
โครงร่างสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปันปี 2013

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
“มนุษย์ทั้งหลาย—ชายและหญิง—ได้รับการสร้างในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนเป็นปิยบุตรหรือปิยธิดาทางวิญญาณ 

ของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)



ii

คำ�แนะนำ�สำ�หรับช ่วงเวลาของ 
ก�รแบ ่งปันและก�รนำ�เสนอก�ร 
ประชุมศีลระลึกของเด็ก
เรียน ฝ่ายประธานปฐมวัยและผู้นำาดนตรี
ปีน้ีเราจะได้รับพรและโอกาสอันศักด์ิสิทธ์ิให้ช่วยเด็กแต่ละคนในปฐมวัยรู้ว่าเขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า  เราหวังว่าเด็ก 
จะเรียนรู้ความจริงที่สำาคัญนี้ขณะรู้สึกถึงความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อพวกเขา  เมื่อท่านสอนหลักคำาสอนใน 
บทเรียนช่วงเวลาของการแบ่งปันร่วมกับการสวดอ้อนวอน ท่านสามารถช่วยให้เด็กเข้าใจอัตลักษณ์ จุดประสงค์ และ 
ศักยภาพอันสูงส่งของตน  สามารถช่วยให้พวกเขาเพ่ิมพูนศรัทธาในพระเยซูคริสต์และประจักษ์พยานในแผนของพระบิดา 
บนสวรรค์สำาหรับพวกเขา  และสามารถให้ความหวังสำาหรับอนาคตแก่พวกเขา ตลอดจนเพิ่มพลังความปรารถนาให้ 
พวกเขาต้องการอยู่บนเส้นทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

จงแสวงหาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณขณะเตรียม สอน และเป็นพยานถึงความจริง  ครอบครัวจะได้รับพรเพราะ 
ความพยายามท่ีทุ่มเทของท่าน  เรารักท่านและแสดงความขอบคุณสำาหรับการอุทิศตนรับใช้เพ่ือเสริมสร้างและคุ้มครอง 
เด็กๆ ที่ล้ ำาค่าของเรา

ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

คำาแนะนำาสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน

การสอนพระกิตติคุณ

แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธ ี
(1) ระบุหลักคำาสอน (2) ช่วย 
ให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ 
(3)ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้

หลักคำาสอนในชีวิต

มีออนไลน์: ข้อมูล รูปภาพ 
และแหล่งช่วยที่อ้างในจุลสาร
เล่มนี้มีออนไลน์อยู่ในหมวด 
Serving in the Church 
ของ LDS.org

ใช้จุลสารเล่มนี้เมื่อท่านเตรียมสอนบทเรียน 15 นาที 
ระหว่างช่วงเวลาของการแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์ ท่าน 
อาจเสริมบทเรียนประจำาสัปดาห์ด้วยเนื้อหาจากสื่อการ 
เรียนการสอนอื่นๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ เช่น เพื่อนเด็ก  
หรือ เลียโฮนา  แนวทางต่อไปนี้จะช่วยท่านวางแผนและ
นำาเสนอบทเรียน

รักคนที่ท่านสอน แสดงความรักต่อเด็กๆ โดยรู้จักชื่อ
พวกเขา รู้ถึงความสนใจ พร 
สวรรค์ และความต้องการของ
พวกเขา

สอนหลักคำาสอนด้วยพระวิญ- 
ญาณ ขณะเตรียมบทเรียน จง
สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง 
และพยายามเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของ 
ท่านเองในหลักธรรมท่ีจะสอน  
วิธีนี้จะช่วยให้ท่านสอนด้วย
พระวิญญาณ

เชื้อเชิญให้เรียนรู้  จุลสารเล่มนี้มิได้มุ่งหมายเพียงเพื่อให้ 
ท่านรู้ว่าจะสอน อะไร เท่านั้นแต่รู้ว่าจะสอนและเชื้อเชิญ 
ให้เรียนรู้ อย่างไร ด้วย ท่านจะสอนหลักคำาสอนอย่างม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อท่านทำาตามคำาแนะนำาสามข้อ
ต่อไปนี้ในบทเรียนทุกบท

1. ระบุหลักคำาสอน  แนะนำาหลักคำาสอนที่เด็กต้องเรียนรู้ 
ให้ชัดเจน  คิดหาวิธีทำาสิ่งนี้ทั้งโดยคำาพูดและการแสดง 
ให้เห็น (ดูตัวอย่างได้จากบทเรียนสำาหรับสัปดาห์ที่สี ่
ของเดือนกุมภาพันธ์และสัปดาห์ที่สามของเดือน
กรกฎาคม)

2. ส่งเสริมความเข้าใจ  ท่านต้องให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน 
ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านความหลากหลายของวิธีสอนที่ดึง

พวกเขาให้มีส่วนในการเรียน
รู้ เป็นต้นว่า ร้องเพลง แสดง
บทบาทสมมุติ และอ่านพระ
คัมภีร์

3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้   
 เปิดโอกาสให้เด็กประยุกต์ 
 ใช้หลักคำาสอนในชีวิต  คิด 
 หาวิธีให้พวกเขาได้แสดง 
 ความรู้สึกหรือต้ังเป้าหมาย 
 เกี่ยวกับหลักคำาสอน

จุลสารเล่มนี้จัดเตรียมบทเรียนเต็มรูปแบบให้บางสัปดาห์ 
ในปีน้ี  ส่วนสัปดาห์ท่ีเหลือจะมีแนวคิดให้แต่ไม่ใช่บทเรียน 
เต็มรูปแบบ  เสริมแนวคิดเหล่านั้นด้วยแนวคิดบางอย่าง 
ของท่านเอง  ท่านจะได้แนวคิดจากการอ่านบทเรียนอื่นๆ 
ในจุลสารเล่มนี้  เมื่อมีวันอาทิตย์ที่ห้าให้ใช้เวลานี้ทบทวน 
บทเรียนท่ีสอนก่อนหน้าน้ี  พระวิญญาณจะทรงนำาทางท่าน 
ได้เมื่อท่านวางแผนและเตรียมกิจกรรมสำาหรับบทเรียน
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การเตรียม: สวดอ้อนวอน 
ขอการนำาทางและแสวงหา 
อิทธิพลของพระวิญญาณ ขณะ 
เตรียมช่วงเวลาของการแบ่งปัน 
เมื่อท่านเตรียมและสอนด้วย 
พระวิญญาณ พระองค์จะทรง
ยืนยันความจริงของสิ่งที่ท่าน
สอน (ดู มกรส, หน้า 13)

ทำางานกับผู้นำาดนตรีเม่ือท่านเตรียมบทเรียน  การร้องเพลง 
จะช่วยเสริมน้ำาหนักให้หลักคำาสอนที่ท่านกำาลังสอน  ท่าน 
อาจเชิญครูกับช้ันเรียนของพวกเขามาช่วยสอนพระกิตติ- 
คุณบางส่วนเป็นครั้งคราว

บทเรียนบางบทเสนอแนะให้เชิญผู้พูดมาร่วมชั้นเรียน 
ปฐมวัย  ท่านควรขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขาก่อน 
เชิญบุคคลเหล่านี้มาร่วมชั้นเรียน

ควบคู่กับบทเรียนคือเกร็ดน่ารู้เก่ียวกับการสอนซ่ึงจะช่วย 
ท่านปรับปรุงความสามารถในการสอน  บทเรียนจะรวม 
รูปภาพไว้ด้วยเพื่อช่วยให้ท่านเห็นว่ากิจกรรมมีลักษณะ 
อย่างไร ถึงแม้การพัฒนาทักษะการสอนจะเป็นเร่ืองสำาคัญ 
แต่การเตรียมทางวิญญาณและประจักษ์พยานของท่านจะ 

แนวทางสำาหรับการนำาเสนอการประชุมศีลระลึก

แหล่งช่วยที่ใช ้ในจุลสารเล่มนี้

ตัวย่อต่อไปนี้จะนำามาใช้ในจุลสารตลอดทั้งเล่ม

พด หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก
นสพ หนังสือภาพพระกิตติคุณ
มกรส ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน

บทเรียนหลายบทมีคำาแนะนำาเรื่องการใช้รูปภาพรวมอยู่ 
ด้วย  ท่านสามารถหารูปภาพต่างๆ ได้ใน หนังสือภาพ 
พระกิตติคุณ ชุดภาพคู่มือปฐมวัย นิตยสารศาสนจักร 
และออนไลน์ที่ images.lds.org

อัญเชิญพระวิญญาณมายืนยันหลักคำาสอนเหล่าน้ีในใจเด็ก

ช่วงร้องเพลง
ดนตรีในปฐมวัยควรสร้างบรรยากาศของความคารวะ สอน 
พระกิตติคุณ และช่วยให้เด็กๆ รู้สึกถึงอิทธิพลของพระ 
วิญญาณบริสุทธ์ิและปีติท่ีมาจากการร้องเพลง ในช่วงเวลา 
ของการแบ่งปันควรใช้เวลาร้องเพลงและสอนเพลงประมาณ 
20 นาที ซึ่งจะทำาให้ท่านมีเวลาพอสอนเพลงใหม่และช่วย 
ให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับการร้องเพลง

จุลสารเล่มนี้มีเพลงใหม่หนึ่งเพลงให้เด็กฝึกร้องปีนี้ (ดู  
หน้า 28) นอกจากนี้ยังมีหมวดชื่อว่า “วิธีใช้ดนตรีใน 
ปฐมวัย” (ดูหน้า 26–27) และแนวคิดเพิ่มเติมสำาหรับ
สอนเพลงเด็กรวมอยู่ด้วย (ดูหน้า 3, 11, 17)

หลักสูตรสำาหรับปี 2013

หลักสูตรทั่วไป
บริบาล: จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า; อรุโณทัย: ปฐมวัย 1; 
ลสด 4–7: ปฐมวัย 3; อัศวิน 8–11: ปฐมวัย 5

หลักสูตรพื้นฐาน
อรุโณทัย: ปฐมวัย 1; ลสด 4–7: ปฐมวัย 3;  
อัศวิน 8–11: ปฐมวัย 7

แหล่งช่วย: ท่านสามารถ
หาแหล่งช่วยสอนเพิ่มเติม 
เช่น หน้าระบายสี เรื่องเล่า 
และกิจกรรมใน เพื่อนเด็ก 
เลียโฮนา คู่มือบริบาล และ 
หนังสือภาพพระกิตติคุณ  
ใช้แหล่งช่วยเหล่านี้เสริมบท
เรียนของท่าน หารายชื่อ
แหล่งช่วยประกอบหัวข้อ
พระกิตติคุณเฉพาะเรื่องจาก 
Friend ที่ friend.lds.org 
ด้วย ท่านอาจจะพิมพ์และ
ใช้แหล่งช่วยเหล่านี้ในการ
สอนเด็ก

ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการหรือประธานสาขา ปกติ
ปฐมวัยจะนำาเสนอการประชุมศีลระลึกของเด็กในช่วง
ไตรมาสที่สี่ของปี  ประชุมกับที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการหรือ
ฝ่ายประธานสาขาที่ดูแลปฐมวัยตั้งแต่ต้นปีเพ่ือหารือเร่ือง
แผนขั้นแรก  ขอความเห็นชอบจากเขาเมื่อวางแผนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

วางแผนให้เด็กนำาเสนอโปรแกรมตามหัวข้อช่วงเวลา
ของการแบ่งปันในแต่ละเดือน จดบันทึกคำาพูดและ
ประสบการณ์ส่วนตัวของเด็กตลอดทั้งปีเพื่ออาจนำามาใช้
ในการนำาเสนอได้  เมื่อท่านวางแผนให้เด็กแบ่งปันสิ่งที ่

พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อของปีน้ี ให้คิดหาวิธีที่พวก
เขาจะสามารถชว่ยให้ผูเ้ข้ารว่มการประชมุมุง่ความสนใจไป
ยงัหลกัคำาสอนพระกติตคุิณท่ีพวกเขากำาลงัสอน  สมาชกิ
คนหนึ่งในฝ่ายอธิการจะสรุปการประชุมด้วยคำาพูดสั้นๆ

ขณะเตรียมนำาเสนอ พึงนึกถึงแนวทางต่อไปนี้

• การฝึกซ้อมไม่ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือเบียดบัง 
เวลาครอบครัวโดยไม่จำาเป็น

• รูปภาพ เครื่องแต่งกายสำาหรับการแสดง และการนำา
เสนอด้วยสื่อไม่เหมาะสำาหรับการประชุมศีลระลึก
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มกราคม

ชีวิตก่อนเกิด ชีวิตมรรตยั ชีวิตหลงัความตาย

กิจกรรมต่อเนื่องหนึ่งปี:  
แบ่งปันสั้นๆ ถึงวิธีที่ท่านรับรู้ว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่าน ใส่สิ่งของ
ชิ้นเล็กๆ (เช่น ก้อนสำาลี ถั่วหนึ่ง
เมล็ด หรือก้อนกรวดหนึ่งก้อน) 
ในขวดโหลหรือภาชนะใส ตลอดปี
นั้นให้เด็กๆ แบ่งปันวิธีที่พวกเขา
รับรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและ 
รักพวกเขา ทุกครั้งที่เด็กแบ่งปัน  
ให้เด็กเติมสิ่งของอีกหนึ่งชิ้นลง 

ในขวดโหล พูดถึงขวดโหล
บ่อยๆ โดยชี้ให้เห็นว่ามีหลาย
วิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง
แสดงความรักต่อเรา

ฉันเป็นลูกพระผู ้เป็นเจ ้� และ
พระองค์ทรงมีแผนสำ�หรับฉัน
“พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:16)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของฉัน พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักฉัน

เพลง: “ฉันลูกพระผู้ 
เป็นเจ้า”
(พด, หน้า 2–3)

แผน
ของพ

ระบิด
าบน

สวรร
ค์

เป็นแ
ผนแ

ห่งค
วามส

ุข

ปรับกิจกรรม ให้เหมาะกับ
ขนาดของปฐมวัย การแบ่ง
ปฐมวัยกลุ่มใหญ่ออกเป็น 
กลุ่มเล็กเพื่ออ่านพระคัมภีร์ 
เปิดโอกาสให้เด็กหลายคนมี
ส่วนร่วม ท่านไม่จำาเป็นต้อง
แบ่งปฐมวัยที่มีจำานวนน้อย
ออกเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กทุก
คนเข้าร่วม

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกมทายคำา): บอกเด็กๆ ว่าท่าน 
กำาลังนึกถึงใครคนหน่ึงท่ีรักเรา รู้จักเราแต่ละคน ช่วยเหลือ 
เรา และอยู่ไกลมาก ขอให้พวกเขาทายว่าท่านกำาลังนึกถึง 
ใคร (พระบิดาบนสวรรค์) สนทนาความสัมพันธ์ของเรา 
กับพระบิดาบนสวรรค์ เชิญชวนเด็กๆ พูดซ้ำาพร้อมกันว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของฉัน พระ 
องค์ทรงรู้จักและทรงรักฉัน”

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): แบ่งเด็กออกเป็น 
กลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มอ่านอีนัส 1:5, โมเสส 1:6, และ  
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17 และสนทนาว่าพระเจ้าทรง 
เรียกศาสดาพยากรณ์แต่ละท่านว่าอย่างไร ถามเด็กๆ ว่า  
“ถ้าพระบิดาบนสวรรค์เสด็จมาเยี่ยมหนู พระองค์จะทรง 

ระบุหลักคำาสอน:  เขียน 
ใ น แผ่ น ก ร ะ ด าษ ว่ า  
“แผนของพระบิดาบน 
สวรรค์ เป็นแผนแห่ง 
ความสุข” เอากระดาษ 
แผ่นนั้นใส่ในกล่องและ 
ห่อให้เหมือนของขวัญ  
ชูของขวัญและบอก 
เด็กๆ ว่าข้างในมีบาง
อย่างที่จะทำาให้พวกเขา

มีความสุข ให้พวกเขาทายว่าน่าจะเป็นอะไร จากนั้นแกะ
ของขวัญและให้เด็กคนหนึ่งอ่านประโยคนั้นให้ชั้นเรียน 
ฟัง อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนเพื่อให้เรามี
ความสุขและได้อยู่กับพระองค์อีกครั้ง

สัปดาห์ 2 และ 3: แผนของพระบิดาบนสวรรค์เป็นแผนแห ่งความสุข

เรียกหนูว่าอะไร” แสดงประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
รู้จักชื่อเราแต่ละคน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลง): ให้เด็กยืนเป็นวงกลม 
และส่งของหลายชิ้นที่ใช้แทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า 
ต่อลูกๆ ของพระองค์ไปรอบๆ ขณะพวกเขาร้องเพลง  
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (พด, หน้า 2–3) หรือ “ฉันรู้ 
ว่าพระบิดาทรงพระชนม์” (พด, หน้า 8) ของต่างๆ  
อาจได้แก่ พระคัมภีร์ รูปศีลระลึก ผลไม้หนึ่งชิ้น หรือรูป
ครอบครัว หยุดร้องเป็นช่วงๆ และให้เด็กที่ถือของบอก
หนึ่งวิธีที่พวกเขารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักพวกเขา ทำาซ้ำา
เท่าที่เวลาเอื้ออำานวย

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและตอบคำาถาม): แจกบัตร 
คำาที่เขียนคำาถามแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ชั้นเรียนละหนึ่งใบ

ชีวิตฉันมีอะไร และเริ่มต้นที่ใด
การเลือกของฉันคืออะไร และฉันควรแสวงหาอะไร
ฉันควรทำาตามอะไร และฉันสามารถยึดมั่นในสิ่งใด
ฉันจะรู้สึกอย่างไรถ้าฉันทำาตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า

ร้องเพลงสองบรรทัดแรกของ “ฉันจะทำาตามแผนของ 
พระเจ้า” (พด, หน้า 86–87) และสนทนาคำาตอบของ 
คำาถามข้อแรก ทำาซ้ำากับเนื้อเพลงที่เหลือและคำาถามข้อ
อื่นๆ

ส่งเสริมความเข้าใจ (แต่งประโยคให้สมบูรณ์):  วางรูปแทน 
ชีวิตก่อนเกิด ชีวิตมรรตัย และชีวิตหลังความตายไว้สาม 
ที่ในห้อง วาดหน้ายิ้มลงบนกระดาษแผ่นหนึ่ง บอกเด็กๆ 
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แสดงความรัก: “เมื่อเรา
แสดงความรักต่อคนที่เรา

