ดานจิตวิญญาณ บทที่ 38
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรางกายของพระเยซูคริสต
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: การเปลี่ยนแปลงรางกายของพระเยซูคริสต
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาที่พระกายของพระองคเปลี่ยนไป
2. เด็กจะบอกถึงทาทีของสาวกในเวลานั้น
3. เด็กจะเพิ่มเติมคําพูดของตนเองใน a statement of faith.

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กระดาษ
3. ผาสีขาวผืนใหญ
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
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2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อานและศึกษาพระธรรม มธ 17:1-9 และใหทําเครื่องหมายเอาไว
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะรูวาพระเยซูเปนพระบุตรองคเดียวของพระเจา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเรื่อง ใหเด็กๆเขามานั่งลอมรอบคุณ ครูมีคําถามหนึ่ง ใครมีเพื่อนสนิทบาง
ใหเด็กๆยกมือเพื่อแสดงวาพวกเขามีเพื่อนสนิท
 เธอจะทําอะไรบางกับเพื่อนสนิทของเธอ ใหเด็กๆไดตอบ อะไรที่ทําใหเพื่อนสนิทของเธอมีความพิเศษสําหรับเธอ ให
เรียกเด็กที่ยังไมไดตอบ

 เธออาจะแปลกใจที่พระเยซูคริสตก็มีเพื่อนสนิทเหมือนกัน เรารูวาพระองคมรสาวกสิบสองคนที่ติดตามพระองค และ
ใชชีวิตอยูกับพระองคทุกวัน แตมีสามคนจากสิบสองคนที่เปนเพื่อนสนิทของพระองค พวกเขามีชื่อวา เปโตร ยากอบ
และยอหน
 บางครั้งพระเยซูคริสตพาเปโตร ยากอบ และยอหนไปกับพระองคและทิ้งใหสาวกคนอื่นๆอยูตามลําพัง เรื่องราววันนี้
จะเกี่ยวกับชวงเวลาหนึ่งที่พระองคไดพาทั้งสามคนไปกับพระองค ทั้งสามคนจะตองไปพบสิ่งอัศจรรยที่พวกเขาจะได
เห็น และไดยิน
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 พระเยซูคริสตไดพาเปโตร ยากอบ และยอหนเดินทางไปยังภูเขาสูงแหงหนึ่ง ใหเด็กๆเดินตามคุณขณะที่คุณเดินไป
รอบๆหอง ใหทําทาเหมือนกับกําลังปนเขาอยู
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 บางครั้งพระเยซูไปที่ภูเขเพื่ออธิษฐาน บางพระองคออกจากฝูงชนที่ติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง บางครั้ง
พระองคพูด และสอนสาวกของพระองค บางครั้งพระองคสงบเงียบ
 วันนี้เมือพวกเขาอยูบนภูเขา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพระเยซูตอหนาตอตาของพวกสาวกทั้งสามคน ลองมาดูพระ
คัมภีรไดพูดถึงตอนนี้วาอยางไร
“แลวพระกายของพระองคก็เปลี่ยนไปตอหนาเขาพระพักตรของพระองคก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตยฉลอง
พระองคก็ขาวผองดุจแสงสวาง” มธ 17:2
 ถาหากเธออยูที่นั่น และเห็นพระกายของพระองคเปลี่ยนแปลงไปอยางนั้น เธอจะคิดอยางไรบาง ใหเด็กๆได
ตอบสนอง
 มีใครตองการเปนอาสาสมัครที่จะมาแตงตัวเหมือนกับพระเยซูขณะที่พระกายของพระองคเปลี่ยนไป
 ใหพาอาสาสมัครของคุณไปยังที่ๆมีแสงสิ่งเขามาทางหนาตางได หรือที่ๆมีแสงไปสามารถสองลงมาที่เขา/เธอได ให
คลุมอาสาสมัครคนนั้นดวยผาสีขาวเหลือไวเฉพาะหนาเทานั้น ใหแจกกระดาษสีขาวกับเด็กๆทุกคน และใหเด็กๆนํา
กระดาษโบกไปมารอบๆอาสาสมัครเพื่อจะทําเปนรัศมีที่เกิดจากพระเยซูคริสต
 เธอคิดวาจะมีแสง และรัศมีเจิดจาขนาดไหนขณะที่พระเยซูอยูที่บนภูเขาแหงนั้น (เจิดจากวานี้มาก)
 เธอคงนึกออกวา เพื่อนสนิททั้งสามคนของพระองคนั้นแปลกใจมาก – และกลัวนิดหนอยดวย ลองทําหนาของพวกเขา
