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CERITA 54 

NABI DANIEL 

DANIEL  1 - 2 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Daniel 1 – 2  
Bacaan Alkitab di kelas : Daniel 1:9 (Kelas Balita); Daniel 1:6-9; 2:23 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 103:13 (kelas Balita); Mazmur 110:10 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kolose 1:14 (Kelas Balita); Kolose 1:14 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Daniel 2:20 (kelas Balita); Daniel 2:20 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 52:11a (kelas Balita); Mazmur 52:11a (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Tuhan menyerahkan Yehuda ke 
tangan Nebukadnezar, raja Babel 

1:1-2 Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan  merampas 
perkakas di rumah Allah.  

1 : 1-2 - 
 

  Mereka membawa pemuda pilihan untuk dididik 
bekerja pada raja, termasuk diantaranya Daniel,  
Hananya,  Misael & Azarya. 

1:3-6 + 

  Kepala istana mengganti nama mereka menjadi 
Beltsazar, Sadrakh, Mesakh dan Abednego. 

1:7 - 

  Daniel dkk berketetapan tidak makan dari santapan 
raja yang disajikan kepada dewa-dewa Baal terlebih 
dahulu. Mereka minta sayur & air saja.   

1: 6-16 + 

Allah membuat Kepala Istana 
sayang kepada Daniel dkk  

1:9    

Allah memberikan pengetahuan 
& kepandaian kepada mereka 
ber-empat. Allah memberikan 
kepandaian melihat mimpi 
kepada Daniel 

1:17    

  Tiga tahun kemudian, terbukti bahwa mereka ber-
empat lebih pandai dari yang lain. 

1: 18 -21 + 

  Raja Nebukadnezar bermimpi. Ia marah dan ingin 
membunuh semua orang-orang berilmu, ahli jampi 
dan ahli sihir karena tidak ada yang dapat menerka 
mimpinya.  

 
 

2: 1-15 

- 

  Daniel menghadap raja 2:16  

  Daniel mengajak ke-3 temannya untuk berdoa. 2: 17-18 + 

Allah memberitahukan rahasia 
itu kepada Daniel. 

2:19    

  Daniel memuji dan menyembah Tuhan 2:20-23 + 

  Daniel mencegah Ariokh membunuh semua orang 
berilmu. Ariokh membawa Daniel untuk menghadap 
raja 

2:24-25 + 

  Raja bertanya apakah Daniel sanggup mengetahui 
mimpinya serta maknanya? 

2:26 + 
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  Daniel menegaskan hanya Tuhan yang bisa 
mengetahui 

2:27-28 + 

  Daniel menceritakan persis seperti mimpi raja 2: 29-35 + 

  Daniel menjelaskan arti dari mimpi raja 2: 36-45 + 

  Raja Nebukadnezar kagum lalu sujud menyembah 
Daniel dan memberi banyak hadiah kepadanya 

2:46 - 

  Nebukadnezar mengakui dan memuji Tuhan Allah 2:47 + 

  Nebukadnezar mengangkat Daniel menjadi penguasa 
Babel dan Kepala para guru dan pengajar 

2:48 + 

  Raja menyerahkan pemerintahan Babel kepada 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego atas permintaan 
Daniel 

2:49 + 

 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I Dan 1:1 -21 Tuhan membuat Daniel mendapat kasih sayang di istana Babel B 

II Dan 2: 1-15 Tak seorangpun dapat menebak mimpi Nebukadnezar  

III Dan 2: 16-49 Allah menyingkapkan rahasia itu kepada Daniel C 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Allah mengaruniakan kasih sayang (Daniel 1 : 9) 
(Bnd. PGT Bab I:4; Bab III:9; Bab V:4,6) 

 
Allah mengaruniakan  hikmat dan kekuatan  

(Daniel  2: 23)  
(Bnd. PGT Bab I:4; Bab III:9; Bab V:4,6) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BATITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengetahui bahwa Daniel dan teman-
temannya tidak mau memakan makanan yang 
sudah dipersembahkan kepada berhala.  

2. Anak merasakan bahwa kasih Allah atas 
keberanian.   

3. Menolak apa yang tidak dikehendaki Tuhan.  

 1. Anak mengetahui cara Daniel dan teman-
temannya berdoa meminta pertolongan 
kepada Tuhan.  

2. Anak merasakan bahwa Allah  menolong orang 
yang datang kepadaNya 

3. Anak rajin berdoa.  

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Dengan rendah hati Daniel meminta kepada juru 
makanan dan minuman supaya dia dan kawan-
kawannya tidak diberi makanan dan minuman 
dari santapan raja. 
Tuhan membuat kepala pegawai itu 
menyanyangi Daniel dan teman-temannya.  
Daniel dan kawan-kawan makan makanan masih 
bersih,  segar dan sehat.   
Mereka setia berdoa dan bersyukur kepada 
Tuhan untuk makanan itu.   
Mereka percaya Tuhan akan menolong mereka 
dan menjaga mereka.  
Sepuluh hari setelah itu ternyata tubuh Daniel 
dan kawan-kawan tetap sehat dan kuat,  bahkan 

