ดานจิตวิญญาณ บทที่ 32
เรื่อง ดาเนียลและสิงหโต
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: คนพิเศษของพระเจา
บทเรียน: ดาเนียล และสิงหโต
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะบอกถึงสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาเนียล
2. เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่พระเจาไดชวยเหลือดาเนียล
3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจาที่จะชวยใหเขา/เธอมีความเชื่อวางใจในพระเจา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.

พระคัมภีร
ชอลค
หนังสือ
กระเปา หรือเสื่อ (ใหพอที่จะซอนหนังสือ)

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. ใหอานบทเรียนทั้งบท

2.
3.
4.
5.

รวบรวมอุปกรณตางๆ
ศึกษาพระธรรม ดาเนียล 6 และทําเครื่องหมายเอาไว
ใหซอนหนังสือ หรือใชผาหอเอาไว
อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเชื่อวางใจในพระเจา และรูวาพระเจาทรงสัตยซื่อเสมอ

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

:
 ยินดีตอนรับเขาสูชวงเวลาของการเลาเรื่องราวในพระคัมภีรกันดีกวา ใหเด็กๆเขามานั่งลอมรอบตัวคุณ
 กอนที่จะเริ่มบทเรียน ใหคุณเอาหนังสือหนึ่งเลมซอนเอาไวในกระเปา หรือใชผาหอเอาไว ใหเด็กๆลองเดาวาคุณซอนอะไร
เอาไว ใหเด็กๆลองคนหาสิ่งที่คุณไดซอนเอาไว เมื่อมีเด็กคนใดคนหนึ่งพบมัน ใหเด็กคนนั้นบอกความผิดปกติทุกอยางที่
เกิดกับหนังสือเลมนั้นเชน มุมดานหนึ่งของหนังสือถูกงอเอาไว, แตละหนาของหนังสือดูเกา, หนาปกฉีกขาด, มีการทํา
เครื่องหมายเอาไวในหนังสือ, ฯลฯ
 ตอนนที่หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือใหมอยู ยังไมมีตําหนิหรือรอยขีด ตอนที่มันยังเปนหนังสือใหมอยู แมวาเธอจะหา
อยางไร เธอก็จะไมพบอะไรที่ไมดีในหนังสือเลมนี้
 วันนี้ เรื่องราวของเราจะเกี่ยวกับผูชายคนหนึ่งที่มีความเหมือนกับพระเจา - แมแตศัตรูของเขายังไมสามารถหาขอผิดพลาด
ของเขาไดเลย
 ครูไมใชคนที่สมบูรณแบบ ถาพวกเธอสังเกตุดีๆ เธออาจจะเห็นสิ่งที่ไมสมบูรณแบบในตัวครูได และครูเองก็อาจจะเห็นสิ่งที่
ไมสมบูรณแบบในตัวพวกเธอไดเชนกัน แตมีสิ่งที่ดีส่งิ หนึ่งคือพระเจาทรงรักเรา และสงพระเยซูคริสตมาไถความผิดบาป
ของเรา เมื่อเราวางใจในพระเยซู พระองคจะทําใหเราสะอาด และมีความสมบูรณแบบขางในจิตใจของเรา เหมือนกับ
หนังสือเลมใหมๆเลมหนึ่ง
 ใหเรามาคนหาดูวาผูชายคนนี้คือใคร แมแตศัตรูก็ยังไมสามารถเอาผิดกับเขาได
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กิจกรรมการเรียนการสอน:

:
 วีรบุรุษของเราก็คือ ดาเนียล เขามีชีวิตอยูเมื่อหลายพันปที่ผานมา และเขาเปนคนรับใชของดาริอัสพระราชาแหง
เปอรเซีย
 ดาเนียลเปนคนดีมาก ทําใหกษัตริยเชื่อใจเขามากกวาคนอื่นๆ ทําใหคนอื่นๆอิจฉาเขา เพราะพวกเขาตองการเปนคน
สําคัญเหมือนกับดาเนียล
 กษัตริยดาริอัสทรงโปรดปรานดาเนียล พระองคตัดสินใจใหดาเนียลเปนผูแทนพระองคเพื่อปกครองอาณาจักร ทําให
ศัตรูของดาเนียลยิ่งอิจฉามากขึ้น พวกเธอเคยมีความรูสึกอิจฉาคนอื่นหรือไม ลองบอกครูวาเกิดอะไรขึ้นบาง ใหเลือก
เด็กๆที่จะบอกประสบการณของความรูสึกอิจฉาผูอื่น
 ในที่สุด ศัตรูของดาเนียลก็พูดกันวา “เราจับผิดดาเนียลไมไดเลย เวนเสียแตเรื่องที่เกี่ยวของกับพระเจาของเขา” พวก
เขาจึงหาวิธีที่จะจับดาเนียล และสรางปญหาใหกับเขา

