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Keluaran 13:17-14:6Keluaran 13:17-14:6

Mereka berjalan sampai ke pegunungan
dan berhadapan dengan Laut Teberau.

Di sana, mereka berkemah sambil 
berdiskusi tentang bagaimana 

menyeberangi laut itu.

Setelah Firaun berduka
atas kematian anaknya, 

amarahnya semakin
menyala-nyala. Mengapa
dia membiarkan budak-

budaknya pergi?

Siapkan
kereta! Kejar 
orang-orang 

ibrani itu! Bawa 
mereka kembali, 

atau bunuh
mereka semua!

Baik, 
Yang 
Mulia!
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Keluaran 14:7-14Keluaran 14:7-14

Musa membawa
kita ke sini untuk 
mati. Lebih baik 
hidup sebagai 

budak daripada 
mati di tempat 
terkutuk ini.

S�t orang Mesir melihat 
orang-orang ibrani yang 

tidak berdaya itu dan 
teringat akan derita yang 

disebabkan Musa atas
Mesir, mereka siap

untuk membunuh.

Pegunungan 
ada di kanan 
kiri kita dan
laut di depan

kita. Kita 
terjebak!

Tidak
ada yang

dapat A�ah
lakukan untuk

menyelamatkan 
kita sekarang.

A�ah telah mengeraskan 
hati Firaun sekali lagi. 
Setelah hari ini, kamu
tidak akan melihat
pasukan Mesir lagi.

Berdirilah teguh. A�ah 
akan menyelamatkan 

kita dengan cara
yang luar biasa.

Lihat pasukan
mesir datang! kita 
terjebak di padang 

belantara ini. 
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Tidak adakah
kuburan di Mesir

sampai kau membawa
kami untuk mati di
padang gurun ini?

Sudah
kami katakan 

kepadamu Jangan 
gan	u kami dan 

biarkan kami 
melayani orang 

Mesir!
itu

lebih baik 
daripada 
mati oleh 
pedang!

Berdirilah 
teguh dan 
lihatlah 

keselamatan 
dari TUHAN.

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

Pasukan Mesir, yaitu 600
kereta perang terbaik Firaun dan 
sejumlah pasukan kereta perang

lai�ya, siap membantai orang-orang 
ibrani sebagai balas dendam atas 

berbagai tulah dan kerusakan
yang ditimpakan atas Mesir.

Tidak adakah
kuburan di Mesir

sampai kau membawa
kami untuk mati di
padang gurun ini?

Sudah
kami katakan 

kepadamu Jangan 
gan	u kami dan 

biarkan kami 
melayani orang 

Mesir!

Berdirilah 
teguh dan 
lihatlah 

keselamatan 
dari TUHAN.
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Mengapa kamu 
berseru kepada-Ku? 

Katakan kepada 
bangsa itu untuk 

terus maju.

Malaikat A�ah, yang semula 
berjalan di depan pasukan 
israel, juga tiang api dan

tiang awan bergerak pindah
ke belakang mereka untuk 
memisahkan pasukan Mesir

dari orang israel.

Keluaran 14:15, 19-20Keluaran 14:15, 19-20

Mengapa kamu 
berseru kepada-Ku? 

Katakan kepada 
bangsa itu untuk 

terus maju.
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Sepanjang malam, awan menimbulkan 
kegelapan di satu sisi dan terang
di sisi lai�ya sehin�a keduanya

tidak dapat saling mendekat.

Angkatlah tongkatmu
dan ulurkan tanganmu
ke atas laut dan belah 
laut itu supaya bangsa 

Israel dapat menyeberang 
di tanah yang kering.

Lalu, TUHAN mengirim
angin timur yang kuat.

Keluaran 14:16-20Keluaran 14:16-20

Sepanjang malam, awan menimbulkan 
kegelapan di satu sisi dan terang
di sisi lai�ya sehin�a keduanya

tidak dapat saling mendekat.

Lalu, TUHAN mengirim
angin timur yang kuat.

Angkatlah tongkatmu
dan ulurkan tanganmu
ke atas laut dan belah 
laut itu supaya bangsa 

Israel dapat menyeberang 
di tanah yang kering.
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Aku akan
menyatakan kemuliaan-Ku 

atas Firaun dan pasukannya
sehingga orang Mesir akan

tahu bahwa Akulah
TUHAN.

Keluaran 14:18-22Keluaran 14:18-22
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Aku akan
menyatakan kemuliaan-Ku 

atas Firaun dan pasukannya
sehingga orang Mesir akan

tahu bahwa Akulah
TUHAN.

Keluaran 14:18-22Keluaran 14:18-22
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Keluaran 14:22-25Keluaran 14:22-23

ini
melampaui 

apa pun yang 
kita lihat 
di Mesir.

Wow, A�ah 
kita adalah 

yang terbaik! 
Kita berada
di tengah 
lautan.

Apa yang
kamu lakukan? 
Menjauh dari 

sana! Kamu tahu 
kamu tidak bisa 

berenang!

Yosia! 
Aku

hanya ingin 
menyentuh 
ikan-ikan

yang cantik
ini.

S�t orang-orang ibrani hampir 
tiba di seberang, A�ah menarik

dinding api yang menahan orang-
orang Mesir. Mereka pun segera 
mengejar orang-orang ibrani itu.

Maju! Habisi 
orang-orang 

ibrani itu!
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Keluaran 14:27-28Keluaran 14:27-28

Hari ini,
kamu telah 
menyaksikan 
kuasa TUHAN.

Lihat! Airnya
kembali seperti

semula. 

Mereka 
semua akan 
ten�elam!

