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ด้านจิตวิญญาณ บทที่   30 

เรื่อง  เอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 

บทเรียน:  เอลีชาห์ เรียนรู้จากเอลียาห์  

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะอธิบายเก่ียวกับงานของผู้เผยพระวจนะ 
2. เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจ้าน าเอลียาห์กลับขึ้นสู่สวรรค์ 
3. เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ท า 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษ 
3. ผ้าห่ม หรือผืนผ้า 
 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่าน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 19 และ 2 พกษ 2 และให้เครื่องหมายเอาไว้ 
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4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะได้พัฒนาภาระใจที่จะรับใช้พระเจ้าเหมือนกับเอลียาห์ และเอลีชาห์  
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

 

 

 
 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่าเรื่อง ครูมีอะไรสนุกๆให้ท าก่อนจะเริ่มบทเรียน ใครต้องการจับคู่กับครู ให้เลือก

อาสาสมัครที่จะนั่งตรงกันข้ามกับคุณ 
 

 เราจะเล่นเกมที่ชื่อว่า กระจก ไม่ว่าครูจะท าอะไรก็ตาม ให้คนที่จับคู่กับครูท าท่าเหมือนกับเป็นกระจกให้กับครู และท า
เหมือนกับที่ครูท า ลองท าดูก่อน  
 

 ให้ท าช้าๆ เพื่อให้คู่ของคุณสามารถท าตามได้ ให้แสดงท่าทางต่างๆเช่น กระพริบตา, ให้พยักหน้า และส่ายหน้า, โบกมือไป
มา, ยิ้ม, ดึงหู หรือยักคิ้ว แสดงความดีใจกับคู่ของคุณที่ท าได้ดีมาก จากนั้นอธิบายให้กับเด็กๆว่า คุณจะสลับบทบาทกับคู่
ของคุณ เมื่อคู่ของคุณท าท่าให้คุณท าท่าตามเหมือนกับกระจกเงา 

 

 ครวานี้เป็นเวลาของทุกคน ให้จับคู่กัน ช่วยเด็กๆจับคู่กัน ให้ตกลงกันว่าใครจะแสดงเป็นกระจก และใครจะแสดงท่าทาง เมื่อ
ครูพูดว่า “เริ่มได้” ให้ทุกคนเริ่มได้เลย .... เริ่มได้ 

 

 ให้เด็กๆท าท่าทางประมาณ 20-30 นาที จากนั้นให้คุณบอกกับเด็กๆให้สลับกัน แล้วพูดว่า “เริ่มได”้ ให้เด็กๆท าท่าทางอีก 
20-30 วินาที 
 

 ถ้าเด็กๆชอบเล่นเกมนี้ คุณอาจจะให้เด็กๆเปลี่ยนคู่เพื่อเล่นเกมอีกครั้ง จากน้ันให้เด็กๆกลับมารวมตัวกันเพื่อฟังเรื่องราวของ
วันน้ี 
 

 ครูคิดว่าสิ่งที่เราท า น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพระคัมภีร์อย่างแน่นอน ให้เรามาค้นหากันดีกว่า  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 



 3 

 

 

  
 

  

 

 
 

 ในบทเรียนสองบทท่ีผ่านมา เราได้เรียนเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าคนหนึ่ง มีใครจะบอกครูได้ว่าเขาคนนั้น
ชื่อว่าอะไร (เอลียาห)์ 

 

 ยังจ าได้อยู่หรือเปล่าว่าเอลียาห์ได้ท าการแข่งขันกับคนของกษัตริย์อาหับ พระจอมปลอมไม่ได้ตอบค าอธิษฐาน แต่พระ
เจ้าที่แท้จริงของพวกเราได้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์และตอบค าอธิษฐานของเอลียาห์ ให้พวกเรานับหนึ่งถึงสาม แล้วให้
ท ามือเหมือนกับไฟลงมาจากสวรรค์และให้ออกเสียง “ฟู....” ให้คุณนับหนึ่งถึงสามและให้ทุกคนท าท่าทาง ท าได้ดีมาก 
นี่คือวิธีท่ีพระเจ้าตอบค าอธิษฐานของเอลียาห์ 

 

 หลังจากการแข่งขันกัน เอลียาห์ได้หนีไปอยู่บนภูเขา เพราะเขารู้ว่า ราชินีที่ชั่วร้ายจะส่งคนมาฆ่าเขา เอลิยาห์บอกกับ
พระเจ้าว่า “ข้าพระองค์โดดเดี่ยว และรู้สึกกลัว ไม่มีใครยืนหยัดเพื่อพระองค์ และตอนน้ีราชินีผู้ชั่วร้ายก าลังพยายามจะ
ฆ่าข้าพระองค์” 
 

