
Pulang Kembali
dan Pemugaran

Isait suci yang indah itu telah menjadi puing, keindahan Yerusa em telah
rnenjadi tanah yang hangus, dan umat Allah menjadi tawanan di neg eri asing.
Narni.n demikian, kisah itu tidak berakhir di situ!

-vllah menghukum apa yang hendak dipulihkan-Nya. vleskipun
pengl ukurnan orang Israel merupakan akibat dosa mereka yang tak terelak-
kan, I indakan itu hanya merupakan langkah persiapan menuju perm garan di
masa mendatang. Tujuannya ialah untuk mengajar dan memperkuat mereka.
Benar lah, mereka telah belajar dan menjadi kuat melalui pengalarn an itu.

F'enawanan yang berlangsung tujuh puluh itu telah berakhir, da ni tujuan
Allah untuk Israel terus digenapi; Ia mengembalikan umat-Nya ke t anah air
merek oi seperti yang telah dijanjikan-Nya. Perjanjian-Nya kekal. Itulah suatu
masa vang menggembirakan penuh dengan permulaan yang baru. Peng alaman-
penga I aman mereka memberi kita pelajaran-pelajaran tentang hara pan dan
dorongan dewasa ini mengenai nilai disiplin dan kemungkinan pem ilihan.

Sama seperti orang Israel, kita juga dapat diminta untuk mem perbaiki
daeral -daerah dalam kehidupan dan pelayanan kita sendiri bagi Tuhan.
Meskipun kegagalan mendatangkan pendisiplinan, pertobatan mem iercepat
proses pembaharuan. Marilah kita mempelajari kejadian-kejadian ini dengan
mengingat prinsip ini, dengan mengetahui kelemahan-kelemahan kir a tetapi
sadar nula akan kekuatan-Nya.

ikhtisar pasal

Tujuar Pemugaran
Kernaj lan Pembangunan Kembali
Berita Kepada Para Pemugar
Peringatan Terakhir bagi Umat Allah
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan mengapa Allah membawa umat-Nya kembali ke negeri asalnya
pada saat yang ditentukan-Nya.

• Menuliskan kenyataan-kenyataan mengenai tiga tahap proses pembangunan
kembali.

• Menerangkan berita-berita utama kitab Hagai, Zakharia dan Maleakhi.

kegiatan belajar

1. Bacalah dari kitab Ezra, Nehemia, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi seperti
yang diminta dalam pelajaran.

2. Pelajarilah semua bagian dalam uraian pasal, lalu menjawab semua per-
tanyaannya dan kemudian mencocokkan jawaban saudara. Lalu kerjakanlah
soal-soal untuk menguji diri dan cocokkan jawabannya juga.
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uraian pasal

TUJUAN PEMUGARAN

Tujuan I. Menerangkan mengapa perlu bagi orang Yahudi untuk kerr bali ke
Yerusalem.

Allah telah membuat perjanjian kekal dengan Abraham tentang k-luarga
dan ket urunannya. Ia telah mengulang perjanjian itu dengan Daud, bahkan
telah menguatkannya. Allah tidak hendak membiarkan umat, yang denzannya
Ia telah membuat perjanjian ini, hilang dalam keruntuhan dan kek alahan
kerajaan-kerajaan di dunia.

Set enarnya, masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Timur di atas dunia telah
berakhr . Persia adalah kerajaan timur besar yang paling akhir. Kekuasaan-
nya jaw '1 ke tangan kerajaan Makedonia, kerajaan besar yang pertama j dunia
barat. Seandainya bangsa Yahudi tetap tertawan di benua Timur, mak, ia tak
akan be-tahan setelah kemunduran kerajaan-kerajaan timur itu. Ia tida« akan
mempengaruhi dunia. Allah telah membawa umat-Nya ke negerinya pada saat
yang tel at.