Setiap prajurit dari tentara 
Mesir itu ten�elam di laut. Dewa-

dewa mereka yang terbuat
dari kayu dan batu tidak dapat 

menyelamatkan mereka.
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Keluaran 14:21-22, 30; 16:2-3, 7-8Keluaran 14:21-22, 30; 16:2-3, 7-8

Kalian
tidak sedang 

mengeluh 
kepadaku, 

tapi kepada 
A�ah.

Seluruh 
pasukan 
Mesir … 
lenyap.

Pujilah TUHAN,
sebab Dia
ditin�ikan 

mulia.

Kuda dan
para penung-

gangnya telah
Dia lemparkan

ke dalam
laut.

Bangsa israel berjalan
selama tiga hari di padang 
gurun tanpa menemukan air.

Kita
tidak bisa 
minum air 

ini. Rasanya 
pahit.

Namun, TUHAN menuntun Musa untuk 
melemparkan sebatang kayu ke dalam 
air itu, dan air itu pun menjadi manis.

Ah, seandainya 
kami mati di Mesir. 
Paling tidak, kami 

punya cukup 
makanan!

Katakan kepada 
bangsa itu, Aku 

akan menurunkan 
hujan roti dari 

langit setiap pagi.
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Keluaran 16:13-15; 17:1-4; Mazmur 78:24-25Keluaran 16:13-15; 17:1-4; Mazmur 78:24-25

A�ah itu 
beserta 
kita atau 

tidak?

Roti dari 
langit, seperti 

yang dia 
katakan. Mengapa 

kita ragu?

Selama tiang awan
diam di atas perkemahan 

mereka, orang-orang ibrani 
itu tetap tin	al, tetapi s�t 
tiang awan mulai bergerak, 

mereka akan mengemasi tenda 
mereka, lalu mengikutinya ke 

padang belantara yang asing.

Namun, suatu ketika, 
mereka kehabisan air.

Aku akan
pergi dan 
berbicara 

kepada
TUHAN.

Selama mereka di padang 
belantara, A�ah memberi 

mereka makan dengan ma�a.

Oh, 
lezatnya! 
Rasanya 
seperti 
madu.
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Keluaran 17:5-6Keluaran 17:5-6

Pukullah batu
di Horeb itu dengan 
tongkatmu. Air akan 
menyembur dari situ 

bagi bangsa itu.

Kalian bersungut-
sungut dan mengeluh. 

Kemarilah dan lihat apa 
yang bisa A�ah berikan 

dari batu cadas ini.

Musa menamai tempat itu Masa
(“Mencobai”) dan Meriba (“Melawan”) 
karena orang israel bertengkar

dan mereka mencobai Tuhan dengan 
berkata, “Apakah TUHAN ada di

tengah kita atau tidak?”

Wahhhh!
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Keluaran 17:1-9Keluaran 17:1-9

Air pun mengalir 
seperti sungai.

Namun, air bukanlah satu-
satunya masalah mereka.

Lihat!
Di padang 

gurun
sana!

itu 
orang 

Amalek!

Siapa
saja, lari 
dan beri 

tahu Musa!

Mereka
pikir mereka 

telah menjebak
kita di sini.

Yosua, pilih 
beberapa orang 
terbaikmu untuk 

bertempur.

Besok, aku 
akan berdiri

di puncak
bukit dengan 
tongkat A�ah 
di tanganku.
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Keluaran 17:10-11Keluaran 17:10-11

Dari sini,
kita dapat

melihat seluruh
pertempuran …

dan engkau dapat 
bersyaf�t bagi 

bangsa ini
kepada A�ah.

Namun,
setelah agak 

lama, Musa 
menjadi lelah 
dan tangaya 
jatuh lemas.

Setiap kali
tanga�ya turun,

orang-orang Amalek 
menjadi lebih un�ul.
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Kita harus menjaga 
tangan Musa tetap 

terangkat di 
hadapan TUHAN.

A�ah
akan melihat 
… dan kita 

akan menang.

Lihat! Musa, 
hamba A�ah, 
bersyaf�t 
bagi kita.

Sun�uh,
A�ah akan 

memberi kita 
kemenangan 
atas musuh-
musuh kita.

Lalu, A�ah menjawab doa Musa
untuk mengalahkan orang Amalek.

Keluaran 17:12-13Keluaran 17:12-13
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Keluaran 18:1-11Keluaran 18:1-11

Sambil menikmati kembalinya keluarganya, 
Musa bercerita kepada Yitro tentang segala 

yang dilakukan A�ah s�t menyelamatkan 
mereka dari tangan orang Mesir.

Sekarang, aku
tahu TUHAN itu lebih

besar dari semua ilah, 
sebab Dia melakukan ini 

kepada orang yang 
memperlakukan umat 

A�ah dengan
hina.

Sebelumnya, Musa mengirim istri
dan kedua anaknya untuk tin�al 
bersama ayah mertuanya, Yitro, 

selama perseteruan dengan Firaun. 
Sekarang, mereka sudah kembali.

Ayah!

Akhirnya,
aku bersama 
keluargaku 

lagi.

Engkau telah mengembalikan
kepadaku yang lebih berharga 

dari semua harta benda
Mesir.
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Keluaran 18:13-23Keluaran 18:13-23

Esoknya, Musa duduk di
kursi hakim untuk menangani 
berbagai perselisihan dan 

perkara di antara umat.

Mengapa 
kamu 

melakukan 
ini untuk 
bangsa

itu?

Bangsa
ini datang 
kepadaku 

untuk mencari 
kehendak 

A�ah.

Apa yang kamu lakukan
ini hanya akan membuatmu 

kewalahan. Kamu tidak bisa 
mengerjakan semuanya sendiri.

Kamu harus 
menjadi wakil 
bangsa ini di 

hadapan A�ah.

Ajarilah mereka
semua ketetapan dan 
hukum-Nya, juga cara 

hidup yang benar.

