




Daniel

Daniel 1:1-3

tahun 539 SM ...

500 tahun 
sebelum Yesus 

lahir.

Pertempuran 
besar terjadi di 
kota Yerusalem.

Daniel

Daniel 1:1-3 1



Tidak ada 
lagi jalan 
untuk lari, 
Yang Mulia 
Yoyakhin!

Lupakan
rencana itu! Kita
harus berunding 

dengan raja 
Nebukadnezar 

sebelum semua 
yang ada di 

kota keraj�n 
ini musnah!

Katakan itu kepada 
orang Sidon dan Het 

yang dikuburnya dalam 
pasir sampai ke leher, 
lalu dilindas dengan 
kereta perangnya. 
Negosiasi?! Yang 

benar saja!

Beberapa 
orang dibawanya 

hidup-hidup ke Babel, 
Yang Mulia.

Ya, 
sebagai 
budak 

mereka.

Kita tidak bisa 
berunding atau 
melawan. Pilihan 
apa lagi yang 

tersisa?

Kita tidak 
punya pilihan, 
Yang Mulia.

Gerbang
timur dan barat
sudah dikuasai
oleh pasukan

Babel!
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Beberapa s�t kemudian ...

Ayo! Raja 
sudah membuat 

keputusan!

Aku kira sang 
Raja berkata bahwa 

Yerusalem tidak akan 
pernah jatuh karena 
A�ah sendiri yang 

melindungi kita.

Tidak.
Raja kitalah
yang mening-
galkan A�ah,

Daniel ...

Hei, 
kamu!

Cepat! Raja
Yoyakhin ingin

semua keluarga
keraj�n dipindah

ke gudang
senjata.

Sekarang! 
Tidak ada 

waktu lagi.

Apakah 
pasukan 

Babel mampu 
menembus 
pengawal 
keraj�n?

Kami akan 
menjaga 

kalian di sini.

Jangan 
khawatir. 

ibu ...

Apakah A�ah 
meninalkan 

kita?
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Tidak bisa 
melawan ...

... Tidak bisa 
bernegosiasi ...

... Yang 
bisa kita 

lakukan hanya 
bersembunyi 

seperti kelinci 
di dalam 
lubang ...

Percuma saja 
melawan! Kamu dan 
keluarga keraj�n 

akan diangkut 
ke Babel!

Sekarang, 
Yerusalem tidak 
ada bedanya dari 

Gad, Damaskus, atau 
Ekron. Semuanya 
kini milik Babel!

Aku perintahkan! 
Jika kalian melawan, 
seluruh an ota 

keluarga keraj�n 
akan kami bunuh!

Bawa 
pasukan 

pendobrak 
kemari!

... kupikir, sudah 
tidak ada lagi 
tempat aman.

Baik, 
Tuan! Apa 
perintah 

Tuan?

4



Bunuh semua 
orang yang 
kalian temui!

ikat sang 
Raja dengan 

rantai!

Angkut para 
ibu dan anak-anak 

keluarga keraj�n 
ke Babel dengan 

kereta.

Habisi 
sisanya!

daniel 1:3daniel 1:3 5



Di jalan, ratusan 
tawanan berbaris 

sambil diikat 
dengan rantai.

Pasukan Babel mengepung dan 
menjarah kota Yerusalem.

Ayah!
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Perintah Raja
Nebukadnezar sudah

jelas! Anak-anak
bangsawan dan ibu

mereka akan diangkut
ke Babel dengan

kereta.

Apa yang 
dilakukan 
orang-

orangmu 
di sini?

Yang 
dijanjikan 
oleh Raja.

Barang-barang 
rampasan bagi 

pasukan pertama 
yang berhasil 

menduduki istana.

Orang-
orangku 

mengambil 
ini dari kuil 

ilah-ilah 
mereka.

Mereka punya 
banyak barang 

bagus.

itu bukan 
untukmu.

