
โครงร่างสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน 2015

ฉันรู้พระผู้ช่วยให้รอดของฉันทรงพระชนม์
“แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก”

(โยบ 19:25)



เกร็ดน่ารู้: การเชื้อเชิญเด็ก

ให้เรียนรู้จากพระคัมภีร์จะ

ช่วยให้พวกเขารักพระคำา 

ของพระผู้เป็นเจ้าไปช่ัวชีวิต 

ทุกๆ สัปดาห์ท่าน จะวาง 

แผนวิธีเชื้อเชิญเด็กให้ใช้

และเรียนจากพระคัมภีร์

ของพวกเขา เด็กบางคน 

อาจไม่มีพระคัมภีร์ เด็กคน

อื่นๆ อาจจะยังอ่านไม่ออก 

กิจกรรมการเรียนรู้ในโครง

ร่างนี้และเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ

การสอนในหน้า 7, 12 

และ 18 จะให้แนวคิด 

แก่ท่านว่าจะสอนให้ใช้

พระคัมภีร์อย่างไร

การสอนพระกิตติคุณ

ใช้จุลสารเล่มนี้เมื่อท่านเตรียมสอนบทเรียน 15 นาทีใน 
แต่ละสัปดาห์ระหว่างช่วงเวลาของการแบ่งปัน ท่านอาจ 
เสริมบทเรียนประจำาสัปดาห์ด้วยเนื้อหาจากหนังสือ
อื่นที่ศาสนจักรอนุมัติ เช่น เพื่อนเด็ก หรือ เลียโฮนา  
แนวทางต่อไปนี้จะช่วยท่านวางแผนและนำาเสนอบท
เรียน

รักคนที่ท่านสอน แสดงความรักต่อเด็กๆ โดยรู้จักชื่อ
พวกเขา รู้ถึงความสนใจ พรสวรรค์ และความต้องการ
ของพวกเขา

สอนหลักคำาสอนด้วยพระวิญญาณ ขณะเตรียมบทเรียน 
จงสวดอ้อนวอนขอการนำาทางและพยายามเสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของท่านในหลักธรรมท่ีท่านจะสอน วิธีน้ี 
จะช่วยให้ท่านสอนด้วยพระวิญญาณ

เชิญชวนให้เรียนรู้อย่างพากเพียร จุลสารเล่มนี้จัดทำาขึ้น 
เพื่อช่วยให้ท่านไม่เพียงรู้ว่าจะสอนอะไรเท่านั้น แต่รู้ว่า 
จะสอนและเชิญชวนให้เรียนรู้อย่างพากเพียรได้ อย่างไร  
ด้วย ท่านจะสอนหลักคำาสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นเมื่อท่านทำาตามขั้นตอนสามข้อต่อไปนี้ในบท
เรียนทุกบท:

1. แนะนำาหลักคำาสอน แนะนำาหลักคำาสอนที่เด็กๆ จะ
เรียนรู้ให้ชัดเจน คิดหาวิธีทำาสิ่งนี้ทั้งโดยคำาพูดและ
อุปกรณ์จริง (ดูตัวอย่างได้จากบทเรียนสำาหรับสัป-
ดาห์แรกของเดือนมีนาคมและสัปดาห์แรกของเดือน
กรกฎาคม)

2. ส่งเสริมความเข้าใจ พึงแน่ใจว่าเด็กๆ เข้าใจหลักคำา
สอนลึกซึ้งมากขึ้นโดยผ่านวิธีสอนอันหลากหลาย 
 

เพ่ือให้พวกเขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อาทิ ร้องเพลง 
แสดงบทบาทสมมติ และอ่านพระคัมภีร์

3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ประยุกต์ 
ใช้หลักคำาสอนในชีวิต พิจารณาว่าพวกเขาจะสามารถ 
แสดงความรู้สึกหรือต้ังเป้าหมายเก่ียวกับหลักคำาสอน 
ได้อย่างไร

จุลสารเล่มน้ีจัดเตรียมบทเรียนเต็มรูปแบบให้บางสัปดาห์ 
ในปีนี้ ส่วนสัปดาห์ที่เหลือจะมีแนวคิดให้แต่ไม่ใช่บท 
เรียนเต็มรูปแบบ เสริมแนวคิดเหล่านั้นด้วยแนวคิดบาง 
อย่างของท่านเอง ท่านจะได้แนวคิดจากการอ่านบทเรียน 
อื่นๆ ในจุลสารเล่มนี้  เมื่อมีวันอาทิตย์ที่ห้า ให้ใช้เวลานี้ 
ทบทวนบทเรียนที่สอนก่อนหน้านี้ พระวิญญาณจะทรง 
นำาทางท่านเมื่อท่านวางแผนและเตรียมกิจกรรมสำาหรับ
บทเรียน

ทำางานกับผู้นำาดนตรีเม่ือท่านเตรียมบทเรียน การร้องเพลง 
จะช่วยเสริมน้ำาหนักหลักคำาสอนที่ท่านกำาลังสอน  ท่าน
อาจเชิญครูและชั้นเรียนของพวกเขาให้ช่วยสอนพระ- 
กิตติคุณบางส่วนเป็นครั้งคราว

บทเรียนบางบทเสนอแนะให้เชิญผู้พูดมาร่วมช้ันเรียน
ปฐมวัย ท่านควรขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขา
ก่อนเชิญบุคคลเหล่านี้มาที่ชั้นเรียน

ควบคู่กับบทเรียนคือเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการสอนซ่ึงจะ
ช่วยท่านปรับปรุงความสามารถในการสอน บทเรียนจะ 
รวมรูปภาพไว้ด้วยเพ่ือช่วยให้ท่านเห็นว่ากิจกรรมจะมี 
ลักษณะอย่างไร ถึงแม้การพัฒนาทักษะการสอนจะเป็น 
เร่ืองสำาคัญ แต่การเตรียมทางวิญญาณและประจักษ์พยาน 
ของท่านจะอัญเชิญพระวิญญาณมายืนยันหลักคำาสอน
เหล่านี้ในใจเด็ก

ค�าแนะน�าส�าหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน

คำาแนะนำาสำาหรับช่วงเวลา
ของการแบ่งปันและการนำาเสนอ
การประชุมศีลระลึกของเด็ก
เรียน ฝ่ายประธานปฐมวัยและผู้น�าดนตรี

ปีนี้ท่านจะมีโอกาสช่วยให้เด็กๆ รู้สึกและเข้าใจความรักอันประเสริฐที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ทรงม ี

ต่อพวกเขา โดยผ่านพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เด็กๆ จะเรียนรู้ว่าเพราะบทบาทสำาคัญของพระเยซูคริสต์ใน
แผนของพระบิดาบนสวรรค์ พวกเขาจึงสามารถมีศรัทธาในพระองค์ได้ เด็กๆ จะเรียนรู้ด้วยว่าศรัทธาของพวกเขา
จะมั่นคงขึ้นเมื่อพวกเขารักษาพระบัญญัติ รับใช้ แบ่งปันพระกิตติคุณ ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด และ
เตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

ขอขอบคุณทุกท่านสำาหรับปณิธานอันเปี่ยมด้วยศรัทธา  เราสวดอ้อนวอนให้ท่าน และเราเชื่อมั่นว่าท่านสามารถรัก

เด็กๆ สอนพระกิตตคิุณของพระเยซูคริสต์ และช่วยให้พวกเขาดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณได้

ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

II



เกร็ดน่ารู้: ท่านสามารถ 

หาแหล่งช่วยสอนเพิ่มได้  

เช่น หน้าระบายสี   

เรื่องเล่า และกิจกรรมใน  

เพื่อนเด็ก และ เลียโฮนา  

ใช้แหล่งช่วยเหล่านี้เสริม 

บทเรียนของท่าน

การน�าเสนอการประชุม 
ศีลระลึก

ไม่จำาเป็นต้องให้เด็กทุกคนพูดตามบท 
การนำาเสนอที่มีประสิทธิภาพต้อง 
ให้เด็กทำาหลายๆ วิธี

