
Kerajaan Babel yang besar sangatlah kaya dan makmur, 
tapi sang raja Nebukadnezar sedang gelisah di atas ranjang 
kerajaannya. Berapa lamakah masa kejayaan ini akan berlangsung, 
pikirnya, dan akan jadi seperti apakah kerajaannya yang perkasa ini 
kalau nanti dia sudah tiada? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
menggangu di benaknya, tertidurlah penguasa yang perkasa ini. 
Malam itu, muncullah dalam pikirannya suatu gambar yang sangat 
jelas tentang sebuah patung yang menjulang tinggi dan terbuat dari 
berbagai macam mineral dengan panorama warna yang belum 

pernah dia lihat sebelumnya. 
Melemparkan selimutnya yang bersulam 

indah, sang raja melompat dari tempat tidur 
dan berteriak kepada para pengawalnya: 
“Panggil semua ahli sihir dan ahli ilmu 
perbintangan untuk  datang dengan segera. 
Aku harus tahu arti mimpi ini!” Para orang 
Kasdim raja dibangunkan dan dibawa ke 
hadirat raja yang sedang kebingungan. “Kata 
raja kepada mereka, aku bermimpi, dan hatiku 
gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu.” 
Daniel 2:3. Salah satu dari nabi palsu tersebut 
menjawab sang raja, “Ceritakanlah kepada 
hamba-hambamu mimpi itu, dan kami akan 
memberitahukan maknanya.” Tetapi, seperti 
yang sering terjadi dengan mimpi, rincian 
kejadiannya sudah tidak jelas lagi dalam pikiran 
Nebukadnezar. Para Kasdim mengaku 
berwawasan ilahi, namun raja mulai 
meragukan kemampuan mereka. Hal ini akan 
menjadi suatu tes yang sempurna. “Katakan 

kepadaku mimpi itu dan maknanya, dan kamu akan diberi upah,” kata 
sang raja kepada para penasehatnya, “kalau tidak, aku akan 
memotong-motong kamu dan merobohkan rumah-rumahmu menjadi 
timbunan puing!” Para penyihir dan ahli perbintangan tersebut tidak 
punya pillihan lain selain mengakui bahwa mereka tidak berdaya 
untuk menjelaskan mimpi sang raja tanpa mendengar mimpi itu 
terlebih dahulu. Merasa geram terhadap para penipu tersebut, sang 
raja memerintahkan agar semua orang bijaksana di Babel 
dikumpulkan untuk dijatuhi hukuman mati. Namun, Tuhan masih 
memiliki satu orang di Babel yang bisa menjelaskan mimpi kolosal 
Manusia Seribu Tahun.

Manusia Seribu Tahun

Alkisah . . .
Daniel 2:1-49

Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab..

 1. Mengapa Allah memberi raja Babel mimpi tersebut?
  Daniel 2:28 Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan 

_______________, Ia telah memberitahukan kepada sang raja 
Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari _______________.

CATATAN: Di dalam mimpi tentang patung yang terbuat dari berbagai macam 
mineral tersebut, Tuhan menjelaskan untuk masa seribu tahun yang akan datang 
tentang kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan yang akan memiliki 
pengaruh langsung terhadap para umatNya.

 2.  Ketika para penasihat raja gagal untuk mengungkapkan 
dan menerjemahkan mimpi raja, apa perintah 
Nebukadnezar?

  Daniel 2:12 Maka ... dititahkannyalah untuk _______________ semua 
orang bijaksana di Babel.

CATATAN: Para ahli ilmu perbintangan dan ahli sihir di Babel mengaku bahwa 
mereka memiliki kekuasaan gaib, tetapi ketika mereka tidak dapat 
mengungkapkan mimpi tersebut kepada raja, nyatalah bahwa mereka hanyalah 
penipu yang impoten. Andaikata raja bisa mengingat mimpi itu pun, mereka 
hanya akan merekayasa penafsiran palsu. Dalam kemarahannya, Nebukadnezar 
memerintahkan agar semua orang bijaksana dibunuh – bahkan mereka yang tidak 
hadir sekalipun. Di antara mereka yang tidak hadir pada pertemuan pertama 
dengan sang raja adalah seorang tawanan yang takut akan Allah yang bernama 
Daniel, yang baru saja dilatih untuk melayani raja.

 3.  Ketika Daniel mendengar tentang penjatuhan hukuman 
mati oleh sang raja, apakah yang ia minta dari sang raja 
dan apakah yang dia beri tahukan kepada teman-
temannya?

  A. Daniel 2:16 Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, 
supaya ia diberi_______________, untuk memberi tahukan 
_______________ itu kepada raja.

