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1 Noong unang dumating ang mga Hebreo sa Ehipto, mayroon silang maganda 
at maaliwalas na pamumuhay. Si Jose, anak ng kanilang pinunong si Jacob, 
ay naging matalik na kaibigan ng Paraon. Ngunit nang mamatay ito, hindi 
nagustuhan ng mga pumalit na Paraon na namuno sa lupain ang pananatili 
ng mga Hebreo sa kanilang lupain. Pinagtrabaho ng Paraon ang mga Hebreo. 
Ang trabaho ay pabigat nang pabigat, dahilan upang tumawag sila sa Diyos at 
humingi ng tulong na iligtas sila.

“Panginoon, huwag po Ninyo kaming kalilimutan. Iligtas po ninyo kami sa 
masamang Paraong ito!”

Kahit na hindi naman ganoon kalubha ang pangyayari, alam ito ng Diyos. 
Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangako kay Abraham na magiging 
isang dakilang bansa ang mga Hebreo. Kahit hinayaan ng Diyos na sila’y 
maging mga alipin, mayroon Siyang plano upang makalaya sila. Kasama sa 
Kanyang plano ang isang sanggol na ang pangalan ay Moises, na isang araw 
ay lalaki upang pamunuan ang mga Hebreo palabas ng Ehipto.

2 Ipinanganak si Moises sa panahong ipinag-utos ng Paraon ang pagpatay sa 
mga bagong silang na Hebreo. Mas marami ng Hebreo kaysa sa mga taga-
Ehipto, at natatakot ang Paraon na isang araw, magsisilaki mga batang Hebreo 
at tutulong sa kanilang mga kaaway. 

“Napakarami ng mga anak ng mga Hebreo,” sabi ng Paraon sa mga 
komadrona, “Kung manganak ang isang nanay ng isang batang lalaki, patayin 
ninyo iyon. Kung babae, hayaan ninyong mabuhay.” 

Narinig ng ina ni Moises ang bagong batas na ito ng Paraon. “Hindi mapapatay 
ng Paraon ang aking anak,” sabi niya sa sarili. Bago pa makita ng mga tauhan 
ng Paraon ang kanyang anak, may naiisip na siyang paraan. Upang mailigtas 
ang buhay ni Moises, inilagay niya ito sa isang hinabing basket at saka inilagay 
sa masukal na bahagi ng tubigan sa Ilog Nilo.

Pagtakas Mula sa Ehipto
“Sinabi sa kaniya ng Diyos, ‘Nakita kong labis na pinahihirapan sa Ehipto ang aking bayan. 

Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing…’”
(Exodus 3:7)
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3 Habang naliligo ang anak na babae ng Paraon sa ilog ng araw na iyon, 
namataan niya ang basket sa tabing ilog. “Maaaring ito ay anak ng isang 
Hebreo,” sabi niya. Tinitigan niya ang sanggol. “Napaka-amo niya. Palalakihin 
ko siya bilang aking anak.”

Nagmamasid sa ‘di kalayuan ang kapatid ni Moises na si Miriam upang tingnan 
kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid. Kaagad siyang lumabas sa 
kanyang pinagtataguan at sinabi, “Mahal na Prinsesa, nais nyo po bang ihanap 
ko kayo ng isang babaing Hebreo upang mag alaga sa bata?”

Tumatakbong sinundo ni Miriam ang kanyang ina, na siyang karapatdapat na 
mag-alaga kay Moises. Hindi ba’t napakaespesyal kung paanong pinaglakip-
lakip ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari upang ang kanyang sariling ina 
ang magalaga kay Moises pagkatapos na isuko siya nito? 

Natuwa ang anak na babae ng Paraon na nakahanap siya ng isang babaeng 
Hebreo na mag-aalaga sa sa bata. Nang medyo malaki na si Moises, dinala siya 
ng kanyang ina sa prinsesa para doon na tumira sa palasyo.

