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ምድብ Aንድ (የሙዓለ ሕፃናት ተማሪዎች) 

45 ኛ ሳምንት 

ዳንኤል በAናብስት ጉድጓድ ተጣለ 

የትምህርቱ ዓላማ፡ 
 EግዚAብሔር በEርሱ ካመንበት ከማንኛውም Aደጋ Eንደሚያድነን መማር፡፡  

ምንባብ፡ 
 ትን.ዳን 6 

መግቢያ፡ 
 የኤልያስን ታሪክ ታስታውሳላችሁ … በመከራ ጊዜ Eንዴት Eንደጠበቀው፤ EግዚAብሔር የመበለቲቱን ቤት በኤልያስ 

Aማካኝነት Eንደባረከስ ታስታውሳላችሁ ለመምህር Aስረዱ፡፡ 

 ዛሬም EግዚAብሔር ዳንኤል የተባለውን ነቢይ ከAንበሶች Eንዳዳነው Eንማራለን፡፡ 

ትምህርቱ፡- 
 በAንድ ወቅት፤ ዳርዮስ የተባለ ንጉሥ በAገሩ ያሉ ሰዎች ሁሉ ወደ EግዚAብሔር Eንዳይጸልዩ Oወጀ፡፡ ሲጸልይ የተገኘም ወደ 

Aናብስት ጉድጓድ Eንደሚጣል ተነገረ፡፡ በዚያም ዳንኤል የተባለ የEግዚAብሔር ሰው ነበረ፡፡ ዳንኤል በቀን ሦስት ጊዜ ፊቱን 
ወደ Iየሩሳሌም Aዙሮ፤ መስኮቱን በመክፈት ይጸልይ ነበር፡፡ ዳንኤል የንጉሡን Aዋጅ ቢሠማም መጸለዩን ግን Aላቋረጠም፡፡ 

 ዳንኤል በቤተመንግሥቱ ከፍተኛ ሥልጣን ስለተሠጠው የሚቀኑበት ሰዎች በከተማይቱ ነበሩ፡፡ ዳንኤል መስኮቱን ከፍቶ 

Eንደተለመደው መጸለዩን ሲያዩ ፤ የንጉሡን Aዋጅ ዳንኤል ሽሯል ብለው ከሠሱት፡፡ ንጉሡም ዳንኤል በAናብስት ጉድጓድ 

Eንዲጣል Aዘዘ፡፡  

 ከዚያም በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ንጉሡ በዳንኤል ላይ የሆነውን ለማየት ሄደ፡፡ ወደ ጉድጓዱም ተጠግቶ Eንዲህ Aለ የሕያው 

EግዚAብሔር Aገልጋይ ዳንኤል ሆይ ፤ Aምላክህ ከAናብስቱ Aዳነህ ዳንኤልም Aምላኬ EግዚAብሔር መልAኩን ልኮ 
የAናብስቱን Aፍ ዘጋ Eነርሱም Aልጎደኙም Aለው፡፡ ንጉሡም ዳንኤል በመዳኑ በጣም ተደስቶ Aገልጋዮቹ ዳንኤልን 
Eንዲያወጡት Aዘዘ፡፡ ዳንኤል በEግዚAብሔር ስላመነ Aንዳችም ሳይደርስበት ወጣ፡፡ 

 ንጉሥ ዳርዮስ በግዛቱ ያሉ ሁሉ የዳንኤልን Aምላክ Eንዲያመልኩ Aወጀ፤ Eንዲህም Aለ ሕያው Aምላክ ለዘላለም የሚኖር 
ነውና… ያድናል፤ይታደጋልም፤በሰማይና በምድርም ተAምራትንና ድንቅን ይሠራል… 

ከዚህ ታሪክ ምን Eንማራለን፡፡ 
 በEግዚAብሔር ስናምን ዳንኤልን Eንዳየነው Eኛንም ከማንኛቸውም መከራ ያድነናል፡፡  

 Eንደ ዳንኤልም መልAኩን ይልክልናል፡፡ 

 Eነዚህን የዳርዮስ ንግግሮች ድገሙ 

o የዳንኤል Aምላክ ሕያው Aምላክ ነው፡፡ 

o ያድናል፤ይታደጋልም 

o በሰማይና በምድርም ተAምራትና ድንቅ ይሠራል፡፡ 

ጥያቄዎች 
1.ዳርዮስ ስለAምልኮት ያወጣው Aዋጅ ምን ነበር? 
2.ዳንኤል በቀን ስንቴ ይጸልይ ነበር? 
3.ዳንኤል ወደ Aናብስት ጉደጓድ የተጣለው ለምንድን ነው ? Aንበሶቹ በሉት? 
 
መዝሙር  
EግዚAብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፡፡  
የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው(2) 
Aምላኬ መመኪያዬ ነው(2) 
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ይቆየን፡፡ 