Daniel 5:3

Raja sendiri 
sudah memerintahkan 

bahwa semua perkakas 
keagamn mereka harus 

diangkut ke Babel bersama 
orang-orang Yahudi.

Tapi, 
Raja ...

Daniel 1:2 7



Pisahkan wanita 
dan anak-anak. 
Anak-anak yang 
terbaik akan 
dipilih untuk

Raja.

wanita-Wanita
terbaik untuk para

pegawainya.

Tidak!! 
Jangan 
rampas 
ana�u!

ibu!!

Daniel,
ingatlah 

semua yang 
sudah ibu 
ajarkan 

kepadamu ....

Daniel 1:3-4

Ana�u, 
Ana�u!

Daniel 1:3-48



Sesudah penghancuran 
Yerusalem, orang-orang Yahudi 

yang masih hidup disiapkan 
untuk diangkut ke Babel ...

Sekarang,
bagaimana

Daniel?

kudengar, 
orang-orang 
berkata bahwa
A�ah sudah 

berpaling dari 
kita, Azarya!

Benar, A�ah
menyertai

kita ...

... ke mana 
pun kita 
pergi.

Daniel 1:9

... Ke rumah 
baru mereka.

Tidak,
Hananya. A�ah

menyertai
kita!

Daniel 1:9 9



Demikianlah, Raja Nebukadnezar, 
orang yang paling berkuasa, pulang 

dengan berjaya, didampingi oleh 
pasukan yang setia dan tawanan 
tak berdaya, menuju salah satu 

dari tujuh keajaiban dunia kuno ...

... Babel!
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Demikianlah, Raja Nebukadnezar, 
orang yang paling berkuasa, pulang 

dengan berjaya, didampingi oleh 
pasukan yang setia dan tawanan 
tak berdaya, menuju salah satu 

dari tujuh keajaiban dunia kuno ...

... Babel!
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Lihat 
tempat 

ini!

Bel-zur, 
seperti titah 

Raja ...

… ini anak-anak
ibrani terbaik

dan yang paling
menonjol untuk

akademimu.

Belum dipoles 
seperti biasanya, tapi 
kaki dian yang paling 

sempurna sekalipun dapat 
dibentuk dari kayu ek 

yang bengkok.

Bawa mereka 
ke bangsal 
di lantai dua.

Daniel 1:4

Lebih
besar dari
rumah kita!

sekarang, 
inilah rumah

kita.
Apakah itu 

benar-benar 
emas?

Setelah berpakaian, 
mereka akan bergabung 
dengan yang lain untuk 

makan malam.

Daniel 1:412



Taman 
gantung 
Babel.

Ruang makan 
di akademi.

Semuanya! 
Makan!

Ambi�ah 
bagian yang 

sudah diberikan 
untuk kita!

Bagaimana 
bisa kita 

memaka�ya?

Makanan 
orang-orang 

Babel.

Makanan 
ini ...

Ada satu 
solusi untuk 

itu ...

Makanan 
para 

penyembah 
berhala.

Daniel 1:5Daniel 1:5 13



Hari 
berikutnya.

Daniel, 
apakah 

mereka akan 
menyediakan 
makanan ini 
setiap hari?

Kita harus 
melakukan 

apa yang kita 
ketahui benar.

Berharaplah 
apa yang kita 
an�ap benar 

tidak akan 
membuat kita 
kelaparan!

H�m ...

Daniel 1:8Daniel 1:814



Hari ketiga, 
s�t makan siang.

Semua siswa 
keluar.

ANak-anak
ibrani tetap 

tin�al!

Bel-zur 
ingin 

bertemu 
kalian.

Bawa 
yang lain ke 

bangsal.

ikut 
denganku.

Daniel 1:9-10

Ada yang 
salah, tuan?

Daniel 1:9-10 15



inikah 
mereka yang 
kau bicarakan 

itu?

Kami 
lapar ...

... Sangat 
lapar.

