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sa panahon ng tag-gutom, si Jacob,
na isang apong lalake ni Abraham,
dinala niya ang kanyang 12 anak na

lalake at lahat ng kanilang mga anak
at mga alipin pababa sa Ehipto upang
manirahan. Sa Ehipto sila ay dumami

katulad ng alikabok sa lupa.

Sa hindi nagtagal ang mga
anak na lalake ni Jacob, na
ang pangalan ay binago sa

Israel, humigit sa mga 
taga-Ehipto.

Si Faraon, ang
pangulo sa Ehipto,

ginawang mga alipin ang
mga anak ni Jacob. 

Pinilit at pinagmalupitan 
sa paggawa ng briks.

Pagkatapos na mamalagi
doon ng higit sa 300 na
taon, sila'y nakalimot 

sa mga pangako ng 
Diyos kay Abraham at sa 

kanilang mga ninuno.

Sinabi ng Diyos kay Abraham na
 ang mga Judio ay maglalakbay sa

isang banyagang lupain at maging mga
alipin doon. Ang Diyos ay nangako rin
na pagkatapos ng 400 na taon siya ay

hahatol sa bansang iyon at dadalhin ang 
mga Judio pabalik sa lupa ng pangako. 

Hindi
nila maaring

patayin ang aking
sanggol. Ang Diyos

ang kakalinga
sa kanya.

Ha! Ano ang
magagawa ng

Diyos laban sa
kapangyarihan

ni Faraon?

Hindi! 
Huwag sa 

aking sanggol! 
Hindi mo maaring 

gawin ito!

Genesis 46:5-7; Exodo 1:1-12,22

Si Faraon, ay natatakot
na ang mga Judeo ay
maging sobrang dami,

nagpasiya na ipapatay ang
 lahat ng bagong silang

 na lalaki.

1706 B.C.

Totoo ito! Si Faraon ay pinapapatay 
ang lahat ng mga bata dahil siya ay
nag-iisip na tayo ay dumarami ng

sobrang dami. Ang ating mga lalake 
ay lumalakas mula sa mahirap na 
gawaing pinapagawa sa kanila.
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Sabihin mo sa
kanila ang totoo.

Ang kanyang sariling
ina ang  naghagis sa
kanya sa ilog kaya

ang mga sundalo ay
hindi gagawa nito

Inay, 
sigurado ka ba 
na ito'y hindi 

tatagas?

Ito'y
nabalutan

ng alkitran.
Lulutang 

ito.

Ang Diyos
ang mag-iingat sa

kanya. Manatili
ka sa malapit at

magbantay.

Makikita pa ba
natin muli ang 

lalaking kapatid ko?
O, ang mga masamang

mga ehipcio!

Ang anak na babae ni
Faraon ay dumating sa

ilog upang maligo.

Makinig kayo! 
Merong umiiyak na 

boses galing sa 
basket na iyon.

Maaring
isa siyang
sanggol
ng mga

Hebreong
alipin.

O, di ba 
kyut sya?

Aalagaan 
ko siya kung 
merong isa 

na magpasuso 
sa kanya.

wala kang mapili.
 Hindi mo siya maaring 

tagoan  sa lahat ng panahon. 
Ang mga sundalo ay maaring 

makakita sa kanya at 
papatayin siya. Manatili ka 

lang na mananalig
sa Diyos. 

Pupuntahan ko
kung merong isa na

makapagpsuso sa kanya.
Alam ko ang isang babaeng

Hebreo na ang kanyang
sanggol ay itinapon sa
ilog. Meron pa siyang

maraming gatas.

Maaring 
gutom na 

siya.

Humigit-kumulang 1525 B.C.

Exodo 2:3-9

Ngunit inay,
ano ang aking sasabihin

sa mga sundalo at sa mga
kapitbahay kung sila ay
magtatanong saan ang

ating sanggol
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Wala kang
magagawa. Hindi mo

siya maaring itago sa
lahat ng panahon.

Ang mga sundalo ay
maaring makita at 

papatayin siya. 
Manatili ka lang 

na magtiwala
sa Diyos.

Ano ba ang
nagawa ko?

Makikita ko pa ba
siyang muli?

May malasakit ba 
ang Diyos?

Inay, 
inay!

Inay, ang babaeng anak  ni
Faraon ay nagpunta sa ilog
at nakita ang aking  kapatid.
Gustong niyang alagaan siya
na maging kanyang sarili, at
siya'y naghahanap ng isa na
makapagpasuso sa kanya!

Siya ay papunta na
dito ngayon!

Purihin ang 
Diyos 

magpakaila
nman.

Narinig kong
ang iyong sanggol
ay nawala. Ako'y

nalungkot. Nakita ko
ang batang ito sa 

ilog. Ako'y
magbabayad sa iyo

upang pasusuhin mo
siya para sa akin.. 

Siya'y aking 
kukunin muli kapag 

natapos ang 
takdang panahon 

ng  kanyang 
pagsuso.

Samantalang si Moses ay lumalaki, 
tinuruan siya patungkol sa tunay na 

Diyos ng kanyang mga magulang.
Ang Diyos ay may espesyal at 

dakilang layunin para sa kanya.

Sumakay
ka, munting
prinsipe, at

tayo ay
pupunta sa
palasyo.

Gaano sila 
kalakas 

tumakbo?

Salamat sa pagpapasuso
 mo kay Moses. Mukha siyang 
malusog na  malusog. Siya ay 
lalaki upang maging mayaman

at makapangyarihan.

