ดานจิตวิญญาณ บทที่ 30
เรื่อง เอลีชา เรียนรูจากเอลียาห
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา
บทเรียน: เอลีชาห เรียนรูจากเอลียาห
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับงานของผูเผยพระวจนะ
2. เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจานําเอลียาหกลับขึ้นสูสวรรค
3. เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรยที่เอลียาหไดทํา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กระดาษ
3. ผาหม หรือผืนผา
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 19 และ 2 พกษ 2 และใหเครื่องหมายเอาไว
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะไดพัฒนาภาระใจที่จะรับใชพระเจาเหมือนกับเอลียาห และเอลีชาห
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ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเรื่อง ครูมีอะไรสนุกๆใหทํากอนจะเริ่มบทเรียน ใครตองการจับคูกับครู ใหเลือก
อาสาสมัครที่จะนั่งตรงกันขามกับคุณ
 เราจะเลนเกมที่ชื่อวา กระจก ไมวาครูจะทําอะไรก็ตาม ใหคนที่จับคูกับครูทําทาเหมือนกับเปนกระจกใหกับครู และทํา
เหมือนกับที่ครูทํา ลองทําดูกอน
 ใหทําชาๆ เพื่อใหคูของคุณสามารถทําตามได ใหแสดงทาทางตางๆเชน กระพริบตา, ใหพยักหนา และสายหนา, โบกมือไป
มา, ยิ้ม, ดึงหู หรือยักคิ้ว แสดงความดีใจกับคูของคุณที่ทําไดดีมาก จากนั้นอธิบายใหกับเด็กๆวา คุณจะสลับบทบาทกับคู
ของคุณ เมื่อคูของคุณทําทาใหคุณทําทาตามเหมือนกับกระจกเงา
 ครวานี้เปนเวลาของทุกคน ใหจับคูกัน ชวยเด็กๆจับคูกัน ใหตกลงกันวาใครจะแสดงเปนกระจก และใครจะแสดงทาทาง เมื่อ
ครูพูดวา “เริ่มได” ใหทุกคนเริ่มไดเลย .... เริ่มได
 ใหเด็กๆทําทาทางประมาณ 20-30 นาที จากนั้นใหคุณบอกกับเด็กๆใหสลับกัน แลวพูดวา “เริ่มได” ใหเด็กๆทําทาทางอีก
20-30 วินาที
 ถาเด็กๆชอบเลนเกมนี้ คุณอาจจะใหเด็กๆเปลี่ยนคูเพื่อเลนเกมอีกครั้ง จากนั้นใหเด็กๆกลับมารวมตัวกันเพื่อฟงเรื่องราวของ
วันนี้
 ครูคิดวาสิ่งที่เราทํา นาจะมีความเกี่ยวของกับเรื่องราวในพระคัมภีรอยางแนนอน ใหเรามาคนหากันดีกวา
กิจกรรมการเรียนการสอน:
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 ในบทเรียนสองบทที่ผานมา เราไดเรียนเกี่ยวกับผูเผยพระวจนะของพระเจาคนหนึ่ง มีใครจะบอกครูไดวาเขาคนนั้น
ชื่อวาอะไร (เอลียาห)
 ยังจําไดอยูหรือเปลาวาเอลียาหไดทําการแขงขันกับคนของกษัตริยอาหับ พระจอมปลอมไมไดตอบคําอธิษฐาน แตพระ
เจาที่แทจริงของพวกเราไดสงไฟลงมาจากสวรรคและตอบคําอธิษฐานของเอลียาห ใหพวกเรานับหนึ่งถึงสาม แลวให
ทํามือเหมือนกับไฟลงมาจากสวรรคและใหออกเสียง “ฟู....” ใหคุณนับหนึ่งถึงสามและใหทุกคนทําทาทาง ทําไดดีมาก
นี่คือวิธีที่พระเจาตอบคําอธิษฐานของเอลียาห
