




Mengapa
tidak minum

an�ur,
manis!

Seseorang 
memecahkan 

pialaku!

Aku
tidak punya
piala untuk

minum.

Bawakan 
an�ur 

lagi!

Pelayan!! 
Wanitaku ini 

butuh sesuatu 
untuk tempat 

minum!

Ah!
Tun�u! Aku

punya ide
bagus.

Pesta
yang nyata dan
cerc�n yang 
sesun�uhnya.

Ketika kake�u 
menaklu�an bangsa 
Yahudi, dia menyimpan 
perkakas-perkakas 

agama mereka
di kuil. 

Daniel 5:1-2

Bawa itu 
kemari, 

sekarang!

Baik, Yang
Mulia!

... Cari lagi, 
atau kupen�al 

kepalamu!

Tamunya
sangat banyak.
Kami kesulitan
untuk mengisi

kembali ...

Tapi, Semuanya itu 
dikunci oleh kakek Anda 
... perkakas-perkakas 
itu dibaktikan untuk 

A�ah ibrani.

Tepat
sekali.

Daniel 5:1-2
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Dalam waktu 
satu jam, para 

ahli kita mengatakan, 
kita seharusnya bisa 
meruntuhkan tembok 
itu dan mengalihkan 

arus sungai
itu.

Bagus,
PARA pemabuk
itu tidak akan

sadar apa yang
akan menimpa

mereka.

Harus-
kah hamba

sampaikan hal ini
kepada pasukan

yang ada di
dataran?

yA. beritahu
para panglima,
Besok pagi kita
akan makan di

meja Raja.

Kenapa kau 
tidak memberikan 
piala-piala emas 
ini kepada kami 

sebelumnya, 
Belsyazar?

Ah, temanku, aku 
hanya menyimpan 

yang terbaik untuk 
s�t terakhir!

Tamu-
tamuku!

 Untuk cel�n 
terakhir bagi 
orang-orang 

Yahudi.

Kita merampas 
ibu kota mereka,
Kita mengambil 

anak-anak 
mereka ...

Sekarang, kita
ambil perkakas-
perkakas agama

mereka untuk 
kesenangan

kita!

Daniel 5:3-4

... Kita merampas 
para perempuan 

mereka!

Daniel 5:3-42



Untuk Babel
dan dominasinya

atas seluruh
penduduk 

bumi.

Untuk
Bel-Merodakh, 

dewa kemenangan 
kubu-kubu

kita!

Untuk
Negral, yang telah

memimpin kita kepada
kemesuman bersama

para perempuan 
cantik ini.

Lebih dari
semua itu, terpujilah

dewa Marduk, yang telah
menyediakan kita an�ur

yang nikmat!

Semua telah siap
Tuanku. Pasukan

sudah tiba.

Belo�an 
arus sungai-

nya!!!

Sekarang! 
Perintah sudah 

diberikan!

Daniel 5:3-4Daniel 5:3-4
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Kunci 
menuju 
kota.

Segala 
sesuatu pasti 

memiliki 
kelemahan.

Bahkan 
Babel.

Khususnya 
Babel! Cepat, 

sebarkan 
perintah itu 
sekarang!

Kita 
menuju Babel, 

tepat s�t mereka 
sedang sangat 

mabuk.

A-Apa…??!!

Aaaaaahhh! ...
Selamatkan 

kami!

Daniel 5:5Daniel 5:54



Sihir 
apa ini?

Pan�il 
orang-orang 
bijak! Cepat!!

Baik, 
Tuanku!

Aku memberimu
emas dan perak untuk 
mempelajari petunjuk 

terkutuk dan rasi
bintang bodohmu

itu!!!
Tapi, 

jawabanmu
hanya, “tidak ada
yang mampu mem-

beritahuku”?

Seseorang bisa 
melakuka�ya …

Aku juga tahu itu, dungu! 
Memangnya untuk apa aku 

meman�ilmu! Beritahu 
aku artinya itu!

Raja Belsyzar,
meskipun Tuan memenuhi

ruangan ini dengan emas
dan perak sebagai hadiah,

tetap saja tidak ada
yang mampu meng-

artika�ya.

Kami sudah
meneliti kata-kata 

tersebut, Yang
Mulia.

