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În timpul unei foamete, Iacov, care era 
nepotul lui Avraam, s-a coborât cu cei 

doisprezece fii ai săi şi cu slujitorii lor să 
locuiască în Egipt. Acolo au crescut la 

număr ca pulberea pământului. 

Curând, fiii lui Iacov, al cărui 
nume a fost schimbat în Israel, au 

întrecut numărul egiptenilor. 

Faraon, conducătorul 
Egiptului, i-a făcut sclavi pe 
fiii lui Iacov şi i-a forţat la 

muncă grea, făcutul 
cărămizilor. După ce au 

locuit acolo peste 300 de 
ani, ei au uitat promisiunile 

lui Dumnezeu făcute lui 
Avraam şi părinţilor lor. 

Dumnezeu i-a spus lui Avraam că urmaşii lui 
vor locui într-un pământ străin, unde vor 

ajunge sclavi. El a mai promis că după 400 
de ani va judeca acea ţară şi îi va aduce 
înapoi pe copiii săi în ţara făgăduinţei.

Îţi spun că e 
adevărat!

Faraon se teme că 
vom ajunge prea 

mulţi. El a dat 
poruncă ca toţi 
bebeluşii să fie 

omorâţi. Egiptenii 
sunt slabi şi leneşi. 
Bărbaţii noştri sunt 
puternici în urma 
muncilor grele. 

Egiptenilor le este 
teamă de noi.  

Nu o să-mi 
omoare bebeluşul. 

Dumnezeu îi va 
purta de grijă. 

Da!? Ce crezi că 
poate Dumnezeu 
să facă împotriva 
puterii lui Faraon?

Nu! Nu 
bebeluşul meu. 
Nu puteţi face 

aşa ceva. 

Geneza 46:5-7; Exodul 1:1-12, 22

Îngrijorându-se de numărul în 
creştere al evreilor, Faraon a 
decis să omoare toţi bebeluşii 

de parte bărbătească. 

1706 î.H. 
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Dar mamă, ce să le spun 
soldaţilor şi vecinilor când 

mă întreabă unde este 
bebeluşul nostru?

Spune-le adevărul. 
Mama lui l-a 

aruncat în râu ca 
să nu îi facă 
soldaţii asta. 

Mamă, dar eşti 
sigură că nu se 
va scufunda?

E uns cu smoală 
şi va pluti. 

Dumnezeu îl va 
proteja. Stai prin 

apropiere şi 
urmăreşte-l. 

Te voi mai vedea 
vreodată, frăţiorul 
meu? Of, egiptenii 

ăştia răi!

Fata lui Faraon a venit 
să facă baie în râu.

Priviţi! Se aude un 
plânset în acel coşuleţ!

Se poate 
să fie un 
bebeluş 
de-al 

evreilor.

Oh, ce 
drăguţ e!

L-aş ţine la 
mine dacă aş 
găsi pe cineva 
să îl alăpteze.

Uite acolo unul din 
copiii evrei. Poate 
ştie ea pe cineva 
care ar putea să-l 

alăpteze. 

Merg eu să văd 
dacă găsesc pe cineva să-l 

alăpteze. Ştiu o femeie evreică 
al cărei bebeluş a fost aruncat 

în râu. Ea are încă lapte 
suficient. 

Îi este 
foame.

Aproximativ 1525 î.H.

Exodul 2:3-9
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Nu ai avut de 
ales. Nu l-ai fi 

putut ascunde la 
nesfârşit. Mai 

devreme sau mai 
târziu, soldaţii l-
ar fi găsit şi l-ar 

fi omorât. Trebuie 
doar să ai 
încredere în 
Dumnezeu.

Ce-am făcut? Îmi 
voi vedea vreodată 
bebeluşul? Îi pasă lui 

Dumnezeu?

Mamă! 
Mamă!

Mamă, fata lui Faraon a venit 
la râu şi l-a găsit pe frăţiorul 
meu. Vrea să îl ţină la ea şi 
caută pe cineva care să-l 

alăpteze! E pe drum înspre 
noi acum!

