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CERITA 55 

PERAPIAN YANG MENYALA-NYALA 

DANIEL 3:1-30 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Daniel 3:1-30  
Bacaan Alkitab di kelas : Daniel 3:16-18 (Kelas Balita); Daniel 3:24-28 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 95:6 (kelas Balita); Mazmur 37:40 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : 1 Yohanes 3:5 (Kelas Balita); 1 Yohanes 3:5 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Roma 14:8b (kelas Balita); Ibrani 13:6 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 7:18a (kelas Balita); Mazmur 7:18 (kelas Kecil) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya enam 
puluh hasta dan lebarnya enam hasta yang didirikannya di dataran Dura di 
wilayah Babel. 

1 - 

  Raja Nebukadnezar mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para 
bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum 
dan semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah 
didirikannya itu. 

2-3 - 

  Seorang bentara dengan suara nyaring berseru bahwa semua orang  dari 
segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendengar bunyi sangkakala, 
seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-
bunyian  haruslah sujud menyembah patung itu;  siapa yang tidak sujud 
menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang 
menyala-nyala. 
Terdengar bunyi tersebut, maka sujudlah semua orang dan menyembah 
patung emas yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu. 

4-12 - 

  Beberapa orang Kasdim berkata kepada raja Nebukadnesar bahwa Sadrakh, 
Mesakh dan Abednego, orang Yahudi tidak mau mengikuti perintah Raja.  
Raja Nebukadnezar memanggil dan bertanya apakah benar mereka tidak 
mau memuja dewanya dan menyembah patungnya? 
Raja meminta mereka untuk menyembah patung yang dibuatnya, jika tidak 
maka  dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.  

13-
15 

- 

Allah 
memberikan  
mereka kekuatan 
dan keteguhan. 

 Sadrakh, Mesakh dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar bahwa tidak 
ada gunanya menjawab pertanyaan itu kepada Raja. Jika Allah mereka 
melepaskan mereka dari api menyala-nyala ataupu tidak, mereka tetap tidak 
akan menyembah dewa dan patung raja Nebukadnezar. 

16-
18 

+ 

  Raja Nebukadnezar marah kepada Sadrakh, Mesakh dan Abednego; lalu 
diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas, mengikat 
mereka dengan sangat kuat, dan mencampakkannya ke dalam perapian yang 
menyala-nyala. 

19-
21 

- 

  Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, 
sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrakh, 

22-
23 

- 
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Mesakh dan Abednego itu ke atas.  Sadrakh, Mesakh dan Abednego pun jatuh 
ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 

Allah telah 
menolong 
mereka. 

24 - 
27 

Raja Nebukadnezar terkejut lalu bangun karena melihat bukan tiga tetapi 
ada empat orang yang berjalan-jalan  dengan bebas di tengah-tengah api 
itu; mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa 

24-
25 

+ 

  Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan 
menyuruh Sadrakh, Mesakh dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha 
tinggi, untuk keluar  dari api itu dan datang kepadanya.  

26  

  Para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang 
berkumpul; mereka melihat, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan 
oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka 
tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaranpun tidak ada pada mereka. 

27 + 

  Raja Nebukadnezar memuji  Allah dari Sadrakh, Mesakh dan Abednego. Ia 
memerintahkan untuk tidak menghina Allahnya Sadrakh, Mesakh dan 
Abednego. Siapa yang menghina akan dipenggal kepalanya, rumahnya 
dirobohkan.  Sadrakh, Mesakh dan Abednego diberikan kedudukan yang 
tinggi. 

28- 
30 

 

+ 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Raja Nebukadnezar membuat patung  1-12  

II Sadrak, Mesak dan Abednego  tidak mau menyembah  
patung Nebukadnezar 

13-23 B 

III Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego 24-37 C 

 
 

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. 1-12 Ay.13-23 Ay. 24-30  Ay. 1-12 Ay.3-23 Ay. 24-30 

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

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Hanya Tuhan yang disembah (Ayat 16-18) 
(Bnd. PGT Bab I:2) 

 
Tuhan Berkuasa Menolong HambaNya   

(Ayat 24)  
(Bnd. PGT Bab I:2,7) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengetahui bahwa Sandrakh, Mesakh 
dan Abednego hanya mau sujud dan 
menyembah kepada Tuhan. 

2. Anak sujud dan menyembah hanya kepada 
Tuhan. 

 1. Anak mengetahui bahwa Tuhan memiliki kuasa 
menolong Sadrakh, Mesakh dan Abednego 
dari orang jahat. 

2. Anak heran kepada Tuhan dan memohon 
pertolongan kepadaNya.  
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PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Sadrakh, Mesakh dan Abednego sayang sekali 
kepada Tuhan, “Kami ini milik Tuhan. Ia sayang 
sekali kepada kami. Ia telah menolong dan 
menjaga kakek, nenek, ayah dan ibu. Sekarang 
pun Ia selalu menjaga kami anak-anakNya. Kami 
semua juga sayang kepadaNya. Kami hanya 
mau menyanyi, berdoa dan meminta tolong 
kepadaNya. Hanya Dialah Tuhan kami. Hanya 
Dialah yang kami sembah.  

