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บทที ่11 -  โมเสสและเทศกาลปัสกา 

 

 บทเรียนที่แลวจบลงตรงที่เชื้อสายของชนชาติ

อิสราเอลเขาไปในประเทศอียิปต  ตอนน้ีเราจะมาเร่ิมศึกษา

พระธรรมเลมที่ 2   ของพระคัมภีรไบเบิ้ลที่มีชื่อวา อพยพ ซึ่ง

หมายถึง“การออกไป” เราจะคนหากันวาหลังจากที่ระยะเวลา 

400  ปไดผานพนไปแลวพระเจาทรงนําชนชาติอิสราเอลออก

จากประเทศอียิปตกลับไปยัง“แผนดินที่ทรงสัญญาไว” ซึ่ง

หมายถึงแผนดินที่พระเจาไดทรงสัญญาวาจะประทานใหแก

อับราฮัมไดอยางไร  

 

 โยเซฟและคนรุนเดียวกันกับเขาทุกคนไดตายใน

ประเทศอียิปตน่ันเอง แตบรรดาญาติๆ ของโยเซฟก็ยังคง

ดําเนินชีวิตในประเทศอียิปตหลังจากที่ความแหงแลงน้ันได

สิ้นสุดลงแลว  ต้ังแตเวลาที่ชนชาติอิสราเอลมาอาศัยอยูใน

ประเทศอียิปตจนถึงจุดที่เรากําลังศึกษาเร่ืองราวจากพระธรรม

อพยพน้ีเวลาไดผานพนไป 350 ปแลว  ในระหวางชวงเวลา
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ดังกลาวลูกหลานของชนชาติอิสราเอลก็ทวีคูณขึ้นในประเทศ

อียิปต  ประชากรเหลาน้ีไดเพิ่มขึ้นจาก 70 คนจนเกือบ 2 ลาน 5 

แสนคน  อยางไรก็ตามสถานการณตางๆ กําลังจะเปลี่ยนแปลง

ไป 

 

อพยพ 1:8, 11  บัดน้ีมีกษตัริย์องค์ใหม่ข้ึนครองราชสมบัติใน

ประเทศอียปิต์ ซ่ึงมิได้รู้จักกับโยเซฟ ... เหตุฉะน้ัน เขาจึงต้ัง

นายงานให้เบียดเบียนคนอิสราเอลด้วยงานตรากตรํา และเขา

ทัง้หลายสร้างเมืองเกบ็ราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิธมและ

เมืองราอัมเสส  

 

ซาตานไดชักนําให

กษัตริยฟาโรหองคใหมบังคับ

ชาวยิวใหเปนทาส  ซาตานรูวา

พระเจาไดทรงสัญญาวาจะสง

“พระผูชวยใหรอด”มาใหจากเชื้อสายของชนชาติอิสราเอล 

ดังน้ันซาตานจึงปรารถนาที่จะทําลายชนชาติอิสราเอลเพื่อวา
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จะไมมี “พระผูชวยใหรอด” กําเนิดมาเลย ซาตานยังไดดลใจ

ใหกษัตริยฟาโรหบัญชาใหนางผดุงครรภของพวกอิสราเอลฆา

ทารกเพศชายทุกคนที่เกิดมา แตพวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟง

กษัตริยฟาโรหและไดเลือกที่จะไววางใจพระเจา   

 

มารดาชาวอิสราเอลคนหน่ึงพยายามที่จะปกปองทารก

เพศชายของนางไวจากการถูกฆาโดยการแอบเอาลูกชายของ

นางไปใสไวในเรือนอยลําหน่ึง แลวปลอยใหลอยออกไปตาม

แมนํ้าโดยไดอธิษฐานใหมีคนมาพบและปกปองคุมครองเขาไว  

พระเจาทรงนําทางใหเรือนอยลําน้ันไปหยุดอยูตรงที่ที่ธิดา 

กษัตริยฟาโรหกําลังอาบน้ํา     พระนางทอดพระเนตรเห็น

ทารกอยูภายในก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะนําไปเลี้ยงดูเปนบุตร

