ดานจิตวิญญาณ บทที่ 29
เรื่อง เอลียาห บนภูเขาคารเมล
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา
บทเรียน: เอลียาห บนภูเขาคารเมล
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะบรรยายถึงสถานการณของเอลียาหที่ภูเขาคารเมล
2. เด็กจะบอกไดวาทําไมเอลียาหถึงไมรูสึกกลัว
3. เด็กจะบอกถึงความเชื่อวางใจของเขา/เธอตอพระเจาที่แทจริง

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กระดาษ (ใหวาดรูปวัวตัวผูลงบนกระดาษ)
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. กอนหินกอนเล็ก
2. ถังไมใบเล็ก
3. อุปกรณใสน้ํา
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. ใหอานบทเรียนทั้งบท
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ
3. ใหศึกษาพระธรรม 1 พกษ 18 และทําเครื่องหมายเอาไว
4. ใหวาดรูปวัวตัวผูลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว
5. ใหเอาชอลค และกระดาษใหกับเด็กๆ
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหมีความเชื่อวางใจในพระเจาผูแทจริง

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหเด็กแตละคนไปเก็บกอนหินมาคนละหนึ่งกํา
 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเรื่อง ใหเด็กๆเขามานั่งลอมรอบคุณ
 วันนี้เราจะเริ่มโดยการแบงเปนทีม กอนหินที่เราเก็บมา เราจะใชเปนอุปกรณในการทํากิจกรรมของแตละทีม มีใครบาง
ไหมที่ตองการจะแบงกอนหินใหกับครู ใหรับกอนหินจากอาสาสมัคร และใหวางลงบนพื้นตรงหนาคุณ ขอบคุณมาก
กอนหินนี้จะเปนทีมของครู
 คราวนี้เราจะจัดอีกทีมหนึ่ง ใหเด็กๆที่เหลือนํากอนหินมากองรวมกัน เมื่อเสร็จแลวใหคุณที่ชี้ไปที่กอนหินกอนเดียว
ของคุณและพูดวา นี่คือทีมของครู ใหคุณชี้ไปที่กองหินของเด็ก แลวพูดวา นี่คือทีมของพวกเธอ
 ครูมีคําถามวา ถาเราตองการแข็งขันกันระหวาง 2 ทีมนี้ คือวาทีมไหนจะเปนทีมที่ชนะการแขงขัน ใหเด็กๆได
แลกเปลี่ยนความคิดของพวกเขา
 ครูมีบางอยางที่ตองการจะบอกเกี่ยวกับทีมของครู ทีมของครูมีผูเลนที่มองไมเห็น เธอคิดวาลูกทีมของครูที่มองไมเห็น
จะสามารถชนะการแขงขันไดไหม ใหเด็กๆไดแลกเปลี่ยนความคิดกัน
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 วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับผูชายคนหนึ่ง เขามีชื่อวา เอลียาห เขามีทีมของเขาแตเขาเปนผูเลนคนเดียวในทีมของเขา
แตเขาจะตองไปตอสูกับอีกทีมหนึ่งซึ่งมีผูเลนทั้งหมด 450 คน แตครูจะบอกใหรูวา เมื่อจบการแขงขันครั้งนั้นแลว ทุก
คนจะแปลกใจ
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 วันนี้เราจะเริ่มตนเรื่องราวจากคนที่ไมดีคนหนึ่ง เขามีชื่อวา กษัตริยอาหับ เขาเปนคนที่ชั่วราย และเปนกษัตริยที่แยมาก
คนหนึ่งเพราะเขาไดสั่งฆาผูเผยพระวจนะของพระเจาเปนจํานวนมาก ลองทําหนาอันชั่วรายเหมือนกับกษัตริยอาหับ
ใหเด็กๆลองทําหนาตาชั่วราย
 พวกเธอดูนากลัวจังเลย คราวนี้ใหทําหนานารักๆอีกครั้ง ขอบคุณมาก ดูดีกวาเยอะเลย
 พระเจาไดเลือกผูเผยพระวจนะคนพิเศษคนหนึ่งจากชนชาติอิสราเอล เขามีชื่อวา เอลียาห เขาเปนคนที่รักพระเจาดวย
สุดจิตสุดใจ เขาไมกลัวที่จะไปหากษัตริยอาหับผูชั่วราย เพราะเขารูวาพระเจาทรงอยูขางเขา เธออาจจะยังจําไดใน
สัปดาหที่ผานมาที่เราไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเอลียาห เขาไดไปหากษัตริยอาหับ และบอกขาวใหเขารู
"พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลผูซึ่งขาพระบาทปฏิบัติทรงพระชนมอยูแนฉันใดจะไมมีน้ําคางหรือฝนในปเหลานี้
นอกจากตามคําของขาพระบาท" 1 พกษ 17:1
 ฝนไมตกเปนเวลาสามป ตลอดทั้งปเลย ไมเหลือพืชผัก หรือของสิ่งอื่นใดใหกิน ในที่สุดพระเจาบอกใหเอลียาหไปหา
กษัตริยอาหับอีกครั้ง อาหับรูสึกไมคอยดีเมื่อเห็นเอลียาห เขาบอกกับเอลียาหวา “มาแลวเหรอ เจาคนสรางปญหา”
 เอลียาหตอบวา “เราไมใชคนสรางปญหา – พระองคตางหาก พระองคไมเชื่อฟงพระเจา และกราบไหวพระเจา
จอมปลอมทั้งหลาย” เอลียาหไมกลัวที่จะเผชิญหนากับกษัตริยอาหับผูชั่วราย
 เอลียาหไดทาทายกษัตริยอาหับวา “ใหพาทุกคนไปที่ภูเขาคารเมล ใหแนใจวาหมอดูทั้ง 450 คนของพระองคไปดวย
พวกเขากราบไหวพระจอมปลอม และดื่มกินกับพระองคทุกวัน”
 เธอคิดวา เอลียาหมีแผนการณอยางไร ใหเด็กๆลองเดา เราลองมาหาคําตอบกันดีกวา

