




Kira-kira 1855 SM.Kira-kira 1855 SM.

Selama masa kelaparan, Yakub, 
cucu Abraham, membawa kesebelas 

anaknya beserta anak-anak beserta 
para pelayan mereka untuk 

tin�al di Mesir.

Kejadian 46:5-7Kejadian 46:5-7
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Nama Yakub telah berganti menjadi israel. 
Dengan cepat, keturunan Yakub menjadi sangat 
banyak dan jumlahnya melebihi bangsa Mesir.

Firaun, pemimpin Mesir, memaksa 
keturunan israel melakukan 

pekerj�n kasar.

Setelah diperbudak selama 
lebih dari 300 tahun, bangsa 
israel telah melupakan janji-
janji yang A�ah buat kepada 
para nenek moyang mereka.

Bangun, 
kau anjing 

ibrani!

Kasihanilah 
saya! saya 
tidak bisa 

bekerja lebih 
keras lagi!

A�ah telah memberitahu 
Abraham jika bangsanya akan 

menjadi budak di sebuah negeri 
asing. Namun, setelah 400 tahun, 
Dia akan menghakimi bangsa itu 
dan membawa umat-Nya kembali 

ke Tanah Perjanjian.

Firaun yang takut karena bangsa 
Yahudi menjadi terlalu banyak, memutuskan 

membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir.

Tidak! 
Jangan bayiku! 
Kau tidak boleh 
melakuka�ya!

Keluaran 1:1-22Keluaran 1:1-222



Kira-kira tahun 
1525 SM.

Kira-kira tahun 
1525 SM.

Tapi Bu, apa 
yang harus aku 

katakan kepada para 
prajurit dan tetan�a 
jika mereka bertanya 

di mana bayi kita?

Bu, kau yakin 
keranjang 

ini tidak akan 
bocor?

Keranjang 
ini dilapisi ter 
cair, ia akan 
mengapung.

Apa 
kita akan 

bertemu lagi 
denga�ya, 

Bu?

A�ah akan 
menjaganya. 
Tin�a�ah di 
dekatnya dan 

awasi dia.

Dengar! 
Ada suara 

tangisan dari 
keranjang 

itu!

Dia mungkin 
salah satu bayi 
orang ibrani. Dia pasti 

lapar.

Aku ingin 
mengasuhnya 

jika aku dapat 
menemukan orang 

yang bisa 
merawatnya.

Di situ 
ada seorang 
anak ibrani.

 Mungkin dia kenal 
seseorang yang 
dapat merawat 

bayi ini.

Keluaran 2:3-7Keluaran 2:3-7

Katakan saja yang 
sebenarnya. ibunya 

membuang bayi itu ke 
sungai agar para 

prajurit tidak perlu 
melakuka�ya.

Datanglah Putri 
Firaun ke sungai 

untuk mandi.
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Hamba akan
 mencari orang yang 

dapat merawat bayi itu. 
Hamba kenal seorang 

perempuan yang bayinya 
dibuang ke sungai. Dia 

masih punya banyak 
air susu.

Maka Miryam, saudara
 perempuan Musa, membawa ibu 

mereka menghadap putri Firaun.

Aku dengar kau 
kehilangan bayimu. 
Aku turut berduka. 
Bayi ini aku temukan 
di sungai. Aku akan 

memberimu upah 
untuk merawat-

nya.

Ketika dia 
telah disapih, aku 
akan membawanya 

ke istana. Di sana, dia 
akan dibesarkan untuk 

menjadi Firaun bagi 
Mesir. Kami akan 
meman�ilnya 

Musa.

Seiring pertambahan 
usianya, ibunya mengajari Musa 

tentang A�ah yang sejati 
dari nenek moyangnya.

Terima kasih 
sudah merawat 

Musa. Dia tampak 
sangat sehat. Dia 
akan menjadi kaya 

dan berkuasa.

A�ah memiliki
 rencana khusus bagi 

bocah kecil ini.

Sebagai anak angkat putri 
Firaun, Musa tumbuh menjadi 

orang besar di Mesir.

Keluaran 2:8-10Keluaran 2:8-104



Hamba akan
 mencari orang yang 

dapat merawat bayi itu. 
Hamba kenal seorang 

perempuan yang bayinya 
dibuang ke sungai. Dia 

masih punya banyak 
air susu.

Maka Miryam, saudara
 perempuan Musa, membawa ibu 

mereka menghadap putri Firaun.

Aku dengar kau 
kehilangan bayimu. 
Aku turut berduka. 
Bayi ini aku temukan 
di sungai. Aku akan 

memberimu upah 
untuk merawat-

nya.

Ketika dia 
telah disapih, aku 
akan membawanya 

ke istana. Di sana, dia 
akan dibesarkan untuk 

menjadi Firaun bagi 
Mesir. Kami akan 
meman�ilnya 

Musa.

Seiring pertambahan 
usianya, ibunya mengajari Musa 

tentang A�ah yang sejati 
dari nenek moyangnya.

Terima kasih 
sudah merawat 

Musa. Dia tampak 
sangat sehat. Dia 
akan menjadi kaya 

dan berkuasa.

A�ah memiliki
 rencana khusus bagi 

bocah kecil ini.

Sebagai anak angkat putri 
Firaun, Musa tumbuh menjadi 

orang besar di Mesir.