ในเวลานั้นใหครูดูหนอยซิ ใหเด็กๆทําหนาแปลกใจ และกลัว
 แตยังมีสิ่งอื่นอีกที่นาอัศจรรยยิ่งกวา ใหเอาผาคลุมออกจากอาสาสมัคร และใหเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม
 สิ่งที่พวกเขาเห็นตอจากนั้นคือ พระเยซูไดสนทนากับคนสองคน เธออาจจะไมเคยคิดวาสองคนนั้นเปนใครบาง พวก
เขาคือโมเสส และเอลียาห - พวกเขาเปนผูเผยพระวจนะของพระเจาซึ่งดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้เมื่อหลายรอยปกอนที่
พระเยซูคริสตจะเกิด
 ขณะที่พระเยซูคริสตสนทนากับผูเผยพระวจนะที่สําคัญทั้งสองคนอยู เพื่อนทั้งสามคนของพระองคยืนอาปากอยูดวย
ความอัศจรรยใจ มีบางสิ่งบางอยางที่พิเศษมากเกิดขึ้นที่นั่น โมเสสเปนผูเผยพระวจนะของพระเจาที่ไปเอาพระบัญญัติ
สิบประการมาใหกับมนุษย เอลียาหคือผูเผยพระวจนะของพระเจาผูที่ขอไฟจากพระเจาเพื่อที่จะเผาผลาญเครื่องบูชา
เพื่อใหคนอื่นรูวาพระเจาเปนพระเจาที่เที่ยงแทแตเพียงผูเดียว และที่นั่นพวกเขากําลังสนทนากับพระบุตรของพระเจา
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อยู
 เพื่อนของพระเยซูทั้งสามคนเขาใจแลววา พระเยซูตองการใหพวกเขาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อใหพวกเขาเชื่อวาพระ
เยซูเปนพระบุตรของพระเจาจริงๆ มีอีกสิ่งหนึ่งที่นาอัศจรรยยิ่งกวาเกิดขึ้น ใหพวกเธอนั่งที่พื้นหองกับครูและทําวงให
แนนๆ
 เอากระดาษใหเด็ก และใหพวกเขาถือกระดาษดวยสองมือโดยจับดานทั้งสองของกระดาษแลวปดบนหัวไว ทํา
เหมือนกับกําลังมีเมฆปกคลุมพวกเขาอยู
 ทันใดนั้นมีเมฆสีขาวลงมาปกคลุมภูเขาทั้งหมด เมฆหนาไดอยูลอมรอบพระเยซู และเพื่อนทั้งสามคนของพระเยซู
เหมือนกับกําลังอยูในหมอกหนา แตกตางกันตรงที่มีแสงจาไปหมด
 จากนั้นมีเสียงดังมาจากสวรรค เปนเสียงของพระเจา ใหเราดูวาพระเจาไดพูดวาอยางไร
 Then a voice came from heaven. It was God’s voice! Let look in the Bible to find out what the voice said.
“ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเราเราชอบใจทานผูนี้มากจงเชื่อฟงทานเถิด!” มธ 17:5ข
 พวกสาวกทั้งสามคนรูสึกกลัวมาก พวกเขาซบหนาลงกับพื้น พวกเขาสั่นดวยความเกรงกลัว ใหรําททา
เหมือนกับเพือนๆของพระเยซู วาพวกเขามีทาทางอยางไรขณะที่ลมลงกับพื้นและสั่นดวยความกลัว ใหเด็กๆทําทาลม
ลงกับพื้น และตัวสั่น
 ทําไดดีมาก พวกเธอดูเหมือนกําลังกลัวอยู พระเยซูคริสตเขาไปหาเพื่อนแตละคน แลวจับที่ไหล พระองคพูดวา “ลุกขึ้น
เถอะ อยากลัวเลย”
 เมื่อครูแตะที่ไหลของเธอแตละคน และพูดคําพูดของพระเยซู ใหเธอกลับไปนั่งที่เดิม ใหคุณเอามือแตะที่ไหลของเด็ก
แตละคน และพูดคําพูดของพระเยซู
 เมื่อสาวกทั้งสามลุกขึ้น ทุกอยางก็เปนปกติ พระเยซูดูเหมือนปกติอยางที่พระองคเปน โมเสส กับเอลียาหก็ไปแลว เมฆ
สีขาวก็หายไปดวย ทุกสิ่งกก็เหมือนกับวันอื่นๆ
 ขณะที่เดินทางกลับลงมาจากภูเขา พระเยซูกําชับเพื่อนๆของเขาวา อยาเลาใหคนอื่นฟงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น พระองครู
วาพระองคจะตองตายในไมชานี้ และเปนขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่พระองคฟนขึ้นมา เพื่อนสนิททั้งสามคนสามารถที่
จะเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาใหกับคนอื่นๆได
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 เธอคิดวาจะเปนสิ่งที่ยากหรือไมที่จะตองเก็บความลับนั้นเอาไว ทําไม ใหเด็กๆไดตอบ