 หลังจากการแขงขันกัน เอลียาหไดหนีไปอยูบนภูเขา เพราะเขารูวา ราชินีที่ชั่วรายจะสงคนมาฆาเขา เอลิยาหบอกกับ
พระเจาวา “ขาพระองคโดดเดี่ยว และรูสึกกลัว ไมมีใครยืนหยัดเพื่อพระองค และตอนนี้ราชินีผูชั่วรายกําลังพยายามจะ
ฆาขาพระองค”
 พระเจารูวาคนของพระองคกําลังเหนื่อย และกลัว พะรองคไดสงทูตสวรรคมาปกปองดูแลเอลียาห พระเจาทรง
ปลอบโยนเอลียาห พระองคบอกกับเขาวายังมีคนอิสราเอลอีก 7000 คนที่ไมเคยกราบไหวพระจอมปลอมทั้งหลาย เอลี
ยาหไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว และพระองคสัญญาจะสงผูชวยมาให
 เอลียาหออกจากภูเขาเพื่อจะไปหาผูชวยของเขา มีเด็กหนุมคนหนึ่งกําลังนาอยู เอลียาหเขาไปหาเขา และเอาเสื้อคลุมๆ
ใหกับเด็กหนุมคนนั้น ใหเอาผาคลุมไหลเด็กคนหนึ่งในกลุมนั้น
 นั่นหมายความเอลียาหกําลังขอใหเอลีชาหเปนผูชวยของเขา เอลีชาหตอบตกลง และยอมติดตามเอลียาห
 ตอนนี้เรามีชื่อคนสองชื่อที่ฟงดูแลวคลายกันมาก ใหเราฝกพูดกันดีกวา ผูเผยพระวจนะคนแกกวาชื่อเอลียาห ใหพูด
ตามครู เอลียาห
 ผูเผยพระวจนะคนหนุมกวาชื่อเอลีชาห ใหพูดตามครู เอลีชาห
 ดังนั้นเอลีชาหจึงกลายเปนผูติดตามเอลียาห เอลีชาหรูสึกทึ่งที่เห็นการอัศจรรยที่พระเจาไดทําผานเอลียาห เขาตองการ
เปนเหมือนกับเอลียาห ดังนั้รเขาจึงไดติดตามเอลียาหในทุกหนทุกแหง และเรียนรูจากเอลียาห
 เธอยังจําเกมกระจกเงาไดไหม นั่นคือสิ่งที่เอลีชาหเปน เขาพยายามทําในสิ่งเอลียาหไดทํา
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 ทั้งสองคนเปนผูเผยพระวจนะ จากเรื่องราวที่เราไดเรียนมา เธอบอกไดหรือไมวาผูเผยพระวจนะจะตองทําอะไรบาง
ใหนําเด็กๆใหเขาใจวาผูเผยพระวจนะคือผูสงสารของพระเจา; เขาบอกสิ่งที่พระเจาตองการจะทํา
 ถึงเวลาแลวที่พระเจาจะพาเอลียาหกลับไปสูสวรรค เอลีชาหรูวาเจานายของเขาจะจากไป เมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงริม
ลําธาร เอลียาหถอดเสื้อคลุมออก และมวนมันไว
 แจกกระดาษใหเด็กทุกคน และใหพวกเขามวนกระดาษ เหมือนกับที่เอลียาหไดทํา
 เอลียาหเอาเสื้อที่มวนเอาไวแลวตีที่น้ํา ใหเธอเอามวนกระดาษของตัวเอง และใหตีลงบนพื้นหอง นั่นคือวิธีที่เอลียหใช
เสื้อคลุมตีลงบนน้ํา เธอคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น
 ทันใดนั้น น้ําก็แยกออก และพวกเขาไดเดินบนดินแหง ลองทําทาใหครูดูวา พวกเธอจะเปนอยางไรเมื่อเห็นเหตุการณ
อยางนี้ ใหเด็กๆแสดงทาทางแปลกใจ
 เอลียาหรูวาพระเจากําลังจะพาเขาไป เขาจึงพูดกับเอลีชาหวา “กอนที่ขาจะไป มีอะไรที่ขาจะสามารถทําใหกับเจาได
บาง”
 “ขาตองการฤทธิเดชจากพระเจา มากกวาที่พระเจาประทานใหกับทาน” เอลีชาหไดตอบ
 ถึงแมจะฟงดูยาก แตเอลียาหไดบอกกับเอลีชาหวาสิ่งที่เขาขอนาจะเปนไปได ทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดมา ใหเราลองเปา
ลงเหมือนกับมีลมแรง ใหเด็กๆเปาลม
