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CERITA 57 

GUA SINGA 

DANIEL 6 : 1 - 29 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Daniel 6:1-29  
Bacaan Alkitab di kelas : Daniel 6:11-12 (Kelas Balita); Daniel 6:20-24 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 97:10 (kelas Balita); Mazmur 97:10 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : 1 Yohanes 3:5 (Kelas Balita); 1 Yohanes 3:5 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Daniel 6:23a (kelas Balita); Daniel 23a (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 7:18a (kelas Balita); Mazmur 7:18 (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Darius diurapi menjadi raja di usia 62 tahun. 1 + 

 
 

Darius mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi 
kerajaan. 

2-4 + 

 
 

Para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan 
untuk menjatuhkan dakwaan terhadap Daniel. 

5-6 - 

 
 

Para pejabat tinggi negara membujuk raja untuk 
mengeluarkan larangan untuk menyembah Tuhan dan 
dewa lain selain raja. 

7-9 - 

  Daniel berdoa memuji Allah tiga kali sehari.  11 + 

  Orang-orang mendapati Daniel berdoa kepada Allah. 12  

 
 

Orang-orang melaporkan perbuatan Daniel kepada 
raja. 

13-14 
- 

  Raja sedih dan mencari jalan untuk menolong Daniel 15  

 
 

Orang-orang menuntut raja menjatuhkan hukuman 
terhadap Daniel. 

16 - 

  Daniel dilemparkan ke gua singa. 17 - 

 
 

Raja berpuasa dan tidak dapat tidur memikirkan 
Daniel. 

19 + 

  Pagi-pagi benar raja pergi ke gua singa. 20 + 

  Raja bebicara kepada Daniel. 21 + 

  Daniel menjawab raja dari dalam gua singa. 22 - 

Allah menolong 
Daniel dalam gua 
singa 

23 Raja senang mengetahui Daniel masih hidup dan 
menyuruh untuk mengeluarkan Daniel dari dalam gua 
singa. 

23 + 

 
 

Daniel tidak terluka sedikit pun, ia percaya Allah 
melindunginya. 

24 + 

  Raja memberi perintah untuk menghukum orang- 25 + 
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orang yang menuduh Daniel. 

  Raja Darius memberi perintah agar semua orang di 
daerah kekuasaannya hanya menyembah Allah. 

26-28 
+ 

  Daniel diberi kedudukan yang tinggi dalam 
pemerintahan. 

29 + 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 1 – 10 Para pejabat iri hati kepada Daniel.  

II 11 – 17 Daniel dimasukkan ke gua singa  

III 18 – 29 Tuhan menyelamatkan Daniel. B, C 
 

 
 
 

 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Daniel menyembah Tuhan. 
(Daniel 6:11) 

(Bnd. PGT Bab I:2) 
 

Tuhan menyelamatkan Daniel  dari singa lapar. 
(Daniel 6:23) 

(Bnd. PGT Bab I:2) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak dapat menceritakan kembali kisah 
Daniel di buang ke gua singa 

2. Anak selalu setia beribadah dan berdoa 
kepada Tuhan dalam setiap keadaan. 

 1. Anak dapat menceritakan kembali kisah Daniel 
dibuang ke gua singa. 

2. Anak tahu bahwa Tuhan adalah sumber 
keselamatan, orang yang menyembah 
(percaya) dan berharap (berdoa) kepada-Nya 
akan menerima keselamatan dari-Nya. 

3. Anak mengandalkan Tuhan, dan berani untuk 
bertindak benar. 

   
PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Daniel hanya mau menyembah Tuhan. 
Daniel setia setiap hari beribadah dan 
berdoa hanya kepada Tuhan. 
Kita tidak boleh membiarkan apapun 
menyebabkan kita mengabaikan  doa dan 
ibadah kita kepada Tuhan setiap hari.  
Daniel tidak mau menuruti perintah raja 
untuk menyembah dan berdoa kepadanya. 
Daniel menyadari akibat yang akan 
diterimanya, karena ketaatannya kepada 
Tuhan.  
Daniel berani karena melakukan yang 
disukai Tuhan. 
Daniel percaya Tuhan pasti menolongnya, 
Tuhan pasti menolongnya. 