Kata-kata
tersebut terlalu 
sulit bagi kami. itu 

bukan bahasa 
manusia!

itu 
tangan 
dewa.

Daniel 5:6-9Daniel 5:6-9
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ibu, Suri! 
Lihatlah!!!

Tangan para 
dewa menuliskan 

sesuatu di tembok, tapi 
tidak seorang pun dari 

para penyihir, orang-
orang bijak, atau ahli 

nujum yang mampu 
mengartika�ya

bagiku.

Putraku, ya 
Raja, hiduplah 

selamanya!

Jangan 
khawatir atau

cemas!

Nebukadnezar 
mengangkatnya 
sebagai kepala 

penasihat.

Nabonidus 
mencopotnya 
dari jabatan.

Tapi,
pan�ilah Daniel,
dia akan memberi-
tahukan artinya

kepadamu.

Aku 
perlu dia 

sekarang!

Bawa dia 
kemari ...

... di mana 
pun dia!

Daniel 5:10-12

Ada seorang di 
keraj�n ini yang 
memiliki Roh para 

dewa di dalam 
dirinya.

Dia menafsirkan 
mimpi, memecahkan teka-
teki, dan menyelesaikan 

masalah yang rumit.

Pada masa kakek
dan ayahmu, dia dikenal 
memiliki kepintaran dan 
kebijaksan�n seperti 

para dewa.

Daniel 5:10-126



Kemudian ...
Benarkah kau

Daniel, salah seorang
buangan yang diangkut
kake�u, Nebukadnezar,

dari Yehuda?

Benar 
Tuanku.

Aku sudah
dengar cerita

tentang roh para dewa
yang ada padamu dan bahwa
kau memiliki pengetahuan, 

kepandaian, serta 
kebijaksan�n yang 

luar biasa.

Aku tidak peduli
dari mana kebijak-

san�nmu itu!

Tidak seorangpun 
dari orang bijak 

dan penyihirku yang 
dapat membaca 

tulisan itu.

Tapi, aku 
dengar kau dapat 

mengartikan dan me-
mecahkan masalah 

yang rumit.

Kebijaksan�n 
sejati hanya 
berasal dari 

A ah.

Daniel 5:13-16Daniel 5:13-16
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Jika
kau dapat

membaca dan 
mengartikan 
tulisan ini ...

... kau akan 
dipakaikan jubah
ungu, dan kalung

emas akan
dikenakan di

lehermu!

Kau
akan diangkat
sebagai orang
nomor tiga di

keraj�n. Tuanku 
boleh menyimpan 

hadiah tersebut, atau 
memberika�ya kepada 

orang lain. 

Tapi, hamba
akan tetap membaca
dan memberitahukan 

artinya kepada 
Tuanku.

Ya, Raja, A�ah Yang Mahatin�i telah 
mengaruniakan keraj�n, keagungan, 
kemuli�n, dan kehormatan kepada 

Nebukadnezar, ayah Tuanku.

Karena 
kebesaran yang 
Dia karuniakan, 

segala suku, bang-
sa, dan bahasa 

takut dan gentar 
terhadap dia.

Siapa saja yang 
diinginkan-Nya mati, 

akan mati, dan siapa 
saja yang dibiarkan 

hidup, akan hidup.

Siapa saja yang ingin
ditin�ikan-Nya, akan ditin�ikan,

dan siapa saja yang ingin 
direndahkan, akan direndahkan.

inilah arti 
dari kata-
kata itu ...

Daniel 5:16-21Daniel 5:16-218



Mene. A�ah telah 
menghitung masa 

pemerintahanmu dan 
mengakhirinya.

Tekel. Tuanku 
telah ditimbang pada 
neraca dan didapati 

terlalu ringan.

Peres. Keraj�n 
Tuanku telah dipecah 
dan akan diberikan 

kepada orang Media 
dan Persia.

Daniel, aku tahu 
sekarang mengapa 
kau bekerja sangat 

baik pada masa 
kake�u.

Dia sangat 
mudah dibohongi 

oleh tipuan 
sihirmu itu.

Kepada Daniel, 
orang ketiga 

setelah Nabonidus 
dan Belsyazar, 

penguasa ketiga 
dari keraj�n 

Babel ...

