
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   30 
เร่ือง  เอลีชา เรียนรูจากเอลียาห 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา 

บทเรียน:  เอลีชาห เรียนรูจากเอลียาห  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะอธิบายเก่ียวกับงานของผูเผยพระวจนะ 
2. เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจานําเอลียาหกลับขึ้นสูสวรรค 
3. เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรยที่เอลียาหไดทํา 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ 
3. ผาหม หรือผืนผา 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 19 และ 2 พกษ 2 และใหเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะไดพัฒนาภาระใจท่ีจะรับใชพระเจาเหมือนกับเอลียาห และเอลีชาห 
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 

 

 
 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ครูมีอะไรสนุกๆใหทํากอนจะเร่ิมบทเรียน ใครตองการจับคูกับครู ใหเลือก

อาสาสมัครที่จะน่ังตรงกันขามกับคุณ 
 

 เราจะเลนเกมท่ีชื่อวา กระจก ไมวาครูจะทําอะไรก็ตาม ใหคนท่ีจับคูกับครูทําทาเหมือนกับเปนกระจกใหกับครู และทํา
เหมือนกับท่ีครูทํา ลองทําดูกอน  
 

 ใหทําชาๆ เพ่ือใหคูของคุณสามารถทําตามได ใหแสดงทาทางตางๆเชน กระพริบตา, ใหพยักหนา และสายหนา, โบกมือไป
มา, ยิ้ม, ดึงหู หรือยักคิ้ว แสดงความดีใจกับคูของคุณที่ทําไดดีมาก จากน้ันอธิบายใหกับเด็กๆวา คุณจะสลับบทบาทกับคู
ของคุณ เมื่อคูของคุณทําทาใหคุณทําทาตามเหมือนกับกระจกเงา 

 

 ครวาน้ีเปนเวลาของทุกคน ใหจับคูกัน ชวยเด็กๆจับคูกัน ใหตกลงกันวาใครจะแสดงเปนกระจก และใครจะแสดงทาทาง เม่ือ
ครูพูดวา “เร่ิมได” ใหทุกคนเร่ิมไดเลย .... เร่ิมได 

 

 ใหเด็กๆทําทาทางประมาณ 20-30 นาที จากนั้นใหคุณบอกกับเด็กๆใหสลับกัน แลวพูดวา “เริ่มได” ใหเด็กๆทําทาทางอีก 
20-30 วินาที 
 

 ถาเด็กๆชอบเลนเกมน้ี คุณอาจจะใหเด็กๆเปลี่ยนคูเพ่ือเลนเกมอีกครั้ง จากน้ันใหเด็กๆกลับมารวมตัวกันเพ่ือฟงเรื่องราวของ
วันน้ี 
 

 ครูคิดวาสิ่งท่ีเราทํา นาจะมีความเก่ียวของกับเร่ืองราวในพระคัมภีรอยางแนนอน ใหเรามาคนหากันดีกวา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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 ในบทเรียนสองบทที่ผานมา เราไดเรียนเก่ียวกับผูเผยพระวจนะของพระเจาคนหน่ึง มีใครจะบอกครูไดวาเขาคนน้ัน
ชื่อวาอะไร (เอลียาห) 

 

 ยังจําไดอยูหรือเปลาวาเอลียาหไดทําการแขงขันกับคนของกษัตริยอาหับ พระจอมปลอมไมไดตอบคําอธิษฐาน แตพระ
เจาท่ีแทจริงของพวกเราไดสงไฟลงมาจากสวรรคและตอบคําอธิษฐานของเอลียาห ใหพวกเรานับหน่ึงถึงสาม แลวให
ทํามือเหมือนกับไฟลงมาจากสวรรคและใหออกเสียง “ฟู....” ใหคุณนับหน่ึงถึงสามและใหทุกคนทําทาทาง ทําไดดีมาก 
น่ีคือวิธีท่ีพระเจาตอบคําอธิษฐานของเอลียาห 

 

 หลังจากการแขงขันกัน เอลียาหไดหนีไปอยูบนภูเขา เพราะเขารูวา ราชินีท่ีชั่วรายจะสงคนมาฆาเขา เอลิยาหบอกกับ
พระเจาวา “ขาพระองคโดดเดี่ยว และรูสึกกลัว ไมมีใครยืนหยัดเพ่ือพระองค และตอนน้ีราชินีผูชั่วรายกําลังพยายามจะ
ฆาขาพระองค” 
 

