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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

เมื่อพระเยซูชวยเหลือคนอิสราเอลออกมาจาก

อียิปต โมเสสก็นําคนนมัสการพระเจา เขาแตง

บทเพลงสรรเสริญพระเจา “ขาพเจาจะรอง

เพลงถวายพระเจาพระองคทรงใหชัยชนะอยาง

ใหญหลวง”โมเสสก็รองเพลงถึงความยิ่งใหญที่

พระเจาไดทําตออิสราเอล
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พระเจาไดดูแลคนอิสราเอลในทะเลทราย

พระองคประทานอาหารและน้ําแกพวกเขา 

และพระองคปกปองเขาจากศัตรู 

เวลามีคนอามาเลขมารบกวน 

อิสราเอลก็ชนะทุกครั้ง

ตราบใดที่โมเสส

ยกไมเทาของ

พระเจาขึ้น

เขาเหลานั้นก็วางใจพระเจาสาํหรับอาหารวันตอไป แตบางคนเก็บ

อาหารสํารองไวสําหรับพรุงนี้ ถึงแมวาพระเจาจะสั่งเขาไมใหเกบ็ไว

คางคืน

ดูเหมือนวา คนอิสราเอลไดบนตอทุกสิ่ง

“พวกเรามีอาหารกินในอียิปต ในทะเลทรายนี้ เราจะตายเพราะความหิว” 

เขาทั้งหลายรองไหในตอนเยน็พระเจากส็งนกคุม มามากมาย

ประชาชนก็จับนกเหลานั้นกินอยางงายดาย

แนนอน มานาของเมื่อวาน ที่เก็บไวก็เต็มไปดวยแมลงบินมากัดกิน 

ยกเวนวัน สะบาโต วันพิเศษนั้นเปนวันที่เจ็ดของสัปดาห ทุกคนจะ

หยุดพัก และกินมานาของเมื่อวานที่เก็บสะสมไว

เชาวันตอมาพระเจาสงมานา เปน

ขนมปงแผนผสมน้ําผ้ึง

ตอนเชามานาก็หลนบนพื้นพรอมที่จะ

ใหคนไปเก็บกิน นี่เปนวิธีที่

พระเจาเลี้ยงดูพวกเขา

หลังจากเดินทางในทะเลแดงได สาม วัน ผูคนก็

กระหายน้ํา เขาเจอบอน้ํา แตด่ืมน้ําไมได

เพราะวาน้ํามีรสชาติขม แทนที่จะอธิษฐาน ผูคน

กลับบน พระเจาทรงเมตตาทําใหน้ํามีรสจืด
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เมื่อโมเสสเห็นรูปปนโคและคน

กําลังรายรํา โมเสสก็ทุบโตะหิน

ลงบนพื้นแตกกระจาย ดวย

ความโกรธโมเสสทําลายรูปปน

ทองนั้นเสียและเขาไดฆาผูคนชั่ว

ที่ไดนมัสการรูปปนนั้น

6. อยาฆาคน 

7. อยาลวงประเวณี

ผัวเมียเขา 

8. อยาลักทรัพย

9. อยาเปนพยานเท็จใส

รายเพื่อนบาน 

10. อยาโลภครัวเรีอน

เพื่อนบาน

โมเสสขึ้นไปใชเวลา

กับพระเจาเปนเวลา 

สี่สิบวัน พระเจา

เขียน พระบัญญัติ

สิบประการ บนหิน

สองดาน และ สั่ง

โมเสสวา ตองการ

ใหคนของพระองค

ทําตาม บัญญัติสิบ

ประการนี้

ขณะที่โมเสสกําลังใชเวลากับ

พระเจาบนภูเขาซีนาย 

คนอิสราเอลไดทําบางอยาง ซ่ึงเต็ม

ไปดวยความบาปตอพระเจา เขา

สั่งใหอาโรนสรางรูปปนโคทอง 

และพวกเขาก็นมัสการรูปปนนั้น

แทนพระเจา 

พระเจาและโมเสสโกรธมาก

1. อยามีพระเจาอ่ืนใด

นอกเหนือจากเรา  

2. อยาทํารูปเคารพ หรือ

กราบไวรูปเคารพของ

ตนเอง

3. อยาออกพระนามของพระ

เจาอยางไมสมควร  

4. จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือ

วาเปนวันบริสุทธิ์

5. จงใหเกียรติบิดามารดา

ของเจา 

พระเจาตรัสกับคนอิสราเอลวา “ถาเจาฟงเสียงเราและรักษา

พันธสัญญาของเราไว เจาจะเปนประชากรที่โปรดปรานของเรา” เขา

ทั้งหลายตอบพระเจา “เราจะทําตาม”เขาทั้งหลายเดินทางมาถึง

ภูเขาซีนาย ขณะที่กําลังโมเสสลงมาจากไปพบพระเจา
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สี่สิบป

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

อพยพ 15 ถึง กันดารวิถี 14

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

ผูคนก็เชื่อฟงผูสอดแหนมทั้ง สิบ คนนั้นพวกเขารองไหและเตรียมตัวจะ

เดินทางกลับอียิปต เขาทําแมกระทั่งพยายามจะสังหารโมเสส

ประชากรก็เดินทางเขามาใกลคานาอัน โมเสสสงผูสอดแหนม สิบสองคน

เพื่อไปสํารวจดินแดนที่พระเจาไดสัญญาไวกับคนของพระองค 

ผูสอดแหนมทั้ง สิบสอง เห็นพรอมกันวาดินแดนนั้นสวยงามมาก แตมี  

สองคน คือ โยชูวาและคาเลบ เชื่อวาพวกเขาจะพชิิตดินแดนนั้นโดยการ

ชวยเหลือของพระเจา

พระเจาไดชวยชีวิตของโมเสสไว แลวพระองคตรัสกับผูคนวา

“เจาทั้งหลายจะเดินหลงทางอยูในถ่ินทุรกันดารนี้เปนเวลา สี่สิบป 

มีเพียง โยชูวา คาเลบ และลูกหลานเทานั้นจะไดเขาไปในดินแดนแหง

พันธสัญญา”

ผูสอดแหนมคนอ่ืนกลัวเพราะวาเมืองนั้น

เข็มแข็งมาก และมียักษอยูในนั้นดวย“เราไม

สามารถยึดดินแดนนั้นได” 

เขาลืมไปวาพระเจาเคยชวย

พวกเขาออกมาจาก

อียิปตไดสําเร็จ

พระเจาซอมโตะหินสองอันนั้น 

พระองคบอกโมเสสใหสรางแทนบูชา 

หนึ่งแทนและเตนทใหญ หนึ่งแทนและที่นั่งรอบ

ที่นั่นจะเปนที่สถิตของพระเจาและ

ประชากรของพระองคจะไปนมัสการ

พระเจาที่นั่น เสาเมฆ เสาไฟแสดงให

เห็นวาพระเจาอยูกับเขา
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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
6012

ตอนจบ
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