Binecuvântat
 să fie Dumnezeul 

cel Veşnic!

Am auzit că ţi-ai 
pierdut bebeluşul. 
Îmi pare tare rău. 

Am găsit acest 
copilaş în râu. Te voi 

plăti să mi-l 
alăptezi. 

Când va fi înţercat, 
voi veni şi-l voi duce la palat 
unde va fi crescut să devină 

Faraonul Egiptului. Îl vom
 numi Moise.

Pe măsură ce Moise creştea, mama lui l-a învăţat 
despre adevăratul Dumnezeu al părinţilor lui. 

Dumnezeu avea un plan special pentru acest băieţel.

Hai cu mine, 
prinţişorule, 
te voi duce 
la palat.

Cât de repede 
pot caii să 

alerge?

Mulţumesc că l-ai alăptat pe 
Moise. Arată bine. Va creşte şi 
va ajunge bogat şi puternic.

Exodul 2:8-10
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Ca fiu adoptiv al fetei lui Faraon, Moise 
a ajuns să fie un om mare în Egipt. 

Urma să ajungă bogat şi puternic, dar 
el nu şi-a uitat provenienţa.

Moise, Dumnezeul părinţilor noştri, Avraam, Isaac 
şi Iacov, i-a spus lui Avraam că sămânţa lui se va 
înmulţi şi că vor ajunge străini într-o ţară care nu 

este a lor. Ei bine, iată-ne aici! Da, şi i-a mai
 spus lui Avraam că 

vom fi asupriţi în 
ţara aceea străină 

timp de 400 de ani. 
Suntem aici de 359 
de ani, mai avem 
încă 41 de ani.

Şi i-a mai spus lui Avraam că El va
 judeca pe poporul acela pentru răul ce 
ni-l vor face şi că vom pleca de aici cu 

mari bogăţii şi ne vom întoarce în ţara pe 
care Dumnezeu a dat-o părinţilor noştri.

Pare de necrezut. Faraon nu îi va
 lăsa niciodată pe sclavii lui să plece, şi cu 
siguranţă nu le va permite să iasă din ţară 

cu bogăţii. Dar poate că va exista vreo 
cale. De ce să mai aşteptăm 41 de ani?

Copiii lui Israel au suferit mult sub mâna stăpânilor 
lor. Ei trebuiau să muncească în gropi de mâl la 
facerea cărămizilor. Moise nu suporta să îi vadă 

atât de apăsaţi, aşa că a decis să facă ceva.

Ridică-te 
până nu te 
omoară în 

bătaie!

Unchiule, ridică-te.

Ridică-te, 
porc murdar!

Exodul 2:10-11
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Într-o zi, Moise a văzut o bătaie 
dură pe care un egiptean o 
aplica unuia din neamul său.

A sosit timpul
 eliberării. Asuprirea 
aceasta trebuie să 

înceteze.
Moise l-a omorât pe egiptean 
şi l-a îngropat, dar cineva a 
văzut şi l-a pârât lui Faraon.

Oh, Doamne! 
Ce am făcut?

Vei fi judecat 
pentru crima 

comisă! E Moise!

Moise a plecat din Egipt şi a 
fugit în pustie. Acolo era 

singur, fără familie şi fără 
prieteni. El nu a scăpat 

poporul din robie. Nici măcar 
pe sine nu s-a putut scăpa.

Destul!

Aproximativ 1491 î.H.

Exodul 2:11-15

POC!POC!
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Moise a mers multe zile. 
Când nu a mai putut merge, 

a ajuns la o stână de oi. 

Uite! Un om!

Arată ca mort. 
Adu apă.

E egiptean!

Moise a trăit o viaţă diferită între 
madianiţi. S-a adaptat vieţii din pustie, 

s-a căsătorit şi a devenit păstor. Au trecut 
patruzeci de ani şi Egiptul a devenit numai 
o amintire. Moise şi-a pierdut speranţa de   

a-şi vedea vreodată poporul. 

Ce ciudat! Cum s-a aprins 
rugul acela şi cum de nu arde 

odată? Arde întruna.

