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บทเรียน:  การเปลี่ยนแปลงรางกายของพระเยซูคริสต 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บนภูเขาที่พระกายของพระองคเปล่ียนไป 
2. เด็กจะบอกถึงทาทีของสาวกในเวลานั้น 
3. เด็กจะเพ่ิมเติมคําพูดของตนเองใน a statement of faith. 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ 
3. ผาสีขาวผืนใหญ 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี  
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
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2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อานและศึกษาพระธรรม มธ 17:1-9 และใหทําเครื่องหมายเอาไว  
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะรูวาพระเยซูเปนพระบุตรองคเดียวของพระเจา 

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบคุณ ครูมีคําถามหน่ึง ใครมีเพ่ือนสนิทบาง 

ใหเด็กๆยกมือเพ่ือแสดงวาพวกเขามีเพ่ือนสนิท 
 
 เธอจะทําอะไรบางกับเพื่อนสนิทของเธอ ใหเด็กๆไดตอบ อะไรท่ีทําใหเพ่ือนสนิทของเธอมีความพิเศษสําหรับเธอ ให

เรียกเด็กที่ยังไมไดตอบ 
 

  

 

 
 เธออาจะแปลกใจท่ีพระเยซูคริสตก็มีเพื่อนสนิทเหมือนกัน เรารูวาพระองคมรสาวกสิบสองคนท่ีติดตามพระองค และ

ใชชีวิตอยูกับพระองคทุกวัน แตมีสามคนจากสิบสองคนท่ีเปนเพ่ือนสนิทของพระองค พวกเขามีชื่อวา เปโตร ยากอบ 
และยอหน 

 
 บางคร้ังพระเยซูคริสตพาเปโตร ยากอบ และยอหนไปกับพระองคและท้ิงใหสาวกคนอ่ืนๆอยูตามลําพัง เร่ืองราววันน้ี

จะเก่ียวกับชวงเวลาหน่ึงท่ีพระองคไดพาท้ังสามคนไปกับพระองค ท้ังสามคนจะตองไปพบส่ิงอัศจรรยท่ีพวกเขาจะได
เห็น และไดยิน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

   
 

 

 

     
 พระเยซูคริสตไดพาเปโตร ยากอบ และยอหนเดินทางไปยังภูเขาสูงแหงหน่ึง ใหเด็กๆเดินตามคุณขณะที่คุณเดินไป

รอบๆหอง ใหทําทาเหมือนกับกําลังปนเขาอยู 
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 บางคร้ังพระเยซูไปท่ีภูเขเพื่ออธิษฐาน บางพระองคออกจากฝูงชนที่ติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง บางคร้ัง
พระองคพูด และสอนสาวกของพระองค บางคร้ังพระองคสงบเงียบ 

 

 วันน้ีเมือพวกเขาอยูบนภูเขา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพระเยซูตอหนาตอตาของพวกสาวกท้ังสามคน ลองมาดูพระ
คัมภีรไดพูดถึงตอนน้ีวาอยางไร  
 

“แลวพระกายของพระองคก็เปล่ียนไปตอหนาเขาพระพักตรของพระองคก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตยฉลอง
พระองคก็ขาวผองดุจแสงสวาง” มธ 17:2 
 

 ถาหากเธออยูท่ีน่ัน และเห็นพระกายของพระองคเปล่ียนแปลงไปอยางน้ัน เธอจะคิดอยางไรบาง ใหเด็กๆได
ตอบสนอง 

 

 มีใครตองการเปนอาสาสมัครท่ีจะมาแตงตัวเหมือนกับพระเยซูขณะท่ีพระกายของพระองคเปล่ียนไป 
 

 ใหพาอาสาสมัครของคุณไปยังที่ๆมีแสงสิ่งเขามาทางหนาตางได หรือที่ๆมีแสงไปสามารถสองลงมาที่เขา/เธอได ให
คลุมอาสาสมัครคนน้ันดวยผาสีขาวเหลือไวเฉพาะหนาเทาน้ัน ใหแจกกระดาษสีขาวกับเด็กๆทุกคน และใหเด็กๆนํา
กระดาษโบกไปมารอบๆอาสาสมัครเพื่อจะทําเปนรัศมีที่เกิดจากพระเยซูคริสต 
 

 เธอคิดวาจะมีแสง และรัศมีเจิดจาขนาดไหนขณะท่ีพระเยซูอยูท่ีบนภูเขาแหงน้ัน (เจิดจากวาน้ีมาก) 
 

 เธอคงนึกออกวา เพ่ือนสนิทท้ังสามคนของพระองคน้ันแปลกใจมาก – และกลัวนิดหนอยดวย ลองทําหนาของพวกเขา
ในเวลาน้ันใหครูดูหนอยซิ ใหเด็กๆทําหนาแปลกใจ และกลัว 
 