ช่วงเวลาของการร้องเพลง

ดนตรีในปฐมวัยควรสร้างบรรยากาศของความคารวะ 
สอนพระกิตติคุณ และช่วยให้เด็กรู้สึกถึงอิทธิพลของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดจนปีติที่มาจากการร้องเพลง  
ท่านควรใช้เวลา 20 นาทีสอนเพลงในช่วงเวลาของการ
แบ่งปัน เวลาเท่านี้มากพอที่ท่านจะสอนเพลงใหม่และ 
ช่วยให้เด็กมีความสุขกับการร้องเพลง

จุลสารเล่มนี้มีเพลงใหม่เพลงหนึ่งให้เด็กเรียนปีนี้ (ดู 
หน้า 28-29) มีหมวด “วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย” (ดู หน้า 
26-27) และแนวคิดเพิ่มเติมสำาหรับสอนเพลงให้เด็กด้วย 
(ดู หน้า 3, 5, 9 และ 15)

ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการหรือประธานสาขา 
ปฐมวัยจะจัดการนำาเสนอการประชุมศีลระลึกของเด็ก
ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี ประชุมกับที่ปรึกษาในฝ่าย
อธิการหรือฝ่ายประธานสาขาที่ดูแลปฐมวัยตั้งแต่ต้นปี
เพื่อหารือเรื่องแผนขั้นแรก ขอความเห็นชอบจากเขาเมื่อ
วางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วางแผนให้เด็กนำาเสนอโปรแกรมตามหัวข้อในช่วงเวลา 
ของการแบ่งปันแต่ละเดือน จดบันทึกคำาพูดและประสบ- 
การณ์ส่วนตัวของเด็กตลอดทั้งปีเพ่ือนำามาใช้ในการนำา
เสนอ เม่ือท่านวางแผนให้เด็กแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ 

เกี่ยวกับหัวข้อของปีนี้ ให้คิดหาวิธีที่พวกเขาจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมุ่งไปยังหลักคำาสอนพระ- 
กิตติคุณที่พวกเขากำาลังสอน

ขณะเตรียมนำาเสนอ พึงนึกถึงแนวทางต่อไปนี้

• การฝึกไม่ควรใช้เวลานอกชั้นเรียนหรือเบียดเวลา
ครอบครัวโดยไม่จำาเป็น

• ทัศนูปกรณ์ ชุดแสดง และการนำาเสนอด้วยสื่อไม่
เหมาะสำาหรับการประชุมศีลระลึก

ตัวย่อต่อไปนี้จะนำามาใช้ในจุลสารตลอดทั้งเล่ม:

พด หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก

มกรส  ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน

บทเรียนหลายบทจะมีข้อเสนอแนะสำาหรับการใช้รูปภาพ 
ท่านสามารถหารูปภาพได้ใน สมุดภาพพระกิตติคุณ ชุด 
ภาพคู่มือปฐมวัย นิตยสารศาสนจักร และออนไลน์ที่ 
images.lds.org

หลักสูตรทั่วไป

บริบาล: จงดูลูกเล็กๆ ของเจ้า; อรุโณทัย: ปฐมวัย 1; 
ลสด 4-7: ปฐมวัย 2; อัศวิน 8-11: ปฐมวัย 6

หลักสูตรพื้นฐาน

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

ปฐมวัย 7

แหล่งช่วยที่ใช้ในจุลสารเล่มนี้ หลักสูตรส�าหรับปี 2015

แนวทางส�าหรับการน�าเสนอการประชุมศีลระลึก

1



เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์
และในพระบตุรของพระองค์พระเยซคูริสต์
“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 1)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: ให้เด็กดูถุงมือต่างกันสองสามคู่
และชี้ให้เห็นว่าถุงมือแต่ละคู่มีลักษณะต่างกันเช่นเดียว
กับเราแต่ละคนมีลักษณะต่างกัน อธิบายว่าไม่ว่าเราจะ
มีลักษณะต่างกันเพียงใด เราทุกคนล้วนมีวิญญาณอยู่
ในร่างกาย และวิญญาณจะให้ชีวิตแก่เรา เพื่ออธิบาย
เรื่องนี้ ให้สวมถุงมือและกระดิกนิ้ว อธิบายว่าถุงมือ
เปรียบเหมือนร่างกายและมือเปรียบเหมือนวิญญาณ 
ของเรา ให้เด็กๆ ฟังคำาตอบของคำาถามว่า “ใครคือพระ- 
บิดาของวิญญาณฉัน” ขณะที่ท่านอ่านสองประโยคแรก
ของมาลาคี 2:10 เขียนคำาว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
พระบิดาของวิญญาณฉัน” บนกระดาน ให้เด็กๆ อ่าน
พร้อมกับท่าน อธิบายว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง---ครอบครัวของพระผู้- 
เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ ให้ดูรูปครอบครัวและอธิบายว่าเมื่อ
พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งเรามาโลกนี้ พระองค์ทรงส่ง
เรามาอยู่ในครอบครัว ให้เด็กๆ ชูนิ้วตามจำานวนคน 
ในครอบครัวของพวกเขา บอกเด็กๆ ว่าพวกเขาจะ 
 

ร ้องเพลงที่สอนเกี่ยวกับครอบครัวบนสวรรค์และ
ครอบครัวบนแผ่นดินโลก ขอให้เด็กคนหน่ึงออกจาก
ห้อง แล้วให้เด็กที่เหลือเลือกที่ซ่อนรูปครอบครัว เชิญ
เด็กคนน้ันกลับเข้ามาหารูปครอบครัวขณะที่เด็กคน
อื่นๆ ร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (พด หน้า 2-3) 
เม่ือเด็กคนนั้นอยู่ห่างรูป เด็กคนอื่นจะนั่งลง; เมื่อเข้า
ใกล้รูป เด็กคนอื่นจะลุกขึ้นยืนช้าๆ ทำาซำ้ากับเด็กคน
อื่นๆ เท่าที่เวลาจะเอื้ออำานวย สนทนาข่าวสารของเพลง 
และเป็นพยานถึงความสำาคัญของครอบครัว

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันส่อง
กระจก บอกพวกเขาว่าทุกคร้ังท่ีส่องกระจกพวกเขา 
ควรจำาไว้ว่าพวกเขากำาลงัเห็นลกูคนหนึง่ของพระผูเ้ป็นเจ้า

มกราคม

เกร็ดน่ารู้: วางแผนวิธี 

แนะนำา หลักคำาสอน

ช่วยให้เด็ก เข้าใจ และ 

ประยุกต์ใช ้หลักคำาสอน

ในชีวิตพวกเขา ลองหา

วิธีที่ท่านจะเปิดโอกาสให้

เด็กๆ ทำาดังนี้:

• สนทนาหลักคำาสอน

• อ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับ

หลักคำาสอน

• มองเห็นภาพของหลัก 

คำาสอน 

• ร้องเพลงเกี่ยวกับหลัก
คำาสอน

• ทำากิจกรรมทางกายเกี่ยว

กับหลักคำาสอน

เกร็ดน่ารู้: สวดอ้อนวอน 

ขอการนำาทางและแสวงหา

อิทธิพลของพระวิญญาณ

ขณะที่ท่านเตรียมช่วงเวลา

ของการแบ่งปัน เมื่อท่าน

เตรียมและสอนด้วยพระ

วิญญาณ พระองค์จะทรง

ยืนยันความจริงที่ท่านสอน

สัปดาห์ 1: พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณฉัน

บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์

“บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จะโยง 

หลักธรรมซึ่งเป็นนามธรรม 

เข้ากับสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรม 

ที่คุ้นเคย” (มกรส หน้า 164) 

บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จะช่วยให้ 

เด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของ 

วิญญาณพวกเขากับร่างกาย 

ของพวกเขา

เพลง “ฉันรู้พระผู้ช่วย 
ทรงรักฉัน”  

(หน้า 28-29 ของโครงร่างนี้ 
หรือ Friend, Oct. 2002, 
46-47)
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ส่งเสริมความเข้าใจ: ติดรูปสามรูปบนกระดาน: ยอห์น 
กำาลังถวายบัพติศมาพระเยซู พระคริสต์ทรงปรากฏต่อ
ชาวนีไฟ และนิมิตครั้งแรก แบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่ม
และแจกข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีให้กลุ่มละข้อ: มัทธิว 
3:16-17; 3 นีไฟ 11:6-8; โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:17 
ให้เด็กสนทนากันในกลุ่มของตนเองแล้วรายงานให้เด็ก