Exodo 2:8-10
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Bilang inampon na lalakeng anak ng 
babaeng anak ni Faraon, si Moses ay 
lumaki upang maging bantog na tao 
sa Ehipto. Siya'y itinakda na maging 

mayaman at makapangyarihan  
subalit hindi niya kinalimutan ang 

kanyang pinanggalingang lahi.

Sasabihin ko sa iyo, Moses, ang Diyos ng  ating
mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob, ay 

nagsabi kay Abraham na ang kanyang binhi ay 
dadami at sila ay magiging mga banyaga sa isang 
lupain na hindi sa kanila. O, heto nandito tayo!

Oo, at sinabi rin niya
 kay Abraham na tayo

ay pahihirapan sa banyagang 
lupain  na iyon ng  400 na 

taon. Ngayon tayo ay 
nandito na sa 359 na taon- 

41 na taon na lamang  
hanggang ang propesiya ay 
matupad. Iyan ay parang 
hindi kapaniwalaan. Ang 

Faraon ay hindi 
magpahintulot sa lahat sa 

kanyang mga alipin na aalis, 
at siguradong siya ay hindi 
magpahintulot sa kanila na 

aalis na may malaking 
kayamanan. Subalit marahil 
merong isang paraan. Bakit 

maghintay pa  nang
 41 na taon

Sinabi rin niya kay
Abraham na siya ay maghuhukom

sa bansang iyon dahil sa masamang
gagawin nila sa atin, at tayo ay

aalis nang may malaking  kayamanan 
at babalik sa lupain na binigay ng 

Diyos sa ating mga ninuno.
 

Iyan ay parang hindi
kapani-paniwala. Si  Faraon ay hindi
magpahintulot sa lahat ng kanyang

mga alipin na aalis, at siguradong siya
ay hindi magpahintulot sa kanila na aalis

na may malaking kayamanan. Subalit
marahil merong isang paraan. Bakit

maghintay pa nang 41 na taon?

Ang Hebreong mga anak ay naghirap sa ilalim ng 
pamamahala ng  kanilang mga amo.

Kinakailangan silang gumawa  ng briks sa 
maputik na hukay . Si Moses ay hindi makatiis sa 
kanilang paghihirap kaya siya ay nagdesisyon  

na gagawa ng isang bagay tungkol dito.

Eber, 
tumayo ka.

Tayo, 
kayong mga 
maruming 

baboy!

Tumayo
ka bago ka 
mamatay
 sa palo.

Exodo 2:10-11
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.. Isang araw si Moses ay
nakita ang isang Ehipcio na
malupit na namamalo sa isa

sa kanyang sariling lahi.

Ang panahon ng 
kaligtasan ay 

dumating. Kailangang 
ito ay mahinto.

Pinatay ni Moses ang 
ehipcio at inilibing ang 
katawan, ngunit may 

isang nakakita sa kanya 
at ibinalita ito sa Faraon.

Wala nang 
kasunod!

O Diyos! 
Ano ang 

nagawa ko?

Si Moses 
iyon!

Umalis si Moses sa Ehipto
at lumisan patungong

parang. Siya ay nag-iisa,
na walang pamilya o mga

kaibigan. Hindi niya
nailigtas ang kanyang

lahi. Kahit siya mismo ay
kinakailangang  mailigtas.

Humigit-kumulang 
1491 B.C.

Exodo 2:11-15

Wakk!Wakk!

Hinto, ikaw 
ay kailangang

tumayo sa
hukuman dahil
sa pagpatay!
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Si Moses ay naglakad ng 
maraming araw na hindi alam kung 
saan patutungo.Siya ay nakakita 
ng isang kampo ng mga pastol

Tingnan! 
Isang 
lalake!

Mukhang 
siya'y malapit 
nang mamatay. 

Magdala ng 
tubig.

Siya ay isang 
Ehipcio!

Si Moises ay namuhay ng isang bagong
buhay sa mga taga Midia. Siya'y natuto
sa mga paraan sa disyerto, nag-asawa,

at naging isang pastol. Nakaraan ang 40
na taon ang Ehipto ay naging malayo na sa 
kanyang kaisipan.  Inisip ni Moises na hindi 
na niya makikitang muli ang kanyang lahi.

Ito'y talagang katakataka! 
Paano ang mababang 

punongkahoy nasusunog, 
at bakit hindi ito nauubos? 
Ito'y palaging nasusunog 

at nasusunog.

Moises, tanggalin
mo ang iyong sapatos.
Nakatayo ka sa banal

na lupain. Ako ang
Diyos ng iyong mga

amang, si Abraham, si
Isaac, at Jacob.

Nakita ko ang
paghihirap at naririnig
ko ang mga panalangin

ng aking mga tao sa
Ehipto. Panahon na
upang iligtas sila
galing sa kanilang
kaapihan at dalhin 

silang muli sa kanilang
lupain na aking

ipinangako sa kanilang
mga ama.

ako ang magpapadala
sa iyo kay Faraon at ikaw

ang  magdadala sa aking mga
tao palabas sa kanilang pagka-
alipin. Sabihin mo sa kanya na 

palabasin niya ang aking mga tao, 
at siya ay hindi magpahintulot. At

pagkatapos ipapakita ko ang
 aking kapangyarihan sa Ehipto.

Pagkatapos nito siya ay 
magpahintulot sa

kanila na lumabas.
.

Exodo 2:16-3:10
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Ngunit sila'y hindi
maniniwala na ikaw ang

nagsugo sa akin.
Sila'y tatawa lang.