Allah menempatkan mereka di pusat kejadian-kejadian dunia - tepat di
antara yang baru dan yang lama. Asyur, Babel, dan Persia, semua kekuasaan
lama yang besar, tak ada lagi. Kerajaan-kerajaan baru dunia Barat multi tim-
bul. Pemeliharaan umat Allah di tengah-tengah kecamuk nya peperanga'i yang
memusnahkan kerajaan-kerajaan timur yang besar merupakan salah satu
mujizat- \Iya yang terbesar. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa b mgsa-
bangsa) ang paling berkuasa pun dapat runtuh. Tetapi Allah dan maks li I-Nya
serta or" ng-orang yang diselamatkan-Nya takkan pernah mati. Sepert yang
dinubuai kan para nabi, pengetahuan kerajaan Allah yang rohani telah diten-
tukan un' uk meliputi dunia. Sekarang ini kita termasuk penggenapan yang hidup
'dari nul' rat tersebut.

1 Bacalah Yeremia 25:11,12; 29:10 dan Daniel 9:1-19. Kemudian jawablah
pertanya an-pertanyaan berikut dalam buku catatan saudara.
a Apa \ mg dibaca Daniel?
bApa) ang diakui Daniel?
cApa) ang diminta Daniel?

2 Dalan buku catatan saudara tuliskan dua atau tiga kalimat yang
menerangkan mengapa orang Yahudi harus kembali ke Yerusalem.
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KEMAJUAN PEMBANGUNAN KEMBALI

Pada tahun 538 SM Babel, kerajaan yang berkuasa dan kota yang kuat,
jatuh ke tangan Koresy dari Persia. Koresy telah menundukkan beberapa kera-
jaan timur dan sekarang ia menaklukkan Babel. Menurut catatan-catatan pur-
ba ia membatalkan politik Asyur dan Babel pada umumnya, dan membebaskan
semua bangsa yang tertawan untuk kembali ke tanah air mereka.

Koresylah yang dipakai Allah untuk memulai proses pemulangan dan
pemugaran. Ia mengeluarkan suatu dekrit penting mengenai pembangunan kem-
bali bait suci. Pastilah, orang-orang Yahudi heran sekali ketika mendengar
seorang bukan Yahudi mengatakan bahwa Tuhan telah menjadikannya
penguasa atas seluruh bumi!

3 Bacalah dekrit Koresy dalam Ezra I: 1-4 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut dalam buku catatan saudara.
a Koresy mengatakan bahwa Allah telah memberi suatu tanggung Jawab

kepadanya. Apakah tanggung jawab itu?
b Dengan cara bagaimana ia menyuruh rakyat Persia menolong orang Yahudi?

Dekrit inilah yang menandai permulaan masa pemugaran dan pem-
bangunan kembali.

Tiga Ekspedisi

Tujuan 2. Mengenali uraian tentang ketiga ekspedisi yang dilakukan oleh orang
Yahudi ke Yerusalem untuk membangun kembali bait SUCI dan kota
itu.

Proses pemulangan serta pembangunan kembali itu meliputi jangka waktu
100 tahun. Dimulai dengan Koresy, raja-raja Persia lainnya juga ikut terlibat.
Selama tahun-tahun itu ada tiga ekspedisi besar dari orang Yahudi yang pergi
dari Persia ke Israel. Kitab Ezra dan Nehemia menceritakan kejadian-kejadian
yang terjadi.

Perhatikanlah fakta-fakta pokok yang berkaitan dengan setiap ekspedisi
yang diringkaskan dalam tabel berikut ini. Setelah tabel itu diberikan gambaran
umum tentang tiap-tiap ekspedisi.