Keluaran 2:8-10Keluaran 2:8-10

Dia telah ditakdirkan untuk 
menjadi kaya dan berkuasa, 

tetapi dia tidak pernah 
melupakan asal-usulnya.

Musa, dengarkan aku! 
A�ah nenek moyang kita, 
Abraham, ishak, dan Yakub 

berkata kepada Abraham jika 
keturuna�ya akan bertambah 

banyak dan akan menjadi orang 
asing di suatu negeri yang 

bukan milik mereka. Ya, 
di sinilah kita!

Ya! A�ah 
juga berkata 

kepada Abraham 
bahwa kita 

akan menderita 
di negeri asing 

itu selama 
400 tahun.

A�ah juga memberitahu 
Abraham bahwa Dia akan 

menghakimi bangsa itu atas 
kejahatan yang mereka 

lakukan. Lalu, kita akan pergi 
dengan membawa kekay�n 
ke Tanah Perjanjian yang 

A�ah berikan kepada 
nenek moyang kita.Sepertinya 

sulit dipercaya. 
Firaun tidak akan 

membiarkan seluruh 
budaknya pergi, apalagi 

membiarkan mereka 
pergi membawa 

kekay�n.

Anak-anak ibrani menderita 
di bawah kekuas�n tuan mereka. 

Mereka harus bekerja di kubangan lumpur; 
membuat batu bata. Musa tidak tahan melihat 

mereka menderita, jadi dia memutuskan 
untuk melakukan sesuatu.

Bangun, 
kau binatang 

jahanam!

Eber! 
Bangun!!!

Bangunlah! 
Sebelum dia 
memukulimu 
sampai mati!

Keluaran 2:10-11Keluaran 2:10-11
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Suatu hari, Musa melihat seorang 
Mesir memukuli salah seorang dari 

bangsanya dengan kejam.

Waktu pembebasan 
telah tiba. ini harus 

dihentikan!

Cukup!

Musa membunuh orang Mesir itu 
dan mengubur mayatnya, tetapi 

seseorang melihatnya dan 
melaporka�ya kepada Firaun.

Berhenti! 
Kau harus 

diadili karena 
membunuh!

itu 
Musa!

Ya A�ah! Apa 
yang telah aku 

lakukan?

Kira-kira tahun 1491 SMKira-kira tahun 1491 SM

Musa menin�alkan 
Mesir dan melarikan diri
 ke padang belantara. 

Dia sendirian, 
tanpa keluarga 

atau teman. 

Dia tidak dapat 
mem�askan bangsanya. 

Dia bahkan tidak 
dapat menyelamatkan

 dirinya sendiri.

Keluaran 2:11-15Keluaran 2:11-15
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Berhari-hari Musa mengembara. 
Ketika dia tidak san�up berjalan 

lagi, dia sampai di perkemahan 
para gembala.

Lihat, ada 
seseorang 

di sana!

Dia 
orang 
Mesir!

Dia tampak 
sekarat. Beri 

dia air!

Musa memiliki kehidupan baru
 di antara bangsa Midian. 

Belajar bertahan 
hidup di alam liar, 

menikah, dan menjadi
seorang gembala. 

Empat puluh tahun 
berlalu, dan Mesir hanya 
tin�al kenangan saja. 

Musa telah berhenti
 berharap untuk melihat 

bangsanya lagi.

Aneh sekali! 
Bagaimana bisa 
semak-semak itu 
berapi, tapi tidak 

terbakar? ia hanya 
menyala terus.

Musa, lepaskan 
kasutmu karena 

kamu berdiri di tempat 
kudus. Akulah Allah nenek 

moyangmu, Abraham, 
Ishak, dan Yakub.

Aku telah 
melihat penderitaan 
dan mendengar doa 

umat-Ku di Mesir. Inilah 
saat untuk membebaskan 
mereka dari penindasan 
dan membawa mereka 

kembali ke negeri yang
 Aku janjikan kepada 

nenek moyang 
mereka.

Aku akan 
mengutusmu kepada

 Firaun dan kamu akan 
memimpin umat-Ku keluar dari 

perbudakan. Kamu akan menyuruh 
Firaun melepaskan umat-Ku dan 

DiA akan menolak. Kemudian, Aku 
akan menyatakan kuasa-Ku atas 

Mesir. Setelah itu, dia akan 
membiarkan mereka 

pergi.

Keluaran 2:16-3:10Keluaran 2:16-3:10
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Tetapi, 
mereka tidak 
akan percaya 
Engkau yang 
mengutusku. 
Mereka akan 
menertawa-

kanku.

Lemparkan
 tongkatmu 

ke tanah!

Tongkatku ...

... berubah 
menjadi ular 

berbisa!

Tangkaplah 
ekor ular 

itu!

ia kembali
 menjadi 

tongkatku!

Pergilah ke 
Mesir. Aku akan 
memberitahukan 
apa yang harus 
kamu katakan
 dan lakukan. 

Harun, 
saudaramu, 

akan menjadi 
pendampingmu.

Keluaran 4:1-4, 12-16Keluaran 4:1-4, 12-16
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1445 SM1445 SM

Kamu 
akan kembali 

ke Mesir?! Tapi, 
bagaimana 

dengan mereka
 yang ingin 

membunuhmu?

Sudah 40 
tahun berlalu. 

Semua yang tahu 
masa laluku 

sudah mati. Tidak 
ada yang akan 
mengenaliku.

Di tempat Musa bermalam dalam 
perjalana�ya, Tuhan menemui Musa 

dan hendak membunuhnya.