Ihagis mo ang
iyong tungkod

sa lupa.

Ano? 
Ang aking 
tungkod?

Damputin mo
ang ahas

sa kanyang 
buntot.

Ito'y naging
makamandag

na ahas!

Ito'y 
bumalik na 

aking 
tungkod!

Pumunta ka sa
Ehipto. Ituturo ko

sa iyo kung ano ang
iyong sasabihin at 

kung  ano ang iyong
gagawin. Ang iyong
kapatid na lalake si 
Aaron ang tutulong 

sa iyo.

Exodo 4:1-4, 12-16
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1445 BC Ikaw ay babalik sa Ehipto! Ngunit
papaano kung ikaw ay makita ng mga 

taong gustong pumatay sa iyo.

Ang nakalipas ay
40 na taon na. Ang

lahat ng may alam sa
aking nakaraan ay patay

na. Wala nang isa na
makakilala sa akin.

Hanggang
si Faraon ay

magpahintulot
na lumabas 
ang lahi ng

Diyos

Hanggang 
gaano ka 

katagal na 
mapalayo?

Tawagin ang
lahat ng mga matatanda!
Ang oras ng pagliligtas

ay dumating na!

Iyan si Aaron
 ang Levita. Ang isa ay
katulad natin, ngunit
siya ay hindi alipin.

Siya si Aaron ang
Levita. Ang isa ay

katulad natin, ngunit
siya ay hindi alipin.

40 na taon ang nakaraan, 
nagpasiya si Moises na magbata 

kasama  ng kanyang bayan sa halip na 
maging pinuno ng mga Ehipcio. Sinikap niyang 
iligtas tayo ng kanyang lakas at nabigo. Sa 

nakaraang 40 taon, nakatira siya sa disyerto 
ng lupaing ipinangako ng Diyos sa ating mga 

ninuno. Kamakailan lamang, nangusap sa 
kanya ang Diyos at ipinakita sa kanya kung 

paano tayo iligtas kay Paraon! Ngayon, 
ipapakita sa inyo ni Moises ang mga tanda

 na gagamitin niya para hikayatin
si Paraon na paalisin tayo.Magsilapit kayo,

kayong lahat ng
mga matatanda

ng Israel.

Exodo 4:29-31

Isinilang si Moises
 80 taon na ang nakaraan
sa panahon ng malupit na 
pagpatay nang sinimulang 
ipapatay ni Paraon ang mga  
lalakeng sanggol. Itinago 

siya ng kanyang ina sa 
isang sisidlan sa ilog. Sa 

patnubay ng Diyos, 
natagpuan ng anak na 

babae ni Paraon si Moises 
at pinalaki siya bilang

 isang Ehipcio.
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Ang Diyos ni
Abraham ay nagsalita sa

 akin mula sa nag-aapoy na puno at 
isinugo ako upang upang pangunahan 

kayo pabalik sa lupain ng ating 
mga ninuno. Ito ang tanda. 

Ngi!
Ang kanyang
tungkod ay

naging isang
ahas.

Huwag 
matakot.

Panoorin 
ito.

Ang Diyos ay
nagpadala ng isang

tagpagligtas.

Oo, 
masisindak 

niyan
si Faraon.

Ito'y isang 
milagro! Ngayon tayo

pupunta kay Paraon
upang kausapin

siya!

Diyos ni 
Abraham!

Exodo 4:17-30
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Wala nabago
simula nang ako'y
umalis dito 40 na

taon ang nakaraan.
Tandaan mo lamang na
sabihin ang aking mga

sinabi sa iyo.

Ang Diyos ng Israel
ay nagsalita kay Moises. Nagsabi

ang Diyos na ikaw ay magpahintulot
sa aking mga tao na maglakbay sila 

ng tatlong araw papuntang 
disyerto upang magsamba at mag-

alay ng mga sakripisyo.

Ha! Ang Diyos ng Israel?
Ha ha ha ha. Hindi ko alam ang

inyong Diyos. Sino ang diyos na
ito upang ako'y sumunod sa kanya?

Iyan ay katawa-tawa. Hindi ako
magpahintulot sa aking mga alipin

na gawin ang tatlong araw na
paglakbay patungong 

disyerto. 

narinig ko paanong ikaw ay
nakipagsalita sa aking mga tao, na

naging dahilan para sila'y balisa, naging
dahilan sa kanila upang huminto sa paggawa.
At ngayon gusto nilang gawin ang tatlong
araw na paglakbay upang magsamba sa isang

Diyos na hindi ko alam. Sisikapin ko na
sila'y maraming gagawin dito.

Simula ngayon, sila'y
maghanda ng kanilang sariling
dayami para sa paggawa ng mga
laryo. Ngayon lumayo kayo sa
aking paningin at bumalik kung

saan kayo nanggaling.

Exodo 5:1-7
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Paniniwalaan
 niyo ba ang 

kanilang 
katapangan?

Nakakatawa.
Sila'y pumasok dito

na akala mo sila
 mismo ang Diyos.

Sinasabi mo ba sa amin na ang lahat 
ng iyong nagawa ay para ma-doble 
ang bigat ng aming gagawin? Hindi 
iyan kaligtasan. At iniisip mo na 

ikaw ay ipinadala ng Diyos?

Mas espesyal 
ba siya

kay sa amin?

Isa siyang
panatiko!

Tayo'y 
naniwala sa 
kanyang mga 
paglinlang.