Am văzut suferinţa poporului 
meu în Egipt şi le-am auzit 
strigătele. Este timpul să îi 

eliberez şi să îi duc înapoi în 
ţara promisă părinţilor lor. 

Te voi trimite la Faraon şi tu vei 
scoate pe poporul Meu din robie. Îi 
vei cere să lase poporul să plece, 
dar el se va împotrivi. Apoi Îmi voi 

arăta puterea în Egipt. După 
aceea vă va da drumul.

Moise, scoate-ţi încălţămintea. 
Pământul pe care stai este 
sfânt. Eu sunt Dumnezeul 
părinţilor tăi, Avraam, 

Isaac şi Iacov.

Exodul 2:16-3:10
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Dar ei nu vor crede 
că Tu m-ai trimis. 
Doar vor râde.

Aruncă-ţi 
toiagul jos.

Poftim? 
Toiagul meu!

Ia-l de coadă.
S-a transformat 

într-un şarpe 
otrăvitor!

S-a 
transformat 

înapoi în toiag!

Du-te în Egipt. Te 
voi învăţa ce să 

spui şi îţi voi arăta 
ce să faci. Fratele 
tău, Aaron, va fi 
asistentul tău. 

Exodul 4:1-4, 12-16
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1445 î.H. Te întorci în Egipt! Dar cum rămâne cu 
toţi aceia care caută să te omoare?

Au trecut patruzeci 
de ani. Toţi care îmi 
cunosc trecutul sunt 
morţi. Nimeni nu mă 

va recunoaşte. 

Până când 
Faraon va lăsa 
pe poporul lui 
Dumnezeu să 

plece.

Cât timp vei 
fi plecat?

Să se adune toţi 
bătrânii! A sosit timpul 

eliberării!

Cine sunt 
aceştia?

Moise s-a născut cu 
optzeci de ani în urmă pe 

vremea măcelului când Faraon 
a omorât toţi bebeluşii de 

parte bărbătească. Mama lui 
l-a ascuns într-un coş pe râu. 

Prin providenţa lui Dumnezeu, 
Moise a fost găsit de fiica lui 

Faraon şi a fost crescut ca 
egiptean. 

Acum patruzeci de ani, Moise a hotărât să 
sufere mai bine alături de poporul său decât să 

domnească ca egiptean. El a încercat să ne elibereze 
prin propria sa putere, dar n-a reuşit. De 40 de ani 
trăieşte în pustiile ţării pe care Dumnezeu a promis-o 

părinţilor noştri. Recent, Dumnezeu i-a vorbit şi i-a 
arătat cum să ne scape de sub mâna lui Faraon! Acum, 
Moise vă va arăta semnele pe care le va folosi ca să îl 

convingă pe Faraon să ne dea voie să plecăm.

Apropiaţi-vă 
toţi bătrânii lui 

Israel.

Acela e Aaron levitul. 
Celălalt arată ca şi noi, 

dar nu e sclav.

Exodul 4:29-31
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Dumnezeul lui Avraam mi-a vorbit 
dintr-un rug aprins şi m-a trimis să 
vă conduc înapoi în ţara părinţilor 

noştri. Iată semnul.

Uaa! Toiagul lui 
s-a prefăcut în 

şarpe. 

Nu vă fie 
teamă.

Priviţi.

Dumnezeu
 a trimis un 
eliberator.

Da, ăsta va
 fi un semn 

pentru Faraon.

Aceasta 
este o 
minune!

Să mergem 
la Faraon 

acum!

Dumnezeul 
lui 

Avraam!

Exodul 4:17, 30
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Nu s-a schimbat 
mult de când am plecat 

patruzeci de ani în 
urmă. Nu uita să spui 
numai ceea ce ţi-am 

spus să zici. 

Dumnezeul lui Israel i-a 
vorbit lui Moise. Dumnezeu a spus 

să laşi poporul să facă o călătorie de 
trei zile în pustie să se închine şi să 

aducă jertfe. 