ของนางเอง  พระนางทรงเรียกชื่อของทารกน้ันวา โมเสส   

พระเจาทรงมีแผนการที่จะใชโมเสสใหนําชนชาติอิสราเอล

ออกจากการเปนทาส  พระเจาทรงทราบวาโมเสสจะปลอดภัย

ในวังของกษัตริย ฟาโรหมากกวาอยูที่อ่ืน  พระองคยังทรง

ทราบอีกวาโมเสสจะไดเรียนรูหลายสิ่งที่จําเปนสําหรับเขาที่
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จะตองเรียนรูเพื่อกระทําพันธกิจในฐานะผูนําชนชาติของ

พระองคในอนาคต   

 

 โมเสสไดเติบโตขึ้นเปนหนุม  วันหน่ึงโมเสสเห็นชาว

อียิปตคนหน่ึงกําลังทุบตีทาสชาวอิสราเอล  โมเสสจึงฆาชาย

ชาวอียิปตผูน้ันและไดหนีไปหลบซอนในดินแดนอาระเบีย 

แลวโมเสสก็เปนคนเลี้ยงแกะอยูที่น่ัน  โมเสสไดแตงงานและมี

บุตรหลายคน  ประมาณ 40 ปตอมาพระเจาก็ตรัสบอกให

โมเสสกลับไปยังประเทศอียิปตและใหนําชนชาติอิสราเอลเขา

ไปในแผนดินคานาอันซึ่งเปนแผนดินที่พระเจาไดทรงสัญญา

ไวแกอับราฮัม  พระเจาทรงทราบวากษัตริย     ฟาโรหคงจะไม

ยอมปลดปลอยทาสชาวอิสราเอลใหไดรับอิสรภาพ  กษัตริย      

ฟาโรหจะตองถูกโนมนาวจนเกิดความเชื่อมั่นวาพระเจาองคน้ี

ทรงเปนพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูกอนที่พระองคจะ

ยอมปลดปลอยพวกเขาใหไดรับอิสรภาพ   
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อพยพ 5:1, 2.  ต่อมาภายหลังโมเสสกบัอาโรนเข้าเฝ้าและทูล

ฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังน้ีว่า‘จง

ปล่อยพลไพร่ของเราไป เพือ่เขาจะได้ทาํการเลี้ยงนมัสการเรา

ในถิน่ทุรกนัดาร’”  ฟาโรห์จึงตรัสว่า “พระเยโฮวาห์น้ันเป็น

ผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเช่ือฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคน

อิสราเอลไป เราไม่รู้จักพระเยโฮวาห์ ทั้งเราจะไม่ยอมปล่อยคน

อิสราเอลไป” 
 

 กษัตริยฟาโรหทรงปฏิเสธที่จะเชื่อฟงพระบัญชาของ

พระเจาที่ตรัสผานมาทางโมเสส  กษัตริยฟาโรหไมรูจักพระเจา

ผูทรงเปน พระผูสรางแผนดินโลกทั้งสิ้น  ชาวอียิปตนมัสการ

สิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาแทนที่จะนมัสการพระผูสรางน้ัน  คน

เหลาน้ีนมัสการแมนํ้าไนล ดวงอาทิตย ดวงจันทร และสัตว

ตางๆ นานาชนิด  พวกเขามีพระมากมายและนมัสการ  แมแต

กษัตริยฟาโรหเปนพระองคหน่ึงดวย  พระเจาทรงปรารถนาที่

จะสอนกษัตริยฟาโรหใหรูวารูปเคารพทั้งหลายน้ันเปน 

พระเทียมเท็จและใหรูวาพระเจาเที่ยงแททรงเปนพระผูสราง
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ทุกสิ่งสารพัด ดังน้ันจึงมีแตพระเจาเทาน้ันที่สมควรจะไดรับ

การนมัสการแตเพียงผูเดียว   

 