คนอื่นๆ ทราบ (1) เหตุการณ์ (2) สิ่งที่พระบิดาบน
สวรรค์ตรัส และ (3) พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าอยู่ที่นั่น 
ให้เด็กคนหนึ่งอ่าน ยอห์น 5:39. อธิบายว่าเราจะมี
ประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน

ส่งเสรมิความเข้าใจ: ให้ผูเ้ล่นเปียโนเล่นโน้ตสองตวัแรก 
ของเพลงท่ีสอนเกี่ยวกับความรักที่พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเรา แล้วให้เด็กทายเพลง 
เล่นโน้ตเพิ่มทีละหนึ่งตัวจนกว่าเด็กจะทายถูก ร้องเพลง
พร้อมกันแล้วสนทนาว่าเพลงนั้นสอนอะไรเกี่ยวกับ
ความรักที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมี 
ต่อเรา เขียนแนวคิดของเด็กๆ ไว้บนกระดาน ทำาซำ้าที
ละเพลง ท่านอาจใช้เพลงต่อไปนี้: “พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรักฉัน” (พด หน้า 16-17) “ขอบพระทัยพระบิดา” 
(พด หน้า 15) “ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย” 
(พด หน้า 42-43) และ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” (พด 
หน้า 2-3)

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: แจกกระดาษให้เด็กคนละ
แผ่น แล้วให้เด็กวาดรูปที่ทำาให้พวกเขารู้ว่าพระบิดาบน
สวรรค์ และพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเขา ท่านอาจจะ

ให้เด็กดูแนวคิดที่เขียนไว้บนกระดานในกิจกรรมข้าง
ต้น ติดรูปเข้าด้วยกันและแสดงให้เด็กดูโดยใช้กล่อง 
ภาพเลื่อน (ดู มกรส หน้า 178-179) หรือทำาเป็น
ม้วนกระดาษแล้วคลี่ออก ขณะท่ีเด็กดูให้ผู้เล่นเปียโน
บรรเลงเพลงใดเพลงหนึ่งข้างต้น

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: เขียนตัวอย่าง

วิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดงความรักต่อเราและ
วิธีที่เราแสดงความรักต่อพระองค์ลงในกระดาษแผ่นละ
หนึ่งวิธี ใส่กระดาษไว้ในภาชนะ แล้วให้เด็กดึงออก
มาทีละแผ่น อ่านออก เสียง ถ้าแผ่นนั้นเป็นวิธีที่พระ
บิดาบนสวรรค์ทรงแสดงความรักต่อเรา ให้เด็กชูมือข้าง
หนึ่งขึ้นเหนือศีรษะ ถ้าเป็นวิธีที่เราแสดงความรักต่อ
พระบิดาบนสวรรค์ ให้พวก เขาเอามือทาบอก

เพื่อช่วยเด็กๆ ฝึกร้องเพลง “ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน” 
(หน้า 28-29 ของโครงร่างนี้) ท่านอาจทำาดังนี้

ให้ดูรูปพระผู้ช่วยให้รอดกำาลังอวยพรเด็กๆ ชาวนีไฟ 
และเล่าเรื่องที่พบใน 3 นีไฟ 17:11-24 โดยใช้คำาพูด
ของท่านเอง ร้องเพลงบรรทัดแรกให้เด็กๆ ฟังแล้วทำา  

ท่าตามวลี “ดินแดนแสนวิไล” (เช่นกางแขนออก) ให้ 
เด็กร้องเพลงและทำาท่าพร้อมกับท่าน  ชวนเด็กๆ ให้คิด 
ท่าประกอบเพลงแต่ละบรรทัด แล้วร้องและทำาท่า
พร้อมกัน

เกร็ดน่ารู้: เอ็ลเดอร์ดัลลิน 

เอช. โอ๊คส์กล่าวว่า “เรา

ต้องใช้ประโยชน์จากเพลง

สวดของเรามากขึ้นเพื่อให้

เราประสานปรองดองกับ

พระวิญญาณของพระเจ้า 

ทำาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน  

ช่วยเราสอนและเรียนหลัก

คำาสอน” (ใน Confer- 

ence Report, Oct. 1994, 

13; หรือ เลียโฮนา ก.พ. 

1995 หน้า12) อ่านเกร็ดน่า

รู้และกิจกรรมในโครงร่างนี้

เพื่อให้รู้วิธีต่างๆ ที่ท่านจะ 

ใช้ดนตรีในช่วงเวลาของ 

การแบ่งปัน

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

สัปดาห์ 3 และ 4: พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักฉัน

ความช่วยเหลือส�าหรับผู้น�าดนตรี

เด็กชอบดูผลงานของตนเอง   

ถ้าท่านทำากล่องภาพเลื่อน 

ท่านสามารถนำาไปใช้กับ 

บทเรียนอื่นได้ กิจกรรมนี้ 

ทำาได้โดยเอารูปมาต่อกันทำา 

เป็นม้วนกระดาษง่ายๆ
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เพลง: “พระองค์ทรง 
ส่งพระบุตร” 
(พด หน้า 20-21)

เรียนผ่าน 
การเคลื่อนไหว

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นและ 

จำาได้นานขึ้นเมื่อพวกเขา 

มีส่วนร่วมผ่านการ 

เคลื่อนไหวร่างกาย

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของฉัน
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจใน
พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: เขียนหลักแห่งความเชื่อข้อสาม
บนกระดานและให้เด็กๆ อ่านตามท่านสองสามรอบ 
อธิบายคำาที่เด็กไม่เข้าใจพอสังเขป (ตัวอย่างเช่น การ
ชดใช้คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำาเพื่อเราจะกลับใจและกลับ
ไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้) ลบหนึ่งคำาหรือสองคำาและพูด
พร้อมกันอีกครั้ง พูดทบทวนเพื่อช่วยให้เด็กจำาได้

ส่งเสริมความเข้าใจ: เล่าเรื่องต่อไปนี้แล้วให้เด็กๆ ยืน
ทำาท่าตามท่าน “ชายคนหนึ่งเดินไปตามถนน (เดินอยู่
กับที่) เขาตกลงไปในหลุมลึก (นั่งลง) เขาพยายาม
หลายครั้งแต่ขึ้นจากหลุมไม่ได้ (ทำาทีว่าพยายามขึ้นจาก
หลมุ) เขาร้องขอความช่วยเหลอื (ร้องขอความช่วยเหลอื 
เบาๆ) ชายอีกคนหนึ่งเดินมาบนถนนสายเดียวกัน 

กุมภาพันธ์

เกร็ดน่ารู้: เด็กจะเข้าใจ

หลักคำาสอนดีขึ้นเมื่อเชื่อม

โยงกับสิ่งที่พวกเขารู้จักอยู่

แล้ว เมื่อท่านเริ่มบทเรียน

แต่ละครั้ง ให้ทบทวนหลัก

คำาสอนที่สอนในสัปดาห์

ก่อนและเชื่อมโยงกับความ

จริงที่จะสอนในวันนั้น

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของฉัน

สัปดาห์ 2 และ 3: โดยทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์     
มนุษย์ชาติทั้งมวลจะรอด

ส่งเสริมความเข้าใจ: วางรูปพระกระยาหารม้ือสุดท้าย 

พระคริสต์ในเกทเสมนี การตรึงกางเขน และการฟื้นคืน 

พระชนม์ไว้รอบๆ ห้อง ชี้รูปและบอกเด็กๆ ว่านี่เป็น

เหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้าย แห่งพระชนม์ชีพของพระ-

ผู้ช่วยให้รอด บอกเด็กๆ ว่าท่านจะอ่านพระคัมภีร์เกี่ยว

กับรูปใดรูปหนึ่ง ขอให้พวกเขาคิดในใจว่ารูปใดตรงกับ

พระคัมภีร์ อ่าน ลูกา 22:13 -14, 19-20 

ให้ทุกคนยืนหันหน้าเข้าหารูปนั้น สนทนาว่าเกิดอะไร 

ขึ้นในรูป ทำาซำ้ากับรูปอื่น (เกทเสมนี: ลูกา 22:39-44; 

