




Pada tahun 536 SM, Koresh, 
raja Persia dan penguasa 
Babel, mengeluarkan titah.

Dengan ini, aku
 menyatakan bahwa 

orang Yahudi diizinkan 
untuk kembali ke 
Yerusalem untuk 

membangun kembali 
Bait A�ah mereka.

Biarlah 
orang ibrani 
memberikan 

persembahan 
sukarela untuk 

Bait A�ah 
itu.

Daniel telah mengabdi sebagai 
perdana menteri bagi raja-raja 

Persia. ini mungkin salah satu 
alasan orang Yahudi menerima 

perlakuan baik.

Banyak yang menduga bahwa Daniel 
menunju�an nubuatan Yesaya kepada Koresh 

yang ditulis 200 tahun sebelumnya.

Beginilah bunyinya, “Dia adalah gembala-Ku 
dan akan melakukan semua keinginan-Ku, 

yang berkata tentang Yerusalem, ‘Yerusalem 
akan dibangun!’ dan tentang Bait A�ah,

 ‘Fondasimu akan dileta�an!’”

Ezra 1:1-4, Yesaya 44:28
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Keluarkan 
perkakas-perkakas 
Bait A�ah yang telah 

diambil oleh Raja 
Nebukadnezar.

Dulu, orang Yahudi yang tidak t�t 
telah diangkut ke Babel dalam tiga 

kesempatan yang berbeda.

Sekarang, mereka akan pulang ke 
Yerusalem dalam tiga kesempatan 

yang berbeda pula.

5.400 perkakas emas 
dan perak dibawa pulang 

oleh orang Yahudi.

Daniel 1:1-2, Ezra 1:7-11Daniel 1:1-2, Ezra 1:7-112



Raja mengangkat 
Sesbazar untuk memimpin 

perjalanan pulang. namun, orang Yahudi lebih mengan�ap 
Zerubabel sebagai pemimpin mereka.

Meski bukan raja, dia 
merupakan keturunan 

Raja Daud.

ikat keretamu 
kencang-kencang. 

Perjalanan ini akan 
memakan waktu 

empat bulan.

A�ah telah berfirman bahwa orang Yahudi akan 
mengabdi pada Babel selama 70 tahun karena 
pemberontakan mereka terhadap hukum-Nya.

Menan�api perintah raja untuk 
membangun kembali Bait A�ah, sekitar 

30.000 orang Yahudi bersiap-siap 
untuk menin�alkan Babel …

… tepat 70 tahun setelah 
mereka dibuang ke Babel.

Ezra 1:8-2:2Ezra 1:8-2:2 3



Tuhan
Yang Mahakuasa 

telah men�enapi 
janji-Nya.

Nenek 
moyang kita 

dibuang di Babel
 selama 70 tahun 

karena ketidakt�tan 
kita kepada-Nya.

Sekarang, 
kita akan 

t�t.

Apa yang 
pertama-tama 

akan kita 
lakukan?

Bangsa itu pun membangun kembali rumah-
rumah mereka dan mulai membangun kembali 
tanah milik pusaka nenek moyang mereka.

Kita bangun dulu 
rumah-rumah dan 

desa-desa kita, lalu 
kita akan berkumpul 
lagi di Yerusalem.

Kita akan 
mempersembahkan 

kurban dan beribadah 
seperti yang telah 

Tuhan tunju�an 
kepada kita.

Ezra 2:68-70Ezra 2:68-704



Masing-masing orang 
memberi sesuai dengan 

kemampuan mereka. Kami ingin anak-anak 
kami dapat beribadah 
di sini dan mengenal 
takut akan Tuhan.

Untuk keperluan pembangunan 
Bait A�ah, umat itu memberikan 

61.000 keping emas …

… dan 5.000 
mina perak.

Mereka membawa persembahan itu 
kepada Zerubabel dan para tua-tua.

Sekarang,
pekerj�n 
dapat kita

mulai.
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Bangsa itu datang ke Yerusalem 
untuk merayakan Hari Raya Trompet, Hari 
Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun.

Pertemuan itu sudah tidak 
diadakan selama 70 tahun.

Umat itu memandang hormat 
kepada dua orang:

Yesua, sebagai pemimpin rohani, dan 
Zerubabel, sebagai pemimpin rakyat.

inilah s�tnya 
untuk membangun 

kembali …

… mazbah 
Tuhan.

“Singkirkan batu-batu ini agar tidak 
menghalangi jalan ke mazbah A�ah. Mazbah ini 
harus terbuat dari kayu berlapis perun�u.”