... sesingkat apa 
pun kehidupan yang 

dikataka�ya.

itu adalah 
firman A�ah.

Raja 
Belsyazar!!!

Pft ... 
hahahaha!

daniel 5:24-29daniel 5:24-29
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Pasukan Persia 
telah menerobos 

tembok taman 
matahari!

Mereka sedang 
dalam perjalanan 

menuju istana!

ini mustahil ...

Apa yang 
sudah Aku 
perbuat?

“i--itu
adalah firman 

A�ah ....”

daniel 5:30

Benarkah 
itu?

Mustahil!

Min�ir!

Tidak ...

daniel 5:3010



Daniel, teman
lamaku, apa yang
akan terjadi jika
pasukan Persia

menguasai
Babel?

Siapa yang 
tahu, Misael? 

Keraj�n bangkit 
dan jatuh; dan 
penguasa silih 

berganti.

Hanya A�ah 
saja yang 

tidak pernah 
berubah.

Benar 
sekali.

Perhatian!

Kami mencari 
Daniel, orang 

Yahudi, penasihat 
Raja Babel!

Akulah 
yang kamu 

cari.

Seluruh 
pasukan 

militer akan 
dieksekusi.

Tapi, semua 
pejabat istana,
baik dari masa

Nabonidus maupun
Belsyazar ...

Kau dipan�il 
oleh Raja Darius, 
penguasa negeri 

Babel.

... Keseti�n adalah 
hal yang kuperlukan 

untuk keraj�n 
baruku. Sayangnya, 

itu tidak kamu 
ketahui.

Aku tidak ingin 
berisiko dengan 

memiliki penasihat 
yang tidak bisa 

dipercaya!
Tapi, 

kami akan 
melayani --

Bawa 
mereka 
pergi!

Daniel 6:1Daniel 6:1 11



Kami telah 
membawa Daniel, 

Tuanku!

Ah, bagus. 
Orang Yahudi yang 

terkenal itu.

Mata-mataku 
terus mengirimiku 
laporan tentang 
saranmu kepada 

Raja Babel.

Sangat
disayangkan,

Nabonidus dan
Belsyazar memilih

untuk tidak
mendengar-

kanmu.

Tapi, aku akan 
bertindak lebih baik. 

Keseti n sangat penting 
bagiku, dan kamu telah 

membuktikaya.

Hamba hanya 
menyampaikan 

pesan. Hambamu
ini setia kepada

A�ah hamba.

itulah
yang membuatmu

sangat berharga!
Keseti nmu terhadap

A�ahmu dan semua
perintah-Nya ...

... membuatmu 
menjadi orang 

yang bisa 
kupercaya.

Bawa dia
ke istana dan 

sediakan kamar 
untuknya.

Pengetahuaya 
tentang pekerj n di 
kota ini akan membuat 

peraya menjadi 
sangat penting bagi 
ibukota provinsiku 

yang baru.

daniel 6:2-4daniel 6:2-412



Penaklukan 
Babel ternyata 
lebih mudah dari

yang aku 
kira.

Penguasa mereka
telah membuka jalan

bagi kita. Nabonidus lebih 
tertarik berburu singa 

daripada menangani 
masalah keraj�n.

Anaknya, Belsyazar, 
lebih tertarik mengurusi 

an�ur untuk gundik-
gundiknya daripada 

urusan negara.

Tapi,
tetap
saja ...

... Kita adalah
penguasa asing.

Untuk benar-benar 
menguasai bangsa yang 
kita taklu�an, kita juga 

harus menguasai 
hati mereka.

Aku harus 
mendapatkan keseti�n 
dari bawahanku, yang
 akan membangkitkan 
keseti�n di antara 
orang-orang yang

 Aku pimpin.

Besok,
kumpulkan 

semua gubernur 
dan pejabat.

Aku akan 
mengumumkan 

rencana baruku 
dalam administrasi 

negara.

Daniel 6:2Daniel 6:2 13



K�sokan harinya ... Pedang 
Koresh dan 

Darius berkuasa 
atas seluruh 

keraj�n
Babel!

Karena itu 
seluruh hukum 

Media dan Persia 
diberlakukan 

di sini!

Raja 
Nebukadnezar 

pernah mencoba 
untuk menyatukan 
bangsa-bangsa. 
Kalau dia gagal, 

aku akan berhasil.

