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Sinunod nila hanggang sila ay
nakarating sa mga bundok at sa dagat
na pula. Doon sila nagkampo habang
sila'y nag-uusap paano sila tatawid

sa malawak na katawan ng tubig.

Nang matapos na ang pagdalamhati 
ni faraon  sa kanyang anak na 
lalake, ang kanyang poot ay 

naragdagan kay sa una.
Hindi niya maintindihan bakit
niya pinalaya ang mga alipin.

Ihanda ang 
mga karwahe. 

Habulin ang mga 
hebreo. Patayin 
silang lahat, 
o dalhin sila 

pabalik.

Ito'y
mangyayari

gaya ng
iyong sinabi,
kamahalan.

Exodo 14:5-7
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Tingnan ninyo,
ang mga sundalong

Ehipcio ay dumarating!
Tayo'y nakulong sa

disyertong ito!

Dinala tayo ni
Moises dito upang

mamatay. Mas mabuti pa 
ang buhay-alipin kay sa
mamatay dito sa lugar 

na pinabayan tayo 
ng diyos.

Nang makita ng mga Ehipcio 
Ang mga kaawa-awang 

hebreo at naalala nila ang 
lahat ng kahirapan na ginawa 

ni Moises sa ehipto, sila'y 
handa nang pumatay.

Nasa gilid natin 
ang mga bundok at 

ang tubig Naman ay nasa 
harap natin. Tayo 

ay nakulong.

Walang nang
magagawa pa ang

diyos ngayon 
upang tayo ay 

iligtas

Tumayo kung 
nasaan kayo. Ililigtas 

tayo ng Diyos sa 
paraan na 

makapangyarihan.

Pinatigas ng diyos
ang puso ng faraon ng isa

pang beses. Pagkatapos
ng araw na ito, hindi niyo 
na talaga makikita ang mga

sundalong ehipcio.

Exodo 14:5-13
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Nang tila parang susugod na sana ang
 mga sundalong  ehipcio sa mga hebreo, 
bigla na lang bumaba mula sa langit ang 

isang malaking haligi ng apoy at humarang 
sa kanilang daan. Nang gabing iyon, ang 

mga hebreo ay may liwanag ngunit ang mga 
ehipcio ay nasa makapal na kadiliman.

Itinaas ni Moises ang kanyang
tungkod sa ibabaw ng dagat
at isang malakas na hangin 
mula sa langit ang umihip

sa ibabaw ng dagat,  nahati 
ang dagat at nag-iwan ito

ng tuyong daanan sa 
kailalimang sahig ng dagat. 

Ito ang pinaka kahanga-
hangang himala. Ang

mga anak ng Israel ay
naglakad patawid sa

dagat na tuyo ang lupa. 

Sa hinaharap sila'y aawit
tungkol sa isang diyos na

gumawa ng daanan sa dagat.
Malalaman ng bawat isa na

may iisang diyos lamang at ang
kanyang pangalan ay Jehovah.

Exodo 14:15-22
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Ito ay mas 
maganda kay sa 
anong bagay na 
nakita natin sa 

ehipto.

Ah, ang ating
diyos ang

pinakamagaling sa
lahat! Tayo'y nasa

gitna ng dagat.

Josias! Huwag
Kang pasaway!

Umalis ka diyan.
Alam mong di ka

marunong
lumangoy!

Gusto ko lang
Mahipo ang

magandang isda.

Nang malapit nang
makatawid ang mga hebreo,  
inalis ng diyos ang pader 
na apoy na pumigil sa mga 
ehipcio. Hindi nila nakita 

ang dagat na nahati, kaya 
sila'y dagliang nagpatakbo
nang matulin para mahabol 

ang mga hebreo.

Sumulong,
patayin
ang mga
hebreo!

Exodo 14:22-23
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Ngayon nakita
ninyo ang

kapangyarihan
ni Jehovah.

Tingnan ninyo, 
bumabalik na ang

tubig. Silang lahat
 ay malulunod.

Ang bawat ehipciong
sundalo ay nalunod sa
dagat. Ang kanilang mga
diyos na kahoy at bato
 ay hindi sila nailigtas.

Exodo 14:27-28
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Tingnan ang
lahat ng mga katawan.
Ang dagat ay napuno

ng mga patay na 
ehipciong sundalo.