4 Tumira si Moises sa palasyo ng Paraon bilang isang apo nito. Nakapagsuot siya 
ng mamahaling mga damit, nakakain ng masasarap na pagkain, at tinuruan 
ng pinaka matatalinong guro. Buong paggalang na yumuyukod sa kanya ang 
mga tagapaglingkod sa palasyo, at natatakot sa kanya ang mga kalalakihan 
ng Ehipto. Napakasaya ng buhay sa palasyo kaysa sa buhay ng isang aliping 
Hebreo!

Hindi alam ni Moises na isa siyang Hebreo, ganoon din ang Paraon. 

Samantala, ang mga aliping Hebreo ay sapilitang pinagawa ng napakabigat na 
trabaho. Araw-araw, naliligo sila sa pawis sa ilalim ng init ng araw, nagtatanim 
ng mga gulay at prutas, nagtatayo ng malalaking estatwa, at naghahalo ng 
putik at dayami upang makagawa ng tisa.

5 Isang araw, nang malaki na si Moises, napag-alaman niyang isa siyang Hebreo. 
Napagpasyahan niyang pumunta sa lugar na tinawag na Goshen upang 
makita ang kanyang mga kamag-anak, kung saan naroroon ang kanyang 
totoong mga magulang. Habang pinapanood niyang gumagawa ng tisa ang 
mga tagaroon, nakita nya ang isang tagapamahalang Ehipsyo na sinasaktan 
ang isang aliping Hebreo.

Napuno ng galit ang puso ni Moises. “Ano ang karapatan mo para saktan 
ang aliping iyan?” sigaw niya. Napatay ni Moises ang lalaki at ibinaon niya sa 
buhangin ang bangkay nito. Kinaumagahan, habang nag iikot sa lugar, nakita 
niya na nagaaway ang dalawang Hebreo. “Bakit mo sinasaktan ang iyong 
kaibigan?” ngunit sumagot ang lalaki, “Papatayin mo rin ba ako tulad ng iyong 
pagpatay sa isang Ehipsyo?”

Lubhang natakot si Moises. Sino pa kaya ang nakakaalam na napatay niya 
ang isang Ehipsyo? Nang makarating sa Paraon ang balitang ito, napagtanto 
niyang si Moises ay isang Hebreo. “Hindi ko tunay na apo si Moises! Hanapin 
ninyo siya at patayin!”

Alam ni Moises na nasa panganib ang kanyang buhay kaya’t tumakas siya 
papunta sa lupain ng Madian, malayo sa palasyo ng Paraon.
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6 Isang umaga habang nakaupo sa tabi ng isang balon sa lupain ng Madian, 
malungkot na tumingin si Moises sa malayo. “Nasa gitna ako ngayon ng isang 
malaking gulo,” nasambit niya. “Hindi na ako muling makakabalik pa sa Ehipto.” 

Nasa ganoon siyang kalagayan nang dumating ang pitong anak na babae ni 
Jethro, isang saserdoteng Madianita, na kukuha ng tubig upang painumin ang 
mga alagang tupa ng kanilang ama. May isang grupo naman ng mga pastol 
ang nais silang sindakin, ngunit sumaklolo sa kanila si Moises at hinabol ang 
mga ito. 

Nang mabalitaan ni Jethro kung papaano ipinagtanggol ni Moises ang 
kaniyang mga anak, inimbitahan niya si Moises na kumain kasama ang 
kanyang pamilya. “Moises, malaki ang nagawa mo sa aking pamilya,” 
natutuwang sabi ni Jetro. “Ibibigay ko ang aking panganay na anak upang 
mapangasawa mo!”

Nagpalakpakan ang mga nakababatang kapatid ni Ziporah. Natutuwa sila 
na magaasawa na ang kanilang ate. Nagtipon sila at naghanda sa pag-iisang 
dibdib ng dalawa.

7 Ang linggong iyon ay nagdala ng kasabikan sa lahat ng tagaroon dahil sa kasal 
ni Ziporah. Inimbitahan ni Jethro ang kaniyang mga kaibigan at kapitbahay 
sa seremonya. Nagsayawan at nagawitan ang mga tao, at tumagal ang 
kasayahan ng buong araw at buong gabi.