 ใหเรามเลนเกมหนึ่งดวยกันเพื่อดูวาการที่จะดักจับคนอื่นนั้น เราจะตองทําอยางไรบาง เกมของเรามีชื่อวา “ไป ไป ไป
หยุด” นี่คือวิธีที่เราจะเลานเกม
 ใหขีดเสนแบงหองออกเปนสองสวน และใหเด็กทุกคนยืนดานหนังเสน สวนตัวคุณใหยืนอีกฝงหนึ่งของเสน
 ครูจะปดตา และพูดวา “ไป” เมื่อครูพูดวา ไป ใหพวกเธอเดินมาทางครู จากนั้นครูจะบอกวา “หยุด” และลืมตา และถา
ครูเห็นวามีคนใดคนหนึ่งที่ยังเคลื่อนไหวอยู แมแตนิดเดียว คนๆนั้นจะตองกลับไปยืนอยูดานหลังเชือกเหมือนเดิม และ
เริ่มตนใหมอีกครั้ง และถามีเด็กคนไหนที่สามารถแตะที่ไหลครูไดโดยที่ครูจับเขาไมได เด็กคนนี้จะกลายเปนผูนําเกม
ตอจากครู
 ใหทวนวิธีเลนกับเด็กๆเพื่อใหแนใจวาทุกคนเขาใจ
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 ใหคุณเริ่มเลนเกม ถาคุณจับไดวามีเด็กที่เคลื่อนไหว ใหสงเขากลับไปยืนหลังเสน และถามีคนที่แตะไหลของเธอได ให
เขานําเกม ใหเลนเกมสามถึงสี่รอบ และใหเด็กๆกลับมารวมตัวกันเหมือนเดิม
 เธอถูกจับไดเพราะอะไร (เพราะเคลื่อนไหวหลังจากที่ครูพูดคําวา “หยุด”)