Tunjuklah orang yang takut
akan A�ah untuk mengadili, tapi

untuk perkara-perkara sulit, mereka 
dapat menyampaikaya kepadamu.

Dengan
begitu, kamu

dapat mengurangi 
bebanmu, dan orang-

orang itu akan 
pulang dengan 

sukacita,
dan …

… putri dan 
cucuku dapat 

menikmati 
kebersam�n 
dengan suami 

dan ayah 
mereka lebih 

lama.
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Keluaran 18:24-27; 19:1-6, 9Keluaran 18:24-27; 19:1-6, 9

Meskipun dia adalah pemimpin 
suatu bangsa yang besar, Musa 

mendengarkan nasihat mertuanya.

Sekarang,
kita tidak perlu 
menun�u lama 
untuk mendapat 

keputusan.

Para 
pemimpin 

juga 
mengadili 
dengan 

baik.

A�ah yang 
mahakuasa pasti 

menyertaimu.

Terima 
kasih, 

Temanku 
yang 
setia.

Lalu, Musa mengantar
mertuanya pulang

dalam damai.

Awan itu bergerak lagi, dan 
orang-orang ibrani berkemas,

lalu mengikutinya ke padang
belantara menuju Gunung Sinai.

Ingatkan mereka
tentang segala yang
telah Aku lakukan

kepada bangsa Mesir,
tentang bagaimana 
Aku membebaskan 
mereka, memberi 

mereka makan, dan 
memberi mereka

air dari batu.

Jika mereka
mematuhi semua 

perintah-Ku, mereka
akan menjadi bangsa 
kepunyaan-Ku yang 

istimewa di atas segala 
bangsa di muka bumi. 

Jika mereka taat, 
mereka akan menjadi 

kerajaan para
imam.

Musa, saat Aku 
berbicara kepadamu,

Aku akan datang 
dalam rupa awan tebal 

agar bangsa ini tahu 
bahwa itu Aku.

18



Keluaran 19:1-5Keluaran 19:1-5

Tiga bulan setelah mereka
menin�alkan Mesir, bangsa israel 

memasuki padang gurun Sinai.

Bangsa israel pun
berkemah di padang gurun 
itu, di depan Gunung Sinai.

Lalu, Musa naik untuk bertemu
dengan A�ah, dan TUHAN

meman�ilnya dari atas gunung.

Sekarang, jika
kamu mematuhi-Ku 

sepenuhnya dan 
memegang perjanjian-Ku, 
kamu akan menjadi milik 

pusaka-Ku di atas 
segala bangsa.

Kamu sudah
melihat apa yang Aku 
perbuat di Mesir, dan

bagaimana Aku 
menopangmu di atas 
sayap rajawali dan 

membawamu 
kepada-Ku.
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Keluaran 19:7-25Keluaran 19:7-25

Musa turun
dari gunung dan 

menyampaikan 
semua yang A�ah 

firmankan.

Kalau begitu, 
pergilah, basuh 

pakaian dan tubuhmu; 
siapkan dirimu untuk 

menyembah A�ah. Tiga 
hari dari sekarang,

A�ah akan
mengunjungimu.

Seperti yang A�ah perintahkan,
pada hari ketiga, semua orang

berkumpul di depan gunung untuk
menun�u A�ah berfirman. Awan tebal

turun menyelimuti gunung itu. Lalu …

Musa, 
naiklah ke 
gunung!

Akulah Allah
mahakuasa yang 

membawamu keluar dari 
tanah Mesir. Saat kamu 
turun, buatlah batas

di sekeliling
gunung ini.

Siapa pun yang
menyentuh gunung

ini akan mati. Aku akan 
memberimu sepuluh 

hukum yang harus kamu 
sampaikan kepada 

bangsa itu.

Kami akan
t�t. Kami akan 

melakukan semua 
yang TUHAN
firmankan.
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Keluaran 20:3-17Keluaran 20:3-17

JANGAN ADA 
PADAMU ILAH LAIN 

DI HADAPAN-KU.

JANGAN
MEMBUAT BERHALA 

BAGIMU.

JANGAN MENYEBUT 
NAMA TUHAN, 

ALLAHMU, DENGAN 
SIA-SIA.

INGAT DAN 
KUDUSKANLAH 

HARI SABAT.

HORMATILAH AYAH 
DAN IBUMU.

JANGAN MEMBUNUH.

JANGAN BERZINA.

JANGAN MENCURI.

JANGAN BERSAKSI
DUSTA TENTANG

SESAMAMU

JANGAN MENGINGINIMILIK SESAMAMU.
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Keluaran 21-23Keluaran 21-22

Tuhan juga memberi Musa hukum yang
menega�an dasar keadilan bagi semua orang.

Kerugian
perorangan.

“Namun, jika dia 
melakuka�ya tanpa
 sengaja, dia dapat
 melarikan diri ke 

tempat perlindungan
 yang akan Aku 

tentukan.”

Perlindungan hak 
kepemilikan.

“Jika seseorang 
mencuri s�kor 
sapi atau domba 

dan membunuh 
atau menjualnya, 

dia harus
membayar lima 

ekor sapi sebagai 
ganti s�kor sapi 
dan empat ekor 
domba sebagai 
ganti s�kor 

domba.”

Tanggung
jawab sosial.

“Jangan 
menganiaya 

seorang janda 
atau anak 

yatim.”

Jangan
menganiaya
orang asing 

atau menindasnya, 
sebab dulu, kamu 

adalah orang 
asing di Mesir.

“Jangan memutarbali�an 
kebenaran bagi orang miskin 

dalam perkara hukumnya.”

“Jangan 
mengikuti 

orang banyak 
yang berbuat 

jahat.”

“Siapa pun yang memukul 
orang lain dan membunuhnya 

harus dihukum mati.”
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Karena A�ah itu kudus, Dia
juga memberi bangsa itu petunjuk

tentang cara menyembah-Nya.

