ดานจิตวิญญาณ บทที่ 25
เรื่อง ดาวิดและโกลิอัท
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา
บทเรียน: ดาวิด และโกลิอัท
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
เด็กจะ…
 บรรยายถึงรูปรางลักษณะระหวางดาวิด กับโกลิอัท
 บอกถึงสิ่งที่เปน “ยักษ/สิ่งที่ใหญมาก” สําหรับเขา/เธอ
 เรียน และทองพระธรรม 1 ซมอ 17:47 “เพราะวาการรบครั้งนี้เปนของพระเจา”

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.

พระคัมภีร
กระดาน และชอลค
กอนหิน(สีใสหรือสีสวาง)สําหรับเด็กแตละคน
ปากกามารกเกอร (ถามี)

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อานบทเรียนทั้งบท
รวบรวมอุปกรณตางๆ
อาน และศึกษาพระธรรม 1 ซมอ 17 และทําเครื่องหมายเอาไว
ใหเขียนขอความวา 1 ซมอ 17:47 “เพราะวาการรบครั้งนี้เปนของพระเจา” ลงบนกระดานดํา
หากเปนไปได ใหวัดและทําเครื่องหมายความสูง 2.75 เมตร ซึ่งเปนความสูงของโกลอัท
อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะตระหนักวา they’re never outnumbered with God on their side.