218 KEMAH, BAIT SUCI, DAN ISTANA

Tabel 'laI. 218
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4 Lin ..karilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Ten bok dibangun kembali selama ekspedisi yang ketiga.
b Ar: shsasta adalah raja Persia pada waktu ekspedisi pertama.
c Lebih banyak orang yang kembali pada ekspedisi kedua daripa ia yang

perama.
d Tob.a menentang pembangunan tembok kota.
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Ekspedisi Pertama; Bacalah Ezra 1-6

Jumlah orang yang dihitung yang kembali pulang bersama Zerubabel
mungkin hanya kepala-kepala keluarga saja. Sebenarnya jumlah orangnya
mungkin lebih banyak. Namun demikian, jumlah itu merupakan persentasi yang
kecil saja dari orang Yahudi yang tetap tinggal dalam pembuangan. Banyak
di antara mereka yang tinggal itu sudah makmur dan tentram hidupnya. Mereka
tidak bergairah untuk kembali ke Palestina untuk membentuk sebuah bangsa
kecil yang harus berjuang keras.
5 Bacalah Ezra I :5. Semua orang yang. kembali ke Yerusalem itu mempunyai
persamaan apa?

Perjalanannya sukar dan memakan waktu sekurang-kurangnya empat
bulan. (Kemudian ketika Ezra kembali perjalanannya memakan waktu empat
bulan menurut Ezra 7:9). Mereka tiba dan mulai membangun kembali bait suci.
Mezbah didirikan dan dasar bait suci diletakkan (Ezra 3). Batu sudah ada, tetapi
bahan kayu harus didatangkan dari Libanon.

Ada banyak perlawanan dari musuh-musuh, dan 16 tahun lamanya pem-
bangunan bait suci terhenti (Ezra 4). Selama waktu itu Allah memakai nabi
Hagai dan Zakharia untuk mendorong orang banyak itu supaya bekerja kem-
bali. Mereka menanggapi dan bait suci diselesaikan dan ditahbiskan pada kira-
kira tahun 516 SM (Ezra 5-6).

Ekspedisi Kedua; Bacalah Ezra 7-10

Ezra, seorang ahli hukum dan imam, memimpin ekspedisi kedua dari Babel
menuju Yerusalem kira-kira enam puluh tahun setelah bait suci diselesaikan
(Ezra 7). Ia datang dengan membawa surat-surat raja Artahsasta yang memerin-
tahkan pejabat-pejabat di daerah itu memberikan perlindungan dan bantuan
materi kepada umat Allah.

Ezra, seorang keturunan keluarga Harun, mempunyai misi yang terutama
bersifat rohaniah. Ia membawa serta sejumlah imam. Ketika ia tiba, ia
menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sangat menyedihkan dalam
ibadah dan perbuatan orang-orang yang telah menetap di Yerusalem. Ia
menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini dan mengadakan banyak pem-
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bahar uan. Ikhtisar mengenai kejadian-kejadian ekspedisi ini adala i sebagai
berikut:

E aa Diberikan Izin
Kedatangan dan Persembahan Korban
Pembaharuan, Pertobatan, dan Kebangunan Rohani

Ezra 7 -- 8:31
Ezra 8: 32·36
Ezra 9-10

6 Bal, alah Ezra 9-1e dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut da am buku
catatan saudara.
• Per buatan apakah merupakan ketidaktaatan utama umat itu kepar la Allah?
b Me ngapa ketidaktaatan itu begitu serius?

Ekspedisi Ketiga,' Baca/ah Nehemia 1-13

Nehemia adalah salah seorang tokoh besar dalam Alkitab. Sebagai seorang
juru minuman pada raja Artahsasta, ia mempunyai kedudukan yaru, penting
di istana Persia. Karena kedudukannya itu ia mempunyai pengaruh po itik yang
besar. Kepadanya diberitahukan bahwa keadaan di Yerusalem tidak besutu baik,
dan ia minta izin untuk pergi dan membangun kembali kota itu. A 'I[ahsasta
meluluskan permintaannya dan Nehemia mengadakan perjalanan ke Yerusalem
disertai sepasukan prajurit yang diutus oleh raja. Kedudukannya, bersama-sama
dengan wataknya yang saleh, memungkinkan dia untuk sangat menguatkan
orang Yahudi.