การตรงึกางเขน: ลกูา 23:33-34, 46; การฟ้ืนคนืพระชนม์: 

ยอห์น 20:11-18) ร้องเพลงเช่น “พระองค์ทรงส่งพระ

บุตร” (พด หน้า 20-21) หรือ “ฉันรู้ว่าพระบิดาทรง 

พระชนม์” (พด หน้า 8) เป็นพยานว่าพระเยซูสิ้น 

พระชนม์เพื่อเราจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง
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เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ (ร้องขอความช่วย
เหลืออีกครั้งเบาๆ) เขาหย่อนบันไดลงไปในหลุม ชาย
คนนั้นปีนบันไดขึ้นมาจาก หลุม (ทำาท่าปีนบันได) เขา
รอด” สนทนาว่าชายคนนั้น จะรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ใน
หลุมและเมื่อมีคนช่วยชีวิต บอกเด็กว่าเมื่อเราทำาผิดหรือ 
ทำาบาป ก็เหมือนตกลงไปในหลุมลึกที่เราขึ้นเองไม่ได้ 
ให้ดูรูปพระเยซูและบอกเด็กว่าเช่นเดียวกับคนท่ีช่วย
ชายคนนั้นขึ้นมาจากหลุม พระเยซูคริสต์ทรงสามารถ
ช่วยเหลือและช่วยให้เรารอดได้เพื่อเราจะได้กลับไปอยู่
กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ให้เด็กอ่าน แอลมา 7:11-12 
และดูว่าพระเยซูทรงทำาอะไรเพื่อเรา ให้เด็กสองสามคน 
บอกว่าพวกเขาพบอะไร บอกเด็กว่าพระเยซูทรงเข้า
พระทัย เมื่อเรารู้สึกเจ็บ เสียใจ กลัว หรือเจ็บป่วย 
พระองค์ทรงช่วยให้เราเอาชนะสิ่งเหล่าน้ีได้ เขียนข้อ 
ความต่อไปนี้บนกระดาน

ฉันขอบพระทัยพระผู้ช่วยให้รอดเพราะ_____________

พระผูช่้วยให้รอดจะทรงช่วยฉนั___________________

ขอให้เด็กสองสามคนบอกว่าพวกเขาจะเติมประโยค
เหล่านี้ว่าอย่างไร หรือให้เด็กทุกคนบอกคำาตอบกับคน
ที่นั่งข้างพวกเขา

ส่งเสริมความเข้าใจ: บอกเด็กว่าหลายเรื่องในพระคัมภีร์ 
พูดถึงผู้คนที่ได้รับพรเพราะการชดใช้ เล่าสักสองสาม
เรื่อง อาทิ แอลมาผู้บุตร (ดู แอลมา 36:5-27) เปาโล (ดู 
กิจการ 8:1-3; 9:1-20) และอีนัส (ดู อีนัส 1:1-8) เมื่อ
เล่าจบแล้วให้ทบทวนกับเด็กๆ โยนกระดาษที่ขยำาเป็น
ก้อนให้เด็กคนหนึ่งและให้เด็กบอกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ให้เด็กโยนกระดาษคืนให้ท่าน ทำาเช่นนี้ต่อไป
เรื่อยๆ จนเด็กบอกรายละเอียดสำาคัญของเรื่องนี้ได้มาก
ที่สุด แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการชดใช้

เด็กชอบมีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้

ขณะที่ท่านวางแผนช่วงเวลาของการแบ่งปัน 

ลองคิดหาวิธีให้เด็กร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

มากขึ้น  ตัวอย่างเช่น กิจกรรมนี้เกี่ยวข้อง 

กับเด็กกลุ่มเล็กไม่ใช่เด็กหนึ่งคนหรือสองคน

ส่งเสริมความเข้าใจ: แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ แล้วแจก
รูปเหตุการณ์เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ให้กลุ ่มละ
หนึ่งรูป (ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะใช้รูปการตรึงกางเขน 
การฝังพระศพพระเยซู อุโมงค์ที่ว่างเปล่า มารีย์และ
พระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ และพระเยซูทรงแสดง
บาดแผลต่อสานุศิษย์ของพระองค์) บอกพวกเขาว่าอย่า 

ให้กลุ่มอื่นเห็นรูป ให้คำาใบ้บางอย่างแก่เด็กแต่ละกลุ่ม
เพ่ือช่วยให้เด็กคนอื่นๆ ทายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในรูป 
หยิบรูปให้ดูเมื่อพวกเขาทายถูก อธิบายว่าเพราะพระ
เยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิตเช่น
กัน

เพื่อช่วยเด็กๆ ฝึกร้องเพลง “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” 
(พด หน้า 20-21) ท่านอาจทำาดังนี้

• ขณะที่ท่านร้องเพลงให้เด็กนับนิ้วดูว่าพวกเขาร้องว่า 
“พระองค์ส่งพระบุตร” กี่ครั้ง หรือให้พวกเขายืนขึ้น 
เมื่อร้องคำาถามและนั่งลงเมื่อร้องคำาตอบ

• แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งร้องคำาถามใน 
เพลงและอีกกลุ่มร้องคำาตอบ

เกร็ดน่ารู้: เด็กเรียนรู้ผ่าน

การเคลื่อนไหวและกิจ-

กรรม ให้เด็กมีส่วนร่วม

ขณะท่านเล่าเรื่องโดยให้

พวกเขาทำาท่าง่ายๆ และ

เคลื่อนไหว หลังจาก

กิจกรรมท่านสามารถ  

ช่วยพวกเขาเตรียมเรียน

ช่วงต่อไปโดยจบกิจกรรม 

หรือเกมด้วยความคารวะ 

ตัวอย่างเช่น ให้เด็กร้อง

เพลงสองสามบรรทัดช้าๆ 

หรือท่านจะยกมือระดับอก

และให้พวกเขาดูมือท่าน

ขณะร้องเพลง ถ้าท่าน

ขยับมือเข้าหากันให้พวก

เขาร้องเบาลง ขอบคุณพวก

เขาสำาหรับความคารวะสัปดาห์ 4: พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ และฉันจะฟื้นคืนชีวิตเช่นกัน

ความช่วยเหลือส�าหรับผู้น�าดนตรี
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การแนะน�าหลักค�าสอน

เมื่อท่านทำากิจกรรม      

ต้องแนะนำาหลักคำาสอนที่ท่าน

กำาลังสอนให้ชัดเจน 

เพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ 

และประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น

เพลง: “ท�าตามศาสดา” 
(พด หน้า 58-59)

พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์
“ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณโดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์” (ลูกา 1:70)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: เขียนคำาต่อไปนี้ในแถบกระดาษ
แผ่นละคำา: ศาสดาพยากรณ์ ได้รบัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้า 
แจกกระดาษให้เด็กห้าคน ให้เด็กยืนเรียงหน้าชั้นโดยไม่
ต้องเรียงตามลำาดับคำา ให้เด็กคนอื่นๆ เรียงคำาตามลำาดับ
ที่ถูกต้อง อ่านทวนทั้งประโยคด้วยกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ: เตรียมคำาใบ้ในเรื่องท่ีว่าโมเสส 
ลีไฮ และโจเซฟ สมิธได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไร ตัวอย่างเช่น คำาใบ้เกี่ยวกับโมเสสคือ “ฉันได้รับ 
เรยีกจากพระผูเ้ป็นเจ้าเมือ่พระองค์ตรสักบัฉนัจากพุม่ไม้ 
ที่ลุกไหม้” “พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้ฉันเขียนหนังสือห้า 
เล่มแรกของพระคัมภีร์ไบเบิล” และ “พระผู้เป็นเจ้าทรง
ขอให้ฉันนำาผู้คนของพระองค์ออกจากอียิปต์” เลือก
เด็กสามคนเป็นตัวแทนของศาสดาพยากรณ์สามท่านนี้
เพื่อบอกคำาใบ้แก่ปฐมวัย ให้เด็กยกมือเมื่อพวกเขารู้ว่า
ศาสดาพยากรณ์คนนั้นคือใคร แล้วพูดคำาตอบพร้อกัน 
หลังจากบอกชื่อศาสดาพยากรณ์แต่ละคน ให้อ่านพระ-