Namun, Zipora melihat hal ini 
dan mengambil pisau tajam, 

mengerat kulit khatan anaknya 
dengan benda itu, lalu 
menyentuh kaki Musa.

Zipora tahu bahaya yang akan 
menimpa suaminya karena dia 

tidak men�ti perjanjian
 Abraham tentang sunat. 

Sesun�uhnya, 
kamu adalah

 mempelai darah 
bagiku.

Nyawa Musa benar-benar dalam bahaya 
jika memperhatikan betapa seriusnya 

tanda yang A�ah tunju�an ini.

Musa lahir 
pada masa pembantaian 

besar, s�t Firaun membunuh 
semua bayi laki-laki. ibunya 
menyembunyikan Musa dan 

menghanyutkan dia di sungai. 
Oleh pemelihar�n A�ah, putri 

Firaun menemukan Musa dan 
dia dibesarkan sebagai 

orang Mesir.

Siapa 
mereka?

itu Harun, 
orang Lewi. 

Kemarilah 
kalian 

tetua-tetua 
israel!

Yang 
satunya 

lagi terlihat 
seperti kita, 

tapi dia bukan 
budak.

Musa akan menunju�an 
kepada kalian tanda-tanda 
yang akan dia pakai untuk 
meyakinkan Firaun agar 

membebaskan kita.

Keluaran 4:18-31Keluaran 4:18-31
9



A�ah Abraham telah 
berbicara kepadaku dari 
semak yang terbakar dan 

mengutus aku untuk memimpin 
kalian kembali ke negeri 

nenek moyang kita.
inilah tandanya!

Jangan 
takut!

Astaga! 
Tongkatnya 

berubah 
menjadi ular!

Lihat!

A�ah telah 
mengutus 
seorang

 pembebas!

Benar! Ayo 
kita tunju�an 
kepada Firaun!

itu 
mukjizat! Sekarang, 

kita pergi 
menghadap

 Firaun!

A�ah 
Abraham!

Keluaran 4:27-30Keluaran 4:27-30
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Tempat ini
 masih sama seperti 

s�t kutin�alkan 40 
tahun lalu. ingatlah untuk 
hanya mengatakan yang 

aku beri tahu saja.

A�ah israel telah
 berfirman kepada Musa. 

Dia berkata engkau harus 
melepaskan bangsa israel 

pergi sejauh 3 hari perjalanan 
ke padang belantara untuk 
beribadah dan berkurban.

A�ah israel? Haha! 
Siapa Dia sampai aku harus 
men�ti-Nya? Men�elikan! 
Aku tidak akan membiarkan 
para buda u pergi sejauh 

3 hari perjalanan ke 
padang belantara.

Aku dengar, kau menghasut 
mereka agar berhenti bekerja. 
Sekarang, mereka ingin pergi 

sejauh 3 hari perjalanan untuk 
menyembah A�ah yang tidak 

aku kenal. Aku pastikan mereka 
akan mendapat pekerj�n 

yang lebih berat!

Mulai sekarang, 
mereka harus 

menyiapkan jeraminya 
sendiri untuk membuat 

batu bata.

Keluaran 5:1-7Keluaran 5:1-7
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Mengapa engkau 
memperlakukan kami 

seperti ini?

Tidak ada 
yang membawakan 

jerami untuk membuat 
batu bata.

Kau ini pemalas! 
itulah mengapa kau 
terus saja meminta 
dibiarkan pergi dan 

berkurban untuk 
Tuhanmu.

Kembali bekerja! 
Tidak akan ada lagi 
jerami untukmu! Tapi, 

kau harus tetap membuat 
batu bata dalam jumlah 

yang sama seperti 
sebelumnya.

Semua yang sudah kamu 
dapat adalah untuk menambah 
beban kerja kami? ini yang kau 
sebut pembebasan? Dan kau 

pikir A�ah mengutusmu?

Ya TUHAN, 
situasi di sini 

semakin buruk 
sejak aku 
berbicara 

dalam nama-Mu. 
Mengapa Engkau 
mengutus aku 

kemari?

Akulah Allah nenek 
moyangmu. Aku telah 
melihat penderitaan 

dan mendengar seruan 
umat-Ku, Israel.

Inilah saatnya Aku
menggenapi janji-Ku 
kepada Abraham dan

menuntun bangsa ini ke
tanah Kanaan. Kamu, Musa

... kamulah yang akan
memimpin mereka.

Tapi, aku
tidak pandai 

bicara. Firaun 
tidak akan 

mendengarkan 
aku!

Harun yang akan 
berbicara bagimu, tapi kamu 

harus mendengarkan Aku dan 
memberitahunya apa yang harus
dikatakan. Pertama, Firaun tidak
akan mendengarkanmu, tapi Aku
akan menunjukkan tanda-tanda
yang lebih besar sampai seluruh

Mesir tahu Akulah satu-
satunya Allah yang

sejati.

Keluaran 5:8-7:3Keluaran 5:8-7:3
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Untuk apa 
kau kembali 

ke sini?

TUHAN 
berfirman, 
“Biarkan 
umat-Ku 
pergi!”

inilah 
tanda bahwa 
A�ah sudah 
berfirman!

Ap…a 
yang …? 

Ular!

Hahaha! itu
 hanya trik sihir 

dan tidak membuat 
aku takut. Pan il 
tukang sihir kita!