Sigurado, si jehovah
lamang ang tanging panginoong 
diyos. Walang ibang makakagawa 
ng ganitong bagay. Palagi nating 

matatandaan ang araw na
 ito magpakailanman. 

Nang iniwanan na ang dagat at ang 
mga patay na ehipciong sundalo, 

ang mga hebreong anak ay sumunod 
kay Moises at sa ulap papunta sa

malawak na ilang. Sila'y nagpatuloy
sa pagkain at pag-inom ng kanilang

mga dinala mula sa ehipto.

Pagkatapos ng maraming araw ng
paglalakbay, ang ulap na nanguna sa kanila 

ay huminto sa mga balon ng tubig. Ang 
mga hebreo ay nagkampo doon hanggang 

ang kanilang pagkain ay naubos. Wala nang 
ibang lugar na mapagkukunan pa ng 

dagdag. Mukhang wala nang pag-asa.

nanatili na lang  sana 
kami sa ehipto at namuhay 
nang mas mabuti kay sa 

rito. Bilang alipin kami ay 
may sapat na makakain. 

Dito ay wala.

Oo, dinala mo 
ba kami dito 

upang mamamatay 
sa gutom?

Makinig kayo sa
akin. Hindi kayo
dumaraing laban
sa akin, ngunit

laban sa diyos na
ating sinusunod. 

sabi ni jehovah siya ay
magpapaulan ng tinapay galing sa 
langit. Sa bawat umaga makikita 

ninyo ito na tinatakpan ang lupa. 
Ang gawin lamang ninyo ay 

pulutin ito at kainin.

Anong sabi ni
Moises? Paano tayo

makakuha ng pagkain?
Ang mga bata ay
Nahihirapan na sa 

gutom.

Sinasabi niya na
 si Jehovah ay magpapa…

ulan ng tinapay
mula sa langit
tuwing umaga.

Malapit na ang oras ang araw
ay sisikat na. Naniwala ka ba 
na magkakaroon ng tinapay

 sa lupa gaya ng sinabi 
ni Moises?

Nakarinig ka na 
ba ng tinapay na 
nahuhulog galing 
sa himpapawid? 

Tayo ay maghihirap sa
gutom kung wala.

Hindi, ni alinman hindi 
pa  ako nakarinig ng isang daanan
 sa dagat. Maaaring itong diyos ni

Moises ang may likha ng sandaigdig.
Di ko ipinagpapalagay na ganong 

kahirap para sa kanya ang paggawa
 ng tinapay na mahulog mula sa 

himpapawid. Halika, oras na.
 tingnan natin.

Exodo 14:21-22,30, 16:2-3, 7-8
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Tinapay galing
sa langit, gaya
ng sinabi niya.

O ito'y 
masarap! 
Lasang 

pulutpukyu
tan.

Totoo nga, si
jehovah ay diyos
at si Moises ang
kanyang propeta.

Habang sila ay nasa ilang, ang
diyos ay nagpakain sa kanila ng
makalangit na pagkain ng mga
anghel, tinawag na manna! Ang
manna ay isang hebreong salita
na ang ibig sabihin, “ano ito?”

Habang ang ulap ay nakatayo sa ibabaw
ng kanilang kampo, ang mga hebreo ay

nanatili malapit sa mga batis ng tubig at
kumakain ng makalangit na tinapay, ngunit 

kapag ang ulap ay nagsimulang kumilos, 
sila'y nag-iimpake ng kanilang mga tolda at 

sinusunod ito sa hindi alam na ilang.

Subalit dumating 
ang oras Na sila'y 
naubusan ng tubig.

Binigyan nga 
tayo ng tinapay,
ngunit ngayon 
ay papatayin 

naman tayo sa 
uhaw.

Ang aking maliit
na anak na babae

ay mamamatay kung
tayo ay walang
tubig hanggang 

mayamaya.

Dapat nanatili na lang 
tayo sa ehipto. Sa susunod na 
araw ang lahat ng ating mga 

hayop ay mamamatay, at kasunod 
ang mga bata ay magsimulang 
mamamatay. Dapat patayin ka
 rin namin sa pamamagitan

 ng mga bato.

Ang diyos
ba ay kasama
natin o hindi?

Ako'y aalis at
makikipag-usap
kay jehovah.