Ya, anak-anak 
dengan sikap 

terbaik dari semua 
muridku, tapi yang 
paling membuat 

khawatir.

Kalian sama 
sekali tidak makan 
selama tiga hari 

terakhir.

Apa kalian sadar
apa yang akan terjadi

kepadaku jika Raja melihat
penampilan kalian yang

kurang berseri jika
dibandingkan dengan

yang lain?

itu hanya 
makanan! Apa 

bedanya?

Jika 
ilahmu murka,

Dia bisa turun dan
membela diri-nya

sendiri.

Raja sangat 
mudah marah dan 
Dia tidak menyukai 

pelayan yang gagal 
menjalankan 

tugas!

Aku bisa 
kehilangan 
kepalaku!

Daniel 1:9-10

Tapi, kami 
tidak bisa makan 

daging atau minum 
anur kalian.

itu sudah 
dipersembahkan 
untuk dewa-dewa 

kalian.

Kami 
tidak boleh ikut 

dalam penyembahan 
berhala.

Daniel 1:9-1016



Kami punya usulan 
untukmu agar kami 
tetap dapat men�ti 

pantangan kaum 
kami ...

... dan engkau 
dapat tetap 

hidup.

Dan, berikan 
saja kami air 
putih untuk 

diminum.

Ujilah kami 
selama sepuluh hari. 

Beri kami kacang-
kacangan dan 
sayuran untuk 

dimakan.

Seburuk apa 
pun, itu adalah 

kepalaku.

Lalu?

Sesudah sepuluh 
hari, lihatlah apakah 
kami sama sehatnya 
seperti mereka yang 
makan makananmu.

Dan, 
jika sesudah 

sepuluh hari itu 
tidak terjadi?

Kami tetap 
tidak mau makan 
daging Raja atau 
minum an�urnya.

H�m … Ada 
kebijaksan�n 

dalam ucapanmu.

Hanya 
10 hari.

Meskipun 
aku tidak 

tahu mengapa 
aku harus 

mengikutinya.

Baiklah!

Mulai besok 
aku hanya akan 

memberi anak-anak 
ini sayuran dan air.

Semoga 
A�ah mereka 

menolong 
mereka ...

Daniel 1:11-12

Bel-Zur, 
turuti 

kemauan 
mereka!

Bicaralah.

Daniel 1:11-17 17



Sepuluh hari 
kemudian.

Keinginanmu 
sudah terpenuhi.

Dan, 
kepalamu 
masih utuh.

Daniel 1:12

Bel-Zur, siswamu 
menuruti perintahmu 

dengan baik!

Terutama empat 
bocah ibrani ini! Fisik 

dan mental mereka adalah 
contoh sempurna yang 
diinginkan oleh Raja.

Daniel 1:1518



Hari ini 
adalah hari 

keberuntunganku! 
Bintang-bintang 
mendukungku! Raja ingin 

bertemu dengan 
kalian dan melihat 
kemajuan kalian, 
anak-anak ibrani.

Aku tidak paham. 
Kalian bisa terlihat 
lebih sehat daripada 
para muridku yang 
lain, padahal kalian 

tidak menyantap 
daging dan an�ur 

dari para dewa.

Ada pesan 
sebelum kami 
menghadap 

Raja?

Jawab saja yang 
ditanyaka�ya padamu. 
Tidak lebih. Dia adalah 

orang yang tidak 
sabaran.

Benar.Ada 
lagi?

Banyak biaya 
sudah dihabiska�ya 
untuk makanan dan 
pendidikan. Dia ingin 

hasil yang baik.

Jika tidak 
menjawab, apakah 

kami akan kehilangan 
kepala kami?

Daniel 1:18-20

Dia tidak bisa 
ditebak dan mudah 
naik darah. Jawab 

saja pertany��ya.

Daniel 1:18-20 19



Semoga 
kalian ingat 

apa yang sudah 
kalian pelajari ...

... dan semoga 
A	ahmu 

besertamu. Maka, Raja 
pun mengamati 

siswa-siswa 
ibrani itu.

