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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 22 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: เอลียาหและไฟแหงพระเจา 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

1. เด็กสามารถบอกไดวาพระเจาแหงสวรรคคือพระเจาที่แทจริง 

2. เด็กสามารถเลาซ้ําเรื่องราวของเอลียาหและไฟแหงพระเจา 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. หิน 24 กอน 

2. ไม 2 ทอน 

3. กระดาษ 2 แผนตัดเปนรูปเปลวไฟและระบายสีแดง เหลือง สม ใหดูเหมือนเปลวไฟ 

4. พระคัมภีร 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:       

1. กระดาษทิชชูสีแดง เหลือง สม (ระบายสีถาตองการ) 

2. กระดาษหนาๆ เชน กระดาษแข็ง ถามี หรือกระดาษ 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

3. พูกัน ฟองนํ้า หรืออุปกรณระบายสี 

4. กาว – ไมตองการถาใชสี  

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 

3. ตัดกระดาษเปนรูปไฟ 2 แผนทํารูเล็กๆ ที่กระดาษแตละแผน เอาไมเสียบเขาไปในรูดังน้ันไฟจะติดอยูกับไม  

4. ทากาวใหกระดาษติดอยูกับไม 
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5. อานและศึกษาพระคัมภีร 1 พงศกษัตริย บทที่ 18 ขอที ่16-40 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเช่ือวาพระเจาทรงเปนพระเจาหน่ึงเดียวอยางแทจริง ขอพระเจาทรงจัดเตรียมใจของคุณที่จะไปถึง

เด็กๆดวยขอความของอํานาจแหงพระเจา 

 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. ฉีกกระดาษทิชชูสีแดง สีเหลือง และสีสม (หรือผสมสีถาจะใช) 

2. กาว  ถาจําเปน 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 
 

 
• ใหเด็กๆใหรวมเปนวง ถามคําถามเหลาน้ีและใหเด็กๆผลัดกันตอบ “เธอเคยเห็นไฟไหม มันเปนสีอะไร เธอจุดไฟได

อยางไร” (จุดใสไมบางชนิดหรือกระดาษหรือทอนไม) “เธอตองใชอะไรเพื่อจุดไฟบาง” (ไม ไมขีดไฟ) 

• วางกองไมเล็กๆบนหิน 5-6 กอน “ครูตองการใหใครบางคนยืนขึ้นและบอกใหไมเหลาน้ีเร่ิมติดไฟ มีใครตองการท่ีจะ

ลองไหม” ใหเด็กๆผลัดกันบอกใหไมติดไฟ 

•  “เร่ืองราวในพระคัมภีรวันน้ี ชายคนหน่ึงใชไฟเพ่ือพิสูจนวาพระเจาคือพระเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว ลองมาฟง

และดูกันวามีอะไรเกิดขึ้นบาง” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
•  “ชายคนหน่ึงนามวาเอลียาหมีความเชื่ออยางม่ันคงในพระเจา เอลียาหเชื่อฟงพระเจา เอลียาหไมเห็นพองกับกษัตริย

ของประเทศ กษัตริยอาหับเชื่อในพระท่ีแตกตางไปชื่อวาบาอัล กษัตริยอาหับคิดวาบาอัลพระของเขาน้ันมีอํานาจ

มากกวาพระเจา” 

•  “เอลียาหรูวาพระบาอัลไมใชพระเจาท่ีแทจริงและพระเจาท่ีแทจริงเทาน้ันคือพระเจาผูครองแผนดินสวรรคและ

แผนดินโลกของพวกเรา เอลียาหบอกอาหับใหนําผูติดตามของพระบาอัล พระจอมปลอม ไปพบเขาท่ียอดเขาคารเมล 

ลองทําทาวาเรากําลังเดินขึ้นภูเขาคารเมล” 