Persembahkanlah 
hanya anak sapi 

yang sehat, jangan 
yang punya 
penyakit.

A�ah 
memberi 
perintah 

agar umat 
itu menjaga 
kesehatan.

Pada hari 
kedelapan, 
anak laki-
laki harus 

disunat.

Dia harus 
diasingkan.

Rambutnya
berubah putih
dan dagingnya 

terlihat. itu 
penyakit kulit
yang parah.

Ingatlah
Hari Sabat

dan hormatilah
Tempat Kudus-Ku. 

Akulah TUHAN.

Jangan
memandang bulu 
terhadap orang 
miskin atau pilih 
kasih terhadap 
orang kaya, tapi 

nilailah sesamamu 
secara adil.

Jadilah
kudus, karena 

Aku, TUHAN 
Allahmu, 

adalah kudus.

Curahkanlah
minyak dan

wewangian pada 
kurban itu. itu 

adalah aroma yang 
menyenangkan

TUHAN.

Imamatimamat
23



Keluaran 24:1-8Keluaran 24:1-8

Hukum-
hukum itu
amat baik.

Semua
yang A�ah 
firmankan

itu baik, dan
kami akan

men�tinya.

Dengan begitu, bangsa israel membuat perjanjian 
dengan A�ah. Dia akan memberkati mereka, memberi 

mereka hidup, menyelamatkan mereka dari musuh-
musuh mereka, dan mereka harus men�ti segala 

hukum-Nya serta hidup dalam kebenaran.

S�t Musa selesai menuliskan
firman A�ah itu, dia mengumpulkan 

bangsa itu dan membacakan
firman A�ah itu kepada mereka.

Semua orang adalah orang 
berdosa yang pantas mati,
tetapi A�ah itu penyayang.

Karena dosamu
telah dihapuskan, 
kalian, tujuh puluh 

tua-tua, akan pergi 
bersamaku ke gunung, 

dan kalian akan 
melihat kemuli�n 

A�ah.

Musa menuliskan segala sesuatu
seperti yang A�ah firmankan. Roh A�ah

membantunya agar tidak membuat kesalahan.

A�ah
memerintahkan

Musa untuk 
mempersembahkan 

kurban.

Dia menyediakan jalan keluar.
Dengan menyembelih anak domba

yang tidak berdosa dan memerci�an
darahnya atas bangsa itu, A�ah

akan menutup dosa mereka.

Musa turun dari gunung dan
menyampaikan seluruh hukum A�ah 
kepada tujuh puluh tua-tua israel.
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Keluaran 24:9-18Keluaran 24:9-18

Jadi, ketujuh puluh tua-tua israel 
mengikuti Musa naik ke gunung, tempat 
A	ah telah berfirman kepada Musa. Tiba-tiba, takhta A	ah

muncul di hadapan mereka.

Kemuli�n 
bagi A�ah!

Tun�ulah
di sini sampai 
kami kembali.

Harun
dan Hur ada

bersamamu. Siapa
pun yang terlibat 
perselisihan bisa 

pergi kepada 
mereka.

A	ah meman�il Musa 
dan Yosua bersama
dia ke atas gunung.

Bagi orang-orang yang
ada di bawah, kemuli�n

TUHAN di Gunung Sinai tampak
seperti api yang mengamuk.

Musa tin�al di sana, di 
gunung itu, selama empat 

puluh hari dan empat
puluh malam.
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Keluaran 20:4; 25:8-9; 28:1-3; 32:1-4Keluaran 20:4; 25:8-9; 28:1-3; 32:1-4

Sudah
bermin�u-

min�u lamanya 
Musa menghilang ke 
dalam api di gunung 
itu. Sekarang, dia 

pasti sudah 
mati.

Kita butuh
ilah untuk 
memimpin 

kita seperti 
yang Musa 
lakukan.

Harun mengikuti keinginan bangsa itu dan
membantu mereka membuat ilah dari emas.

Suruhlah umat ini 
membangun Tenda Suci 
untuk menyembah-Ku. 

Akan ada mazbah di sana 
untuk mempersembahkan 

kurban serta sebuah 
tempat kudus, tempat Aku 

bertemu dengan imam 
besar sekali setahun.

Aku akan memberi
petunjuk tentang

cara membangun Tenda
Suci itu. Suku Lewi akan
menjadi imam-Ku. Mereka

akan mengajar bangsa itu
untuk menaati perintah-Ku

dan mempersembahkan 
kurban saat mereka 

berdosa.

A�ah memberi
Musa dua loh batu 

bertuliskan sepuluh 
perintah A�ah yang 
ditulis oleh tangan

A�ah sendiri.

Kita
tidak dapat 
berdiam di 

padang 
belantara ini 
selamanya.
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Keluaran 32:5-10Keluaran 32:5-10

Harun tahu bahwa patung itu bukan A�ah, 
tetapi dia takut kepada bangsa itu.

Bangsa itu
mempersembahkan 

kurban bakaran bagi 
patung anak sapi itu 
dan memuaskan diri 
dengan minum-minum
dan pesta pora.[1]

inilah
ilahmu yang

telah membawamu 
keluar dari tanah
Mesir! Besok, kita 
akan mengadakan 

peray�n dan
menyembah

tuhan.

A�ah berfirman kepada Musa, “Turunlah 
sekarang. Bangsa itu telah melakukan dosa 
besar. Mereka menari-nari dan menyembah 
berhala. Aku akan membinasakan mereka

semua. Hati mereka keras. Mereka
tidak hidup dalam kebenaran.”

[1]  `Dengan menyembah berhala anak
sapi itu, bangsa israel melanggar
tiga perintah pertama yang Allah
berikan kepada mereka.
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Keluaran 20:3-4; 32:15-20Keluaran 20:3-4; 32:15-20

Kalian sudah 
melan�ar 
hukum A�ah!