Keluaran 7:8-10Keluaran 7:8-10
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Firaun menyuruh para
 penasihat dan orang pintar 

melakukan hal yang sama dengan 
sihir rahasia mereka.

Nesert, dewa 
ular, menyuruhmu 

membuat batu 
bata lebih banyak 

lagi. Hahaha!

Lihat! Ular
 buata�ya 
menantang 
ular-ular 

kita!

Ularnya 
memakan 
ular-ular 

kita!

Ular itu 
menelan utuh 

ular kita!

A�ah
 Sang Pencipta 

berkata, “Biarkan 
umat-Ku pergi!”

Keluaran 7:11-13Keluaran 7:11-13
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Firaun menyuruh para
 penasihat dan orang pintar 

melakukan hal yang sama dengan 
sihir rahasia mereka.

Nesert, dewa 
ular, menyuruhmu 

membuat batu 
bata lebih banyak 

lagi. Hahaha!

Lihat! Ular
 buata�ya 
menantang 
ular-ular 

kita!

Ularnya 
memakan 
ular-ular 

kita!

Ular itu 
menelan utuh 

ular kita!

A�ah
 Sang Pencipta 

berkata, “Biarkan 
umat-Ku pergi!”

Keluaran 7:11-13Keluaran 7:11-13

A�ah berfirman kepada Musa lagi dan
memberi dia perintah. Bangsa israel sendiri 

menolak Musa karena Firaun membuat penderit�n 
mereka semakin berat. Namun, Musa percaya dan 

men�ti A�ah, meski dia tidak mengerti.

A�ah berfirman,
“Karena kamu tidak

membiarkan umat-Ku pergi,
dan supaya kamu tahu bahwa

Akulah A�ah yang sejati,
seluruh air di Mesir akan

berubah menjadi
darah!”

Pan�il para
penyihir istana!
Dewa Nil akan 
menghentikan 

ini!

A�ah berfirman bahwa 
hati Firaun akan tetap keras 
meskipun dia melihat tanda-

tanda ajaib dari TUHAN.

Keluaran 7:14-15Keluaran 7:14-15 15



Air Sungai Nil berubah menjadi 
darah, ikan-ikan mati, dan 
sungai mulai berbau anyir.

Bahkan, dengan tanda besar 
dari A�ah ini pun tetap tidak 

membuat Firaun percaya.

Keluaran 7:14-19Keluaran 7:14-19
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Air Sungai Nil berubah menjadi 
darah, ikan-ikan mati, dan 
sungai mulai berbau anyir.

Bahkan, dengan tanda besar 
dari A�ah ini pun tetap tidak 

membuat Firaun percaya.

Keluaran 7:14-19Keluaran 7:14-19
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Aku tidak pernah lihat yang 
seperti ini seumur hidupku. Bahkan, 
mata air dan kolam pun berubah 

menjadi darah! Siapa nama 
A�ah orang itu?

Apa bedanya? 
Kita juga punya 

ribuan dewa. Dewa 
Sungai Nil pasti 

murka. Orang bernama 
Musa itu berkata 
bahwa A�ahnya 

adalah satu-satunya 
A�ah yang sejati.

Hanya 
satu? itu 
konyol!

Para 
penyihirku juga 

bisa melakuka ya. 
Aku tidak akan 
bisa dibujuk 

dengan tipuan 
sihirmu itu.

Tujuh hari setelah
air berubah menjadi darah,
Musa lagi-lagi menyatakan
hukuman A�ah atas Mesir.

Biarlah 
air sungai ini 

mengeluarkan 
katak yang 

sangat banyak 
jumlahnya!

Sungai darah yang 
anyir itu tiba-tiba 

saja mengeluarkan 
jut�n katak.

Keluaran 7:20-25, 8:6Keluaran 7:20-25, 8:6
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Rumahku 
penuh 
katak!

Seluruh 
Mesir dipenuhi 
katak! Para 

dewa sedang 
murka!

Di mana 
para imam kita? 
Tidak bisakah 

mereka berbuat 
sesuatu?!

Mengapa mereka 
menciptakan katak 

lagi? Tida�ah 
katak yang dibuat 

Musa itu cukup?

A��!

Lihatlah ... 
para penyihir 

Firaun juga bisa 
menciptakan 

katak.

Mengapa engkau tidak 
membiarkan orang israel 
pergi seperti keinginan 

mereka? Kami sudah muak 
dengan semua ini!

Pan�il 
Musa! Katakan 
padanya, aku 
ingin bicara ....

Baik, 
Tuanku!

Mintalah
Aahmu untuk
mengambil 

katak-katak ini. 
Jika Dia melaku-
ka�ya, aku akan

membiarkan 
bangsamu 
pergi dan 
berkurban.

Katakan saja 
kapan engkau 

ingin katak-katak 
itu mati dan itu 
akan terjadi.

Besok 
pagi.

Sesuai
perkat�nmu, 
supaya semua

orang tahu bahwa
tidak ada ilah
seperti Yahweh.

Keluaran 8:7-10Keluaran 8:7-10
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Ketika Firaun melihat bahwa 
katak-katak itu mati pada s�t 
yang ditentuka�ya, dia kembali 
mengeraskan hati dan melarang 

orang ibrani pergi.

Apa yang
membuatmu 

berpikir ini adalah 
perbuatan-Nya? 
Mungkin ini hanya
fenomena alam.

tapi, bagaimana
Musa tahu hal ini

akan terjadi sehin�a
dia bisa memperkira-

ka�ya? Dan, bagaimana
dia tahu kalau katak-

katak ini akan
mati?

