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Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi ini sangat
membuatnya sangat gelisa. Dengan kuasa Tuhan, 
Daniel dapat memberitahu raja makna mimpinya.



Perkara pertama yang 
Daniel lakukan ialah
menerangkan mimpi
itu dengan tepat. 
"Anda telah melihat
imej patung yang 
besar, wahai Raja. 
Bentuknya sangat
mengagumkan!"



"Kepala patung itu terbuat dari emas," 
Daniel melanjutkan.



"Bagian dada dan
lengannya terbuat
dari perak."



"Perut dan atas pahanya terbuat dari tembaga."



"Pahanya terbuat dari besi, kakinya sebagian
terbuat dari besi, 
dan sebagian lagi
dari tanah liat."



Setelah menggambarkan patung itu kepada raja, 
Daniel mengatakan kepadanya sisa dari mimpi itu.



"Raja melihat sebuah batu yang 
dipotong tanpa menggunakan
tangan," Daniel memberitahu raja.



"Batu itu melanggar
patung di kaki besi dan
tanah liat, dan
menghancurkannya."



"Kemudian patung itu jatuh
hancur menjadi debu dan
tertiup angin."  Daniel 
berhenti.  "Tetapi batu itu
tumbuh menjadi gunung besar
yang memenuhi bumi."



Raja kagum. Itulah yang dia impikan! Bagaimana
Daniel boleh tahu itu? Hanya kerana Tuhan
memberitahu Daniel. Kemudian Daniel mula mem-
beritahu Raja Nebukadnezar apa maksud mimpi itu.



"Anda adalah
kepala emas itu."

"Tuhan surga
telah memberikan
kepadamu
kerajaan, kuasa, 
kekuatan dan
kemuliaan,” 
kata Daniel 
kepada
raja. 



KERAJAAN 1

KERAJAAN 2

KERAJAAN 3

KERAJAAN 4

Daniel memberitahu raja kerajaan emasnya
akan berakhir.  Bahagian
perak patung itu
bermakna kerajaan
yang lebih lemah
akan menggan-
tikannya. 
Gangsa itu
bermakna satu
lagi kerajaan. 
Dan besi dan
tanah liat
melambang-
kan kerajaan
keempat.



Perkara terakhir yang dikatakan Daniel kepada raja 
ialah ini. "Tuhan di 
syurga akan mendirikan
sebuah kerajaan yang 
tidak akan binasa

selama-lamanya."



Raja menyedari bahawa
hanya Tuhan yang dapat
memberi Daniel hikmat
untuk mengetahui dan
memahami mimpinya. 
Nebukadnezar memberi
ganjaran kepada Daniel 
dengan kekayaan dan
menjadikannya seorang
yang sangat
penting dalam
kerajaan.



Kerajaan
pertama, 
kedua dan
ketiga
datang
dan
pergi
begitu saja. 

Kerajaan Allah 
datang
setelah
kerajaan
keempat.  

Mesias
akan
datang

ke dunia.  
Dan itu akan
datang segera!



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

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 
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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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