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Raja Nebukadnezar membina sebuah
patung emas yang besar. Ia adalah
emas, dari kepala hingga kaki. 
Mungkin raja telah melupakan
mimpi yang dihantar Tuhan
untuk memberitahu kerajaan
emasnya tidak akan kekal
selama-lamanya. Mungkin dia
fikir jika dia membina patung
yang diperbuat daripada emas
sepenuhnya, maka Firman
Tuhan dalam mimpinya tidak
akan menjadi kenyataan.



Salah seorang hamba raja membacakan
perintah itu kepada seluruh rakyat:
" ... hendaklah kamu sujud dan
menyembah patung emas itu ... 
Dan sesiapa yang tidak
sujud menyembah akan
dilemparkan ke tengah-
tengah perapian yang 
menyala-nyala itu."



Semua orang melakukan apa yang diperintahkan raja 
- kecuali tiga orang.  Lelaki ini adalah orang Ibrani. 
Mereka ialah Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, 

sahabat Daniel. Nampaknya Daniel tidak
ada pada masa itu, 
kerana pasti dia
juga akan
menolak untuk
menyembah
berhala buatan
manusia.



Orang-orang bijak raja iri hati kepada Daniel dan
kawan-kawannya kerana raja menyukai mereka. 
Maka berkatalah mereka, "Ada tiga orang yang raja 
telah tetapkan sebagai penguasa atas wilayah Babel 
- Sadrakh, Mesakh dan Abednego. Orang-orang ini, 
ya raja, tidak taat kepada tuanku. Mereka
tidak menyembah dewa
tuanku dan tidak
menyembah patung
emas. Yang telah
kamu sediakan."



Raja Nebukadnezar sangat
marah. Dia memperingatkan
mereka, "Jika kamu tidak
menyembah, kamu akan
dilemparkan ke tengah-
tengah perapian yang 
menyala-nyala. Dan 
tuhan manakah yang 
akan melepaskan kamu

dari tanganku?"



Raja melakukan kesilapan besar. Dia benar-benar
mencabar Tuhan yang hidup. Tiga lelaki Ibrani
itu tahu bahawa menyembah patung adalah
bertentangan dengan hukum Tuhan. Mereka
tetap berdiri. Kerana mereka percaya kepada
Tuhan, mereka tidak takut kepada raja.



Tiga orang yang berani ini mempunyai jawapan untuk
raja. Mereka berkata, "Tuhan kami yang kami 
sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang 
menyala-nyala itu. Tetapi jika tidak, hendaklah
tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan
menyembah dewa tuanku dan tidak akan menyembah

patung emas yang 
tuanku
tetapkan
itu naik."



Raja Nebukadnezar
sangat marah! Dia
memerintahkan supaya
mereka memanaskan
relau tujuh kali lebih
banyak daripada yang 
biasa dipanaskan. 
Namun lelaki itu
tidak akan berlutut.



Raja memerintahkan orang-orang kuat
dalam pasukannya untuk mengikat
Sadrakh, Mesakh, 
dan Abednego, 

dan melemparkan
mereka ke dalam perapian
yang menyala-nyala.



Relau itu sangat panas
sehingga orang-orang 
yang melemparkan
Sadrakh, Mesakh
dan Abednego ke
dalam api terbunuh
oleh panas itu.



Raja memerhati dari jauh. Dia melihat
ketiga-tiga lelaki itu tercampak tepat
ke tengah-tengah relau yang menyala. 
Tetapi bukan itu sahaja yang dilihatnya.



Raja Nebukadnezar kagum! "Bukankah kita
melemparkan tiga orang yang terikat ke tengah
api?" dia bertanya kepada
pembantunya. "Ya," 
jawab mereka. Dia
berkata, "Lihat! 
Aku melihat empat
orang yang tidak
terikat, berjalan
di tengah-tengah
api, dan mereka
tidak cedera. 
Dan yang keempat
adalah seperti
Anak Tuhan!"



Sambil mendekati pintu perapian
yang menyala-nyala itu, raja 
berseru, "Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego, hamba-hamba Allah 
Yang Mahatinggi, keluarlah!" 
Kemudian Sadrakh, Mesakh
dan Abednego, 
keluar dari
dapur api itu.



Semua orang berkumpul dan memeriksa tiga orang 
Ibrani. Mereka telah melihat bahawa api tidak
mempunyai kuasa untuk membakar mereka. Rambut
mereka tidak hangus dan pakaian mereka tidak
hangus. Malah tidak ada bau api pada mereka.



Apabila dia menyedari apa yang telah berlaku, Raja 
Nebukadnezar melakukan sesuatu yang sangat
bijaksana.  Dia berdoa, dan berkata, "Terpujilah
Allah Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, yang telah
mengutus Malaikat-Nya dan telah menyelamatkan
hamba-hamba-Nya yang percaya kepada-Nya."



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

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 
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satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Daniel 3



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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