Kaya pala kayo'y walang
sapat na gawin? Gusto
ninyong umalis upang

sumamba sa inyong Diyos.
Tuturuan namin kayo na

huwag maging tamad.

Jehovah,
simula nang

akoy dumating
na nagsasalita sa
iyong pangalan,

ang mga bagay ay
lalong naging

masama.
Bakit niyo ako
pinadala dito?

Ako si Jehovah, ang
Diyos ng iyong mga ninuno,
at nakita ko ang paghihirap
at narinig ko ang mga iyak
sa aking bayang Israel. 

panahon na
upang matupad ang
aking pangako kay
Abraham at dalhin
ang mga taong ito

sa lupain ng Canaan.
Ikaw, Moises, ang
manguna sa kanila.

Subalit ako'y
hindi makapagsalita
ng maayos. Hindi 
ako pakikinggan

 ni Paraon.

Si Aaron ang magsasalita;
 ikaw ay makinig ka lang sa akin at magsabi 
sa kanya  ano ang sasabihin. Sa simula, si 
Paraon ay hindi makikinig sa iyo, subalit 
ako'y magpapakita ng lalong dakilang 

palatandaan hanggang makilala ng mga 
Ehipcio na ako  ang tanging Diyos na totoo.

Ha, ha, 
ano na naman 
ang ginagawa 
ninyo dito?

Sinasabi 
ni Jehovah, 

“pahintulotan 
mong lumabas ang 

aking mga tao.

Heto ang isang 
palatandaan na nagsalita 

si jehovah.

Ha, ha, ha!
Iyan ay isang
salamangkang

panlinlang lamang.
Hindi iyan

makakapatakot sa
akin. Tawagin ang

lahat ng ating
salamangkero.

Ginawa
niyang parang

totoo ang
salamangkang

panlinlang.
 Di ba?

Saan kaya 
niya natutunang

gawin iyan?

Exodo 5:10-29, 7:7-11
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Halika magmadali
at dalhin mo iyong

salamankang linlang
na kung saan ginawa
mong ahas ang iyong 

tungkod.

Ang aming Diyos 
sa mga serpiyente, si 

Nesert, nagpadala sa amin 
upang sabihin sa inyo na 
gagawa ng maraming mga 

briks. Ha, ha, ha.

Moises, ano 
ang gagawin natin 

ngayon?
Mukhang mga sira

ulo tayo.

Exodo 7:11-12
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Tingnan! Ang
kanyang mga
ahas ay gusto

makipag-away sa
ating mga

ahas.

Ang kanyang
mga ahas

ay kinain ang
mga atin!

Nilunok nitong
lahat ang ating

ahas

Huwag mong
sabihin ito'y kakain
pa ng isa! Ang ating 
diyos, si nesert, ay 

magagalit. 

Paano 
nangyari ito!

Ang
kanyang
ahas ay

kinain ang 
bawat isa 
ang mga 

ahas 
natin.

Si Jehovah
ang Diyos ng

manlillikha. Sinabi
niya, “pahintulutan
mo ang aking mga
tao na lumabas.”

Exodo 7:12
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Hindi ko alam, paano
mo ginawa iyan, ngunit hindi ako

 papayag sa inyo sa pagdala sa aking
 mga alipin dahil lamang sa ikaw ay 

nakagawa ng salamangkang linlang.
Umalis ka sa aking paningin!

Bakit tayo'y 
pinadala ni jehovah 

kasama ang palatandaan na 
ang mga salamangkero ng 
Faraon ay makakopya? Sa 

iilang minuto, tayo'y naging 
parang mga luko-luko.

Exodo 7:13: at 
pinatigas niya 
(Diyos) ang 

puso ng Faraon, 
kaya hindi siya 

nakinig sa 
kanila, gaya ng 

sinabi ng 
Panginoon.”

Hindi ko alam, ngunit
sinabi ng Diyos na patitigasin

niya ang puso ng Faraon. Sigurado
itong naging ganoon. Nakita mo
ba paano siya nagalit nang kinain
ng  aking tungkod ang kanyang

alagang mga ahas?

kailangan kong 
makahanap ng lugar 
upang makipag-usap 
kay Jehovah. Hindi ko 

alam ano ang susunod 
na gagawin.

Nakipagtagpo ang Diyos kay Moises muli at sinabi 
sa kanya kung ano ang susunod na gagawin. Ang 

mga ehipcio ay kumukutya kay Moises. Ang kanyang 
sariling mga tao ay tumanggi sa kanya dahil lalong 

naging matindi ang pagmamalupit ni Faraon sa 
kanila. ngunit si Moises ay naniwala sa Diyos at 

sumunod kahit na hindi nya naiintindihan.

Nagsalita si
Jehovah, “Dahil ikaw ay

tumanggi na ang aking mga
tao ay lumabas, upang

malaman mo na ako ang
totoong Diyos, ang lahat
ng mga tubig sa Ehipto ay

maging dugo.”

Ngayon iyan ay 
kahanga-hanga. Paano 

niya ginawa iyan.

Puntahan ninyo. 
Kunin ang aking mga 
salamangkero. Ang 

Diyos sa Nile ay siyang 
magpahinto nito.

Exodo 7:15-21
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Tingnan 
ninyo? Ang aking 

mga salamangkero 
ay makagawa rin nito. 

Hindi ako mahimok 
dahil sa inyong mga 

salamangkang 
linlang.