สอน เขาจะรับพระวิญญาณ

ง่ายขึ้น” (มกรส, หน้า 
31) ท่านจะรักเด็กมากขึ้น
เมื่อท่านสวดอ้อนวอนให้

พวกเขา รู้ความสนใจและ

ข้อกังวลของพวกเขา เรียก

ชื่อพวกเขา และตั้งใจฟัง

พวกเขา

การให้เด็กทุกคนทำากิจกรรม 
ตลอดเวลาจะช่วยให้เด็กสนใจ 

และเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วน
ร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้

ว่าทุกครั้งที่ท่านชูหน้ายิ้ม พวกเขาควรพูดว่า “มีความ 
สุข” เข้าไปยืนใกล้รูปชีวิตก่อนเกิดและอธิบายเร่ืองสภาใน 
สวรรค์ เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ ให้เด็กต่อท้ายประโยคของ 
ท่านด้วยคำาว่า “มีความสุข” เมื่อท่านชูหน้ายิ้ม ตัวอย่าง 
เช่น “พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรา มีความสุข 
พระองค์ทรงบอกเราเก่ียวกับแผนของพระองค์ที่ส่งเรา 
มาแผ่นดินโลกและรับร่างกาย พระองค์ตรัสว่าเราจะ มี
ความสุข ถ้าเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ 
ทรงรู้ว่าเราต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อทรงช่วยให้เรา มี 
ความสุข เพราะพวกเราไม่ดีพร้อม เมื่อเราได้ฟังแผน 
ของพระบิดาบนสวรรค์ เรา มีความสุข มากจนเราโห่ร้อง 
ด้วยความยินดี!” ทำากิจกรรมนี้ต่อเมื่อท่านย้ายไปอีกที่ 
หนึ่งและอธิบายเรื่องแผนแห่งความสุข “หนูมาอยู่กับ

ระบุหลักคำาสอน: เตรียมบัตรคำาสองใบ ใบหนึ่งเขียนว่า  
“ฉันมีสิทธิ์เสรี” และอีกใบหนึ่งเขียนว่า “ฉันต้องรับผิด 
ชอบการเลือกของฉัน” แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้
เด็กสองคนออกมาหน้าชั้น ขอให้เด็กคนหนึ่งชูบัตรคำาใบ
แรก และให้กลุ่มหนึ่งยืนขึ้นพูดว่า “ฉันมีสิทธิ์เสรี” ขอ
ให้เด็กอีกคนชูบัตรคำาใบที่สอง และให้อีกกลุ่มยืนขึ้นพูด
ว่า “ฉันต้องรับผิดชอบการเลือกของฉัน” ทำาซ้ำาหลายๆ 
ครั้งโดยให้แต่ละกลุ่มได้พูดแต่ละประโยค

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องผลลัพธ์): ถามเด็กว่า 
ผลจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาเลือกไม่กินอาหาร แตะเตา 
ร้อนๆ ไปโบสถ์ หรือมีเมตตาต่อผู้อื่น อธิบายว่าพระ
บิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงต้องการให้เราเลือกทำา
สิ่งที่ดีและรับพรจากการเลือกเหล่านั้น 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม): เขียนการเลือกที่ดี 
บางอย่างและการเลือกที่ไม่ดีบางอย่างซึ่งเด็กอาจจะทำา 
ไว้บนแถบกระดาษหลายๆ แผ่น เอาแถบกระดาษใส่ใน 

ขอให้เด็กร้องสร้อยเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (พด,  
หน้า 2–3) กับท่านและคอยฟังคำาที่พวกเขาอยากให้มีคน 
ทำาให้ เขียนคำาตอบของเด็กๆ (พา นำา เดินเคียงข้าง ช่วย 
สอน) บนกระดาน ถามคำาถามหนึ่งข้อเกี่ยวกับคำาแต่ละ
คำา ตัวอย่างเช่น “ใครนำาเรา” หรือ “ทำาไมหนูอยากให้มี 

สัปดาห์ 4: ฉันมีสิทธิ์เสรี และฉันต ้องรับผิดชอบการเลือกของฉัน

ความช่วยเหลือสำาหรับผู้นำาดนตรี

ครอบครัว และพวกเขา มีความสุข มากเมื่อหนูเกิด” 
“เรา มีความสุข เมื่อเราเลือกทำาสิ่งชอบธรรม” “เราจะ  
มีความสุข เมื่อได้อยู่กับครอบครัวเราและพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซูคริสต์ตลอดไปในอาณาจักรซีเลสเชียล” 
เพ่ิมเติมรายละเอียดเรื่องแผนให้เหมาะกับอายุและความ
เข้าใจของเด็ก

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (วาดรูป): แจกกระดาษรูปหน้า 
ยิ้มที่เขียนคำาว่า “แผนของพระบิดาบนสวรรค์เป็นแผน 
แห่งความสุข” ให้เด็กแต่ละคน เชิญชวนพวกเขาให้วาด
รูปบางอย่างในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ที่ทำาให้พวก 
เขามีความสุข เป็นพยานว่าแผนของพระบิดามีไว้เพื่อ 
ความสุขชั่วนิรันดร์ของเรา

ภาชนะ ให้เด็กตั้งแถวสองแถว แถว “การเลือก” และ 
แถว “ผลลัพธ์” ให้เด็กคนแรกในแต่ละแถวเดินมาหน้า 
ช้ันขณะทุกคนร้องเพลง 
“เลือกให้ดี” ท่อนแรก 
(เพลงสวด, บทเพลง 
ที่ 122) ให้เด็กใน 
แถว “การเลือก” ดึง 
แถบกระดาษออกมา 
อ่านการเลือกหน่ึงอย่าง 
ให้เด็กอีกคนบอกผลท่ี 
อาจเกิดจากการเลือก 
นั้น ให้เด็กที่เหลือยก 
น้ิวโป้งข้ึนถ้าการเลือก 
น้ันดีและคว่ำานิ้วโป้ง
ลงถ้าการเลือกน้ันไม่
ดี ทำาต่อไปเท่าที่เวลา
เอื้ออำานวย

คนเดินเคียงข้างหนู” เป็นพยานถึงพรของการมีพ่อแม่ 
ครู ผู้นำา ศาสดาพยากรณ์ พระคัมภีร์ และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ช่วยให้เราพบทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
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กุมภาพันธ์

เพลง: “พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรักฉัน”
(พด, หน้� 16–17)

แสวงหาพระวิญญาณ: 
สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง
และแสวงหาอิทธิพลของ 
พระวิญญาณขณะที่ท่าน
เตรียมช่วงเวลาของการ 
แบ่งปัน ขณะเตรียมและ 
สอนด้วยพระวิญญาณ 
พระองค์จะทรงยืนยันความ
จริงของสิ่งที่ท่านสอน

แผ่นดินโลกสร้างไว้ให้ลูกๆ  
ของพระบิด�บนสวรรค ์
“เราจะรังสรรค์แผ่นดินโลกแห่งหนึ่งซึ่งบนนั้นวิญญาณเหล่านี้จะพำานัก; และพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้,  
เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำาสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่” 
(อับราฮัม 3:24–25)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า  
“เด็กๆต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงสร้างโลกภายใต้การกำากับดูแลของพระบิดาบนสวรรค์

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูป): ให้ดูรูปโลกและถามเด็กๆ ว่า 
ใครสร้างโลก อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้างโลกภายใต้ 
การกำากับดูแลของพระบิดาบนสวรรค์ จากนั้นให้ดูรูปพระ 
เยซูคริสต์และเชิญชวนเด็กๆ ให้พูดว่า “พระเยซูคริสต์ 
ทรงสร้างโลก”

ส่งเสริมความเข้าใจ (วาดรูป): บอกเด็กๆ ว่าส่วนหนึ่ง 
ในแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์คือสร้างโลก
ไว้ให้เรามารับร่างกายเพื่อให้เราเติบโตและเรียนรู้ วาด 
วงกลมบนกระดานหกวงและเขียนหมายเลขกำากับ แบ่ง 
เด็กออกเป็นหกกลุ่ม และขอให้แต่ละกลุ่มอ่านข้อความ 
พระคัมภีร์ต่อไปนี้เกี่ยวกับหกวันของการสร้าง: ปฐมกาล 
1:1–5 (วัน 1); ปฐมกาล 1:6–8 (วัน 2); ปฐมกาล 
1:9–13 (วัน 3); ปฐมกาล 1:14–19 (วัน 4); ปฐมกาล 
1:20–23 (วัน 5); ปฐมกาล 1:24–31 (วัน 6) ขอให้ 
แต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นทีละกลุ่มแล้วบอกเด็กคนอื่นๆ 

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูป): ให้ดูรูปอาดัมและเอวา บอก 
เด็กๆ ว่าอาดัมกับเอวาเป็นบุคคลคู่แรกที่มายังโลกนี้และ 
ได้รับร่างกาย พระผู้เป็นเจ้าทรงวางพวกท่านไว้ในสวน
เรียกว่าเอเดน อธิบายว่าเมื่อพวกท่านออกจากสวน เรา 
จึงได้มาโลกนี้ การออกจากสวนของพวกท่านเรียกว่าการ 
ตก เขียนบนกระดานว่า “การตกเป็นส่วนหนึ่งในแผน
ของพระผู้เป็นเจ้า” และให้เด็กๆ พูดประโยคนี้พร้อมกับ
ท่าน

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาหลักคำาสอน): วาดวงกลม 
สองวงบนกระดาน และเขียนที่วงหนึ่งว่า โลกวิญญาณ  
และอีกวงหนึ่งว่า แผ่นดินโลก อธิบายว่าเมื่ออาดัมและ 
เอวาอยู่ในสวนเอเดน เราอยู่ในโลกวิญญาณ ให้ดูรูปเด็กๆ 
กลุ่มหนึ่งและติดรูปนั้นไว้บนกระดานในวงกลม “โลก 
วิญญาณ” อธิบายว่าหลังจากอาดัมและเอวาออกจากสวน 

วา่เกดิอะไรขึน้ในวนัทีพ่วกเขาอา่น และวาดรปูแทนวนันั้น 
ในวงกลมที่มีหมายเลขตรงกัน อ่านปฐมกาล 2:1–3 
ด้วยกัน ทบทวนกับเด็กๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นในการสร้าง
แต่ละวัน

เราก็ได้มาโลกนี้ ขอให้เด็กคนหนึ่งย้ายรูปเด็กๆ ไปที่ 
วงกลม “แผ่นดินโลก” ขอให้เด็กๆ ยกนิ้วโป้งขึ้นถ้า 
พวกเขาคิดว่าการตกดี และเชิญเด็กคนหนึ่งอธิบายว่า 
เพราะเหตุใด

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกมจับคู่): เตรียมวลีที่เข้าคู่ 
กันหลายๆ คู่เกี่ยวกับพรที่เราประสบในความเป็นมรรตัย  
(ตัวอย่างเช่น ร่างกาย ครอบครัว การเลือกระหว่าง 
ความดีและความชั่ว โอกาสให้เรียนรู้ สุขภาพและความ 
เจ็บป่วย ความสุขและความเศร้า ความเบิกบานและ 
ความเจ็บปวด) ติดกระดาษคว่ำาหน้าไว้บนกระดาน ขอ 
ให้เด็กผลัดกันเลือกกระดาษสองชิ้นแล้วดูว่าวลีเข้าคู่กัน 
หรือไม่ เมื่อเข้าคู่กันให้สนทนาว่าเหตุใดสิ่งนั้นจึงเป็นพร

สัปดาห์ 2: การตกเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู ้เป็นเจ้า
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พระองค์ทรงส่งฉันมาแผ่นดินโลกนี้ 
เพื่อรับ_________และรับการทดสอบ

คพ. 10:5

คพ. 59:9–10 คพ. 119:4

คพ. 1:37

ภาพวาด: กระตุ้นเด็กๆ 

ให้นำารูปของพวกเขาไปให้

ครอบครัวดูและสนทนา

กับครอบครัว นี่จะช่วยให้

พวกเขาจำาสิ่งที่เรียนรู้ได้ 

อีกทั้งเปิดโอกาสให้พ่อแม่

ได้สนทนาหลักธรรมพระ

กิตติคุณกับลูกๆ ของตน 

(ดู มกรส, หน้า 167)

เด็กสามารถเป็นทัศนูปกรณ์ที่ดีที่สุดของท่าน
  
 ป

าก
  
   

  เข
า่        หู       สมอง      ตา       เทา้       มือ

   
   

หวั
ใจ

สัปดาห์ 3: พระองค์ทรงส ่งฉันมาแผ่นดินโลกเพื่อรับร ่างกายและรับการทดสอบ

สัปดาห์ 4: ถ ้าฉันรักษาพระบัญญัติ ฉันจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง

ระบุหลักคำาสอน (ดูภาพ): เขียนบนกระดานว่า “พระองค์ 
ทรงส่งฉันมาแผ่นดินโลกนี้เพื่อรับ______และรับการ 
ทดสอบ” ขอให้เด็กคนหนึ่งมาหน้าชั้นและวาดร่างกาย 
ตนเองบนกระดานหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ ขอให้เด็ก 
บอกท่านว่าเขากำาลังวาดอะไร (ร่างกาย) เติมลงในช่อง 
ว่างและให้เด็กพูดทั้งประโยคพร้อมกัน

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): เขียนบนกระดานว่า “ถ้า 
ฉันรักษา___________ฉันจะได้อยู่กับพระบิดาบน 
สวรรค์อีกครั้ง” ฮัมเพลง “รักษาพระบัญญัติ” (พด, หน้า 
68) ให้เด็กยืนเมื่อพวกเขาจำาเพลงได้และฮัมเพลงพร้อม 
กับท่าน ถามว่า “เราต้องทำาอะไรจึงจะได้อยู่กับพระบิดา 
บนสวรรค์อีกครั้ง” เขียน “พระบัญญัติ” ในช่องว่างบน
กระดาน ให้เด็กร้องเพลงกับท่าน

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องพระบัญญัติ): ให้เด็ก 
สองสามคนบอกกฎบางอย่างที่บิดามารดาตั้งไว้เพื่อให้ 
สมาชิกครอบครัวปลอดภัย ถามว่า “เกิดอะไรขึ้นเมื่อ 
หนูเชื่อฟังกฎ” เขียนแนวคิดของพวกเขาไว้บนกระดาน  
อธิบายว่าบิดามารดาแสดงความรักเมื่อพวกท่านตั้งกฎ  
ถามว่า “เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระ 
บิดาบนสวรรค์” เขียนความเห็นบางอย่างของเด็กไว้บน

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมใช้ร่างกาย): ทำาแกนหมุนแสดงภาพอวัยวะต่างๆ  
ของร่างกาย (ดูตัวอย่างด้านล่าง) สนทนาสิ่งต่างๆ ที่ 
ร่างกายของเราทำาได้ และเชิญชวนเด็กๆ ให้ทำาสิ่งเหล่า
นั้นพร้อมกับท่าน (ตัวอย่างเช่น กระดิกนิ้ว กระทืบ 
เท้า และหมุนตัวไปรอบๆ) อธิบายว่าเหตุผลข้อหนึ่งที่ 
เรามาโลกนี้คือรับการทดสอบเพื่อดูว่าเราจะใช้ร่างกายใน 
การเชื่อฟังคำาสอนของพระบิดาบนสวรรค์หรือไม่ ขอให้ 
เด็กๆ ผลัดกันหมุนเข็มและบอกว่าพวกเขาสามารถใช ้
อวัยวะส่วนนั้นเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร (ถ้า 
ท่านไม่สามารถทำาแกนหมุนได้ ให้ชี้อวัยวะส่วนต่างๆ  
และขอให้เด็กบอกท่านว่าพวกเขาสามารถใช้อวัยวะส่วน 
นั้นเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร) ขอให้เด็กๆ  
ร้องเพลง “ศีรษะ ไหล่ เข่า และเท้า” (พด, หน้า 129)

กระดาน อธิบายว่าการเชื่อฟังกฎของบิดามารดาจะทำาให้ 
พวกเขาปลอดภัยฉันใด การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระ 
บิดาบนสวรรค์จะช่วยให้พวกเขาปลอดภัยฉันนั้น แสดง 
ประจักษ์พยานของท่านว่าถ้าเราเชื่อฟังพระบัญญัติ เราจะ
สามารถกลับไปอยู่กับพระองค์ได้อีก

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (อ่านพระคัมภีร์): แจกดินสอกับ 
กระดาษที่แบ่งเป็นสี่ส่วนให้เด็กแต่ละคน พร้อมข้อพระ 
คัมภีร์ที่เขียนไว้ในแต่ละส่วน: คพ. 1:37, คพ. 10:5,  
คพ. 59:9–10 และ คพ. 119:4 ให้เด็กอ่านพระคัมภีร์แต่ 
ละข้อด้วยกันทั้งชั้น สนทนาเรื่องพระบัญญัติที่ข้อนั้นพูด 
ถึง และวาดรูปเก่ียวกับพระบัญญัติข้อดังกล่าวในกระดาษ 
ของพวกเขา เมื่อวาดเสร็จแล้ว ขอให้เด็กแบ่งปันว่าการ 
รักษาพระบัญญัติจะช่วยพวกเขาเตรียมอยู่กับพระบิดา
บนสวรรค์อีกครั้งอย่างไร

คลิกที่นี่ไปยังแกนหมุน

คลิกที่นี่ไปยังเอกสารแจก
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เพลง: “ถ้าพระผู้ช่วย 
ยืนเคียงข้างฉัน”
(หน้� 28 ในโครงร�่งนี้)

ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี: 
การชมเชยพฤติกรรมที่ดีของ
เด็กจะส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี
มากกว่าขอให้เด็กเลิกแสดง
พฤติกรรมไม่ดี

มีนาคม

เด็กๆ จะมีความคารวะมากขึ้นเมื่อพวกเขามีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้ ในกิจกรรมนี้ การให้เด็กๆ ยืนและนั่งด้วย 