Nanirahang kasama ng pamilya ni Jethro sina Moises at Ziporah. Araw-
araw ay pinapastol ni Moises ang mga tupa at kambing sa kaburulan upang 
manginain.

Ngunit hindi ito ang buhay na nais ni Moises ngunit ang apatnapung taong 
paninirahan niya sa disyerto ang nagbigay sa kanya ng maraming oras para 
sa Panginoon. Lumaki siyang tulad sa isang prinsipe sa palasyo ng Paraon, 
ngunit ngayon ay nagpapastol sa disyerto. Ako ngayon ay nakatira sa lugar ng 
kawalan, naisip ni Moises. Ano kaya ang nais ng Diyos para sa akin?

Sa Ehipto naman, pasama nang pasama ang kalagayan ng mga mamamayang 
Hebreo. Ngunit hindi nakakalimot ang Diyos sa Kanyang pangako kay 
Abraham, Isaac, at Jacob. Nakita niya ang paghihirap na dinaranas ng mga 
Hebreo, nguni alam Niya ang Kanyang gagawin upang mapalaya sila.

8 Isang araw, habang malapit sa bundok ng Sinai, napansin ni Moises na 
nagliliyab ang isang mababang punongkahoy ngunit hindi ito nasusunog. 
“Kakaiba ito,” sabi ni Moises. “Matingnan nga sa malapitan.” Sa kaniyang 
pagkabigla, nagsalita ang Diyos mula sa nagaapoy na puno.

Moises, huwag kang lumapit. Nakatayo ka sa isang banal na lugar. Ako ang 
Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Nagsimulang mangatog ang mga tuhod 
ni Moises. Hinubad niya ang kanyang sandalyas at tinakpan ng kamay ang 
kanyang mukha.  

“Moises, nakita ko kung paano pinapahirapan ang aking bayan sa Ehipto,” 
sabi ng Diyos. “Gusto kong pumunta ka sa Paraon at sabihin mong payagang 
sumamba sa Akin ang aking bayan.”

Hindi sigurado si Moises kung gusto niya ang ideyang iyon. “Bakit ako ang 
isusugo mo?” Sumilip siya sa siwang ng kanyang mga daliri at tiningnan 
ang nagaapoy na mababang punongkahoy. “Wala akong silbi at isang takas 
na pinaghahanap ng batas. Hindi maniniwala ang Paraon sa aking mga 
sasabihin!”
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9 “Makinig ka sa Akin,” sabi ng Diyos. “Wala kang dapat na ikatakot. Parurusahan 
ko ang mga taga-Ehipto, ngunit ililigtas ko ang Aking bayan. Kapag nailabas 
mo na sila sa Ehipto, bumalik ka at sambahin mo Ako sa bundok na ito.”

Upang maniwala ang mga tao kay Moises, tinuruan siya ng Diyos kung paano 
gumawa ng mga tanda at himala. “Ano ang nasa kamay mo?” tanong ng Diyos. 
“Itapon mo iyan sa lupa!” Itinapon nga ni Moises ang kanyang tungkod sa lupa 
at ito ay naging ahas. Muntik ng lumuwa ang kanyang mga mata sa kaniyang 
nakita.  Matamang tiningnan ni Moises ang kanyang tungkod sa matinding 
pagkabigla.

Ngunit nagaalala pa rin si Moises. “Hindi ako sanay magsalita sa harap ng 
maraming tao. Puwede bang iba na lang isugo mo?” Nagalit ng husto ang 
Diyos. “Hindi ba’t may kapatid ka na ang pangalan ay Aaron?” Magaling siya 
magsalita. Ipapadala ko siya sa iyo. Makakapagsalita siya para sa iyo, at ikaw 
naman para sa Akin.”

Napabuntung-hininga si Moises at iniunat ang balbas. Hindi siya makakatutol 
sa ipinagagawa ng Diyos. Tinipon niya ang kanyang pamilya at naglakbay 
papunta sa Ehipto.

10 Nang paparating na sila sa Ehipto, patakbong sinalubong sila ni Aaron 
na kanyang kapatid. Sinabihan na si Aaron ng Diyos na samahan sila sa 
paglalakbay sa Disyerto. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa 
kanya ng Diyos, at ipinakita ang mga himalang nais ipagawa ng Diyos.  