Bakit natin dapat
pagdududahan?

Exodo 16:14-15, 17:2-4; Salmo 78:24-25

Tingnan!
Ito'y nasa 
lahat ng 

dako.
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Sinabi ng diyos kay 
moises ang dapat gawin.

Halikayo at tingnan
ang kapangyarihan ni
jehovah. Hindi kayo
naniniwala sa kanya.
Kayo ay naghihinakit

at nagrereklamo.

Siya ay nagbigay
sa inyo ng tinapay,
at ngayon siya ay

magbibigay sa inyo ng
tubig mula dito sa 

tuyong bato.

Ieeee!

Wakkk!

Exodo 17:5-6
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Ang tubig ay 
umaagos na 
parang ilog.

Muling kumilos ang ulap, at ang mga
hebreo ay nag-impake at sinunod ito sa

ilang sa isang bundok na tinawag na Sinai.

 Doon si Moises
nanalangin, at ang 

Diyos  ay muling 
nagsalita sa kanya.

 Ipaalala mo sa kanila
ang lahat na aking ginawa
sa mga ehipcio, kung paano
ko sila iniligtas, pinakain 

at binigyan sila ng
tubig mula sa isang

malaking bato.

sabihin sa kanila na
kung sila ay susunod sa 
aking kautusan, sila ay 

aking magiging espesyal 
na lahi ng higit sa lahat 
ng mga bansa sa balat 

ng lupa. Kung sila'y 
susunod, sila'y magiging 

isang kaharian ng mga 
saserdote. moises, kapag ako'y

magsasalita sa iyo, ako ay
darating sa isang makapal
na ulap upang ang mga tao
ay makakita at makarinig

at makaalam na ako 
nga ito.

Exodo 17:6, 19:1-6,9
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Kami ay susunod.
Gagawin namin ang
Lahat ng sasabihin 

ng diyos.

Kaya lumakad na
 kayo, labhan ang inyong 

mga damit at maligo; 
ihanda ang inyong mga 
sarili sa pagsamba sa 
diyos. Tatlong araw 

simula ngayon ang diyos 
ay  bibisita sa inyo.

Gaya ng iniutos ng diyos, sa ikatlong araw
ang lahat ng mga tao ay magtitipon sa

harap ng bundok upang hintayin ang diyos
na magsalita. Ang kahanga-hangang ulap

ay bumaba sa bundok at pagkatapos…

Moises, 
umakyat ka 
sa bundok.

Moises, ako ang
diyos na Jehovah, na

nagdala sa inyo mula sa
lupain ng Ehipto. pag ikaw
ay bumaba, maglagay ka ng

mga bakod palibot sa
bundok na ito. 

kung meron man
ibang mga tao na 

humipo sa bundok na 
ito, sila ay 

mamamatay. bibigyan 
kita ng sampung 

kautusan na kailangan 
mong sabihin
sa mga tao.

Si moises ay
bumaba sa bundok
at sinabihan ang
mga tao ng lahat
ng mga sinabi ng 

diyos.

Exodo 19:7-25
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Huwag kang magkakaroonng ibang diyos maliban sa 
akin.

Hindi kang gagawa nglarawan ng kahit sino manupang gamitin na katulong
sa pagsamba.

Huwag sabihin ang akingpangalan ng walang
katapatan at

pagkaseryoso.

Ang ikapitong araw saIsang-linggo ay kailanganisantabi upang sumamba
sa akin.

Igalang mo ang iyong
ama at ina.

Huwag kang papatay.

Huwag gumawa ng sekswalna mga gawa kasama angkahit sino maliban sa 
iyong

pinakasalang kabiyak.

Huwag kang magnakaw.

Huwag kang magsalita ngmaling balita ng ibang 
tao.

Hindi ka dapat magnais
ng pag-angkin sa kahitanong bagay na pag-aari

ng ibang tao.

Exodo 20:3-17
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Nang si moises ay nakababa
sa bundok, tinipon niya ang

pitumpung mga lider sa
Israel at sinabi sa kanila
ang kautusan ng diyos.

gagawin 
namin ang 
mga ito

ang mga
 ito ay 

mabubuting 
utos

Kayong pitumpung kalalakihan
ay babalik sa bundok kasama ako.