ความคารวะจะช่วยให้พวกเขาสนใจตลอด

พระเยซูคริสต ์คือพระผู้ช่วยใหร้อดของเร�
“เจ้าจงสดับฟังถ้อยคำาเหล่านี้. ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, พระผู้ช่วยให้รอดของโลก” (คพ. 43:34)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า  
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงสอนพระกิตติคุณและทรงเป็นแบบอยา่งสำาหรับเรา

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): ร้องเพลง “แสนสนุก” ด้วย 
กันหลายๆ ครั้ง (พด, หน้า 129) โดยให้เด็กหลายๆ คน 
เลือกท่าประกอบ อธิบายว่าเมื่อเราทำาท่าตามคนอื่น เรา 
กำาลังทำาตามแบบอย่างของเขา ถามว่าใครเป็นแบบอย่าง
ที่สมบูรณ์แบบให้เราทำาตาม (พระเยซูคริสต์) ให้เด็กๆ 
พูดพร้อมกันว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา”

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): ติดรูปเหตุการณ์ 
ต่อไปนี้ไว้บนกระดาน: พระคริสต์ทรงรับบัพติศมา พระ 
คริสต์กับเด็กๆ พระคริสต์ทรงสวดอ้อนวอน และพระ 
คริสต์ทรงสอน อ่านข้อพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
ด้วยกัน และขอให้เด็กอธิบายว่าพระคริสต์ทรงสอนอะไร 
ในพระคัมภีร์ข้อนั้น: มาระโก 16:15; ยอห์น 13:34–35; 
3 นีไฟ 11:37; 3 นีไฟ 18:19 ชี้แต่ละรูปช้าๆ และ 
ให้เด็กยืนขึ้นเมื่อท่านช้ีรูปที่แสดงว่าพระคริสต์ทรงทำาสิ่ง 
ที่พระองค์ทรงสอนในข้อพระคัมภีร์ที่ท่านอ่าน ทำาซ้ำากับ
พระคัมภีร์ข้อที่เหลือ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (วาดรูป): แจกกระดาษให้เด็ก 
คนละแผ่น และให้พวกเขาวาดรูปตนเองกำาลังทำาตามแบบ 
อย่างของพระคริสต์ ตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะวาดรูปตัว 
เขากำาลังรับบัพติศมา สอนพระกิตติคุณให้เพื่อน หรือ 
ช่วยใครบางคน ขอให้เด็กสองสามคนเอารูปของตนให ้
เด็กคนอื่นๆ ดู และกระตุ้นพวกเขาให้นำาภาพวาดไปให ้
ครอบครัวดู

ระบุหลักคำาสอน (เติมคำาในช่องว่าง): ก่อนเริ่มปฐมวัยให้ 
เขียนบนกระดานว่า “เพราะ_________ของพระคริสต์  
ฉนัจงึสามารถ_______ และ_______อยูก่บั_______  
ได้อีก” เขียนคำาว่า การชดใช้ กลับใจ และ พระผู้เป็นเจ้า  
ในบัตรคำาละใบและติดไว้ใต้เก้าอี้สามตัวในห้อง ให้เด็กหา 
บัตรคำาแล้วนำามาติดไว้บนกระดานในตำาแหน่งที่ถูกต้อง 
อ่านประโยคนั้นพร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และตอบคำาถาม): ติด 
รูปพระคริสต์ในเกทเสมนีและการตรึงกางเขนไว้บนกระดาน 
เอากระดาษแผ่นเล็กหลายๆ แผ่นปิดรูปไว้ เขียนคำาถาม
ในกระดาษแต่ละแผ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ 
และข้อพระคัมภีร์อ้างอิงจาก มัทธิว 26–27 หรือ ลูกา 
22–23 ที่มีคำาตอบอยู่ในนั้น (ตัวอย่างเช่น: พระเยซู 
เสด็จไปสวดอ้อนวอนที่ใด มัทธิว 26:36) แบ่งเด็กออก
เป็นกลุ่มๆ และขอให้แต่ละกลุ่มค้นดูในพระคัมภีร์และหา
คำาตอบของคำาถาม ให้กลุ่มบอกคำาตอบแล้วเอากระดาษ
คำาถามแผ่นนั้นออกเพื่อให้เห็นรูป

สัปดาห์ 2: เพราะการชดใช้ของพระคริสต์ ฉันจึงสามารถกลับใจและอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า 
ได ้อีก
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ทัศนูปกรณ์: เด็กๆ  
ตอบสนองต่อทัศนูปกรณ์ 
ได้ดี ความหลากหลาย 
ของทัศนูปกรณ์จะทำาให้เด็ก 
สนใจตลอด (ดู มกรส, 
หน้า 89–90)

เพื่อปรับกิจกรรมการอ่านพระคัมภีร์ให้เหมาะกับเด็กเล็ก ขอให้พวกเขาฟัง 
ขณะที่ท่านอ่านและยืนเมื่อพวกเขาได้ยินคำาหรือวลีใดวลีหนึ่ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ดูบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): สนทนา 
ความหมายของคำาว่า การชดใช้ และ การกลับใจ และ 
อธิบายว่าการชดใช้สามารถเป็นพรแก่เราได้อย่างไร (ดู  
แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004],  
หน้า 3–7, 9–17) ให้เด็กดูของขวัญ ขอให้เด็กคนหนึ่ง 
พยายามมอบของขวัญแก่เด็กอีกคนหนึ่งและให้เด็กคน
นั้นปฏิเสธไม่ยอมรับ อธิบายว่าเมื่อเราไม่รับของขวัญที่มี
คนมอบให้ เราย่อมไม่ได้รับพรจากของขวัญนั้น ให้เด็กๆ  
คอยฟังสิ่งที่พวกเขาต้องทำาเพื่อให้ได้รับของประทานแห่ง 
การชดใช้ขณะอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 19:16  
ด้วยกัน

สัปดาห์ 3: เพราะพระเยซูทรงฟื้นคืน
พระชนม ์ ฉันจึงฟื้นคืนชีวิตเช ่นกัน

ระบุหลักคำาสอน (สนทนาคำาว่า “พระผู้ช่วยให้รอด”): ให ้
ดูสิ่งของบางอย่างหรือรูปผู้ที่อาจจะช่วยชีวิตเราได้ (เช่น  
แพทย์ ตำารวจ หรือเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต) และสนทนาว่า 
พวกเขาจะช่วยชีวิตเราอย่างไร ให้ดูรูปพระเยซู และอธิบาย 
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระองค์เดียวที่มีเดชานุภาพช่วยให้ 
เรารอดจากผลนิรันดร์ของความตายและบาป เขียนบน 
กระดานว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา” และอ่านกับเด็กโดยเน้นคำาว่า “พระผู้ช่วยให้รอด”

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (บอกเล่าความรู้สึก): เขียนบน
กระดานว่า “ฉันขอบพระทัยที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์
เพราะ…” เชิญสมาชิกวอร์ดคนหนึ่งซึ่งสูญเสียคนที่เขา
รักมาปฐมวัยและแบ่งปันสั้นๆ ว่าเขาขอบพระทัยสำาหรับ
การฟื้นคืนพระชนม์เพราะเหตุใด ถามเด็กว่าพวกเขารู้จัก
ใครบ้างที่เสียชีวิต และให้พวกเขาหลับตานึกถึงบุคคล
นั้น ขอให้เด็กบางคนยืนและเติมประโยคบนกระดานให้
สมบูรณ์แล้วบอกว่าการฟื้นคืนพระชนม์มีความหมายต่อ
พวกเขาอย่างไร

ระบุหลักคำาสอน (ฟังเร่ืองเล่า): ใช้ภาพประกอบจากหน้า 
123 ในคู่มือบริบาล (ดูคำาแนะนำาในหน้า 121) เพื่อเล่า
เรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ (ดู ยอห์น 19:41–42; 20:1, 
11–18) อธิบายว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ 
พระวรกายและพระวิญญาณของพระองค์กลับมารวมกัน
อีกครั้ง นี่ทำาให้เราทุกคนฟื้นคืนชีวิตได้ ให้เด็กพูดว่า 
“เพราะพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ ฉันจึงฟื้นคืนชีวิต
เช่นกัน”

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาความรู้สึก): เขียนคำาต่างๆ 
บนกระดานซึ่งบอกความรู้สึกของเหล่าสาวกในวันท่ีพระ
เยซูสิ้นพระชนม์ (เช่น ระทมทุกข์ เศร้าโศก เสียใจ และ 
ผิดหวัง) ให้เด็กๆ เสนอคำาตรงข้าม (เช่น ความสุข ปีติ 
ความหวัง และศรัทธา) และเขียนไว้บนกระดาน อธิบาย
ว่าความรู้สึกเหล่านี้คือความรู้สึกของเหล่าสาวกเมื่อพระ
เยซูฟื้นคืนพระชนม์ สนทนาพรบางอย่างที่มาจากการรู้ว่า
เราจะฟื้นคืนชีวิต (ดู อิสยาห์ 25:8; แอลมา 22:14)

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ฟังเรื่องราว 
พระคัมภีร์): เล่าเรื่องราวพระคัมภีร์บางเรื่องให้เด็กๆ ฟัง 
เกี่ยวกับคนที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยให้รอดจากบาป  
(ตัวอย่างเช่น แอลมาผู้บุตร [ดู แอลมา 36:6–24], อีนัส 
[ดู อีนัส 1:1–8], ซีเอสรอม [ดู แอลมา 15:3-12], 
บิดาของลาโมไน [ดู แอลมา 22:1–26] หรือชายที่มีคน 
พามาหาพระเยซู [ดู ลูกา 5:17–26]) อธิบายว่าโดย 
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เราทุกคนสามารถรอด 
จากบาปได้ เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดของเรา และขอให้เด็กสองสามคนแสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระองค์

สัปดาห์ 4: พระเยซูคริสต ์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
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เพลง: เพลงตามที่ท่าน
เลือกจาก  
หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก

เป็นพยาน: เมื่อท่านสอน
เด็ก ให้ใช้โอกาสเป็นพยาน
สั้นๆ เกี่ยวกับความจริง
พระกิตติคุณ (ดู มกรส, 
หน้า 45)

การวาดรูปช่วยให้เด็กแสดงความความเข้าใจในหลักธรรมพระกิตติคุณ  
เด็กๆ ชอบดูรูปที่ตนเองวาดใช้เป็นทัศนูปกรณ์

เมษายน พระเยซูคริสตท์รงฟื้นฟูศ�สนจักร
ของพระองค ์ในยุคสุดท้าย
“เราส่งความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของเราออกไปโดยมือผู้รับใช้ของเราโจเซฟ” (คพ. 35:17)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: หลังจากพระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค ์สิ้นชีวิต  
ความจริงพระกิตติคุณสูญหายไป

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูป): นำากระดาษแผ่นเล็กหลายๆ แผ่น 
มาปิดภาพนิมิตแรก ขอให้เด็กนำากระดาษออกทีละแผ่น  
ให้พวกเขายกมือเงียบๆ เมื่อรู้ว่าภาพนั้นคืออะไร หลัง 
จากนำากระดาษออกไปหมดแล้ว ขอให้เด็กๆ บอกท่าน
ว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพนั้น

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): ให้เด็กดูข้อ 
พระคัมภีร์ที่เราสามารถอ่านคำาพรรณนาประสบการณ์ของ 
โจเซฟ สมิธในป่าศักดิ์สิทธิ์ (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ  
1:14–19) อ่านหรือขอให้เด็กบางคนอ่านข้อต่างๆ  ท่ีบรรยาย 
เหตุการณ์น้ัน ท่านอาจต้องการขอให้เด็กเล็กทำาท่าประกอบ 
ง่ายๆ เช่น ยืน เหยียดแขนเหมือนต้นไม้ หรือกอดอก 

ระบุหลักคำาสอน (สนทนา): ขอให้เด็กบอกสิ่งที่พระเยซู 
ทรงสอนเม่ือคร้ังประทับบนแผ่นดินโลก ให้ดูรูปพระคริสต์ 
ทรงแต่งตั้งอัครสาวก อธิบายว่าหลังจากพระคริสต์สิ้น 
พระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ เหล่าอัครสาวกสอนพระ 
กิตติคุณแต่คนเป็นอันมากไม่ยอมฟังพวกเขา ไม่นาน 
อัครสาวกก็สิ้นชีวิตและไม่มีการสอนความจริงสำาคัญบาง 

ประหนึ่งกำาลังสวดอ้อนวอน ถามเด็กว่าพวกเขาจะรู้สึก
อย่างไรถ้าได้เห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ทรงปรากฏและตรัสกับโจเซฟ สมิธ สนทนาความสำาคัญ
ของเหตุการณ์นี้

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันประจักษ์พยาน): ให้เด็กๆ 
ร้องเพลง “ป่าละเมาะศักดิ์สิทธิ์” (เลียโฮนา, เม.ย. 2001 
หน้า พ-9) แสดงประจักษ์พยานต่อจากนั้นว่าพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ  
ขอให้เด็กสองสามคนแบ่งปันประจักษ์พยานเก่ียวกับ
นิมิตแรก

อย่างเกี่ยวกับพระกิตติคุณอีกเลย เขียนบนกระดานว่า 
“หลงัจากพระเยซคูริสตแ์ละเหล่าอัครสาวกสิน้ชีวิต ความ 
จริงพระกิตติคุณสูญหายไป” และให้เด็กพูดพร้อมกับท่าน

ส่งเสริมความเข้าใจ (วาดรูป): เขียนหลักธรรมพระกิตติ- 
คุณบางข้อท่ีสูญหายไปหรือเปล่ียนไปในช่วงการละท้ิงความ 
เชื่อไว้บนกระดาน (ตัวอย่างเช่น บัพติศมา ฐานะปุโรหิต  
พระวิหาร ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต และศีลระลึก) แบ่ง 
เด็กออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แจกกระดาษที่เขียนหลักธรรม 
พระกิตติคุณข้อหน่ึงไว้บนน้ันให้แต่ละกลุ่ม และขอให้เด็กๆ 
วาดรูปแสดงหลักธรรมนั้น ขอให้เด็กคนหนึ่งจากแต่ละ 
กลุ่มนำารูปของพวกเขามาติดไว้บนกระดาน อธิบายว่าเม่ือ 
พระคริสต์ประทับบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงสอนความ 
จริงพระกิตติคุณที่สำาคัญทั้งหมด ขอให้เด็กๆ หลับตา นำา 
รูปทั้งหมดไปซ่อนไว้ จากนั้นให้เด็กๆ ลืมตา อธิบายว่า 
ความจริงพระกิตติคุณหายไปหลังจากพระเยซูคริสต์และ
เหล่าอัครสาวกสิ้นชีวิต บอกเด็กๆ ว่าพระกิตติคุณได้รับ
การฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธ นำารูปกลับมาเหมือนเดิม และ
เป็นพยานว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายมีความจริงท้ังหมดท่ีครั้งหนึ่งเคยสูญหายไป 
(เก็บรูปไว้ใช้ในสัปดาห์ 4)

สัปดาห์ 2: พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ
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โจเซฟ สมิธ 
แปลพระคัมภีร์ 
มอรมอนและ 
ฟื้นฟูความจริง 
พระกิตติคุณ

ผู้พูดรับเชิญจะเพิ่มความหลากหลาย 
และความน่าสนใจให้ปฐมวัยได้

ปรับกิจกรรม: กิจกรรม 
บางอย่างในโครงร่างนี้จะใช้ 
กับเด็กโตได้ดีกว่า หลาย
อย่างจะใช้กับเด็กเล็กได้ดี
กว่า เมื่อท่านวางแผนบท
เรียน พึงพิจารณาอายุและ
ความสามารถของเด็กที่ 
ท่านกำาลังสอน

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะ 
ประกาศเรื่องสำาคัญบางเรื่องอย่างไร อธิบายว่าสมัยก่อน 
ผู้คนใช้แตรประกาศเรื่องสำาคัญๆ ขอให้เด็กหลับตาและ 
จินตนาการว่าพวกเขาได้ยินเสียงแตรขณะผู้เล่นเปียโน
เล่นเพลง “ฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟู” (พด, หน้า 60) 
ขอให้เด็กร้องเพลงและดูว่าเพลงน้ีกำาลังประกาศข่าวสาร 
สำาคัญเรื่องใด ขอให้เด็กสองสามคนอธิบายว่าเพลงนี ้
หมายถึงอะไร

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูดรับเชิญ): ให้เด็กดูภาพการ 
ฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและการฟื้นฟู
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เชิญผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตแห่งอาโรนคนหนึ่งมาเล่าสั้นๆ เรื่อง
การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (ดู คพ. 
13; โจเซฟ สมิธ—
ประวัติ 1:68–72) จาก
นั้นเชิญผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคคนหนึ่ง
มาเล่าเรื่องการฟื้นฟูฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค  
(ดู คพ. 27:12–13; โจเซฟ 

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนา):  ก่อน 
เริ่มปฐมวัยให้เขียนในแผ่นกระดาษว่า “โจเซฟ สมิธแปล 
พระคัมภีร์มอรมอนและฟื้นฟูความจริงพระกิตติคุณ” และ 
ตัดกระดาษเป็นชิ้นภาพปริศนา ด้านหลังของแต่ละชิ้นให้ 
เขียนชื่อบุคคลหรือสิ่งที่เก่ียวข้องกับการแปลพระคัมภีร์ 
มอรมอน (ตัวอย่างเช่น โจเซฟ สมิธ อูริมและทูมมิม 
เทพโมโรไน แผ่นจารึกทองคำา เดชานุภาพของพระผู้เป็น 
เจ้า และออลิเวอร์ คาวเดอรี) แจกภาพปริศนาให้ชั้นละ 
หนึ่งชิ้น และขอให้พวกเขาสนทนาว่าสิ่งของหรือบุคคล 
ท่ีอยู่ด้านหลังกระดาษช้ินน้ันเก่ียวข้องอย่างไรกับการแปล 

สมิธ—ประวัติ 1:72) ให้ดูภาพ
อีกครั้ง และขอให้เด็กๆ บอกชื่อ
คนในภาพ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้(แบ่งปัน
ประจักษ์พยาน): ให้แต่ละชั้นเขียน 
บนกระดาษหนึ่งอย่างที่เรามีเวลา 
น้ีเพราะการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน (ตัวอย่างเช่น บัพติศมา 
และศีลระลึก) และหนึ่งอย่างที่เรา 