:
 ในที่สุดศัตรูของดาเนียลเองก็คนหาวิธีที่จะดักจับดาเนียล พวกเขารูวาดาเนียลมักจะอธิษฐานวันละสามเวลาตรงที่
หนาตางหองของเขา พวกเขาคิดกันวา “เราจะใชกลอุบายใหพระราชาออกกฎวา ในเวลาสามสิบวันที่จะถึงนี้ทุกคน
จะตองกราบไหวพระราชาแตเพียงผูเดียวเทานั้น ถามีผูหนึ่งผูใดที่กราบไหวพระเจาอื่นใดนอกจากพระราชาแลว คนๆ
นั้นจะถูกโยนลงไปในถ้ําสิงหโตทันที”
 เมื่อคนหเหลานั้นทูลพระราชาเกี่ยวกับกฎขอนี้แลว พระราชารูสึกพึงพอใจที่เขาจะไดเปนเพียงผูเดียวที่ผูคนจะถวาย
เกียรติให พระราชาคิดวานาจะเปนการดีถทุกคนอธิษฐานใหเขาชวยเหลือ พระองคลืมคิดไปวานี่คือแผนที่จะดักจับ
ดาเนียล เพื่อนที่แสนดีของพระองคเอง
 เธอคิดวาดาเนียลคิดอะไรเมื่อไดรูเกี่ยวกับกฎขอนี้ ใหเด็กๆลองเดา และถาเธอเปนดาเนียล เธอจะทําอยางไรบาง ให
เด็กๆไดมีโอกาสตอบสนอง
 ดาเนียลยังคงอธิษฐานตอพระเจาวันละสามเวลาเหมือนที่เขาทํามา
 ศัตรูของเขาคิดในใจวา “เราไดตัวเขาแลว” และพวกเขาก็จับดาเนียลไปหาพระราชา พวกเขาไปหาพระราชา และบอก
เกี่ยวกับเรื่องที่ดาเนียลอธิษฐานตอพระเจาของเขา และพวกเขาก็ย้ําเกี่ยวกับกฎที่พระราชาเพิ่งจะลงชื่อ พวกเขาถาม
พระราชาวา “กฎขอนี้ยังมีอยูหรือไม”
 พระราชารูสึกแยมาก พระองคคิกไดวา คนเหลานี้เปนศัตรูของดาเนียล และหลอกจับเขา แตเมื่อพระราชาออกกฎไป
แลว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอีก พระราชาคิดหาวิธีตางๆทั้งกลางวัน และกลางคืนที่จะชวยดาเนียล แตเขาไม
สามารถคิดอะไรได
 เมื่อดวงอาทิตยตกดิน ทหารนําตัวดาเนียลไปใสในถ้ําของสิงหโตที่กําลังหิวกระหายอยู พระราชาไปหาดาเนียลและ
ตะโกนถามดาเนียลวา
พระราชาตรัสแกดาเนียลวา"ขอพระเจาของทานผูที่ทานปรนนิบัติอยูเนืองนิตยนั้นจงทรงชวยกูทานเถิด" ดนล 6:16
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 เธอคิดวาดาเนียลกําลังคิดอะไรบางขณะที่อยูในถ้ําสิงหโต ใหเด็กๆแบงปนความคิดของเขา ถาหากวาเธอตองไปอยู
อยางดาเนียล เธอจะคิดอะไรบาง ใหเลือกเด็กๆเพื่อที่จะตอบ เธอคิดวาดาเนียลวางใจวาพระเจาจะทรงชวยเหลือเขา
หรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบ
 สิ่งที่พระราชาทําไดเพียงอยางเดียวคือการรอคอยจนถึงเชา พระองคไมกิน ไมนอน คิดใครครวญแตเรื่องของดาเนียล
ใหพวกเธอลองทําหนาของพระราชาในตอนนั้น ใหเด็กๆลองทําหนาอยางคนที่กําลังวิตกกังวล
 เชาตรูของวันรุงขึ้น พระราชาไดรีบไปยังถ้ําสิงหโต เมื่อทหารเคลื่อนกอนหินที่ปดปากถ้ําออก พระราชาไดเรียกหา
ดาเนียล “ดาเนียล ผูรับใชของพระเจาผูทรงพระชนมอยู พระเจาของเจาไดชวยใหเจาปลอดภัยจากสิงหโตหรือเปลา”
ใหเรามาคนหาคําตอบจากพระคัมภีรดีกวา
“พระเจาของขาพระบาททรงใชทูตสวรรคของพระองคมาปดปากสิงหไวมันมิไดทําอันตรายแกขาพระบาท”
ดนล 6:22
 เธอลองจินตนาการดูซิวาพระราชาจะดีใจมากแคไหนที่ไดยินเสียงของดาเนียล ลองทําหนาของพระราชาตอนนี้ดูซิ ให
เด็กๆทําหนาตาตื่นเตนดีใจ
 พระราชาจึงสั่งทหารใหดึงดาเนียลขึ้นมาจากถ้ําสิงหโต และใหใสศัตรูของดาเนียลเขาไปแทน ยังไมทันปดปากถ้ําแลว
เสร็จ สิงหโตก็ไดขย้ํากินศัตรูของดาเนียลหมดแลว
 พระราชาจึงสงสารไปทั่วราชอาณาจักรของพระองค ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้
เราออกกฤษฎีกาวาใหคนทั้งหลายสั่นสะทานและยําเกรงพระเจาของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมด
เพราะพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงพระชนมอยูทรงดํารงอยูเปนนิตยแผนดินของพระองคจะไมถูกทําลาย
และราชอาณาจักรของพระองคจะดํารงจนถึงที่สุด
พระองคทรงชวยกูและชวยใหพนภัยพระองคทรงกระทําหมายสําคัญและการอัศจรรยในฟาสวรรคและบน
พื้นพิภพพระองคคือพระผูชวยดาเนียลใหรอดจากฤทธิ์ของสิงห"
ดนล 6:26-27
 ใหเราสรรเสริญนมัสการพระเจาเหมือนกับสารที่พระราชาไดสงออกไปกันเถอะ ใหคุณนําเด็กๆกระโดด และพูดวา
“สรรเสริญพระเจา สรรเสริญพระเจา สรรเสริญพระเจา”
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 ครูชอบที่จะฟงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจาที่ยิ่งใหญ และการที่พระองคทรงปกปองคนที่รักพระองค มีใครบางที่จะบอก
ใหครูฟงวาเกิดอะไรขึ้นกับดาเนียลบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: พระราชาใหเขาเปนผุนําที่ยิ่งใหญ, คนอื่นๆอิจฉา
ดาเนียลและวางแผนจะจับเขา, เขาถูกโยนลงไปในถ้ําสิงหโต, พระเจาไดปกปองดาเนียล)
 พระเจาไดปกปองดาเนียลจากการถูกสิงหโตไดอยางไร (พระเจาทรงใหทูตของพระองคมาปดปากสิงหโต)
 มีใครสังเกตุบางวา ดาเนียลจะเรียกพระเจาวา “พระเจาผูทรงพระชนมอยู” นั่นหมายความวาอยางไร (หมายถึงพระเจา
ทรงมีชีวิต และเปนจริง และพระองคทรงชวยคนของพระองค)
 เธอคิดวาเธอจะวางใจพระเจาผูทรงพระชนมอยูเหมือนกับดาเนียลไดหรือไม ใหอธิบายดวย ใหเด็กๆไดแสดงความ
คิดเห็น

การจบบทเรียน:

 ดาเนียลรักพระเจา และเชื่อในพระองค เขาเชื่อฟงพระเจา และพระเจาไดปกปองเขาจากสิงหโต ดาเยลเชื่อวางใจพระ
เจาแมวาเขากําลังอยูกับสิงหโต ใหเรามาคุยกันเกี่ยวกับสิธีที่เราจะวางใจพระเจาในตลอดสัปดาหนี้ ใหเด็กๆไดแสดง
ความคิดเห็น
 ใหเราอธิษฐานปดดวยกัน
 ใหเด็กอธิษฐานตามคุณที่ละวรรค

พระเจาพระบิดา
ขอบคุณที่ทรงรักเรา
เรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงพระชนมอยู
โปรดชวยใหเราวางใจในพระองค
เหมือนกับที่ดาเนียลไดทํา
ในพระนามพระเยซูคริสต
อาเมน
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กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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