Ang diyos ay makikipagtagpo sa inyo doon 

tulad sa akin. Makikita ng  inyong mga 

sarili. Ngunit ako'y kailangan

munang magsulat sa isang aklat ang 

kautusan na sinabi ng diyos sa akin.

Si moises ay naging maingat sa pagsulat sa
bawat isa gaya ng sinabi ng diyos. Ang

espirito ng diyos ay tumulong sa kanya
upang hindi makagawa ng kahit anong mali.

Nang si moises ay
nakatapos sa pagsulat
ng mga salita. Tinipon
niya ang mga tao na

sama-sama at
binasa ang salita ng

diyos sa kanila.

Ang lahat ng 
sinabi ng diyos 

ay mabuti, at kami 
ay susunod dito.

Kaya ang bansang israel ay gumawa ng isang
kasunduan sa diyos. Siya ay magpapala sa
kanila, magbigay sa kanila ng buhay, at

iligtas sila mula sa mga kaaway, at sila'y
magiging masunurin sa lahat ng kanyang
kautusan, na namumuhay sa katuwiran.

Inutusan ng diyos si Moises
na mag-alay ng isang

dugong sinakripisyo at
iwisik ng dugo sa mga tao.

Ang lahat ay makasalanan,
karapatdapat sa kamatayan,
kahit na si moises at aaron.

Ngunit ang diyos ay mahabagin.
Siya ay nagbigay ng isang daan
sa pagtakas. Sa pamamagitan
ng pagpatay sa inosenteng

kordero at pagwisik sa dugo sa
bansa, ang diyos ang magtatakip
sa kanilang kasalanan at hindi

sila papatayin ayon sa
nararapat. Ang kordero na

hindi nararapat sa kamatayan
ay namatay sa halip ng

karamihan na makasalanan na
karapatdapat sa kamatayan.

Ngayon na ang
inyong mga kasalanan
ay natakpan. Kayong

70 ay aakyat sa bundok
at inyong makikita
ang kaluwalhatian

ng diyos.

Exodo 24:1-8
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Kaya ang 70 mga
matatanda sa Israel ay

sumunod kay moises
paakyat sa bundok na

kung saan ang diyos ay
nagsalita kay moises.

Bigla na lang, sa 
harapan nila ay 
nagpakita ang 

trono ng diyos.

Ang 70 mga matatanda ay
nagmasid habang si moises
ay umakyat sa bundok at
nawala sa kumikinang na
kaluwalhatian ng diyos.

Ang gayong 
kagandahan!

At 
kaluwalhatian.

Walang ibang 
tao gaya ni Moises 

na nagsalita sa diyos 
mukha sa mukha.

Exodo 24:9-10

Ang 
kaluwalhatian 

ng diyos!
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Moises, ikaw ay
magpagawa sa mga tao
ng tabernakulo upang
ako'y sambahin. Ito'y

magkakaroon ng altar
upang mag-aalay ng mga

sakripisyo at isang
banal na lugar kung saan 
ako'y makikipagtagpo sa

mataas na saserdote isang 
beses sa isang taon sa 

buong lahi niyo.

Sasabihin ko sa iyo
ang saktong paraan paano

gumawa ng tabernakulo. Ang
tribu ni Levi ay maging aking
mga saserdote, at si aaron, 
at ang kanyang mga anak na 
lalake, ang magiging mataas 

na saserdote. Sila'y 
magtuturo sa mga tao

upang maging matuwid at
sila ay mag-aalay ng mga
sakripisyo kapag ang mga

tao ay magkasala.

Mga ilang linggo
na ang nakaraan nang

siya ay naglaho sa
apoy sa bundok sa
iyon. Baka patay na

siya ngayon. Oo, hindi tayo
maaring nakatayo lang
dito sa ilang na ito ng

magpakailanman.

Kailangan
natin ng isang

diyos na mamumuno
sa atin gaya ni

moises.
Tayo ay

gumawa ng
isang gintong

larawan ng
ating diyos.

Si moises
ay patay na. si

aaron ang gagawa
sa atin ng isang
diyos na ginto
upang manguna
sa atin pabalik

sa ehipto.

Ibigay sa amin 
ang inyong 

ginto.