 พระเจาทรงบันดาลใหเกิดภัยพิบัติ 9 อยางขึ้นใน

ประเทศอียิปตเพื่อจะสําแดงใหชาวอียิปตไดเห็นถึงฤทธานุ

ภาพอันยิ่งใหญของพระองค   ภัยพิบัติอยางแรก พระเจาทรง

เปลี่ยนนํ้าในแมนํ้าไนลใหเปนเลือด  พระเจาไดทรงกระทําให

พระองคหน่ึงของพวกเขาเสื่อมเสียไป  แลววงจรแหงภัยพิบัติก็

เร่ิมตนขึ้น น่ันคือการที่พระเจาทรงเตือนกษัตริยฟาโรหใหยอม

ปลดปลอยชนชาติอิสราเอลเปนอิสระ  กษัตริยฟาโรหจะตรัส

วา ไม่!  แลวพระเจาก็จะทรงนําภัยพิบัติอยางหน่ึงมาถึงชนชาติ

อียิปต โดยที่ภัยพิบัติแตละอยางก็จะมุงไปที่พระของชนชาติ

อียิปตองคหน่ึงทีละองค ๆเร่ือยไป ภัยพิบัติลําดับถัดไปน้ัน 

พระเจาไดสงฝูงกบ  แลวก็ฝูงร้ินหลังจากน้ันก็สงฝูงเหลือบ

มายังประเทศอียิปต แลวพระเจาก็ทรงบันดาลใหฝูงมา ฝูงวัว 

ฝูงแกะ ฝูงอูฐและฝูงลาของชาวอียิปตเปนโรคระบาดรายแรง

และตายไป  ตอมาพระเจาทรงบันดาลใหชาวอียิปตทุกคนเปน
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ฝราย  ภัยพิบัติน้ีตามมาดวยพายุลูกเห็บที่ทําลายลางอยาง

รุนแรง แลวก็มีภัยพิบัติจากฝูงต๊ักแตน จากน้ันก็เปนชวงเวลา 3 

วันอันมืดมิดในทุกๆ  ที่  ที่มีชาวอียิปตอาศัยอยู  กษัตริยฟาโรห

และชาวอียิปตไมสามารถชวยตัวเองใหรอดพนจากภัยพิบัติที่

รายแรงเหลาน้ีได  บรรดาพระเทียมเท็จของเขาก็ไมสามารถจะ

ชวยพวกเขาใหรอดพนไดเลย 

 

 ชาวอิสราเอลนาจะไดรับความทุกขยากจากภัยพิบัติ

เหลาน้ีดวย แตเพราะความรักและพระเมตตาของพระเจาได

คุมครองพวกเขาไว ดังน้ันภัยพิบัติทั้งหลายจึงไมมีผลกระทบ

ตอพวกอิสราเอลแมวาพวกเขาจะอาศัยอยูใกล ๆในประเทศ

เดียวกันน่ันเอง  พระเจาไดทรงคุมครองชาวอิสราเอลไวจากภัย

พิบัติทั้งหลายเพื่อวากษัตริยของประเทศอียิปตจะตระหนักได

วาพระเจาของชนชาติอิสราเอลน้ันทรงเปนพระเจาเที่ยงแทผู

ทรงพระชนมอยู  พระเจาทรงทราบอยูเสมอวากษัตริยฟาโรห

จะด้ือดึงและปฏิเสธที่จะปลดปลอยชนชาติอิสราเอล  พระเจา

ไดทรงบอกแกโมเสสวาภายหลังจากที่ภัยพิบัติตอไปน้ีผานพน
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ไปแลวกษัตริย   ฟาโรหจะยอมปลอยชนชาติอิสราเอลใหเปน

อิสระในที่สุด 
 

อพยพ 11:1  พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโมเสสว่า “เราจะนําภัยพบิัติ

มาสู่ฟาโรห์และอียปิต์อีกอย่างเดียว หลังจากน้ันเขาจะปล่อย

พวกเจ้าไปจากทีน่ี่ เมื่อเขาให้พวกเจ้าไปคราวน้ี เขาจะขับไล่

พวกเจ้าออกไปทเีดียว  
 

พระเจาตรัสบอกโมเสสวา ภัยพิบัติสุดทายจะนําความ

ตายมาสูบุตรหัวปทุกคนทั้งในชนชาติอียิปตและชนชาติ

อิสราเอลดวย  อยางไรก็ตามพระเจาไดทรงประทานคําสั่งไว   

เพื่อวาผูหน่ึงผูใดที่ปฏิบัติตามคําสั่ง     เหลาน้ีก็จะไดรับการ

ปกปองคุมครองใหพนจากภัยพิบัติประการสุดทายดังกลาว 
 

อพยพ 12:3, 5 จงส่ังชุมนุมคนอิสราเอลทัง้หมดว่า ในวันทีสิ่บ

เดือนน้ีให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวละตัวตามเรือน

บรรพบุรุษของตน.... ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตําหนิ เป็น