Am auzit că tulburaţi poporul, 
făcându-l să îşi înceteze lucrul. Iar acum 
vor să plece trei zile să se închine unui 
Dumnezeu pe care eu nici măcar nu îl 
cunosc. Le voi da şi mai mult de lucru 

de-acum înainte. 

De acum încolo, va trebui 
să-şi adune ei singuri paiele pentru 
facerea cărămizilor. Acum pleacă 

de unde ai venit. 

Exodul 5:1-7

46



Ce 
îndrăzneală 

pe ei!

A fost caraghios. Au 
mărşăluit încoace ca şi 
cum ar fi fost vocea lui 

Dumnezeu. 

Vreţi să spuneţi că tot ceea ce aţi reuşit este 
să ne dublaţi munca? Asta da eliberare. Şi 

mai spuneţi că Dumnezeu v-a trimis?!

Cine se 
crede?

Nu pot să cred că 
ne-am lăsat prinşi 

în capcană.

Deci nu aveţi destul de lucru? 
Vreţi să mergeţi să vă închinaţi 
Dumnezeului vostru. Vom scoate

 noi lenea din voi. 

Iehova, de când 
am venit să 

vorbesc în numele 
Tău, lucrurile s-au 
înrăutăţit. De ce 
m-ai trimis aici?

Eu sunt Iehova, 
Dumnezeul părinţilor tăi şi am 

văzut suferinţa şi am auzit strigătele 
poporului Meu Israel.

E timpul să împlinesc 
promisiunea făcută lui 

Avraam şi să duc 
poporul acesta în ţara 
Canaan. Moise, tu vei 

fi conducătorul lor.

Dar eu nu pot 
vorbi clar. Faraon 
nu mă va asculta.

Aaron va vorbi; tu doar ascultă ce
 îţi spun Eu şi transmite-i lui. La început, Faraon 
nu vă va asculta, dar voi face semne mai mari 

până ce egiptenii vor şti că Eu sunt singurul 
Dumnezeu adevărat. 

Iată semnul să te convingi
 că Iehova ne-a vorbit.

Ha-ha-ha, 
asta-i numai o 
vrăjitorie. Nu 
mă sperie. 

Chemaţi pe toţi 
vrăjitorii noştri. 

A jucat bine. 
Aproape că 
ai crede că 
e adevărat.

Mă întreb unde 
o fi învăţat să 
facă aşa ceva.

Exodul 5:10-23; 7:7-11
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Haideţi repede şi 
faceţi trucul acela prin 

care transformaţi 
toiegele în şerpi.

Moise, ce să 
facem acum? 
Arătăm ca 

nişte nebuni.

Exodul 7:11-12
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Şarpele lui 
mănâncă unul 

din şerpii 
noştri!

L-a înghiţit complet!

Să nu îmi spui că mai 
vrea să mănânce unul! 

Zeul nostru şarpe, Nesert, 
se va mânia.

Cum se poate 
aşa ceva?

Nu pot să 
cred! Şarpele 
lui  i-a mâncat 

pe toţi ai 
noştri.

Exodul 7:12
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De ce ne-a trimis 
Iehova cu un semn pe care l-au 

putut face şi vrăjitorii lui Faraon? 
La început ne-a făcut să arătăm 

ca nişte nebuni. 

Exodul 7:13 
„Inima lui Faraon 
s-a împietrit şi n-a 
ascultat de Moise 
şi de Aaron, după 

cum spusese 
Domnul.”

Nu ştiu, dar Dumnezeu 
a spus că va împietri inima lui 

Faraon. Exact aşa s-a întâmplat. Ai 
văzut cât de mânios a devenit când 

toiagul meu a înghiţit şerpii?

Trebuie să găsesc 
un loc unde să vorbesc 
cu Iehova. Nu ştiu care 

e următorul pas.

Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise din nou şi i-a spus ce urma să facă. 
Egiptenii îşi băteau joc de Moise. Oamenii din neamul lui îl respingeau 

pentru că Faraon le făcuse asuprirea şi mai grea, dar Moise L-a 
crezut pe Dumnezeu  şi L-a ascultat chiar şi atunci când nu a înţeles.

