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ด้านจิตวิญญาณ บทที่   38 

เรื่อง  การจ าแลงพระกายของพระเยซูคริสต์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  การจ าแลงพระกายของพระเยซูคริสต์ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาที่พระกายของพระองค์เปลี่ยนไป 
2. เด็กจะบอกถึงท่าทีของสาวกในเวลานั้น 
3. เด็กจะเพิ่มเติมค าพูดของตนเองใน a statement of faith. 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษ 
3. ผ้าสีขาวผืนใหญ่ 
 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้  
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   

1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
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2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่านและศึกษาพระธรรม มธ 17:1-9 และให้ท าเครื่องหมายเอาไว้  
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า 

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

 
 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่าเรื่อง ให้เด็กๆเข้ามาน่ังล้อมรอบคุณ ครูมีค าถามหนึ่ง ใครมีเพื่อนสนิทบ้าง 

ให้เด็กๆยกมือเพื่อแสดงว่าพวกเขามีเพื่อนสนิท 
 
 เธอจะท าอะไรบ้างกับเพื่อนสนิทของเธอ ให้เด็กๆได้ตอบ อะไรที่ท าให้เพื่อนสนิทของเธอมีความพิเศษส าหรับเธอ ให้

เรียกเด็กที่ยังไม่ได้ตอบ 
 

  

 

 
 เธออาจะแปลกใจที่พระเยซูคริสต์ก็มีเพื่อนสนิทเหมือนกัน เรารู้ว่าพระองค์มรสาวกสิบสองคนที่ติดตามพระองค์ และ

ใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์ทุกวัน แต่มีสามคนจากสิบสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทของพระองค์ พวกเขามีชื่อว่า เปโตร ยากอบ 
และยอห์น 

 
 บางครั้งพระเยซูคริสต์พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปกับพระองค์และทิ้งให้สาวกคนอื่นๆอยู่ตามล าพัง เรื่องราววันนี้

จะเกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่งที่พระองค์ได้พาทั้งสามคนไปกับพระองค์ ทั้งสามคนจะต้องไปพบสิ่งอัศจรรย์ที่พวกเขาจะได้
เห็น และได้ยิน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

   
 

 

 

     
 พระเยซูคริสต์ได้พาเปโตร ยากอบ และยอห์นเดินทางไปยังภูเขาสูงแห่งหนึ่ง ให้เด็กๆเดินตามคุณขณะที่คุณเดินไป

รอบๆห้อง ให้ท าท่าเหมือนกับก าลังปีนเขาอยู่ 
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 บางครั้งพระเยซูไปที่ภูเขเพื่ออธิษฐาน บางพระองค์ออกจากฝูงชนที่ติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง บางครั้ง
พระองค์พูด และสอนสาวกของพระองค์ บางคร้ังพระองค์สงบเงียบ  

 

 วันนี้เมือพวกเขาอยู่บนภูเขา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพระเยซูต่อหน้าต่อตาของพวกสาวกทั้งสามคน ลองมาดูพระ
คัมภีร์ได้พูดถึงตอนนี้ว่าอย่างไร  
 

“แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักตร์ของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลอง
พระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง” มธ 17:2 
 

 ถ้าหากเธออยู่ที่น่ัน และเห็นพระกายของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้ัน เธอจะคิดอย่างไรบ้าง ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง 

 

 มีใครต้องการเป็นอาสาสมัครที่จะมาแต่งตัวเหมือนกับพระเยซูขณะที่พระกายของพระองค์เปลี่ยนไป  
 

 ให้พาอาสาสมัครของคุณไปยังที่ๆมีแสงสิ่งเข้ามาทางหน้าต่างได้ หรือที่ๆมีแสงไปสามารถส่องลงมาที่เขา/เธอได้ ให้
คลุมอาสาสมัครคนนั้นด้วยผ้าสีขาวเหลือไว้เฉพาะหน้าเท่านั้น ให้แจกกระดาษสีขาวกับเด็กๆทุกคน และให้เด็กๆน า
กระดาษโบกไปมารอบๆอาสาสมัครเพื่อจะท าเป็นรัศมีที่เกิดจากพระเยซูคริสต์ 
 

 เธอคิดว่าจะมีแสง และรัศมีเจิดจ้าขนาดไหนขณะที่พระเยซูอยู่ที่บนภูเขาแห่งนั้น (เจิดจ้ากว่านี้มาก) 
 