3

 คนอิสราเอล และหมอดูของกษัตริยทั้งหมดไปพบกับเอลียาหที่ภูเขาคารเมล มีคนเปนจํานวนมากยืนอยูขางของพระที่
จอมปลอม พวกเขามีทีมที่ใหญมากเหมือนกับพวกเธอตอนนี้ ชี้ไปที่กองกอนหินของเด็กๆ มีเพียงคนเดียวที่อยูขาง
ของพระเจา เขาคือเอลียาห ใหชูกอนหินกอนเดียวของคุณ
 แตตอนนั้นเอลียาหมีผูชวยที่มองไมเห็นในทีมของเขา ลองทายซิวาพวกเขาเปนใคร หากเด็กๆไมสามารถจะเดา
ออกเปนพระเจา ใหคุณบอกกับพวกเขาเลย
 มีผูเผยพระวจนะจอมปลอมทั้งหมดกี่คน (450)
 มีคนกี่คนที่อยูขางเอลียาห (1)
 เธอคิดวาเอลิยาหรูสึกกลัวหรือไม ทําไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 เอลียาหรูวาพระเจาอยูกับเขา เขาจึงกลาทาทายออกไป “ใหเราแตทีมเตรียมวัวตัวผูสําหรับเครื่องบูชา และสรางแทน
บูชา แตมีกติกาอยูวา เราจะไมจุดไฟเอง เราทั้งสองฝายจะอธิษฐานขอไฟจากพระของเรา ถาพระของทีมใดประทานไฟ
ให นั้นหมายถึงพระของทีมนั้นเปนพระเจาที่แทจริง”
 ทุกคนตกลงในสิ่งที่เอลิยาหทาทาย คนของกษัตริยเริ่มอธิษฐาน และเตนไปมา พวกเขาขอไฟจากพระจอมปลอมของ
พวกเขา พวกเขาอธิษฐานตลอดเชา และยังตออีกในชวงบาย ไมมีอะไรเกิดขึ้น พระจอมปลอมทั้งหลายไมสามารถให
เกิดไฟได ในที่สุดพวกเขาก็ตองยอมแพ คราวนี้เปนโอกาสของเอลิยาห
 เอลิยาหใหทุกคนเขามารวมตัวกันรอบๆเขา เอลิยาหสรางแทนบูชา ใหเราเอากอนหินของเราทําเปนแทนบูชากันดีกวา
เปดโอกาสใหเด็กๆชวยกันสรางแทนบูชา

กิจกรรมเสริม:
 ใหสรางแทนบูชาไวในถัง จากนั้นเทน้ําใหชุมขณะที่คุณอธิบายวิธีที่เอลียาหเทน้ําลงบนเครื่องบูชา

 เอลียาหเอาไมวางไวบนแทนบูชา จากนั้นเอาวัวตัวผูมาทําเปนเครื่องบูชา พวกเราจะฉีกกระดาษเพื่อใชแทนวัวตัวผู ให
คุณเลือกเด็กหนึ่งคนนํากระดาษมาวางไวบนแทนบูชา
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 เธอยังจําไดกรือไมวา คําทาทายที่เอลิยาหพูดกับคนของกษัตริยคืออะไร (ขอไฟจากสวรรค)
 เมื่อเตรียมเครื่องบูชาแลว เอลิยาหใหคนเทน้ําสี่เหยือกลงบนวัว ฟน และบนแทนบูชา และใหพวกเขาทําซ้ําๆหลายครั้ง