Hanya dalam waktu 52 hari saja tembok-tembok kota Yerusalem drbangun
kembali sekalipun ada perlawanan dari musuh-musuh orang Yahudi Setelah
tembok-tembok itu selesai dibangun, Nehemia bertindak untuk mer egakkan
kestabilan dalam kota dan menambah jumlah penduduk kota Y .rusalern
(Nehernia 7:4,5; 11:1,2). Karena tindakannya maka orang Yahudi yt.ng kaya
berhenti menindas orang yang miskin (Nehemia 5: 10). Ia juga nemulai
pembaharuan-pembaharuan lainnya. Tetapi pekerjaannya yang terbe sar ialah
membangun kembali kehidupan kebangsaan orang Yahudi atas dasa' hukum
yang tertulis (Nehemia 10:28-39). Berikut ini adalah ikhtisar kitab IIlehemia:

Kr datangan Nehemia dan Pembaharuan
Pembaharuan Ibadah dan Taurat Di

Bawah Pimpinan Ezra
Daftar Berbagai Keluarga
Pentahbisan Tembok Yerusalem

Nehemia 1-7
Nehemia 8-10

Nehemia 11:1 - 12:2f'
Nehemia 12:27 - 13:31
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7 Bacalah Nehemia 4 dan 6. Dalam buku catatan saudara, tuliskan bagaimana
Nehemia menghadapi setiap cara musuh untuk menghentikannya.
a Cemoohan (4: 1-6)
b Rencana untuk menyerangnya (4:7-23)
c Empat pesan yang pertama dari San baiat dan Gesyem (6: 1-4)
d Pesan kelima dari Sanbaiat (6:5-9)
e Nasihat Semaya (6:10-14)

8 Menurut Nehemia 6:15 - 7:1 apakah hasil terakhir usaha Nehemia?

9 Cocok kan setiap kalimat di sebelah kiri dengan ekspedisi di sebelah kanan
yang paling sesuai dengan keterangan yang diberikannya.

a Orang Yahudi menyelesaikan bait suci. I) Ekspedisi pertama
2) Ekspedisi kedua
3) Ekspedisi ketigab Nehemia menerima surat-surat ancaman dari

orang-orang yang menentang usaha pem-
bangunan kembali ini.

c Tembok itu diselesaikan dan ditahbiskan.

d Ezra menyuruh orang banyak itu menceraikan
isteri asingnya .

• oo. e Koresy memerintahkan umat Allah untuk
membangun kembali bait suci.

BERITA KEPADA PARA PEMUGAR

Tujuan 3. Memperbedakan antara berita Hagai dan berita Zakharia.

Seperti yang telah kita lihat, tugas pembangunan kembali dan kelahiran
kembali yang rohani mendapat banyak perlawanan. Ada orang luar yang tidak
mau melihat pekerjaan Tuhan dipulihkan. Ada orang-orang di pihak Yahudi
yang mudah putus asa. Tetapi selama waktu pembangunan kembali ini Allah
mempunyai pesan bagi umat-Nya. Baik Hagai maupun Zakharia bernubuat
selama tahun-tahun pembangunan kembali bait suci. Berita-berita mereka sangat
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berarti bagi umat itu pada waktu disampaikan dan juga memberi peng etahuan
yang I i dah tentang masa depan.

Hagal

Pt kerjaan pembangunan kembali bait suci terhenti selama hampir sepuluh
tahun I'etika Hagai -menyampaikan beritanya yang pertama. Ia meneg H umat
itu kar -na kurang memperhatikan rumah Allah. Bacalah Hagai 1-2 . ebetum
melaniutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara seles 1 mem-
bacans I : .....

10 Ba. alah kembali Hagai I :2-11 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Apa yang sedang dilakukan umat itu daripada menyelesaikan bai suci?

b Apakah akibat perbuatan mereka?