Matapos ang mahabang paglalakbay nila sa disyerto, dumating si Moises, 
at Aaron sa Ehipto. Kinausap ni Aaron ang mga matatanda at pinuno ng 
mga Hebreo habang ipinakita naman ni Moises ang mga himala sa lahat ng 
naroroon. Napapadyak at nagsayawan sa tuwa ang mga tao.

Nang sumunod na araw, umakyat sa palasyo si Aaron, at Moises dala ang 
tungkod na kahoy. Nais ni Moises na maintindihan ng Paraon ang mensahe ng 
Panginoon kaya hinayaan niyang si Aaron ang magsalita.

Huminga ng malalim si Aaron at yumukod bilang pagbibigay-galang sa 
Paraon. “Nais ng Diyos na payagan mo ang Kanyang bayan upang sumamba sa 
Kaniya at malaman nila ang Kanyang mga tuntunin.

11 Ngunit pinatigas ng Diyos ang kanyang puso at naging matigas ang kanyang 
ulo. “Sino ba ang Diyos na ito ng mga Hebreo? Hindi ko siya kilala at hindi ko 
papayagan ang sinuman na umalis. Kailangan ko sila upang magtrabaho para 
sa akin.”

Kinausap ng Paraon ang mga tagapamahala ng mga alipin, “Huwag mong 
bibigyan ang mga tamad na Hebreong ito ng dayami,” sabi sa kanila. “Hayaan 
mong sila ang kumuha ng kanilang dayami. Pero kailangang ganoon pa rin 
ang dami ng tisa na kanilang gagawin.”

Nagalit ang mga aliping Hebreo kina Moises. “Salamat sa inyo, pinagtrabaho 
kami ng mas mabigat ngayon ng Paraon. Ginawa mong mas miserable ang 
aming buhay!” Napatingala na lamang sa langit si Moises. “Panginoon bakit 
mo pa ako isinugo?” tanong niya. “Pinalala lamang ng Paraon ang pangyayari. 
Hindi mo man lang natulungan ang Iyong bayan.”

“Maghintay ka lamang at manood,” sabi ng Diyos. “Sa panahong tapos na ako 
sa Kanya, matutuwa ang Paraon na payagan ang aking bayan na sumamba at 
sumunod sa akin. Kaya’t humayo ka at sabihin mo sa Paraon na payagan ang 
aking bayan upang sumamba sa Akin.”
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12 Humarap muli sa Paraon Sina Aaron at Moises at sinabi ang ipinasasabi sa 
Diyos. Ayaw makinig kay Aaron ng Paraon kaya itinaas niya ang kanyang 
tungkod at hinampas ang tubig ng ilog Nilo at ito ay naging dugo. Namatay 
ang lahat ng isda at hindi na makasalok ng maiinom na tubig sa ilog ang mga 
Egpcio. 

Tumalikod ang Paraon at tumawa. “Magagawa rin iyan ng aking mga 
salamangkero.” Ipinatawag niya ang mga salamangkero at ginawang dugo ang 
tubig sa palasyo. Hindi nila kayang tapatan ang ginawa ng Diyos ngunit sapat 
na iyon sa Paraon.

Pagkatapos nito, pinaahon ng Diyos ang mga palaka sa ilog. Naglundagan 
sila sa mga bahay at ilalim ng higaan. At talagang nangangamo sila sa baho! 
Nakapagpalabas din ng mga palaka ang mga salamangkero ngunit hindi nila 
ang mga ito mapaalis.

“Paalisin mo ang mga palaka Moises!” sabi ng Paraon. “Kung gagawin mo ito, 
papayagan Ko nang umalis ang iyong mga kababayan.” Ngunit ng patay na 
ang lahat ng palaka, nagbago ang isip ng Paraon. “Kailangang manatili ang 
mga alipin dito sa Ehipto.”

