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วัตถุประสงคการเรียนรู:           
            

1. เด็กจะบรรยายถึงสถานการณของเอลียาหที่ภูเขาคารเมล 
2. เด็กจะบอกไดวาทําไมเอลียาหถึงไมรูสึกกลัว 
3. เด็กจะบอกถึงความเช่ือวางใจของเขา/เธอตอพระเจาที่แทจริง 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ (ใหวาดรูปวัวตัวผูลงบนกระดาษ) 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
1. กอนหินกอนเล็ก  
2. ถังไมใบเล็ก  
3. อุปกรณใสนํ้า 

 
 



 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. ใหอานบทเรียนทั้งบท 
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ใหศึกษาพระธรรม 1 พกษ 18 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. ใหวาดรูปวัวตัวผูลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว 
5. ใหเอาชอลค และกระดาษใหกับเด็กๆ 
6. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหมีความเช่ือวางใจในพระเจาผูแทจริง 
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

   
 

 

 
 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหเด็กแตละคนไปเก็บกอนหินมาคนละหน่ึงกํา 
 

 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบคุณ 
 

 วันน้ีเราจะเร่ิมโดยการแบงเปนทีม กอนหินท่ีเราเก็บมา เราจะใชเปนอุปกรณในการทํากิจกรรมของแตละทีม มีใครบาง
ไหมที่ตองการจะแบงกอนหินใหกับครู ใหรับกอนหินจากอาสาสมัคร และใหวางลงบนพื้นตรงหนาคุณ ขอบคุณมาก 
กอนหินน้ีจะเปนทีมของครู 

 
 คราวน้ีเราจะจัดอีกทีมหน่ึง ใหเด็กๆที่เหลือนํากอนหินมากองรวมกัน เมื่อเสร็จแลวใหคุณที่ช้ีไปที่กอนหินกอนเดียว

ของคุณและพูดวา น่ีคือทีมของครู ใหคุณช้ีไปที่กองหินของเด็ก แลวพูดวา น่ีคือทีมของพวกเธอ 
 

 ครูมีคําถามวา ถาเราตองการแข็งขันกันระหวาง 2 ทีมน้ี คือวาทีมไหนจะเปนทีมท่ีชนะการแขงขัน ใหเด็กๆได
แลกเปล่ียนความคิดของพวกเขา 

 

 ครูมีบางอยางท่ีตองการจะบอกเกี่ยวกับทีมของครู ทีมของครูมีผูเลนท่ีมองไมเห็น เธอคิดวาลูกทีมของครูท่ีมองไมเห็น
จะสามารถชนะการแขงขันไดไหม ใหเด็กๆไดแลกเปลี่ยนความคิดกัน 
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 วันน้ีเราจะมาเรียนเก่ียวกับผูชายคนหน่ึง เขามีชื่อวา เอลียาห เขามีทีมของเขาแตเขาเปนผูเลนคนเดียวในทีมของเขา 
แตเขาจะตองไปตอสูกับอีกทีมหนึ่งซึ่งมีผูเลนท้ังหมด 450 คน แตครูจะบอกใหรูวา เม่ือจบการแขงขันคร้ังน้ันแลว ทุก
คนจะแปลกใจ  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

   
 

    
 วันน้ีเราจะเร่ิมตนเร่ืองราวจากคนท่ีไมดีคนหน่ึง เขามีชื่อวา กษัตริยอาหับ เขาเปนคนท่ีชั่วราย และเปนกษัตริยท่ีแยมาก

คนหน่ึงเพราะเขาไดสั่งฆาผูเผยพระวจนะของพระเจาเปนจํานวนมาก ลองทําหนาอันชั่วรายเหมือนกับกษัตริยอาหับ 
ใหเด็กๆลองทําหนาตาช่ัวราย 

 

 พวกเธอดูนากลัวจังเลย คราวน้ีใหทําหนานารักๆอีกคร้ัง ขอบคุณมาก ดูดีกวาเยอะเลย 
 

 พระเจาไดเลือกผูเผยพระวจนะคนพิเศษคนหน่ึงจากชนชาติอิสราเอล เขามีชื่อวา เอลียาห เขาเปนคนท่ีรักพระเจาดวย
สุดจิตสุดใจ เขาไมกลัวท่ีจะไปหากษัตริยอาหับผูชั่วราย เพราะเขารูวาพระเจาทรงอยูขางเขา เธออาจจะยังจําไดใน
สัปดาหท่ีผานมาท่ีเราไดเรียนเก่ียวกับเร่ืองของเอลียาห เขาไดไปหากษัตริยอาหับ และบอกขาวใหเขารู 

 
 "พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลผูซึ่งขาพระบาทปฏิบัติทรงพระชนมอยูแนฉันใดจะไมมีนํ้าคางหรือฝนในปเหลาน้ี
นอกจากตามคําของขาพระบาท" 1 พกษ 17:1 
 