Oh, diamlah! 
sekop saja

 semua bangkai 
ini, atau ini tidak 

akan selesai!

A�ah
macam yang 

memenuhi negeri 
kita dengan

katak?

Apa maksudmu kau
 tidak dapat menciptakan

kutu?! Orang akan mengira
A�ah Musa lebih berkuasa

dari dewa-dewa kita!
Tipuan sihir, hanya itu yang

bisa kalian lakukan.

Dan, seluruh debu di 
Mesir berubah menjadi 

kutu ...

[1] Di beberapa versi terjemahan Alkitab,
kata ini juga diterjemahkan sebagai

“nyamuk” atau “agas”.

Tapi Tuanku, ini
adalah kuasa A�ah.

Tidak ada manusia yang
dapat melakukan apa 
yang sudah mereka 

berdua perbuat. Kami 
tidak berdaya.

Kirimkan pesan
kepada Musa. Katakan 

kepadanya jika A�ahnya
mengusir kutu-kutu ini, 
aku akan membiarkan 

bangsa ibrani pergi ber-
ibadah kepada A�ah

mereka.

Yahweh berfirman lagi kepada
Musa, “Katakan kepada Harun,

ulurkan tongkatmu dan puku�ah
debu di tanah sehin�a debu

itu menjadi kutu [1] di seluruh Mesir!”

Keluaran 8:13-19Keluaran 8:13-19
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Kami harus 
pergi setidaknya 
sejauh tiga hari 

perjalanan.

kutu-kutu itu
 lenyap, tapi aku 
tidak akan mem- 

biarkan para 
budak ini pergi.

Ketika Firaun mengeraskan hatinya 
lagi, A�ah berfirman kepada Musa.

A�ah telah 
berfirman, “Aku akan 

mengirim kawanan lalat
ke seluruh Mesir. Namun, kali ini
Aku akan membuat perbed�n 

antara orang Mesir dan 
orang ibrani.”

“Lalat-lalat 
itu tidak akan 

mendatangi umat-Ku. 
Dengan ini, semua 
orang harus tahu 
bahwa Akulah A�ah 

atas seluruh
 bumi!”

Ayah, mengapa 
imam-imam kita tidak 
dapat menghentikan 
orang ini? Di mana 
kekuatan mereka?

Aku tidak
 tahu apa-apa

 soal agama. Aku 
hanya mengurusi

 urusanku sendiri!

Tepat seperti perkat�n Musa; 
tidak ada s�kor lalat pun di 

antara orang ibrani.

Pergilah! 
Cari Musa!

Pergi dan 
berkurbanlah 
untuk A�ahmu. 
Tapi, jangan 

sampai keluar 
dari wilayah 

Mesir!

Aku bilang
kau boleh pergi
tapi tidak boleh

terlalu jauh.

Sekali lagi, Firaun mengeraskan
hatinya dan melarang bangsa israel pergi.

Keluaran 8:20-32Keluaran 8:20-32
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TUHAN berfirman kepada Musa lagi.

“Pergilah kepada
 Firaun dan katakan 

padanya, ‘Biarkan 
umat-Ku pergi 

sehingga mereka 
dapat menyembah 

Aku.’”

“Jika kamu menolak 
dan menahan mereka, 
Aku akan mengirimkan 

tulah yang buruk kepada 
ternak-ternakmu 

di padang.”

“Namun, TUHAN
 akan membeda-

kan antara ternak 
orang Mesir dan
 ternak orang 

Ibrani.”

Namun, lagi-lagi, Firaun 
mengeraskan hatinya.

Apa yang 
terjadi pada 
ternak kita? 

Kemarin mereka 
sehat-sehat 

saja!

ini pasti 
ulah Musa, 
si pembawa 

masalah 
itu!

Aku dengar, ada 
hal-hal aneh yang 
terjadi di istana 

Firaun gara-
gara dia!

Keluaran 9:1-7Keluaran 9:1-7
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TUHAN berfirman kepada Musa lagi.

“Pergilah kepada
 Firaun dan katakan 

padanya, ‘Biarkan 
umat-Ku pergi 

sehingga mereka 
dapat menyembah 

Aku.’”

“Jika kamu menolak 
dan menahan mereka, 
Aku akan mengirimkan 

tulah yang buruk kepada 
ternak-ternakmu 

di padang.”

“Namun, TUHAN
 akan membeda-

kan antara ternak 
orang Mesir dan
 ternak orang 

Ibrani.”

Namun, lagi-lagi, Firaun 
mengeraskan hatinya.

Apa yang 
terjadi pada 
ternak kita? 

Kemarin mereka 
sehat-sehat 

saja!

ini pasti 
ulah Musa, 
si pembawa 

masalah 
itu!

Aku dengar, ada 
hal-hal aneh yang 
terjadi di istana 

Firaun gara-
gara dia!

Keluaran 9:1-7Keluaran 9:1-7
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Semua 
ternak kami 

mati, tapi milikmu 
sehat-sehat

 saja.

ini adalah perbuatan 
A	ah nenek moyang kami 
yang akan melepaskan 

kami dari perbudakanmu 
yang kejam.

imam-imam kami
sedang mempersembahkan

kurban bagi para dewa kami.
Lembu keramat kami akan
murka dan menghentikan

semua ini.