 Allah tidak pernah meninggalkan orang yang 
selalu berharap dan selalu datang kepadaNya.  
Dia selalu setia memberi pertolongan.   
Saat masalah yang berat dihadapi Daniel,  mereka 
tidak lupa terhadap Allah.  Walaupun mereka 
hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya,  
mereka tetap setia.  Allah menjawab doa mereka.  
Allah memberitahukan apa mimpi raja dan apa 
juga artinya.   
Apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia, 
diketahui oleh Allah, karena Allah tahu segala 
sesuatu.   
Dan Allah memberitahukannya kepada orang 
yang bergantung kepada-Nya. 
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lebih sehat dan kuat dari pada anak muda yang 
makan makanan dari makanan raja.  
Tuhan telah membuat sayur dan air itu untuk 
menguatkan dan menyehatkan tubuh mereka.  
Tuhan pun memberikan pengetahuan,  
kepandaian dan hikmat kepada mereka. Mereka 
dapat tahu dan mengerti berbagai-bagai tulisan,  
pandai berbicara dengan  orang lain,  dan dapat 
memberikan nasehat yang benar.  
Bahkan Tuhan memberikan Daniel kepintaran 
untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke 
depan dan arti mimpi. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

   B   
     

  
 

                            C 

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

Daniel  1:1 -21 Daniel 2: 1-15 Daniel  2: 16 -49  Daniel  1:1 -21 Daniel 2: 1-15 Daniel  2: 16 -49 

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

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 
 

Nebukadnezar, raja Babel menyerang Yerusalem. Raja Yehuda yang bernama Yoyakim 
ditangkap dan dibawa ke Babel. Dibawa juga sejumlah pemuda pilihan yang memiliki 
pengetahuan yang baik, di antaranya Daniel (Beltsazar),  Hananya (Sadrakh),  Misael 
(Mesakh) dan Azarya (Abednego). Mereka akan dididik untuk menjadi pelayan istana 
Babel.   
Meskipun tiap hari diberi makanan enak dari ikan dan daging yang bergizi,  tetapi  Daniel 
dan kawan-kawan tidak mau memakannya. Mereka tidak mau membuat Tuhan sedih dengan 
memakan makanan yang sudah cemar karena sudah disajikan kepada dewa-dewa. Mereka 
juga disuguhi minuman anggur yang biasa diminum raja,  tetapi mereka tidak mau meminum 
anggur itu karena  dapat membuat mabuk. Mereka hanya meminta sayur dan air putih.  

Gambar 2 Kepala Istana yang bernama Aspenas, awalnya tidak setuju,  ”Bagaimana kalian akan 
menjadi kuat kalau hanya makan sayur dan minum air?” Tetapi Tuhan membuat hati kepala 
pegawai raja itu memenuhi permintaan Daniel dan kawan-kawan.   
 [Penerapan B untuk kelas Balita diceritakan secara tertenun di sini (puncak cerita)] 

Gambar 3 Tiga tahun kemudian semua yang tamat pendidikan itu dibawa menghadap raja,  ternyata 
tidak ada yang sepandai dan sebijaksana dengan Daniel dkk. Mereka 10 kali lebih pintar dari 
yang lainnya (dalam gambar : di satu sisi tampak beberapa orang yang bertubuh kekar, dan 
pada sisi lain tampak beberapa orang bertubuh langsing). 

Gambar 4 
 

Raja Nebukadnezar bermimpi,  dia gelisah dan tidak bisa tidur (tampak bermuka muram). 

Gambar 5 Dia memanggil tukang jampi,  tukang sihir,  orang berilmu untuk mengartikan mimpinya 
namun dia tidak mau memberitahukan apa mimpinya.  

Gambar 6 Tapi tak satupun yang dapat mengartikan mimpi raja.  Raja Nebukadnezar marah dan ingin 
membunuh semua orang berilmu di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawan. (tampak 
wajah geram). 
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Gambar 7 Daniel menghadap  raja dan meminta waktu untuk dapat  meminta kasih sayang kepada 
Tuhan  agar dapat mengartikan mimpi itu. (Tampak seorang sedang bersujud kepada raja). 

Gambar 8 
 

Daniel dan kawan-kawan berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan.   
Mereka memohon kasih sayang Tuhan,  supaya Tuhan memberitahukan  mereka apa arti 
dari mimpi raja. (Dalam gambar tampak beberapa orang duduk bersila sambil berdoa). 
[Penerapan untuk anak kecil diceritakan secara tertenun di sini (puncak cerita)].  

Gambar 9 Daniel menghadap raja. Ia menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa  menyampaikan isi 
mimpi itu dan arti-nya. Hanya Tuhanlah yang di sorga yang tahu semuanya itu.  
Tuhan telah menolong kami,  Dialah yang memberitahu kami apa isi dan arti mimpi raja.  
Daniel pun menceritakan apa isi dan arti mimpi raja itu. (Dalam gambar tampak seorang 
yang dengan penuh percaya diri berbicara kepada raja).   