Impresionant! Cum 
a făcut asta?

Chemaţi-i pe vrăjitorii 
mei. Zeul Nilului va 
opri aceste trucuri.

Exodul 7:15-21
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Niciodată nu am mai văzut 
aşa ceva. Chiar şi izvoarele şi
 bălţile mici s-au transformat în 
sânge. Cum a zis că îl cheamă 

pe Dumnezeul lui?

Nu i-am auzit menţionându-I 
numele. Dar ce contează? Noi 
avem mii de zei. Zeul Nilului 

precis că s-a mâniat. 

Tipul acela, Moise, 
spune că Dumnezeul 
lui este singurul zeu.

Apele împuţite de sânge 
dintr-o dată au produs 
milioane de broaşte.

La şapte zile de la transformarea apei în 
sânge, Moise aduce din nou judecăţile lui 

Dumnezeu asupra Egiptului.

Să aducă apele 
broaşte pe toată 
întinderea ţării.

Un singur zeu? 
E ridicol. 

Exodul 7:21-25, 8:6
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Mi s-a umplut 
casa cu 
broaşte.

Unde sunt 
preoţii noştri? 

Nu pot să facă 
ceva?

Vezi, Faraon, 
şi noi vrăjitorii putem 

face broaşte. 

De ce fac şi ei broaşte? Nu
 ne-a dat Moise destule? Acum 

Faraon ne dă şi mai multe.

De ce nu îi laşi să plece în
 pustie? Nu mai putem suporta.

Chemaţi-l pe 
Moise. Spuneţi-i  

că vreau să 
vorbesc cu el. 

Roagă-l pe Iehova să îndepărteze 
broaştele. Dacă te va asculta, voi 
lăsa poporul să meargă în pustie

 să aducă jertfe.

Hotărăşte timpul 
când vrei ca broaştele 
să moară şi aşa va fi.

Mâine 
dimineaţă.

Se va întâmpla după 
dorinţa ta, ca să cunoască 

toţi că nu există nici un 
dumnezeu ca Iehova.

Da, domnul 
meu, cum 

doriţi.

Vai! 

Exodul 8:7-10

Vai! 
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Când Faraon a văzut că broaştele 
au murit la timpul hotărât de el,   

şi-a împietrit inima şi a refuzat să-i 
lase pe evrei să plece. 

Ce fel de Dumnezeu este  
acest Iehova că ne umple 

ţara cu broaşte?
Ce te face să 

crezi că un dumnezeu 
a făcut aşa ceva? 

Poate că este doar un 
fenomen natural.

Atunci cum de Moise a ştiut 
că se va întâmpla aşa? Şi 

cum a ştiut el ora exactă la 
care vor muri?

Oh, mai taci şi 
sapă, altfel nu mai 
terminăm în veac.

Toată ţărâna pământului 
s-a transformat în păduchi.

Dar, domnule, aceasta sigur 
este lucrarea lui Dumnezeu. 
Nici un om nu poate să facă 
lucrurile pe care le-au făcut 

cei doi. Efectiv nu putem.

Trebuie să existe o explicaţie 
naturală, dar nu mai putem suporta. 
Spuneţi lui Moise că dacă Dumnezeul 
lui va îndepărta păduchii, voi lăsa 
poporul să plece să Îi slujească.

Aoleu!

Exodul 8:13-19
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Păduchii au dispărut, 
dar nu pot lăsa sclavii 

să plece. La urma urmei, 
ce mai poate face 

dumnezeul lor?

Nu vor fi deloc
 muşte în ţinutul 

poporului Meu. Astfel, 
toţi vor cunoaşte că Eu 

sunt Dumnezeul 
întregului pământ.”

Tată, de ce nu pot 
preoţii noştri să îl oprească 
pe omul acesta? Unde este 

puterea lor?

Nu cunosc nimic 
despre religie. Eu doar 

îmi văd de treabă.

Când Faraon a 
văzut că broaştele au 

murit la timpul hotărât de 
el,   şi-a împietrit inima şi 

a refuzat să-i lase pe 
evrei să plece. 