Di tengah-tengah malapetaka 
dan penghakiman ini, Musa tetap 

berdoa dan mencari TUHAN, 
A�ah orang ibrani.

Katakan
kepada Firaun itu

sudah terlambat. Semua 
lembu keramat kita telah mati. 
Orang-orang akan marah jika 

tahu para dewa kita tidak dapat 
melindungi mereka dari dewa 

maut orang ibrani ini.

Di manakah
 para dewa Mesir? 
Apa mereka tidak 

berkuasa?

Namun, Firaun tetap 
mengeraskan hatinya.

Keluaran 9:6-7Keluaran 9:6-724



Musa 
dan dewa 

mautnya telah 
menipu banyak 

orang!

Kita 
adalah 
bangsa 
terkuat 
di muka 
bumi!

Dan, 
akulah dewa 
... penguasa 
terkuat di 
muka bumi!

Kita 
bisa mengatasi 

kematian beberapa 
ternak. Ternak yang 
kita punya sekarang 

akan melahirkan 
yang baru.

Ya Yahweh, 
Engkaulah 

yang bertakhta 
di surga dan 

berkuasa atas 
seluruh bumi.

Tunju�anlah 
kepada seluruh Mesir 

bahwa Engkau berdaulat 
yang pada akhirnya, semua 
orang akan tunduk pada 
kehendak-Mu; mengakui 
nama-Mu yang agung.

Apa 
lagi yang 
harus kami 

perbuat untuk 
menjalankan 
kehendak-Mu?

Ambil 
segenggam 

abu dari 
perapian ...

Keluaran 9:7-8Keluaran 9:7-8
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... dan 
suruhlah Musa 

melemparkannya 
ke udara, di 

hadapan Firaun.

Abu itu akan 
menjadi debu halus 

yang akan menyebar 
dan menimbulkan 

bisul-bisul bernanah
 pada setiap orang 

dan binatang 
di Mesir.

Oh 
Firaun, lihatlah 
ini dan biarkan 

bangsa terkutuk 
itu menin�alkan 

negeri kita!

Saki		t! 
Terkutuklah 
A�ah orang 

ibrani!

Aku tidak bisa menghadap 
Firaun dan menunju�an 

sihirku. Aku bahkan tidak 
bisa berdiri karena 

bisul-bisul ini!

Firaun pun tidak 
akan mengizinkan 
kita menemuinya 
dengan bisul-

bisul ini.

Para penyihir tidak dapat 
menghadap Firaun karena 

bisul-bisul yang menimpa mereka 
dan semuapenduduk Mesir.

Namun, hati Firaun tetap tidak 
goyah meskipun rakyatnya 
ditimpa penderit�n besar.

Keluaran 9:8-12Keluaran 9:8-12
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... dan 
suruhlah Musa 

melemparkannya 
ke udara, di 

hadapan Firaun.

Abu itu akan 
menjadi debu halus 

yang akan menyebar 
dan menimbulkan 

bisul-bisul bernanah
 pada setiap orang 

dan binatang 
di Mesir.

Oh 
Firaun, lihatlah 
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bangsa terkutuk 
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negeri kita!
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ditimpa penderit�n besar.

Keluaran 9:8-12Keluaran 9:8-12
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“Bangunlah dan 
tunjukkanlah 

dirimu di hadapan 
Firaun. Katakan 

kepadanya ...”

“... A�ah berfirman, 
‘Biarkan umat-Ku 

pergi supaya mereka 
dapat beribadah 

kepada-Ku’.”

“Karena kali ini 
Aku akan menimpakan 

tulah-Ku yang terbesar 
supaya kamu tahu tidak 
ada yang seperti Aku

 di muka bumi ini!”

“Besok, kira-kira 
pada waktu ini, Aku akan 

menurunkan hukuman 
yang dahsyat. Hukuman 

yang belum pernah 
terjadi di Mesir.”

“Kumpulkan 
ternakmu dan 

semua yang kamu 
miliki di ladang 
ke tempat yang 

aman ...”

“... karena setiap 
orang dan hewan 
yang tidak dibawa 
ke tempat aman, 
akan mati ketika 

hukuman itu 
turun!”

Bodoh! Apa kau mulai percaya 
pada perkat n nabi gila
 dari padang gurun itu?

Beberapa orang Mesir 
takut akan perkat�n Aah dan 
bergegas membawa budak dan 
ternak mereka ke tempat aman.

Keluaran 9:13-21Keluaran 9:13-21
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“Bangunlah dan 
tunjukkanlah 

dirimu di hadapan 
Firaun. Katakan 

kepadanya ...”

“... A�ah berfirman, 
‘Biarkan umat-Ku 

pergi supaya mereka 
dapat beribadah 

kepada-Ku’.”

“Karena kali ini 
Aku akan menimpakan 

tulah-Ku yang terbesar 
supaya kamu tahu tidak 
ada yang seperti Aku

 di muka bumi ini!”

“Besok, kira-kira 
pada waktu ini, Aku akan 

menurunkan hukuman 
yang dahsyat. Hukuman 

yang belum pernah 
terjadi di Mesir.”

“Kumpulkan 
ternakmu dan 

semua yang kamu 
miliki di ladang 
ke tempat yang 

aman ...”

“... karena setiap 
orang dan hewan 
yang tidak dibawa 
ke tempat aman, 
akan mati ketika 

hukuman itu 
turun!”