Gambar 10 Raja terkagum-kagum. Ia memuji Tuhan, katanya: "Sungguh, Allahmu itu paling besar di 
antara segala Allah. Ia adalah penguasa atas segala raja, dan penyingkap segala rahasia.” 
Raja mengangkat Daniel dan teman-temannya sebagai pejabat tinggi di Babel dan memberi 
banyak hadiah kepada mereka. (Dalam gambar tampak 4 orang pemuda bersama Raja di 
podium dan di tempat yang lebih rendah tampak banyak orang). 

 
 

LAGU PENDUKUNG   

Kidung Ceria (KC) No.278  : Hati-hati tanganku.     
Pujian  : Baca Kitab Suci,  Doa Tiap Hari.   
 
 

AYAT HAFALAN        

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Daniel 2:47 (BIS)  Daniel 2:47 (BIS) 

"Sungguh, Allahmu itu paling besar di antara 
segala Allah. 

 "Sungguh, Allahmu itu paling besar di antara 
segala Allah. Ia adalah penguasa atas segala raja, 

dan penyingkap segala rahasia. 

 
 

AKTIVITAS 

Berikut aktivitas untuk kelas balita dan kelas kecil yakni mewarnai gambar (terlampir). 
 
 

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 sering tergoda  untuk melanggar perintah Tuhan ? 
b) Apakah saya sanggup menolak godaan? 
c) Sering ikut-ikutan pada hal-hal yang negatif? 
d) Kalau saya mendapat masalah apakah saya datang pada Tuhan? 
e) Apakah saya percaya bahwa Tuhan pasti menjawabnya? 
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PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Tips untuk Pendahuluan Cerita.  Hindarilah pendahuluan yang mengatakan : “Adik-adik,  
cerita kita minggu lalu apa?” Kalau anak-anak tidak menjawab,  akhirnya guru menjadi kesal 
sambil berkata, “Makanya dengarkan baik-baik kalau saya bercerita. ”  
Jika ingin bertanya kepada anak tentang cerita minggu lalu,  hendaklah itu ditanyakan dalam 
akta percakapan pendek sebelum akta cerita dimulai,  kecuali yang akan diceritakan saat ini 
adalah cerita yang berhubungan erat dengan cerita minggu lalu,  misalnya cerita bersambung.  
Pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya mendekati  tahapan penerimaan afeksi atu 
psikomotik anak (tidak sekedar tahu,  tapi sudah dipahami bahkan sudah dilakukan).   
Ingat pendahuluan adalah pintu masuk isi cerita.  Karena itu pergunakanlah waktu yang singkat 
tetapi 

 Mulailah dengan permulaan yang menarik perhatian,  misalnya: 
- Untuk Kelas Balita,  perlihatkan gambar aktivitas (terlampir,  dan sebaiknya diperbesar) 

yang telah diwarnai guru: Daniel dan teman-temannya menolak makanan.  Perlihatkan 
makanan yang ada di piring yang bawa oleh Kepala Pegawai Raja.  “Kenapa ya,  mereka 
menolak makanan yang enak-enak itu yah. . ? Waduh kenapa yah,  anak-anak?” 

- Untuk Kelas Kecil,  tunjukkan gambar aktivitas (terlampir,  dan sebaiknya diperbesar) 
keluarga yang sementara berdoa.   Apakah anak-anak sering berdoa bersama mama dan 
papa di rumah?”  

2. Mulailah bercerita adegan demi adengan.  Guru dapat memilih bercerita dari sudut pandang 
yang dikuasainya (Sudut pandang penulis kitab Daniel,  Daniel,  raja,  pejabat yang iri hati 
atau dari sudut pandang singa atau kandang singa.  Bercerita dengan sudut pandang adalah 
guru bercerita seolah-olah adalah berperan sebagai salah satu tokoh/tempat/benda yang 
ada dalam cerita yang menceritakan pengalamnya mengalami dan menyaksikan cerita itu). 

3. Perhatikan puncak-puncak cerita setiap kelas dalam adegan puncak: kelas balita adegan dan 
kelas kecil adegan III.   Berikan waktu,  ekspresi yang maksimal pada setiap masing-masing 
kelas adegan puncak.  Perlihatkanlah  pesan-pesanya secara tertenun dengan imajinasi yang 
tepat.   

4. Hindari penerapan moralis,  misalnya memberi label baik untuk Daniel dan kawan-kawannya.  
Ingatlah selalu bahwa penerapan yang baik berpusat pada perbuatan Tuhan,  bukan pada 
perbuatan manusia.  Dibalik setiap perbuatan manusia yang baik,  Tuhan selalu terlibat.  

5. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab bagi anak bahwa cerita tentang kasih Tuhan 
kepada Daniel dan teman-temannya 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 Daniel  1:8-9.  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).  
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GAMBAR AKTIFITAS : UNTUK KELAS BALITA 
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GAMBAR AKTIFITAS : UNTUK KELAS KECIL 

 
 
 
 