Căutaţi-l
 pe Moise.

Mergeţi şi aduceţi jertfe 
lui Dumnezeu, dar să nu 

ieşiţi din Egipt.

Trebuie să facem 
o călătorie de 

cel puţin trei zile. 

Am spus că puteţi pleca,
 dar să nu mergeţi prea departe. 
Acum vorbeşte cu Dumnezeul tău 

şi spune-i să îndepărteze
 muştele astea împuţite. 

Nu mai este nici o 
muscă vie în Egipt. 
Aceasta este într-
adevăr o minune.

Taci. Aşa vorbeşti de 
parcă l-ai crede pe 

bâlbâitul ăla.

Din nou Faraon şi-a 
împietrit inima şi n-a 

lăsat poporul să plece.

Exodul 8:20-32
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Dumnezeu a trimis o altă 
plagă peste Egipt. Toate 
vacile, oile, boii, caii şi 

cămilele lor s-au 
îmbolnăvit de ciumă şi au 

murit. Dar animalele 
evreilor nu au luat boala. 

Toate animalele 
noastre au murit şi 
ale voastre sunt 

sănătoase. Cum se 
explică fenomenul 

acesta?

Moise spune că
 Dumnezeul părinţilor noştri 
a venit să ne elibereze din 
robie, dar eu sunt doar un 

om simplu; nu cunosc 
asemenea lucruri.

Preoţii aduc jertfe 
dumnezeilor noştri. Bivolul 

sacru se va mânia şi va pune 
capăt acestei ciumi. 

Spuneţi lui Faraon că e
 prea târziu. Toţi bivolii noştri sacri 
au murit. Poporul se va mânia când 
va afla că dumnezeii noştri nu s-au 
putut apăra de acest Dumnezeu 

fantomă al evreilor. 

Unde sunt dumnezeii 
egiptenilor? Nu au 

nici o putere?

Dar Faraon şi-a 
împietrit inima.

Exodul 9:6-7
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Dumnezeu a vorbit din nou
 lui Moise şi i-a spus să 

arunce cenuşă spre cer, iar 
egiptenii vor fi loviţi cu bube.

Oh, nu din 
nou.

Ne-ai chemat, 
Preaînalte?

Şi voi aveţi bube? 
Nu aveţi nici o 

putere împotriva 
acestui dumnezeu 

al lui Moise?

Treziţi-vă de dimineaţă şi mergeţi la Faraon şi
 spuneţi-i: „Dumnezeul evreilor spune: „Lasă pe poporul 

Meu să plece, întrucât plaga următoare va fi cu mult mai 
rea. Va aduce moartea multor oameni. Prin aceasta veţi 

cunoaşte că nu este nici un dumnezeu ca Mine. Tu nu îţi dai 
seama, dar Eu te-am făcut Faraon. Ştiam că îţi vei împietri 

inima şi nu vei lăsa poporul să plece. 

Încăpăţânarea ta îmi dă ocazia 
să Îmi arăt puterea şi să aduc judecată peste 
Egipt pentru purtarea crudă faţă de poporul 
Meu.  Tu îţi urmăreşti doar propriile interese şi 
te împotriveşti voinţei Mele, aşa că mâine pe 

vremea aceasta voi trimite grindină 
şi foc cum nu a mai fost niciodată

 până acum.”

„Îţi fac de cunoscut ca să 
avertizezi pe toţi oamenii să 
se adăpostească ei şi turmele 

lor, pentru că tot ce va 
rămâne afară, va fi distrus.”

Plecaţi din faţa mea, 
adunătură de escroci ce sunteţi. 
Faceţi tricuri magice şi prostiţi 

oamenii, dar vă cunosc eu că nu 
sunteţi decât nişte înşelători. Unde 

sunt dumnezeii voştri? 

Exodul 9:8-19
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Să fie după 
cuvintele lui 

Iehova.

Cei care au sfidat avertizarea 
şi au fost afară, au murit.