 มีมา และรถมาปรากฏขึ้น ทั้งหมดทําดวยไฟ ทันใดนั้นเอลียาหก็ถูกรับขึ้นไปสูสวรรค เมื่อเอลียาหจากไป เอลีชาหก็ยืน
อยูคนเดียว
 เอลีชาหไดหยิบเสื้อคลุมที่เอลียาหทิ้งเอาไว เขามวนเสื้อคลุมอีกครั้งแลวตีลงไปที่น้ํา ทันใดนั้นน้ําก็แยกออกจากกัน ทุก
คนที่เห็นไดยอมรับวาเอลีชาหเปนผูเผยพระวจนะคนใหมของพระเจา

 เราลองมาทบทวนวา เธอจําเรื่องราวอะไรไดบาง ครูจะถามคําถาม ถาเธอรูคําตอบแลวใหใชมวนกระดาษตีลงบนพื้น
เมื่อคุณถามเสร็จแลว ใหเลือกเด็กที่ตีกระดาษลงบนพื้นใหตอบคําถาม
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o ผูเผยพระวจนะทําอะไรบาง? (สือ่ สารขอความจากพระเจา)
o เอลีชาหตองการเปนเหมือนใคร? (เอลียาห)
o เอลียาหขึ้นสวรรคดวยวิธีอะไร? (โดยรถมา)
o เอลีชาหรูไดอยางไรวาเขามีฤทธิเดชที่มาจากพระเจา? (เมื่อเขาใชมวนเสื้อคลุมตีน้ํา น้ําก็แยกออก)

 ใหเรามาเลนเกมติกตามผูนําดีกวา ใหเลือกเด็กคนหนึ่งแสดงเปน “เอลียาห” สวนเด็กที่เหลือใหแสดงเปน เอลีชาห ให
เด็กๆยืนตอแถวเอลียาห ขณะที่เอลียาหเดินไปรอบๆหอง หรือเดินไปดานนอก ใหเด็กๆแสดงทาทางเหมือนกับที่เอลี
ยาหทํา
 ใหคุณแนะนําทาทางตางๆขณะที่เด็กเดินไปรอบๆหอง: กระโดด, เอามือตบหัวเบาๆ, โบกมือไปมา, เอามือแตะนิ้วเทา,
ฯลฯ
 หลังจากสองสามนาทีผานไป ใหเลือกเด็กอีกคนหนึ่งแปนเอลียาห ใหเลนตอไป และใหเด็กคนอื่นๆมีโอกาสแสดงเปน
เอลียาห
การจบบทเรียน:

 หลายรอยปหลังจากสมัยของเอลียาห และเอลีชาห พระเจาไดสงพระบุตรของพระองคมายังโลก พะรเยซูลงมาเปน
ทารก เมื่อพระเยซูเติบโตขึ้นเปนผูใหญ พระองคสอนใหกับคนอื่นๆวาพระเจาเปนอยางไร และสิ่งที่พระเจาตองการ
สาวกของพระองคตองการที่จะเปนเหมือนกับพระองคเชนกัน
 ครูตองการเปนเหมือนกับพระเยซูคริสต พระเยซูสําแดงวาจะดําเนินชีวิตดวยความรัก และการเชื่อฟงพระเจาอยางไร
บาง นั้นคือสิ่งที่ครูตองการเปน พวกเธอตองการอยางไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต เราทําเหมือนกันกับการเลนเกมกระจกเงา เราสามารถที่จะขอกับพระเจาใหเปน
เหมือนกับพระเยซูคริสต เราสามารถรักผูอื่นเหมือนกับพระเยซูคริสตทรงรักเรา คิด และพูดเหมือนกับพระองค เมื่อ
เราทําอยางนั้น พระเจาจะใสความรัก และฤทธิเดชของพระองคใหกับเรา
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 ใหเด็กมายืนลอมรอบคุณเปนวงกลม แลวอธิษฐานปด
 ถาเธอตองการเปนเหมือนกับพระเยซูคริสต ใหชูกระดาษของตัวเอง ใหเด็กๆชูกระดาษของตนเอง ใหอธิษฐานพูดตาม
ครู
พระเยซูคริสตเจา
อยางที่เอลีชาหตองการเปนเหมือนกับเอลียาห
พวกเราตองการที่จะเปนเหมือนกับพระองค
โปรดเติมเต็มเราดวยความรักและฤทธิเดชของพระองค
โปรดชวยเราใหทําตามสิ่งที่พระองคไดทํา
อาเมน
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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