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 เทาที่เธอรูจัก มีใครที่สูงที่สุด ใหเด็กๆไดบอกชื่อของคนที่เขารูจัก ใหดูวาเด็กๆในหองนี้ ใครที่สูงที่สุด เลือกเด็กหาคน
เดินออกมาหนาชั้น ใหคนที่เหลือดูและบอกวาใครที่สูงที่สุดในกลุมหาคนนี้
 ใหเด็กคนที่สูงที่สุดยังคงยืนอยู สวนคนอื่นๆใหกลับไปนั่งที่ และใหเรียกอีกกลุมหนึ่งออกมา และเปรียบเทียบความสูง
กัน จนในที่สุดคุณสามารถเลือกคนที่สูงที่สุดได จากนั้นใหเด็กคนที่สูงที่สุดมายืนอยูขางๆคุณ
 เรื่องเราในวันนี้ เราจะไดเรียนเกี่ยวกับคนๆหนึ่งที่สูงมาก ใหเด็กดูความสูงที่คุณวัดเอาไว 2.75 เมตร ใหเด็กคนที่สูง
ที่สุดไปยืนใตเครื่องหมายที่เธอเอาไวเพื่อเปรียบเทียบความสูง
 คนๆนี้เปนคนที่สูงมาก และยังเปนคนที่เหี้ยมโหดมากอีกดวย เขาทําใหคนมากมายกลัว แตเขาไมสามารถทําให
เด็กผูชายคนหนึ่งกลัว เหตุผลที่เด็กผูชายคนนี้ไมกลัวเพราะเขามีความเชื่อในพระเจา ใหเราลองมาฟงวาพระเจาจะ
สามารถชวยเราอยางไรบางเมื่อเราเจอกับปญหาหนักๆในชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน:
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 เด็กผูชายคนนั้นคือ ดาวิด ใหเด็กๆพูดชื่อของเขา ทุกครั้งที่ครูพูดชื่อของ ดาวิด ใหเธอทํามือเพื่อแสดงวาเขาตัวเล็ก ให
คุณทําใหเด็กดู (ใชชูนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ขึ้น โดยใหมีระยะหางประมาณ 2 เซนติเมตร)
 ยักษในเรื่องราวของเราในวันนี้คือ โกลิอัท ใหเด็กๆพูดชื่อของเขา ทุกครั้งที่ครูพูดชื่อของ โกลิอัท ใหเธอทํามือเพื่อแสดง
วาเขาตัวใหญมาก ใหคุณทําใหเด็กดู (ใชยกมือขึ้น และเหยียดแขนขึ้นไปบนฟาใหสูงที่สุด)
 ตอนนี้คนอิสราเอลซึ่งเปนคนของพระเจามีปญหาใหญ ปญหาเกิดขึ้นเพราะ โกลิอัท (ชูมือขึ้น) และทหารของเขา
ตองการเขามาครอบครองดินแดนที่พราเจาไดมอบใหกับคนอิสราเอล
 ทุกวันโกลิอัท (ชูมือขึ้น) ออกมาเพื่อที่จะทาทายใหคนอิสราเอลสงตัวแทนออกไปสูกับเขา ทุกครั้งที่คนอิสราเอลไดยิน
พวกเขาจะกลัวมาก พวกเธอลองทําหนาของคนหวาดกลัวซิ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 วันหนึ่ง ดาวิด (ทํานิ้วเล็กๆ) มาเยี่ยมพี่ชายของเขา และไดยิน โกลิอัท พูด ดาวิด ไมกลัว ดาวิด รูวาพระเจานั้นทรง
ยิ่งใหญกวา และมีอํานาจมากกวา โกลิอัท ดังนั้น ดาวิด จึงตะโกนบอกวา “ฉันจะออกไปสูเอง”
 พระราชาจึงเอาชุดนักรบใหกับ ดาวิด สวมใสแตมันหนักมาก และมันก็ใหญเกินไป ใหคุณแสดงทาทางเดินไปมา
เหมือนกับกําลังสวมใสชุดที่หนักๆอยู และใหเด็กๆไดลองทําดูดวย
 ดาวิด รูวาพระเจาทรงอยูกับเขา และจะชวยเขาอยางแนนอน เขาจึงไมใสชุดนักรบนั้น ดาวิด เดินไปที่ลําธาร และหา
กอนหินมาหากอน ใหเด็กๆลุกขึ้น และแสดงทาทางกมลง และหยิบกอนหินมาหากอนพรอมกับพูดวา “กอนที่หนึ่ง,
กอนที่สอง, กอนที่สาม, กอนที่สี่, และกอนที่หา”
 ดาวิด เปนเด็กเลือกแกะ และชวยพอดูแลแกะ เขามีหนังสติ๊กหนึ่งอัน และเขาเคยใชมันฆาหมี และสิงหโตที่จะเขามากิน
แกะของเขา ดาวิด จะใชหนังสติ๊กและกอนหินหากอนเพื่อที่จะจัดการกับปญหาที่ใหญมากสําหรับเขา นั่นคือ โกลิอัท
 โกลิอัท โกรธมากที่เห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งตองการที่จะสูกับเขา ดาวิด ไมกลัวเลย เขานํากอนหินกอนหนึ่งใสลงไป
ที่หนังสติ๊กของเขา แลวแกวงมันไปในอากาศ ใหคุณแสดงทาทางประกอบ และใหเด็กๆลองทําทาทางดู
 ดาวิด ปลอยกอนหินออกไป และมันก็โดนที่หนาผากของ โกลิอัท ใหชี้มาที่หนาผากของคุณ โกลิอัท ลมลงกับพื้นเสียง
ดั่งสนั่น ใหเด็กๆกระทืบเทาเพื่อใหเกิดเสียงดัง
 ดาวิด เชื่อวาพระเจาจะทรงชวยเหลือเขา และพระเจาไดทรงชวยเหลือเขาจริงๆ ใหเราแสดงความยินดีกับ ดาวิด ให
เด็กๆแสดงความยินดี
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 ดาวิด และโกลิอัท แตกตางกันมากในเรื่องรางกลาย และทาทีที่แสดงออกมา ดาวิดเปนอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไป
ได – เขาเปนคนตัวเล็ก, ไมคอยแข็งแรง, เปนคนเลี้ยงแกะ, เขาเชื่อพระเจา, ฯลฯ)
 โกลิอัทเปนอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได – เขาเปนคนตัวใหญ และสูงมาก, เขาเปนคนฟลิสเตีย และไมรูจักพระ
เจา, เขามักจะพูดอวดโอวาตัวเองใหญ และแข็งแรง ฯลฯ)
 เธอคิกวา ดาวิดจะรูอยางไรเมื่อตองเผชิญหนากับโกลิอัท ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอคิดวาทําไมดาวิดจึงเชื่อวาพระเจา
จะทรงชวยเขาในการตอสูกับโกลิอัทชาวฟลิสเตีย (คําตอบที่อาจเปนไปได – พระเจาเคยชวยเขาฆาสัตวปาที่เขามาจะทํา
รายแกะของเขา, เขารูจักพระเจา และฤทธิ์เดชของพระเจา, เขาเคยไดยินเรื่องราวที่พระเจาไดชวยเหลือโนอาห, อับราฮัม
, โมเสส, โยชูวา และคนอื่นๆ, ฯลฯ)