มีเพราะการฟ้ืนฟูฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซ- 
เดค (ตัวอย่างเช่น 
การยืนยันและการให้ 
พรคนป่วย) ขอให้เด็ก 
บางคนแบ่งปันส่ิงท่ีเขียน 
แสดงความกตัญญูของ 
ท่านต่อพรที่มาจากพระ
บิดาบนสวรรค์เพราะการ

ฟื้นฟูฐานะปุโรหิต

พระคัมภีร์มอรมอน ขอให้แต่ละชั้นออกมาหน้าชั้นเรียน 
แบ่งปันสิ่งที่สนทนากัน และติดชิ้นปริศนาของตนไว้บน
กระดาน เมื่อติดครบหมดแล้ว ให้อ่านทั้งประโยคด้วยกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูดรับเชิญ): เชิญผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตคนหนึ่งมาแสดงเป็นโจเซฟ สมิธและเล่าเรื่องที ่
ท่านแปลพระคัมภีร์มอรมอน นำารูปหลายๆ รูปที่เด็กวาด 
ไว้ในสัปดาห์ 1 มาให้เขาและขอให้เขาเล่าว่าหลักธรรม
พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธอย่างไร เขา 
อาจจะใช้เครื่องแต่งกายง่ายๆ เช่น ผูกหูกระต่ายสีดำา 
ขอให้เขาถอดเครื่องแต่งกายนั้นออกและแสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันแนวคิด): ขอให้เด็กลุก 
ขึ้นยืนถ้าพวกเขาสามารถบอกความจริงพระกิตติคุณท่ี 
สูญหายไปและได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธ ขอให้เด็ก
สองสามคนแบ่งปันความคิด แสดงประจักษ์พยานของ 
ท่านเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูและพระคัมภีร์
มอรมอน

สัปดาห์ 3: สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูโดยผู ้ส่งสารจากสวรรค์

สัปดาห์ 4: โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร ์มอรมอนและฟื้นฟูความจริงพระกิตติคุณ

คลิกที่นี่ไปยังภาพปริศนา



10

เพลง: เพลงตาม 
ที่ท่านเลือกจาก  
หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก

เสริมน้ำ�หนักหลักคำ�สอน: 
ตลอดเดือนนี้ให้เน้นว่า 
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต 
สอนเราถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์
ทรงต้องการให้เรารู้เวลานี้ 
ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อเรา 
ทำาตามศาสดาพยากรณ์ 
เท่ากับเรากำาลังทำาตาม 
พระเยซูคริสต์

พฤษภาคม ศ�สด�พย�กรณ ์สอนเร�ให ้ดำ�เนินชีวิต
ต�มพระกิตติคุณที่ได ้รับก�รฟื้นฟู
“แท้จริงแล้วพระเจ้ามิได้ทรงกระทำาอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะ” 
(อาโมส 3:7)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า  
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1 และ 2: ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตนำาศาสนจักรภายใต้การกำากับดูแล 
ของพระเยซูคริสต์

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูปและเล่นเกม): ให้ดูรูปศาสดาพยากรณ์ 
ที่มีชีวิต ขอให้เด็กหลายๆ คนผลัดกันนำาปฐมวัยโดยทำา 
ท่าง่ายๆ เช่น กระโดดหรือปรบมือ ชี้รูปศาสดาพยากรณ์ 
และอธิบายว่าท่านเป็นประธานศาสนจักรและเราควรทำา
ตามที่ท่านขอให้เราทำา ถามว่า “ศาสดาพยากรณ์ทำาตาม 
ใคร” ให้ดูรูปพระเยซูคริสต์ และอธิบายว่าศาสดาพยากรณ์ 
ทำางานภายใต้การกำากับดูแลของพระองค์

ส่งเสริมความเข้าใจ  (สนทนาคำาสอนของศาสดาพยากรณ์): 

ให้เด็กๆ ดู Ensign หรือ เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่
ครั้งล่าสุด อธิบายว่าที่การประชุมใหญ่สามัญ ศาสดา 
พยากรณ์สอนเราถึงสิ่งท่ีพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เรา 
ทำา เลือกบางประโยคจากคำาพูดของศาสดาพยากรณ์ และ

ระบุหลักคำาสอน (อ่านพระคัมภีร์และฟังเรื่องเล่า): อธิบาย
ว่ามาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมที่สอน 
ผู้คนให้จ่ายส่วนสิบ ขอให้เด็กคนหนึ่งอ่าน มาลาคี 3:10 
ขณะที่เด็กคนอื่นๆ ฟังว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเรา
ถ้าเราจ่ายส่วนสิบ อธิบายว่า “เปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์
ให้เจ้า” หมายถึงพรที่เราได้รับเมื่อเราจ่ายส่วนสิบ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): ขอให้เด็ก 
10 คนออกมาหน้าชั้น แจกแอปเปิ้ล (หรือผลไม้อื่น) ให ้
คนละหน่ึงลูกและขอให้พวกเขาชูแอปเป้ิลและทำาท่าเหมือน

ขอให้เด็กอ่านออกเสียง เขียนสิ่งที่เด็กๆ ทำาได้เพื่อทำา
ตามศาสดาพยากรณ์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (วาดรูป): แจกกระดาษให้เด็ก 
คนละแผ่น ให้พวกเขาพับครึ่ง ขอให้พวกเขาวาดรูป 
ศาสดาพยากรณ์ในกระดาษครึ่งแรกและวาดวิธีที่พวกเขา 
จะทำาตามศาสดาพยากรณ์ในคร่ึงท่ีเหลือ ขอให้เด็กยืนและ 
ชูรูปขณะพวกเขาร้องสร้อยเพลง “ทำาตามศาสดา” (พด, 
หน้า 58–59)

สำาหรับสัปดาห์ 2 ให้สอนเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่ศาสดาพยา- 
กรณ์สอนไว้ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด เมื่อท่าน 
วางแผนกิจกรรมที่จะใช้ ให้คิดหาวิธีที่ท่านจะระบุคำาสอน
ของศาสดาพยากรณ์ตลอดจนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจและ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตพวกเขา

เป็นต้นแอปเปิ้ล ให้เด็กอีกคนหนึ่ง “เด็ด” แอปเปิ้ลวาง 
ไว้ในตะกร้า อธิบายว่าส่วนสิบคือหนึ่งในสิบของสิ่งที่เรา 
ได้มาและปกติจะจ่ายเป็นเงิน แต่มีช่วงเวลาที่ผู้คนจ่าย 
ด้วยสิ่งที่พวกเขามี ถามว่าเด็กจะให้แอปเปิ้ลเป็นส่วนสิบ
แก่อธิการกี่ลูก

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (สนทนาเรื่องส่วนสิบ): ให้ดูใบ 
เสร็จและซองส่วนสิบ สนทนาขั้นตอนการจ่ายส่วนสิบ  
ขอให้เด็กๆ แบ่งปันว่าครอบครัวพวกเขาได้รับพรอย่างไร
เมื่อจ่ายส่วนสิบ แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพรที่มาจาก 
การเชื่อฟังคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ให้จ่ายส่วนสิบ

สัปดาห์ 3: ศาสดาพยากรณ์สอนฉันให้จ ่ายส่วนสิบ



11

เด็กๆ สามารถเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมสนุกสนานและการทำาท่าประกอบ 

แต่ยังคงความคาระ

ระบุหลักคำาสอน (อ่านพระคัมภีร์): ขอให้เด็กเล่าเกี่ยวกับ 
เมื่อพ่อแม่เตือนพวกเขาให้ระวังอันตราย ถามว่าทำาไม 
พ่อแม่จึงเตือนพวกเขา อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
รักเราและทรงเตือนเราให้ระวังอันตรายผ่านศาสดาพยา- 
กรณ์ของพระองค์ ขอให้เด็กคนหนึ่งอ่าน หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 89:4 และให้เด็กๆ ฟังว่าการเตือนนี้
เรียกว่าอะไร อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้
รับการเตือนเรื่องพระคำาแห่งปัญญาอันเป็นการเปิดเผย
จากพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): ก่อนเริ่มปฐมวัย  
ให้นำาเทปมาติดข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีไว้ใต้เก้าอี้แต่ 
ละตัว: คพ. 89:7, คพ. 89:8, คพ. 89:9, คพ. 89:10,  
คพ. 89:12, คพ. 89:16 อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์
ประทานร่างกายให้เราและทรงต้องการให้เราดูแลร่างกาย 
นั้น พระองค์ประทานพระคำาแห่งปัญญาเพื่อช่วยให้เรารู้ 
ว่าอะไรจะช่วยร่างกายและอะไรจะทำาลายร่างกายของเรา 

เพลงประจำาเดือนนี้คือ “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา”  
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 10) ท่านสามารถใช้แนวคิดบาง
อย่างต่อไปนี้สอนเพลงได้ แม้จะใช้บัตรคำาในตัวอย่างนี้  
แต่ท่านสามารถใช้รูปสอนเพลงบางเพลงกับเด็กเล็กได้

เขียนแต่ละประโยคของเพลงไว้ในบัตรคำาแต่ละสี (หรือ 
เขียนแต่ละประโยคด้วยสีต่างกัน) แบ่งแต่ละประโยคออก 
เป็นสองท่อน ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้สอนเพลง

1. วางบัตรคำาทั้งหมดกระจายทั่วห้อง ปล่อยให้เด็กสอง 
สามคนเรียงประโยคให้ถูกต้องขณะท่ีท่านและเด็กคน 
อื่นๆ ร้องเพลงนั้นหลายๆ รอบ ร้องและสนทนาแต่ 
ละประโยค จากนั้นร้องทั้งเพลง

2. เร่ิมด้วยการติดบัตรคำาไว้บนกระดาน ร้องเพลงกับเด็ก 
ขอให้เด็กคนหน่ึงหยิบบัตรคำาใบหน่ึงออก และร้องเพลง 
นั้นอีกครั้ง ทำาซ้ำาจนกว่าจะหยิบบัตรคำาออกทั้งหมด

3. ติดท่อนแรกของแต่ละประโยคไว้บนกระดานตามลำาดับ 
ที่ถูกต้องและติดท่อนที่สองสลับกัน ร้องท่อนแรก 
ของประโยคหนึ่งและขอให้เด็กๆ หาท่อนที่สองของ 
ประโยคน้ันและอธิบายความหมายของประโยคดังกล่าว

ขอให้เด็กๆ มองใต้เก้าอี้เพื่อหาข้อพระคัมภีร์อ้างอิง ให้
เด็กคนที่หาเจอแล้วอ่านออกเสียงพระคัมภีร์ข้อนั้นทีละ
คน สนทนาว่าแต่ละข้อหมายถึงอะไร ชี้แจงว่า “เครื่อง
ดื่มแรง” คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ “เครื่องดื่มร้อน” 
คือกาแฟและชา

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (เล่นเกม): นำารูปอาหารหลาก
หลายชนิด เครื่องดื่ม และสิ่งอื่นทั้งที่มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายใส่ในถุง ขอให้เด็กคนหนึ่งเลือกรูป
หนึ่งจากถุงและแสดงรูปนั้นให้เด็ก 
คนอื่นดู ขอให้เด็กอ้าปากถ้าของสิ่ง 
นั้นมีประโยชน์หรือหุบปากถ้าไม่มี 
ประโยชน์ อ่านหลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 89:18–21 และสนทนา
เกี่ยวกับพรที่เราได้รับเมื่อเราทำาตาม
คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ให้
ดำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่งปัญญา

4. แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม ให้
กลุ่มหนึ่งร้องท่อนแรกของแต่ละ
ประโยคและอีกกลุ่มร้องท่อนที่
สอง สลับกันและทำาซ้ำา

สัปดาห์ 4: ศาสดาพยากรณ์สอนฉันใหด้ำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่งปัญญา

ความช่วยเหลือสำาหรับผู้นำาดนตรี

เราขอบพระทัย สำาหรับศาสดา

เพื่อพาเรา อยู่ในยุคสุดท้าย

ขอบพระทัย กิตติคุณประทานให้

เพื่อส่องใจสว่าง พร่างสดศรี

ขอบพระทัย พรทั้งหลายประทานมา

ด้วยเมตตา จากพระหัตถ์ปรานี

เรารับใช้ด้วยใจ ซาบซึ้งยินดี

รักที่ จะเชื่อฟังพระบัญญัติ

คลิกที่นี่ไปยังบัตรคำา
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ฉันจะทำาตามพระเยซูคริสต์ 
โดย …

รับบัพติศมา 
และการยืนยัน

และรักษาพันธสัญญา
บัพติศมาของฉัน

เพลง: “เมื่อฉัน 
รับบัพติศมา”
(พด, หน้า 53)

แสดงความรัก: แสดง
ความรักต่อคนที่ท่านสอน  
กล่าวคำาชมที่จริงใจเมื่อเด็ก 
มีส่วนร่วมถึงแม้คำาตอบ 
ของพวกเขาจะไม่ตรงกับ 
สิ่งที่ท่านมองหาก็ตาม

มิถุนายน

การเชื่อมโยงหลักคำาสอนกับ
ทัศนูปกรณ์จะช่วยให้เด็กจำา 

บทเรียนที่สอนได้

8 
ขวบ

ลงไป
ในน

้ำาทั้งต
ัว กลับใจ

พระวิญ
ญาณ 

     
 บริส

ุทธิ์

ฉันจะทำ�ต�มแผนของพระบิด�บน
สวรรค์โดยรับบัพติศม�และก�รยืนยัน
“จงมาหาเรา, และรับบัพติศมาในนามของเรา, เพื่อเจ้าจะได้รับการปลดบาปของเจ้า, และเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” (3 นีไฟ 30:2)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า  
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ฉันจะทำาตามพระเยซูคริสต์โดยรับบัพติศมาและการยืนยัน  
และรักษาพันธสัญญาบัพติศมาของฉัน

ก่อนเริ่มปฐมวัย ให้ตัดรอยเท้าขนาดใหญ่สองแผ่นจาก 
กระดาษสีสองสี เขียนแผ่นหนึ่งว่า “รับบัพติศมาและการ 
ยืนยัน” และอีกแผ่นว่า “และรักษาพันธสัญญาบัพติศมา 
ของฉัน” เตรียมรอยเท้าขนาดเล็กหลายๆ แผ่นจาก 
กระดาษท้ังสองสี เขียนหน่ึงคำาต่อไปน้ีบนรอยเท้าสีแรก 
แต่ละแผ่น: 8 ขวบ กลับใจ สัมภาษณ์กับอธิการ ลงไปใน 
น้ำาทั้งตัว สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต พันธสัญญา ชุด 
สีขาว พระวิญญาณบริสุทธิ์ และเขียนมาตรฐานจาก  
“มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน” ลงบนรอยเท้าเล็กอีก
สีหนึ่งแผ่นละข้อ วางรอยเท้าแผ่นเล็กไว้ทั่วห้อง

ระบุหลักคำาสอน: เขียนบนกระดานว่า “ฉันจะทำาตาม 
พระเยซูคริสต์โดย…” ติดรอยเท้าแผ่นใหญ่ไว้บน 
กระดานทีละแผ่นและอ่านพร้อมกัน อธิบายว่ามีข้ันตอน 
ที่จำาเป็นในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ หากจำาเป็นให้
ช่วยเด็กๆ เข้าใจว่าพันธสัญญาบัพติศมาคืออะไร

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (เล่นเกมจับคู่): 
ขอให้เด็กคนหนึ่งหารอยเท้าสีแรกมาหนึ่งแผ่น ขอให ้
เขาอ่านคำาหรือวลีบนนั้นและติดไว้บนกระดานใต้รอยเท้า 
แผ่นใหญ่ที่เข้าคู่กัน ถามเด็กว่านี่เกี่ยวข้องอะไรกับ 
 

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง): ถามเด็กๆ ว่าเราได้รับ 
ของประทานอะไรหลังจากรับบัพติศมา ร้องเพลงข้อสอง 
“พระวิญญาณบริสุทธิ์” (พด, หน้า 56) ก่อนที่ท่านจะ 
ร้องเพลง ขอให้เด็กคอยฟังคำาตอบของคำาถามที่ว่าพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราทำาอะไร ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ 
ว่าสุรเสียงสงบแผ่วเบาคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิและพระองค์ 
ทรงช่วยเราเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): อธิบายว่า 
เราต้องฝึกฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
โดยเอาใจใส่ความนึกคิดและความรู้สึกในใจเรา (ดู คพ. 
8:2) ให้เด็กคนหนึ่งเอาเหรียญๆ หนึ่งใส่ขวดโหลแล้ว

บัพติศมาและการยืนยัน ทำาซ้ำากับรอยเท้าสีแรกทั้งหมด

ขอให้เด็กคนหนึ่งหาร้อยเท้าสีที่สอง ขอให้เด็กอ่านคำา 
หรือวลีบนนั้นและติดไว้บนกระดานใต้รอยเท้าขนาดใหญ่
ที่เข้าคู่กัน สนทนาว่าการดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานพระ 

เขย่า แล้วให้เด็กคนอื่นๆ สังเกตว่าพวกเขาได้ยินเสียง 
ชัดเพียงใด ให้เด็กเติมดิน ข้าวสาร ทราย หรือก้อนสำาลี 
ลงไปหลายๆ ช้อน หลังจากเติมแต่ละช้อน ให้เด็กเขย่า 
อีกครั้ง แล้วให้เด็กแสดงความคิดเห็นว่าเสียงเปลี่ยนไป 
อย่างไร เติมทีละช้อนไปเรื่อยๆ จนเด็กไม่ได้ยินเสียง 
เหรียญ เปรียบส่ิงน้ีกับความยากลำาบากในการฟังพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์เมื่อชีวิตเราเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนหรือบาป 
เททุกอย่างออกจากขวดโหลแล้วสาธิตให้ดูอีกคร้ังว่าจะ 
ได้ยินเสียงเหรียญชัดๆ ได้อย่างไร เป็นพยานว่าการรักษา 
พระบัญญัติและกลับใจจากบาปช่วยให้เราได้ยินเสียงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

กิตติคุณที่เขียนไว้บนรอยเท้าจะช่วยเด็กๆ รักษาพันธ-
สัญญาบัพติศมาอย่างไร ทำาซ้ำากับรอยเท้าแผ่นอื่นๆ