คัมภีร์เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์คนนั้น (โมเสส: อพยพ 
3:4-5; ลีไฮ: 1 นีไฟ 1:5-6; โจเซฟ สมิธ: โจเซฟ สมิธ--- 
ประวัติ 1:16-17) ชี้ให้เห็นว่าโมเสสได้รับเรียกจากพระ
ผู้เป็นเจ้า ลีไฮได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า และโจเซฟ 
สมิธได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า บอกเด็กว่าศาสดา
พยากรณ์ทุกคนได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ถามเด็กๆว่า “ใครเป็นศาสดา 
พยากรณ์ของเราในปัจจุบัน” ให้ดูรูปประธานศาสนจักร
คนปัจจุบัน อธิบายว่าท่านได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า
ให้เด็กสนทนาตามกลุ่มชั้นเรียนว่าพวกเขาจะทำาตาม
ศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันได้อย่างไร ให้เด็กคนหนึ่ง
จากแต่ละชั้นออกมาทำาท่าอย่างหนึ่งท่ีพวกเขาสนทนา
กันในกลุ่มของตน ให้เด็กคนอื่นๆ ทายว่าทำาท่าอะไร 
ขอให้เด็กๆ บอกว่าการทำาตามศาสดาพยากรณ์ในวิธีนี้
จะเป็นพรแก่ชีวิตของเด็กๆ อย่างไร

ส่งเสริมความเข้าใจ: ก่อนช่วงเวลาของการแบ่งปัน ให้
วางรูปพระเยซูคริสต์ไว้บนกระดานแล้ววางรูปศาสดา
พยากรณ์ต่อไปนีท้บัอกีท:ี อสิยาห์ ยอห์นผู้ถวายบพัตศิมา 
นีไฟ และโจเซฟ สมิธ มอบหมายพระคัมภีร์ต่อไป
นี้ให้ชั้นละหนึ่งข้อ: อิสยาห์ 9:6; มาระโก 1:6-8; 2 
นีไฟ 25:26; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 76:20-24 
ให้เด็กอ่านพระคัมภีร์กับชั้นของเขาและบอกว่าศาสดา

พยากรณ์ท่านใดกำาลังเป็นพยานและท่านเป็นพยาน
อะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  ให้ชั้นน้ันชี้รูปศาสดา
พยากรณ์ที่พวกเขาอ่านและแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียน
รู้ หยิบรูปศาสดาพยากรณ์ท่านนั้นออกจากกระดาน ทำา
ซำ้ากับศาสดาพยากรณ์อีกสามท่าน ชี้รูปพระคริสต์และ
บอกเด็กว่าศาสดาพยากรณ์ ทุกท่านเป็นพยานถึงพระ-
เยซูคริสต์

มีนาคม

เกร็ดน่ารู้: เด็กจะรู้สึกถึง

พระวิญญาณเมื่อพวกเขา

แบ่งปันความเข้าใจใน 

หลักธรรมพระกิตติคุณ  

พวกเขาสามารถแบ่งปัน 

สิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้ 

โดยผ่านคำาพูด ศิลปะ 

และเพลง

สัปดาห์ 1: ศาสดาพยากรณ์ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า

สัปดาห์ 2: ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

ศาสดาพยากรณ์

ได้รับ

เรียก

จาก

พระผู้เป็นเจ้าดูบัตรค�ำได้ที่นี่
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เด็กต้องท�าอะไร  
จึงจะเรียนรู้

การถามคำาถามนี้ขณะที่ท่านเตรียม 

กิจกรรมจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ 

ผ่านการมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น  

ในรูปนี้เด็กกำาลังทำาท่าประกอบเรื่อง 

ที่โมเสสกำาลังแยกทะเลแดง

ส่งเสริมความเข้าใจ: ให้ดูรูปโมเสส และอธิบายว่า
โมเสสคือศาสดาพยากรณ์ที่นำาผู้คนของท่านไปสู่ความ
ปลอดภัย อธิบายว่าชาวอิสราเอลเป็นทาสของฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์ และพระ เจ้าทรงบอกโมเสสให้นำา

พวกเขาออกจากอียิปต์ (ดู อพยพ 3:10) เล่าเรื่องจาก 

อพยพ 14 และให้เด็กทำา ท่าตามท่าน ตัวอย่างเช่น 

“ผู้คนตามโมเสสข้ามทะเลทราย (เดินอยู่กับที่) พวกเขา

มาถึงทะเล (ขยับแขนทำาเป็นคลื่น) ผู้คนเหลียวกลับไป 

(เหลียวกลับไป) เห็นฟาโรห์กับกองทัพของเขากำาลัง

ตามมา (ทำาเสียงม้าวิ่งโดยเอามือตบขา) พวกเขากลัว 

(แสดงความกลัว)” อ่าน อพยพ 14:13 แล้วเล่าเรื่องต่อ 

“พระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ยกไม้เท้าขึ้น (ทำาท่ายกไม้

เท้า) และทะเลก็แยกออก (กางแขน) ผู้คนตามโมเสส

ข้ามทะเลบนดินแห้งไปถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัย (เดิน

อยู่กับที่) เมื่อกองทัพของฟาโรห์พยายามตามพวกเขา 

พระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ยื่นมือออกไป แล้วนำ้าก็กลับ

มารวมกันเหมือนเดิม (หุบแขน) กองทัพของฟาโรห์จม
อยู่ในทะเล ผู้คนปลอดภัยเพราะพวกเขาติดตามศาสดา
พยากรณ์”

ทบทวนหลักคำาสอนที่เด็กเรียนรู้เดือนน้ีในช่วงเวลาของ

การแบ่งปัน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจทำาดังนี้

• ทำาซำ้าหรือขยายกิจกรรมบางอย่างที่ทำาไปแล้วในช่วง

เวลาของการแบ่งปันครั้งก่อน

• ให้เด็กดูรูปศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันและพูดว่า 

“ถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นใครให้ยกมือขึ้น” ให้เด็กกระซิบ

บอกคนที่อยู่ข้างๆ ให้เด็กหลายๆ คนบอกว่าพวกเขา

รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์

• ร้องสร้อยเพลง “ทำาตามศาสดา” (พด หน้า 58- 59) 

ขณะที่เด็กทำาท่าสิ่งที่พวกเขาจะทำาเพื่อทำาตามศาสดา

พยากรณ์

เกร็ดน่ารู้: การให้เด็กอ่าน

พระคัมภีร์ของตนเองจะ

เสริมนำ้าหนักความสำาคัญ

ของพระคัมภีร์และอัญเชิญ

พระวิญญาณ ถ้าอยู่ในวิสัย

ที่ทำาได้ให้เด็กหาข้ออ้างอิง

อย่างน้อยหนึ่งข้อกับท่าน  

ท่านสามารถช่วยเด็กหา 

ข้ออ้างอิงได้โดยให้เลข

หน้าและชี้ให้ดูข้อนั้นใน

พระคัมภีร์ของท่าน ท่าน

อาจจะให้อ่านข้อนี้พร้อม

กันโดยออกเสียง

เกร็ดน่ารู้: เดือนนี้ท่านใช้

วิธีสอนต่อไปนี้ไปแล้ว: 

เรียงคำา อ่านพระคัมภีร์ 

สนทนาและทำาท่าประกอบ

แนวคิด ดูรูป มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางกาย และ

ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา  

หาวิธีที่ท่านจะใช้เทคนิค

เหล่านี้ในบทเรียนอื่นๆ

สัปดาห์ 3: มีความปลอดภัยในการท�าตามศาสดาพยากรณ์

สัปดาห์ 4: พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์
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พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นฟูความสมบูรณ์
แห่งพระกิตติคุณผ่านโจเซฟ สมิธ
“เราเชื่อในการวางระเบียบอย่างเดียวกับที่ด�ารงอยู่ในศาสนจักรสมัยต้น” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 6)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะน�ำหลักค�ำสอน: บอกเด็กๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรง
สถาปนา ศาสนจักรของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงพระ- 
ชนม์บนแผ่นดินโลก ปัจจุบันเราเรียกศาสนจักรนั้นว่า 
“ศาสนจักรสมัยโบราณ” อธิบายว่าไม่นานหลังจาก
พระเยซูสิ้นพระชนม์ พระกิตติคุณถูกน�าไปจากแผ่นดิน
โลก และหลายปีต่อมาพระองค์ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณ
ผ่านโจเซฟ สมิธ เตรียมบัตรค�าสี่ใบ เขียนประโยคต่อ
ไปนี้ประโยคละใบ