Cum se 
poate 

amesteca 
focul cu 

grindina?
Set, zeule 

atotputernic, 
salvează-ne.

Auuuu!

Tată, cum a reuşit Moise
 să facă aşa ceva? E 

cumva dumnezeul lui mai 
puternic decât Set, domnul 

haosului şi al furtunii?

El susţine că
 există un singur 
dumnezeu şi că 

evreii sunt 
copiii lui. 

Dar nimeni nu l-a văzut pe
 dumnezeul lui, nici măcar evreii. 

Dumnezeul lui, despre care el spune 
că este doar duh, încearcă să îl 

convingă pe Faraon să le dea voie
 să plece în pustie să i se închine.

Oh, atotputernice Set, domnul 
haosului şi al furtunii, te rugăm 

pune capăt acestor furtuni 
mari. Cu siguranţă tu eşti mai 
mare decât acest dumnezeu 

nevăzut al lui Moise. 

Exodul 9:23-26
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De noi nu se apropie 
furtuna– se abate numai 

asupra egiptenilor.

Tati, mi-e frică. O să 
cadă şi peste noi focul 

şi grindina?

Nu dragă, Iehova îi 
pedepseşte pe egipteni 

pentru că nu ascultă de El şi 
le arată că dumnezeul 
furtunii, Set al lor, nu îi 

poate ajuta. 

Am păcătuit împotriva lui Iehova. 
Dumnezeul evreilor este drept, iar eu şi 

poporul meu suntem răi. Roagă-L să 
oprească focul şi grindina şi imediat 
după aceea vă voi lăsa să plecaţi .

De îndată ce ies din cetate, îmi 
voi ridica mâinile spre cer şi urgia 
va înceta. Astfel, veţi cunoaşte că 

pământul aparţine lui Iehova, dar tu 
nu îţi vei ţine cuvântul. Încă nu te 

temi de Dumnezeu.

Când a văzut că furtuna a trecut, 
Faraon a continuat să 

păcătuiască, împietrindu-şi inima. 
El  nu a lăsat poporul să plece.

Dar Dumnezeu a trimis o 
altă urgie. Lăcustele au venit 

şi au mâncat tot ce era 
verde şi ce nu fusese distrus 

de furtună. Apoi, ele au 
intrat în casele oamenilor. 

Este 
îngrozitor.

Exodul 9:26-35, 10:13-15
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Mami, 
mami!

Iaaaac!

Arunc-o 
de aici!

Osiris, arată-ţi 
puterea astăzi.

Faraon l-a chemat pe Moise şi i-a promis că va 
lăsa poporul să plece, dar când a îndepărtat 
Dumnezeu lăcustele, din nou el şi-a împietrit 

inima, refuzând să renunţe la sclavii lui.

Exodul 10:14-20

Geb, dumnezeul 
vegetaţiei, nu vezi ce

 face dumnezeul ăsta al 
evreilor cu recolta 

noastră?
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Apoi Dumnezeu a făcut ca un întuneric 
dens să coboare peste Egipt. Trei zile a 
fost mai întunecos decît o noapte cu nori, 
dar în casele evreilor n-a fost întuneric. 

Te-aş fi putut 
omorâ până acum, dar 
asta ar fi demonstrat că 
dumnezeii noştri nu au 
nici o putere asupra 
Dumnezeului vostru.

Pleacă de la mine şi 
să nu cumva să mai vii în 

faţa mea, fiindcă în ziua în 
care te vei mai înfăţişa 
înaintea mea, vei muri.

Ai vorbit adevărul în 
sfîrşit. Noi nu ne vom 
mai vedea niciodată.

Ra, puternice zeu al 
soarelui, ascultă-ne. Te-ai 
ascuns de trei zile. Nu poţi 

să îl învingi pe acest 
dumnezeu al evreilor?

Dar întâii născuţi 
din familiile noastre? 

Şi ei vor muri?

Exodul 10:22-29, 11:4-5, 12:3-7
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Mergeţi acum la
 stăpânii voştri egipteni şi 

cereţi-le în împrumut lucruri 
scumpe, aur, bijuterii şi 
argint. Dumnezeu le va 
atinge inima şi vă vor 

îndeplini cererile.