 แตยังมีสิ่งอ่ืนอีกท่ีนาอัศจรรยย่ิงกวา ใหเอาผาคลุมออกจากอาสาสมัคร และใหเด็กๆกลับไปน่ังที่เดิม 
 

 สิ่งท่ีพวกเขาเห็นตอจากน้ันคือ พระเยซูไดสนทนากับคนสองคน เธออาจจะไมเคยคิดวาสองคนน้ันเปนใครบาง พวก
เขาคือโมเสส และเอลียาห - พวกเขาเปนผูเผยพระวจนะของพระเจาซึ่งดําเนินชีวิตอยูในโลกน้ีเม่ือหลายรอยปกอนท่ี
พระเยซูคริสตจะเกิด 

 

 ขณะท่ีพระเยซูคริสตสนทนากับผูเผยพระวจนะท่ีสําคัญท้ังสองคนอยู เพ่ือนท้ังสามคนของพระองคยืนอาปากอยูดวย
ความอัศจรรยใจ มีบางสิ่งบางอยางท่ีพิเศษมากเกิดขึ้นท่ีน่ัน โมเสสเปนผูเผยพระวจนะของพระเจาท่ีไปเอาพระบัญญัติ
สิบประการมาใหกับมนุษย เอลียาหคือผูเผยพระวจนะของพระเจาผูท่ีขอไฟจากพระเจาเพ่ือท่ีจะเผาผลาญเคร่ืองบูชา
เพ่ือใหคนอ่ืนรูวาพระเจาเปนพระเจาท่ีเที่ยงแทแตเพียงผูเดียว และท่ีน่ันพวกเขากําลังสนทนากับพระบุตรของพระเจา



 4

อยู 
 

 เพ่ือนของพระเยซูท้ังสามคนเขาใจแลววา พระเยซูตองการใหพวกเขาเห็นในสิ่งท่ีเกิดขึ้นก็เพ่ือใหพวกเขาเช่ือวาพระ
เยซูเปนพระบุตรของพระเจาจริงๆ มีอีกสิ่งหน่ึงท่ีนาอัศจรรยย่ิงกวาเกิดขึ้น ใหพวกเธอนั่งท่ีพื้นหองกับครูและทําวงให
แนนๆ 
 

 เอากระดาษใหเด็ก และใหพวกเขาถือกระดาษดวยสองมือโดยจับดานทั้งสองของกระดาษแลวปดบนหัวไว ทํา
เหมือนกับกําลังมีเมฆปกคลุมพวกเขาอยู 

 

 ทันใดน้ันมีเมฆสีขาวลงมาปกคลุมภูเขาทั้งหมด เมฆหนาไดอยูลอมรอบพระเยซู และเพื่อนท้ังสามคนของพระเยซู 
เหมือนกับกําลังอยูในหมอกหนา แตกตางกันตรงท่ีมีแสงจาไปหมด 

 

 จากน้ันมีเสียงดังมาจากสวรรค 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. 
“ทานผูน้ีเปนบุตรที่รักของเราเราชอบใจทานผูน้ีมากจงเช่ือฟงทานเถิด!” มธ 17:5ข 
 

 พวกสาวกท้ังสามคนรูสึกกลัวมาก พวกเขาซบหนาลงกับพ้ืน พวกเขาสั่นดวยความเกรงกลัว ใหรําททา
เหมือนกับเพือนๆของพระเยซู วาพวกเขามีทาทางอยางไรขณะท่ีลมลงกับพ้ืนและสั่นดวยความกลัว ใหเด็กๆทําทาลม
ลงกับพ้ืน และตัวสั่น 

 

 ทําไดดีมาก พวกเธอดูเหมือนกําลังกลัวอยู พระเยซูคริสตเขาไปหาเพื่อนแตละคน แลวจับท่ีไหล พระองคพูดวา “ลุกขึ้น
เถอะ อยากลัวเลย” 

 

 เม่ือครูแตะท่ีไหลของเธอแตละคน และพูดคําพูดของพระเยซู ใหเธอกลับไปนั่งท่ีเดิม ใหคุณเอามือแตะที่ไหลของเด็ก
แตละคน และพูดคําพูดของพระเยซู 
 

 เม่ือสาวกทั้งสามลุกขึ้น ทุกอยางก็เปนปกติ พระเยซูดูเหมือนปกติอยางที่พระองคเปน โมเสส กับเอลียาหก็ไปแลว เมฆ
สีขาวก็หายไปดวย ทุกสิ่งกก็เหมือนกับวันอ่ืนๆ 
 