สัปดาห์ 2: ถ้าฉันดำาเนินชีวิตอย ่างมีค่าควร พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยฉันเลือกสิ่ง
ที่ถูกต ้อง

คลิกที่นี่ไปยังรอยเท้า
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ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม: 
เด็กๆ เรียนรู้และจดจำา
ผ่านการทำาท่าประกอบและ
กิจกรรม ให้พวกเขามีส่วน
ร่วมเมื่อท่านเล่าเรื่องโดย 
ให้พวกเขาทำาท่าประกอบ
ง่ายๆ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันแนวคิด): แบ่งเด็กออก 
เป็นกลุ่มๆ และให้แต่ละกลุ่มส่งของชิ้นเล็กไปรอบๆ ขณะ 
ที่ท่านร้องหรืออ่านเนื้อเพลง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” หยุด 
ตามใจชอบและให้เด็กแต่ละคนที่ถือของชิ้นนั้นบอกสิ่ง

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูป): ให้ดูรูปบัพติศมาและรูปศีลระลึก 
ถามว่าสองรูปนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร เตือนเด็กๆ ว่าเรา 
ทำาพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเรารับบัพติศมา  

และอธิบายว่าเมื่อเรารับศีลระลึกเราต่อพันธสัญญาบัพ- 
ติศมาของเรา

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังและสนทนา): ให้เด็กชี้ที่ตัวเอง 
หรือชี้ข้ึนฟ้าเพื่อบอกว่าใครกำาลังทำาสัญญาขณะที่ท่าน 
อ่านข้อความต่อไปน้ีจากคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก (ดู คพ. 
20:77): “รับพระนามของพระบุตรของพระองค์” “ระลึก 
ถึงพระองค์ตลอดเวลา” “รักษาพระบัญญัติของพระองค์” 
“มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับพวกเขาตลอดเวลา” 
สนทนาความหมายของแต่ละประโยค

ระบุหลักคำาสอน (เรียงคำา): ขอให้เด็กๆ อธิบายความ 
หมายของคำาว่า กลับใจ และ ให้อภัย แจกซองท่ีมีกระดาษ 
แตล่ะชิน้เขยีนคำาตอ่ไปนีใ้หเ้ดก็คนละซอง: เมือ่ ฉนั กลบัใจ 
ฉัน จะ ได้รับ การให้อภัย ขอให้แต่ละชั้นเรียงคำาให้ถูก 
ต้อง เมื่อเรียงเสร็จแล้ว ให้เด็กทุกคนพูดประโยคนี้พร้อม
กัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ทำาท่าประกอบเรื่องราวพระคัมภีร์):  
เล่าเรื่องบุตรเสเพล (ดู ลูกา 15:11–24) ด้วยคำาพูดของ 
ท่านเองโดยใช้ท่าประกอบหลายๆ ท่า (ตัวอย่างเช่น  
ชูสองนิ้วแทนบุตรชายสองคน เอามือลูบท้องแทนความ 
 

ที่พวกเขาทำาได้มาหน่ึงอย่างเพื่อให้ได้ยินพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ชัดขึ้น สรุปโดยร้องเพลง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” 
ด้วยกัน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (ทำาท่าประกอบ): ขอให้เด็กคิด 
ท่าประกอบเพื่อให้พวกเขานึกถึงพันธสัญญาแต่ละส่วนที ่
เราได้ยินในคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก เช่น เอามือทาบที่ 
หัวใจ (รับพระนามของพระบุตรของพระองค์); ชี้หน้า 
ผาก (ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา); กางมือคล้ายกาง 
หนังสือ (รักษาพระบัญญัติของพระองค์) และเอาแขน
โอบตัวเอง (มีพระวิญญาณของพระองค์ตลอดเวลา) ทำา 
ท่าประกอบสัญญาทั้งสี่หลายๆ ครั้ง กระตุ้นเด็กๆ ให ้
ทบทวนท่าเหล่าน้ีในใจเม่ือพวกเขาได้ยินคำาสวดอ้อนวอน 
ศีลระลึก

หิว) ขอให้เด็กฟังเรื่องเล่าและทำาท่าตามเงียบๆ ให้ดูรูป 
ที่ใช้แทนบุตรเสเพล และถามว่าบิดาในเรื่องเป็นเหมือน 
พระบิดาบนสวรรค์อย่างไร อธิบายว่าเช่นเดียวกับบิดาคน 
นั้น พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงต้องการให้เรา
กลับไปหาพระองค์ พระองค์จะทรงให้อภัยเราทุกคนที่ทำา
ผิดถ้าเรากลับใจ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (อ่านพระคัมภีร์): ขอให้เด็กคน 
หนึ่งอ่าน โมไซยาห์ 26:30 ให้เด็กคนอื่นคอยฟังว่าคน 
เราจะได้รับการให้อภัยบ่อยเท่าใด ให้พวกเขาคิดในใจว่า
พวกเขาจะทำาอะไรเมื่อทำาผิดครั้งต่อไป

สัปดาห์ 3: เมื่อฉันรับศีลระลึก ฉันต ่อพันธสัญญาบัพติศมาของฉัน

สัปดาห์ 4: เมื่อฉันกลับใจ ฉันจะได้รับการให ้อภัย
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การสวดอ้อน
วอน 

เป็นครอบคร
ัว

เพลง: “ครอบครัว
สามารถอยู่ด้วยกัน 
ชั่วนิรันดร์”  
(พด, หน�้ 98)

ปรับกิจกรรม: กิจกรรมที่
สองในสัปดาห์ 1 จะใช้ได้
ดีกับเด็กเล็ก สำาหรับเด็กโต
ให้วางแผนวิธีสอนเกี่ยวกับ
ครอบครัวเหล่านี้ 
จากพระคัมภีร์

เด็กๆ จะเรียนรู้มากขึ้นและจำาได้นานขึ้นเมื่อท่านนำา
เสนอแนวคิดโดยใช้รูปภาพและทัศนูปกรณ์อื่นๆ  

(ดู มกรส, หน้า 176)

กรกฎาคม

ท่านสามารถใช้บทเรียนอุปกรณ์ 
สร้างความสนใจ ดึงความ 
สนใจของเด็ก และแนะนำา 

หลักธรรมพระกิตติคุณ  
(ดู มกรส, หน้า 164)

ครอบครัวเป็นส ่วนหนึ่งใน 
แผนของพระบิด�บนสวรรค ์
“ครอบครัวได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” ย่อหน้า 7)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน 
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้ฉันมาอยู่กับครอบครัว

ระบุหลักคำาสอน: ให้เด็กดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อ 
โลก” และอธิบายว่าถ้อยแถลงสอนว่าแผนของพระบิดา
บนสวรรค์คือให้ลูกๆ ของพระองค์มาอยู่กับครอบครัวบน 
แผ่นดินโลก

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูรูป): แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ  
และแจกรูปครอบครัวให้แต่ละกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น อาดัม 
และเอวากำาลังสอนบุตรธิดา [นสพ, หน้า 5], พระคริสต์ 
ทรงทำาให้บุตรสาวของไยรัสคืนชีพ [นสพ, หน้า 41],  
ครอบครัวของลีไฮมาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ [นสพ, หน้า 
71] และครอบครัวกำาลังสวดอ้อนวอน [นสพ, หน้า  
112]) ให้แต่ละกลุ่มหาสมาชิกครอบครัวเหล่านั้นในรูป 
ของพวกเขา ให้แต่ละกลุ่มเอารูปของตนให้เด็กที่เหลือ 
ดูแล้วชี้ที่พ่อ แม่ และลูก ขอให้เด็กชูนิ้วเท่ากับจำานวน
คนในครอบครัวของพวกเขา บอกพวกเขาว่าครอบครัว
เป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ขอให้เด็กผู้ชายลุกขึ้นยืน อธิ- 
บายว่าพวกเขาสามารถเป็นบิดาของครอบครัวท่ีชอบธรรม 
ในวันหน้าได้ ขอให้เด็กผู้ชายสองสามคนพูดส่ิงท่ีพวกเขา 
จะทำาเพื่อจะเป็นพ่อที่ดี ขอให้เด็กผู้หญิงลุกขึ้นยืน และ 

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้ 
อุปกรณ์): ให้เด็กคนหนึ่งถือไม้หนึ่งกำา อธิบายว่าไม้แทน 

อธิบายว่าพวกเธอสามารถเป็นมารดาของครอบครัวที่
ชอบธรรมได้ ขอให้เด็กสองสามคนพูดสิ่งที่พวกเธอทำาได้ 
เพื่อจะเป็นแม่ที่ดี เชื้อเชิญให้เด็กทุกคนแบ่งปันบางสิ่งที่
พวกเขาทำาได้เพื่อนำาความสุขมาให้ครอบครัวที่มีอยู่ขณะ
นี้

สมาชิกในครอบครัว เขียนในแถบกระดาษสามแถบว่า 
“การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว” “การศึกษาพระคัมภีร์ 
เป็นครอบครัว” และ “การสังสรรค์ในครอบครัว” ถาม 
เด็กว่ากิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ครอบครัวเข้มแข็งหรือช่วย 
ให้ครอบครัวแน่นแฟ้นอย่างไร ให้เด็กนำากระดาษมาห่อไม้ 
อธิบายว่ากิจกรรมเหล่านี้อัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาใน 
บ้านเราและชีวิตเรา และนำาเราให้ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์มากขึ้น ซึ่งทำาให้ครอบครัวเราเข้มแข็ง
ขึ้น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (วาดรูป): แจกกระดาษให้เด็ก
คนละแผ่น และให้พวกเขาวาดรูปกิจกรรมที่พวกเขาเคย 
ทำากับครอบครัวซึ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขา 
ขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่วาดกับครอบครัวที่บ้าน

สัปดาห์ 2: การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว และ
การสังสรรคใ์นครอบครัวจะทำาให้ครอบครัวฉันเข้มแข็งได ้
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เกร็ดน่ารู้: ขณะที่ท่านสอน 

เรื่องครอบครัวนิรันดร์ จง 

ละเอียดอ่อนต่อเด็กที่ไม่มี

ทั้งแม่และพ่อในบ้านของ

พวกเขา และเด็กที่มีพ่อแม่

หรือพี่น้องแข็งขันน้อยหรือ

ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร 

กระตุ้นเด็กทุกคนให้ดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีค่าควรและเตรียม

พร้อมเพื่อพวกเขาจะมี

ครอบครัวนิรันดร์ของตน 

ในวันหน้า

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูป): ให้ดูรูปคู่บ่าวสาวยืนหน้า 
พระวิหาร ถามเด็กๆ ว่าเหตุใดพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ต้องการให้เราแต่งงานในพระวิหาร อธิบายว่าเมื่อเรา 
แต่งงานในพระวิหาร ครอบครัวเราจะสามารถอยู่ด้วยกัน
ชั่วนิรันดร์

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังประจักษ์พยาน): ขอให้ครูสอง
สามคนรวมทั้งคู่สามีภรรยาพูดถึงพรท่ีพวกเขาได้รับ 
เพราะพระวิหารและการแต่งงานในพระวิหาร ขอให้เด็กๆ 
คอยฟังพรบางอย่างขณะครูแบ่งปันความคิด เขียนพร 
เหล่านั้นบนกระดาน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ขอให้เด็กสองสามคนลุกข้ึนยืน 
และบอกว่าเหตุใดพวกเขาจึงอยากแต่งงานในพระวิหาร
และพวกเขาจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมรับพรนั้น

สัปดาห์ 3: ฐานะปุโรหิตสามารถเป็นพรและทำาให้ครอบครัวฉันเข้มแข็ง

สัปดาห์ 4: พระบิดาบนสวรรค ์ทรงต ้องการให้ฉันแต ่งงานในพระวิหารและมีครอบครัว
นิรันดร์

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกมทายคำา): บอกเด็กว่าท่านจะ 
แจกคำาใบ้บางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพรและทำาให้ครอบ
ครัวเข้มแข็ง ขอให้พวกเขายกมือเมื่อรู้คำาตอบ แจกคำา
ใบ้เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต เช่น “พ่อ 
ที่มีส่ิงนี้สามารถให้พรครอบครัวได้” 
และ “เด็กผู้ชายอายุ 12 ปีรับสิ่งนี้ 
ได้” หลังจากเด็กทายถูก ให้พูดพร้อม 
กันว่า “ฐานะปุโรหิตสามารถเป็นพร
และทำาให้ครอบครัวฉันเข้มแข็ง”

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่อง
ฐานะปุโรหิต):  ขอให้เด็กๆ บอก 
บางส่ิงท่ีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทำา 
ได้ (ตัวอย่างเช่น ให้บัพติศมา 
 
 

มอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พรคน 
ป่วย และส่งผ่านศีลระลึก) ให้ดูรูปศาสนพิธีและการให ้
พรเหล่าน้ีขณะสนทนา และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่าศาสนพิธี 
เหล่านี้เป็นพรและทำาให้ครอบครัวเข้มแข็งอย่างไร ให้ดูรูป 

พระวิหาร อธิบายว่าพรสำาคัญที่สุดประการ 
หน่ึงของฐานะปุโรหิตคือทำาให้เราไปพระวิหาร 
และรับการผนึกเป็นครอบครัวชั่วนิรันดร์ได้

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (แบ่งปัน 

แนวคิด): ขอให้เด็กหลายคนลุกขึ้น 
ยืนและบอกวิธีท่ีฐานะปุโรหิตเป็น 
พรและทำาให้ครอบครัวของพวกเขา 
เข้มแข็งมาหนึ่งหรือสองวิธี กระตุ้น 
พวกเขาให้แบ่งปันแนวคิดเหล่าน้ี
กับครอบครัวที่บ้าน
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สิงหาคม

เพลง: “การสวดอ้อนวอน
ของเด็กๆ”
(พด, หน�้ 6–7)

ความคารวะ: เด็กๆ เรียนรู้

ผ่านการทำาท่าประกอบและ 

กิจกรรม วางแผนวิธีจบ 

กิจกรรมเกี่ยวกับการทำาท่า 

ประกอบอย่างมีความคารวะ 

เพื่อช่วยเด็กๆ เตรียมทำา

กิจกรรมต่อไป พิจารณาการ 

ร้องเพลงเกี่ยวกับความคารวะ

ตัวเด็กสามารถเป็นทัศนูปกรณ์ 
ที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดใจได้  

ในกิจกรรมนี้เด็กจะมีโอกาสสาธิต
วิธีสวดอ้อนวอนที่ถูกต้อง

พระบิด�บนสวรรค ์ทรงได ้ยินและทรง
ตอบคำ�สวดอ้อนวอนของฉัน
“เจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตน; และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือนำาเจ้าไป, และให้คำาตอบคำาสวดอ้อนวอน
ของเจ้าแก่เจ้า” (คพ. 112:10)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า  
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระคัมภีร์สอนฉันสวดอ ้อนวอน

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): 
บอกเด็กๆ ว่าพวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดาบน 
สวรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา ให้พวกเขาหา แอลมา 33:3–9  
อ่านด้วยกันและให้เด็กยกมือทุกครั้งท่ีได้ยินสถานท่ีซึ่ง
ซีนัสสวดอ้อนวอน เขียนสถานที่เหล่านี้บนกระดาน ช่วย 
ให้เด็กเข้าใจว่าสถานที่เหล่านี้จะมีความหมายต่อพวกเขา 
อย่างไรในเวลานี้โดยทำาบัตรคำาเทียบกับปัจจุบัน (ตัวอย่าง 

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกม): ก่อนเริ่มปฐมวัยให้เขียนบน 
กระดานว่า “คำาตอบการสวดอ้อนวอนมาจากพระบิดา
บนสวรรค์หลายวิธี” และใช้กระดาษปิดคำาแต่ละคำาไว้ ให ้
เด็กคนหนึ่งนำากระดาษแผ่นหนึ่งออก และขอให้เด็กที ่
เหลือทายว่าประโยคนั้นคืออะไร ทำาซ้ำาจนกว่าเด็กจะเห็น
ทั้งประโยค และขอให้พวกเขาอ่านพร้อมกัน

ระบุหลักคำาสอน: ชูพระคัมภีร์และขอให้เด็กบอกสิ่งที่เรา 
เรียนรู้ในพระคัมภีร์ บอกเด็กๆ ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ใน 
พระคัมภีร์คือวิธีสวดอ้อนวอน

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช ้(ฟังเรื่องราวพระ 
คัมภีร์): เล่าเรื่องแอลมากับอมิวเล็คกำาลังสอนชาวโซรัม 
(ดู แอลมา 31; 33–34) ให้เด็กทำาท่าสวดอ้อนวอนที่ 
ถูกต้อง ถามว่าเร่ืองน้ีสอนอะไรเก่ียวกับการสวดอ้อนวอน 
เขียนคำาตอบไว้บนกระดาน ขอให้เด็กสนทนาว่าเรื่องนี้ 
ประยุกต์ใช้กับพวกเขาอย่างไร

เช่น สถานที่ซึ่งหนูรู้สึกหลงทางหรือโดดเดี่ยว เทียบกับ 
“แดนทุรกันดาร”; สนามหญ้า สนามเด็กเล่น หรือสวน
สาธารณะ เทียบกับ “ทุ่ง”; และ ชั้นเรียนและการประชุม
ของเราที่โบสถ์ เทียบกับ “ที่ชุมนุม”) ขอให้เด็กๆ จับคู่
บัตรคำาให้สอดคล้องกับคำาที่อยู่บนกระดาน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (สนทนาเรื่องการสวดอ้อนวอน):  
แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และขอให้พวกเขาเล่าประสบ- 
การณ์เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนในสถานที่ซึ่งซีนัสพูดถึง

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): บอกเด็กๆ ว่า 
โจเซฟ สมิธสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าร่วมกับศาสน- 
จักรใด อ่านโจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17 ด้วยกันเพื่อดู 
ว่าท่านได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอนอย่างไร (ผ่านการ 
เสด็จเยือนจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์)  
บอกเด็กว่าแอลมาสวดอ้อนวอนขอให้แอลมาผู้บุตรเรียน
รู้ความจริง อ่าน โมไซยาห์ 27:11 ด้วยกันเพื่อดูว่า 