 พระเจารูวาคนของพระองคกําลังเหน่ือย และกลัว พะรองคไดสงทูตสวรรคมาปกปองดูแลเอลียาห พระเจาทรง
ปลอบโยนเอลียาห พระองคบอกกับเขาวายังมีคนอิสราเอลอีก 7000 คนท่ีไมเคยกราบไหวพระจอมปลอมทั้งหลาย เอลี
ยาหไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว และพระองคสัญญาจะสงผูชวยมาให 
 

 เอลียาหออกจากภูเขาเพ่ือจะไปหาผูชวยของเขา มีเด็กหนุมคนหนึ่งกําลังนาอยู เอลียาหเขาไปหาเขา และเอาเส้ือคลุมๆ
ใหกับเด็กหนุมคนน้ัน ใหเอาผาคลุมไหลเด็กคนหน่ึงในกลุมน้ัน 
 

 น่ันหมายความเอลียาหกําลังขอใหเอลีชาหเปนผูชวยของเขา เอลีชาหตอบตกลง และยอมติดตามเอลียาห 
 

 ตอนน้ีเรามีชื่อคนสองชื่อท่ีฟงดูแลวคลายกันมาก ใหเราฝกพูดกันดีกวา ผูเผยพระวจนะคนแกกวาชื่อเอลียาห ใหพูด
ตามครู เอลียาห 

 

 ผูเผยพระวจนะคนหนุมกวาชื่อเอลีชาห ใหพูดตามครู เอลีชาห 
 

 ดังน้ันเอลีชาหจึงกลายเปนผูติดตามเอลียาห เอลีชาหรูสึกท่ึงท่ีเห็นการอัศจรรยท่ีพระเจาไดทําผานเอลียาห เขาตองการ
เปนเหมือนกับเอลียาห ดังน้ัรเขาจึงไดติดตามเอลียาหในทุกหนทุกแหง และเรียนรูจากเอลียาห 
 

 เธอยังจําเกมกระจกเงาไดไหม น่ันคือสิ่งท่ีเอลีชาหเปน เขาพยายามทําในสิ่งเอลียาหไดทํา 
 



 ท้ังสองคนเปนผูเผยพระวจนะ จากเร่ืองราวท่ีเราไดเรียนมา เธอบอกไดหรือไมวาผูเผยพระวจนะจะตองทําอะไรบาง 
ใหนําเด็กๆใหเขาใจวาผูเผยพระวจนะคือผูสงสารของพระเจา; เขาบอกสิ่งที่พระเจาตองการจะทํา 
 

 ถึงเวลาแลวท่ีพระเจาจะพาเอลียาหกลับไปสูสวรรค เอลีชาหรูวาเจานายของเขาจะจากไป เม่ือพวกเขาเดินทางไปถึงริม
ลําธาร เอลียาหถอดเส้ือคลุมออก และมวนมันไว 
 

 แจกกระดาษใหเด็กทุกคน และใหพวกเขามวนกระดาษ เหมือนกับที่เอลียาหไดทํา 
 

 เอลียาหเอาเสื้อท่ีมวนเอาไวแลวตีท่ีนํ้า ใหเธอเอามวนกระดาษของตัวเอง และใหตีลงบนพ้ืนหอง น่ันคือวิธีท่ีเอลียหใช
เสื้อคลุมตีลงบนนํ้า เธอคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น 
 

 ทันใดน้ัน นํ้าก็แยกออก และพวกเขาไดเดินบนดินแหง ลองทําทาใหครูดูวา พวกเธอจะเปนอยางไรเม่ือเห็นเหตุการณ
อยางนี้ ใหเด็กๆแสดงทาทางแปลกใจ 
 

 เอลียาหรูวาพระเจากําลังจะพาเขาไป เขาจึงพูดกับเอลีชาหวา “กอนท่ีขาจะไป มีอะไรที่ขาจะสามารถทําใหกับเจาได
บาง” 

 

 “ขาตองการฤทธิเดชจากพระเจา มากกวาท่ีพระเจาประทานใหกับทาน” เอลีชาหไดตอบ 
 

 ถึงแมจะฟงดูยาก แตเอลียาหไดบอกกับเอลีชาหวาสิ่งท่ีเขาขอนาจะเปนไปได ทันใดน้ันก็มีลมแรงพัดมา ใหเราลองเปา
ลงเหมือนกับมีลมแรง ใหเด็กๆเปาลม 

 

 มีมา และรถมาปรากฏขึ้น ท้ังหมดทําดวยไฟ ทันใดน้ันเอลียาหก็ถูกรับขึ้นไปสูสวรรค เม่ือเอลียาหจากไป เอลีชาหก็ยืน
อยูคนเดียว 