ตัวผู้ อายไุม่เกนิหน่ึงขวบ เจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ  
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 เหตุการณน้ีจะสําคัญมากจนกระทั่งชาวอิสราเอลได

กําหนดปฏิทินของพวกเขาตามเหตุการณน้ีดวย โดยที่

เหตุการณดังกลาวจะเปนวันเร่ิมตนปใหมของชนชาติอิสราเอล

น่ันเอง ซึ่งจะเปนวันหยุดที่ทับซอนกันอยู คือวันขึ้นปใหมและ

วันประกาศอิสรภาพที่เฉลิมฉลองในวันเดียว กันน้ันเอง  

หัวหนาครอบครัวของแตละครอบครัวจะตองเลือกลูกแกะมา

ตัวหน่ึง โดยที่ลูกแกะตัวน้ันจะตองปราศจากตําหนิ  คุณจําแกะ

ตัวผูที่ถูกนํามาถวายเปนเคร่ืองบูชาแทนอิสอัคไดไหม?  แกะ

ตัวผูตัวน้ันเขาของมันเกี่ยวติดอยูกับพุมไม รางกายของมัน

ไมไดรับบาดเจ็บเลย  ทําไมพุมไมจึงถูกเกี่ยวติดเขาของมันไว?    

น่ันก็เปนเพราะวา พระเจาทรงเปนผูที่สมบูรณพรอมทุกอยาง 

ดังน้ันพระองคจึงทรงเรียกรองใหใชเคร่ืองบูชาที่สมบูรณดวย  

พระองคไมเคยยอมรับเคร่ืองบูชาที่เปนสัตวปวยหรือมี

บาดแผลเลย 

 

อพยพ 12:6  จงเกบ็ไว้ให้ดีถงึวันทีสิ่บส่ีเดือนน้ี แล้วในเยน็วัน

น้ันให้ทีป่ระชุมของคนอิสราเอลทัง้หมดฆ่าลูกแกะของเขา  
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 ลูกแกะจะถูกนํามาเก็บจนกวาจะถึงวันที่พระเจาได

กําหนดไว และจะถูกนํามาฆาเสีย  ลูกแกะจะตองตายโดยที่

เลือดของมันจะตองถูกปลอยใหไหลออกมา  การกระทําเชนน้ี

ก็เพื่อจะเตือนสติชาวอิสราเอลทั้งหลายวาโทษทัณฑสําหรับ

ความผิดบาปน้ันคือความตาย อิสอัคไดรับการชวยใหรอดชีวิต

โดยความตายของแกะตัวผูที่ปราศจากความผิดมาแลว บัดน้ีชน

ชาติอิสราเอลทั้งหลายก็จะไดรับการชวยใหรอดโดยความตาย

ของลูกแกะที่ปราศจากความผิดดวยเชนกัน   

 

อพยพ 12:7  แล้วเอาเลือดทาทีไ่ม้

วงกบประตูทัง้สองข้าง และไม้

ข้างบน ณ เรือนทีเ่ขาเลี้ยงกนัน้ัน

ด้วย   

 

พระเจาไดตรัสสั่งใหชาวอิสราเอลใชอางรองเลือดของมันไว  

พวกเขาจะตองเอากิ่งไมเล็กๆ จุมลงไปในเลือดแลวนําไปทาที่

เสาประตูทั้ง 2 ขาง และทาเหนือประตูบานที่พวกเขาจะกินลูก
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แกะในคืนน้ันดวย  เลือดของลูกแกะที่ทาไวบนเสาประตูจะ

ชวยชีวิตบุตรหัวปใหรอดพนจากภัยพิบัติน้ัน   พระเจาทรง

สัญญาวาเมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นเลือดบนบานใด

พระองคจะเสด็จผานบานน้ันโดยไมปลอยใหภัยพิบัติเขาไป

สังหารบุตรหัวปของคนในบานน้ัน 
 

อพยพ 12:29.  ต่อมาในเวลาเทีย่งคืน 

พระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหัวปีทุก

คนในประเทศอียปิต์ ต้ังแต่พระราชบุตร

หัวปีของฟาโรห์ผู้ประทบับนพระทีน่ั่ง

จนถงึบุตรหัวปีของเชลยทีอ่ยู่ในคุกใต้

ดิน ทัง้ลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัว 

 

