงภัยพิบัติมาสูฟาโรหอีกครั้งเดียว” 

ประมาณเวลาเที่ยงคืน ลูกหัวป 

พรอมทั้งลูกหัวปของสัตวเดียรัจฉานจะตองตาย 

“พระเจาบอกคนอิสราเอลวาลูกหัวปของเขาจะปลอดภัยถา

พวกเขานําโลหิตของแกะมาปายไวที่หนาประตูบาน



เวลาเที่ยงคืนการรองไหครั้ง

ย่ิงใหญก็เกิดข้ึนที่อียิปต 

อยางนอยมี 

หนึ่งคนในครอบครัวเสียชีวิต

ทุกบาน



ฟาโรหขอรอง โมเสสวา

“จงรีบออกไปเถิด รีบไปนมัสการ

พระเจา” ประชากรของพระเจา

เดินทางใกลชายแดนอียิปต



พระเจาเตือนโมเสสใหระลึกถึง 

พิธิปสกา เพราะวาทูตสวรรคของพระเจาไดผานบานของ

คนอิสราเอลแตหยุดจูโจมฟาโรห และคนของเขา



หลังจาก สี่รอยสามสิบ ปในอียิปต

คนของพระเจาไดถูกปลอยตัวออกมาจากอียิปต

พระเจาใชเสาเมฆ นําทางในเวลากลางวัน

ใชเสาเพลิงในเวลากลางคืน



แตฟาโรหก็ไมยอมเลิกราตอค

นอิสราเอล 

เขาไดลืมพระเจา 

เปลี่ยนใจเขาอีกครั้ง 

ฟาโรหไดรวบรวมทหาร

ตามไลทาสอิสราเอลไป

มีทั้งมา และรถรบ



โมเสสบอกคนอิสราเอลวา

“พระเจาจะทรงรบแทนทานทั้งหลาย”

เขาเดินทางไปถึงริมน้ํา 

ยกไมเทาข้ึนและย่ืนไมเทาออกไปเหนือทะเล



การอัศจรรยครั้งย่ิงใหญจึงเกิดข้ึนเจาทําใหทะเลนั้นแยก

ออก 

ประชาชนก็เดิน

ขามทะเลอยาง

ปลอดภัย



กองกําลังทหารของฟาโรหควบมาไลตามมาถึงทะเลแดง 

เขาก็พูดกันวา 

“เราจะจับพวกเขาไดตอนนี้แหละ”



แตพระเจาปดแผนน้ํากองกําลังทหารอียิปตถูกกลืนหายไป

กับน้ํา ฟาโรหสํานึกวาพระเจาของ

คนอิสราเอลคือพระเจาผูย่ิงใหญเหนือทุกสิ่ง



อําลากษัตริยฟาโรห

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

อพยพ 4-15

“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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