  B. Daniel 2:17, 18 Kemudian pulanglah Daniel dan _______________ 
hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azarya, teman-temannya: dengan 
maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit 
mengenai _______________ itu.

CATATAN: Daniel meminta sedikit waktu dari Nebukadnezar dan berjanji bahwa 
ia akan mengungkapkan mimpi tersebut beserta maknanya. Sang raja, yang masih 
sangat ingin mengetahui maksud dari penglihatannya tersebut, mengabulkan 
permintaan Daniel. Kemudian ia dan teman-temannya memohon pada Sumber 
satu-satuya yang bisa mengungkapkan mimpi raja. Mereka berdoa kepada Allah di 
surga.

 4.  Ketika Tuhan mengungkapkan mimpi tersebut kepada 
Daniel, kepada siapa dia memberi pujian dan 
pengakuan?

  Daniel 2:23, 28 Ya _______________ nenek moyangku, kupuji dan 
kumuliakan Engkau. ... Tetapi di sorga ada _______________ yang 
_______________ rahasia-rahasia.

CATATAN: Kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan sepertinya terjadi 
oleh kehendak manusia, tetapi doa pujian Daniel dengan jelas mengungkapkan 
inti dari campur tangan ilahi. Tidak ada suatu kejadian pun yang tidak Allah 
sadari dan tidak ijinkan untuk terjadi. Mungkin kadang-kadang kita tidak 
mengerti apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini ataupun apa 
sebabnya, tetapi adalah suatu hiburan bagi kita jika kita tahu bahwa Allah 
tetaplah berdaulat. Hanya Daniel yang bisa mengungkapkan mimpi tersebut 
kepada sang raja, namun ia dengan jelas memberikan pengakuan kepada Tuhan 
yang mengungkapkan mimpi itu kepadanya – Allah di Surga.

 5.  Dua benda apakah yang Daniel katakan dilihat oleh sang raja 
dalam mimpinya?

  A. Daniel 2:31 TYa raja, tuanku melihat sesuatu penglihatan yakni, 
sebuah _______________ yang amat _______________ .

  B. Daniel 2:34 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah 
_______________ tanpa perbuatan manusia.

NOTE: CATATAN: Hal pertama yang raja lihat adalah sebuah patung yang 
amat besar yang terbuat dari elemen mineral berikut ini:
 1. Kepalanya terbuat dari emas.
 2. Dada dan lengannya terbuat dari perak.
 3. Perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga.
 4. Pahanya terbuat dari besi.
 5. Kakinya terbuat dari besi dan tanah liat.
Selanjutnya, sang raja melihat sebuah batu, yang dipotong tanpa bantuan 
tangan manusia. Pada saat ini, tidak diragukan lagi Raja Nebukadnezar sedang 
duduk di tepi tahtanya dengan terpersona. Daniel telah menerangkan mimpinya 
tepat seperti apa yang diberikan Tuhan kepadanya.  Sekarang, sang raja 
menunggu dengan bersemangat, bertanya-tanya apa arti mimpi ini. Lalu Daniel 
menjelaskan penafsiran mimpi raja seperti yang Tuhan jelaskan kepadanya, dan 
kita sebaiknya menerima seperti apa yang Dia berikan. Satu-satunya cara yang 
aman untuk menafsirkan Alkitab dan nubuatan adalah dengan cara mengijinkan 
Alkitab untuk menjelaskan dirinya sendiri.

 6. Melambangkan apakah kepala emas itu?
 Daniel 2:38 Tuankulah _______________ yang dari emas itu.

CATATAN: Sang raja dianggap sebagai kepala negara. Inilah sebabnya mengapa 
Nebukadnezar mewakili Babel, kerajaan yang memulai nubuatan tersebut. Neo-
Babel menguasai dunia dari 612 – 539 SM sebagai salah satu kerajaan kuno 
yang terkuat – kerajaan yang secara tepat dapat digambarkan sebagai kepala 
emas. Perhatikanlah bahwa nubuatan ini dimulai pada jaman Daniel.

 7. Apakah kerajaan Babel akan bertahan selamanya? 
  Daniel 2:39 Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan 

______, yang kurang besar dari kerajaan tuanku.

CATATAN: Supremasi Babel tidak akan bertahan selamanya. Kerajaan-kerajaan 
penerusnya, yang lebih kecil dari Babel, akan memerintah pada giliran mereka 
masing-masing. Sama seperti perak yang lebih rendah nilainya daripada emas, 
kerajaan yang memerintah setelah Babel akan menikmati kemuliaan yang kian 
menyurut. Dipimpin oleh Cyrus pada 539 SM, kerajaan Media-Persia 
mengalahkan Babel dan menghancurkannya menjadi puing-puing. Orang-orang 
Media dan Persia adalah penguasa dunia dari 539 – 331 SM. Selama masa 
pemerintahan mereka, semua pajak harus dibayar dengan perak.
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 8.  Logam apakah yang melambangkan kerajaan yang 
berkuasa setelah pemerintahan Media-Persia? 