1. โจเซฟ สมิธอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล “ถ้าผู้ใดในพวก 
ท่าน_________ _________,ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจาก
พระเจ้า.” (โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:11)

2. โจเซฟ สมิธเข้าไปใน________เพื่อ_________ 
(โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:14)

3. โจเซฟ สมิธเห็นล�า____________อยู่เหนือศีรษะ 
(โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:16)

4. พระบิดาบนสวรรค์ทรงชีพ้ระหตัถ์ไปทีพ่ระเยซคูรสิต์ 
และตรัสว่า “นี่คือ_________ _________ของเรา” 
(โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:17)

แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม และแจกบัตรค�าให้กลุ่มละใบ   
ให้พวกเขาอ่านพระคมัภร์ีเพือ่หาค�าทีห่ายไป แล้วกระซบิ 
บอกค�าตอบกับอีกคนหนึ่งแทนท่ีจะเติมลงในช่องว่าง  
ส่งบัตรค�าให้อีกกลุ่มหนึ่ง และท�าซ�้าจนกว่าทุกกลุ่มจะ
พบค�าตอบทั้งหมด (เฉลย: 1. ขาดสติปัญญา; 2. ป่า, 
สวดอ้อนวอน; 3. แสง; 4. บุตรที่รัก)

ส่งเสริมควำมเข้ำใจ: ท่านอาจจะใช้กิจกรรม ทัศนูปกรณ์ 
และหุ่นนิ้วมือจากคู่มือบริบาล จงดูลูกเล็กๆ ของเจ้า  เพื่อ 
ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ (ดู หน้า 88-91)

ส่งเสริมควำมเข้ำใจ: เขียน อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า 
บนกระดานโดยใช้รหัส (ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถ
ใช้สัญลักษณ์แทนตัวอักษรแต่ละตัว) ถามว่าใครอ่าน
ข่าวสารนี้ได้บ้าง เขียนค�าไขบนกระดานที่แสดงให้เห็น
ว่าสัญลักษณ์ใดแทนอักษรตัวใด และให้เด็กท�างานกลุ่ม
เพื่อถอดรหัสข่าวสาร (เตือนเด็กๆ ว่าไม่ต้องบอกค�า

ตอบ) อ่านวลีนั้นพร้อมกัน อ่านหลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 1:29 อธิบายว่าโจเซฟ สมิธจะอ่านตัวหนังสือบน 
แผ่นทองไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือของพระเจ้า 
เชิญชวนเด็กๆ ให้เล่าว่าโจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร ์
มอรมอนได้อย่างไร ให้เด็กหลายๆ คนบอกว่าพวกเขา
รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน

เมษายน

เกร็ดน่ำรู้: การแบ่งเด็ก 

ออกเป็นกลุ่มๆ จะท�าให้

เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้น  

พิจารณาขนาดของปฐมวัย

และจ�านวนกลุ่มที่ต้องมี

เพื่อให้เด็กทุกคนได้ร่วม

กิจกรรม (ดู สัปดาห์ 1)

สัปดาห์ 1: พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ

สัปดาห์ 2: โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนโดยอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า

เพลง “ศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์” 
(พด หน้า 48)

การแนะน�าหลักค�าสอน

แนะน�าหลักค�าสอนที่ท่านสอนให้ชัดเจน เพื่อช่วย 

ให้เด็กๆ เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น คิดหาวิธี 

ให้พวกเขาเห็นถ้อยค�า ของหลักค�าสอนแล้วรับปาก 

ว่าจะท่องจ�า
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แนะนำาหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ: เตือนเด็ก 

ว่าไม่นานหลงัจากพระเยซูสิน้พระชนม์ พระกติตคิณุของ 

พระองค์ถูกนำาไปจากแผ่นดินโลก และต่อมาพระองค์

ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านโจเซฟ สมิธ อธิบายว่าฟื้นฟู

หมายถงึนำามารวมกันอกี วาดรูปโบสถ์ตามทีเ่ห็นในภาพ  

ตัวอย่าง (ดู เอเฟซัส 2:20; 4:11-13) อธิบายว่าเมื่อพระ- 
คริสต์ประทับบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสถาปนา 
ศาสนจักรของพระองค์ ตัดรูปเป็นชิ้นๆ ขณะที่ท่าน
สอนเด็กเกี่ยวกับการละทิ้งความ
เชื่อ แล้วให้พวกเขาต่อรูปขณะ
ฟังผู้เล่นเปียโนบรรเลงเพลง
“ในฤดูใบไม้ผลิแสนงาม”
(พด หน้า 57) ร้องข้อ

สามพร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ: เชิญสมาชิกวอร์ดบางคนมาที่
ปฐมวัยและแต่งตัวเป็นคนที่มีส่วนในการฟื้นฟู (เช่น  
โจเซฟ สมิธ [ดู โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:8-20] เทพ 
โมโรไน [ดู โจเซฟ สมิธ---ประวัติ 1:29-35, 42-49] 
พยานสามคน [ดู “ประจักษ์พยานของพยานสามคน”] 
หรือ ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา [ดู ค.พ. 13]) พวกเขาอาจ
จะสวมชุดแสดงง่ายๆ  แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ เชิญผู้มา
เยี่ยมประกาศว่าพวกเขาเป็นใครและให้เด็กบอกว่าพวก
เขารู้อะไรบ้างเก่ียวกับคนๆ นั้น ให้ผู้มาเยี่ยมแบ่งปัน

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับคนที่พวกเขากำาลังแสดง

เพื่อช่วยเด็กๆ ฝึกร้องเพลง “ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์” (พด หน้า 48) ท่านอาจทำาดังนี้

• ขอให้เด็กๆ ยืนขึ้นถ้าพวกเขาเป็นสมาชิกของครอบ- 
ครัว ทำาซำ้าสำาหรับกลุ่มอื่นที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่ 
เช่น ทีม สโมสร และศาสนจักร ให้เด็กอธิบายว่า 

การเป็นสมาชิก หมายถึงอะไร (ท่านเป็นส่วนสำาคัญ
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)  แนะนำาให้รู้จักเพลงโดยให้ด ู
รูปพระเยซูคริสต์และให้เด็กๆ อ่านหลักคำาสอนและ
พันธสัญญา 115:4 พร้อมกัน

• แนะนำาแต่ละวลีของเพลงโดยให้เด็กๆ ฟังคำาตอบ
ของคำาถามขณะที่ท่านร้องวลีนั้นให้พวกเขาฟัง (ตัว 
อย่างเช่น: ฉันเป็นสมาชิกของอะไร สองอย่างที่ฉันรู้
คืออะไร ฉันจะตามพระองค์ได้อย่างไร) จากนั้นให้
เด็กร้องวลีนั้นพร้อมกับท่าน ทำาต่อไปเรื่อยๆ จนเด็ก
เรียนรู้ทั้งเพลง

• แบ่งปฐมวัยออกเป็นสองกลุ่มและให้กลุ่มหน่ึงร้อง
เฉพาะสองคำาแรกของแต่ละวลี (ฉันเป็น ฉันรู้  และ 
อื่นๆ) แล้วให้อีกกลุ่มหนึ่งต่อวลีจนจบ ทำาซำ้าโดย
เปลี่ยนให้กลุ่มหลังร้องสองคำาแรกและกลุ่มแรกต่อ
วลีจนจบ