Di pa ako nakakita
ng kahit ano na ganito sa

aking buhay. Kahit na ang maliliit
na mga lawa ay naging dugo. Ano

ang sinabi niya ang pangalan
ng kanyang Diyos?

Di ko talaga narinig 
na sinabi nila. Ano ang 

kaibahan ang magawa nito? 
Tayo'y merong libu-libong 
diyos. Ang Diyos sa ilog 

Nile ay magagalit.

Isang
Diyos? Iyan ay

nakakatawa.

Ang mababaho na
dugong tubig ay

biglang nagpalabas ng
milyong mga palaka.

Pitong araw pagkatapos na ang tubig
ay naging dugo, nagdala na naman ni Moises

ng paghatol ng Diyos sa Ehipto.

Pahintulutan
na ang mga tubig
ay magluwal ng
maraming mga

palaka.

Iyang taong
si Moises

nagsasabi na ang
kanyang diyos ay
ang nag-iisang 

Diyos.

Exodo 7:21-25, 8:6
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Ang aking 
bahay ay puno 
ng mga palaka.

Ang buong 
ehipto ay napuno 
ng mga palaka. 
Ang mga Diyos 

ay galit! Saan ba ang 
ating mga pari? 
Wala ba silang 

magawa?

Nakita mo ba, 
Faraon? Kaming 

mga salamangkero 
ay nakagawa rin 
ng mga palaka?

Bakit sila gumagawa
pa ng maraming palaka?

Di ba marami nang binigay si 
Moises sa atin. Ngayon 
nagbibigay pa sa atin
ng dagdag si Faraon.

Bakit di mo na sila
payagan na pumunta sa

disyerto tulad ng hinihingi
nila? Di na natin kayang 

madagdagan pa ito.

Tawagin si 
Moises. Gusto 

kong makipag-usap 
sa kanya.

Sabihin kayJehovah na alisin ang 
mga palaka. Kung gagawin niya ang 
ganoon, pahintulutan ko ang mga 
tao na umalis at magsakripisyo.

Sabihin mo sa
akin kung kailan mo 

gustong mamamatay ang 
mga palaka at ito'y

mangyayari.

Bukas ng 
umaga.

Sabihin mo sa
akin kailan mo gusto
ang mga palaka na
mamamatay at ito'y

mangyayari.

Opo, 
panginoon, 
tulad ng 
sinabi mo

Exodo 8:7-10

Eaaaiiiii!Eaaaiiiii!
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Nang makita ni Faraon na ang
mga palaka ay namatay sa panahon
na itinakda niya, siya'y  nagmatigas
sa kanyang puso sa pagpahintulot

sa mga Hebreo na umalis.

Anong klaseng Diyos 
itong si Jehovah na 

nagpuno sa ating lupain 
ng mga palaka?

Anong nagpaisip
sa iyo na isang

Diyos ang gumawa
nito? Maaring ito'y
isang natural na

pangyayari.

Samakatuwid paanong
si Moises nakaalam na

ito'y mangyayari upang siya
ay makapanghula nito? At
paano niya nalaman ang
takdang oras na silang
lahat ay mamamatay?

O, tumahimik ka at
magpala, baka 

tayo'y di 
makatapos.

At sinabi ni Jehovah kay 
Moises,Sabihin kay Aaron, iunat
ang iyong kamay at hampasin

mo ang alikabok ng lupa upang
ito'y maging mga kuto sa
buong lupain sa Ehipto.”

At lahat ng alikabok
sa Ehipto ay

naging mga kuto.

Ngunit kamahalan,
siguradong ito'y gawa

ng Diyos. Walang tao na
makagawa sa mga bagay na
ginawa nung dalawa. Wala

tayong kapangyarihan.

Anong ibig mong
sabihin na hindi kayo

makagawa ng mga kuto? Ang
mga tao ay mag-iisip na ang

kanyang Diyos ay mas
makapangyarihan kay sa atin!
Salamangkang linlang, yan 

lang ba ang lahat ng
magagawa ninyo.

Merong natural na
pagpapaliwanag, ngunit hindi

natin mapagtiisan na makadagdag pa ito.
Tawagin si Moises. Sabihin sa kanya na
kung ang kanyang Diyos ay aalisin ang
mga kuto pahihintulutan  ko ang mga

hebreo na umalis upang magsilbi
sa kanilang Diyos.

Exodo 8:13-19

Ieeeee!

53



Ang mga kuto ay
nawala na, ngunit hindi ako 
papaya na umalis ang mga 

alipin. Pagkatapos ng lahat, 
ano pa ang magagawa ng

kanyang Diyos?

Nagsalita ang Diyos
kay Moises. Ang Diyos ang

nagsabi, “ako ay magpapadala
ng pulu-pulutong na mga

langaw sa Ehipto. Ang inyong
mga bahay ay mapupuno ng mga
langaw. Ngunit sa panahong ito

ako ay maglagay ng kaibahan
sa pagitan ng mga Ehipcio

at mga hebreo.

 
walang langaw sa 
aking bayan. Sa 

pamamagitan nito ang 
bawat isa ay makaalam 
na ako ang Diyos sa

buong lupain. 

Daddy, bakit ang
ating mga pari ay hindi
mapahinto ang taong

ito? Nasaan ang kanilang
kapangyarihan?

Wala akong 
alam kahit ano sa 

relihiyon. Iniisip ko 
lang ang sarili 
kong negosyo.

Ito'y tulad sa sinabi niya;
walang langaw sa mga Hebreo.

Maaaring ito'y gawa ng 
kanilang Diyos.