 Sadrakh, Mesakh dan Abednego sangat disayangi 
Tuhan. Tuhan menolong mereka. Tuhan 
mendatangkan kuasaNya sehingga api yang panas 
itu tidak membakar tubuh Sadrakh, Mesakh dan 
Abednego. Bahkan Tuhan mendatangkan malaikat 
ke dalam api panas itu untuk melepaskan ikatan 
mereka. Mereka berempat tidak merasakan 
panas, mereka dapat berjalan-jalan di dalam api itu 
dengan muka yang senang karena ada Tuhan yang 
hebat telah menolong mereka. 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Patung itu sangat besar dan sangat megah. 
Semua orang diwajibkan untuk memuja dan menyembah patung tersebut. Kalau tidak 
maka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala sebagai hukumannya. 

Gambar 2 
 

Semua orang sujud menyembah patung itu. Tetapi Sadrakh, Mesakh dan Abednego tidak 
mau menyembah patung tersebut. Akhirnya mereka ber-3 dilaporkan kepada Raja. 

Gambar 3 Karena laporan itu, Raja Nebukadnezar memanggil Sadrakh, Mesakh dan Abednego. 
Mereka bertiga ditanya oleh Raja Nebukadnezar, apakah benar mereka tidak mau 
menyembah patung emas itu? Sadrakh, Mesakh dan Abednego menjawab bahwa mereka 
tidak boleh menyembah patung, karena hanya Tuhan yang boleh disembah. 

Gambar 4 Nebukadnezar marah sekali kepada mereka. Ia berdiri dan mengancam Sadrak, Mesak dan 
Abednego. “Kalau kamu tidak mu menyembah patungku itu, maka kamu akan dibakar 
dalam api”? Sadrakh, Mesakh dan Abednego menjawab bahwa sekalipun mereka harus 
mati dibakar dengan api, mereka tidak akan menyembah patung itu. 

Gambar 5 Nebukadnezar tidak bisa menahan emosinya. Ia memerintahkan para tentara untuk 
menangkap dan menghukum mereka bertiga. Para pekerja sibuk menumpuk kayu bakar 
dan mulai menyalakan api.  

Gambar 6 Nebukadnezar menyuruh orang-orang yang paling kuat untuk mengikat mereka dengan 
tali yang sangat kuat sehingga tidak mungkin lolos. Sementara itu, perapian itu semakin 
besar dan sangat panas. Disitulah mereka bertiga akan dibakar hidup-hidup. 

Gambar 7 Seorang pekerja datang melapor kepada Nebukadnezar bahwa perapian sudah siap. Tapi 
Raja Nebukadnezar meminta supaya perapian itu dibuat 7 x lebih panas. Perapian itupun 
dibuat lebih besar dan lebih panas lagi, sesuai permintaan Raja. 

Gambar 8 Sadrakh, Mesakh dan Abednego yang sudah terikat itu dibuang ke dalam perapian yang 
menyala-nyala itu. Karena panasnya api itu, orang yang mengangkat mereka ikut terbakar 
dan langsung mati. 

Gambar 9 Tetapi Sadrakh, Mesakh dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Nebukadnezar kaget 
bukan main. Dia melihat ada empat orang sedang berjalan-jalan dalam perapian yang 
menyala-nyala itu, tanpa kesakitan sama sekali.  Nebukadnezar melihat empat orang itu 
seperti anak Dewa. Sekarang Nebukadnezar mengerti bahwa, malaikat Tuhan Allah turun 
ke dalam perapian itu untuk menolong Sadrakh, Mesakh dan Abednego. 

Gambar 10 Nebukadnezar memanggil mereka keluar dari api. Semua orang heran dan takjub karena 
mereka bertiga sama sekali tidak terbakar, baik bajunya, baik rambutnya, baik badannya. 
Mereka tidak mencium bau terbakar sama sekali. Sungguh ajaib. 

Gambar 11 Nebukadnezar berdiri memuji Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengirim 
malaikat untuk menolong hamba-Nya Sadrakh, Mesakh dan Abednego. Raja kemudian 
memerintahkan bahwa mulai hari ini, semua orang harus menyembah Tuhan Allah, yaitu 
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Tuhan yang disembah oleh Zadrakh, Mesakh dan Abednego. Siapa yang tidak menyembah 
Tuhan Allah, kepalanya akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Wah, 
Nabukadnezar sekarang berubah. 