เกร็ดน่ารู้: รวมเพลงปฐมวัย

ไว้ในการสอนของท่านด้วย

เพื่อจะช่วยให้เด็กๆ จำาสิ่ง

ที่พวกเขาเรียนรู้ได้  “เรา

สามารถรู้สึกและเรียนรู้ได้

เร็วมากผ่านเพลง...หาไม่แล้ว

เราจะเรียนรู้เรื่องทางวิญญาณ

บางอย่างได้ช้ามาก” (บอยด์ 

เค. แพคเกอร์ ใน มกรส 

หน้า 45)

เกร็ดน่ารู้: ไม่ควรสวม

บทบาทพระบิดาบนสวรรค์

และพระเยซูคริสต์ในการ

แสดงละคร

ความช่วยเหลือส�าหรับผู้น�าดนตรี

สัปดาห์ 3 และ 4: พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านโจเซฟ สมิธ

ดูภำพวำดได้ที่นี่

พระเยซูคริสต์ อัครสาวก ศาสดาพยากรณ์

พ
ระ

คัม
ภีร

์

กา
รเป

ิดเผ
ย ศาสนพิธี

ฐานะปุโรหิต พระวิญญาณบริสุทธิ์
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ลองใช้ภาพวาดคล้ายกับภาพในกิจกรรมนี ้

ถ้าปฐมวัยของท่านมีเด็กหลายคนท่านอาจ 

ให้เด็กทำากิจกรรมนี้เป็นกลุ่มเล็กๆ



หลักธรรมและศาสนพิธีของ
พระกิตติคุณนำาฉันไปสู่พระเยซูคริสต์
“เราเชือ่ว่าหลกัธรรมและศาสนพธิเีบือ้งต้นของพระกิตตคิณุคอื : หนึง่, ศรทัธาในพระเจ้า พระเยซคูรสิต์; 
สอง, การกลับใจ; สาม, บัพติศมาโดยลงไปในนำ้าทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; สี่, การวางมือเพื่อของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 4)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: ติดรูปพระเยซูคริสต์บนกระดาน 
วาดขั้นบันไดสี่ขั้นขึ้นไปถึงรูปนั้น กล่าวหลักแห่งความ
เช่ือข้อส่ีพร้อมกัน และให้เด็กบอกชื่อหลักธรรมและ 
ศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณ ขณะที่ท่านเขียนตาม 
ขั้นบันได นับนิ้วขณะที่ท่านพูดหลักธรรมและศาสนพิธี 
แต่ละข้อ ลองหาวิธีช่วยให้เด็กท่องจำาหลักแห่งความ
เชื่อข้อสี่

ส่งเสริมความเข้าใจ: ร้องเพลง “ศรัทธา” (พด หน้า 
50-51) ทำาบัตรคำาของแต่ละประโยคในข้อสอง แบ่งเด็ก 
ออกเป็นสี่กลุ่มและแจกบัตรคำาให้กลุ่มละใบ ให้แต่ละ
กลุ่มยืนร้องประโยคของพวกเขาตามลำาดับเนื้อเพลง 
เปลี่ยนบัตรคำากับกลุ่มอื่นและทำาซำ้าจนกว่าแต่ละกลุ่ม
จะได้ร้องทุกประโยค ให้เด็กทำาท่าแสดงวิธีที่พวกเขา
เชื่อฟัง (จะทำาในกลุ่มหรือกับปฐมวัยทั้งหมดก็ได้) เล่า
ประสบการณ์ท่ีเสรมิสร้างศรัทธาของท่านในพระเยซคูรสิต์

ส่งเสรมิความเข้าใจและการประยกุต์ใช้: อธบิายว่าเพราะ 
พระเยซูคริสต์ เมื่อเราทำาผิดบางอย่างเราจึงสามารถกลับ
ใจได้ ซึ่งหมายความว่าเรา จะเลิกทำาบาปและหันมาหา
พระผู้เป็นเจ้า อธิบายว่าการกลับใจรวมถึงความรู้สึก
เสียใจ ขออภัย แก้ไขความผิด และไม่กลับไปทำาผิดซำ้า 
อีก สนทนาขั้นตอนเหล่านี้พอสังเขปโดยเน้นว่าพระผู้-

ช่วยให้รอดจะทรงช่วยเราได้อย่างไร แบ่งเด็กออกเป็น
กลุ่มๆ แล้วแจกกรณีศึกษาให้แต่ละกลุ่มอ่าน จากนั้นให้
สนทนาว่าพวกเขาจะทำาอะไรเพื่อกลับใจ ตัวอย่างเช่น 
บางคนโกรธแล้วตีน้อง  เขาควรทำาอย่างไร แสดงความ
กตัญญูที่พระเยซูคริสต์ประทานโอกาสให้เรากลับใจ

พฤษภาคม

ใช้กระดาน

กระดานสามารถเป็นเครื่องมือ 

การสอนที่มีประสิทธิภาพได้ 

ร่างลายเส้นง่ายๆ ช่วยสอนหลักธรรม

พระกิตติคุณ

เพลงที่ท่าน 
เลือกจาก หนังสือ 
เพลงส�ำหรับเด็ก

เกร็ดน่ารู้: การให้เด็ก 

แบ่งกลุ่มเล็กๆ จะเปิด

โอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม

มากขึ้น ในช่วงเวลาของ

การแบ่งปัน เด็กจะนั่งตาม

กลุ่มชั้นเรียนอยู่แล้ว   

ท่านอาจให้กลุ่มเหล่านี้ 

ทำากิจกรรมกลุ่มเล็ก ครู

ประจำาชั้นเรียนสามารถ

ช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมและ 

มีความคารวะได้

สัปดาห์ 2: ฉันกลับใจได้

สัปดาห์ 1: ศรัทธาในพระเยซูคริสต์จะเข้มแข็งเมื่อฉันเชื่อฟัง

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

การกลับใจ

บัพติศมา

พระวิญญาณบริสุทธิ์
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แนะนำาหลักคำาสอน: เพื่อแสดงให้เห็นว่าสัญญาคืออะไร 
เชิญเด็กสองคนมาหน้าชั้น ให้เด็กคนแรกพูดว่า “ฉัน
สัญญาว่าจะ________(ให้เธอยืมหนังสือ) ถ้าเธอสัญญา
ว่าจะ________(คืนให้ฉัน) ให้เด็กคนที่สองรับปากและ 
เกีย่วก้อยกบัเด็กคนแรก อธบิายว่า พนัธสญัญาคอืสญัญา 
สองทางระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้า  เขียนด้านหนึ่งของ 
กระดานว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา” และอีกด้านหนึ่ง 
ว่า “เราสัญญา” อธิบายว่าเมื่อเรารับบัพติศมา เราทำา
สญัญากบัพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงทำาสญัญากบัเรา

ส่งเสริมความเข้าใจ: เตรียมกระดาษที่เขียนคำาสัญญา
และเพลงต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า: รับพระนาม ของพระเยซู
คริสต์ (“ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์” [พด หน้า 48]); 
ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา (“ฉันรู้ว่าพระบิดาทรง

พระชนม์” [พด หน้า 8]); รักษาพระบัญญัติ (“รักษา 
พระบัญญัติ” [พด หน้า 68-69]); ให้พระวิญญาณ
สถิตกับเรา (“พระวิญญาณบริสุทธิ์” [พด  หน้า 56]);  
กลับไปอยู่กับพระองค์ (“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” ข้อ 3 
[พด หน้า 2 3]) ใส่กระดาษในภาชนะ ให้เด็กหยิบ 
ออกมาหนึ่งแผ่นแล้วอ่านคำาสัญญา ถามเด็กว่า “ใคร 
กำาลังทำาสัญญา พระผู้เป็นเจ้าหรือเรา” เขียนคำาสัญญา 
บนกระดานให้ตรงหวัข้อ ให้เดก็ร้องเพลงและส่งภาชนะ 
ต่อๆ กันไปจนเพลงจบ ให้เด็กที่ถือภาชนะหยิบกระดาษ 
ออกมาอีกหนึ่งแผ่น ทำาซำ้าจนครบทุกเพลง ทบทวนคำา 
สัญญาและเป็นพยานถึงความสำาคัญของพันธสัญญา 
บัพติศมา