Hanapin mo 
si Moises.

Kung gayon umalis 
kayo, at magsakripisyo 
sa inyong Diyos, ngunit 

huwag umalis sa lupa 
ng Ehipto.

Kailangan kaming 
umalis at maglalakbay 

ng tatlong araw.

Sinabi ko maka-kaalis
kayo ngunit hindi kayo

maka-kaalis ng sobrang 
layo. Ngayon kausapin 
mo ang iyong Diyos  na 

alisin ang mabahong 
langaw na ito

Walang na isang
Langaw pa na naiwang

buhay sa buong
Ehipto. Ngayon iyan
ay isang milagro.

Tumahimik. Kayo
ay nagsasalita na parang

kayo ay naniniwala sa
taong ito.

Muling pinatigas ni
faraon ang kanyang
puso at tumangging
palabasin ang bayan.

Exodo 8:20-32
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Ang Diyos ay nagpadala muli ng
isang salot sa Ehipto. Lahat ng

kanilang mga baka, mga tupa, mga
kabayo, at mga kamel, lahat ay

nagkaroon ng kumakalat na sakit
at namatay. Subalit ang mga hayop
ng mga Hebreo ay hindi nagkasakit.

ang aming mga
hayop ay nangamatay

lahat at ang sa
inyo ay malulusog.

Paano mo iyan
maipapaliwanag?

Sinabi ni Moises
 ito ang Diyos ng ating

mga ama dumating upang
iligtas tayo galing sa 

malupit sa pagka-alipin, 
ngunit ako'y isang 

ordinaryong tao; wala 
akong alam sa mga

 bagay na iyan.Ang ating mga
pari ay nag-aalay ng

mga sakripisyo sa ating
mga diyos. Ang ating banal

na toro ay magagalit
at ipapahinto niya ito.

Sabihin kay faraon
na huli na. ang lahat nating

mga banal na toro ay namatay
lahat. Ang mga tao ay

nagalit nang malaman nila
na ang ating mga diyos ay hindi

makapagtanggol sa kanilang
mga sarili galing sa multong

diyos ng mga hebreo.

Nasaan ang
mga diyos ng

mga Ehipcio. Wala
ba silang

kapangyarihan?

Ngunit ang faraon
ay nagmatigas sa

kanyang puso.

Exodo 9:6-7
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Muli ang diyos ay
nagsalita kay Moises
at sinabi sa kanya na
magsabog ng abo sa
ibabaw ng siyudad at
ang mga Ehipcio ay

mapupuno ng mga pigsa

Sinabi ng Diyos, “dahil
hindi ka nagpahintulot

sa aking bayan sa lumabas,
ako ay magpapadala ng

nakakatakot na mga pigsa
na babalot sa inyo at sa

inyong mga hayop.”

O hindi, 
ayan na 
naman.

Tawagin ang mga 
salamangkero. Sabihin sa 

kanila na tawagin ang lahat 
ng kanilang kapangyarihan. 

Magsakripisyo sa mga 
diyos. Ipahinto ito.

Pinatawag mo 
ako, kamahalan?

Ikaw ay meron 
ding mga pigsa? Wala 

ka bang kapangyarihan
laban sa diyos na

ito ni Moises?

Lumayas kayo sa
aking paningin, kayong

walang kapangyarihang lipon ng 
mga huwad. Gumagawa kayo ng 

salamangkero at niloloko ang mga 
tao,ngunit alam ko na kayo ay 

nandadaya. Nasaan ang
 inyong mga diyos?

Bumangon kang maaga at tumayo
sa harapan ni Faraon at sabihin, “ang

diyos ng mga hebreo nagsabi, “payagan mo
ang aking bayan na lumabas. Sapagkat ang susunod

na salot ay mas masama. Ito'y magdadala ng
pagkawasak at papatay sa karamihan sa iyong mga
tao. Sa pamamagitan nito malalaman mo na walang
ibang diyos na tulad ko. Di mo alam ito ngunit ako
ang gumawa sa iyo upang maging faraon. Kita mo,
alam ko na ikaw ay magmamatigas sa iyong puso

at tumanggi sa pagpayag sa aking bayan
na lumabas.

ang iyong pagmamatigas ay
nagbibigay sa akin ng pagkakataon

na ipamalas ang aking kapangyarihan at
magdala ng hukom sa Ehipto dahil sa
inyong malupit na pagtrato sa aking

bayan. Ikaw ay nagtaguyod sa iyong sariling 
kapakinabangan at tumutol sa paggawa sa
aking kalooban, kaya bukas sa ganitong

oras ako ay magpapadala ng ulang yelo at
apoy na walang katulad na nakita

sa lupa noon pa man.

“Ako'y nagsabi sa iyo 
upang ikaw ay makapagbabala 

sa bawat isa upang ilagay nila sa 
loob ang kanilang mga sarili o ang 
kahit anong mga hayop, sapagkat 

ang lahat na nasa labas ay 
mamamatay.”

Exodo 9:8-19

56



Mangyayari
ito gaya ng

sinabi ni
Jehovah.

Ang hindi pumansin sa
 babala at inabutan na nasa

labas ay namatay.

Paano 
nangyari ang

bagay na 
iyan, ang 

apoy at yelo 
naghalo?

Makapangyariha
ng diyos

set, iligtas mo
kami.

Itay, paanong ang taong
si moises nakagagawa nito?

Ang kanyang diyos ba ay mas
makapangyarihan kay set,

ang panginoon ng kaguluhan
at mga bagyo?