Untuk mencapai
 tujuan itu, aku berencana 

membagi keraj�n ini 
menjadi 120 wilayah, 

yang akan diurus oleh 
120 gubernur.

Prinides, 
yang melayaniku 
sebagai pejabat 
di Elam; Trilarius, 

tangan kananku; dan 
Daniel, orang 

Yahudi itu.

Dengan
begitu, aku tidak

akan kesulitan dan
pemimpin mereka
berada dekat

mereka.

Di atas 120 gubernur 
ini, akan aku tempatkan 
tiga pejabat yang akan 
memerintah keraj�nku 

dan melapor hanya 
kepadaku.

Masing-masing telah
 menunju�an kebijaksan�n 

dalam urusan administrasi dan 
melayani dengan setia. Mereka 

juga akan dihormati 
oleh rakyat.

Sesuai hukum Media 
dan Persia yang tidak 

dapat diubah, jika sudah 
ditetapkan, maka harus 

dilaksanakan.

Daniel 6:3Daniel 6:314



ini 
penghin�n, 

Prinides!

Kita
sudah bekerja

sangat keras dan
bertindak sejauh

ini hanya untuk
melihat Raja ber-

buat ... iNi?!

Kamu lihat
sendiri, dia

tidak kelihatan
seperti seorang

tawanan.

Daniel 6:4

Aku
tidak suka

dengan Daniel,
orang Yahudi itu.
Kata orang, dia

itu penyihir
hebat.

Tapi, Raja 
telah menjadikan 
tawanan Yahudi 
itu sederajat 

denganmu!

Lakukan
tugasmu, dan

kami akan lakukan
tugas kami.

Tapi, jika kau 
melihat adanya 

korupsi, kesalahan 
atau ketidakjujuran 
yang diperbuat oleh 

orang Yahudi itu 
dalam administrasi 
negara, laporkan 

kepadaku!

Tampaknya, 
sekarang 

kalian berbagi 
kekuas�n.

Dengan 
seorang 

Yahudi!

Mungkin, 
kekay�n dan 
hak istimewa
kita berakhir

di sini.

Belum, 
Trilarius. Pada 
s�tnya nanti, 
kemakmuran 
Babel akan 

segera menjadi 
milik kita.

Daniel 6:4 15



Daniel 6:4Daniel 6:4

Kita
telah melayani

dengan setia selama
bertahun-tahun hanya
untuk dikalahkan oleh

satu orang
asing?

Bukan 
orang asing 

biasa, seorang 
Yahudi.

Seorang
Yahudi yang menjadi

penasihat bagi orang
paling berkuasa

di bumi.

Tidak,
ada yang lebih

berkuasa ...

... Koresh,
Menantu Darius,

adalah yang paling
berkuasa di bumi ...

dan dia akan segera
naik takhta untuk

memerintah
di sini.

Darius 
telah berhasil 

menaklu�an, dan
sekarang giliran

Koresh yang
memerintah.

Mungkin saja 
seperti itu.

Darius itu
orang militer,

panglima yang kuat,
pemimpin yang

hebat.

Ket�tan mutlak 
terhadap otoritas. 

Keseti�n yang tidak 
terpadamkan.

Prajurit
yang bersedia
pergi dan mati
demi perintah
panglimanya.

Ayo kita bicarakan 
ini di tempat yang 

lebih aman.
Kita akan

melihat kawan
Yahudi kita ini jatuh
seperti kupu-kupu

yang hancur
di tanah.

Apa yang 
paling dia 
inginkan?

Aku punya ide.

Trilarius, jika
kita ingin menjatuhkan

orang Yahudi itu, kita harus
memanf�tkan keseti�n

terhadap Darius dan
perintahnya.
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Menakjubkan,
yang kudengar ini

belum separuh dari
seluruh kebijak-

san
nya.

Dia luar 
biasa, 
Tuanku.

Benar!
Orang buangan

yang kebijaksan
�ya 
melebihi semua orang 
yang pernah kuketahui; 

baik orang Babel 
maupun Persia.

Tentu saja,
Tuanku.

Aku
tahu dia bisa
dipercaya.

Pilihan 
bijak, Yang 

Mulia.