Musa memecahkan 
loh-loh batu yang 
bertuliskan hukum 

A
ah itu.

Bukankah Dia
sudah berkata

agar tidak ada ilah 
lain di hadapan-Nya? 

Dapatkah sebuah
patung, yang kalian 
buat dengan tangan 

kalian sendiri, menjadi
penciptamu?

Ada suara 
perang di 

perkemahan.

itu
bukan sorak

kemenangan atau 
tangis kekalahan. 

itu nyanyian.

Musa membakar anak
sapi emas itu, men�ilingnya 
sampai halus, mencampurnya 
dengan air, lalu menyuruh 

bangsa itu meminumnya.
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Keluaran 32:26-28Keluaran 32:26-28

Tid�ak!

R�rg�!

Apa yang
sudah diperbuat

bangsa ini 
sehin�a kamu 

melakukan dosa 
yang besar

itu?

Janganlah 
marah 

kepadaku. 
Engkau 

mengenal 
bangsa ini 
dan betapa 
jahatnya 
mereka.

Jika kalian
berada di pihak
TUHAN, berdirilah 
bersamaku. Tapi,
jika kalian ingin 

menyembah ilah-ilah 
Mesir, tetaplah di

tempatmu.

Sekitar 3.000 
orang mati

pada hari itu.

Kami, suku
Lewi, akan
mengikuti 
Yahweh.

Sekarang,
ambil pedangmu
dan bunuh semua 

orang yang
menyembah
patung itu.
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Keluaran 34:28-32Keluaran 34:28-32

S�t kalian
berdosa, A�ah 

memberitahuku bahwa 
Dia akan membunuh 

kalian semua, tapi aku 
berdoa untukmu, dan 

Dia akan menyingkirkan 
dosamu. Dia sun�uh 

penyayang dan 
pengampun.

A�ah telah
memberikan petunjuk 

untuk membangun Tenda 
Suci. Dia akan menemui 

kita di sana. Karena kita 
semua berdosa, A�ah 
sudah menyiapkan cara 

agar kita dapat 
mendekati-Nya.

Tenda Suci itu selesai dibangun, dan
para imam mulai mempersembahkan kurban 
harian. S	t A�ah melihat iman mereka, Dia 

menyingkirkan dosa-dosa mereka.

Musa naik ke gunung, dan sekali 
lagi, A�ah menuliskan sepuluh 
hukum-Nya pada dua loh batu.

Suku Lewi akan
mempersembahkan kurban 

sembelihan setiap hari. Sekali 
setahun, darah sembelihan

akan diperci�an pada Tabut 
Perjanjian. S�t A�ah melihat 
darah pada tabut itu, Dia akan 

menyingkirkan dosa-dosa
kita. inilah cara A�ah

untuk mengampuni.
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Setelah semua yang A�ah lakukan di Gunung 
Sinai, bangsa itu mulai bersungut-sungut dan 

mengeluh karena penderit�n mereka.

TUHAN
A�ah akan 

menyertai kita 
hanyalah janji 

kosong.

Kita tidak
pernah tahu

kapan kita akan 
mendapat air. 
Seluruh tubuh

kita mungkin akan 
segera mati di 
padang gurun 
terkutuk ini.

Musa, Musa, 
selamatkan kami! 

Api dari langit 
turun ke atas 
perkemahan

kami!

Kita tidak 
pernah …

Api!
Pan�il
Musa!

Aa�h! 

S�t Musa berseru kepada TUHAN, hujan api
itu berhenti, tetapi pin�ir perkemahan sudah 
terbakar api karena keluh kesah bangsa itu.

Tempat itu pun dinamai Tabera
(Tempat yang Terbakar).

Bilangan 11:1-3
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Bilangan 11:4-10Bilangan 11:4-10

[1] Roti manna 
jatuh bersama 
embun pada
waktu malam.

Oh, andai
kita bisa 

makan ikan 
lezat yang 
sangat kita 
nikmati di 
Mesir …

Musa mendengar bangsa
itu mengeluh di sekitar pintu 
tenda mereka, dan hatinya 

sangat tidak senang.

Beberapa orang mulai mengeluh tentang 
makanan yang A�ah sediakan secara ajaib.

Aku
sudah muak 

dengan
ma�a ini.

Setiap 
hari itu 
saja.

Bangsa itu mengumpulka�ya,
mengolahnya menjadi tepung, lalu
merebusnya untuk dijadikan roti.

Rasanya seperti roti pan�ang yang
dimasak dengan minyak sayur. [1]

… juga 
mentimun,

melon, bawang 
prei, bawang 
bombai, serta 
bawang putih 
yang nikmat

itu! 

Namun,
murka A�ah 

menyala-
nyala.

Tapi
sekarang,

kita menjadi 
lemah, dan 
setiap hari,
kita disuguhi 

ma�a ini!
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Bilangan 11:11-17Bilangan 11:11-17

Aku akan
mengambil

sebagian dari Roh 
yang ada padamu 

dan memberikannya 
kepada mereka …

Kumpulkan bagi-Ku
70 pemimpin Israel. Bawa 

mereka ke Tenda Suci 
bersamamu. Aku akan 
turun dan berbicara 

denganmu di sana.

Apakah aku
tidak mendapat 
perkenanan-Mu 

sehin�a Engkau 
membebaniku

dengan bangsa 
seperti ini?

Apakah 
mereka 

anak-ana�u? 
Apakah aku

ini ayah 
mereka?

Haruskah
aku mengasuh 

mereka seperti 
bayi sampai kami 

tiba di Tanah 
Perjanjian?

Aku tidak san�up 
menan�ung bangsa 
ini sendirian! Beban 
ini terlalu berat.