Sa pamamagitan ng kanilang sariling
mga kamay, ang mga mangmang ay
lumikha ng isang imahen ng isang

toro at tinawag ito na isang diyos.
Ang orihinal na larawan ni satanas

nang hindi pa siya nagkasala ay parang 
isang toro. Kahit na hindi alam ng mga 

tao, si satanas ay nagbigay inspirasyon
sa kanila upang sumamba sa kanya.

Si aaron ay sumunod
sa kagustuhan ng mga

tao at tinulungan
sila sa pagpanday sa

diyos na ginto.

Exodo 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; ezekiel 1:10, 10:11, 28:14
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Narito ang inyong 
diyos na nagdala sa inyo 

galing sa lupain ng ehipto. 
Bukas tayo ay magproklama 
ng isang malaking sakripisyo 

at pagsamba kay jehovah.

Si aaron ay sobrang mang-mang.
Alam niya na ang larawan ay

hindi isang diyos. Ngunit
siya ay natakot sa mga tao.

Nagutos na ang diyos
sa kanila na huwag gumawa

ng kahit anong larawan
na isang katulong sa

pagsamba, ngunit sila ay
sumusunod sa kanilang
sariling imahinasyon.

sumayaw ang mga tao at
ginawang hubad ang kanilang sarili. 

Sila'y nalasing at nangalunya.
Ang diyos ay handa na upang

patayin silang lahat at ipadala sila
sa mga apoy na ihinanda niya para

sa mga diyablo at mga anghel.

Nakipag-usap ang Diyos kay moises at sinabi,
“bumaba ka na ngayon. Ang mga tao ay gumawa
ng isang malaking kasalanan. Silay ay hubo't

hubad sa kanilang sarili at sila'y smayaw
sa harap ng isang diyos-diyosan. Papatayin
ko silang lahat. Ang kanilang mga puso ay

matigas. hindi silang gumagawa ng katuwiran.”

Exodo 32:5-10
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Nagalit si moises nang makita niya ang mga
tao ay nakalimot na sa diyos at gumawa sa

kanilang sarili ng isang diyos-diyosan.

Hindi ninyo
tinupad ang

kautsan
ng diyos!

Binasag ni moises
ang batong tapyas
kung saan isinulat

ang kautusan.

Di ba sinabi niya
na huwag magkaroon ng 

ibang mga diyos maliban kay 
jehovah? Ang rebulto ba na 
gawa ng inyong sariling mga 

kamay maaari ninyong 
tagapaglikha?

pinukpok ni moises ang
gintong baka at Dinurog

upang maging pulbos.

Exodo 20:3-4; 32:15-20
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Kung kayo ay nasa panig
ni jehovah, pumunta dito at

tumayong kasama ko. Kung nais
ninyong sumamba sa mga

diyos sa ehipto, kung gayon
manatili kung saan kayo.

Kami ay 
susunod 

sa diyos ni 
Abraham, 
isaac, at 
jacob.

Hinihiling naming 
na sumunod sa diyos 

na humawi sa  dagat na 
pula, kahit na siya ay

walang larawan.

Ang parusa ng
kasalanan ay kamatayan.

Sabi ni jehovah sila'y
kailangang mamatay. Ngayon
dalhin ninyo ang inyong mga

tabak at patayin lahat
yaong gumamit ng mga
larawan na katulong

sa pagsamba.

Maawa ka!

Tatlong libong
sumamba sa 

diyos-diyosan at mga
nangalunya ay pinatay

sa araw na iyon.

Huwaggg!

Exodo 32:26-28

Hiwain!
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Umakyat si moises sa bundok, at
muli, sinulat ng diyos ang sampung

kautusan sa dalawang tapyas na
bato. Nang si moises ay bumaba ,

ipinakita niya sa mga tao ang
kautusan ng diyos, at silang lahat ay

nagkasundo sa pagsunod nito.

Sabi ng diyos kayo ay
matitigas ang puso at rebeldeng
mga tao. Nang kayo ay nagkasala,

sinabi niya na gusto niyang patayin 
kayong lahat, subalit ako'y

nanalangin para sa inyo, at aalisin 
niya ang inyong kasalanan. Si
jehovah ay talagang maawain

at mapagpatawad.