Dia lebih 
bisa diandalkan 
daripada para 
gubernur dan 

petugas Persia 
kita.

Pada pertemuan 
kita selanjutnya, aku 
akan mengumumkan 

keputusanku ini 
kepada semua 

gubernur.

Aku berencana
mengangkat Daniel

sebagai penguasa atas
seluruh keraj
n, dan

hanya melapor
kepadaku.

Sistem 
pemerintahan 
ini berjalan 

dengan
baik.

Sebentar
lagi siap

diserahkan
kepada
Koresh.

daniel 6:3daniel 6:3 17



Tidak satupun
gubernur yang
kuajak bicara

dapat menemukan 
kesalahan dalam 

diri Daniel.

Tidak ada 
penipuan, tidak 

ada korupsi, dan 
penyelewengan 

fasilitas 
keraj�n.

Aku pernah 
menyuruh DUa orang 
untuk mendekati dan 
menyuapnya dengan 

sejumlah besar uang, 
tapi dia bahkan tidak 
mau mendengarkan.

... keseti��ya 
terhadap 

A�ahnya melampaui 
keseti��ya 

terhadap Raja.

Keseti��ya 
terhadap A�ahnya

itu yang membuatnya
menjadi tidak

bercela.

Baik. Kita 
memang tidak 

mungkiN menjeratnya 
dengan tuduhan ketidak-

seti�n terhadap 
Raja, Tapi ...

Tapi,
bagaimana jika 

kita bisa menjadikan 
keseti��ya kepada 

A�ahnya sebagai 
pelan aran?

ikuti aku.

Apa pun
rencanamu,
harus kau
lakukan
dengan
cepat.

informasi 
apa yang kau 

dapat?

informasi
yang akan
membuatmu
membayar

mahal.

Aku dengar tadi 
malam, Raja ingin 

mengangkat Daniel 
sebagai penguasa 
seluruh keraj�n; 

termasuk atas 
dirimu.

daniel 6:5-6daniel 6:5-618



Ya A�ahku, apa 
rencana-Mu untuk 

umat-Mu ini?

Para nabi-Mu 
bernubuat bahwa 
pembuangan ini

akan berlangsung 
selama 70 tahun.

A�ah bapa
kami. A�ah Abraham,

ishak, dan Yakub. Firman
dan hukum-Mu yang

benar adalah 
kekal.

Aku sudah mati
 pada s�t bangsaku 

bebas. Tapi, aku tahu bahwa 
rencana-Mu bagiku adalah agar 
aku menyatakan diri-MU ... A�ah 
yang hidup... kepada bangsa 

di mana Engkau telah 
menempatkanku.

Mengapa bangsa-bangsa 
rusuh? Mengapa pemimpin 
mereka merencanakan 

kesia-si�n?

Engkau sendiri 
berkuasa untuk 

menin�ikan seorang, 
dan merendahkan 

yang lain.

Kena 
kau!

daniel 6:6daniel 6:6 19



Engkau telah 
menetapkan 
hidupku dan 

segala 
pekerjn 
tanganku.

Biarlah aku 
bersaksi kepada 

penguasa langit dan
di bumi, pencipta 
seluruh umat 

manusia.

Terpujilah 
nama Tuhan.

Kau
lihat dia
di sana!

Solusinya 
tepat ada di 
hadapanmu!

Nilai lebih Daniel 
bagi Darius adalah 
kesetin terhadap 

A�ahnya.

Daniel harus 
memilih antara 
setia terhadap 

Raja Darius atau 
kepada A�ahnya!

Hanya soal
waktu bagi Darius

untuk melihat
siapa sebenarnya 

Daniel itu!

Setelah itu, 
kita akan 

mendapatkan 
kejayn kita 

kembali!

Benarkah?
Jelaskan kepada

kami!

Beritahu kami 
Prinides, ide 

hebat apa yang 
kau miliki?

Bagaimana cara 
untuk menjatuhkan 

orang yang melayani 
A�ah yang melarangnya 

untuk berdusta!

daniel 6:5daniel 6:520



Tentu, 
bawa mereka 

masuk!

Tuanku
Raja! Prinides

dan Trilarius ingin 
berbicara dengan 

Yang Mulia!

Hidup Raja 
Darius!