Jika Engkau
bermaksud 

memperlakukanku 
seperti ini, bunuh 

saja aku 
sekarang!

… supaya
kamu tidak 

memikul beban 
ini sendirian.
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Bilangan 11:18-23Bilangan 11:18-23

Ada 600.000
laki-laki, belum

termasuk perempuan 
dan anak-anak,

sementara Engkau 
menjanjikan daging 

kepada mereka
selama sebulan

penuh!

Mereka akan 
memakannya, 
bukan hanya 

untuk satu, dua, 
lima, sepuluh, 
ataupun dua 
puluh hari!

Perintahkan
kepada bangsa ini 

untuk menguduskan 
diri karena besok,

mereka akan 
makan daging.

Katakan
kepada mereka 

bahwa Aku telah 
mendengar

semua keluhan 
mereka.

Mereka akan
makan daging itu

selama sebulan sampai 
mereka memuntahkannya 

dari hidung mereka. Sebab, 
mereka sudah menolak 

TUHAN yang tinggal
di antaramu.

Kalaupun kami 
menyembelih

seluruh ternak
dan kawanan

hewan kami, itu 
tidak akan

cukup!

Kami harus 
menangkap 

setiap ikan di 
laut untuk 
men�enapi 

janji-Mu!

Sejak
kapan Aku 

menjadi 
lemah?

Sekarang, 
kamu akan 

melihat apakah 
firman-Ku itu 
terjadi atau 

tidak!
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Bilangan 11:24-30Bilangan 11:24-30

S�t Roh TUHAN turun atas mereka,
mereka bernubuat selama beberapa waktu.

Dua orang tua-tua masih berada di
perkemahan, dan s�t Roh TUHAN turun ke 

atas mereka, mereka pun bernubuat di sana.

Setelah Musa menyampaikan semua 
perkat�n itu kepada bangsa israel, dia 
mengumpulkan ketujuh puluh tua-tua itu.

Lalu, TUHAN mengambil sebagian dari Roh
yang ada pada Musa dan memberika�ya 

kepada ketujuh puluh tua-tua itu.

Aku harus 
melaporka�ya 
kepada Musa.

Kedua orang itu
bernubuat, padahal

mereka tidak 
bersamamu.

Apakah 
kamu iri 

demi aku?

Biarlah
semua umat 
menjadi nabi 

sehin�a TUHAN 
memberikan 

roh-Nya kepada 
mereka!
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Bilangan 11:31-35Bilangan 11:31-35

Tempat itu dinamai “Kuburan bagi orang rakus”,
sebab di sanalah mereka menguburkan orang-
orang yang rakus akan daging dan akan Mesir.

Malam itu, TUHAN mengirim angin yang 
membawa burung puyuh dari laut.

Sejauh jarak yang dapat ditempuh 
orang dalam sehari, burung-burung 

puyuh beterbangan rendah.

Sedikitnya, setiap orang dapat mengumpulkan 100 
gantang karena begitu banyaknya burung puyuh itu.

Akhirnya, 
ada daging!

Aku tidak 
sabar untuk 
memasaknya!

Namun, bahkan s�t bangsa itu makan daging itu, 
murka TUHAN tetap bangkit atas bangsa itu dan Dia 

membunuh banyak dari antara mereka dengan tulah.

Dari tempat itu, mereka melanjutkan perjalanan
ke Hazerot, dan menetap di sana untuk sementara.
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Bilangan 12:1-8Bilangan 12:1-8

Setelah kematian istrinya, Zipora, Musa 
menikahi seorang perempuan Kush.

Lihat! 
Saudara

kita menikahi 
perempuan 

Kush!

Ada masalah
lain juga yang 

perlu kita
bahas dengan
saudara kita …

Apakah TUHAN
hanya berbicara 
melalui Musa?

TUHAN mendengar perkat�n itu, lalu 
mengumpulkan ketiganya di Tenda Pertemuan.

Bukankah
dia berbicara 
melalui kita 

juga?

Catatan: Musa adalah orang yang
sangat rendah hati, lebih rendah
hati dibandingkan siapa pun
di muka bumi.

Miryam dan
Harun, majulah! 

Dengarkan 
perkataan-Ku.

Saat ada
seorang nabi di

antaramu, Aku, TUHAN, 
menyatakan diri-Ku 

sendiri kepada mereka 
dalam penglihatan. Aku 

berbicara kepada
mereka lewat

mimpi.

Namun,
Musa adalah 

hamba-Ku
yang setia di

rumah-Ku.

Aku berbicara 
berhadapan muka 
dengannya, jelas 
dan tanpa teka-
teki. Dia melihat

rupa TUHAN.

Jadi,
mengapa 

kalian berani 
berbicara 
menentang 
hamba-Ku 

Musa?
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Bilangan 12:9-16Bilangan 12:9-16

TUHAN pun
menjadi murka.

Kamu 
kena 

kusta!!

Kumohon, ya
Tuanku, jangan 

timpakan hukuman 
kepada kami atas 
dosa yang kami 
perbuat dengan 

bodoh ini.

Asingkan dia di
luar perkemahan 

selama tujuh hari! 
Setelah itu, dia 
dapat diterima 

kembali.

Jangan
biarkan dia

seperti bayi yang 
baru lahir dari 

rahim ibunya
dengan setengah 

dagingnya
membusuk.

Kumohon,
ya A�ah, 

sembuhkan 
dia!

Jika ayahnya 
meludahi wajahnya, 
bukankah dia akan 
menanggung malu 

selama tujuh
hari?

Jadi, bangsa 
israel tidak 
bergerak 

sampai Miryam 
kembali ke 

perkemahan.
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Bilangan 13:1-26Bilangan 13:1-26

Kedua belas mata-
mata itu melaporkan 

apa yang mereka lihat 
kepada Musa dan 

seluruh orang israel.