สัปดาห์ 3 และ 4: คำาตอบการสวดอ้อนวอนมาจากพระบิดาบนสวรรค ์หลายวิธี

สัปดาห์ 2: พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันสวดอ้อนวอนถึงพระองค์บ่อยๆ— 
ทุกที่ทุกเวลา
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พระคัมภีร์: เป็นสิ่งสำาคัญ 
ที่เด็กต้องเรียนความจริง 
พระกิตติคุณจากพระคัมภีร์  
ถือพระคัมภีร์ขณะที่ท่าน 
สอนจากพระคัมภีร์

แนะนำาหลักคำาสอนที่เด็กจะเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ให้ชัดเจน ท่านอาจขอให้พวกเขา 
พูดพร้อมกับท่านตอนเริ่มช่วงเวลาของการแบ่งปัน

แอลมาได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอนอย่างไร (เทพมา 
ปรากฏต่อแอลมาผู้บุตร) อธิบายว่าคำาตอบการสวดอ้อน 
วอนส่วนใหญ่มาในวิธีอื่น เขียนข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ที ่
บอกวิธีตอบคำาสวดอ้อนวอนลงในกระดาษแต่ละชิ้น:  
คพ. 6:22–23 (ผ่านความรู้สึกสงบ); คพ. 8:2 (ผ่าน
ความนึกคิดและความรู้สึกในใจเรา); โมไซยาห์ 27:36  
(ผ่านการกระทำาของผู้อื่น); และ 2 นีไฟ 32:3 (ผ่าน 
พระคัมภีร์) ใส่กระดาษลงในภาชนะ ให้เด็กคนหนึ่งหยิบ
ออกมาหนึ่งชิ้นและอ่าน หาข้อพระคัมภีร์อ้างอิง อ่านด้วย
กัน และถามเด็กว่าพระคัมภีร์แต่ละข้อสอนอะไรเกี่ยวกับ
วิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (ฟังเรื่องเล่า): เชิญแขกสี่คน 
มาเล่าเรื่องแสดงตัวอย่างวิธีตอบคำาสวดอ้อนวอนวิธีหนึ่ง 
ตัวอย่างอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตัว นิตยสารศาสน- 
จักร หรือพระคัมภีร์ ให้เด็กถามครอบครัวที่บ้านเกี่ยวกับ 
ช่วงเวลาที่คำาสวดอ้อนวอนของพวกเขาได้รับคำาตอบ

ความช่วยเหลือสำาหรับผู้นำาเพลง

เพื่อช่วยเด็กฝึกร้องเพลง “การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ” 
(พด, หน้า 6–7) ท่านอาจทำาดังนี้

• ขอให้เด็กๆ สมมติว่าอยู่ห่างจากครอบครัวมานานและ 
ในท่ีสุดได้กลับบ้าน พวกเขาเปิดประตูและรอบตัวมีแต่ 
คำาปลอบโยนและความรัก อธิบายว่าการสวดอ้อนวอน 
ก็เหมือนกับการเปิดประตูต้อนรับพระบิดาบนสวรรค์ 
พระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ันเพ่ือปลอบโยนและรักเรา พระองค์ 
ทรงต้องการได้ยินและตอบคำาสวดอ้อนวอนของเด็ก
ทุกคน

• ขอให้เด็กๆ ฟังคำาว่า “ที่นั่น” และ “คำาสวด, สวด 
อ้อนวอน” ขณะที่ท่านร้องสองบรรทัดแรกของเพลง  
“การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ” ให้เด็กแตะหูเมื่อพวก 
เขาได้ยินคำาเหล่านั้น ขอให้พวกเขาร้องเพลงสองท่อน
นั้นกับท่าน ทำาต่อไปกับเนื้อเพลงที่เหลือโดยให้เด็ก 
คอยฟังเนื้อร้องในแต่ละท่อน

• ร้องข้อสองทีละประโยคและขอให้เด็กร้องตามประโยค 
ที่ท่านชี้ จากนั้นแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่มและขอให ้
กลุ่มหน่ึงร้องท่อนแรกของแต่ละประโยค (ตัวอย่างเช่น 
“สวด”) และอีกกลุ่มจบประโยค (“พระอยู่นั่น”) ขอ 
ให้เด็กทุกคนยืนร้องว่า “เด็กเป็นดังชาวสวรรค์ เด็ก
ดังชาวสวรรค์”
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กันยายน

บทบาทสมมติ: การแสดง
บทบาทสมมติหรือทำาท่า
ประกอบสถานการณ์จะช่วย
เด็กๆ ประยุกต์ใช้หลักธรรม
พระกิตติคุณกับสถานการณ์
ชีวิตจริง อีกทั้งเปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น

เครื่องแต่งกายง่ายๆ เช่นเสื้อคลุม

และหมวกสามารถทำาให้การแสดง

น่าสนใจมากขึ้น การแสดงช่วยให้

เด็กเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณ

และเรื่องราวจากพระคัมภีร์มากขึ้น

ฉันจะรับใช ้พระผู้เป็นเจ ้�สุดใจ พลัง 
คว�มนึกคิด และพละกำ�ลังของฉัน
“เจ้าจงรักพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า, ด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำาลังของเจ้า; และใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เจ้าจงรับใช้พระองค์” (คพ. 59:5)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรารับใช ้ผู้อื่น

ระบุหลักคำาสอน (ดู 

รูป): ให้ดูรูปพระเยซ ู
คริสต์กำาลังรับใช้ผู้อื่น
สองสามรูป ตัวอย่าง 
เช่น ใช้ นสพ, รูป 41, 
42, 46, 47 และ 55  
ขอให้เด็กๆ อธิบายว่า
เกิดอะไรขึ้นในแต่ละ 
รูป ชี้ให้เห็นว่าพระ 
เยซูทรงกำาลังรับใช้ผู้ 
อื่นในแต่ละรูป เขียน 
บนกระดานว่า “พระ
เยซูคริสต์ทรงสอนเรา
รับใช้ผู้อื่น”

ระบุหลักคำาสอน ให้ดูรูปโมเสส กษัตริย์เบ็นจามิน โจเซฟ 
สมิธ และโธมัส เอส. มอนสัน บอกเด็กว่าศาสดา 
พยากรณ์เหล่านี้แสดงให้เราเห็นวิธีรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกับ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกทั้งหมด

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมทายคำา): เตรียมคำาใบ้ว่า 
โมเสส กษัตริย์เบ็นจามิน โจเซฟ สมิธ และโธมัส เอส.  
มอนสันแสดงให้เราเห็นวิธีรับใช้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คำา 

ใบ้บางคำ า เกี่ ยวกับ 
ประธานมอนสันอาจ 
ได้แก่ “ผมไปเยี่ยม
แม่ม่ายจากวอร์ดเป็น
ประจำา” “เมื่อผมเป็น
เด็กผมให้ของเล่นชิ้น
โปรดแก่เด็กผู้ชายคน
หนึ่ง” และ “ผมมัก
จะไปเยี่ยมคนที่อยู่ใน

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์และแสดงบทบาท 

สมมติ): ขอให้เด็กผลัดกันทำาท่าประกอบความต้องการ 
อย่างหนึ่งตามที่บอกไว้ใน มัทธิว 25:35–36 ตัวอย่าง 
เช่น เด็กคนหนึ่งอาจทำาท่าหิว กระหาย คนแปลกหน้า  
หรือป่วย ขอให้เด็กคนอ่ืนทายความต้องการน้ันแล้วแสดง 
ท่าทางว่าจะรับใช้คนนั้นได้อย่างไร อ่านมัทธิว 25:35–
40 ด้วยกัน และขอให้เด็กๆ ดูว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่า
เรากำาลังรับใช้ใครเมื่อเรารับใช้ผู้อื่น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่น 
และขอให้พวกเขาเขียนชื่อหรือวาดรูปคนที่พวกเขา 
สามารถรับใช้ได้และแสดงท่าทางการรับใช้ที่พวกเขาจะ 
ทำาให้คนเหล่านั้น ขอให้เด็กนำากระดาษไปให้ครอบครัว 
ดูที่บ้าน

โรงพยาบาล” ท่านอาจต้องการใช้พระคัมภีร์อ้างอิงต่อไป 
นี้เพื่อเตรียมคำาใบ้ โมเสส: อพยพ 2:16–17; 1  นีไฟ  
17:24–29 กษัตริย์เบ็นจามิน: โมไซยาห์ 2:12–19  
โจเซฟ สมิธ: โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:62, 67; คพ. 
135:3 โธมัส เอส. มอนสัน: เลียโฮนา ต.ค. 1994, 
12–17; ธ.ค. 1995, 2–4; พ.ย. 2006, 56–59

เลือกเด็กสี่คนออกมาเป็นตัวแทนของศาสดาพยากรณ์ 
เหล่านี้ และให้เด็กคนหนึ่งอ่านคำาใบ้ที่ท่านเตรียมไว้ ให ้
เด็กคนอ่ืนๆ ยกมือเม่ือพวกเขาคิดว่ารู้จักศาสดาพยากรณ์ 
คนนั้น แล้วให้พวกเขาหารูปศาสดาพยากรณ์คนดังกล่าว 
ทำาซ้ำากับศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (ฟังการประชุมใหญ่): ให้เด็กดู
หรือฟังการประชุมใหญ่สามัญเดือนหน้า กระตุ้นพวกเขา
ให้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับการรับใช้ผู้อื่น เปิดโอกาสให้พวก
เขาแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้

สัปดาห์ 2: ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกแสดงให้เราเห็นวิธีรับใช้
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รักษาหลักคำาสอนให้
บริสุทธิ์ โดยสอนความ
จริงของพระกิตติคุณไม่ใช่
เรื่องอื่น ใช้เนื้อหาบทเรียน
ที่ศาสนจักรจัดทำาและอนุมัติ
เสมอ (ดู มกรส, หน้า 52)

เกมให้ความหลากหลายแก่บทเรียน ช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน และเสริมน้ำาหนักหลักธรรม 

พระกิตติคุณที่กำาลังสอนด้วยวิธีที่สนุก

ระบุหลักคำาสอน (ท่องจำาพระคัมภีร์): ช่วยเด็กท่องจำา 
ท่อนสุดท้ายของโมไซยาห์ 2:17 โดยเขียนบนกระดาน
ว่า “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่าน 
ก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง.” เชิญชวน 

เด็กๆ ให้ท่องข้อความนี้สองสามครั้ง ขอให้เด็กคนหนึ่ง
ลบออกทีละหนึ่งหรือสองคำา และให้เด็กที่เหลือท่องข้อ 
ความนั้นอีกครั้ง ทำาซ้ำาจนไม่มีคำาเหลือบนกระดาน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังกรณีศึกษา): ขณะเตรียมให้ศึกษา 
คำาพูดการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2010 ของประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟร่วมกับการสวดอ้อนวอนเรื่อง 
“เจ้าคือมือของเรา” (ดู เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 85– 
93) ถามเด็กว่าเรารับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรเมื่อเรารับใช้ 
คนรอบตัว (เรากำาลังทำาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เรา 
ทำาถ้าพระองค์ประทับท่ีน่ี) เล่าเร่ืองหรือประสบการณ์ส่วน 
ตัวเกี่ยวกับการรับใช้ และอธิบายว่าการรับใช้เป็นพรทั้งผู้

ให้และผู้รับอย่างไร (ท่านสามารถหาเรื่องราวการรับใช้ได้ 
ใน Friend หรือ เลียโฮนา) เตรียมกรณีศึกษาบางกรณี  
(ดู มกรส, หน้า 161–62) ที่แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถ 
รับใช้ผู้อื่นได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น “แอนนีสะดุดล้ม 
ระหว่างกลับจากโรงเรียน หนังสือและกระดาษกระจาย
เกลื่อนพื้น เดวิดหยุดเพื่อช่วยพยุงเธอและเก็บหนังสือ 
ให้เธอ” “เพื่อนบ้านของแมรีย์กำาลังขนของเข้าบ้านขณะ
ลูกน้อยของเธอกำาลังร้องไห้ แมรีย์ช่วยเธอขนของ” ขอ
ให้เด็กๆ ทำาท่าประกอบกรณีศึกษาและบอกว่าใครได้การ
รับใช้ (ทั้งผู้รับการรับใช้และพระผู้เป็นเจ้า)

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช ้(เล่นเกมจับคู่):  
หาหรือวาดรูปคนที่เด็กสามารถรับใช้ได้ เช่น พ่อแม่ พี่ 
น้อง ปู่ย่าตายาย เพื่อน และเพื่อนบ้าน ทำาสำาเนารูปเหล่า
นี้สองชุดและเล่นเกมจับคู่กับพวกเขา (ดู มกรส, หน้า  
169) เมื่อเด็กคนหนึ่งจับคู่ได้ ให้บอกวิธีรับใช้คนในรูป 
มาหนึ่งวิธี เขียนแนวคิดของเด็กไว้บนกระดาน ดูแนวคิด
บางอย่างเกี่ยวกับวิธีรับใช้ใน ปฐมวัย 4 หน้า 182

สัปดาห์ 3 และ 4: เมื่อฉันรับใช้ผู้อื่นเท่ากับฉันรับใช้พระผู ้เป็นเจ้า
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ทบทวน: พึงระลึกว่าต้อง
เปิดโอกาสให้เด็กแบ่งปันสิ่งที่

พวกเขาเรียนรู้เมื่อพวกเขาดู

หรอืฟงัการประชมุใหญส่ามญั 

(ดู กันยายน สัปดาห์ 2)

การร้องเพลงเกี่ยวกับหลักคำาสอนช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำา เด็กเรียนรู้มากขึ้นเช่นกัน 
ถ้าพวกเขาเห็นภาพหรือทำากิจกรรมพร้อมกับเสียงเพลง

ตุลาคม ฉันจะแบ ่งปันพระกิตติคุณกับ
ลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ ้า
“ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำา เขาจะได้
สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณช ่วยฉันเป็นผู้สอนศาสนาเวลานี้

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องเล่า):  
ให้ดูรูปผู้สอนศาสนา ถามเด็กๆ ว่าผู้สอนศาสนาทำาอะไร 
เล่าเรื่องต่อไปนี้หรือเรื่องจาก Friend หรือ เลียโฮนา:  
“วันหน่ึง ผู้สอนศาสนาสองคนมาเคาะประตูบ้านหลังหน่ึง 
ผู้หญิงชื่อคุณเจมส์เปิดประตู ผู้สอนศาสนาบอกเธอว่า 
พวกเขามาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย คุณเจมส์เชิญผู้สอนศาสนาเข้าบ้านและบอก 
พวกเขาว่าเธออยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักร  
. . .  คุณเจมส์บอกผู้สอนศาสนาว่าเธอเคยอยู่บ้านติดกับ 
ครอบครัวหนึ่งที่เป็นสมาชิกของศาสนจักร ลูกๆ ของ 

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและสนทนามาตรฐานพระ 
กิตติคุณ): ทำาการ์ด 13 ใบและเขียน “มาตรฐานพระ 
กิตติคุณของฉัน” ไว้ในนั้นใบละข้อ (ดู “ช่วงเวลาของ 

ครอบครัวนั้นสุภาพและใจดีมาก พวกเขาเล่นกับเด็กอื่น
อย่างดี ไม่เอาเปรียบ และดูแลข้าวของของผู้อ่ืนด้วยความ 
เอาใจใส่ คุณเจมส์บอกว่าเธออยากเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
ศาสนจักรที่สอนเด็กเหล่านั้นให้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารัก” 
(ดู ปฐมวัย 2 หน้า 61) ถามว่า “เด็กที่อยู่บ้านติดกับ 
คุณเจมส์เป็นผู้สอนศาสนาอย่างไร” อธิบายว่าเมื่อเรา 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เท่ากับเรากำาลังเป็นผู้สอน 
ศาสนา เชิญชวนเด็กๆ ให้พูดพร้อมกับท่านว่า “การ 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณช่วยฉันเป็นผู้สอนศาสนา
เวลานี้” โดยเน้นคำาว่า เวลานี้

การแบ่งปัน: รักษาพระบัญญัติ” เลียโฮนา มิ.ย. 2006,  
36) แจกการ์ดบางส่วนให้เด็ก และให้พวกเขาส่งการ์ด 
ต่อให้อีกคนหนึ่งขณะทุกคนร้องเพลง “ฉันอยากเป็นผู ้
สอนศาสนาเดี๋ยวนี้” (พด, หน้า 90) เมื่อเพลงจบให้ 
เด็กแต่ละคนที่ถือการ์ดอ่านมาตรฐานออกเสียง แล้วบอก 
ว่าการดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานนั้นจะช่วยให้เขาเป็นผู้
สอนศาสนาเดี๋ยวนี้ได้อย่างไร ทำาซ้ำาโดยใช้การ์ดต่างจาก
เดิมทุกครั้ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้(ตั้งเป้าหมาย): ขอให้เด็กแต่ละ 
คนเลือกมาตรฐานพระกิตติคุณหน่ึงข้อท่ีพวกเขาจะพยา- 
ยามดำาเนินชีวิตตามมากขึ้นในสัปดาห์ที่จะมาถึง ให้พวก 
เขาเขียนหรือวาดรูปมาตรฐานดังกล่าวลงในแผ่นกระดาษ 
และดูทุกวันเพ่ือเตือนความจำา เชิญชวนพวกเขาให้รายงาน 
ประสบการณ์ในปฐมวัยสัปดาห์หน้า

ระบุหลักคำาสอน (ฟังเรื่องเล่า): ก่อนเริ่มปฐมวัยให้อ่าน 
คำาปราศรัยการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2000 ของเอ็ล- 
เดอร์โรเบิร์ต ซี. โอ๊คส์เรื่อง “การแบ่งปันพระกิตติคุณ”  
(ดู เลียโฮนา ม.ค. 2001 หน้า 114) เล่าเรื่องน้ำาส้มคั้น 

สัปดาห์ 2: การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณช ่วยฉันเป็นผู้สอนศาสนาเวลานี้

สัปดาห์ 3: ฉันสามารถแบ่งปันพระ
กิตติคุณกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้
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เชิญชวนให้ตอบ: เมื่อเด็ก 
บอกว่าพวกเขาประยุกต์ใช้ 
หลักคำาสอนอย่างไร นั่น
ยืนยันข่าวสารในใจพวกเขา
และอัญเชิญพระวิญญาณ 
หลังจากท่านสอนหลักคำา
สอนแล้ว ลองเปิดโอกาสให้
เด็กๆ แบ่งปันว่าพวกเขาจะ 
ประยุกต์ใช้หลักคำาสอนนั้น 
ในชีวิตพวกเขาอย่างไร