13 Naging napakahirap ng buhay ng mga taga-Ehipto, ngunit nagmatigas pa 
rin ang  Paraon. Kaya sinabi ni Aaron kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron na 
hampasin mo ang alikabok sa lupa at gagawa ako ng mga kuto.”

Hinampas nga ni Aaron ang alikabok sa lupa, at kumalat ang mga niknik sa 
buong Ehipto. Hindi mapigilan ng Paraon ang pagkamot sa kanyang ulo. 
Napakakati ng kagat ng mga niknik na ito!

Sinubukan ng mga salamangkero ng Ehipto ang kanilang kapangyarihan 
upang mapaalis ang mga niknik, ngunit hindi nila ito magawa. “Marahil ay 
kagagawan ito ng Diyos ng mga Hebreo,” sabi nila sa Paraon. Ngunit ayaw 
makinig ng Paraon, at ayaw din niyang payagan ang bayan ng Diyos na umalis 
upang sumamba sa Kanya.

Muli, nagpadala ang Diyos ng laksa-laksang mga langaw at nangalat sila 
sa buong lupain. Lumipad ang mga ito sa palasyo at umikot-ikot sa ulo ng 
Paraon. Tinangka ng mga taga-Ehipto na takasan ang mga langaw, subalit 
hihabol sila ng mga ito saan man sila pumunta. Naging napakalungkot ng 
mga taong nakatira sa lupain ng Ehipto.

14 Patuloy na nagmatigas ang Paraon at ayaw niyang payagang umalis ang mga 
Hebreo. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa mga hayop sa buong 
lupain ng Ehipto. Nang gumising ang mga taga-Ehipto kinaumagahan, patay 
na at nakahandusay na sa lupa ang kanilang alagang mga asno at mga baka. 
“Bakit wala man lang namatay sa mga alagang hayop ng mga Hebreo!” 
pasigaw na sabi ng Paraon.

Sinabi ng Diyos kay Moises at Aaron, “Magdala ka ng isang dakot na abo 
at isaboy mo sa hangin na nakikita ng Paraon.” Ginawa ni Moises ang 
ipinapagawa ng Diyos, at tinubuan ng mga pigsa ang bawat mamamayan at 
alagang hayop sa Ehipto. Naging parang baliw ang mga ito! 

Hindi halos makatayo ang mga salamangkero ng Ehipto dahil sila man ay 
puno ng mapupulang pigsa sa buong katawan, tulad ng mga mamamayan ng 
Ehipto. “Bakit hindi tayo matulungan ng ating mga diyus-diyosan?”

Iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan, at isa man sa mga Hebreo sa Goshen 
ay hindi tinubuan ng pigsa. 
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15 Pahirap ng pahirap ang buhay ng mga taga-Ehipto. Nagpadala ang Diyos 
ng isang malakas na ulan ng yelo. Gumuhit ang mga kidlat sa kalangitan, at 
kumulog sa lahat ng dako. Bumuhos ang ulan na may dalang yelo na kasinlaki 
ng mga bato, at napuno ng apoy ang lupa na nanggagaling sa ulan ng yelo. 

Ngunit walang anumang nangyaring pinsala sa Goshen kung saan nakatira 
ang mga Hebreo. Ito ang pinakakakaibang ulan ng yelo na naganap sa buong 
kasaysayan ng Ehipto.

Humihibk na sinapo ng Paraon ang kanyang ulo. “Patigilin mo na ito at 
papayagan ko nang sumamba sa ilang ang mga Israelita.” Ngunit matapos na 
huminto ang ulan ng yelo, nagbago ulit ang isip ng Paraon. Nagmatigas pa rin 
ang kanyang puso 

Nagmakaawa na ang mga tagapagsilbi na magbago na siya ng isip. “Hindi 
natin kaya ang mga salot na ito! Hindi po ba ninyo nakikita na halos mawasak 
na ang buong Ehipto?”

16 Pinagisipan ng Paraon ang payo ng kanyang lingkod, at sinubukang 
makipagayos kay Moises. “Lumakad na kayo at sambahin ninyo ang inyong 
Diyos. Ngunit mga kalalakihan lamang ang isama mo.” Napabuntung-hininga 
si Moises at napailing na lamang. Alam niyang hindi ito ang nais ng Diyos. 
Alam din niyang anumang oras ay muling magpapadala ng salot ang Diyos.

