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Daniel dan tiga kawannya tinggal di Israel. Pada
suatu hari seorang raja besar datang ke tanah air 
mereka dan membawa semua pemuda yang bijak
pergi ke negaranya. Raja itu mempunyai nama
panjang yang besar - Nebukadnezar - dan dia
tinggal di negeri yang jauh bernama Babel.



Pemuda-pemuda itu dilayan dengan baik di Babel. 
Raja telah memilih lelaki muda yang paling pintar
dan terbaik dari setiap negara di dunia. Dia
merancang untuk melatih mereka dalam bahasa
Babel supaya mereka boleh menjadi pelayan-nya
dan membantunya mengembangkan kerajaan.



Makanannya juga sedap.  Pemuda-pemuda itu makan
apa yang dimakan raja. Tetapi Daniel dan kawan-
kawannya tidak mahu makan makanan itu kerana ia
telah dikhususkan kepada tuhan-tuhan palsu. Daniel 
telah berjanji dia tidak akan melakukan apa-apa
saja yang melawan Tuhannya. Tuhan Israel telah
memerintahkan umat-Nya supaya tidak ada kaitan

dengan berhala atau
tuhan palsu.



Daniel meminta orang yang bertanggungjawab atas
latihannya untuk mendapatkan kebenaran untuk
tidak makan makanan raja.  Jika raja mengetahuinya, 
dia akan sangat marah. Tetapi Tuhan telah
menjadikan Daniel sebagai kegemaran lelaki ini.



Dia bersetuju untuk memberi Daniel dan kawan-
kawannya ujian. Selama sepuluh hari mereka hanya
makan sayur-sayuran dan minum air sahaja. Pada
akhir sepuluh hari Daniel dan kawan-kawannya
kelihatan lebih sihat daripada semua orang muda lain 
yang makan makanan raja. Jadi mereka dibenarkan
meneruskan dengan sayur-sayuran dan air.



Para pemuda ini memuliakan Tuhan. Dan Allah 
memuliakan mereka. Tuhan memberi mereka
pengetahuan dan kemahiran dalam perkara yang 
mereka pelajari, dan Daniel mempunyai hikmat
untuk memahami semua penglihatan dan mimpi.



Selepas tiga tahun bersekolah
di Babel, semua orang muda
telah dipersembahkan kepada
Raja Nebukadnezar.  Dia
memilih Daniel dan tiga rakannya
sebagai yang terbaik daripada
mereka semua.  Malah, Raja 
mendapati bahawa Daniel 
mempunyai kebijaksanaan lebih

tinggi daripada semua orang 
bijak dalam
kerajaannya.



Pada suatu malam, raja bermimpi buruk.  Dia
memanggil peramal, ahli nujum dan ahli sihirnya
untuk datang dan berdiri di hadapannya.
Raja berkata, "Aku telah bermimpi sebuah mimpi, 
dan aku sangat ingin tahu arti dari mimpiku."  
Jawab orang-orang majus itu, 
"Ya raja, hiduplah
selama-lamanya! 
Beritahukanlah
kepada hambamu
ini mimpi itu, 
maka kami akan
memberitahukan
kepadamu
maksudnya."



Raja menjawab, "Tidak! Kamu mesti memberitahu
aku apa yang aku mimpikan dan apa maksudnya.  Jika
kamu tidak melakukannya, kamu akan dibunuh dan
rumah kamu dibakar! Tetapi jika
kamu memberitahu saya mimpi
itu dan apa maksudnya," raja 
melanjutkan, "kamu akan mener-
ima pemberian dan ganjaran
dan penghormatan yang besar." 
Sudah tentu, tiada
seorang
pun dari
orang bijak itu
dapat memberitahu
raja mimpinya.



Orang-orang bijak raja memberitahu raja, "Tidak
ada seorang pun di bumi yang dapat melakukan apa
yang kamu minta. Hanya para dewa yang dapat
melakukan itu, dan mereka tidak tinggal di bumi." 
Raja menjadi sangat marah. "Hancurkan semua

orang bijak Babel!" perintah raja.



Ketika para prajurit datang mencari
Daniel, dia berkata kepada Ariokh, 
panglima raja, "Mengapa raja 
memusnahkan semua orang bijak?" 
Kemudian Ariokh memberitahu
Daniel segala apa yang berlaku. 
Daniel pergi menemui raja. Dia
meminta lebih banyak masa 
supaya dia dapat memberitahu
raja maksud mimpinya.



Kemudian Daniel pergi ke rumahnya
dan menceritakan segalanya
kepada Sadrakh, Mesakh dan
Abednego, kawan-kawannya.  Daniel 
tidak tahu apa mimpi itu atau
maksudnya, tetapi dia mengenali
Seseorang yang mengetahui segala-
galanya. Seseorang itu adalah
Tuhan. Jadi, Daniel dan kawan-
kawannya
berdoa.



Tuhan menunjukkan kepada Daniel mimpi itu dan
maknanya.  Daniel memuji Tuhan semesta langit, 
katanya, "Terpujilah nama Tuhan untuk selama-
lamanya, sebab Dialah yang mempunyai hikmat

dan kekuatan."



Daniel bergegas menghadap raja dan berkata
kepadanya, "Ada Tuhan di surga yang 
menyingkapkan rahasia."  Dia memberitahu raja 
apa yang dimimpikannya dan apa maksud mimpi itu.



Ketika raja Nebukadnezar mendengar mimpi itu
dan maknanya, sujudlah ia di hadapan Daniel dan
berkata, "Sesungguhnya Allahmu adalah Allah 
segala allah, dan Tuhan segala raja, 
dan penyingkap rahasia, sebab engkau
dapat mengungkapkan rahasia ini!" 



Kemudian raja menjadikan Daniel seorang yang 
besar, dan memberikan kepadanya banyak
pemberian yang besar.  Dia menjadikan
dia penguasa atas seluruh
wilayah Babel, dan ketua atas
semua orang bijak Babel.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Daniel dan Para Tawanan

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Daniel 1 - 2



TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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