Pregătiţi-vă lucrurile şi să fiţi gata 
de plecare mâine dimineaţă. Nu vă veţi 
mai întoarce aici. Vă veţi lua rămas-bun

 de la Egipt pentru totdeuna. Acesta va fi 
începutul pentru voi – prima voastră zi. 

Tată, acesta este 
singurul nostru miel. 
Nu putem să folosim 

vopsea roşie sau ceva 
de genul acesta? 

Şi în locul tău, şi în 
locul meu, fiindcă şi
 eu sunt întâi născut.

Fiule, Dumnezeu a spus să 
înjunghiem un miel şi să ungem 

stâlpii uşii cu sângele lui. Trebuie să 
facem exact cum ne-a poruncit. Ai 
văzut cum pedepseşte pe cei care 
nu ascultă de El. Acest miel te va 

salva pe tine de la moarte. 

Mami, de ce unge 
tati stâlpii uşii cu 

sânge?

Exodul 12:26-28, 35-36
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De ce voi nu aţi 
înjunghiat mielul şi nu 
aţi uns stâlpii uşii cu 

sângele lui?

Bineînţeles că nu.
 Crezi că sunt un 

fricos? Religia este 
pentru molâi. 

Un dumnezeu bun nu omoară
 oameni doar pentru că nu au pus un pic de 
sânge pe uşă. Cum rămâne cu oamenii care 

nici măcar nu au auzit despre aceasta?

Tată, de ce este 
această noapte 

deosebită de celelalte?

Pentru că la noapte 
Dumnezeu va nimici pe toţi 
întâii născuţi care nu cred în 

El. Dar când va vedea 
sânge, va trece pe lângă 

casa aceea.

Aceasta este ziua întâi. În fiecare an,
 în această perioadă, vom sărbători 

Paştele şi ne vom aminti cum ne-a 
eliberat Dumnezeu din mâna lui Faraon.

Oh, tată, auzi 
ţipetele? Probabil 

că a venit 
nimicitorul. 

Nu te teme. Noi am făcut
 ce a poruncit Dumnezeu. 

Sângele este pe stâlpii uşii 
şi acum mâncăm mielul.

A murit fiul meu! Oh, 
Dumnezeule, fă ceva. 
Chemaţi-l pe Moise!

Exodul 12:28

Cuvântul „pascha” este 
de origine ebraică şi 

înseamnă „a trece peste”.
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Îmi pare rău, dar acum e prea 
târziu. Aţi fost avertizaţi, dar nu 
aţi ascultat. Mă tem că mulţi au 

murit în această noapte.

Dumnezeule,
 nu! Nu 

bebeluşul
 meu!

Nuuuuu!

În acea noapte, în timp ce nimicitorul trecea pe 
lângă case, mii de oameni au murit. Cei care au 

crezut şi au uns uşile cu sânge, au trăit. 

Fiul 
nostru e 
mort!

Grăbiţi-vă, 
aduceţi-l pe Moise 

aici imediat. 

Cum...?

Este întâiul 
născut din 
familia sa!

Uhhhhh!

Exodul 12:29-31

Vaaaaaiiiii!
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Faraon l-a chemat 
din nou pe Moise.

Dar Faraon nu s-a 
uitat la faţa lui Moise. 

Conform promisiunii făcute părinţilor lor, după 
patru sute de ani, ei părăseau Egiptul. Egiptenii le-
au dat evreilor aur, bijuterii, mâncare, tot ceea ce 
voiau şi puteau duce. A fost o ocazie de bucurie 
pentru copiii lui Israel; prima zi a unei naţiuni noi. 

600,000 de bărbaţi, femei 
şi copii au ieşit din Egipt 

spre ţara promisă.

Dumnezeu îi conducea ziua printr-un nor, 
care le ţinea umbră şi noaptea printr-un 

stâlp de foc, care le dădea lumină.

Exodul 12:31-38, 13:21-22

64




