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Indonesian

Raja Nebukadnezar
membangun sebuah patung
emas yang sangat besar.
Semua terbuat dari
emas, dari kepala sampai
kaki. Mungkin raja sudah
lupa tentang mimpi yang
diberikan Allah tentang
kerajaan emasnya yang
tidak akan bertahan
selamanya.

Mungkin dia
berpikir bahwa,
jika dia membangun
patung yang semua
terbuat dari emas,
maka semua yang
dikatakan Allah
tidak akan terjadi.
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Semua orang melakukan apa yang diperintahkan
oleh raja-kecuali ketiga orang. Mereka adalah
orang Ibrani. Mereka adalah Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego,
teman-teman
Daniel.

Salah satu seorang pelayan raja
membacakan sebuah pesan kepada
VHPXDRUDQJ´«NDPXKDUXVVXMXG
dan menyembah kepada patung
emas ini. Dan barang siapa
yang tidak mau sujud dan
menyembah akan dibuang
NHGDODPSHUDSLDQDSLµ
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Sepertinya saat itu Daniel sedang tidak berada
disana, karena sudah pasti dia juga akan menolak
menyembah berhala buatan manusia.
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Orang-orang bijak raja sangat iri kepada Daniel
dan teman-temannya karena raja sangat menyukai
mereka. 6HKLQJJDPHUHNDEHUNDWD´$GDWLJD
laki-laki yang sudah raja tempatkan sebagai
pengatur wilayah Babel ² Sadrakh, Mesakh dan
Abednego. Mereka, ya raja, tidak mematuhi
perintahmu. Mereka tidak
melayani dewa raja atau
menyembah patung
emas yang
sudah yang
PXOLDEXDWµ
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Raja Nebukadnezar
sangat marah. Dia
memperingatkan
PHUHND´-LNDNDOLDQ
tidak menyembahnya,
kalian akan dibuang ke
dalam tungku berapi.
Dan allah mana yang
akan membebaskan
NDOLDQGDULSHUDSLDQ"µ

7

Raja membuat kesalahan besar. Dia benar-benar
menantang Allah yang hidup. Ketiga orang Ibrani
itu tahu bahwa hal itu bertentangan dengan
perintah Allah dengan menyembah berhala.
Mereka tetap berdiri tidak goyah. Karena
mereka percaya kepada Allah, mereka
tidak takut kepada raja.
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Ketiga orang ini menjawab perkataan raja. Mereka
EHUNDWD´$OODKNDPLDNDQPHPEHEDVNDQNDPLGDUL
tungku berapi itu. Tetapi jika tidak, kami katakan
kepadamu, ya raja, bahwa kami tidak akan
PHQ\HPEDKEHUKDODHPDV\DQJNDXEXDWµ

Raja Nebukadnezar
sangat marah! Dia
memerintahkan untuk
memanaskan tungku api
tujuh kali lebih panas
daripada biasanya. Dan
ketiga orang itu tetap
tidak mau berlutut.
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Raja memerintahkan orang-orang
kuat yang ada di tentaranya
untuk mengikat
Sadrakh,

Mesakh
dan Abednego dan
melemparkan mereka
ke dalam tungku api.

Api itu sangat panas sehingga
nyalanya membunuh tentara
yang kuat itu, ketika
mereka mendekati api
dan melemparkan
Sadrakh, Mesakh,
dan Abednego.
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Raja melihat hal tersebut dari kejauhan. Dia
melihat ketiga laki-laki itu benar-benar dilemparkan
ke dalam tengah-tengah tungku berapi itu. Tetapi
bukan itu saja yang dilihat raja.
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Raja Nebukadnezar sangat
WHUNHMXW´$SDNDKNLWD
benar-benar melemparkan
ketiga laki-laki itu ke
GDODPWXQJNXDSL"µ
Raja bertanya
kepada
pelayannya.
´%HQDU\D
UDMDµPHUHND
menjawab.
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Mendekati pintu dari tungku
berapi itu, raja berteriak,
´6DGUDNK0HVDNKGDQ
Abednego, pelayan dari
$OODK\DQJ0XOLDNHOXDUODKµ
Kemudian Sadrakh, Mesakh
dan Abednego
keluar dari
tungku
berapi itu.

´/LKDW$NXPHOLKDWHPSDW
laki-laki selamat, berjalan
di tengah-tengah api,
dan mereka tidak
terluka. Dan salah
satu dari mereka
terlihat seperti
$QDN$OODKµ

15
Semua orang berkumpul dan memeriksa ketiga orang
Ibrani itu. Mereka telah melihat bahwa api tidak
dapat membakar mereka. Tidak sehelaipun rambut
mereka yang hangus dan baju merekapun tidak
terbakar. Tidak ada bau api pada mereka.
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Ketika sadar akan apa yang telah terjadi, raja
Nebukadnezar melakukan sesuatu yang sangat
PHQJDJXPNDQ'LDEHUGRDGDQEHUNDWD´7HUSXMLODK
Allah dari Sadrakh, Mesakh dan Abednego! Allah
mereka telah mengirimkan
malaikatNya dan telah
menyelamatkan pelayan
yang percaya
NHSDGD1\Dµ
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Laki-laki yang Tidak Mau Membungkuk
Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam
Daniel 3

´-LNDWHUVLQJNDSILUPDQ-firmanMu
PHPEHULSHQJHUWLDQµ0D]PXU

&HULWD$ONLWDELQLPHQJDWDNDQSDGDNLWDWHQWDQJ$OODKNLWD\DQJ
KHEDW\DQJWHODKPHQFLSWDNDQNLWDGDQLQJLQNLWDPHQJHQDO'LD
$OODKWDKXNLWDWHODKEHUEXDWKDO\DQJEXUXN\DQJ,DVHEXWGRVD
+XNXPGRVDLDODKPDXWWDSL$OODKVDQJDWPHQJDVLKLNLWD,D
PHQJXWXVSXWUD1\D<HVXVXQWXNPDWLGLND\XVDOLEGDQGLKXNXP
NDUHQDGRVDGRVDNLWD.HPXGLDQ<HVXVKLGXSNHPEDOLGDQSHUJL
NH6XUJD-LNDNDPXSHUFD\DSDGD<HVXVGDQPLQWD'LD
PHQJDPSXQLGRVDGRVDPX,DDNDQPHODNXNDQQ\D,DDNDQGDWDQJ
GDQWLQJJDOGLGDODPPXVHNDUDQJGDQNDPXDNDQKLGXSEHUVDPD
'LDVHODPDQ\D
-LNDNDPXLQJLQEHUEDOLNGDULGRVDGRVDPXNDWDNDQLQLSDGD$OODK
$OODK\DQJEDLNDNXSHUFD\DEDKZD<HVXVWHODKPDWLXQWXNNXGDQ
VHNDUDQJKLGXSNHPEDOL'DWDQJODKGDODPKLGXSNXGDQDPSXQLODK
GRVDGRVDNXDJDUDNXGDSDWPHPLOLNLKLGXS\DQJEDUXVHNDUDQJ
GDQVXDWXVDDWQDQWLSHUJLEHUVDPD0XVHODPDQ\D7RORQJODKDNX
XQWXNKLGXSEDJL0XVHEDJDLDQDN0X$PLQ
%DFDODK$ONLWDEGDQEHUELFDUDODKSDGD$OODKVHWLDSKDUL
<RKDQHV