Bodoh! Apa kau mulai percaya 
pada perkat n nabi gila
 dari padang gurun itu?

Beberapa orang Mesir 
takut akan perkat�n Aah dan 
bergegas membawa budak dan 
ternak mereka ke tempat aman.

Keluaran 9:13-21Keluaran 9:13-21
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Namun, bagi orang Mesir 
yang tidak men�ti perintah 
itu, ada banyak korban jiwa. 

Baik dari manusia maupun 
ternak karena hukuman itu.

Seandainya 
Tuanku men�ti 

peringatan Aah 
melalui Musa!

Sudah 
terlambat 
bagi kita!
 Kita sudah 

tamat!

Oh, Dewa Set yang perkasa, 
dewa kekacauan dan badai. Kami 
memohon padamu, hentikanlah 

badai mengerikan ini!

Engkau 
pasti lebih 
berkuasa 
dari Aah 
Musa yang

 tidak 
terlihat 

ini!
Musa, pemimpin 

orang ibrani itu 
benar. Kita aman 

di dalam sini.

Ayah, 
aku takut! 
Akankah api 
dan es itu 

menimpa kita 
juga?

Kita 
menuruti 
apa yang 

Musa 
katakan.

Set, dewa badai, 
bukanlah tandingan 
bagi Aah orang 

ibrani itu.

ini sangat 
mengerikan!

Keluaran 9:22-26Keluaran 9:22-26
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Namun, bagi orang Mesir 
yang tidak men�ti perintah 
itu, ada banyak korban jiwa. 

Baik dari manusia maupun 
ternak karena hukuman itu.

Seandainya 
Tuanku men�ti 

peringatan Aah 
melalui Musa!

Sudah 
terlambat 
bagi kita!
 Kita sudah 

tamat!

Oh, Dewa Set yang perkasa, 
dewa kekacauan dan badai. Kami 
memohon padamu, hentikanlah 

badai mengerikan ini!

Engkau 
pasti lebih 
berkuasa 
dari Aah 
Musa yang

 tidak 
terlihat 

ini!
Musa, pemimpin 

orang ibrani itu 
benar. Kita aman 

di dalam sini.

Ayah, 
aku takut! 
Akankah api 
dan es itu 

menimpa kita 
juga?

Kita 
menuruti 
apa yang 

Musa 
katakan.

Set, dewa badai, 
bukanlah tandingan 
bagi Aah orang 

ibrani itu.

ini sangat 
mengerikan!

Keluaran 9:22-26Keluaran 9:22-26
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Kali ini 
aku telah 
berdosa.

TUHANlah yang 
benar, aku dan 
rakyatkulah 
yang salah!

Berdoalah 
kepada TUHANmu, 

sudah cukup dengan 
hujan es dan guntur 
yang Dia jatuhkan 

itu.

Aku 
mengizinkanmu 

pergi.

Aku akan 
mengangkat 

tanganku dalam 
doa. Tapi, aku 

tahu, engkau dan 
para pembesarmu 
masih tidak takut 

kepada TUHAN.

Seperti yang dikatakan Musa, begitu 
Firaun melihat badai itu berhenti, dia 
mengeraskan hatinya lagi dan tidak 

mengizinkan bangsa israel pergi 
beribadah kepada A�ah mereka.

Sekali lagi, 
A�ah mengutus Musa 

kepada Firaun.

inilah yang 
difirmankan TUHAN, 
A�ah orang ibrani: 
“Berapa lama lagi 
kamu akan menolak 
merendahkan dirimu 

di hadapan-Ku?”

“Jika kamu masih 
melarang umat-Ku 

pergi, kawanan 
belalang yang Aku 

kirim ini akan menutupi 
permuk�n tanah 

sampai tidak 
terlihat lagi!”

“Mereka 
akan memakan 
habis sisa-sisa 

yang masih 
kamu miliki.”

Sampai kapan 
orang ini menjadi 
jerat bagi kita?

Biarkan 
saja mereka 

pergi!
Apa Firaun 
belum tahu 
jika Mesir 

telah 
hancur?

Keluaran 9:27 – 10:7Keluaran 9:27 – 10:7
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Musa mengacungkan tongkatnya atas 
seluruh Mesir, dan TUHAN mengembuskan 

angin Timur yang sangat kencang. 
Angin itu bertiup siang dan malam.

Kawanan besar belalang 
menghin�api seluruh Mesir. 
Kawanan yang sangat besar 

ini tidak pernah dilihat 
atau akan dilihat lagi.

Seluruh tanaman pangan dan 
pepohonan di Mesir rusak.

Kota-kota pun
 bernasib sama.

Keluaran 10:12-15Keluaran 10:12-15
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Sekali 
lagi, A�ah 

Musa melakukan 
apa yang Musa 

perkirakan.

Mengapa 
Firaun tidak 

mendengarkan 
Musa?

Semua 
yang telah 

diperkirakan 
Musa menjadi 
kenyat�n.

Kita akan 
hancur.

Oh Geb, dewa 
tumbuh-tumbuhan! 
Tida�ah engkau 

melihat perbuatan
 A�ah bangsa ibrani 
terhadap tanaman 

kami?
Oh Osiris, 
tunju�an 

kekuatanmu 
hari ini.

Sekali lagi, Firaun meman�il Musa 
dan berjanji membiarkan bangsa israel 

pergi. Namun, ketika A�ah mengusir kawanan 
belalang itu, Firaun kembali mengeraskan hatinya 

dan menolak menyerahkan budak-budaknya.