 พระเจ้ารู้ว่าคนของพระองค์ก าลังเหนื่อย และกลัว พะรองค์ได้ส่งทูตสวรรค์มาปกป้องดูแลเอลียาห์ พระเจ้าทรง
ปลอบโยนเอลียาห์ พระองค์บอกกับเขาว่ายังมีคนอิสราเอลอีก 7000 คนที่ไม่เคยกราบไหว้พระจอมปลอมทั้งหลาย เอลี
ยาห์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว และพระองค์สัญญาจะส่งผู้ช่วยมาให้ 
 

 เอลียาห์ออกจากภูเขาเพื่อจะไปหาผู้ช่วยของเขา มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก าลังนาอยู่ เอลียาห์เข้าไปหาเขา และเอาเสื้อคลุมๆ
ให้กับเด็กหนุ่มคนนั้น ให้เอาผ้าคลุมไหล่เด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้น 
 

 นั่นหมายความเอลียาห์ก าลังขอให้เอลีชาห์เป็นผู้ช่วยของเขา เอลีชาห์ตอบตกลง และยอมติดตามเอลียาห์  
 

 ตอนนี้เรามีชื่อคนสองชื่อที่ฟังดูแล้วคล้ายกันมาก ให้เราฝึกพูดกันดีกว่า ผู้เผยพระวจนะคนแก่กว่าชื่อเอลียาห์ ให้พูด
ตามครู เอลียาห์ 

 

 ผู้เผยพระวจนะคนหนุ่มกว่าชื่อเอลีชาห์ ให้พูดตามครู เอลีชาห์ 
 

 ดังนั้นเอลีชาห์จึงกลายเป็นผู้ติดตามเอลียาห์ เอลีชาห์รู้สึกท่ึงที่เห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ท าผ่านเอลียาห์ เขาต้องการ
เป็นเหมือนกับเอลียาห์ ดังนั้รเขาจึงได้ติดตามเอลียาห์ในทุกหนทุกแห่ง และเรียนรู้จากเอลียาห์  
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 เธอยังจ าเกมกระจจกเงาได้ไหม นั่นคือสิ่งท่ีเอลีชาห์เป็น เขาพยายามท าในสิ่งเอลียาห์ได้ท า  
 

 ทั้งสองคนเป็นผู้เผยพระวจนะ จากเรื่องราวที่เราได้เรียนมา เธอบอกได้หรือไม่ว่าผู้เผยพระวจนะจะต้องท าอะไรบ้าง 
ให้น าเด็กๆให้เข้าใจว่าผู้เผยพระวจนะคือผู้ส่งสารของพระเจ้า; เขาบอกสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะท า 
 

 ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะพาเอลียาห์กลับไปสู่สวรรค์ เอลีชาห์รู้ว่าเจ้านายของเขาจะจากไป เมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงริม
ล าธาร เอลียาห์ถอดเสื้อคลุมออก และม้วนมันไว้ 
 

 แจกกระดาษให้เด็กทุกคน และให้พวกเขาม้วนกระดาษ เหมือนกับที่เอลียาห์ได้ท า 
 

 เอลียาห์เอาเสื้อที่ม้วนเอาไว้แล้วตีที่น้ า ให้เธอเอาม้วนกระดาษของตัวเอง และให้ตีลงบนพื้นห้อง นั่นคือวิธีที่เอลียห์ใช้
เสื้อคลุมตีลงบนน้ า เธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็น 
 

 ทันใดนั้น น้ าก็แยกออก และพวกเขาได้เดินบนดินแห้ง ลองท าท่าให้ครูดูว่า พวกเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อเห็นเหตุการณ์
อย่างนี้ ให้เด็กๆแสดงท่าทางแปลกใจ 
 

 เอลียาห์รู้ว่าพระเจ้าก าลังจะพาเขาไป เขาจึงพูดกับเอลีชาห์ว่า “ก่อนท่ีข้าจะไป มีอะไรที่ข้าจะสามารถท าให้กับเจ้าได้
บ้าง” 

 

 “ข้าต้องการฤทธิเดชจากพระเจ้า มากกว่าที่พระเจ้าประทานให้กับท่าน” เอลีชาห์ได้ตอบ 
 

 ถึงแม้จะฟังดูยาก แต่เอลียาห์ได้บอกกับเอลีชาห์ว่าสิ่งที่เขาขอน่าจะเป็นไปได้ ทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดมา ให้เราลองเป่า
ลงเหมือนกับมีลมแรง ให้เด็กๆเป่าลม 

 