  Daniel 2:39 Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari 
_____________ yang akan berkuasa atas seluruh bumi.

CATATAN: Kerajaan tembaga Yunani mulai berkuasa saat Alexander Agung 
menaklukkan Media dan Persia di pertempuran di Arbela pada 331 SM, dan 
Yunani terus berkuasa sampai sekitar 168 SM. Para prajurit Yunani sering 
disebut “dilapisi kuningan” karena baju pelindung mereka terbuat dari tembaga. 
Perhatikan bagaimana  masing-masing mineral yang digambarkan pada patung 
tersebut makin lama makin menurun harganya namun lebih tahan lama 
daripada mineral sebelumnya.

 9. Logam apakah yang melambangkan kerajaan keempat?
  Daniel 2:40 Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang 

keras seperti_______________.

CATATAN: Monarki besi Romawi menaklukkan Yunani pada 168 SM dan  
menikmati supremasi dunia sampai Romawi diambil oleh Ostrogoth pada 476 
M. Romawi adalah kerajaan yang mendominasi dunia ketika Yesus Kristus 
dilahirkan. Perhatikan bagaimana Daniel menubuatkan seribu tahun sejarah 
dunia dengan ketepatan yang akurat. Kebangkitan dan kejatuhan empat 
kerajaan dunia --  Babel, Media-Persia, Yunani, dan Romawi – secara jelas 
dinubuatkan dalam Alkitab dan dibuktikan oleh buku-buku sejarah.

10.  Apakah yang akan terjadi setelah jatuhnya Kerajaan 
Romawi?

  Daniel 2:41, 42 ... itu berarti bahwa kerajaan itu ______________. 
Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi 
dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian 
dan rapuh sebagian.

CATATAN: Ketika Kerajaan Romawi mulai runtuh pada 476 M, kerajaan 
tersebut tidak dikalahkan oleh kekuasaan lain. Sebagai gantinya, suku-suku 
barbar menaklukkan Kerajaan Romawi dan membagi-baginya – seperti yang 
Daniel nubuatkan. Sepuluh dari suku-suku barbar ini kemudian berkembang 
menjadi Eropa modern. Mereka adalah Ostrogoth, Visigoth, Franks, Vandals, 
Alemannians, Sueves, Anglo-Saxon, Heruls, Lombards, dan Burgundians. Tujuh 
diantaranya masih dapat ditemukan di Eropa saat ini. Contohnya, orang-orang 
Anglo-Saxon menjadi orang-orang Inggris, orang-orang Franks menjadi orang-
orang Perancis, orang-orang Alemannians menjadi orang-orang Jerman, dan 
orang-orang Lombards menjadi orang-orang Italia.

11. Apakah 10 kerajaan ini akan pernah berhasil bersatu?
  Daniel 2:43 Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu 

berarti: mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi ________  
__________ merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat 
bercampur dengan tanah liat.

CATATAN: Melalui perkawinan, persekutuan, dan perjanjian-perjanjian, manusia 
berusaha dengan sia-sia untuk menyatukan kembali benua Eropa. Sepanjang sejarah, 
para pemimpin seperti Charlemagne, Napoleon, Kaiser Wilhelm, Mussolini, dan 
Hitler telah berjuang untuk mendirikan suatu kerajaan Eropa yang baru, tetapi kata-
kata dari Kitab Suci telah menghentikan setiap calon penguasa dunia. Wahyu 13 
memberitahu kita akan adanya upaya lain untuk mendirikan sebuah agama 
universal, tetapi nubuat Daniel secara jelas menyatakan bahwa dunia akan tetap 
terbagi secara politik sepanjang sisa sejarah Bumi ini.

12. Siapakah yang akan mendirikan kerajaan terakhir?
  Daniel 2:44 Tetapi pada zaman raja-raja _________ ____________ 

____________ akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa 
sampai selama-lamanya.

CATATAN: Kerajaan universal berikutnya adalah kerajaan surga, seperti yang 
digambarkan dalam Matius 25:31-34.