Penasihat setiamu, 
Trilarius, dan hamba, 

mengajukan usul guna 
memperkuat kendali 

Tuanku atas negeri ini,
serta menciptakan

keseti�n di seluruh 
keraj�n yang 

besar ini.

Oh Raja 
yang Agung, 

penguasa tiada 
tara, para pejabat 

administrasi keraj�n, 
para gubernur, dan 

para petugas 
sepakat ...

... Tidak ada yang 
seperti Yang Mulia, 

Raja Darius.

Kami mengusulkan 
agar dikeluarkan 

ketetapan yang akan 
membawa kehormatan 
besar bagi Yang Mulia, 

karena kebesaran 
Yang Mulia.

Raja Darius, kami 
berharap seluruh rakyat 
negeri ini setia kepadamu 
dan memahami kebesaran 

dan kebajikan dari 
pemerintahanmu.

Masuklah!

daniel 6:7-8daniel 6:7-8 21



Apa saran
 dari kepala 

administrasiku 
ini?

Biarlah Raja
mengeluarkan 

ketetapan bagi siapa
saja yang dalam 30

hari ke depan berdoa
kepada ilah atau
manusia lain …

… selain 
kepada 

Tuanku, …

... harus 
dilempar 
ke liang 
singa.

Brilian! Memang ini
penghormatan untuk-
ku, sekaligus contoh 
bagi semua orang 

untuk memandangku, 
raja mereka yang

baru!

Biarlah
semua orang

tahu bahwa Darius
sendirilah penolong
dan penguasa atas 

bangsa mereka 
yang hebat.

Ya Raja,
keluarkanlah 

perintah tersebut 
secara tertulis sehin a 
tidak dapat diubah. Sesuai 

hukum Media dan Persia,
yang tidak dapat

dicabut.

Catat 
itu, sesuai 

dengan saran 
penasihatku.

Aku
akan memberi

meterai, dan titah
itu mulai berlaku
sejak matahari
terbenam hari

ini.

Pernyat�n 
yang bijak, 
Ya Raja ....

Benar, itu akan 
mengukuhkan bahwa 
hanya ada satu Raja 
yang berkuasa atas 
negeri ini beserta 

rakyatnya.

daniel 6:9-10daniel 6:9-1022



Setelah titah 
raja disiarkan ...

Seperti yang 
kita duga. Daniel 
menghina hukum 

Raja.
Sesuai hukum

Raja, tidak ada yang
boleh berdoa kepada

siapa pun, kecuali kepada
Raja, selama 30 hari

ke depan!

Ya, aku 
saksinya, 
seperti

yang kamu
katakan!

Panglima
Nachides membakar

kota Takron dan
memen�al pendu-

duknya …

… serta mengambil 
perempuan dari sana 
itu untuk dirinya dan 
para petugasnya.

Aku sedang mencoba 
menjaga perdamaian 

dengan orang Elam, tapi 
dia malah membakarnya 
dengan menghancurkan 
salah satu dari kota 

mereka?

Hanya ada satu 
hukuman bagi mereka 

yang melan�ar 
perintahku atau para 

panglimaku.

Dia, istrinya, 
dan keluarganya 
akan dilempar ke 

liang singa!

Tidak ... 
ampuni Hamba,
ya Raja Darius
yang agung!!

Benar, 
yang 
Mulia!

Bawa dia 
keluar! Jangan 

biarkan dia 
hidup!

Belas kasihku 
dimulai dan 

diakhiri dengan 
ket�tan.
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Yang mulia,
hambamu ini mendapati 

pembangkang lain yang 
perlu kami laporkan

kepada Tuanku.

Aku telah 
memeterainya. 
Perintah itu 

sesuai dengan 
hukum Media
dan Persia.

Bukankah
Tuanku telah

mengeluarkan
perintah
bahwa ...

... setiap orang
yang berdoa kepada

ilah atau manusia mana
pun kecuali kepada raja
dalam 30 hari ini, akan
dilemparkan ke liang

singa seperti yang harus
terjadi dengan semua 

musuh Raja?

Daniel, salah 
seorang buangan 
dari Yehuda, tidak 

menghormati engkau, 
ya Raja, atau terhadap 

ketetapanmu.