Gambar 12 Mereka bertiga akhirnya mendapat kedudukan yang tinggi di kerajaan Babilonia. Raja 
Nebukadnezar melantik mereka untuk menjadi pejabat tinggi kerajaan.  

 
 

 
 
 
 

 

LAGU PENDUKUNG     

Kidung Ceria (KC) No.37 : Allah Bapa Melindungi. 
 

 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN UNTUK KELAS BALITA  AYAT HAFALAN UNTUK KELAS KECIL 

Roma 14:8b  Ibrani 13:6 

Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik 
Tuhan. 

 
 

Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: 
"Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. 
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap 

aku?" 

 
 

AKTIVITAS        

MEWARNAI GAMBAR 

 

Warnai gambar Tuhan menolong Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. Setelah diberi warna, tempelkan 
pada kertas tebal atau karton, lobangi bagian atas gambar dan beri tali gantungan. Aktivitas dapat 
dijadikan pembatas Alkitab atau dapat juga digantung dirumah atau ruangan sekolah minggu. 
 

 

 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan 
dengan setia. 

2. Sebagai guru, renungkanlah hal-hal ini sebelum menyampaikan cerita: 
a. Apakah saya  sudah mengakui secara pribadi Tuhan sebagai Tuhanku? 
b. Apakah saya yakin bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari masalahku? 
c. Apakah ada padaku hal-hal yang menunjukkan “aku berhala” misalnya :cinta uang,  cinta pekerjaan, 

cinta pergaulan, dll hal yang melebihi cintaku pada Tuhan dan membuat aku hanya mengingat-Nya 
sekali-sekali saja bahkan sampai melupakan-Nya? 

d. Adakah saya bersedia dengan penuh kesadaran menjadikan Tuhan kembali menjadi satu-satunya 
yang menguasai hidupku? 

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik yang berbeda untuk masing-masing kelas. Perhatikan 
puncak grafiknya dan telusuri di ayat manakah puncak itu terletak (yaitu ayat pada pokok cerita), dan 
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gunakan waktu dengan baik untuk menyampaikan isi cerita sesuai dengan alokasi yang disiapkan 
dalam grafik.  

2. Cerita dapat diawali dengan pendahuluan, misalnya memilih salah satu pendahuluan di bawah ini : 
a. Memperlihatkan api korek. Tanyakan kalau api itu membakar jari kita, bagaimana rasanya? Sakit. 

(setelah itu sembunyikn korek ke dalam kantong atau ke tempat yang tidak dilihat dan tidak dapat 
dijangkau anak). 

b. Tanyakan, apa yang telah mereka lakukan di Sekolah Minggu dari awal tadi? Menyanyi, berdoa, 
meminta pengampunan, dll. Kepada siapa kita berdoa? Untuk siapa kita menyanyi, kepada siapa kita 
meminta pegampunan? Semuanya kepada Tuhan, semuanya untuk Tuhan.  

3. Setelah pendahuluan guru langsung bercerita, adegan demi adegan. Ceritakanlah kejadian awal pada 
adegan I yaitu Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Semua orang diwajibkan untuk memuja 
dan menyembah patung tersebut kalau tidak maka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-
nyala sebagai hukumannya. 

4. Pada adegan II ceritakan tentang Sadrak, Abednego dan Mesakh yang tidak mau menyembah patung 
tersebut. Pada adegan ini terdapat puncak B, sampaikan penerapan kelas balita pada bagian ini 
tentang mereka hanya mau sujud dan menyembah Tuhan, meskipun, seandainya Tuhan tidak 
menyelamatkan mereka dari api yang menyala-nyala tersebut.  

5. Pada adegan III ceritakan tentang Tuhan yang menolong Sadrak, Abednego dan Mesakh. Pada 
adegan ini terdapat puncak C, sampaikan penerapan kelas kecil pada bagian ini tentang kuasa Tuhan 
membuat mereka tidak terbakar, Ia mengutus malaikatNya untuk melepaskan ikatan mereka. 

6. Akhiri cerita dengan kejadian akhir yaitu Raja Nebukadnezar menjadi takut kepada Tuhan. 
7. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab bagi anak bahwa cerita tentang kasih Tuhan kepada 

dan Sadrak, Abednego dan Mesakh  dan kepada Raja Nebukadnezar benar terjadi dan ada tertulis 
dalam Alkitab. Minta mereka membuka Alkitab  (minta guru pendamping dan orang tua menolong 
mereka membukanya). Anak-anak yang sudah bisa membaca, berdiri dan membaca bersama-sama 
Dan. 3:28. Guru menyiapkan tulisan bahan Alkitab cerita ini dan ayat hafalan, minta anak untuk 
memohon kepada orang tua kembali menceritakannya/membacakannya dan menolong mereka 
menghafal ayat hafalan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Sekolah Minggu CeriA 2 – Kelas Balita dan Kelas Kecil 258                       Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

GAMBAR AKTIVITAS 

 

 
 

 