Ja.iji-janji menakjubkan yang diberi oleh Allah melalui nabi Haga i meng-
gerak k tn umat itu untuk mulai membangun kembali. Tetapi segera mereka
berkec i hati lagi dan Allah memberikan pesan lain kepada mereka

11 Ba, alah Hagai 2: 1-9. Menurut nubuat ini, Allah mengatakan bah wa bait
suci ya -ig baru itu akan
a) sein iah bait suci yang lama.
b) Iebil megah daripada yang lama.
c) dipeiuhi dengan harta kekayaan dari bangsa-bangsa lain.

Zakharla

Ku ab Zakharia, meskipun hanya empat belas pasal, berisi beberapa nubuat
yang paling penting dalam Perjanjian Lama. Pembangunan kembali ya tg telah
dimula setelah umat itu menanggapi berita Hagai telah berhenti. Selam i waktu
inilah i akharia menerima delapan penglihatan tentang alasan-alasan IT engapa
pembangunan itu terhenti (Zakharia 1-8). Kepadanya diberi juga bebera oa janji
yang luar biasa untuk masa mendatang (Zakharia 9-14). Bacalah Zakharia 1-14
sebelun. melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik apabila saudara telah selesai
membacanya: .....
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Berita yang terkandung dalam kedelapan penglihatan itu diterima Zakharia
dua bulan setelah batu penjuru bait suci diletakkan. Di antara alasan-alasan
yang menyebabkan pembangunan kembali itu terhenti terdapat yang berikut:

1. Perasaan keputusasaan dan kegagalan. Orang Yahudi menganggap
dirinya tidak penting. Mereka merasa sedang melakukan sesuatu yang kurang
berarti. Akan tetapi, Allah berfirman bahwa la sendiri akan datang ke
Yerusalem dan menyatakan hak-Nya at lis kota itu sebagai kota-Nya (1:17).

2. Akibat dosa dan ketidaktaatan. Allah menunjukkan kepada Zakharia
bahwa Dia akan menggulingkan bangsa-bangsa yang telah diizinkan-Nya men-
datangkan penghukuman atas umat-Nya (1:20,21).

3. Kesadaran akan penghukuman dan kesalahan. Allah menunjukkan
kepada Zakharia imam besar Yosua yang berpakaian kotor sedang dituduh oleh
Iblis. Tetapi pakaian Yosua diganti dengan yang baru dan Allah berjanji un-
tuk menghapuskan kesalahan negeri itu (3:5,9).

4. Perasaan ketidakberdayaan. Zakharia diberi suatu berita untuk men-
dorong Zerubabel dan semua orang lain, bunyinya, "Bukan dengan keperka-
saan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku" (Zakharia 4:6).

Di samping penglihatan-penglihatan ini masih ada yang lain, seperti
penglihatan tentang orang dengan tali ukuran (2: 1-5). Dalam penglihatan ini
dinubuatkan tentang masa ketika Yerusalem akan dipenuhi penduduk. Suatu
hal lain yang penting juga dalam bagian pertama kitab Zakharia ini adalah
nubuat tentang "Tunas" itu yang dilambangkan oleh Yosua (6:12-13).

Dalam bagian kedua kitab ini (pasal 9-14) terdapat berita-berita lain ten-
tang Mesias dan masa depan umat Allah. Israel akan disucikan (13: I), dan pada
suatu hari semua bangsa akan beribadah kepada Tuhan (14:9).

12 Bacalah kembali Zakharia 6:9-13. Apakah pekerjaan orang yang disebut
"Tunas" itu?
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13 Bai.alah kembali ringkasan-ringkasan sebelumnya tentang kitab Hazai dan
Zakhar a. Cocok kan setiap kalimat atau ayat di sebelah kiri dengan kitab yang
berhubungan di sebelah kanan.

.... a 'Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk
ruendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan
baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan?"

oo oo b . Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahan-
ri lU daripadamul Aku akan mengenakan kepadamu
pakaian pesta."

c )0, eturunan Daud akan disucikan oleh Tuhan.
d ., Aku telah memukul kamu dengan hama dan

penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu
dengan hujan batu."

oo oo e Melalui delapan penglihatan disampaikan berita yang
n-ernberi dorongan.