Masing-masing 
memperlihatkan 

semua yang sudah 
mereka pelajari di 
pusat Pendidikan.

Sampai akhirnya ...

Benar-benar 
kualitas yang 
kuharapkan.

Daniel 1:18-20Daniel 1:18-2020



Malam itu, Raja tidur 
dengan gelisah.

Di Akademi ...
Aku tidak 
paham.

Raja mengakui
bahwa kalian orang
ibrani, 10 kali lebih
cerdas dari yang

lai�ya.

Hananya, 
tambah lagi 
sayurnya.

Daniel 2:1

Semua penasihat, 
ahli nujum, dan para 

muridnya harus 
segera menuju 

aula Nimri.

Untuk 
apa?

ikut saja 
dengan
kami.

A�r��h!!

Para dewa 
berbicara 
kepadaku!

Daniel 2:1-2 21



Di aula 
Nimri.

Atas ketetapan 
Raja Agung 

Nebukadnezar ...

... akan dieksekusi 
sebelum matahari 

terbenam.

Bagaimana 
mungkin sang 

Raja ... ?!

Permint��ya
itu mustahil. Bagaimana 

mungkin ada orang yang 
dapat membaca pikira�ya 

dan menceritakan 
mimpinya?!

Mengapa Raja harus 
menyediakan tempat 
tin�al dan makanan, 

kalau kalian tidak bisa 
memenuhi satu saja 

permint��ya?

Daniel 2:12

Bel-Zur, bisakah 
aku bertemu dengan 

komandan Ariokh? Kau 
mungkin juga akan 

dihukum seperti kami.

Untuk apa, 
Daniel?

Aku mohon 
percayalah 
padaku dan 

A�ahku, seperti 
sebelumnya.

Aku, Ariokh, 
berbicara atas 

nama Raja.

... Semua
orang bijak,
penyihir, ahli

nujum, dan para
muridnya ...

Daniel 2:10-1322



Bel-Zur memberitahu 
tentang kearifan 

dan kebijaksan
nmu, 
tapi aku tidak 
bisa mengubah 
pikiran Raja.

Titahnya 
adalah 
hukum.

Aku tidak pernah 
menyukai rencana 

Raja untuk membawa 
semua orang 

dari suku yang 
beragam ini.

Para dewa 
tersin�ung 
karena kamu 

membawa 
kepercay
n 
asingmu itu 

masuk.

Akan Aku
sampaikan, tapi 

jangan berharap 
banyak.

Tapi, kamu pun 
akan berakhir 
seperti yang 

lain.

Engkau 
benar, Yang 

Mulia.

Daniel 2:14-16

Raja sendiri 
kagum dengan 
pengetahuan 

kami.

Tolong. 
Sampaikan ini 
pada Raja.

Ruang 
takhta Raja.

Karena aku tahu 
kamu lebih bijaksana 

daripada yang lain, aku 
setuju untuk menemuimu, 

orang ibrani.

Daniel 2:14-16 23



Lalu mengapa 
kamu men�an�uku, 

atau kamu ingin menjadi 
orang pertama yang 

mati?

Tuanku, pelayan 
Bel-Zur berkata 

bahwa roh dari para 
dewa suci berada 

bersamanya.

Tuanku 
sendiri juga 

telah menyaksikan 
kebijaksan��ya.

Baiklah 
Yang Mulia Raja. 

Sebab, hanya 
Aah yang dapat 

mengartikan 
mimpi itu.

Daniel 2:16

Hei 
orang ibrani, 

kamu sama saja 
seperti orang 

bijak lain, mencoba 
mengulur-ulur 

waktu.

Ariokh, 
mengapa kamu 
menghabiskan 
waktuku untuk 
si dungu ini?

Hanya satu 
kesempatan.

Aku tidak bisa
tahan dengan mimpi 

lai�ya lagi. Aku 
akan gila jika tidak 

tahu maknanya. 