 ทุกบานที่ไมมีเลือดทาไวที่ประตูบุตรหัวปในบานน้ัน

ก็ลมตายลง แตทุกบานที่มีเลือดทาไวบุตรหัวปก็มีชีวิตอยู

ตอไป  ลองจินตนาการดูวาถาทุกครอบครัวในหมูบานของคุณ

มีคนตาย หรือถาทุกครอบครัวในอําเภอของคุณมีคนตาย  ลอง
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คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ทุกครอบครัวในจังหวัด

ของคุณมีคนตาย  แตพระคัมภีรไมไดกลาวไวเชนน้ัน   

พระคัมภีรไดกลาวไวอยางนากลัวที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ทีเดียว คือไดบันทึกไววาครอบครัวของชาวอียิปตทุก

ครอบครัวทั่วประเทศมีคนตาย ซึ่งก็เปนไปไดวาถาปู พอ และ

ลูกชายเปนบุตรหัวปดวยกันทุกคนและอาศัยอยูในบานหลัง

เดียวกันทั้ง 3 คนก็คงจะตายไปพรอมๆ กันเลยทีเดียว  คุณ

สามารถจะจินตนาการถึงความหายนะเชนน้ีไดไหมวาจะมี

ลักษณะรุนแรงเพียงใด? 

 

เหตุการณน้ีแสดงใหเห็นภาพวา พระผู้ช่วยให้รอด ที่

จะเสด็จมาน้ันจะทรงชวยมนุษยใหรอดพนจากการพิพากษา

และการถูกแยกจากพระเจาไดอยางไร  เหตุการณดังกลาวยัง

เปนที่รูจักกันวาเปนเทศกาลปสกาอีกดวย เพราะวาพระเจาได

เสด็จผานแตละบานที่มีเลือดทาอยูไป และทุกคนไดรับความ

ปลอดภัย   
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จะเกิดอะไรขึ้นถามีคนใดคนหน่ึงกลาววา“น่ีเปนเร่ือง

โงชัดๆ ที่จะใหฆาลูกแกะที่ดีที่สุดตัวหน่ึงของฉัน ฉันมีแกะ

พิการแกๆ ตัวหน่ึง ซึ่งมันก็คงจะใชไดเหมือนกัน” หรือถามีอีก

คนหน่ึงพูดขึ้นมาวา“ไมมีทางหรอกที่จะใหฉันเอาเลือดมาทา

เสาประตูใหเลอะเทอะเปรอะเปอนแบบน้ัน ฉันจะเอาเลือดไป

เททิ้งที่พื้นนอกประตูหลังบานน่ันแหละ”  พระเจาจะเสด็จผาน

บานน้ันไปหรือเปลา?  เปลาเลย! คนเหลาน้ีอาจจะกระทําอะไร

ลงไปดวยความต้ังใจที่ดี แตน่ันหมายความวาพวกเขาไมได

ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา  พวกเขาก็คงจะกระทําตามใจ

ปรารถนาของตนเองเหมือนอยางคาอินและเอซาว  บุตรหัวป

ของเขายอมจะตองตายอยางแนนอนเพราะเขาปฏิเสธที่จะเชื่อ

พระเจา 

 

 แลวจะเกิดอะไรขึ้นถาคนอียิปตคนหน่ึงเดินผานมา

และไดยินถึงสิ่งที่ พระเจาจะทรงกระทําและพูดขึ้นวา“พระเจา

ทั้งหลายของเราเปนพระเทียมเท็จ ชนชาติอิสราเอลนมัสการ

พระเจาเที่ยงแทที่มีเพียงพระองคเดียวเทาน้ัน ฉันอยากจะให
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พระเจาองคน้ันมาเปนพระเจาของฉัน” และยังไดปฏิบัติตาม

คําสั่งของพระเจา ถาเปนเชนน้ันพระเจาจะเสด็จผานบานของ

เขาไปและเขาจะรอดพนจากภัยพิบัติน้ีหรือเปลา?   รอดได

แนนอน เพราะเขาเชื่อพระเจาแลว 

 