 มีม้า และรถม้าปรากฏขึ้น ทั้งหมดท าด้วยไฟ ทันใดนั้นเอลียาห์ก็ถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ เมื่อเอลียาห์จากไป เอลีชาห์ก็ยืน
อยู่คนเดียว 

 

 เอลีชาห์ได้หยิบเสื้อคลุมท่ีเอลียาห์ทิ้งเอาไว้ เขาม้วนเสื้อคลุมอีกคร้ังแล้วตีลงไปที่น้ า ทันใดนั้นน้ าก็แยกออกจากกัน ทุก
คนที่เห็นได้ยอมรับว่าเอลีชาห์เป็นผู้เผยพระวจนะคนใหม่ของพระเจ้า 
 

 

 

 

 



 5 

 เราลองมาทบทวนว่า เธอจ าเรื่องราวอะไรได้บ้าง ครูจะถามค าถาม ถ้าเธอรู้ค าตอบแล้วให้ใช้ม้วนกระดาษตีลงบนพื้น 
เมื่อคุณถามเสร็จแล้ว ให้เลือกเด็กที่ตีกระดาษลงบนพื้นให้ตอบค าถาม 

 
o ผู้เผยพระวจนะท าอะไรบ้าง? (สื่อสารข้อความจากพระเจ้า) 

 
o เอลีชาห์ต้องการเป็นเหมือนใคร? (เอลียาห์) 

 
o เอลียาห์ขึ้นสวรรค์ด้วยวิธีอะไร? (โดยรถม้า) 

 
o เอลีชาห์รู้ได้อย่างไรว่าเขามีฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้า? (เมื่อเขาใช้ม้วนเสื้อคลุมตีน้ า น้ าก็แยกออก) 

 

  
 

  

 

 
 ให้เรามาเล่นเกมติกตามผู้น าดีกว่า ให้เลือกเด็กคนหนึ่งแสดงเป็น “เอลียาห์” ส่วนเด็กที่เหลือให้แสดงเป็น เอลีชาห์ ให้

เด็กๆยืนต่อแถวเอลียาห์ ขณะที่เอลียาห์เดินไปรอบๆห้อง หรือเดินไปด้านนอก ให้เด็กๆแสดงท่าทางเหมือนกับที่เอลี
ยาห์ท า 

 ให้คุณแนะน าท่าทางต่างๆขณะที่เด็กเดินไปรอบๆห้อง: กระโดด, เอามือตบหัวเบาๆ, โบกมือไปมา, เอามือแตะนิ้วเท้า, 
ฯลฯ 

 หลังจากสองสามนาทีผ่านไป ให้เลือกเด็กอีกคนหนึ่งแป็นเอลียาห์ ให้เล่นต่อไป และให้เด็กคนอื่นๆมีโอกาสแสดงเป็น
เอลียาห์ 

 

การจบบทเรียน:   
 

 

     

 

 
 หลายร้อยปีหลังจากสมัยของเอลียาห์ และเอลีชาห์ พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มายังโลก พะรเยซูลงมาเป็น

ทารก เมื่อพระเยซูเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พระองค์สอนให้กับคนอ่ืนๆว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร และสิ่งที่พระเจ้าต้องการ
สาวกของพระองค์ต้องการที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์เช่นกัน  

 

 ครูต้องการเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ พระเยซูส าแดงว่าจะด าเนินชีวิตด้วยความรัก และการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร
บ้าง นั้นคือสิ่งที่ครูต้องการเป็น พวกเธอต้องการอย่างไรบ้าง ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 

 

 เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เราท าเหมือนกันกับการเล่นเกมกระจกเงา เราสามารถที่จะขอกับพระเจ้าให้เป็น
เหมือนกับพระเยซูคริสต์ เราสามารถรักผู้อ่ืนเหมือนกับพระเยซูคริสต์ทรงรักเรา คิด และพูดเหมือนกับพระองค์ เมื่อ



 6 

เราท าอย่างน้ัน พระเจ้าจะใส่ความรัก และฤทธิเดชของพระองค์ให้กับเรา 
 

 

    

 

  
 ให้เด็กมายืนล้อมรอบคุณเป็นวงกลม แล้วอธิษฐานปิด 
 

 ถ้าเธอต้องการเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ ให้ชูกระดาษของตัวเอง ให้เด็กๆชูกระดาษของตนเอง ให้อธิษฐานพูดตาม
ครู 
 

พระเยซูคริสต์เจ้า 
อย่างที่เอลีชาห์ต้องการเป็นเหมือนกับเอลียาห์ 
พวกเราต้องการที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ 
โปรดเติมเต็มเราด้วยความรักและฤทธิเดชของพระองค์ 
โปรดช่วยเราให้ท าตามสิ่งที่พระองค์ได้ท า 
อาเมน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 