 เธอคงนึกออกว่า เพื่อนสนิททั้งสามคนของพระองค์นั้นแปลกใจมาก – และกลัวนิดหน่อยด้วย ลองท าหน้าของพวกเขา
ในเวลานั้นให้ครูดูหน่อยซิ ให้เด็กๆท าหน้าแปลกใจ และกลัว 
 

 แต่ยังมีสิ่งอื่นอีกที่น่าอัศจรรย์ย่ิงกว่า ให้เอาผ้าคลุมออกจากอาสาสมัคร และให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม 
 

 สิ่งที่พวกเขาเห็นต่อจากนั้นคือ พระเยซูได้สนทนากับคนสองคน เธออาจจะไม่เคยคิดว่าสองคนนั้นเป็นใครบ้าง พวก
เขาคือโมเสส และเอลียาห์ - พวกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งด าเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนที่
พระเยซูคริสต์จะเกิด 

 

 ขณะที่พระเยซูคริสต์สนทนากับผู้เผยพระวจนะที่ส าคัญทั้งสองคนอยู่ เพื่อนทั้งสามคนของพระองค์ยืนอ้าปากอยู่ด้วย
ความอัศจรรย์ใจ มีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษมากเกิดขึ้นที่นั่น โมเสสเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่ไปเอาพระบัญญัติ
สิบประการมาให้กับมนุษย์ เอลียาห์คือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าผู้ท่ีขอไฟจากพระเจ้าเพื่อที่จะเผาผลาญเครื่องบูชา
เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว และที่นั่นพวกเขาก าลังสนทนากับพระบุตรของพระเจ้า
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อยู่ 
 

 เพื่อนของพระเยซูทั้งสามคนเข้าใจแล้วว่า พระเยซูต้องการให้พวกเขาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้พวกเขาเชื่อว่าพระ
เยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ย่ิงกว่าเกิดขึ้น ให้พวกเธอน่ังที่พ้ืนห้องกับครูและท าวงให้
แน่นๆ 
 

 เอากระดาษให้เด็ก และให้พวกเขาถือกระดาษด้วยสองมือโดยจับด้านทั้งสองของกระดาษแล้วปิดบนหัวไว้ ท า
เหมือนกับก าลังมีเมฆปกคลุมพวกเขาอยู่ 

 

 ทันใดนั้นมีเมฆสีขาวลงมาปกคลุมภูเขาทั้งหมด เมฆหนาได้อยู่ล้อมรอบพระเยซู และเพื่อนทั้งสามคนของพระเยซู 
เหมือนกับก าลังอยู่ในหมอกหนา แตกต่างกันตรงที่มีแสงจ้าไปหมด  

 

 จากนั้นมีเสียงดังมาจากสวรรค์ เป็นเสียงของพระเจ้า ให้เราดูว่าพระเจ้าได้พูดว่าอย่างไร 
 

 Then a voice came from heaven. It was God’s voice! Let look in the Bible to find out what the voice said. 
“ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิด!” มธ 17:5ข 
 

 พวกสาวกทั้งสามคนรู้สึกกลัวมาก พวกเขาซบหน้าลงกับพื้น พวกเขาสั่นด้วยความเกรงกลัว ให้ร าทท่า
เหมือนกับเพือ่นๆของพระเยซู ว่าพวกเขามีท่าทางอย่างไรขณะที่ล้มลงกับพื้นและสั่นด้วยความกลัว ให้เด็กๆท าท่าล้ม
ลงกับพื้น และตัวสั่น 

 

 ท าได้ดีมาก พวกเธอดูเหมือนก าลังกลัวอยู่ พระเยซูคริสต์เข้าไปหาเพื่อนแต่ละคน แล้วจับที่ไหล่ พระองค์พูดว่า “ลุกขึ้น
เถอะ อย่ากลัวเลย” 

 

 เมื่อครูแตะที่ไหล่ของเธอแต่ละคน และพูดค าพูดของพระเยซู ให้เธอกลับไปนั่งท่ีเดิม ให้คุณเอามือแตะที่ไหล่ของเด็ก
แต่ละคน และพูดค าพูดของพระเยซู 
 

 เมื่อสาวกทั้งสามลุกขึ้น ทุกอย่างก็เป็นปกติ พระเยซูดูเหมือนปกติอย่างที่พระองค์เป็น โมเสส กับเอลียาห์ก็ไปแล้ว เมฆ
สีขาวก็หายไปด้วย ทุกสิ่งกก็เหมือนกับวันอื่นๆ 
 