 ใหแจกกอนหินที่คุณเตรียมไวใหกับเด็กๆทุกคน กอนหินนี้ชวยย้ําเตือนเราเกี่ยวกับกอนหินที่ดาวิดใชตอสูจนชนะ โก
ลิอัท
 บางครั้งเราก็เหมือนกับดาวิด เรามีปญหาในชีวิตของเรา ปญหาของเราอาจจะไมใชการเผชิญหนากับยักษ/คนตัวใหญ
แตอาจจะเปนปญหาหนัก ใหคุณลองยกตัวอยางปญหาหนึ่งคุณเจอมา พวกเธอมีปญหาใหญๆอะไรบาง ใหเด็กๆได
ตอบสนอง
 ถาเปนไปได ใหคุณเอาปากกามารกเกอรใหกับเด็กๆ ลองคิดถึงปญหาใหญๆในชีวิตของเธอ และใหวาดรูปของปญหา
นั้นลงบนกอนหิน (ถาดูแลววาเด็กๆสามารถทําเองได) ถาไมมีปากกามารกเกอร ใหเด็กๆพูดสิ่งที่เปนปญหาในชีวิต
ของพวกเขา
 ถาเธอมีปากกามารกเกอร ใหเขียนคําวา “เชื่อวางใจพระเจา” ลงบนอีกดานหนึ่งของกอนหิน ใหเด็กๆพูดวลีนี้พรอมๆ
กันในขณะที่เธอเขียนขอความนี้

การจบบทเรียน:
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 ใหเด็กๆนั่งเปนวงกลม และใหพวกเขาวางกอนหินไวหนาตัวเอง บางครั้งเราอาจจะพบกับปญหาหนักๆในชีวิต ไมมี
อะไรที่เปนไปไมไดถาเรามีพระเจาอยูกับเรา พวกเธอก็ไดเห็นวาดาวิดไดพิชิตโกลิอัทอยางไร ซึ่งดูเหมือนกับวาจะ
เปนไปไมได แตดาวิดเชื่อพระเจา
 กอนที่ดาวิดจะฆาโกลิอัทเขาไดพูดวา “พระเจามิไดทรงชวยดวยดาบหรือดวยหอกเพราะวาการรบครั้งนี้เปนของพระ
เจา...” 1 ซมอ 17:47 ใหเด็กๆพูดทวนคําวา “การรบครั้งนี้เปนของพระเจา” ใหคุณชี้ขอความดังกลาวบนกระดานใน
ขณะที่เด็กๆพูด
 ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมโดยถือกอนหินของพวกเขาไวดวย ทุกครั้งที่พวกเธอพบกับปญหาใหญ ใหมองดูกอนหินนี้ซึ่งมี
ขอความ “เชื่อวางใจพระเจา” ใหเด็กๆพลิกดูดานที่เขียนคําวา “เชื่อวางใจพระเจา”
 กอนหินของเธอยังชวยเตือนความจําใหกับพวกเธอไดวา“การรบครั้งนี้เปนของพระเจา” ใหเด็กๆพูดตาม
 ใหเราอธิษฐานดวยกัน ใหพูดตามครู
พระเจาพระบิดา
ขอบคุณที่ชวยเหลือดาวิด
ขอบคุณที่ชวยเหลือลูก
ลูกตองการเชื่อวางใจในพระองค
ในปญหาที่เกิดขึ้นทุกอยาง
ในนามพระเยซูคริสต
อาเมน

กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)
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การประเมินผลผูเรียน:
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