 โอรสองคหัวปของกษัตริยฟาโรหไดสิ้นพระชนมใน

ภัยพิบัติคร้ังน้ี  กษัตริยฟาโรหจึงเรียกโมเสสใหมาเขาเฝาในคืน

น้ันเอง และไดตรัสสั่งใหโมเสสนําชนชาติอิสราเอลออกไป

จากประเทศอียิปต  คนเหลาน้ันทุกคนที่ตอตาน     พระเจาจะ

พบความพายแพ  อาดัมและเอวาพบกับความพายแพ คาอินก็

พายแพ  คนในสมัยโนอาหและชาวเมืองโสโดมและเมือง 

โกโมราหก็พายแพเชนเดียวกัน  บัดน้ีชนชาติอียิปตพบความ

พายแพแลว  มนุษยทุกคนมีทางเลือกของตนเอง แตคน

เหลาน้ันทุกคนที่ไดกลาวถึงน้ีตัดสินใจเลือกทางที่ผิด  พระเจา

ทรงอวยพรผูที่เชื่อพระองคและเฝารอคอย“พระผูชวยใหรอด”

ที่จะเสด็จมาน้ัน       
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 พระเจาไดทรงใชใหโมเสสนําชนชาติอิสราเอลออก

จากประเทศอียิปตในคืนน้ันเอง  พระเจาทรงเร่ิมที่จะนําพวก

เขากลับไปยังแผนดินที่พระองคทรงสัญญาไวแกอับราฮัม  

พระเจาทรงใชเสาเมฆในเวลากลางวัน และเสาไฟในเวลา

กลางคืน  เพื่อนําทางชนชาติของพระองค  พวกเขาคงจะเดิน

หลงทางแนๆ ถาพระเจาไมไดนําทางพวกเขา พระองคทรงรัก

ชนชาติอิสราเอล ดังน้ันพระองคจึงทรงดูแลพวกเขาอยางดี  

พระเจาทรงคุมครองชนชาติอิสราเอลดวยเหตุผล 2 ประการ 

ประการแรกก็เพื่อวา“พระผูชวยใหรอด”ที่ยิ่งใหญน้ันจะ

สามารถกําเนิดมาในโลกได  ประการที่สอง พระองคไดทรง

ฝากพระวจนะของพระองคไวในความดูแลของชนชาติ

อิสราเอลเพื่อจะใหพวกเขามอบพระวจนะเหลาน้ันใหแก

ชาวโลกตอไป 

    

คําถามบทที่ 11 

 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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1. ใครใชคนอิสราเอลอยางทาส  

 ก) ฟาโรห ข) โมเสส ค) พระเจา 
 

2. ใครชักจูงกษัตริยฟาโรหใหทําแผนการชั่วราย  

 ก) ซาตาน ข) พระเจา ค) โมเสส 
 

3. ทําไมซาตานจึงตองการทําลายคนอิสราเอล  

 ก) เพราะซาตานชอบคนอียิปตมากกวา 

 ข) เพราะซาตานจะไดเอาเงินของคนอิสราเอล 

 ค) เพราะพระผูชวยใหรอดจะเกิดขึ้นมาไมได 

 

4. ทําไมพระเจาจึงทรงใหพระราชธิดาของฟาโรหรับโมเสสไว 

    เปนลูกเลี้ยง 

 ก) เพราะพระเจาทรงวางแผนที่จะสงโมเสสไปยังชน 

                  ชาติอิสราเอล 

 ข) เพราะพระเจาทรงรักโมเสสมากกวาคนอ่ืน 

 ค) เพราะพระเจาทรงวางแผนที่จะใหโมเสสเปน 

                   กษัตริยของอียิปต 



 

 
17 

5. พระเจาทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจในอียิปตอยางไร 

 ก) ทรงฆาคนอียิปตทุกคน 

 ข) ทรงทําใหเกิดภัยพิบัติในอียิปต 

 ค) ทรงทําใหฟาโรหปวยและตาย 

 

6. ภัยภิบัติอยางสุดทายที่พระเจาทรงทําใหเกิดขึ้นในอียิปตคือ 

    อะไร 

 ก) มีกบมากมาย 

 ข) ทรงเปลี่ยนนํ้าใหเปนเลือด 

 ค) ทรงทําใหลูกชายหัวปทั้งหมดตาย 

 

7. พระเจาทรงบอกใหคนทั้งหลายปกปองลูกหัวปของพวกเขา 

    อยางไร 

 ก) ทรงใหพวกเขายายไปคาอัน  

 ข) ทรงใหพวกเขาซื้อเคร่ืองรางของขลัง 

 ค) ทรงใหพวกเขาฆาแกะแลวเอาเลือดมาทาที่ประตู 

 