 Daniel Taat kepada Tuhan. 
Di dalam gua singa, Daniel tetap berdoa kepada 
Tuhan.  
Daniel terus-menerus meminta pertolongan 
kepada Tuhan. 
Tuhan selalu menjaga orang-orang yang setia 
kepada-Nya: 
Tuhan senang Daniel percaya kepada-Nya. 
Tuhan senang Daniel setia beribadah dan berdoa 
kepada-Nya. 
Tuhan senang Daniel menjadikan-Nya satu-satu-
Nya Tuhan, yang disembahnya. 
Orang percaya dipakai Allah dimana saja, bahkan 
di tengah-tengah orang yang tidak percaya sama 
sekali, agar orang semakin tahu perbuatan-
perbuatan Allah yang besar. 
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 3 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

             
 

                     B 
 
 
 

  
 

                         C 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ay. 1-10 Ay. 11-17 Ay. 18-29  Ay. 1-10 Ay. 11-17 Ay. 18-29 

½ menit 1 ½ menit 1 menit  1 menit 1 ½ menit 2 ½ menit 

 
 
 
 

PETUNJUK ALAT PERAGA 

 

Seluk Beluk Gambar 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Raja Darius mengangkat wakil-wakilnya dan pejabat-pejabat tinggi, yang akan 
ditempatkan di seluruh kerajaannya, termasuk salah satunya adalah Daniel.  
Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Daniel tahu, hanya Tuhan yang dapat 
menolongnya untuk dapat bekerja dengan baik dan benar. 
Tuhan selalu menolong-Nya.  Ia memberi Daniel petunjuk untuk bekerja dengan 
baik dan benar. 
Tuhan bahkan membuat Daniel menjadi pandai. 
Daniel pun menjadi kesukaan raja. 
Para pejabat dan wakil- wakil raja menjadi iri hati kepada Daniel.  
Mereka ingin menyingkirkan Daniel dari kedudukannya. 
Mereka ingin menemukan cara “apapun itu” yang dapat membuat Daniel 
kehilangan kedudukannya. 
Tetapi raja sangat mengasihi Daniel, dan berniat untuk menempatkannya menjadi 
penanggung jawab atas seluruh kerajaan.  
Hal  ini membuat pejabat yang lain semakin iri terhadap Daniel.  
Suatu hari para pejabat menghadap raja. 
Mereka meminta raja untuk mengeluarkan perintah, agar dalam waktu 30 hari 
tidak ada seorangpun yang boleh berdoa kepada siapapun selain kepada raja.  
Dan jika ada yang melanggar akan dimasukkan ke gua singa.  
Raja menyetujui gagasan itu dan menjadikannya sebagai sebuah perintah yang 
tidak dapat diubah. 

Gambar 2 Para pejabat yang iri hati itu melihat Daniel di dalam kamarnya sedang berlutut 
berdoa kepada Tuhan. 
Daniel hanya mau menyembah Tuhan. 
Daniel setia beribadah dan berdoa hanya kepada Tuhan. 
Daniel berani karena melakukan yang disukai Tuhan. 
Daniel tidak mau menuruti perintah raja untuk menyembah dan berdoa kepadanya. 
Daniel percaya Tuhan pasti menolongnya, Tuhan pasti menolongnya.  
Para pejabat menghadap raja untuk melaporkankan bahwa Daniel telah 
melanggar perintah dan harus segera di beri hukuman. 

Gambar 1 Gambar 2 
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Raja terkejut dan sedih mendengar bahwa Daniel akan dijatuhi hukuman.  
Para pejabat yang iri pada Daniel, mendesak raja segera melaksanakan 
keputusannya untuk menghukum Daniel.  
Raja tidak punya pilihan lain.  
Dengan hati yang sedih, ia  memerintahkan Daniel untuk dilemparkan ke gua 
singa. 

Gambar 3 Pagi- pagi benar raja segera ke gua singa untuk melihat keadaan Daniel. Raja 
sangat berharap bahwa Tuhan yang disembah Daniel dapat menyelamatkannya 
dari terkaman singa-singa yang lapar.  
Di dalam kandang singa, Daniel terus menerus berdoa kepada Tuhan.  
Daniel percaya Tuhan pasti menolong-Nya.  
Ia memohon kepada Tuhan untuk dijaga dari singa-singa yang sedang kelaparan ini. 
Tuhan senang Daniel percaya kepada-Nya. 
Tuhan senang Daniel setia hanya beribadah dan berdoa kepada-Nya. 
Tuhan tahu Daniel telah berbuat benar. 
Tuhan pun menyuruh malaikat-Nya untuk menutup mulut singa-singa yang ada di 
dalam gua. 
Tuhan membuat singa diam tidak mengganggu Daniel. 
Daniel tidak terluka sedikitpun. 
Raja sangat senang mendengar bahwa Daniel masih hidup.  
Raja segera memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. 

Gambar 4 Raja memerintahkan untuk menghukum orang- orang yang telah berusaha 
mencelakakan Daniel.  
“Sungguh, Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang 
hebat. Tuhan yang menolong anak-Nya dari singa-singa lapar.  Marilah kita 
menyembah-Nya. Hanya dialah yang kita sembah.” 
Raja juga mengeluarkan perintah untuk menyembah Tuhan yang kekal yang 
disembah Daniel. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Sekolah Minggu (KSM) No.155  : Singa Lapar Mengaum-ngaum 
Pujian : B’ranilah S’perti Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Daniel 6:23a  Daniel 6:23a 

Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk 
mengatupkan mulut singa-singa itu. 

 Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk 
mengatupkan mulut singa-singa itu. 
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AKTIVITAS 

 Mewarnai Gambar (terlampir) 

 Menyusun Puzzle  
o Guru membuat Puzzle (gambar Daniel dalam gua singa) 
o Kemudian membagikan kepada anak dalam kelompok untuk disusun. 

 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Tabel ini sangat penting dalam persiapan 
Guru Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan 
dengan setia. 

2. Sebagai Guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan 
hidup guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda 
sebagai guru.  

 Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan) : 
a) Bilamanakah iri hati menguasai kehidupanku? Adakah  sikap iri hati membawa keuntungan 

bagiku atau membuatku semakin jauh dari kehendak Tuhan?  
b) Seberapa pentingkah doa itu bagi diriku? Adakah aku merasakan kekuatan dalam setiap 

mengangkat doa kepada-Nya dan meresponnya dengan kata Amin? 
c) Adakah doa-doaku telah menjadi jembatan bagiku dan Tuhan untuk semakin dekat dan akrab 

dan saling mempercayai?  
d) Adakah doa yang kupanjatkan menjadi wujud ketergantunganku kepada Tuhan, bahwa hanya 

Dialah yang kupercaya, tempat menyampaikan segala syukur dan pintaku dan Dia pasti 
mendengarnya, Dia pasti menjawab dan setiap jawaban-Nya pasti terbaik untukku, meskipun 
kadang tidak sesuai dengan yang kukehendaki. 

e) Dapatkah saya mempertahankan iman dan komitmenku menghadapi setiap tantangan dan 
permasalahan dalam menjalani kehidupanku? 

3. Berdoalah terlebih dahulu, lalu bacalah perikop utama. Kemudian lanjutkan dengan membaca 
perikop pembanding. 

  
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

Pakailah metode penyampaian yang menarik yang dapat dipersiapkan dengan baik oleh guru. 
Jika menggunakan alat peraga, sediakan waktu yang banyak untuk latihan menggunakan alat 
peraga. 
Bercerita dapat dilakukan dari berbagai perspektif (sudut pandang), seperti: Daniel yang 
menceritakan pengalamannya, Raja Darius yang meyaksikan betapa hebatnya Allah yang 
disembah Daniel, para pejabat negara yang iri pada Daniel, atau sudut pandang penulis Alkitab. 
1. Mulailah dengan pendahuluan yang menarik, misalnya : 
 - Perlihatkan gambar singa. Tanyakan apakah binatang ini dapat diajak bermain seperti 

anjing atau kucing? Kalau mereka lagi lapar, makanan apa yang paling mereka suka?  
 - Atau dengan memperlihatkan gambar 2, Daniel yang sudah berada dalam gua singa, 

misalnya bercerita : “Wah, wah ! Lihat orang ini, kasihan dia, dia berada di tengah singa-singa 
yang kelaparan. Oh, dia adalah Pak Daniel. Kenapa dia bisa ada di dalam kandang singa, ya?  

 Lanjutkanlah dengan bercerita dengan seluk beluk gambar, dimulai dengan gambar 1 dan 
seterusnya. 

2.  Pada adegan I. Narasikan dengan ekspresi yang kuat kebiasaan Daniel yang selalu 
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan-Nya. Perlihatkan peranan Tuhan dalam hidupnya 
sehingga Daniel terpilih menjadi pejabat dan bahkan menjadi kesayangan raja Darius. 
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3.  Perlihatkan kekuatan Tuhan dalam diri Daniel dalam adegan II ini. Dan hanya percaya kepada 
Tuhan. Daniel tetap menyembah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Meskipun harus menerima 
hukuman dari raja. Tenun dengan baik pesan utama untuk kelas balita pada adegan II ini. 

4.  Pada adegan III perlihatkan tindakan Tuhan terhadap Daniel yang selalu berharap dan 
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan menjauhkan Daniel dari bahaya singa-singa yang 
kelaparan. Tenunlah dengan baik pesan utama untuk kelas anak kecil pada adegan ini. 

5.  Hindari tergoda untuk menyampaikan pesan-pesan moralisme pada akhir cerita. Tugas 
seorang guru sekolah minggu adalah bercerita dan memperlihatkan dalam setiap adegan 
pesan yang ingin disampaikan. 

6.  Akhiri cerita dengan memperlihatkan Alkitab. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab 
bagi anak bahwa cerita tentang kasih Tuhan Yesus benar terjadi dan ada tertulis dalam Alkitab. 
Untuk kelas Kelas Kecil, minta mereka membuka Alkitab  (minta guru pendamping dan orang 
tua menolong mereka membukanya). Anak-anak yang sudah bisa membaca, berdiri dan 
membaca bersama-sama. Guru menyiapkan tulisan bahan Alkitab cerita ini, minta anak untuk 
memohon kepada orang tua kembali menceritakannya (atau membacakannya). 

 
 

 

GAMBAR AKTIVITAS 

   