13.  Apakah yang akan dilakukan oleh batu itu pada 
kerajaan-kerajaan dunia yang lain?

  Daniel 2:34, 35 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah 
batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu ______________ patung itu, 
tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga 
___________... Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi 
____________ besar dan memenuhi seluruh bumi.

CATATAN: Batu yang dipotong tanpa bantuan tangan manusia itu 
melambangkan kerajaan Allah. Bukan suatu gabungan dari kerajaan-kerajaan 
duniawi, tetapi sebuah penggantian total (Wahyu 21:1). Kitab Suci menyatakan 
bahwa waktu Yesus Kristus kembali ke dunia ini, Dia akan menghabiskan semua 
kerajaan di bumi ini secara menyeluruh dan mendirikan suatu kerajaan yang kekal 
(Daniel 2:44). Sungguh suatu berita yang menarik! Yesus Kristus akan datang 
kembali! Semua sejarah dunia kita bergerak menuju kesimpulan klimaks ini, ketika 
Anak Allah akan kembali dalam keagungan untuk membawa kerajaan kebenaran 
yang kekal. Raja Nebukadnezar mungkin berpikir bahwa ia telah menaklukkan 
Allah yang Benar ketika ia menyerang Yerusalem dan merampok rumah Allah 
(Daniel 1:1,2), tetapi dengan cepat telah ditunjukkan kepadanya bahwa Tuhanlah 
penguasa atas segala-galanya. Kejadian-kejadian di bumi ini berada di bawah 
pengendalianNya, dan pada akhirnya Ia akan memenangkan pertentangan yang 
ada. Babel, Media-Persia, Yunani, Romawi, dan 10 bagian dari Kerajaan Romawi 
mungkin pernah berusaha merebut kekuasaan ilahi dan menghancurkan umat 
Allah, tetapi semua kerajaan di dunia ini akhirnya akan dihancurkan oleh 
kedatangan Kristus. Syukurlah, Dia akan memenangkan pertentangan besar ini!

14.  Setelah mendengar penafsiran Daniel yang jelas tentang 
mimpi tersebut, apa kata Nebukadnezar tentang Tuhan?

  Daniel 2:47 Berkatalah raja kepada Daniel: Sesungguhnyalah, Allahmu 
itu _______ yang mengatasi__________ ________ dan Yang berkuasa 
atas segala raja, dan Yang menyingkapkan rahasia-rahasia.

CATATAN: Setelah melihat bahwa Allah mengendalikan kejadian-kejadian di 
dunia ini secara menyeluruh, bahkan Nebukadnezar pun dengan sigap mengakui 
bahwa Allah yang Daniel layani lebih besar daripada semua dewa-dewa kafir 
Babel.  Betapa cepatnya cerita ini berubah! Karena kesetiaan mereka kepada Allah, 
Daniel dan teman-temannya diangkat dari status awal mereka sebagai orang 
buangan ke posisi pemerintahan yang terhormat dalam kerajaan itu (Daniel 2: 
48,49). Tuhan selalu memuliakan mereka yang memuliakan Dia (1 Samuel 2:30).

 

Tanggapan Anda
Mengakui bahwa Tuhan mengendalikan semua peristiwa di dunia ini 
sepenuhnya, apakah Anda bersedia membiarkan Dia memiliki kendali penuh 
atas hidup anda?
JAWABAN: _______________ 

Suplemen
Bagian ini memberikan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut.
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Emas = Babel
  Kepala yang terbuat dari emas mewakili 
 Babel, kekuatan yang menguasai dunia 
 dari 612-539 SM.

Silver = Medo-Persia
 Dada yang terbuat dari perak 
 mewakili Medo-Persia, kerajaan 
 yang menguasai dunia 
 dari 539-331 SM.

Tembaga = Yunani
  Perut dan pinggang yang terbuat 
 dari perunggu mewakili Yunani, 
 penguasa dunia yang mendominasi 
 dari 331-168 SM.

Besi = Roma
  Kaki yang terbuat dari besi 
 mewakili Romawi, yang 
 menikmati supremasi dunia 
 dari 168 SM-476 M.

Besi dan Tanah liat = 
Kerajaan terbagi
  Kaki yang sebagian dari besi 
 dan sebagian dari tanah liat mewakili 
 sebuah kerajaan yang terbagi-bagi 
 dan yang tidak akan dapat bersatu. 
 Tidak ada satu pun kekuatan tunggal 
 yangberhasil memerintah seluruh 
 dunia sejak 476 M, dan dunia akan 
 tetap terbagi sampai Kristus datang 
 kembali..

Batu = Kerajaan Kristus 
yang Kekal, FirmanNya, 
dan HukumNya