Binigay ng diyos ang mga 
direksyon upang gumawa ng isang 

tabernakulo. Kung tayo ay gagawa nito ayon
 sa kanyang kagustuhan, kakatagpuin niya tayo 
doon. Dahil tayong lahat ay makasalanan, ang 

diyos ay naghanda ng paraan kung saan 
tayo ay makakalapit sa kanya. 

ang mga levita ay mag-aalay
 ng mga dugong sakripisyo sa bawat araw. 

Isang beses bawat taon, ang dugo ay ilalagay 
sa arko ng kasunduan. kapag nakita ng diyos 
ang dugo sa arko, katulad ng ginawa niya sa 
ehipto, kukunin niya ang ating kasalanan, at 

tayo ay hindi mamamatay. Ito ang paraan
ng diyos sa pagpapatawad.

At natapos ang tabernakulo, at ang 
mga saserdote Ay nagsimula sa 
pag-alay ng araw-araw na mga 

sakripisyo. Kapag nakita ng diyos 
ang pananampalataya ng mga nag-

aalay sa dugo ng mga hayop, inaalis 
niya ang kanilang mga kasalanan.

Ngunit ang mga tao
ay hindi nasiyahan sa
kanilang pamamalagi
sa ilang, kaya sila ay

nagrereklamo sa lahat
ng panahon.

Dumating ang isang araw na
ang kanilang mga reklamo at
hindi pagpaniwala ay naging
sanhi upang ang diyos ay

magdala ng hatol sa kanila.

Eek! Tingnan
ninyo. Mga

ahas… 
napakarami 

nila!

Naglaan ang diyos ng maraming
makamandag na ahas na

papasok sa kampo at maghanap ng
maiinit na katawan. Ang diyos ay

maawain, ngunit hindi niya
pahihintulutan ang kasalanan na

magpatuloy magpakailanman.

Exodo 34:28-32, 39:32; mga bilang 21:5-6
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hindi nagtagal ang
kampo ay napuno ng mga

makamandag na ahas.

 Diyos ko
tulungan
mo kami!

Kahit sa silid ng 
mga tolda ang 
mga ahas ay 

nakapasok sa gabi.

Tulungan niyo ako. 
Natuklaw ako.

Huwag!

Huwag, joab!

Inay!

Kahit ang mga
bata ay naghirap

dahil sa kasalanan
ng magulang.

Mga bilang 21:6

shis
sss

shis
sss
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mula sa buong
kampo ang mga iyak

ng paghihirap at
pagdalamhati ay
maririnig. Ang 

kabayaran
ng kasalanan ay

nakakatakot.

Ganito sa buong
kampo at lalong nagiging
masama sa bawat minuto.
Marami na ang namatay.

Kailangan
hanapin natin si

moises. Siguradong
ito'y gawa ng diyos. Siya

ay galit sa mga tao
dahil sa kanilang mga

kasalanan.

Kaialangan mong
makipag-usap sa diyos.
Kami ay karapat-dapat

Sa parusang ito, ngunit
Hilingin mo sa kanya na

magpakita ng awa.

Kailan ba 
matututo ang mga 

tao na ang diyos ay 
seryoso tungkol sa
kasalanan? Kailangan 
nilang sumunod sa 

kanyang mga kautusan 
at maging

banal na bansa.

O diyos, kaawaan
mo ang iyong bayan.

Patawarin mo
ang kanilang mga

kasalanan.

Mga bilang 21:7-8

Wakk
!

humayo ka, gumawa
ka ng isang ahas

na tanso, kagaya ng mga
kumagat sa mga tao.

Ilagay mo ito sa isang haligi
upang ang lahat ay makakita.

Sabihan sila na tumingin
lamang sa tanso na

ahas at sila ay
gagaling kaagad.
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Nagbigay ang diyos
ng isang paraan.

Tumingin lamang sa
tansong serpiyente at

kayo ay gagaling.

Siya ay 
mamamatay.

Hindi! Ang
diyos ay nagbigay

ng paraan. Buksan mo
lang ang iyong mga mata

at tumingin. Tumingin
at mabubuhay ka!

Milagro 
ito!

Kailangan 
natin sabihan 

ang iba.

Ito'y
nangyari sa
akin! Sabihan

ko ang iba.

Tumingin at 
mabuhay!

Mga bilang 21:9
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Bakit ka nagbiro
sa kanya ng maling

pag-asa?

Ang iba ay 
nakatingin na at 

gumaling na.