ประจักษ์พยาน

เกร็ดน่ารู้: บางสัปดาห์ 
มีแนวคิดมากเกินว่าจะสอน 

ได้หมดในช่วงเวลาของการ 

แบ่งปัน เลือกกิจกรรมที ่

จะใช้ได้ผลมากที่สุดกับ 

เด็กในปฐมวัยของท่าน

บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์ก่อให้เกิดความสนใจและดึงความ
สนใจของเด็กมาที่หลักธรรมพระกิตติคุณ

ศาสนจักร
ที่แท้จริง

ให้เด็กๆ ฟัง อธิบายว่าพระกิตติคุณหวานยิ่งกว่าน้ำาส้ม
คั้นและเราควรแบ่งปันให้ผู้อื่น ให้เด็กพูดว่า “ฉันสามารถ
แบ่งปันพระกิตติคุณกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้”

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูดรับเชิญ): เชิญผู้สอนศาสนา 
หรืออดีตผู้สอนศาสนามาพูดเกี่ยวกับวิธีที่เด็กๆ สามารถ 
แบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นๆ ได้ (เช่น เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี ชวนเพื่อนมาปฐมวัย และแสดงประจักษ์พยาน) และ
บอกว่าการพยายามแบ่งปันพระกิตติคุณช่วยพระบิดาบน
สวรรค์และผู้สอนศาสนาอย่างไร

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนท่ีใช้อุปกรณ์): เติมน้ำาในภาชนะ 
ใส อธิบายว่าทุกครั้งที่เราแบ่งปันพระกิตติคุณ ประจักษ ์
พยานของเราเข้มแข็งขึ้น หยดสีผสมอาหารหนึ่งหยดลง 
ในน้ำา ยกตัวอย่างบางเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถแบ่ง 
ปันพระกิตติคุณ โดยเติมสีผสมอาหารสีเดียวกันหนึ่ง 
หยดต่อหนึ่งตัวอย่าง ชี้ให้เห็นว่าน้ำามีสีเข้มขึ้นทุกครั้งที ่
หยดสีผสมอาหารลงไปฉันใด ประจักษ์พยานของเรา 
เข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่เราแบ่งปันฉันนั้น

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาประจักษ์พยาน): เอาสิ่งต่อ 
ไปนี้ใส่ถุง: รูปพระเยซูคริสต์ รูปโจเซฟ สมิธ รูปศาสดา 
พยากรณ์คนปัจจุบัน พระคัมภีร์มอรมอน และคำาว่า  
“ศาสนจักรที่แท้จริง” เขียนคำาว่า ประจักษ์พยาน บน 
กระดาน และถามเด็กว่าประจักษ์พยานคืออะไร สนทนา

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้ (ฟังเรื่องเล่าและแบ่งปันแนวคิด): 
เตือนเด็กๆ ว่าพวกเขาสามารถเป็นผู้สอนศาสนาเดี๋ยวนี้ 
เล่าตอนที่ท่านหรือคนที่ท่านรู้จักแบ่งปันพระกิตติคุณ ให ้
เด็กยืนทีละคนและแต่ละคนพูดคำาหนึ่งในประโยค “ฉัน 
สามารถแบ่งปันพระกิตติคุณได้” ขอให้เด็กที่พูดว่า “พระ 
กิตติคุณ” นึกถึงวิธีที่เขาสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณกับ
ครอบครัวหรือเพื่อนๆ ได้ ทำาซ้ำาเท่าที่เวลาเอื้ออำานวย

คำาตอบของพวกเขา เล่าเรื่องต่อไปนี้ “เด็กผู้หญิงคน
หนึ่งกลัวการแสดงประจักษ์พยานเพราะเธอรู้สึกไม่แน่ใจ
ในความรู้สึกของเธอ แต่เธอรู้ว่านี่เป็นเรื่องสำาคัญ ด้วย 
เหตุน้ีวันหน่ึงเธอจึงยืนแสดงประจักษ์พยานอย่างกล้าหาญ 

โดยบอกส่ิงท่ีเธอเช่ือห้าอย่าง เม่ือแสดงประจักษ์พยานจบ 
แล้ว เธอมีความรู้สึกดีและรู้ว่าประจักษ์พยานของเธอเข้ม- 
แข็งขึ้น” ให้เด็กค้นหาประจักษ์พยานห้าอย่างที่เธอมีโดย
ดึงของออกจากถุงที่ท่านเตรียมไว้ พูดถึงของแต่ละอย่าง  
และแสดงไว้หน้าชั้น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่าง): ให้เด็กแต่ละคน 
ยกตัวอย่างว่าเขาจะแบ่งปันพระกิตติคุณได้อย่างไร ทุก 
คร้ังท่ีเด็กยกตัวอย่าง ให้หยดสีผสมอาหารลงไปในน้ำาหน่ึง 
หยดเพื่อแสดงว่าการแบ่งปันพระกิตติคุณสามารถทำาให้ 
ประจักษ์พยานเข้มแข็งข้ึนได้ (ถ้าท่านมีปฐมวัยขนาดใหญ่ 
ท่านอาจต้องทำาส่ิงน้ีเป็นกลุ่มเพ่ือให้เด็กแต่ละคนมีโอกาส 
แบ่งปันแนวคิด)

สัปดาห์ 4: ประจักษ์พยานของฉันเข้มแข็งขึ้นเมื่อฉันแบ ่งปันพระกิตติคุณ
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พฤศจิกายน

เด็กจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นเมื่อใช้วิธีสอนหลากหลาย  
เลือกกิจกรรมและวิธีสอน 
ที่ดึงความสนใจเด็กทุกคน

เพลงปฐมวัย ช่วยให้เด็กๆ 
จำาหลักคำาสอน ท่านอาจ 
ให้ร้องเพลงเพื่อเสริมน้ำาหนัก 
สิ่งที่ท่านสอน เดือนนี้เพลง 
บางเพลงอาจได้แก่ “เด็กๆ 
ทั่วโลก” (พด, หน้า 4–5) 
“สำาหรับร่างกายที่แข็งแรง” 
(พด, หน้า 18) “ฉัน
คิดว่าโลกเรานี้ยิ่งใหญ่” 
(พด, หน้า 122) “พระ
บิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน” 
(พด, หน้า 16–17) และ 
“ขอบพระทัยพระบิดา” 
(พด, หน้า 15)

เร�ต ้องขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ ้�ในทุกสิ่ง
“ท่านสั่งพวกเขาว่า … ทุกวันพวกเขาควรน้อมขอบพระทัยพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา” (โมไซยาห์ 18:23)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน  
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า  
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ฉันขอบพระทัยสำาหรับร่างกายของฉัน และฉันรู ้ว่าร่างกายคือวิหาร

ระบุหลักคำาสอน (ดูรูปและอ่านพระคัมภีร์): ให้ดูรูปเด็ก 
และรูปพระวิหาร อ่านออกเสียง 1 โครินธ์ 3:16 พร้อม 
กัน ถามว่า “เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราจาก
พระคัมภีร์ข้อนี้” เขียนบนกระดานว่า “ร่างกายของเรา
คือวิหาร” 

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): สนทนาวิธีต่างๆ  
ที่เราแสดงให้พระบิดาบนสวรรค์เห็นว่าเราขอบพระทัย 
สำาหรับร่างกายของเรา ตัวอย่างเช่น เราดูแลร่างกายและ
รักษาให้สะอาด อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์แนะนำาเราให้ 
ดูแลร่างกายของเราโดยไม่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอล- 

ระบุหลักคำาสอน: เขียนบนกระดานว่า “ฉันขอบพระทัย 
สำาหรับพรฝ่ายโลก” ขอให้เด็กๆ พูดซ้ำาประโยคน้ี อธิบาย 
ว่าพรฝ่ายโลกคือพรที่เราสามารถเห็น สัมผัส ได้ยิน รับ
รส หรือดมกลิ่ม

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมทายคำา): ให้ดูสิ่งของหรือ 
รูปที่ใช้แทนพรฝ่ายโลกบางอย่างของเรา (ตัวอย่างเช่น 
ร่างกาย บ้าน อาหาร น้ำา เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพ ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว โลก สัตว์ พืช ครอบครัว 

กอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด หรือทำารอยสัก แบ่งเด็กออกเป็น 
กลุ่ม และขอให้แต่ละกลุ่มอ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ 
ต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา 88:124; 89:7, 8, 9, 10–11, 12, 16–17 เชิญ
แต่ละกลุ่มแบ่งปันสิ่งท่ีพวกเขาเรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์
เหล่านี้ว่าพวกเขาสามารถดูแลร่างกายได้อย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้(ตั้งเป้าหมาย): ให้เด็กเขียนหรือ 
วาดสิ่งที่พวกเขาจะทำาในระหว่างสัปดาห์เพื่อดูแลร่างกาย 
ของตน

เพื่อน ของเล่น หนังสือ และโรงเรียน) ให้คำาใบ้บอกถึง 
พรอย่างหนึ่ง และขอให้เด็กทายว่าท่านกำาลังพูดถึงพรใด 
สำาหรับเด็กโตให้เขียนพรแต่ละอย่างลงในกระดาษแล้ว 
เอาใส่ในภาชนะ ให้เด็กคนหนึ่งออกมาเลือกกระดาษหนึ่ง 
แผ่นและบอกคำาใบ้เกี่ยวกับพรนั้นให้เด็กคนอื่นๆ ฟัง เมื่อ 
เด็กทายได้แล้ว ให้เขียนบนกระดาน และขอให้เด็กคน
หนึ่งบอกว่าเหตุใดเขาจึงขอบพระทัยสำาหรับพรนั้น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันแนวคิด): ขอให้เด็ก 
นึกถึงส่ิงท่ีพวกเขาทำาได้เพ่ือแสดงความกตัญญูต่อพรท่ีท่าน 
พูดถึง ขอให้เด็กสองสามคนแบ่งปันแนวคิดของพวกเขา

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัม- 
ภีร์): เตรียมของขวัญท่ีมีรูปพระผู้ช่วยให้รอดและพระคัม- 
ภีร์อ้างอิงต่อไปนี้อยู่ข้างใน: โมโรไน 10:8–17 เขียนบน 
กระดานว่า “ฉันขอบพระทัยสำาหรับพรฝ่ายวิญญาณ”  
อธิบายว่ามีพรฝ่ายวิญญาณมากมายท่ีพระเจ้าประทาน 

สัปดาห์ 2: ฉันขอบพระทัยสำาหรับพรฝ่ายโลก

สัปดาห์ 3: ฉันขอบพระทัยสำาหรับพร
ฝ่ายวิญญาณ
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การเชิญชวนเด็กๆ ให้แบ่งปัน 
กันในกลุ่มเล็กจะเปิดโอกาสให ้
พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น ครู
สามารถช่วยให้มีส่วนร่วมและ 
ยังคงมีความคารวะ

กระดาน: กระดานเป็น
เครื่องมือการสอนที่เรียบง่าย

ที่สุดและหาง่ายที่สุดอย่าง

หนึ่ง ท่านสามารถใช้กระดาน

เขียนคำาตอบและแนวคิดของ

เด็กได้

ระบุหลักคำาสอน ให้เด็กดูของหนึ่งหรือสองชิ้นที่มีคนให ้
ท่านมา อธิบายว่าของขวัญเหล่านี้สำาคัญต่อท่านและท่าน 
กล่าว “ขอบคุณ” สำาหรับสิ่งเหล่านี้มาแล้ว ขอให้เด็ก 
บอกวิธีที่เราจะแสดงความซาบซึ้งต่อของขวัญท่ีเราได้รับ  
ถามเด็กว่าเราควรขอบคุณใครสำาหรับพรท้ังหมดของเรา  
สนทนาเหตุผลที่เราควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
สำาหรับพรทั้งหมดของเรา

ส่งเสริมความเข้าใจ (เขียนเป็นข้อๆ): ใส่กระดาษหนึ่ง 
แผ่น ปากกา และสิ่งของหนึ่งอย่างต่อไปนี้ไว้ในถุงห้าใบ 
แยกกัน: รูปอาคารประชุมของศาสนจักร เสื้อผ้าหนึ่งชุด 
พระคัมภีร์ รูปครอบครัว และรูปพระผู้ช่วยให้รอด แบ่ง 
เด็กออกเป็นกลุ่มๆ และแจกถุงให้กลุ่มละหนึ่งใบ ให ้
แต่ละกลุ่มดูของในถุงของตนและเขียนวิธีท่ีพวกเขาสามารถ 
แสดงความกตัญญูต่อสิ่งนั้นมาหนึ่งวิธี จากนั้นขอให ้
พวกเขานำาสิ่งของ กระดาษ และปากกาใส่ในถุงเหมือน
เดิมและส่งให้อีกกลุ่มหนึ่ง ให้แต่ละกลุ่มเวียนกันดูแต่ละ
ถุง และให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันสิ่งที่เขียนไว้ในถุงที่ถืออยู่

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แบ่งปันแนวคิด): ขอให้เด็กสอง 
สามคนแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากกิจกรรมนี้และสิ่งที่
พวกเขาจะทำาเพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิต

สัปดาห์ 4: เราควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำาหรับพรทั้งหมดของเรา

แก่เรา พระองค์ประทานพรเหล่านี้โดยอำานาจของพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้เด็กคนหนึ่งแกะของขวัญนำาของข้าง
ในออกมา ขอให้เด็กดูพระคัมภีร์ข้อนั้นและหาพรฝ่าย 

วิญญาณที่พระเจ้าจะประทานแก่เราได้ เขียนพรเหล่านั้น
ไว้บนกระดาน สนทนาพรบางประการ และอธิบายว่าเรา
ควรใช้พรเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ
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กิจกรรมดึงดูดความสนใจ เช่น ละครใบ้  
สามารถสร้างความสนใจและช่วยให้เด็กๆ จดจ่อ 

กับเนื้อหาบทเรียน คนที่ไม่มีส่วนร่วมจะอยาก 
เข้าร่วมเมื่อพวกเขามองดูเด็กคนอื่นๆ

ธันวาคม

ปรับกิจกรรม: ปรับกิจ- 
กรรมให้เข้ากับแหล่งช่วย 
ที่ท่านมีและเด็กในปฐมวัย 
ของท่าน ตัวอย่างเช่น 
สำาหรับกิจกรรมประยุกต์ใช ้
ในสัปดาห์ 3 ท่านอาจให ้
เด็กชูหนึ่งนิ้วแทนแต่ละอย่าง
ที่พวกเขาทำาได้ในการเตรียม
แทนที่จะเขียนแนวคิดของ
พวกเขาลงในกระดาษ

ฉันรู้ว่�พระเยซูคริสต ์จะเสด็จม�อีกครั้ง
“ข้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก” (โยบ 19:25)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี (1) ระบุหลักคำาสอน 
(2) ช่วยให้เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ (3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช้หลักคำาสอนในชีวิต ถามตัวท่านว่า 
“เด็กต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ศาสดาพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมายังแผ่นดินโลก

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): ให้ดูรูปอิสยาห์  
นีไฟ กษัตริย์เบ็นจามิน อบินาได แอลมา และแซมิวเอล
ชาวเลมันจาก หนังสือภาพพระกิตติคุณ และชุดภาพ 
ปฐมวัย 4 แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม และแจกข้อพระคัมภีร์
แต่ละข้อต่อไปนี้ให้แต่ละกลุ่มค้นหา: (1) อิสยาห์ 7:14;  
9:6; (2) 1 นีไฟ 11:14–15, 20–21; (3) โมไซยาห์ 
3:5–8; (4) โมไซยาห์ 15:1; (5) แอลมา 7:10–12;  
และ (6) ฮีลามัน 14:1–3 ขอให้เด็กหาว่าศาสดาพยา- 
กรณ์ท่านใดกำาลังพูดและท่านพยากรณ์เกี่ยวกับใคร ขอให้ 

ระบุหลักคำาสอน: ให้ดูรูปการเสด็จมาครั้งที่สอง (นสพ, 
หน้า 66) เตือนเด็กๆ ว่าตอนแรกพระเยซูคริสต์เสด็จมา 
บนแผ่นดินโลกเป็นทารกในเบ็ธเลเฮม อธิบายว่าเราเรียนรู้ 
ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกอีกครั้ง

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกมจับคู่): ทำาพระคัมภีร์อ้างอิง 
ต่อไปน้ีสองชุดคู่กันโดยเขียนข้ออ้างอิงแต่ละข้อในกระดาษ 
แต่ละชิ้น: มัทธิว 16:27; มัทธิว 24:30, 36, 42; กิจการ 

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกมทายคำา): เชิญเด็กสองหรือ
สามคนแสดงละครใบ้กำาลังเตรียมเข้านอน ไปโบสถ์ หรือ
เดินทางไกล ขอให้เด็กคนอื่นๆ ทายว่าพวกเขากำาลังทำา
อะไร สนทนากับเด็กว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เตรียม
พร้อมในการทำาสิ่งเหล่านี้ อธิบายว่าสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งที่
เราควรเตรียมคือเตรียมอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระ
เยซูคริสต์อีกครั้ง

แต่ละกลุ่มดูรูปศาสดาพยากรณ์และบอกเด็กคนอื่นๆ ว่า
ท่านเป็นใครและท่านพูดอะไร (สำาหรับเด็กเล็ก ให้ช่วย 
เด็กหกคนแต่งชุดง่ายๆ เป็นศาสดาพยากรณ์หกท่าน บอก 
คร่าวๆ เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์แต่ละคนและสิ่งที่แต่ละ 
คนพูดเกี่ยวกับการประสูติและพระพันธกิจของพระเยซู 
คริสต์) อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์แต่ละท่านบอกล่วงหน้า 
ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาโลกนี้ ร้องเพลง “Samuel  
Tells of the Baby Jesus” (CS, 36) เป็นพยานว่า 
พระเยซูคริสต์เสด็จมาโลกน้ีตามท่ีศาสดาพยากรณ์ทำานายไว้