Inaangkin
niya na meron 

lamang 
iisang diyos
at itong mga

hebreo ay
kanyang mga

anak .

Subalit wala ni  isa na
nakakita sa kanyang diyos,

kahit na ang mga hebreo. Ang
kanyang diyos, na inangkin na

isang espirito lamang, ay nagtangka
sa pagkumbinsi sa faraon upang

sila'y payagan sa paglabas papunta
sa disyerto upang sumamba.

O makapangyarihang set,
panginoon sa kagulohan at mga

bagyo, kami ay nagsusumamo sa iyo,
pahintuin mo itong nakasisindak na
mga bagyo. Siguradong ikaw ay mas

higit  kaysa di makitang
diyos ni Moises.

Exodo 9:23-26

Ahhhh!
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Hindi ito lalapit sa
atin- malapit lamang

sa mga Ehipcio.

Tatay, 
natatakot  ako. 
Ang apoy ba at 

yelo ay mahulog 
sa atin?

Hindi anak, si
jehovah ay nagpaparusa

sa mga Ehipcio dahil sa hindi
pagsunod sa kanya. Siya ay

nagpapakita sa kanila na ang
kanilang diyos sa mga

bagyo, si set, ay walang
kapangyarihan upang
tumulong sa kanila.

Ako'y nagkasala
laban kay jehovah. Ang

diyos ng mga hebreo ay matuwid
at ako at ang aking bayan ay 

masama. Hingin kay Jehovah na 
ipahinto ang apoy at yelo, at 
ako'y papayag sa iyong mga 

tao na aalis kaagad.

Pagkatapos na ako'y 
makalabas sa lungsod, iuunat ko 

ang aking mga kamay sa langit at ang 
salot ay hihinto. Sa pamamagitan nito
malalaman mo na ang lupa ay pag-aari

ni jehovah, subalit hindi mo
tutuparin ang iyong pangako. Wala

ka pang rin takot sa diyos.

Nang makita ni faraon na
ang bagyo ay nakalampas

na, siya'y  nagkasala pang muli 
at nagmatigas sa kanyang 

puso. Hindi niya pinayagan na 
lumabas ang mga tao.

Nagpadala pa ang diyos
 ng isang salot. Ang mga

balang ay dumating at
kinain ang bawat berdeng
bagay na hindi nasira sa

bagyo. Pagkatapos ang mga 
balang ngumuya patungo

sa mga bahay.

Talagang 
nakakatakot.

Exodo 9:26-35, 10:13-15
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Exodo 10:14-20

Mama! 
Mama!

Geb, diyos sa
mga halaman, hindi

mo ba nakita ano ang
ginawa ng diyos nitong 

mga Hebreo sa aming 
mga pananim?

Osiris, ipakita
ang iyong sarili
na malakas sa
araw na ito.

Pinatawag ni faraon si Moises at nangako na
papayagan na ang mga tao na humayo, ngunit 

nang kinuha ng Diyos ang mga balang, si 
faraon ay muling nagmatigas sa kanyang puso 
at tumangging isuko ang  kanyang mga alipin.

Ahhhhheeee!

Tanggapin
mo iyan!
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Pagkatapos nagdulot ang diyos ng
isang makapal na dilim na bumaba sa

ibabaw ng Ehipto. Sa loob ng tatlong
araw naging mas maitim kay

sa maulap na gabi, ngunit sa bahay
ng mga hebreo ay walang kadiliman.

Gusto ko
nang ipapatay

kayo noon pa man, 
ngunit

ito'y magpapatibay
na ang aming

diyos ay walang
kapangyarihan laban

sa inyong diyos.

Lumayas ka sa
Paningin ko. Di ko na 

makikita muli ang mukha 
mo, dahil sa araw na iyon

kayo ay mamamatay. 

Sinabi mo 
ang totoo ng 

minsan. Di na tayo
magkikita pang 

muli.

Ra, dakilang diyos 
sa araw. Makinig ka.Sa loob 
ng tatlong araw nagtago 
ka sa iyong sarili. Di mo ba 

matatalo ang diyos ng 
mga hebreo?

Ito na! isang katapusang
salot at ang faraon ay masayang tayo ay

lumisan sa ehipto. Sa hatinggabi sa gabing ito,
ang mamiminsala ay dadaan sa buong lupain

sa ehipto. Ang panganay na anak na lalake sa
bawat pamilya ay mamamatay. Parusahan ng

diyos ang kasalanan sa gabing ito. Ngunit
paano ang ating mga
panganay? Sila ba ay

mamamatay rin?

Exodo 10:22-29, 11:4-5, 12:3-7

Sinabii ni jehovah, “habang
ako'y dadaan sa buong lupain sa

gabing ito, papatayin ko lahat ng mga
panganay na lalake, kapag makita ko ang

dugo sa labas sa inyong mga pintuan ako'y
dadaan sa bahay na iyan, at ang panganay

ay di mamamatay. Maghintay sa inyong
bahay sa gabing ito, at kainin ang

kordero na inyong kinatay.”

Ang diyos
ay naghanda ng

kaligtasan sa lahat na
maniwala, humayo  kayo
ngayon at kumuha ng
isang batang lalakeng 
kordero o kambing, 

katayin ito sa gabing ito 
at ilagay ang dugo ng  
kordero sa gilid o sa

ibabaw ng pinto. 
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mag-impake kayo ng  inyong
mga gamit at maghanda sa pag-alis

bukas ng umaga. Hindi na kayo babalik
dito muli. Ito'y pagpaalam na sa ehipto
sa walang hanggan. Ito ang simula ng

panahon para sa inyo- ang inyong
unang araw.