Keluaran 10:14-20Keluaran 10:14-20
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Karena itu, A�ah menurunkan kegelapan atas 
seluruh Mesir selama tiga hari. Kegelapan itu

 lebih pekat dari kekelaman malam. Namun, hal itu 
tidak terjadi di rumah-rumah orang ibrani.

Aku bisa saja 
membunuhmu! Tapi 

hal itu akan membuat 
para dewa kami 

seakan tidak berdaya
 melawan A	ahmu!

Enyah dari 
hadapanku! Aku 

tidak mau melihatmu 
lagi, karena jika 
aku melihatmu, 
itu berarti kau 

akan mati!

Seperti yang 
engkau katakan. 
Kita tidak akan 
pernah bertemu 

lagi.

Keluaran 10:21-29Keluaran 10:21-29
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inilah s�tnya! TUHAN 
berkata satu tulah lagi, 

lalu Firaun akan membiarkan 
kita pergi dari Mesir. Tengah 

malam nanti, malaikat maut akan 
berjalan ke seluruh penjuru Mesir. 
Anak sulung dalam setiap keluarga 

akan mati. A�ah akan menghukum 
dosa malam ini!

Masing-masing 
orang ibrani harus 
menyembelih s�kor 

anak domba atau 
kambing jantan untuk 

keluarganya.

Kalian 
harus mengambil 

sebagian darah dan 
membubuhka�ya di 
pintu-pintu masuk 

rumah tempat kalian 
memakan domba 
sembelihan itu.

Besok, pergilah 
kepada para majikan 

kalian dan mintalah benda-
benda berharga mereka, 

emas, perhiasan, dan perak. 
A�ah telah menyentuh hati 
mereka dan mereka akan 
memberika�ya dengan 

sukarela dan berlimpah-
limpah.

Kemasi barang-
barangmu dan bersiaplah 

untuk pergi besok pagi. Kamu 
tidak akan kembali ke sini 

lagi untuk selamanya.

ibu, kenapa 
ayah menaruh 

darah di 
pintu kita?

A�ah berfirman, “Jika Aku 
melihat darah di pintumu, 

Aku akan tahu kamu percaya 
kepada-Ku dan Aku tidak akan 

membunuh seorang pun 
di dalam rumahmu.”

Keluaran 11:1 - 12:7Keluaran 11:1 - 12:7
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Ayah, mengapa malam 
ini berbeda dari malam-

malam lai�ya?

A�ah berfirman 
bahwa kita harus 

memakan daging yang 
dipan�ang di perapian 
dan sayur pahit untuk 

mengingat penderit�n
 pahit kita.

Dan roti tanpa 
ragi, karena kita 

akan menin�alkan 
Mesir dengan 

tergesa-gesa.

inilah awal 
dari kemerdek�n 

kita! Setiap tahun, pada 
s�t seperti ini, kita akan 

merayakan hari keselamatan 
ini dan mengingat bahwa 

A�ah telah membebaskan 
kita dari tangan Firaun!

Malam ini, 
A�ah akan mengutus 

malaikat maut-Nya untuk 
membunuh semua anak laki-laki 

sulung yang tidak percaya 
kepada-Nya. Namun, s�t dia 
melihat darah di pintu, dia 

akan melewatinya.

S�t malaikat maut melintasi kota 
malam itu, ratusan orang mati. Mereka 

yang percaya dan membubuhkan 
darah di pintu, tetap hidup.

Keluaran 12:8-30Keluaran 12:8-30
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Oh, ayah! Dengarlah 
teriakan itu. Malaikat 
maut pasti ada di sini!

Jangan takut.
 Kita sudah men�ti 

perintah A�ah. 
Darah anak domba 
ada di tiang pintu 
dan kita sedang 
memakan daging 

dombanya.

Cepat, pan�il 
Musa kemari!

Tidak Tuhan, 
jangan bayiku!

Ana�u 
mati!

U�g� ...!

Apa 
yang ...?

Dia 
adalah anak 
sulung dari 

keluarganya!

Keluaran 12:29-31Keluaran 12:29-31

Tidaaakkk!!

Tidaaakkk!!
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Firaun 
pun meman�il

 Musa lagi.

Namun, Firaun tidak 
memandang wajah Musa.

Aku telah 
berdosa! Aku mohon, 
tin�alkan Mesir dan 

ajak semua orang ibrani 
bersamamu. Yahweh, A�ahmu 
terlalu kuat untuk kulawan. 

Berkatilah aku sebelum 
kau pergi.

Seperti yang A�ah janjikan kepada nenek moyang mereka, 
mereka menin�alkan Mesir setelah 400 tahun. Orang-orang 

Mesir memberikan emas, perhiasan, makanan, apa pun yang 
diinginkan dan dapat dibawa kepada orang ibrani. inilah 

peristiwa yang penuh sukacita bagi anak-anak ibrani; 
hari pertama bagi sebuah bangsa baru.

600.000 laki-laki, bersama para 
perempuan dan anak-anak, menin�al-

kan Mesir menuju Tanah Perjanjian.

Keluaran 12:24-42Keluaran 12:24-42

Pada siang hari, A�ah memimpin mereka
 dengan tiang awan yang menaungi mereka 
dari panas. Pada malam hari, Dia memimpin 

mereka dengan tiang api yang
 memberi mereka cahaya.
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