A�ah
memerintahkan 

Musa memilih satu
orang dari kedua 
belas suku israel 
untuk mengintai 
Tanah Kan�n

Di antaranya, 
ada Yosua, 
pelaya�ya.

Jelajahilah negeri 
perbukitan itu dan 

tanah Negeb.
Amatilah 

seperti apa 
negeri itu. 

Apakah 
penduduknya 
lemah atau 

kuat?

Setelah empat puluh
hari, mereka kembali dari 

mengintai negeri itu.

sedikit atau 
banyak, dan 

bawalah kembali 
beberapa hasil 

bumi dari
negeri itu.

Kami
belum pernah 

melihat an�ur 
sebagus itu!
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Bilangan 13:27-33Bilangan 13:27-33

Negeri
itu memang 

berlimpah susu 
dan madu. 
inilah hasil 
buminya!

Tapi,
bangsa

yang tin�al 
di sana itu 

kuat.

Kota-kota 
berkubunya 

sangat luas.
Kami pun melihat 

keturunan 
raksasa dari 
bangsa Enak

di sana.

Orang Amalek 
tin�al di Negeb. 
Orang Hitit, Yebus, 
dan Amori tin�al

di perbukitan. Orang 
Kann tin�al 

dekat laut dan di 
sepanjang Sungai 

Yordan.

Musa, kau 
membawa 

kami ke sini 
untuk mati!

Kita harus 
maju dan 
merebut 

negeri itu 
karena 

kita pasti 
bisa.

Kita tidak
dapat menyerang 

bangsa itu. Mereka
lebih kuat dari 

kita!

Negeri itu melahap apa pun 
yang hidup di dalamnya. 
Semua orang di sana 

bertubuh sangat
besar.

Dibandingkan dengan 
keturunan raksasa 
dari bangsa Enak,

kita ini seperti 
belalang!

40



Bilangan 14:1-10Bilangan 14:1-10

Mengapa TUHAN 
membawa kita ke sini 
untuk mati? Keluarga

kita hanya akan 
menjadi tawanan.

Ah,
seandainya 
kita mati di 
Mesir atau
di padang 
belantara

ini!

Bukankah 
lebih baik 
jika kita 

kembali ke 
Mesir?

Kita
harus memilih 

seorang 
pemimpin dan 
kembali ke 

Mesir.

TUHAN dapat 
menyerahkan 

negeri yang baik 
ini kepada

kita.

Negeri itu
sangat baik. Jika 
TUHAN berkenan 
kepada kita, Dia 

akan memimpin kita 
memasukinya dan 
menyerahka�ya 

kepada kita.

Jangan
memberontak 

terhadap
TUHAN.

Jangan
takut kepada 
orang-orang 
itu. Kita akan 

melahap 
mereka.

Perlindungan 
mereka telah 
lenyap, tapi

TUHAN beserta 
kita.

Kami
 akan merajam 
kalian -- kalian 

semua!
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Bilangan 14:11-25Bilangan 14:11-25

Sampai kapan
mereka tidak mau 
percaya kepada-Ku 

setelah semua tanda 
yang telah Aku 

tunjukkan?

Aku akan
menghajar 

mereka, tapi Aku 
akan membuatmu 
menjadi bangsa 
yang lebih besar 
daripada mereka.

Namun,
bangsa

Mesir akan
mendengarnya!

Jika Engkau
membinasakan 

bangsa ini, bangsa-
bangsa lain akan 
berkata, “TUHAN 
tidak san�up 

membawa bangsa
itu ke negeri yang

Dia janjikan.”

TUHAN itu lambat
untuk marah, berlimpah

kasih, dan mengampuni dosa 
serta pemberontakan.

Sesuai dengan 
kasih setia-Mu 
yang besar, 

ampunilah dosa 
umat ini, seperti 

Engkau telah 
mengampuni 

mereka sejak 
mereka

menin�alkan 
Mesir sampai 
sekarang.

Aku telah 
mengampuni 

mereka, seperti 
yang kamu

minta.

Namun, tidak
satu pun dari mereka
akan melihat negeri

yang telah Aku janjikan 
dengan bersumpah kepada 

nenek moyang mereka.
Tidak satu pun yang
telah menghina-Ku
akan melihatnya.

Namun,
karena Kaleb
menaati-Ku

dengan segenap
hati, Aku akan

membawanya serta
keturunannya
ke negeri itu.

Berangkatlah
besok melintasi
padang gurun di
sepanjang jalan

menuju Laut
Teberau.
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Beri tahu mereka: 
Demi Aku yang hidup, 
firman TUHAN, Aku 

akan melakukan 
kepadamu sesuai
yang Aku dengar 

darimu:

Di padang
belantara ini,
mayatmu akan 

bergelimpangan,
yaitu kamu yang 

berumur 20 tahun 
atau lebih yang
telah mengeluh 

terhadap-Ku.

Tidak satu
pun darimu 

akan memasuki
Tanah Perjanjian, 

kecuali Kaleb 
dan Yosua.

Lalu, untuk anak-anakmu, 
yang kamu keluhkan akan 
diambil sebagai tawanan,

Aku akan membawa mereka 
untuk menikmati negeri
yang telah kamu tolak.

Kamu akan
menderita karena 
dosamu dan akan 

mengetahui seperti 
apa rasanya saat

Aku berpaling 
melawanmu.

Aku, TUHAN,
telah berfirman, dan 
Aku akan melakukan

hal ini kepada seluruh 
kumpulan yang jahat ini. 

Mereka akan menemui 
ajal mereka di padang 

belantara ini. Di
sinilah mereka 

akan mati.