1) Hag,lI
2) Zaktulria

Sering kali kita terpanggil untuk memulihkan dalam kehidupan ki el hal-
hal yang telah hilang. Kadang-kadang kita peflu memulai kembali saut-saat
ibadah bersama sebagai keluarga. Pada kesempatan lain mungkin kita terpanggil
untuk membantu memulihkan pelayanan seorang saudara seiman dalam 1uhan.
Pelajaran-pelajaran dalam bagian Alkitab ini sangat menolong pada saat-saat
seperti iIJ.

14 Apakah Tuhan telah berbicara kepada saudara mengenai suatu pekerjaan
pemulihan atau pembangunan kembali yang perlu saudara kerjakan' Jika
demikiar., tuliskan dalam buku catatan saudara apa yang harus dilaki kan.

PERIN(, ATAN TERAKHIR BAGI UMAT ALLAH

Tujuan » Mengenali pernyataan-pernyataan yang memberikan berita yo g ter-
dapat dalam kitab Maleakhi.

Kad.rng-kadang kitab Maleakhi disebut "Perjanjian Lama kecil" k irena
di dalam Iya terdapat beberapa tema pokok Perjanjian Lama dalam b .nruk
singkat: I'ilihan Allah akan Israel, dosa-dosa dan ketidaktaatan Israel, pen-
tingnya n enaati hukum Taurat, dan kedatangan hari Tuhan. Ada kemungxinan
Maleakhi menuliskan kitab ini bertahun-tahun setelah orang Yahudi kembali
ke Yerus.ilem. Kegairahan mereka yang mula-mula sudah luntur. Sekali lagi
mereka ci-roboh dalam hal beribadah dan akhlaknya mulai merosot. Bacalah
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Maleakht 1:4 sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada uuk-uuk apabila -audara
selesai membacanya: .....

15 Bacalah Maleakhi 3:6-12. Alasan bagi laknat yang menimpa bangsa Itu Ialah
karena mereka
a) tidak memberikan persepuluhan dan persembahan mereka kepada Tuhan.
b) lalai datang beribadah ke bait SUCI.

c) tidak membawa segenap persepuluhan dan persembahan.

Maleakhi berbicara sebagai seorang pembaharu, tetapi la Juga
membesarkan semangat bangsa itu dengan suatu penglihatan tentang masa
depan. Ia bernubuat bahwa "nabi Elia" akan muncul sebelum datangnya hari
Tuhan (Maleakhi 3: I, 4: 5). Empat abad berlalu tanpa berita dari Tuhan. A kan
tetapi, ketika waktu Allah tiba "nabi Elia" muncul untuk memperkenalkan
Mesias, Yesus (Matius 11:10,14).

16 Menurut Maleakhi 4: 1-3, "hari Tuhan" menunjuk kepada waktu ketika
Allah
a) membinasakan orang fasik dan menyembuhkan orang benar.
b) mengutus nabi Elia sekali lagr.
c) memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
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17 \ ang mana dari kalimat-kalimat berikut ini merupakan pernyataan yang
BE'" \R tentang berita kitab Maleakhi?
a Menurut berita MaJeakhi, Allah tidak menjawab doa umat itu karer a mereka

tidak membawa persembahan kepada-Nya.
b Be-ita MaJeakhi berisi teguran akan dosa para imam dan nubuat tentang pem-

bil asaan orang fasik.
c Da lam kitabnya Maleakhi mengatakan bahwa Allah tidak senan ~ karena

un at itu tidak menghormati mezbah-Nya.
d Maleakhi memberitakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan kan na dosa-
dosa Imat itu.