 ฝนไมตกเปนเวลาสามป ตลอดทั้งปเลย ไมเหลือพืชผัก หรือของสิ่งอ่ืนใดใหกิน ในท่ีสุดพระเจาบอกใหเอลียาหไปหา
กษัตริยอาหับอีกคร้ัง อาหับรูสึกไมคอยดีเม่ือเห็นเอลียาห เขาบอกกับเอลียาหวา “มาแลวเหรอ เจาคนสรางปญหา” 

 

 เอลียาหตอบวา “เราไมใชคนสรางปญหา – พระองคตางหาก พระองคไมเชื่อฟงพระเจา และกราบไหวพระเจา
จอมปลอมท้ังหลาย” เอลียาหไมกลัวท่ีจะเผชิญหนากับกษัตริยอาหับผูชั่วราย 

 

 เอลียาหไดทาทายกษัตริยอาหับวา “ใหพาทุกคนไปที่ภูเขาคารเมล ใหแนใจวาหมอดูท้ัง 450 คนของพระองคไปดวย 
พวกเขากราบไหวพระจอมปลอม และด่ืมกินกับพระองคทุกวัน” 

 เธอคิดวา เอลียาหมีแผนการณอยางไร ใหเด็กๆลองเดา เราลองมาหาคําตอบกันดีกวา 
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 คนอิสราเอล และหมอดูของกษัตริยท้ังหมดไปพบกับเอลียาหท่ีภูเขาคารเมล มีคนเปนจํานวนมากยืนอยูขางของพระท่ี
จอมปลอม พวกเขามีทีมท่ีใหญมากเหมือนกับพวกเธอตอนน้ี ช้ีไปที่กองกอนหินของเด็กๆ มีเพียงคนเดียวท่ีอยูขาง
ของพระเจา เขาคือเอลียาห ใหชูกอนหินกอนเดียวของคุณ 

 

 แตตอนนั้นเอลียาหมีผูชวยที่มองไมเห็นในทีมของเขา ลองทายซิวาพวกเขาเปนใคร หากเด็กๆไมสามารถจะเดา
ออกเปนพระเจา ใหคุณบอกกับพวกเขาเลย 
 

 มีผูเผยพระวจนะจอมปลอมทั้งหมดก่ีคน (450) 
 

 มีคนก่ีคนท่ีอยูขางเอลียาห (1) 
 

 เธอคิดวาเอลิยาหรูสึกกลัวหรือไม ทําไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 เอลียาหรูวาพระเจาอยูกับเขา เขาจึงกลาทาทายออกไป “ใหเราแตทีมเตรียมวัวตัวผูสําหรับเคร่ืองบูชา และสรางแทน
บูชา แตมีกติกาอยูวา เราจะไมจุดไฟเอง เราทั้งสองฝายจะอธิษฐานขอไฟจากพระของเรา ถาพระของทีมใดประทานไฟ
ให น้ันหมายถึงพระของทีมน้ันเปนพระเจาท่ีแทจริง” 
  

 ทุกคนตกลงในสิ่งท่ีเอลิยาหทาทาย คนของกษัตริยเร่ิมอธิษฐาน และเตนไปมา พวกเขาขอไฟจากพระจอมปลอมของ
พวกเขา พวกเขาอธิษฐานตลอดเชา และยังตออีกในชวงบาย ไมมีอะไรเกิดขึ้น พระจอมปลอมท้ังหลายไมสามารถให
เกิดไฟได ในท่ีสุดพวกเขาก็ตองยอมแพ คราวน้ีเปนโอกาสของเอลิยาห 
 

 เอลิยาหใหทุกคนเขามารวมตัวกันรอบๆเขา เอลิยาหสรางแทนบูชา ใหเราเอากอนหินของเราทําเปนแทนบูชากันดีกวา 
เปดโอกาสใหเด็กๆชวยกันสรางแทนบูชา 
 

 

    
กิจกรรมเสริม:  

 ใหสรางแทนบูชาไวในถัง จากนั้นเทนํ้าใหชุมขณะที่คุณอธิบายวิธีที่เอลียาหเทนํ้าลงบนเครื่องบูชา 
 

 

   
 

    
 เอลียาหเอาไมวางไวบนแทนบูชา จากน้ันเอาวัวตัวผูมาทําเปนเคร่ืองบูชา พวกเราจะฉีกกระดาษเพ่ือใชแทนวัวตัวผู  ให

คุณเลือกเด็กหน่ึงคนนํากระดาษมาวางไวบนแทนบูชา 
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 เธอยังจําไดกรือไมวา คําทาทายท่ีเอลิยาหพูดกับคนของกษัตริยคืออะไร (ขอไฟจากสวรรค) 
 

 เม่ือเตรียมเคร่ืองบูชาแลว เอลิยาหใหคนเทนํ้าสี่เหยือกลงบนวัว ฟน และบนแทนบูชา และใหพวกเขาทําซ้ําๆหลายคร้ัง 
 