Di mo ba nakikita na
ako'y mamamatay na?

bakit ka pa nag-abala sa
akin sa pamamagitan
ng kalokohan iyan?

Patay 
na siya!

Nalulungkot
ako ayaw 
niyang

maniwala.

maarami
siyang

pagmamataas.

minsan pa nakita uli ng mga tao ang 
kapangyarihan ng diyos. Ang kampo 
ay kumilos palayo sa mga ahas at 
ang buhay ay nagbalik sa normal.

Subalit ang mga tao ay
nagpapatuloy sa paggawa
sa kanilang mga sariling 

paraan, madalas na
nabibigo sa pagsunod sa

kautusan ng diyos.

Ang mga anak ng israel ay
sumunod sa ulap. Pinakain

sila ng diyos sa pamamagitan
ng manna galing sa langit at
nagbigay ng tubig sa kanila

upang makainom.

nais sana niya na manguna papunta sa
lupang pangako, ngunit sila ay masuwayin at
ayaw nilang sumunod sa kanyang kautusan,

kaya ang diyos ay nagdulot sa kanila na
magpalibot-libot sa ilang sa loob ng 40 ka taon.

Mga bilang 21:9, 32:13
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Moises, sa tingin mo ay ikaw lamang ang malapit 
sa diyos.  Kami rin ay banal na katulad mo. Sa totoo lang, 

ang buong kongregasyon ay banal.  Wala nang makasalanang 
naiwan sa amin. At ang diyos ay nakatira sa amin. Hindi na namin 

kayo kailangan ni aaron na magpalibut-libot, sabihin sa amin 
kung ano ang gagawin at para gawin ang inyong mga sarili na 

mga hukom sa ibabaw namin. Kami rin ay may kakayahan
na maging mga hukom katulad sa niyo.

Oo, ako ay pagod
na sa lahat ng paglilibot
sa disyerto na pinapatay 

kami ng diyos dahil sa
maliit na bagay.

Oo, ito'y kamalian
ni moises. Siya'y

masyadong maraming 
inaasahan sa amin.

pumunta si moises
sa tabernakulo at

nagtanong sa diyos
ano ang gagawin.

Nagsalita ang diyos:
“umaako kayo ng sobrang 

responsibilidad sa inyong mga 
sarili, mga anak na lalake ni Levi.
Gusto ninyong maging saserdote
Ang ibang tao pero hindi naman 

sila hinirang ng diyos.”

Bukas ang panginoon
ang hahatol sa pagitan  natin lahat
 at malalaman natin kung sino ang 

mga saserdote ng diyos; kung
sino ang banal at hindi. Pumunta

kayo sa tabernakulo bukas ng umaga.
Dalhin ninyo ang insensaryo

na may apoy sa loob.

Mga bilang 16:2-6
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Ng sumunod
na araw.

Ang diyos ay makikipagtagpo
sa atin ngayon dito, at

siya ang pipili. makikita natin
ang kanyang kapangyarihan

at kaluwalhatian.

lumapit kayo,
kayong nagpapahayag
 ng iyong kabanalan, 

kayong nagnanais maging 
saserdote at manguna

 sa mga tao.

Ihiwalay ang inyong
mga sarili mula
sa masasamang

taong ito. Ako'y handa
nang patayin sila.

Lumayo ka mula sa
kanilang mga tolda.

Huwag lumapit sa
kanila kung hindi kayo
 ay mamamatay kasama

nila. 

Mga bilang 16:19-24
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Nandito ang isang
pagsubok. Kung ang mga

taong ito ay mamamatay sa
normal na kamatayan,

samakatwid malalaman ninyo
na ako'y isang huwad na 
propeta na ang diyos ay 

hindi nagsalita sa 
pamamagitan ko. 

ngunit kung ngayon 
kayo ay makakita

ng bagong bagay, kung
ang lupa ay bubuka at
lulunok sa kanila at

sa lahat ng kanilang mga 
pag-aari pababa sa hukay 

ng impyerno, kung 
gayon malalaman ninyo 

na sila ay nagkasala 
laban sa diyos at ako 
ang kanyang propeta.

Yieeeee!

Hindi!

At ang lahat ng mga lalake na
naghangad na maging mga saserdote 

ay kinain ng buhay ng apoy sa
impyerno na inihanda para sa diyablo
at sa kanyang masamang mga anghel.