f erjanjian Lama sangat berarti bagi kita masa ini. Harapan kl- mi ialah
bahwa kursus ini telah menolong saudara untuk mengerti pesannya uituk per-
caya «epada Allah yang hidup. Ia tetap sama sekarang ini seperti «etika Ia
berjalan-jalan di Taman Eden bersama Adam dan Hawa, memanggil Abraham
untuk melayani-Nya, mengeluarkan umat-Nya dari Mesir dengan tan Ia-tanda
ajaib I ang hebat, berbicara berhadapan muka dengan Musa, mengilr ami raja
Daud untuk menggubah mazmur-mazmur, dan berfirman melalui kl hidupan
dan p-rkataan hamba-ham ba-Nya, yaitu para nabi. Pada waktu saud ira terus
membaca dan mempelajari Perjanjian Lama dan catatannya r iengenai
penga.aman umat Allah, ingatlah akan hal ini;

<emuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituli .kan
I mtuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di n rana
"aman akhir telah tiba (l Korintus 10: 11).
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catatan saudara
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soal-soal untuk menguji diri

I A lah memelihara umat-Nya dan membawa mereka kembali ke tanah air
men ka karena
a) A yur tidak lagi menguasai dunia.
b) K iresy memberi perintah kepada mereka untuk membangun b it Allah.
e) n: 'reka mempunyai berita untuk disampaikan kepada seluruh cunia.
d) di rua diperintah oleh kerajaan-kerajaan Timur.

2 )' Ing mana dari pernyataan-pernyataan berikut ini merupa kari ringkasan
yan JI paling baik tentang ketiga tahap dalam proses pembangunan kembali?
a) SI xalipun ada banyak perlawanan dari luar dan keputusasaan ci: ,ri dalam,

h, I Allah dan tembok Yerusalem dibangun kembali. Ini terjadi se ama kira-
kl a 100 tahun di bawah pimpinan Zerubabel, Yosua, Ezra, dan Nehemia.
K, taatan kepada hukum dan ibadah dalam bait suci dihidupkan kembali.

b) DI ngan pengawalan sepasukan tentara Nehemia kembali ke "erusalem
deigan membawa surat-surat raja Artahsasta. Ia mengatur um: 1'[ ItU dan
nu-reka dapat membangun kembali tembok kota sekalipun mus ih-rnusuh
rn.-ncemoohkan mereka dan bersekongkol untuk menghentikan oekerjaan
mi reka. Kemudian tembok itu ditahbiskan dan hukum Taurat d bacakan.

c) St ama pemerintahan Artahsasta, Ezra kembali dengan 1758 urang ke
Yt rusalern. Ia menemukan bahwa orang Yahudi mengawini i.reri-isteri
av, ng. Ia menyuruh mereka menceraikan isteri-isteri itu dan ia mer ibetulkan
ke 'Ijasan-kebiasaan salah yang diikuti umat itu. Di bawah pirr pinannya
ib, dah dihidupkan kembali

3 Pe nyataan mana dalam pertanyaan 2 di atas yang menguraikan hejadian-
kejac an pada ekspedtsi kedua?
a) Pe' nyataan a
b) Pe nyataan b
c) Pe nyataan c

4 M .alkan saudara ingin mendorong sekelompok orang untuk teta) bekerja
bag: I lihan meskipun mereka mengalami perlawanan. yang mana dari oeristiwa-
pem, wa yang benkut nu merupakan suatu contoh yang baik untuk dipakai?
a) Rc .cana Ezra untuk menghentikan perkawinan dengan wanita-wanita bangsa

as: rg.
b) Pe glihatan Zakharia mengenai orang dengan tali pengukur.
e) Pe rstiwa Ezra membaharui hukum Taurat dan ibadah selama ekspedisi

ke.i lia.
d) Pe galarnan Neherrua selama pembangunan kembali tembok Ye rsalern.
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5 Cocok kan nama orang di sebelah kanan dengan setiap kalimat di sebelah
kiri yang menggambarkannya.

a Menulis tentang ekspedisi pertama dan kedua

b Memberikan dekrit pertama kepada orang Yahudi
untuk membangun kembali bait suci