กิจกรรมเสริม:
 ใหเด็กๆผลัดเปลี่ยนกันเทน้ําลงบนกระดาษ และแทนบูชา

 พวกเธอดูซิวาเครื่องบูชาของเราจะสามารถติดไฟไดหรือไม แทนบูชาของเอลียาหดูเหมือนกับวาไมสามารถติดไฟได
 เมื่อแทนบูชาชุมไปดวยน้ําแลว เอลียาหจึงเริ่มอธิษฐาน เรามาดูวาเขาไดอธิษฐานอยางไร
"ขาแตพระเยโฮวาหพระเจาแหงอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอใหทราบเสียทั่วกันในวันนี้วาพระองคคือ
พระเจาในอิสราเอลและขาพระองคเปนผูรับใชของพระองคและขาพระองคไดกระทําบรรดาสิ่งเหลานี้ตาม
พระดํารัสของพระองค ขาขอแตพระเจาขอทรงฟงขาพระองคทรงฟงขาพระองคเพื่อชนชาตินี้จะทราบวา
พระองคคือพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาและพระองคทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก"
1 พกษ 18:36-37
 พวกเธอคิดวามีอะไรเกิดขึ้นอีก ใหเด็กๆลองเดาดู
 มีไฟลงมาจากสวรรคแลวเผาเครื่องบูชา และทุกสิ่งที่อยาง แมแตน้ําบนพื้นก็ถูกเผาไหมทั้งหมด พระเจาไดตอบคํา
อธิษฐานของเอลิยาห ทุกคนที่อยูในเหตุการณพูดพรอมกันวา “พระเจา พระองคทรงเปนพระเจา พระเจา พระองค
ทรงเปนพระเจา”
 คนของพระจอมปลอมทั้งหลายรูวาพวกเขาแพการแขงขันครั้งนี้ เอลิยาหอธิษฐานอีกครั้ง จากนั้นพระเจาไดใหฝนตก
ลงมา ใหเราแสดงความชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของเอลิยาห ใหนําเด็กๆแสดงความชื่นชมยินดี
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 ใหเรามาเลนเกมอีกหนึ่งเกมเพื่อที่จะชวยเตือนเราใหระลึกถึงการที่เอลียาหอธิษฐานเพียงครั้งเดียว และพระเจาก็ได
ตอบคําอธิษฐานของเขา เพราะพระเจาเปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงผูเดียว ใหเลือกทาทางประกอบเชน การตบไหล
การตบเขา การกระโดดขึ้นลง ฯลฯ ใหทําทาทางประกอบไปเรื่อยๆขณะที่คุณพูดวา ผูคนไดอธิษฐานแลว อธิษฐานอีก
อธิษฐานอีก อธิษฐานอีก อธิษฐานอีกตอพระที่ไมจริงของพวกเขา เกิดอะไรขึ้น ใหเด็กๆตะโกนวา “ไมมีไฟลงมา”
 ใหเลือกทาทางประกอบอีกทาหนึ่ง และพูดประโยคดังกลาวอีกครั้ง และใหถามคําถามเดิม ใหทําทาทางที่แตกตางกัน
ไปเรื่อยๆ
 เมื่อเอลียาหอธิษฐาน เขาอธิษฐานเพียงครั้งเดียว อะไรเกิดขึ้น ใหเด็กๆตอบวา “พระเจาสงไฟลงมา”

การจบบทเรียน:

 พระเจาไดสําแดงอะไรที่เปนสิ่งที่บงบอกวาพระองคเปนพระเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว (พระเจาสงไฟ และฝนลง
มา)
 พระเจาทรงรักเรามาก พระองครูจักเธอทุกสวน พระองคตองการเปนสวนหนึ่งของชีวิตเธอ มีใครบางที่ตองการ
อธิษฐานตอพระเจาผูเที่ยงแท
 ใหพูดตามครูทีละบรรทัด:
พระเจาพระบิดา
เรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาที่แทจริงเพียงผูเดียว
เราเชื่อวางใจในพระองค และพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค
โปรดประทานความเชื่อวางใจเหมือนกับเอลียาห
ในนามพระเยซูคริสต
อาเมน
 ใหเด็กๆมาหยิบเอากอนหินคนละกอนเพื่อที่จะไดระลึกถึงสิ่งที่พระเจาไดสําแดงวาพระองคทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแท
แตเปนผูเดียว
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
6

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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