ปี 1 บทที่ 48
เรื่อง
จุดประสงค์
0
1

3
4
5

8
25

28

กษัตริย์ดาวิด
ให้เด็กรักและสรรเสริ ญพระเจ้าเหมือนดาวิดที่เคยทา
เด็กมาข้ างหน้ า
การทบทวนจากอาทิตย์ ทผี่ ่านมา
คาถาม
1. ทาไมโยซูวาถึงส่ งผูส้ อดแนมไปที่เมืองเยรี โค(เพราะเขาต้องการเอาชนะการสู ้รบกับ
เมืองเยรี โค)
2. ทาไมนางราหับช่วยผูส้ อดแนม (เพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็ นพระเจ้าที่
แท้จริ ง)
3. พระเจ้าป้ องกันนางราหับและญาติพี่นอ้ งอย่างไร (ไม่ให้บา้ นพัง)
4. ทาไมโยซูวาถึงให้ชาวอิสราเอลเดินรอบเมืองเยรี โคทั้ง ๗ วัน (เพราะพระเจ้าสั่งให้เขา
ไม่ตอ้ งพึ่งกาลังของตนเองแต่พ่ งึ พระเจ้ามากกว่า)
อธิษฐานเผือ่ เด็ก
เด็กออกไปข้ างนอก
แจ้ งจุดประสงค์
วันนี้เราจะได้ยนิ เรื่ องวีรบุรุษคนหนึ่ง ที่เป็ นนักรบเก่ง ๆ แต่ในเวลาเดียวกัน เขาเป็ นคนรักพระเจ้า
และเขียนเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า เพลงสดุดี หนูนึกออกไหมเป็ นใคร(กษัตริ ยด์ าวิด)
เนือ้ เรื่อง
ดูวซี ีดี การ์ตูนดาวิดและโกลิอทั นาที 8 ถึง 42
คาถาม
 ทาไมพระเจ้าไม่เลือกพี่ชายของดาวิดมาเป็ นกษัตริ ย ์ (เพราะพระเจ้าไม่ดูร่างกายภายนอกแต่ดู
จิตใจ และดาวิดเป็็นคนที่พอพระทัยของพระองค์)
 ทาไมดาวิดกล้าสู ้รบกับโกลิอทั (เพราะโกลิอทั เยาะเย้ยพระเจ้า และดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าจะ
ช่วยเขา)
ท่องจาข้ อพระคัมภีร์
ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 45 ท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ แต่ขา้ พเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้า
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จอมโยธา
อธิษฐาน
ให้เด็กเสนอข้ออธิ ษฐานและให้ครู และเด็กคนหนึ่งอธิ ษฐานออกเสี ยงสลับกัน
กิจกรรม
ให้เล่นเกมรื่ องดาวิด
เกมส์ กษัตริย์ดาวิด
อุปกรณ์ ทตี่ ้ องเตรี ยม
ตัวเดิน 4 ตัว ลูกเต๋ า 1 ลูก
กติกาการเล่นเกม
 แบ่งเด็กออกเป็ น 4 กลุ่ม
 ทุกกลุ่มต้องทอยลูกเต๋ าสลับกัน ถ้าทอยได้แต้มเท่าใดให้เดินตามที่ทอยได้ เช่น ได้ 1 แต้ม ก็
เดินช่อง
 ถ้าเดินถึงรู ปภาพใดรู ปภาพหนึ่งก็ให้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในรู ปภาพนั้น
 ใครมาถึงช่องที่ ๕๕ ก่อนถือว่าเป็ นผูช้ นะ
๕ ดาวิดเล่นพิณบ่อยและร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า เดี่ยวนี้หนูจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่ง
๑๐ มีแกะตัวหนึ่งที่อยูใ่ นพุม่ ไม้แล้วเดินออกไม่ได้ ดาวิดช่วยแกะตัวนี้ แต่ใช้เวลานาน ให้หยุด
เล่น ๑ ตา
๑๓ หมีตวั หนึ่งอยากกินแกะของดาวิด แต่ดาวิดได้ต่อสู ้กบั หมี และชนะ ให้ทอยลูกเต๋ าอีกครั้ง
หนึ่ง
๑๖ พระเจ้าบอกกับซามูเอลว่าได้ให้ดาวิดเป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอล จากนั้นให้ซามูเอลเจิมน้ ามัน
ให้ดาวิดโดยมีพี่ชาย ๗ คนยืนดูอยูใ่ นเหตุการณ์ ให้เดินไป ๗ ช่อง
๒๑ ดาวิดอยูใ่ นพระราชวังเขาได้เล่นพิณให้กษัตริ ยซ์ าอูลฟัง หนูทาเสี ยงของพิณได้ไหม ถ้าทา
ได้จะได้เดินต่อ ๓ ช่อง
๒๖ โกลิอทั ตะโกนว่าใครกล้าสู ้รบกับผม ชาวอิสราเอลหนี เขาให้เดินกลับ ๑๑ ช่อง
๓๐ ทุกคนตัวสั่นเพราะกลัวโกลิอทั ไม่มีใครกล้าไปต่อ ถ้าทอยได้ ๖ แต้ม จึงเดินต่อไปได้
๓๓ ดาวิดได้หาก้อนหิ นจานวน ๕ ก้อน เขาได้เหวีย่ งสลิง ยิงก้อนหิ น แล้วยักษ์ลม้ ลง ทอยลูกเต๋ า
๕ ครั้ง ทุกครั้งที่ทอย ต้องได้ ๕ แต้ม จะเป็ นโบนัสในการเดิน เช่น ทอย ๕ แต้มได้ ๑ ครั้ง

ให้เดิน ๕ช่อง
๓๖ ดาวิดและโยนาธานเป็ นเพื่อนคู่ใจ เขาช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เดินต่อไปถึงเพื่อนที่อยู่
ข้างหน้าที่อยูห่ น้าเรา เช่น ถ้ามีเพื่อน ๒ คนอยูที่ช่อง ๔๑ และ๕๐ ให้เดินไปหาเพื่อที่อยูช่ ่อง
๔๑ เท่านั้น แต่ถา้ ไม่มีใครอยูข่ า้ งหน้าเรา ให้เพื่อนที่อยูข่ า้ งหลังเราคนหนึ่งเดินมาหาเรา ใน
กรณี ที่เพื่อนอยูช่ ่องเดียวกันให้เป่ ายิงฉุ บ
๔๓ กษัตริ ยซ์ าอูลข่มเห่งดาวิด ดาวิดจึงหนี เดินกลับไป ๖ ช่อง
๔๖ ดาวิดซ่อนตัวหลบกษัตริ ยซ์ าอูลในอุโมงค์ เขารอถึงเวลาที่มีใครมาบอกเขาว่าปลอดภัยแล้ว
ให้รอเพื่อนจนกว่าเพื่อนจะมาถึงช่องที่ ๔๖ นี้ หรื อถึงผูเ้ ล่นทุกคนผ่านมาแล้ว ถ้าไม่มีผเู ้ ล่น
ตามมาให้ถือว่าแพ้
๕๕ ดาวิดเป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อประเทศอิสราเอล หนูชนะถ้าไปถึงช่อง ๕๕ พอดี ใครทอยมาก
เกินไปต้องเดิน
กลับแต้มที่เหลือ เช่น ถ้าทอยลูกเต๋ าได้ ๖ แต้มที่ช่อง
๕๓ ให้นบั ระหว่างช่อง๕๓ ถึง ๕๕ ไปกลับจะได้ช่อง ๕๑
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จบ