1:9–11; คพ. 36:8; คพ. 45:57–59; คพ. 88:95–98  
ติดกระดาษไว้บนกระดานโดยคว่ำาหน้าลง ให้เด็กๆ ผลัด
กันเลือกสองชิ้น พลิกกระดาษขึ้นถ้าเข้าคู่กัน ถ้าไม่เข้า
คู่ให้คว่ำาหน้าไว้เหมือนเดิม ถ้าเข้าคู่ให้เปิดทิ้งไว้และขอ
ให้เด็กค้นหาข้ออ้างอิงเพื่อดูว่าข้อนั้นสอนอะไรเกี่ยวกับ
การเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์ ทำาซ้ำาจนกว่าจะจับคู่
ได้ทั้งหมด

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): ร้องเพลง “ฉันลูก
พระผู้เป็นเจ้า” ข้อสาม (พด, หน้า 2) และขอให้เด็ก
คอยฟังสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพื่อให้ได้อยู่กับพระบิดาบน
สวรรค์อีกครั้ง ให้เด็กลุกขึ้นยืนร้องประโยค “หากฉัน
เรียนทำาตามพระบัญชา” อีกครั้ง อธิบายว่าเพลงปฐมวัย
บางเพลงเตือนเราให้นึกถึงสิ่งที่เราทำาได้เพื่อเตรียมอยู่กับ 

สัปดาห์ 3: ฉันจะเตรียมอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อีกครั้ง

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกอีกครั้ง
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เป็นพยาน: เมื่อท่านได้รับ
การกระตุ้นเตือนจงแสดง
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 
หลักคำาสอนที่ท่านสอน  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สามารถเป็นพยานต่อเด็ก
แต่ละคนได้ถึงความจริง
ที่ท่านกล่าว การแสดง
ประจักษ์พยานของท่านช่วย
ให้เด็กรู้สึกถึงพระวิญญาณ
และจูงใจให้พวกเขาเสริม
สร้างประจักษ์พยานของตน

การเขียน หลักธรรม 
พระกิตติคุณจะช่วยให ้
เด็กจำาได้

ระบุหลักคำาสอน (เล่นเกมทายคำา): เขียนบนกระดานว่า  
“ฉันมี____________” บอกเด็กให้ฟังคำาใบ้ต่อไปนี ้
และกอดอกลุกขึ้นยืนเมื่อพวกเขาคิดว่าสามารถเติมคำาใน
ช่องว่างได้

• สิ่งนี้ทำาให้เรารู้สึกดี มีความสุข หรืออบอุ่นในใจ

• พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานสิ่งนี้ให้เรา

• สิ่งนี้ช่วยให้เราต้องการเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

• เราสามารถแบ่งปันสิ่งนี้กับผู้อื่นได้เมื่อเราเป็นผู้พูด
ในปฐมวัย ที่การสังสรรค์ในครอบครัว และในการ
ประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยาน

ถาม: “สิ่งวิเศษสุดนี้คืออะไร” เติมคำาว่า ประจักษ์พยาน
ในช่องว่าง และบอกเด็กๆ ว่าพวกเขาสามารถมีประจักษ์
พยานว่าพวกเขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): ให้เด็กๆ ร้องเพลง  
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (พด, หน้า 2–3) และขอให้ 
พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรขณะร้องเพลง แล้วให ้
เด็กสองสามคนบอกว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร อธิบายว่า
ความรู้สึกดีๆ ที่พวกเขารู้สึกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  
โดยบอกว่าพวกเขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า อธิบายว่า 
การรู้ว่าส่ิงน้ีเป็นความจริงคือการมีประจักษ์พยาน อธิบาย 
ว่ามีหลายวิธีที่เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า ถามว่า 
“หนูรู้ได้อย่างไรว่าหนูเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า”

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้(ฟังประจักษ์พยาน): ถามเด็กๆ  
ว่า “เหตุใดจึงสำาคัญที่เราต้องมีประจักษ์พยานว่าเราเป็น 
ลูกของพระผู้เป็นเจ้า การมีประจักษ์พยานช่วยเราเลือก 
ส่ิงดีอย่างไร” แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านและเชิญเด็ก 
และผู้ใหญ่สองสามคนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวก
เขาว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อีกครั้ง (ตัวอย่าง
เช่น “ฉันจะทำาตามแผนของพระเจ้า” [พด, หน้า 86– 
87] “รักษาพระบัญญัติ” [พด, หน้า 68–69] “ความ 
เมตตาเริ่มที่เรา” [พด, หน้า 83] และ “เมื่อฉันรับ 
บัพติศมา” [พด, หน้า 53]) ให้ผู้เล่นเปียโนเล่นทำานอง
สั้นๆ จากเพลงเหล่านี้ และขอให้เด็กๆ ทายว่าเป็นเพลง 
อะไร ให้เด็กร้องเพลงและลุกขึ้นยืนเมื่อพวกเขาร้องเกี่ยว 
กับวิธีที่สามารถเตรียมอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ได้ ทำาซ้ำา 
กับเพลงอื่น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้(วาดรูป): ให้เด็กๆ นึกถึงวิธีที่
พวกเขาสามารถเตรียมอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระ
เยซูคริสต์ แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่นและให้พวกเขา
ร่างรูปมือของตน จากนั้นให้เขียนหรือวาดสิ่งที่พวกเขา
สามารถทำาได้ในการเตรียมพร้อมลงบนนิ้วแต่ละนิ้วที่ร่าง
ไว้ ขอให้เด็กเลือกทำาหนึ่งอย่างในระหว่างสัปดาห์ บอก
พวกเขาว่าท่านจะขอให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาทำา
ในวันอาทิตย์หน้า

สัปดาห์ 4: ฉันมีประจักษ์พยานว่าฉันเป็นลูกของพระผู ้เป็นเจ้า
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ถ้าพระผู้ช่วย 
ยืนเคียงข้างฉัน

ถ้าฉันเห็น 
พระผู้ช่วยยืน 

อยู่ข้างกาย คอย
ปกป้องคุ้มภัย?ฉันจะทำาอย่าง ที่ทำาหรือ ?ฉันจะนึกถึงบัญญัติพระองค์ ? ?จะทำาตาม แบบอย่าง

พระองค์ไหม ?จะทำาชีวิต ดีขึ้นไหม
และซื่อตรง 

มากขึ้นหรือไม่

ปรับกิจกรรม: แนวคิดการ
สอนบางอย่างในนี้จะใช้ได้ดี
ที่สุดกับเด็กเล็ก ปรับวิธีสอน
ของท่านให้เหมาะกับเด็กต่าง
วัยเพื่อพวกเขาจะอยากมีสว่น
ในการเรียนและร้องเพลง

ฝึกร้อง: การจะสอนเพลง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ตัวท่านต้องรู้จักเพลง ฝึกร้อง
ที่บ้านเพื่อว่าเมื่อท่านสอน
เด็กท่านจะสามารถมองดู
พวกเขาได้

เพื่อช่วยให้เด็กรู้ทำานอง 
เพลง “ให้ยกมือใน 
ระดับสายตา และขณะ
ร้องเพลงให้ยกมือขึ้น
เพื่อกำากับระดับเสียง 
สูงขึ้น และลดมือลง
เพื่อกำากับระดับเสียง 

ที่ต่ำาลง” (มกรส,  
หน้า 174)

วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย
จุดประสงค์ของดนตรีในปฐมวัยคือเพ่ือสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เด็ก เพลงปฐมวัยทำ�ให้ก�รเรียน 
พระกิตติคุณสนุกขึ้น อัญเชิญพระวิญญ�ณ และสร้�งบรรย�ก�ศของคว�มค�รวะที่เป็นจุดประสงค์ของก�ร
เรียนรู้ (ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร [2010], 11.2.4)

เมื่อเตรียมสอนเพลง ให้ถ�มตัวท่�นว่� ฉันจะดึงดูดคว�มสนใจและทำ�ให้เด็กสนใจตลอดได้อย�่งไร ฉันจะ 
ใช้คำ�ถ�มอะไรได้บ�้งเพื่อช่วยให้เด็กเข้�ใจข่�วส�รพระกิตติคุณในเพลงนั้น ฉันจะใช้วิธีใดสอนเพลงนี้ ต่อไป 
นี้เป็นวิธีบ�งอย่�งที่ท�่นลองใช้ได้ ตัวอย่�งต่�งๆ จะช่วยท่�นสอนเพลงที่แนะนำ�ไว้ในโครงร่�งนี้ ดูแนวคิด 
เพิ่มเติมได้จ�กหมวดปฐมวัยใน Serving in the Church ของ LDS.org และหัวข้อ “วิธีใช้ดนตรีใน
ปฐมวัย” ในโครงร�่งปี 2010, 2011 และ 2012

เน ้นหลักธรรมพระกิตติคุณในเพลง

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะที่ท่านสอนเพลง “ครอบครัว 
สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” (พด, หน้า 98) ขอให้ 
เด็กคอยฟังแผนส่วนหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค์ขณะที่ 
ท่านร้องเพลงบรรทัดแรกและยืนเมื่อพวกเขารู้ว่าคืออะไร 
(ครอบครัว) ให้เด็กร้องท่อนน้ีกับท่าน ช้ีให้เห็นว่าทำานอง 
เพลงคำาว่า “บนโลกน้ี” กับ “ดีต่อฉัน” มีแบบแผนเหมือน 
กัน และขอให้เด็กร้องคำาเหล่านั้น ขอให้พวกเขาฟังเพลง 
ช่วงต่อไปเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัว 
นานเท่าใด ร้องบรรทัดที่สองโดยเน้นคำาว่า “ตลอดกาล 
นาน” เชิญชวนพวกเขาให้ร้องท่อนนี้กับท่าน แล้วร้อง 
ทั้งสองบรรทัดพร้อมกัน ขอให้เด็กคอยฟังอีกคำาหนึ่งที่ 
หมายถึง “ตลอดกาลนาน” ในสร้อยเพลง ร้องคำาว่า  
“ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” และให้พวก 
เขาร้องท่อนนี้ตามท่าน ร้อง “ทางแผนบิดาสวรรค์” และ 
ให้เด็กร้องตาม ถามว่าแผนของพระบิดาบนสวรรค์คือ 
อะไรโดยย้ำาเตือนเด็กว่าพระองค์ทรงต้องการให้พวกเขา

แต่งงานในพระวิหารและมีครอบครัวนิรันดร์ของตนเอง 
จบการสอนร้องสร้อยเพลงโดยร้องประโยคต่างๆ และ
เชื้อเชิญให้เด็กร้องตาม

• ทำาบัตรคำาสำาหรับเพลงแต่ละประโยค และหารูปอธิบาย 
บัตรคำาแต่ละใบ วางรูปไว้ด้านหนึ่งของห้อง และวาง 

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะที่ท่านสอนเพลง “ถ้าพระผู้- 
ช่วยยืนเคียงข้างฉัน” (หน้า 28 ในโครงร่างนี้)

ใช ้ทัศนูปกรณ์ช่วยให้เด็กเรียนรู้และจำาเนื้อเพลงได ้

คลิกที่นี่ไปยังทัศนูปกรณ์
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การร้องซ้ำา ช่วยให้เด็กๆ 
เรียนรู้เพลงใหม่ ร้องเพลงซ้ำา
หลายๆ ครั้งโดยใช้วิธีต่างกัน
ไป เช่น กระซิบ ฮัม เคาะ
จังหวะ ทำาจังหวะให้หลาก
หลาย หรือร้องเพลงขณะ 
นั่งและยืน

เป็นพยาน: แสดงประจักษ ์
พยานสั้นๆ ให้เด็กฟังเกี่ยว 
กับความจริงพระกิตติคุณที่ 
พบในเพลงปฐมวัย ช่วยให้
เด็กเข้าใจว่าการร้องเพลง 
เปน็วิธหีนึ่งที่พวกเขาสามารถ 
แสดงประจักษ์พยานและรู้สึก
ถึงพระวิญญาณได้

ใช ้ท่าประกอบที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีส ่วนร่วมและจำาเพลงได ้

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะที่ท่านสอนเพลง “พระบิดา
บนสวรรค์ทรงรักฉัน” (พด, หน้า 16–17) ถามเด็กๆ  
ว่าพวกเขาแสดงความรักต่อสมาชิกครอบครัวอย่างไร 
ถามว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดงความรักต่อพวก
เขาอย่างไร อธิบายว่าพระองค์ทรงสร้างโลกที่สวยงาม 
ให้พวกเขาเพราะทรงรักพวกเขา ร้องเพลงให้เด็กฟังที
ละประโยคและให้พวกเขาร้องตามขณะที่พวกเขาทำาท่า
ประกอบแต่ละท่อน: นกร้อง มองจ้องท้องฟ้า แก้มเปียก 

ชุ่มด้วยเม็ดฝน และอื่นๆ สำาหรับข้อสองให้พวกเขาทำา 
ท่าประกอบเช่น ชี้ที่ตา ทำาท่าเหมือนผีเสื้อ และเอามือ 
ป้องหู ให้พวกเขากอดตัวเองเมื่อร้องว่า “พระองค์ให ้
ชีวิต” จากนั้นแตะศีรษะตัวเอง (“ความคิด”) เอามือ 
ทาบอก (“จิตใจ”) และก้มศีรษะกอดอก (“ฉันขอบ- 
พระทัยอย่างสูงยิ่ง”) ขอให้พวกเขาเอามือทาบอกอีกครั้ง
เมื่อร้องว่า “ใช่ ฉันจึงรู้พระบิดารักฉัน”

• ให้เด็กร้องเพลงกับท่านขณะที่ท่านชี้รูปภาพ

• แจกประโยคหน่ึงประโยคให้แต่ละชั้นร้องขณะยืน แล้ว
เปลี่ยนประโยคเวียนกันร้องจนกว่าแต่ละชั้นจะได้ร้อง
ครบทุกประโยค

บัตรคำาไว้อีกด้านหนึ่ง สนทนากับเด็กว่าพวกเขาจะ 
ทำาต่างจากเดิมอย่างไรถ้าเห็นพระผู้ช่วยให้รอดยืน
เคียงข้างพวกเขา ร้องเพลง และขอให้เด็กจับคู่รูปกับ
คำา
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Words and music by Sally DeFord

Copyright © 1991 by Sally DeFord. All rights reserved.
This song may be copied for incidental, noncommercial home and church use.

This notice must be included on each copy made. 
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ดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
วิธีช่วยเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษได้จาก มกรส,  
หน้า 38–39 และ 
disabilities.lds.org

เด็กทุพพลภาพบางคนตอบสนอง 

ได้ดีกับสัญญาณบอก ใช้สัญญาณ

ดังตัวอย่างเพื่อบอกว่าเมื่อใด 

ได้เวลาสวดอ้อนวอน เงียบ  

หรือร้องเพลง

การปรับบทเรียน: ท่าน
อาจจำาเป็นต้องปรับช่วงเวลา
ของการแบ่งปันให้เหมาะกับ
เด็กทุพพลภาพ ดูตัวอย่าง
วิธีปรับบทเรียนได้จาก 
sharingtime.lds.org

ก�รสอนเด็กทุพพลภ�พ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ลูกหลานทั้งหมดของเจ้าจะได้รับการสอนโดยพระเจ้า; และสันติของลูกหลานเจ้าจะ
ใหญ่หลวงนัก” (3 นีไฟ 22:13)

ผู้นำาปฐมวัยมีความรับผิดชอบสำาคัญในการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เด็กทุกคนรวมทั้งเด็ก 
ทุพพลภาพด้วย ปฐมวัยเป็นสถานที่ซึ่งควรต้อนรับ รัก อบรมเลี้ยงดู และทำาให้เด็กทุกคนเป็นส่วนหนึ่งใน 
นั้น บรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าใจความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ง่ายขึ้น 
ตลอดจนรู้สึกและตระหนักถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เด็กแต่ละคนมีค่าต่อพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนต ้องการความรัก ความเคารพ  
และการสนับสนุน

หารือกับคนอื่นๆ เมื่อท่านปรับการทำางานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กทุพพลภาพในปฐมวัยของท่าน

1. หารือกับบิดามารดาของเด็ก โดย 
ปกติบิดามารดาจะรู้จักลูกๆ ของพวก 
เขาดีกว่าใคร บิดามารดาสามารถสอน 
วิธีปรับการทำางานให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของเด็ก ช่วงความสนใจ 
และวิธีเรียนรู้ที่ลูกของพวกเขาชอบ  
ตัวอย่างเช่น เด็กบางคนตอบสนอง 
ได้ดีเป็นพิเศษกับเพลง บางคนกับ 
เรื่องเล่า รูปภาพ พระคัมภีร์ หรือ 
การทำาท่าประกอบ ใช้วิธีสอนที่หลาก 
หลายโดยแน่ใจว่าใช้วิธีท่ีเด็กแต่ละคน 
จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด

2. หารือกับผู้นำาและครูปฐมวัยคนอ่ืนๆ 
สวดอ้อนวอนและทำางานด้วยกันเพ่ือ 
หาวิธีช่วยให้เด็กทุกคนเรียนรู้พระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์และรู้สึก
เป็นที่รัก

3. หารือกับสภาวอร์ด ผู้นำาฐานะปุโรหิต 
และผู้นำาองค์การช่วยอาจมีแนวคิด
เกี่ยวกับวิธีช่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวอร์ดหนึ่ง 
กลุ่มมหาปุโรหิตเสนอให้ “คุณปู่มาปฐมวัย” ทุกสัปดาห ์
เพื่อนั่งกับเด็กชายที่เป็นโรคออทิซึม (ถ้าให้ดีที่สุด คุณปู ่
ควรจะเป็นคนเดียวกันในแต่ละสัปดาห์) วิธีนี้จะช่วยให้เด็ก
คนนั้นจดจ่อกับบทเรียนและรู้สึกเป็นที่รัก

เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดสอนว่า “แน่นอนว่าเราผู้ได้ 
รับการฝากฝังให้ดูแลเด็กท่ีมีค่าเหล่านี้ได้รับหน้าท่ีผู้พิทักษ์อัน 
ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง เพราะเราคือคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งให้ 
โอบล้อมเด็กยุคน้ีด้วยความรักและไฟแห่งศรัทธาตลอดจนความ 
เข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร” (“Great Shall Be the Peace of 
Thy Children,” Ensign, เม.ย. 1994, 60)

คลิกที่นี่ไปยังรูปภาพ
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