Ezra 3:1-2Ezra 3:1-26



Pada waktu orang Yahudi berada di Babel, 
baik raja Asyur maupun raja Babel mengangkut 
bangsa-bangsa lain untuk menempati negeri itu. Mereka punya jalan 

mereka sendiri … dan 
ilah-ilah mereka sendiri.

Mereka memandang orang 
Yahudi sebagai ancaman.

Mereka akan 
mengubah cara 

hidup kita.

Mereka di 
bawah kutuk! 

itulah sebabnya 
A�ah mereka 
menyingkirkan 
mereka dari 

negeri ini.

Kurban bakaran kita akan 
menimbulkan kemarahan 

penduduk di sini dan jumlah 
mereka lebih besar 

dari kita.

Kita 
melakukan 

apa yang Tuhan 
minta. Dia pasti 
akan melindungi 

kita.

Terlepas dari ketakutan mereka 
terhadap bangsa-bangsa di sekitar 

mereka, orang israel tetap melakukan 
seperti yang diperintahkan Tuhan pada 
tahun-tahun sebelumnya. Mereka mulai 

mempersembahkan kurban kepada A�ah.

Ezra 3:3-6Ezra 3:3-6 7



Orang Yahudi yang menikahi 
orang-orang asing disebut 

sebagai orang Samaria.

Karena bertakahyul, mereka 
menyembah A�ah ibrani dan 

juga ilah-ilah lain.

Kami ingin 
membantu 

membangun 
kembali Bait

 A�ah.

Kalian orang 
Samaria tidak 

boleh berbagian 
dalam hal ini.

Kami sendiri yang 
akan membangun bait 

bagi A�ah israel, seperti 
yang diperintahkan Raja 

Koresh kepada kami.

Orang Samaria mulai menyatakan 
kekecew�n, lalu mengirim 
surat kepada raja Persia.

“Orang Yahudi yang
datang dari engkau

kepada kami sedang mem-
bangun kembali kota
yang durhaka dan 

jahat itu.”

“Jika mereka
terus membangun,

mereka akan berhenti
membayar pajak

kepadamu.”

“Periksalah kitab
riwayat keraj�nmu dan
lihatlah pemberontakan

mereka yang dulu-
dulu.”

Catatan sejarah: Raja Persia secara 
diam-diam telah membunuh saudaranya 
untuk menjaga kerajaannya tetap kukuh.

Aku tidak 
akan membiarkan 
pemberontakan.

Kirimkan surat 
ini. Pekerj�n orang 

Yahudi harus dihentikan 
sekarang juga!

Seperti yang diperintahkan 
… pengerj�n Bait A�ah 

terhenti … selama 70 tahun.

Ezra 4Ezra 48



namun, A�ah mengirim Hagai, 
Zakharia, dan nabi-nabi lai�ya 

untuk berbicara kepada umat itu.

Apakah 
benar bagimu 

untuk tin�al dalam 
rumah yang berpapan 

sementara rumah A�ah 
dalam kead
n 

runtuh?

“Kembalilah 
kepada-Ku,” firman 

Tuhan Yang Mahakuasa, 
“dan Aku akan kembali 

kepadamu.”

“Bukan dengan 
kegagahan, bukan 
dengan kekuatan, 

melainkan oleh Roh-Ku,” 
firman Tuhan Yang 

Mahakuasa.

Dengan dorongan firman yang disampaikan para 
nabi, orang ibrani mulai membangun kembali Bait 

A�ah ... tetapi hal ini mengusik gubernur setempat.
Kami adalah hamba A�ah yang 

mengatasi langit dan bumi. Kami 
hanya melaksanakan apa yang 

diperintahkan Raja Koresh.

Siapa yang 
mengesahkan 
pengerjn

ini?

Mereka mengaku 
bahwa Raja Koresh 

memerintahkan 
pembangunan ini s
t 
dia mengizinkan orang 

Yahudi pulang ke 
kota mereka.

Ezra 5, Hagai 1:4, 2:4; Zakharia 1:2, 4:6Ezra 5, Hagai 1:4, 2:4; Zakharia 1:2, 4:6Ezra 5, Hagai 1:4, 2:4; Zakharia 1:2, 4:6 9



ini dia! 
Ada meterai 

resmi Koresh 
padanya.

Orang 
Yahudi benar. 

ini perintah asli 
dari Raja 

Koresh yang 
agung.

Kirimkan surat 
ini kepada gubernur 

Tatnai-Efrat.
Biarkan 
bait itu 

dibangun.

Bayarkan upah 
para pekerja 
dari kekay�n 

keraj�n.

Penuhi 
kebutuhan 

mereka setiap 
hari tanpa 

henti …

… supaya mereka dapat
mempersembahkan kurban 

untuk menyenangkan A�ah dan 
mendoakan kesehatan raja 

dan keturuna�ya.