Kecuali 
seseorang

dapat menceritakan 
mimpiku, aku bisa 
percaya dengan 

tafsira�ya.

Tafsir mimpi bukan 
dari manusia, tapi dari 

Aah, Yang Mulia.

Yang Mulia, 
hambamu ini 

berdoa supaya 
engkau memberi 
kesempatan bagi 
hambamu untuk 

menceritakan arti 
dari mimpi Yang 

Mulia.

Para dewa tidak 
bicara, bahkan kepada 

para dukun yang 
mengaku sebagai 

orang bijak.

Para dewa 
menyiksaku dengan 

mimpi yang tidak 
diberitahukan 

artinya.

Daniel 2:1624



Besok
pagi kita akan
tahu arti mimpi

raja ...

... atau
kitalah yang

akan pertama
mati.

Malam itu ... Berdoalah bersamaku
teman-teman. mintalah

belas kasihan dari
A�ah di Surga.

Jika tidak, 
kita semua akan

menemui-Nya
besok.

Daniel 2:17-18Daniel 2:17-18 25



Pagi harinya ...

Apa kamu
sudah siap mati

bersama para dukun 
dan penipu yang 

mengaku sebagai 
orang bija�u?

A	ah mengaruniai 
hikmat kepada orang 
bijak dan pengetahuan 

kepada yang arif.

Dia menyingkapkan 
hal-hal yang dalam 
dan tersembunyi, Dia 
tahu apa yang ada di 
dalam kegelapan, dan 
terang ada bersama 

dengan-Nya.Berhenti membual,
atau kepalamu yang

akan pertama men�elinding
karena sudah membuatku

menun�u sehari
lagi.

Tidak ada penyihir atau 
peramal yang dapat 

menjelaska�ya, karena ini 
berasal dari A	ah. Rahasia 

ini sudah diungkapkan 
kepada hambamu bukan 

karena hambamu lebih bijak, 
tapi supaya Tuanku juga 

dapat memahaminya.

Dalam mimpi itu, Tuanku 
melihat sebuah patung besar 

yang mengagumkan. Kepalanya dari 
emas murni, dada dan lenga�ya 

dari perak, perut dan pin�angnya 
dari tembaga, pahanya dari besi, 
dengan kakinya campuran dari 

besi dan tanah liat.

Daniel 2:36-47

Mimpi
itu nyata dan
artinya dapat

dipercaya.

A	ah telah 
mengungkapkan 
kepada Tuanku 

tentang peristiwa 
masa depan.

Pada zaman
raja-raja itulah,

A	ah semesta langit
akan menega�an 

suatu keraj�n yang 
tidak akan binasa 

selamanya.

Sesudah itu, 
muncul keraj�n k�mpat 

dari besi, yang meremu�an 
dan menghancurkan segala 
sesuatu. Tapi, mereka tidak 

dapat bersatu, seperti halnya 
besi tidak dapat bersatu 

dengan tanah liat.

Kemudian, 
muncu	ah keraj�n 

ketiga dari tembaga 
yang akan berkuasa

 atas bumi.

Tuanku melihat sebuah batu meremu�an 
patung itu seperti sekam, lalu ditiup 
angin tanpa ada bekasnya. Tapi, Yang 
Mulia, batu itu menjadi gunung besar 

yang memenuhi seluruh bumi.

Kamu ... 
Kamu tahu 
mimpiku!

A	ah semesta langit 
telah memberikan Tuanku
kekuas�n dan kekuatan. 

Tuankulah kepala 
dari emas itu.

Sesudah Tuanku, 
muncul keraj�n lain 
yang tidak sebesar 

keraj�n Tuanku.

Tapi, apa 
artinya?

Sun�uh, A	ahmu
adalah A	ah atas semua

ilah dan Raja segala
raja, Penyingkap segala
rahasia, sehin�a kamu
san�up menyingkapkan

rahasia itu.

Daniel 2:26-4726



Pagi harinya ...