 ใหเด็กๆเอากระดาษของตัวเองไป แลววาดรูปเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราววันนี้ เมื่อทุกคนวาดเสร็จแลว ให
ทบทวนเรื่องราวอีกครั้ง และเมื่อคุณพูดถึงเรื่องใด และมีเด็กที่วาดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ใหพวกเขายืนขึ้น และเอารูปให
เพื่อนๆคนอื่นดูดวย

การจบบทเรียน:

 มีใครจะบอกครูไดไหมวา วันที่พระเยซูพาสาวกที่สนิทสามคนของพระองคไปที่ภูเขานั้น เกิดอะไรขึ้นบาง (คําตอบที่
อาจเปนไปได: พวกเขาเห็นพระเยซูเปลี่ยนไป, พระเยซูคริสตเปยมไปดวยรัศมีเจิดจา, พระเยซูคริสตสนทนากับโมเสส
และเอลียาห, มีเมฆมาปกคลุมพวกเขา)
 พวกสาวกไดทําอะไรเมื่อเห็นสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้น (พวกเขาลมลงกับพื้น)
 มีเสียงดังมาจากสวรรควาอยางไร (“นี่คือบุตรของเรา เรารักเขามาก เราภูมิใจเขา จงเชื่อฟงเขา”)
 พระเยซูไดทําอะไรตอจากนั้น (พระองคบอกพวกเขาใหลูกขึ้น และอยากลัว)
 ถาพวกเธออยูที่นั่น เธอคิดวาจะทําอะไร ใหโอกาสเด็กๆที่จะตอบ
 เธอคิดวาการที่สาวกทั้งสามเห็น และไดยินสิ่งเหลานั้น พวกเขาจะรูสึกอยางไรตอพระเยซู ใหเด็กๆไดอธิบาย และตอบ
คําถาม
 หลังจากที่พระเยซูคริสตสิ้นพระชนม และฟนขึ้นมาอีกครั้ง เปโตร ยากอบและยอหนไดเลาเรื่องราวที่เขาเห็น และได
ยินบนภูเขา เธอคิดวาทําไมพวกเขาตองการที่จะเลาสิ่งที่เกิดขึ้นใหกับคนอื่นฟง (เพื่อใหคนอื่นเชื่อวาพระเยซูเปนพระ
บุตรของพระเจา)
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 เปโตร ยากอบและยอหนเห็นสิ่งอัศจรรย และชวยใหพวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงในพระเยซูคริสต เราสามารถมีความ
เชื่อที่ยิ่งใหญเหมือนกับเปโตร ยากอบ และยอหน เราไมรูวาพวกเขาเห็นอะไรบางบนภูเขา แตสามารถที่จะอานพระ
คัมภีร และเชื่อในพระคําของพระเจาได
 ครูจะบอกประโยค และใหพวกเธอสรางใหเปนประโยคที่สมบูรณ เธอมีเวลาที่จะคิดถึงสิ่งที่เธอจะพูด นี่คือประโยค:
ฉันเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา เพราะ....
 ถาดูเหมือนวาเด็กๆจะคิดไมออก คุณอาจจะเสนอแนวคิดใหกับพวกเขาเชน
- พระองคสิ้นพระชนม และเปนขึ้นมาอีกครั้ง
- พระเจาสงพระองคลงมาจากสวรรค
- ทุกสิ่งที่พระคัมภีรพูดเปนความจริง
 ใหเด็กแตละคนบอก a statement of faith.
 ขอใหจําไววา พวกเธอจะตองอธิษฐาน และตั้งใจฟงเสียงของพระเยซูคริสต และใหจําเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค โดย
ขอใหพระองคไดตรัสในจิตใจของเธอ
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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