 ขณะที่เดินทางกลับลงมาจากภูเขา พระเยซูก าชับเพื่อนๆของเขาว่า อย่าเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น พระองค์รู้
ว่าพระองค์จะต้องตายในไม่ช้านี้ และเป็นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมา เพื่อนสนิทท้ังสามคนสามารถที่
จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาให้กับคนอื่นๆได้ 
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 เธอคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ยากหรือไม่ที่จะต้องเก็บความลับน้ันเอาไว้ ท าไม ให้เด็กๆได้ตอบ 
 

 

 
 ให้เด็กๆเอากระดาษของตัวเองไป แล้ววาดรูปเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราววันนี้ เมื่อทุกคนวาดเสร็จแล้ว ให้

ทบทวนเรื่องราวอีกครั้ง และเมื่อคุณพูดถึงเรื่องใด และมีเด็กที่วาดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ให้พวกเขายืนขึ้น และเอารูปให้
เพื่อนๆคนอื่นดูด้วย 

 

 
การจบบทเรียน:   

 

 

    

 

 
 มีใครจะบอกครูได้ไหมว่า วันที่พระเยซูพาสาวกที่สนิทสามคนของพระองค์ไปที่ภูเขานั้น เกิดอะไรขึ้นบ้าง (ค าตอบที่

อาจเป็นไปได้: พวกเขาเห็นพระเยซูเปลี่ยนไป, พระเยซูคริสต์เปี่ยมไปด้วยรัศมีเจิดจ้า, พระเยซูคริสต์สนทนากับโมเสส 
และเอลียาห,์ มีเมฆมาปกคลุมพวกเขา) 

 
 พวกสาวกได้ท าอะไรเมื่อเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น (พวกเขาล้มลงกับพื้น) 

 

 มีเสียงดังมาจากสวรรค์ว่าอย่างไร (“นี่คือบุตรของเรา เรารักเขามาก เราภูมิใจเขา จงเช่ือฟังเขา”) 
 

 พระเยซูได้ท าอะไรต่อจากนั้น (พระองค์บอกพวกเขาให้ลูกขึ้น และอย่ากลัว) 
 

 ถ้าพวกเธออยู่ท่ีนั่น เธอคิดว่าจะท าอะไร ให้โอกาสเด็กๆที่จะตอบ 
 

 เธอคิดว่าการท่ีสาวกทั้งสามเห็น และได้ยินสิ่งเหล่านั้น พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรต่อพระเยซู ให้เด็กๆได้อธิบาย และตอบ
ค าถาม 
 

 หลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ และฟื้นขึ้นมาอีกคร้ัง เปโตร ยากอบและยอห์นได้เล่าเรื่องราวที่เขาเห็น และได้
ยินบนภูเขา เธอคิดว่าท าไมพวกเขาต้องการที่จะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับคนอื่นฟัง (เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า) 
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 เปโตร ยากอบและยอห์นเห็นสิ่งอัศจรรย์ และช่วยให้พวกเขามีความเช่ือที่มั่นคงในพระเยซูคริสต์ เราสามารถมีความ
เชื่อที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเปโตร ยากอบ และยอห์น เราไม่รู้ว่าพวกเขาเห็นอะไรบ้างบนภูเขา แต่สามารถที่จะอ่านพระ
คัมภีร์ และเช่ือในพระค าของพระเจ้าได้ 

 ครูจะบอกประโยค และให้พวกเธอสร้างให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ เธอมีเวลาที่จะคิดถึงสิ่งที่เธอจะพูด นี่คือประโยค: 
ฉันเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เพราะ.... 
 

 ถ้าดูเหมือนว่าเด็กๆจะคิดไม่ออก คุณอาจจะเสนอแนวคิดให้กับพวกเขาเช่น  
- พระองค์สิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาอีกครั้ง 
- พระเจ้าส่งพระองค์ลงมาจากสวรรค์ 
- ทุกสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเป็นความจริง 

 
 ให้เด็กแต่ละคนบอก a statement of faith. 

 
 ขอให้จ าไว้ว่า พวกเธอจะต้องอธิษฐาน และตั้งใจฟังเสียงของพระเยซูคริสต์ และให้จ าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ โดย

ขอให้พระองค์ได้ตรัสในจิตใจของเธอ 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