Apa kamu
sudah siap mati

bersama para dukun 
dan penipu yang 

mengaku sebagai 
orang bija�u?

A	ah mengaruniai 
hikmat kepada orang 
bijak dan pengetahuan 

kepada yang arif.

Dia menyingkapkan 
hal-hal yang dalam 
dan tersembunyi, Dia 
tahu apa yang ada di 
dalam kegelapan, dan 
terang ada bersama 

dengan-Nya.Berhenti membual,
atau kepalamu yang

akan pertama men�elinding
karena sudah membuatku

menun�u sehari
lagi.

Tidak ada penyihir atau 
peramal yang dapat 

menjelaska�ya, karena ini 
berasal dari A	ah. Rahasia 

ini sudah diungkapkan 
kepada hambamu bukan 

karena hambamu lebih bijak, 
tapi supaya Tuanku juga 

dapat memahaminya.

Dalam mimpi itu, Tuanku 
melihat sebuah patung besar 

yang mengagumkan. Kepalanya dari 
emas murni, dada dan lenga�ya 

dari perak, perut dan pin�angnya 
dari tembaga, pahanya dari besi, 
dengan kakinya campuran dari 

besi dan tanah liat.

Daniel 2:36-47

Mimpi
itu nyata dan
artinya dapat

dipercaya.

A	ah telah 
mengungkapkan 
kepada Tuanku 

tentang peristiwa 
masa depan.

Pada zaman
raja-raja itulah,

A	ah semesta langit
akan menega�an 

suatu keraj�n yang 
tidak akan binasa 

selamanya.

Sesudah itu, 
muncul keraj�n k�mpat 

dari besi, yang meremu�an 
dan menghancurkan segala 
sesuatu. Tapi, mereka tidak 

dapat bersatu, seperti halnya 
besi tidak dapat bersatu 

dengan tanah liat.

Kemudian, 
muncu	ah keraj�n 

ketiga dari tembaga 
yang akan berkuasa

 atas bumi.

Tuanku melihat sebuah batu meremu�an 
patung itu seperti sekam, lalu ditiup 
angin tanpa ada bekasnya. Tapi, Yang 
Mulia, batu itu menjadi gunung besar 

yang memenuhi seluruh bumi.

Kamu ... 
Kamu tahu 
mimpiku!

A	ah semesta langit 
telah memberikan Tuanku
kekuas�n dan kekuatan. 

Tuankulah kepala 
dari emas itu.

Sesudah Tuanku, 
muncul keraj�n lain 
yang tidak sebesar 

keraj�n Tuanku.

Tapi, apa 
artinya?

Sun�uh, A	ahmu
adalah A	ah atas semua

ilah dan Raja segala
raja, Penyingkap segala
rahasia, sehin�a kamu
san�up menyingkapkan

rahasia itu.

Daniel 2:26-47 27



Aku perintahkan 
mulai sekarang, 

Daniel akan menjadi 
kepala administrasi 

keraj�nku.

Teman-
tema�ya akan 

menjadi gubernur 
provinsi.

Tapi Tuanku, 
mereka itu orang 
buangan Yahudi, 
dan dia masih 

muda!

Tidak peduli 
meski mereka itu 

anjing gila!

Baik,
Tuanku.

Raja sudah 
Gila, mengangkat

 orang asing sebagai 
penguasa atas 

rakyatnya.

Masing-masing 
mereka memiliki akal budi 
yang lebih tin�i daripada 

sepuluh penasihatku!

Atas titah dari Yang Mulia 
Raja Nebukadnezar, Daniel akan 

menjadi kepala administrasi 
atas keraj�n Babel.

Mulai sekarang, 
Daniel akan diizinkan 

tin�al di dalam 
istana.

Selain itu, tiga 
orang tema�ya 

yang sudah diakui, 
mulai hari ini ditunjuk 
sebagai pengurus 
administrasi atas
provinsi-provinsi

di Babel.