Krakk!

Mga bilang 16:28-33

Broommmm!

Tulong!
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Pulutin ang
kanilang mga 

tansong insensaryo 
at gawin ninyong 

pantakip
para sa altar. 

pag makikita niyo ang
tansong takip sa altar,

 maaalala  niyo ang araw na ito,
na winalang-bahala ng mga tao

ang kautusan ng diyos at 
hinangad sa kanilang mga sarili 

na maging saserdote.

Yan ang isang araw na hindi 
makakalimutan ng mga anak ng 

Israel.  Nilinaw ng diyos
na si moises ay kanyang propeta, 

at yaong mga tao lamang na 
kanyang hinirang ay maaaring 

maging saserdote.

Ang kaluwalhatian ng diyos ay
palaging nakatayo sa ibabaw ng

tabernakulo at maluwag sa kalooban 
ng mga tao na sumunod

kay moises papunta at pabalik sa
ilang sa loob ng 40 na taon.

Ang kaluwalhatian
ng diyos ay nasa atin

at nagbibigay siya 
ng tinapay mula

sa langit.

Patuloy ang pagpapaulan ng diyos ng
tinapay mula sa langit, at siya naglaan
sa kanila ng tubig galing sa malaking

bato. Ang haligi ng apoy ang nagtakip sa
kanila sa gabi at ang ulap sa araw. Sila ay
natutong sumunod sa kautusan ng diyos.

Mga bilang 16:37-38
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Ang mga saserdote ay nag-
lilingkod sa tabernakulo at nag-

aalay araw-araw na mga sakripisyo 
gaya sa inutos ni moises.

Pagkatapos ng 40 taon sa
ilang, habang ang bawat isa ay

naghahanda sa pagpasok sa
lupang ipinangako, tinawag ng

diyos si moises paakyat sa
bundok. Doon, pagkatapos ng

huling pakikipag-usap
sa diyos, siya ay humiga at

tahimik na namatay.

Kaagad, ang kanyang espiritu
ay pinapasok sa presensya ng
diyos. Mananatili siya doon
hanggang sa katapusan ng

panahon kapag siya ay sumama
na uli sa kanyang bayan sa lupain

na ipinangako kay abraham.

(Humigit-kumulang 1451 BC) deuteronomio 34:4-5
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Halos 500 taon na ang
nakalipas nang tinawag ni
jehovah si abraham upang

umalis sa kanyang bayan at
lumakad sa lupain na ibibigay 

ng diyos ay sa kanya.

Ang pangako ng diyos
kay abraham at sarah
upang maging dakilang

bansa mula sa
kanilang anak na

lalake na si Isaac ay
natupad. Ang 12

anak na lalake ni
jacob, na ang kanyang

pangalan ay naging
israel, ay naging 12

tribu at maraming tao.

Sila ay iniligtas mula sa pagka alipin,
gumala sa disyerto kasama si moises,

tumanggap ng kautusan ng diyos, at ngayon
sa katapusan ay pumapasok sa lupang

pangako. Sa buong panahon ng paglalakbay 
sa ilang,  isang batang lalake ang palaging 
nasa tabi ni moises, nagmasid at natuto sa

pamumuno sa bansang Israel.

Ang batang lalakeng
si Josue ay lumaki

upang maging malakas
 na mandirigma.
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Pagkatapos mapunta si 
moises sa diyos, si Josue
ay napili ng diyos upang

mamuno sa mga tao papunta
sa lupang ipinangako ng

diyos kay abraham.

Ang mga tao ay nakaalala sa hula
na sila ay magiging dayuhan sa isang
banyagang lupain at pagkatapos sa

400 na taon sila ay dadalhin pabalik sa
lupa ng kanilang mga ninuno. Tinupad 

ng diyos ang kanyang salita.

Sa araw na sila ay
tumawid sa jordan, ang
manna galing sa langit
ay huminto na at sila ay

kumain sa sariwang
pagkain mula sa lupain.

O kabiyak ko,
ito'y isang

kahanga-hangang
lupa na ibinigay  sa 

atin ng diyos.

Oo, ito'y isang
magandang lugar sa

pagpapalaki ang ating mga
anak at turuan sila na
mamuhay sa kabanalan

at kapayapaan.

Deuteronomio 34:9; Joshua 5:12
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