Dia tetap 
berdoa 3 kali 

sehari dan 
melan�ar titah 

Tuanku.

itu benar, Tuanku. 
Hambamu ini melihatnya 

sendiri semalam.

Sesuai perintah 
Tuanku, sebelum 

matahari terbenam, 
Daniel harus dilempar 

ke liang singa, 
karena tidak menti 

titah yang telah 
disegel oleh 
Tuanku Raja.

Aku 
tidak perlu 
diingatkan 
tentang 

kata-kataku 
sendiri!

ingatlah, 
ya Raja, hukum 

Media dan Persia 
tidak bisa dicabut. 
Bahkan oleh Raja 

sendiri.

Aku juga
tidak perlu

diingatkan tentang
hukum Media dan 

Persia.
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Apa yang 
telah Aku 
perbuat?

Kesombonganku 
menjeba
u!

Pejabat yang 
paling aku 
percayai ...

Kelemaha�ya 
adalah 

A�ahnya ...
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Di liang 
singa.

Kiranya A�ahmu, 
yang kamu sembah 

dengan tekun, 
melepaskanmu, 

penasihatku yang 
kupercayai.

A�ahku 
bersamaku.

Leta�an batu 
di depan pintu 

masuknya.

Tidak ada 
yang bisa 

membukanya 
kecuali ingin 

mati.
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malam itu ...

Apa yang 
sudah Aku 
perbuat ...

Yang mulia, Tuanku
harus makan. Tidak makan

dan tidur sangat tidak meng-
untungkan untuk penguasa

sehebat diri Tuanku.

Jika aku raja 
yang besar, 

aku tidak akan 
terjebak dalam 
kesombonganku.

Aku akan 
berpuasa 
malam ini.

... Pergi dari 
hadapanku! Jangan 
ada makanan, musik, 
atau hiburan. Kalian 

semua keluar!!!
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Ya Tuhan,
A�ahku,terima kasih

karena Engkau telah 
mengirimkan malaikat-mu
untuk mengatupkan mulut 

binatang-binatang 
buas ini.

daniel 6:21daniel 6:2128



Paginya. Ayo 
pERGi!

kepada Daniel
Sekarang!

Kau!

Kau harus 
menemaniku 

untuk melihat 
akibat dari 

titahku!

Daniel, 
hamba A�ah 
yang hidup,

Apakah A�ahmu
yang kausembah dengan
tekun siang dan malam, 
san�up melepaskanmu 

dari singa-singa
itu?

Baik, 
Tuanku 
Raja.

Suatu
keban��n ...
untuk menemani 

Tuanku.

Apakah 
ada tanda 
darinya?
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Ya Raja Darius, 
hiduplah selama-

lamanya!

A	ahku mengirim 
malaikat-Nya dan 

mengatupkan mulut 
singa-singa itu. Mereka 

tidak menyakiti aku, 
karena aku tidak 
didapati bersalah 

di hadapan-Nya,

Juga terhadap 
engkau, ya Raja,

aku tidak melakukan 
kejahatan.

Kau tidak 
terluka 

sedikitpun! A	ahmu
yang kau sembah 

dengan tekun san�up 
melepaskanmu ...

bahkan dari singa-
singa itu!

Jangan 
biarkan Prinides, 
Trilarius, atau 

para pejabatnya 
kabur!!!

Bawa 
kemari istri 

dan anak-anak 
mereka!!!

Bawa dia naik!
sekarang!
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Kita akan 
lihat apakah 
mereka tidak 

bersalah.

Kurasa,
Singa-singa
itu akan men-
dapatkan ...

... apa
yang tidak

mereka dapat
semalam.

Seluruh
negeri Babel,
dengarkan

aku!!!

“Aku menyatakan bagi seluruh 
keraj�nku. Setiap orang harus takut
dan gentar kepada A�ahnya Daniel!”

Daniel, orang buangan Yahudi, 
melayani sebagai penasihat bagi

empat raja dari 2 keraj�n besar
di dunia. Dia menin�al pada 529 SM.

“Sebab, Dialah A�ah yang
hidup kekal untuk selama-lamanya. 

Keraj�n-Nya tidak akan binasa dan 
kekuas�n-Nya tidak berkesudahan.”

“Ya, dialah yang telah 
melepaskan Daniel dari 

cengkeraman singa-singa.”
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