Gila! ini 
sun�uh 

gila!!

Daniel 2:48-49

Apalagi,
mereka masih
sangat muda!

Daniel 2:48-4928



Katakan 
padaku Daniel. 
Apa pendapat 

orang tentang
Dirimu?

Orang Yahudi 
lai�ya bekerja 
padaku sebagai 

buruh bangunan dan 
men�embalakan 

terna�u.

A�ahmu 
berbicara 
padamu?

Dia bersabda 
s�t aku berdoa, 

merenungkan, 
dan membaca 

hukum-Nya.

Tapi, kamu 
di sini hidup mewah 
sebagai tangan 
kanan penguasa 

mereka.

Yahweh telah 
meman�ilku 

untuk ini.

Para dewa menghibur 
dan mempermainkan kami.

Tapi, aku sangat ragu 
mereka berbicara 

kepada kami.

Tapi yang 
pasti ... mereka 
telah memilihku 

untuk memerintah 
manusia.

itu sebabnya 
kami orang Yahudi 

menyebut-Nya “A�ah 
yang hidup”.
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Dataran Dura.

Penyembahan 
berhala.

A�ah akan 
merendahkan

dia.

Kesombonga
ya 
akan menjadi 

penyebab 
kejatuha
ya.
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Emas murni. 
Kesombongan 
murni ... dan 

penyembahan 
berhala.

Mereka 
bilang semua 

harus menyembah 
patung itu. Sebagai 
gubernur, mungkin 
ada pengecualian 

bagi kita?

Sebarkan 
pengumuman ini 

ke seluruh 
provinsi. Semua 

harus berkumpul 
di dataran 

Dura.

Para
istri dan

anak kecil
juga?

Setelah 
patung itu 

selesai 
dikerjakan.

Dengarkan 
pengumuman ini!

Semua harus 
berkumpul 
di dataran 

Dura!

Semua harus 
memberi hormat 

kepada Raja 
dan penguasa 

mereka!

... bahkan 
kita juga.

Semua 
gubernur sudah 

diperintahkan 
untuk hadir.

inilah 
yang kita 
takutkan.

Raja tidak 
berhemat untuk 

memastikan 
keagunga�ya 

diketahui semua 
orang.

Tampaknya, 
Raja belum 

mengerti siapa 
sebenarnya 
yang harus 
disembah.

Semua! 
Semua harus 
berkumpul 
di dataran 

Dura …

Mungkin 
saja.
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“Kelemahan 
mereka adalah 
ilah mereka.”

“Hari ini, akankah 
mereka dipermalukan 

dengan menyembah ilah 
yang mereka an	ap 

sebagai ‘berhala’ atau ...”

Dataran 
Dura.

Apa 
kelemahan 
mereka?

ini sempurna!

Untuk mengalahkan 
musuh, kita perlu tahu 

kelemahan mereka. Bahkan, 
orang-orang Yahudi 
ini punya kelemahan.
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inilah perintah 
Yang Mulia, hai 

orang-orang dari 
segala bangsa, suku 
bangsa, dan bahasa! 

Ketika kamu mendengar 
bunyi sangkakala, 

seruling, kecapi, rebab, 
gambus, serunai, dan 

berbagai jenis 
bunyi-bunyian ...

... kamu harus
sujud dan menyembah

patung emas Raja
Agung Nebukadnezar!

“... dicampa�an ke 
dalam tungku yang 

menyala-nyala.”

Daniel 3:4-7

Siapa pun 
yang tidak sujud
menyembah, akan

segera ...
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Sekarang?

Daniel 3:12

Aku pikir 
juga ...

... Diam dan 
membungkuklah!

Daniel 3:1234



Hehehehe ... 
Melebihi 

harapanku.

Setiap 
orang punya 
kelemahan.

Sadrakh! 
Mesakh! 

Abednego!

Yang Mulia sudah 
mengeluarkan 

biaya besar untuk 
patung ini.