Bilangan 14:26-35Bilangan 14:24-35

Mayatmu
akan bergelimpangan di

padang belantara ini dan anak-
anakmu akan menjadi gembala di

sini selama 40 tahun -- Satu tahun 
untuk masing-masing dari 40 hari

yang kamu habiskan untuk
mengintai tanah itu.
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Bilangan 14:36-45Bilangan 14:36-45

Para pengintai yang diutus Musa untuk
mengintai negeri itu dan menyampaikan laporan 

buruk itu dilenyapkan dan mati oleh tulah.

Dari kedua belas pengintai 
itu, hanya Yosua dan Kaleb 

yang selamat.

S�t bangsa itu 
mendengar hal ini, 
mereka berkabung 

dengan sangat pedih, 
lalu berangkat ke 

negeri perbukitan itu 
k�sokan harinya.

Sekarang,
kami siap untuk 
pergi ke tanah

 yang telah TUHAN
janjikan.

Mengapa kamu 
melan�ar 

perintah TUHAN? 
Usahamu tidak 
akan berhasil!

Jangan maju 
melawan orang 

Amalek dan orang 
Kan�n karena TUHAN 

tidak menyertai 
kalian.

Akan tetapi, 
umat itu 

bersikeras.

Mereka tetap pergi 
meskipun Musa ataupun 
Tabut Perjanjian TUHAN 
tidak bersama mereka.

Akibatnya, orang Amalek
dan orang Kan�n di negeri 

perbukitan itu menyerang
dan mengalahkan mereka di 

sepanjang jalan menuju Horma.
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Bilangan 16:2-6Bilangan 16:2-6

Korah dan sekitar 250 pemimpin
lai�ya bangkit menentang Musa.

Musa,
kau kira hanya

kau saja yang dekat 
dengan A�ah? Kami juga
kudus, sama sepertimu.
Bahkan, seluruh umat ini

pun kudus. Kami tidak
membutuhkanmu dan Harun
untuk memberi tahu kami

apa yang harus dilakukan 
ataupun menjadikan
kalian hakim atas

kami.

Betul! Aku sudah
lelah dengan semua 

pengembar�n di padang 
gurun ini sementara A�ah 
membunuh kita untuk hal-

hal yang sepele.

ini
salah Musa. 
Ukura�ya 
terlalu 
tin�i.

Musa pergi ke Tenda Suci
dan bertanya kepada A�ah tentang 

apa yang harus dilakukan.

A�ah berfirman, “Hai anak-anak
Lewi, kamu mengambil terlalu 
banyak tan�ung jawab atas 
dirimu sendiri. Kamu menunjuk

orang menjadi imam sementara 
A�ah tidak menunjuk

mereka.”

Besok, TUHAN akan 
menghakimi di antara 
kita semua, dan kita 
akan tahu siapa imam 

A�ah, siapa yang
kudus dan yang

tidak.

Datanglah
ke Tenda Suci 
besok pagi. 
Bawa juga 
ukupanmu 

dengan api di 
dalamnya.

45



Bilangan 16:19-27Bilangan 16:19-27

K�sokan 
harinya. Mendekatlah, hai

kamu yang menyatakan 
diri kudus, hai kamu yang 
ingin menjadi imam dan 

memimpin umat.

Jauhkan dirimu
dari orang-orang 

jahat ini, karena Aku 
akan membunuh
mereka dengan

sekejap.

A�ah akan 
menemui kita 

sekarang di sini, 
dan Dia akan 

memilih. Kita akan 
melihat kuasa dan 

kemuli�n-Nya.

Namun, Musa dan
Harun tersungkur
di hadapan TUHAN.

Ya A�ah,
A�ah seluruh umat 

manusia, ketika satu 
orang berdosa, 
akankah Engkau
murka terhadap 
seluruh umat?

Cepat! Menjauhlah
dari perkemahan orang-
orang jahat ini. Jangan 
menyentuh apa pun milik 
mereka atau kamu akan
ikut berdosa dan mati 

bersama mereka.
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Bilangan 16:28-35Bilangan 16:28-35

Tolong!

A��h!

Jika orang-
orang ini mati 
secara wajar, 
berarti A�ah 

tidak berfirman 
melalui aku.

S�t Musa selesai berbicara, tanah
di bawah mereka pun terbelah, lalu 

menelan semua orang Korah serta seisi 
rumah dan segala kepuny�n mereka. 

Kemudian, bumi menutup di atas mereka.

Lalu, keluarlah api dari TUHAN yang 
menghanguskan 250 orang yang 

mempersembahkan kemenyan.

Tapi, jika hari ini
kamu melihat hal yang baru,

jika tanah terbuka  dan menelan
mereka, kamu akan tahu bahwa

mereka telah berdosa melawan
A�ah dan akulah nabi-Nya.
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Bilangan 16:36-50Bilangan 16:36-50

Ambil ukupan-
ukupan mereka dan 

buatlah mereka 
tersebar menutupi 

mazbah.
S�t kamu

melihat ukupan 
menutupi mazbah,

kamu akan mengingat 
hari ini, ketika orang-
orang mengabaikan

hukum A�ah dan 
berkeras menjadikan 

diri mereka
sebagai imam.

K�sokan harinya, 
seluruh umat israel 

mengeluh terhadap Musa.

Kau telah 
membunuh 

umat TUHAN!

Ambi�ah
pedup�n dan

api dari mazbah 
untuk mengadakan 
pendamaian bagi 

bangsa itu.

Namun, kemuli�n
TUHAN kembali tampak.

Namun, Musa berkata 
kepada Harun.

Menjauhlah
dari antara

umat ini supaya Aku 
membinasakan 
mereka dalam 

sekejap.

Harun mempersembahkan kemenyan dan 
mengadakan pendamaian bagi mereka. 
Dia berdiri di antara yang hidup dan 

yang mati, dan tulah itu berhenti.

Namun, selain Korah
dan para pengikutnya,
ada 14.700 orang yang

mati karena tulah.
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