Ezra 5-6:10Ezra 5-6:1010



Dengan dukungan ini serta 
dorongan seruan Hagai dan 
Zakharia, orang Yahudi dapat 
menyelesaikan Bait A�ah itu.

Ezra 6:11-15Ezra 6:11-15
11



Pada tahun 457 SM, lebih dari 50 tahun 
kemudian, raja lai�ya bertakhta atas 

Persia, yaitu Artahsasta. Ayahnya 
menikahi Ratu Ester dan tidak diragu-
kan lagi bahwa ini membuatnya lebih 

disukai oleh orang Yahudi.

Dia mengutus Ezra, seorang 
imam dan guru, untuk memimpin 
kepulangan kedua dari 5.000 
orang Yahudi ke Yerusalem.

Kamu diutus oleh 
raja dan ketujuh 

penasihat raja untuk 
menyelidiki orang yang 
tin�al di Yerusalem 
berdasarkan hukum 

A�ahmu.

Tunjuk orang-orang 
yang akan melaksanakan 

pengadilan bagi bangsa itu 
sehin�a semua orang 

akan mengetahui perintah 
A�ahmu.

Berikan surat ini kepada 
Ezra beserta seluruh uang 
yang mereka butuhkan untuk 

mendukung pembangunan
 Bait A�ah dan menyediakan 

kurban bakaran.

Ezra 7:1-26Ezra 7:1-2612



Ezra dan seluruh orang Yahudi bertemu 
dekat tepi sungai di luar kota Babel.

Kita harus 
pergi bersama 

para imam.

Kita juga 
harus memiliki 

pelayan-pelayan 
bagi Bait 

A�ah.

Beberapa hari kemudian ...

Karena orang Lewi 
sudah di sini, mintalah 

pasukan pengawal 
kepada raja.

Jalan menuju 
Yerusalem 

dipenuhi pencuri
 dan perampok.

Tidak, aku 
mengumumkan

 puasa.
 A�ah sendiri 

yang akan 
menjaga 

kita.

Selama tiga hari, 
kita akan berpuasa 
dan berdoa kepada 

A�ah semesta 
langit.

Ezra 8:15-22Ezra 8:15-22 13



Masih 
ada banyak 
pekerj�n.

Tapi, pertama-
tama … kita akan 

beribadah.

Ada 
kabar 
buruk 

…

... Umat di sini, 
termasuk para 

imam dan orang Lewi, 
tidak memisahkan 

diri mereka.

Mereka 
menikahi 

perempuan-
perempuan 

asing.

Ezra 8:35–9:4Ezra 8:35–9:414



Ya A�ah,
dosa kami 

dan kesalahan
 kami telah sampai 

ke langit.

Kami melan
ar 
perintah-Mu dan 

menikahi bangsa yang 
berbuat kejijikan 

di hadapan-Mu.

Tidak satu pun dari 
kami dapat bertahan 

di hadapan-Mu.

Kita sudah tidak 
setia kepada A�ah 

dengan menikahi 
perempuan-

perempuan asing.

Mari kita mengadakan perjanjian 
di hadapan A�ah untuk mengusir 

perempuan ini dan anak-anak 
mereka sesuai dengan 

Hukum Taurat.

Catatan: Keputusan ini kedengarannya kejam, tetapi jauh 
lebih baik daripada merajam suami, istri, dan anak-anak 
mereka seperti yang terjadi dalam kitab Keluaran.

Seluruh orang Yehuda 
dan Benyamin harus berada 

di sini dalam tiga hari, 
tanpa terkecuali!

Jika mereka tidak 
muncul, mereka akan 

kehilangan milik 
pusakanya!

Ezra 9:10-10:9Ezra 9:10-10:9 15



Kalian 
sudah tidak 

setia.

Kalian menikahi 
perempuan asing dan 
menambah kesalahan 

israel.

Sekarang, 
akuilah dosamu

kepada Tuhan … lalu 
lakukanlah ke-

hendak-Nya.

Engkau 
benar!

Tapi, ada 
banyak orang 

di sini.

Biarlah mereka yang 
menikahi perempuan asing datang 
pada waktu yang ditetapkan untuk 
bertemu dengan para tua-tua dan 

hakim sampai murka A�ah yang 
menyala-nyala ini dijauhkan dari 

kita karena perkara ini.

Selama tiga bulan berikutnya, semua perceraian telah 
diurus dan dibuatlah ketetapan bagi perempuan

 yang diceraikan dan anak-anak mereka.
Umat itu men�ti 

perintah A�ah dan 
menikahi bangsa 
mereka sendiri.

Tuhan akan 
memberkati 

ket�tan mereka 
dan kota ini.

Ezra 10:9-17Ezra 10:9-1716














