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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



เม่ือพระเยซูชวยเหลือคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต 

โมเสสก็นําคนนมัสการพระเจา 

เขาแตงบทเพลงสรรเสริญพระเจา 

“ขาพเจาจะรองเพลงถวายพระเจาพระองคทรงใหชัยชนะ

อยางใหญหลวง”

โมเสสก็รองเพลงถึงความย่ิงใหญที่พระเจาไดทําตอ

อิสราเอล



หลังจากเดินทางในทะเลแดงได สาม วัน 

ผูคนก็กระหายน้ํา เขาเจอบอน้ํา 

แตดื่มน้ําไมไดเพราะวาน้ํามีรสชาติขม

แทนที่จะอธิษฐาน ผูคนกลับบน 

พระเจาทรงเมตตาทําใหน้ํามีรสจืด



ดูเหมือนวา

คนอิสราเอลไดบนตอทุกสิ่ง

“พวกเรามีอาหารกินในอียิปต

ในทะเลทรายนี้ เราจะตายเพราะความหิว” 

เขาทั้งหลายรองไหในตอนเย็นพระเจาก็สงนกคุม มา

มากมาย ประชาชนก็จับนกเหลานั้นกินอยางงายดาย



เชาวันตอมาพระเจาสงมานา เปนขนมปงแผนผสมน้ําผึ้ง

ตอนเชามานาก็หลนบนพ้ืนพรอมที่จะ

ใหคนไปเก็บกิน นี่เปนวิธีที่

พระเจาเลี้ยงดูพวกเขา



เขาเหลานั้นก็วางใจพระเจาสําหรับอาหารวันตอไป 

แตบางคนเก็บอาหารสํารองไวสําหรับพรุงนี้ ถึงแมวาพระ

เจาจะสั่งเขาไมใหเก็บไวคางคืน



แนนอน มานาของเม่ือวาน 

ที่เก็บไวก็เต็มไปดวยแมลงบินมากัดกิน ยกเวนวัน สะบาโต 

วันพิเศษนั้นเปนวันที่เจ็ดของสัปดาห ทุกคนจะหยุดพัก 

และกินมานาของเม่ือวานที่เก็บสะสมไว



พระเจาไดดูแลคนอิสราเอลในทะเลทราย

พระองคประทานอาหารและน้ําแกพวกเขา 

และพระองคปกปองเขาจากศัตรู 

เวลามีคนอามาเลขมารบกวน 

อิสราเอลก็ชนะทุกครั้ง

ตราบใดที่โมเสส

ยกไมเทาของ

พระเจาข้ึน



พระเจาตรัสกับคนอิสราเอลวา 

“ถาเจาฟงเสียงเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว 

เจาจะเปนประชากรที่โปรดปรานของเรา” 

เขาทั้งหลายตอบพระเจา “เราจะทําตาม”

เขาทั้งหลายเดินทางมาถึงภูเขาซีนาย 

ขณะที่กําลังโมเสสลงมาจากไปพบพระเจา



โมเสสข้ึนไปใชเวลากับพระเจาเปนเวลา สี่สิบวัน 

พระเจาเขียน พระบัญญัติสิบประการ บนหินสองดาน และ 

สั่งโมเสสวา ตองการใหคนของพระองคทําตาม 

บัญญัติสิบประการนี้



1. อยามีพระเจาอ่ืนใด

นอกเหนือจากเรา  

2. อยาทํารูปเคารพ 

หรือกราบไวรูป

เคารพของตนเอง

3. อยาออกพระนาม

ของพระเจาอยางไม

สมควร  

4. จงระลึกถึงวันสะบา

โต ถือวาเปนวัน

บริสุทธ์ิ

5. จงใหเกียรติบิดา

มารดาของเจา 



6. อยาฆาคน 

7. อยาลวงประเวณี

ผัวเมียเขา 

8. อยาลักทรัพย

9. อยาเปนพยานเท็จใส

รายเพ่ือนบาน 

10. อยาโลภครัวเรีอน

เพื่อนบาน



ขณะที่โมเสสกําลังใชเวลากับ

พระเจาบนภูเขาซีนาย 

คนอิสราเอลไดทําบางอยาง ซ่ึงเต็ม

ไปดวยความบาปตอพระเจา เขา

สั่งใหอาโรนสรางรูปปนโคทอง 

และพวกเขาก็นมัสการรูปปนนั้น

แทนพระเจา 

พระเจาและโมเสสโกรธมาก



เม่ือโมเสสเห็นรูปปนโคและคนกําลังรายรํา

โมเสสก็ทุบโตะหินลงบนพ้ืนแตกกระจาย

ดวยความโกรธโมเสสทําลายรูปปนทองนั้นเสียและเขาได

ฆาผูคนชั่วที่ไดนมัสการรูปปนนั้น



พระเจาซอมโตะหินสองอันนั้น 

พระองคบอกโมเสสใหสรางแทนบูชา 

หนึ่งแทนและเตนทใหญ หนึ่งแทนและที่นั่ง

รอบที่นั่นจะเปนที่สถิตของพระเจาและ



ประชากรของพระองคจะไปนมัสการ

พระเจาที่นั่น เสาเมฆ เสาไฟแสดงให

เห็นวาพระเจาอยูกับเขา



ประชากรก็เดินทางเขามาใกลคานาอัน 

โมเสสสงผูสอดแหนม 

สิบสองคนเพื่อไปสํารวจดินแดนที่พระเจาไดสัญญาไวกับ

คนของพระองค ผูสอดแหนมทั้ง



สิบสอง เห็นพรอมกันวาดินแดนนั้นสวยงามมาก 

แตมี สองคน คือ โยชูวาและคาเลบ 

เชื่อวาพวกเขาจะพิชิตดินแดนนั้นโดยการชวยเหลือของ

พระเจา



ผูสอดแหนมคนอ่ืนกลัวเพราะวาเมืองนั้น

เข็มแข็งมาก 

และมียักษอยูในนั้นดวย



“เราไมสามารถยึดดินแดนนั้นได” 

เขาลืมไปวาพระเจาเคยชวยพวกเ

ขาออกมาจากอียิปตไดสําเร็จ



ผูคนก็เชื่อฟงผูสอดแหนมทั้ง สิบ 

คนนั้นพวกเขารองไหและเตรียมตัวจะเดินทางกลับอียิปต 

เขาทําแมกระทั่งพยายามจะสังหารโมเสส



พระเจาไดชวยชีวิตของโมเสสไว แลวพระองคตรัสกับผูคนวา

“เจาทั้งหลายจะเดินหลงทางอยูในถ่ินทุรกันดารนี้เปนเวลา 

สี่สิบป มีเพียง โยชูวา คาเลบ 



และลูกหลานเทานั้นจะไดเขาไปในดินแดนแหงพันธสัญญา”



ส่ีสิบป

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

อพยพ 15 ถึง กันดารวิถี 14

“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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