 ขณะท่ีเดินทางกลับลงมาจากภูเขา พระเยซูกําชับเพ่ือนๆของเขาวา อยาเลาใหคนอ่ืนฟงเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น พระองครู
วาพระองคจะตองตายในไมชาน้ี และเปนขึ้นมาอีกคร้ัง หลังจากท่ีพระองคฟนขึ้นมา เพ่ือนสนิทท้ังสามคนสามารถท่ี
จะเลาเร่ืองราวที่เกิดขึ้นท่ีบนภูเขาใหกับคนอ่ืนๆได 
 



 เธอคิดวาจะเปนสิ่งท่ียากหรือไมท่ีจะตองเก็บความลับนั้นเอาไว ทําไม ใหเด็กๆไดตอบ 
 

 

 
 ใหเด็กๆเอากระดาษของตัวเองไป แลววาดรูปเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราววันน้ี เมื่อทุกคนวาดเสร็จแลว ให

ทบทวนเรื่องราวอีกครั้ง และเมื่อคุณพูดถึงเรื่องใด และมีเด็กที่วาดเก่ียวกับเรื่องน้ัน ใหพวกเขายืนขึ้น และเอารูปให
เพ่ือนๆคนอื่นดูดวย 

 

 
การจบบทเรียน:   

 

 

    

 

 
 มีใครจะบอกครูไดไหมวา วันท่ีพระเยซูพาสาวกที่สนิทสามคนของพระองคไปท่ีภูเขานั้น เกิดอะไรขึ้นบาง (คําตอบที่

อาจเปนไปได: พวกเขาเห็นพระเยซูเปลี่ยนไป, พระเยซูคริสตเปยมไปดวยรัศมีเจิดจา, พระเยซูคริสตสนทนากับโมเสส 
และเอลียาห, มีเมฆมาปกคลุมพวกเขา) 

 
 พวกสาวกไดทําอะไรเม่ือเห็นสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้น (พวกเขาลมลงกับพ้ืน) 

 

 มีเสียงดังมาจากสวรรควาอยางไร (“น่ีคือบุตรของเรา เรารักเขามาก เราภูมิใจเขา จงเช่ือฟงเขา”) 
 

 พระเยซูไดทําอะไรตอจากนั้น (พระองคบอกพวกเขาใหลูกขึ้น และอยากลัว) 
 

 ถาพวกเธออยูท่ีน่ัน เธอคิดวาจะทําอะไร ใหโอกาสเด็กๆที่จะตอบ 
 

 เธอคิดวาการท่ีสาวกท้ังสามเห็น และไดยินสิ่งเหลาน้ัน พวกเขาจะรูสึกอยางไรตอพระเยซู ใหเด็กๆไดอธิบาย และตอบ
คําถาม 
 

 หลังจากท่ีพระเยซูคริสตสิ้นพระชนม และฟนขึ้นมาอีกคร้ัง เปโตร ยากอบและยอหนไดเลาเร่ืองราวท่ีเขาเห็น และได
ยินบนภูเขา เธอคิดวาทําไมพวกเขาตองการที่จะเลาสิ่งท่ีเกิดขึ้นใหกับคนอ่ืนฟง (เพ่ือใหคนอื่นเช่ือวาพระเยซูเปนพระ
บุตรของพระเจา) 
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 เปโตร ยากอบและยอหนเห็นสิ่งอัศจรรย และชวยใหพวกเขามีความเช่ือที่มั่นคงในพระเยซูคริสต เราสามารถมีความ
เช่ือที่ยิ่งใหญเหมือนกับเปโตร ยากอบ และยอหน เราไมรูวาพวกเขาเห็นอะไรบางบนภูเขา แตสามารถที่จะอานพระ
คัมภีร และเช่ือในพระคําของพระเจาได 

 ครูจะบอกประโยค และใหพวกเธอสรางใหเปนประโยคท่ีสมบูรณ เธอมีเวลาท่ีจะคิดถึงสิ่งท่ีเธอจะพูด น่ีคือประโยค: 
ฉันเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา เพราะ.... 
 

 ถาดูเหมือนวาเด็กๆจะคิดไมออก คุณอาจจะเสนอแนวคิดใหกับพวกเขาเชน 
- พระองคสิ้นพระชนม และเปนขึ้นมาอีกครั้ง 
- พระเจาสงพระองคลงมาจากสวรรค 
- ทุกสิ่งที่พระคัมภีรพูดเปนความจริง 

 
 ใหเด็กแตละคนบอก a statement of faith. 

 
 ขอใหจําไววา พวกเธอจะตองอธิษฐาน และต้ังใจฟงเสียงของพระเยซูคริสต และใหจําเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพระองค โดย

ขอใหพระองคไดตรัสในจิตใจของเธอ 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