Totoo nga, nang kinagabihan, nagpaihip ang Diyos ng malakas na hangin. 
Kinaumagahan, nakita nilang kasama ng malakas na hangin ang mga 
naglalakihang tipaklong. Kumalat sa buong Ehipto ang mga balang at nilamon 
ang lahat ng mga dahong madaanan, halaman, puno at maging mga damo. 
Kinain ng mga gutom na balang ang kahit anong kulay berde sa paligid! 

Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang mga kamay patungo sa direksyon 
ng Ehipto at nabalot ito ng pusikit na kadiliman sa loob ng tatlong araw. Ito ay 
kasindilim ng hating-gabi, at hindi maka-alis ng bahay ang mga tao. Ngunit 
nanatiling maliwanag sa lugar ng mga Hebreo sa Goshen.

Naaawa sa sariling naupo na lamang ang Paraon sa isang madilim na sulok. 
“Bakit nangyayari ito sa akin?” Ngunit nanatiling matigas ang kanyang puso at 
ayaw niyang payagang umalis ang mga tao.

17 Sa huli ay tatapusin na ng Diyos ang pagmamatigas ng Paraon. Sinabi niya kay 
Moises, “Magpapadala Ako ng pinakahuling salot. Sa hating-gabi, papatayin ko 
ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop sa buong Ehipto. Walang 
makakaligtas. Subalit ipagawa mo sa mga Hebreo ang ipaguutos Ko at hindi 
Ko sila pipinsalain. Pagkatapos nito, tiyak na papayagan na kayong umalis ng 
Paraon.” 

Nang gabing iyon, inutusan ng Diyos ang mga Hebreo na maglagay ng tanda 
sa mga hamba ng pintuan at bintana ng kanilang mga bahay. Ang tandang ito 
ang magiingat sa kanila. Ang dugo ang magliligtas sa kanila sa huling salot na 
ipapadala ng Diyos.

Ang hindi nila alam, ito pala ay isang tanda na nagtuturo sa paparating na 
Manunubos sa hinaharap.

Pagsapit ng hatinggabi, may hamog na gumapang papunta sa bahay ng mga 
Ehipsyo. Namatay ang lahat ng mga panganay na lalaki, ayon sa babala ng 
Diyos. Ngunit ang dugo ng tupa ang nag-ingat sa mga Hebreo.
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18 Talunan ang Paraon. Tinawag niya si Moises at Aaron at pinaharap sa Kanya. 
“Umalis na kayo rito at isama mo ang mga Hebreo. Siguraduhin mong 
madadala nila lahat ng kanilang mga ari-arian.” Ayaw ko na silang makita kahit 
kailan.” Tinapik ni Moises sa likod si Aaron. “Ibinigay na sa atin ng Diyos ang 
malaking tagumpay!” 

Nagmamadaling naghanda sa pagalis ang mga Hebreo, dala ang mga tinapay 
na hindi pa naluluto. At pagkatapos ay sinabi sa mga Ehipsyo, “Ibigay ninyo sa 
amin ang inyong mga ginto at pilak na alahas”.

Hindi na makapaghintay ang mga Ehipsyo na umalis ang mga aliping Hebreo. 
Hinubad nila ang kanilang mga suot na alahas at ibinigay sa kanila. “Sawang-
sawa na kami sa inyong Diyos at sa mga salot,” sigaw nila. “Umalis na kayo para 
sa aming ikabubuti!” 

Umalis ang mga Hebreo at ang kanilang mga kaibigan palayo sa Goshen 
patungo sa ilang na lugar. Napakahabang paglalakbay at mahirap na pagtitiis 
ang kanilang pinagdaanan, ngunit tapos na ngayon ang kanilang masakit at 
matagal na paghihirap. “Iniligtas tayo ng Diyos sa Paraon,” at nagawitan ang 
mga tao. “Sa wakas, Malaya na tayo!
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