Itay, isa
lamang ang ating

kordero. Di ba maaring
gumamit na lang tayo
ng pulang pintura o

anong bagay?

Kung gayon
ang korderong
ito ay namatay
para sa akin?

Para sa akin 
din. Ako, rin, ay 
isang panganay 

na lalake.

Anak, sinabi ng
diyos na magkatay ng isang 

kordero at ilagay ang dugo nito
 sa mga poste sa pinto. Kailangan 

nating gawin na sakto gaya ng 
sinabi niya. Nakita mo paano siya 
naghatol sa mga hindi sumunod 

sa kanya. Ang korderong ito
 ang mag liligtas sa iyo 
galing sa kamatayan.

Sinabi ni
jehovah, “kapag
ako'y makakita

ng dugo diyan sa
inyong mga pinto,
malalaman ko na
kayo ay naniwala
sa akin at hindi ko 

papatayin ang
kahit sino sa

loob ng
bahay.”

Mama, bakit 
si daddy nagpinta 

sa ating pinto 
ng dugo?

Exodo 12:26-28, 35-36

Pumunta kayo
ngayon sa inyong mga
panginoong ehipcio at
manghiram sa kanilang

mamahaling,ginto, mga alahas,
at pilak. Ang Diyos ay

nagpalambot sa kanilang
mga puso. Sila'y

magbibigay nang libre
at marami. ?

61



Bakit hindi ninyo 
pinatay ang kordero 
at kayo naglagay ng 

dugo sa inyong
pinto?

Ha, kayo'y
naniwala sa lahat ng

pamahiin na iyan? Paano
ang kaunti na dugo sa poste
ng pinto ay magpapahinto sa
pagdating ng kamatayan? Ang

aking anak na lalake ay
 hindi natatakot. Takot

ka ba, joikim?

ang mabuting diyos ay hindi
papatay dahil lamang sa di paglagay
ng kaunting dugo sa pinto. Paano

na iyong di nakarinig?

Itay, bakit 
ang gabing ito 
ay iba sa lahat 
ng mga gabi?

Dahil sa
gabing ito ang diyos

ay magpapadala sa kayang
maninira upang patayin ang
lahat ng mga panganay na

lalake na di naniwala sa kanya.
Ngunit kung siya ay makakita

ng dugo, siya ay dadaan
sa bahay na iyan.

ito ang simula sa 
panibagong  araw sa atin. Sa 

bawat taon  tayo ay magdiriwang 
sa paskuwa upang alalahanin ang  
pagliligtas ng Diyos sa atin sa 

kamay ni faraon.

O itay, makinig 
sa mga hiyaw! 

Ang namiminsala 
ay nandito na!

Huwag kayong 
matakot. Sumunod 
tayo sa Diyos. Ang 

dugo ay nasa poste ng 
pintuan. Kinakain na 

Natin ang tupa.

Ang aking
anak na lalake ay
namatay! O diyos 
ko, tulungan niyo 
kami. Tawagin si 

Moises.

Exodo 12:28

Ang salitang 
'pascha' sa hebreo, 
ay nangahuhulugan 

na “paglampas.”

Hindi a, sa
palagay mo ba ako'y
bakla? Ang relihiyon

ay para sa mga
mahihina. 
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ikinalulungkot ko,
ngunit huli na ang lahat. 
Kayo ay binalaan, subalit

 kayo ay hindi naniwala. Ako'y
natatakot na marami ang
mamamatay sa gabing ito

Ieeee!

Hindi, o 
diyos huwag 
ang aking 
sanggol!

Hindiiii!

habang ang namiminsala ay dumaan sa
lungsod ng gabing iyon, libu-libo ang

namamatay. Yaong naniwala at naglagay
ng dugo sa kanilang pinto ay nabuhay.

Ang ating 
anak na lalake 

ay patay na!

Magmadali! 
Dalhin si Moises 

dito kaagad.

Ano 
ang…?

Siya ang
panganay

sa kanilang
pamilya!

Uggg!

Exodo 12:29-31
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Pinatawag muli
ni faraon si

Moises.

Ngunit ang faraon 
ay di tumingin sa 
mukha ni Moises.

Ako'y nagkasala.
Kung maari umalis

kayo sa ehipto at dalhin
ang lahat ng mga hebreo

kasama ninyo. Ang
inyong diyos, si Jehovah

ay higit kay sa aking
matiis. Pagpalain mo ako

bago kayo aalis.

Gaya ng sinabi ng diyos sa kanilang mga
ninuno, pagkatapos ng 400 na taon sila'y

aalis sa ehipto. Ang mga ehipcio ay
nagbigay sa mga hebreo ng ginto at mga
alahas at pagkain, kahit ano ang kanilang

gusto at kayang dalhin. Ito'y isang masayang 
okasyon para sa mga anak na hebreo; ang 

unang araw ng isang bagong bansa.

Anim na raang libong 
lalake, kasama ang 

mga babae at mga bata, 
umalis sa ehipto upang 
maglakad patungo sa 
lupang ipinangako.

pinangunahan sila ng diyos sa araw sa
pamamagitan ng isang ulap, na

nagbibigay sa kanila ng lilim, at sa gabi
sa pamamagitan ng isang haligi ng

apoy, na nagbigay sa kanila ng liwanag.

Exodo 12: 21-22; 31-38
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