.... c Muncul dalam salah satu penglihatan Zakharia dan
sedang menerima pakaian baru

d Ialah raja Persia selama ekspedisi ketiga

e Mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka
telah menipu Tuhan dengan persepuluhan dan
persembahan mereka

f Mengawasi pembangunan tembok

f Menegur orang banyak karena melalaikan pem-
bangunan bait suci

.... g Menegur orang banyak karena melalaikan pem-
bangunan bait suci

.... h Diberikan delapan penglihatan mengenai usaha pem-
bangunan kemali itu

....i Bernubuat tentang kedatangan "nabi Elia"

.... j Memimpin ekspedisi pertama ke Yerusalem

.... k Ialah raja Persia yang memerintah antara Koresy dan
Artahsasta

1) Artahsasta
2) Koresy
3) Darius
4) Ezra
5) Hagai
6) Yosua
7) Maleakhi
8) Nehemia
9) Zakharia

10) Zerubabel

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, jangan
lupa mengerjakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalikan
Catatan .Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat
kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 a ) Ekspedisi pertama
b \) Ekspedisi ketiga
c \) Ekspedisi ketiga
d .) Ekspedisi kedua
e ) Ekspedisi pertama

1 a I ria membaca nubuat Allah kepada Yeremia mengenai masa
pembangunan.

b Ilia mengakui dosa bangsanya.
c I lia mohon agar Tuhan memugar bait suci dan mengampuni dosa bangsa

I' u karena kasih karunia-Nya.
(J a .vaban saudara harus serupa.)

10 a ~'.fereka membangun rumah mereka sendiri ..
b J "Ilah menyebabkan panen mereka menjadi sedikit dan keki 'ringan

melanda negeri itu.

2 All.sh ingin agar berita mengenai Kerajaan-Nya mencapai seluruh dunia.
Del gan kembali ke Yerusalem, orang-orang yang mempunyai berita-Nya
itu Jiselamatkan dari kehancuran yang menimpa bangsa-bangs I yang
mel .awan mereka. Dengan demikian Allah menepati perjanjian-Nya Jengan
umat-Nya serta memelihara berita-Nya bagi dunia.
(Jawaban saudara harus serupa.)

11 b) u-bih megah daripada yang lama.
c) dipenuhi dengan harta kekayaan dari bangsa-bangsa lain.

3 a Membangun sebuah rumah bagi Tuhan di Yerusalem.
b Memberi mereka perbekalan bagi perjalanan dan persembaha n bagi

'l uhan,

12 Ia axan membangun bait Tuhan.

4 a Benar.
b Salah,
c Salah,
d Benar.
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13 a 1) Hagai I:4.
b 2) Zakharia 3:4.
c 2) Zakharia 13:1.
d 1) Hagai 2:18.
e 2) Zakharia 1:7 - 6:8.

5 Allah menggerakkan hati mereka untuk kembali.

14 Jawaban saudara sendiri. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan kepada
Zerubabel. Saudara pun dapat berhasil dalam usaha pembangunan kem-
bali ini!

6 a Mereka mengawini isteri bangsa asing.
b Karena hal itu dilarang Tuhan dan akan menuntun bangsa itu kembali

kepada penyembahan berhala dan perbuatan berdosa.
(Jawaban saudara haruslah serupa.)

15 c) tidak membawa perpuluhan dan persembahan dalam jumlah yang
seharusnya.

7 a Ia berdoa dan tetap bekerja.
b Ia mendorong bangsa itu untuk percaya kepada Allah dan ia memberi

senjata kepada mereka.
c Ia menolak untuk menemui mereka.
d Ia mengatakan bahwa mereka berdusta dan berdoa kepada Tuhan.
e Ia menyadari bahwa nasihat Semaya itu salah dan ia menunjukkan per-

cayanya kepada Tuhan.
(Jawaban saudara seharusnya serupa.)

16 a) membinasakan orang fasik dan menyembuhkan orang benar.

8 Tembok itu selesai seluruhnya dan orang-orang Lewi ditetapkan dalam
pekerjaan mereka (atau jawaban yang serupa).

17 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Salah.