•  “กษัตริยอาหับมาท่ียอดเขาคารเมลพรอมกับนักบวชท่ีเชื่อพระบาอัลจํานวนสี่รอยหาสิบคน และผูเผยพระวจนะอีก

จํานวนสี่รอยหาสิบคนท่ีนมัสการพระอ่ืน”   

•  “ผูท่ีนมัสการพระบาอัลนําวัวมาและวางมันบนแทนบูชาท่ีทําจากหิน” เรียงกองกอนหิน 12 กอน 
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•  “จากน้ันเอลียาหบอกพวกเขาใหขอใหพระบาอัลเผาวัว ดังน้ันผูติดตามของพระบาอัลจึงตะโกนรองพระจอมปลอม

และเตนรํารอบๆทอนไม พวกเขาเตนและตะโกนเร่ือยๆ แตวัวก็ไมถูกเผา จากตอนเชาเลยผานไปตอนกลางวันท่ีเขาเรียก

พระบาอัล แตพระบาอัลก็ไมสงไฟมา เธอคิดวาทําไมพระบาอัลจึงไมฟงคนของเขาและไมสงไฟมา” (คําตอบที่เปนไป

ได พระบาอัลไมใชพระเจา พระบาอัลไมมีอํานาจ พระบาอัลไมมีจริง ฯลฯ) 

•  “ตอไปเปนทีของเอลียาห เขาวางแทนบูชาดวยกอนหินสิบสองกอน หินสิบสองกอนเตือนใหเขานึกถึงหินสิบสองกอน

ท่ีโยชูวาวางไวท่ีแมนํ้าจอรแดนเพ่ือระลึกวาพระเจาทรงดูแลพวกเขา”  ใหเด็กๆนับหินทั้งสิบสองกอนพรอมกับคุณ 

•  “จากน้ันเขาวางวัวและทอนไมลงบนแทนบูชา เธอจะตองไมเชื่อในสิ่งท่ีเอลียาหทําตอแน เขาเทนํ้าลงบนวัวและแทน

บูชา นํ้าชวยใหสิ่งของเกิดการเผาหรือไม (ไม) เอลียาหทําใหมันลุกไหมยากดวยการเทนํ้าลงไปอีก เธอคิดวาทําไมเขาจึง

ทําใหมันดูยากท่ีจะเกิดการลุกไหมไปอีก” (เขารูวาพระเจาสามารถที่จะทรงเผามันได พระเจาทรงมีอํานาจมากกวาพระ

บาอัล) 

•  “ฟงคําอธิษฐานของเอลียาห” 

 “ขาแตพระเยโฮวาหพระเจาแหงอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ขอใหทราบเสียท่ัวกันในวันน้ีวา พระองคคือ

พระเจาในอิสราเอล และขาพระองคเปนผูรับใชของพระองค และขาพระองคไดกระทําบรรดาสิ่งเหลาน้ีตาม

พระดํารัสของพระองค ขาขอแตพระเจา ขอทรงฟงขาพระองค ทรงฟงขาพระองค เพื่อชนชาติน้ีจะทราบวา

พระองคคือพระเยโฮวาห ทรงเปนพระเจา และพระองคทรงหันจิตใจท้ังหลายของเขากลับมาอีก”1พงศ

กษัตริย 18:36-37 

•  “จากน้ันไฟแหงพระเจาไดตกลงมาและลุกไหมบนเคร่ืองบูชา ไม กอนหิน และดิน เปลวไฟน้ันคอยๆเผานํ้าท่ีอยูรอบๆ

แทนบูชา เม่ือผูคนเห็นสิ่งน้ี เขาตางกมลงและรองไห “พระผูเปนเจา พระองคคือพระเจา พระผูเปนเจา พระองคคือ

พระเจา” เรามารองยินดีเพื่อพระเจากัน” ใหเด็กๆรองยินดีในอํานาจของพระเจา 

•  “ชางเปนเร่ืองราวมหัศจรรยท่ีสรางโดยพระเจาเสียน่ีกระไร เหลาผูคนท่ีเชื่อถือพระบาอัลไมสามารถจะทําใหเปลวไฟ