 

 เอลีชาหไดหยิบเสื้อคลุมท่ีเอลียาหท้ิงเอาไว เขามวนเส้ือคลุมอีกคร้ังแลวตีลงไปท่ีนํ้า ทันใดน้ันนํ้าก็แยกออกจากกัน ทุก
คนท่ีเห็นไดยอมรับวาเอลีชาหเปนผูเผยพระวจนะคนใหมของพระเจา 
 

 

 

 

 
 เราลองมาทบทวนวา เธอจําเร่ืองราวอะไรไดบาง ครูจะถามคําถาม ถาเธอรูคําตอบแลวใหใชมวนกระดาษตีลงบนพ้ืน 

เมื่อคุณถามเสร็จแลว ใหเลือกเด็กที่ตีกระดาษลงบนพ้ืนใหตอบคําถาม 
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o ผูเผยพระวจนะทําอะไรบาง? (สือ่สารขอความจากพระเจา) 
 

o เอลีชาหตองการเปนเหมือนใคร? (เอลียาห) 
 

o เอลียาหขึ้นสวรรคดวยวิธีอะไร? (โดยรถมา) 
 

o เอลีชาหรูไดอยางไรวาเขามีฤทธิเดชท่ีมาจากพระเจา? (เมื่อเขาใชมวนเสื้อคลุมตีนํ้า นํ้าก็แยกออก) 
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 ใหเรามาเลนเกมติกตามผูนําดีกวา ใหเลือกเด็กคนหน่ึงแสดงเปน “เอลียาห” สวนเด็กที่เหลือใหแสดงเปน เอลีชาห ให

เด็กๆยืนตอแถวเอลียาห ขณะที่เอลียาหเดินไปรอบๆหอง หรือเดินไปดานนอก ใหเด็กๆแสดงทาทางเหมือนกับที่เอลี
ยาหทํา 

 ใหคุณแนะนําทาทางตางๆขณะที่เด็กเดินไปรอบๆหอง: กระโดด, เอามือตบหัวเบาๆ, โบกมือไปมา, เอามือแตะน้ิวเทา, 
ฯลฯ 

 หลังจากสองสามนาทีผานไป ใหเลือกเด็กอีกคนหน่ึงแปนเอลียาห ใหเลนตอไป และใหเด็กคนอื่นๆมีโอกาสแสดงเปน
เอลียาห 

 

การจบบทเรียน:   
 

 

     

 

 
 หลายรอยปหลังจากสมัยของเอลียาห และเอลีชาห พระเจาไดสงพระบุตรของพระองคมายังโลก พะรเยซูลงมาเปน

ทารก เม่ือพระเยซูเติบโตขึ้นเปนผูใหญ พระองคสอนใหกับคนอื่นๆวาพระเจาเปนอยางไร และส่ิงท่ีพระเจาตองการ
สาวกของพระองคตองการท่ีจะเปนเหมือนกับพระองคเชนกัน  

 

 ครูตองการเปนเหมือนกับพระเยซูคริสต พระเยซูสําแดงวาจะดําเนินชีวิตดวยความรัก และการเชื่อฟงพระเจาอยางไร
บาง น้ันคือสิ่งท่ีครูตองการเปน พวกเธอตองการอยางไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

 เม่ือเราเรียนเก่ียวกับพระเยซูคริสต เราทําเหมือนกันกับการเลนเกมกระจกเงา เราสามารถท่ีจะขอกับพระเจาใหเปน
เหมือนกับพระเยซูคริสต เราสามารถรักผูอ่ืนเหมือนกับพระเยซูคริสตทรงรักเรา คิด และพูดเหมือนกับพระองค เม่ือ
เราทําอยางน้ัน พระเจาจะใสความรัก และฤทธิเดชของพระองคใหกับเรา 
 



 

    

 

  
 ใหเด็กมายืนลอมรอบคุณเปนวงกลม แลวอธิษฐานปด 
 

 ถาเธอตองการเปนเหมือนกับพระเยซูคริสต ใหชูกระดาษของตัวเอง ใหเด็กๆชูกระดาษของตนเอง ใหอธิษฐานพูดตาม
ครู 
 

พระเยซูคริสตเจา 
อยางท่ีเอลีชาหตองการเปนเหมือนกับเอลียาห 
พวกเราตองการท่ีจะเปนเหมือนกับพระองค 
โปรดเติมเต็มเราดวยความรักและฤทธิเดชของพระองค 
โปรดชวยเราใหทําตามสิ่งท่ีพระองคไดทํา 
อาเมน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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