 

    
กิจกรรมเสริม:  
 ใหเด็กๆผลัดเปล่ียนกันเทนํ้าลงบนกระดาษ และแทนบูชา  

  

 

   
 

    
 พวกเธอดูซิวาเคร่ืองบูชาของเราจะสามารถติดไฟไดหรือไม แทนบูชาของเอลียาหดูเหมือนกับวาไมสามารถติดไฟได 
 

 เม่ือแทนบูชาชุมไปดวยนํ้าแลว เอลียาหจึงเร่ิมอธิษฐาน เรามาดูวาเขาไดอธิษฐานอยางไร  
 

"ขาแตพระเยโฮวาหพระเจาแหงอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอใหทราบเสียทั่วกันในวันน้ีวาพระองคคือ
พระเจาในอิสราเอลและขาพระองคเปนผูรับใชของพระองคและขาพระองคไดกระทําบรรดาสิ่งเหลาน้ีตาม
พระดํารัสของพระองค ขาขอแตพระเจาขอทรงฟงขาพระองคทรงฟงขาพระองคเพ่ือชนชาติน้ีจะทราบวา
พระองคคือพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจาและพระองคทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก"   
      1 พกษ 18:36-37 
 

 พวกเธอคิดวามีอะไรเกิดขึ้นอีก ใหเด็กๆลองเดาดู  
 

 มีไฟลงมาจากสวรรคแลวเผาเคร่ืองบูชา และทุกสิ่งท่ีอยาง แมแตนํ้าบนพ้ืนก็ถูกเผาไหมท้ังหมด พระเจาไดตอบคํา
อธิษฐานของเอลิยาห ทุกคนที่อยูในเหตุการณพูดพรอมกันวา “พระเจา พระองคทรงเปนพระเจา พระเจา พระองค
ทรงเปนพระเจา” 

 

 คนของพระจอมปลอมทั้งหลายรูวาพวกเขาแพการแขงขันคร้ังน้ี เอลิยาหอธิษฐานอีกคร้ัง จากน้ันพระเจาไดใหฝนตก
ลงมา ใหเราแสดงความชื่นชมยินดีท่ีพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของเอลิยาห ใหนําเด็กๆแสดงความชื่นชมยินดี 
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 ใหเรามาเลนเกมอีกหน่ึงเกมเพ่ือท่ีจะชวยเตือนเราใหระลึกถึงการท่ีเอลียาหอธิษฐานเพียงคร้ังเดียว และพระเจาก็ได
ตอบคําอธิษฐานของเขา เพราะพระเจาเปนพระเจาท่ีแทจริงแตเพียงผูเดียว ใหเลือกทาทางประกอบเชน การตบไหล 
การตบเขา การกระโดดขึ้นลง ฯลฯ ใหทําทาทางประกอบไปเรื่อยๆขณะที่คุณพูดวา ผูคนไดอธิษฐานแลว อธิษฐานอีก 
อธิษฐานอีก อธิษฐานอีก อธิษฐานอีกตอพระที่ไมจริงของพวกเขา เกิดอะไรขึ้น ใหเด็กๆตะโกนวา “ไมมีไฟลงมา”  

 
 ใหเลือกทาทางประกอบอีกทาหน่ึง และพูดประโยคดังกลาวอีกครั้ง และใหถามคําถามเดิม ใหทําทาทางที่แตกตางกัน

ไปเรื่อยๆ  
 

 เม่ือเอลียาหอธิษฐาน เขาอธิษฐานเพียงคร้ังเดียว อะไรเกิดขึ้น ใหเด็กๆตอบวา “พระเจาสงไฟลงมา” 
 

 

 
 

การจบบทเรียน:   

 

  

     
 พระเจาไดสําแดงอะไรท่ีเปนสิ่งท่ีบงบอกวาพระองคเปนพระเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว (พระเจาสงไฟ และฝนลง

มา) 
 พระเจาทรงรักเรามาก พระองครูจักเธอทุกสวน พระองคตองการเปนสวนหน่ึงของชีวิตเธอ มีใครบางท่ีตองการ

อธิษฐานตอพระเจาผูเท่ียงแท 
 

 ใหพูดตามครูทีละบรรทัด: 
พระเจาพระบิดา 
เรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาท่ีแทจริงเพียงผูเดียว  
เราเชื่อวางใจในพระองค และพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค  
โปรดประทานความเชื่อวางใจเหมือนกับเอลียาห  
ในนามพระเยซูคริสต  
อาเมน 
 

 ใหเด็กๆมาหยิบเอากอนหินคนละกอนเพ่ือที่จะไดระลึกถึงสิ่งที่พระเจาไดสําแดงวาพระองคทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแท
แตเปนผูเดียว 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