ลุกไหมได ไมวาเขาจะพยายามเทาไร แตเอลียาหอธิษฐานเพียงแตคร้ังเดียวตอพระเจา พระเจาก็ทรงสงไฟลงมา” 

•  “เราเรียนรูจากเร่ืองราววาพระผูเปนเจาคือพระเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว เราควรจะเชื่อฟงและเชื่อในพระเจาท่ี

แทจริงพระองคเดียวของเรา” 

 
 

  

 
•  แบงช้ันเรียนออกเปนสองกลุม ใหแตละกลุมเรียงแถวตอนลึกตามลําดับ โดยเวนระยะบางเพ่ือไมไหเด็กๆโดนตัวกัน  

• วางกอนหินทั้งสิบสองกอนบนพ้ืนที่เด็กคนสุดทายของแตละแถว ขางกองกอนหินใหวางไฟไว  
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• เมื่อคุณใหสัญญาณ เด็กๆจะเริ่มแขงกันโดยสงกอนหินและไฟใหคนถัดมา และก็สงใหคนตอไปเรื่อยๆ เด็กๆจะสงกอน

หินไปเรื่อยๆจนกระทั่งกอนหินหมด สิ่งสุดทายที่จะสงคือไฟ เมื่อวางเปลวไฟไวที่กอนหินที่หัวแถวแลว เกมสจบ กลุม

ที่สงกอนหินทั้งหมดไดเร็วที่สุดเปนผูชนะ 

• กลุมที่ชนะจะเลาเรื่องเอลียาหและไฟแหงพระเจาซ้ํา ถามีเวลา ใหเด็กๆแขงกันสงกอนหินและไฟอีกครั้งจากหัวแถวไป

ทายแถว 

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
 

• ใหเด็กๆอยูเปนวง ใหกอนหินเด็ก คุณครูจะยืนที่กลางวง หลับตาลงและนับ 1 กอน 2 กอน... จนถึง 12 กอน ขณะที่

คุณครูนับอยู ใหเด็กๆสงกอนหินไปเรื่อยๆรอบวงเมื่อคุณครูนับถึง 12 ใหหยุดสงกอนหิน ใครที่มีกอนหินอยูในมือให

พูดวา “พระเจาคือพระเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว” 

• ตอนทายของเกมสใหเด็กๆยืนขึ้นและอธิษฐานดวยกัน 

 “พระเจาท่ีรัก” 

 “ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักเรา” 

 “ขอบคุณพระองคสําหรับการทรงเปนพระเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว” 

 “ขอบคุณสําหรับการทรงแสดงใหพวกเราเห็นอํานาจของพระองค” 

 “โปรดทรงชวยพวกเราใหติดตามพระองคดวย” 

 “ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา” 

 “อาเมน” 

กิจกรรมเสริม:  

 
 

 

 
• แจกกระดาษหนาใหแกเด็กๆ (หรือกระดาษอะไรก็ได) ผสมกาวนํ้าไวในถวย ใหเด็กๆวางแทงไมสองทอนลงบน

กระดาษ แลวระบายกาวลงบนไม ใหเด็กๆติดกระดาษทิชชูบนไมที่ทากาวแลวน้ัน  

• ถาไมมีกระดาษทิชชู ใหเด็กๆวาดรูปไฟโดยใชสีแดง เหลือง และสม ใหเด็กๆลองทดลองผสมสีไฟขณะที่กําลังวาดรูป

ไฟ 

•  “ภาพน้ีจะชวยใหเธอจดจําไดวาพระเจาท่ีแทจริงคือพระเจาผูสรางฟาสวรรคและจักรวาลน้ี” ใหเด็กๆพูดซ้ํา “พระเจา

คืออํานาจท่ีย่ิงใหญ พระเจาสงไฟลงมา” 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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