“Raja Agung Nebukadnezar 
sudah menetapkan bahwa 

semua orang harus 
menyembah patungnya.”

Daniel 3:8-12

Mereka 
pasti mati!

Mereka 
tolol!

“Semua sudah 
melakuka�ya, 

kecuali kalian!”
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Zebonezer,
kau mendapat

izin untuk bicara
kepada Raja.

Di istanaku?

Ya raja, 
keka�ah hidup 
Tuanku dalam 
kemuli�n dan 
kekuas�n!

Katakan 
apa yang 
kau tahu.

Tapi, beberapa
orang asing tidak

menghormati 
kepercay�n Babel 
maupun maklumat 

Raja.

Daniel 3:8-12

Kami tidak 
akan berlama-
lama, Tuanku. 

Orang yang
tidak memiliki rasa
takut dan hormat

kepada Raja haruslah
dihukum di mana pun
orang itu berada,

baik di dalam
pasukan ...

... atau
di istana
Tuanku.
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Teruskan, 
Zebonezer.

Orang-orang 
Yahudi yang diizinkan 

hidup oleh Nebukadnezar 
yang pemurah, tidak 

memperlihatkan rasa 
hormat dan gentar 
atas titah Tuanku.

Dalam sidang
besar kemarin,

ketika semua orang
berkumpul menyembah
patung emas tuanku

Nebukadnezar  ...

... kami melihat 
penasihat tertin�i dan

terpercaya Raja, dengan
congkak menolak sujud

menyembah patung
emas itu.

Orang-orang Yahudi 
yang Tuanku tempatkan 

untuk memerintah provinsi
di Babel; Sadrakh, Mesakh,
dan Abednego. Merekalah 

yang tidak men�ti 
titahmu, ya Raja.

Di mana
pun mereka,

bawa mereka
kemari!

Mereka
akan merasakan

kematian yang paling
mengenaskan …

... Setelah aku 
menyaksikan 

eksekusi 
lai�ya.

Siapa yang 
melakuka�ya?!
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Kalian dibiarkan 
hidup s�t aku menyerang 

negerimu. Aku memberi 
kalian pendidikan, pakaian, 

dan tempat tin�al.

Sebagai 
penghormatan 

kepada Daniel, aku 
memberikan kalian 
jabatan di istana.

Benarkah, 
Sadrakh, Mesakh, dan 

Abednego, bahwa kalian 
tidak melayani dewa-

dewaku atau menyembah 
patung emas yang 

aku dirikan?

Sekarang, s�t 
kalian mendengar 

berbagai bunyi-bunyian 
musik, jika kalian siap 
sujud dan menyembah 
patung yang kudirikan, 

itu bagus sekali.

Tapi,
jika kalian tidak

menyembahnya, kalian akan
dilempar ke dalam

perapian. Adakah ilah 
yang mampu 
selamatkan 
kalian dari 
kuasaku?

Tuanku Nebukadnezar, 
tidak ada gunanya 
kami membela diri 

dalam hal ini.

Jika
kami dilempar 

ke dalam perapian, 
A ah yang kami sembah 

san�up untuk melindungi 
kami dari api itu. Dia akan 
menyelamatkan kami dari 

tanganmu, Yang
Mulia.

Tapi, jika tidak, 
kami ingin Tuanku tahu 
bahwa kami tidak akan 

melayani dan menyembah 
patung emas yang 

Tuanku dirikan.
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inikah caramu
membalas kebaikan
dan kemurahanku? 

dengan 
membangkang?!

A�ahmu tidak
menyelamatkan 
Yerusalem, Dia

juga tidak akan
menyelamat-

kanmu!

 Maninokh!

Bawa mereka 
ke tungku besar 
tempat patungku 

ditempa!!!

... dan 
panaskan 

apinya tujuh 
kali lebih panas 
dari biasanya!

Kami
dengar, teman-

temanmu menolak
menyembah patung 

Nebukadnezar.
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