แนะนำาหลักคำาสอน: ให้ดูรูปเด็ก คนหนึ่งกำาลังรับการ
ยนืยนัและถามว่าเกิดอะไรขึน้ ถามว่า “ของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร” เน้นว่าของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิทธ์ิที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
เป็นเพื่อนตลอดเวลา ร้องเพลง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” 
(พด หน้า 56)

ส่งเสริมความเข้าใจ: เชิญผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคคนหนึ่งมาปฐมวัย แจกคำาถามให้เด็กหลายๆ 
คนไว้ถามเขา เช่น ท่านดำารงฐานะปุโรหิตอะไร ท่านได ้
รับฐานะปุโรหิตอย่างไร ท่านยืนยันบางคนเป็นสมาชิก 
ของศาสนจกัรอย่างไร “การปรกมอื” หมายถงึอะไร “รบั 
พระวญิญาณบรสิทุธิ”์ หมายความว่าอย่างไร พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์จะช่วยฉันได้อย่างไร ให้เด็กเล่าประสบการณ์
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยพวกเขาอย่างไร

เด็กเป็นทัศนูปกรณ์

การใช้เด็กในการสาธิตด้วยทัศนูปกรณ์

จะดึงความสนใจของพวกเขาและ

เตรียมพวกเขาให้พร้อมเรียนรู้  

ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาของการแบ่งปัน

ช่วงนี้จะเริ่มโดยให้เด็กๆ แสดงละคร

ตามแนวคิดเรื่องคำาสัญญา

เกร็ดน่ารู้: เมื่อเด็กบอก 

เล่าความรู้สึกเกี่ยวกับ 

พระกิตติคุณ สิ่งนี้จะอัญ-

เชิญพระวิญญาณ ช่วยให้

เด็กๆ เข้าใจว่าความรู้สึก

สงบและความรักที่พวกเขา

รู้สึกมาจากพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ช่วงเวลาของการ

แบ่งปันในสัปดาห์ 4 ควร

เน้นให้เด็กบอกว่าพระ

วิญญาณทรงช่วยพวกเขา

อย่างไร ท่านต้องสร้าง

บรรยากาศเพื่อให้เกิด 

ความคารวะ

สัปดาห์ 3: เมื่อฉันรับบัพติศมาฉันท�าพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

สัปดาห์ 4: เมื่อฉันได้รับการยืนยันฉันได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
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แนะนำาหลักคำาสอน: ช่วยเด็กๆ ท่องจำาหลักแห่งความเชื่อ 
ข้อแรกโดยแบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่ม  ชี้ไปที่กลุ่มหนึ่ง
และให้พวกเขาพูดว่า “เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา 
นิรันดร์” ชี้ไปที่อีกกลุ่มหนึ่งและให้พวกเขาพูดว่า “และ 
ในพระบุตรของ พระองค์ พระเยซูคริสต์” ชี้กลุ่มที่สาม
และให้พวกเขาพูดว่า “และในพระวิญญาณบริสุทธิ์” ทำา 
ซำ้าโดยให้แต่ละกลุ่มผลัดกันพูดแต่ละประโยค (ท่านอาจ 
จะให้เด็กเล็กยกนิ้วตามประโยค) อธิบายว่าพระบิดาบน 
สวรรค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็น 
สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ บอกเด็กๆ ว่าพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิญญาณ ไม่มีร่างกายเป็นเนื้อหนัง
และกระดูก

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: เชิญเด็กเปิด
พระคมัภีร์และอ่านหลกัคำาสอนและพันธสญัญา 130:22 
พร้อมกัน ให้พวกเขาตั้งใจฟังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
แตกต่างจากพระบิดาและพระบุตรอย่างไร อ่านหลักคำา

สอนและพันธสัญญา 8:2  ให้เด็กชี้ศีรษะของตนเมื่อท่าน 
พูดว่า “ความคิด” และชี้ที่หัวใจ เมื่อท่านพูดว่า “ใจ” 
ยกตัวอย่างว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรัสกับความคิดและ 
ใจท่านอย่างไร (ดู กาลาเทีย 5:22) ท่านอาจจะให้เด็ก 
เล่าเหตุการณ์เม่ือพวกเขารูส้กึถงึอทิธพิลของพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: แบ่งเด็กออก
เป็นห้ากลุ่ม แจกพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีให้กลุ่มละ
หนึ่ง ข้อแล้วให้พวกเขาบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ช่วยเราอย่างไร: ยอห์น 14:26 (ปลอบโยนและสอน); 
2 นีไฟ 32:5 (บอกสิ่งที่เราควรทำา); โมไซยาห์ 5:2 
(เปลี่ยนแปลงใจเรา); โมโรไน 8:26 (ทำาให้เราเปี่ยมด้วย
ความหวังและความรัก); หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
20:27 (เป็นพยานถึงพระคริสต์) เชิญเด็กแต่ละกลุ่มบอก
ปฐมวัยที่เหลือว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร

แนะนำาหลักคำาสอน: พูดเสียงเบาๆ ว่า “ทุกคนที่ได้ยิน

เสียงครู ให้เอานิ้วแตะจมูก ทุกคนที่ได้ยินเสียงครู ให้เอา

มือแตะศีรษะ” ทำาต่อไปโดยให้แตะอวัยวะส่วนอื่นของ 

ร่างกายจนกว่าเด็กทุกคนจะฟังเสียงเบาๆ ของท่าน  

ท่านจะจบโดยขอให้พวกเขาเอามือกอดอก ชี้ให้เห็นว่า 

ถึงแม้ท่านจะพูดเบาๆ แต่เม่ือเด็กฟัง พวกเขาจะได้ยิน

และทำาตามคำาส่ังของท่าน อธบิายว่าพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ 

ตรัสกับเราด้วยสุรเสียงสงบแผ่วเบา

ส่งเสริมความเข้าใจ: เอาผ้าปิดตาเด็กคนหนึ่งแล้วพาเขา 
ไปที่หนึ่งในห้อง บอก เขาว่า “ถ้าหนูเชื่อใจครูและฟัง
ครู ครูจะพาหนูกลับมานั่งที่” บอกทางเบาๆ เพื่อให้เด็ก
กลับมานั่งที่ได้อย่างปลอดภัย ถามว่า “สิ่งนี้เหมือนวิธีที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงนำาทางเราอย่างไร” แสดงให้
เห็นว่าพระวิญญาณเปรียบเหมือนเลียโฮนาได้อย่างไร
โดยเล่าเรื่องคันธนูหักของนีไฟ (ดู 1 นีไฟ 16:18-32) 
ท่านอาจใช้ท่าประ กอบดังแสดงไว้ในบทอื่นของโครง
ร่างนี้ (ดู มีนาคม สัปดาห์ 3 หรือสิงหาคม สัปดาห์ 
4) อธิบายว่าเลียโฮนา นำาทางผู้คนตามศรัทธาและความ
พากเพยีรของพวกเขาฉนัใด พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะทรง 
นำาเราตามความชอบธรรมของเราเมื่อเราฟังสุรเสียงของ
พระองค์ฉันนั้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเป็นพยานถึงความจริงทุกเรื่อง
“โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะรู้ความจริงของทุกเรื่อง” (โมโรไน 10:5)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

มิถุนายน

เกร็ดน่ารู้: การให้เด็กเรียน

รู้ความจริงพระกิตติคุณจาก

พระคัมภีร์เป็นเรื่องสำาคัญ  

ช่วยให้เด็กจดจ่อและฟัง

เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์  

แม้แต่เด็กเล็กก็สามารถ 

ฟังคำาบางคำาออกขณะ 

ที่ท่านอ่าน

สปัดาห์ 1: พระวิญญาณบรสุิทธิท์รงเป็นสมาชิกองค์ท่ีสามในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

สัปดาห์ 2: พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสด้วยสุรเสียงสงบแผ่วเบา

เพลง “พระวิญญาณ
บริสุทธิ์” 
(พด หน้า 56)
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ใช้กระดาน

กระดานสามารถเป็นเครื่องมือการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพได้ ท่านอาจใช้ 

กระดานเขียนคำาต้อนรับเด็ก ถามคำาถาม 

ระบุหลักคำาสอน บันทึกแนวคิด และ

อธิบายเรื่องเล่าหรือแนวคิด (ดู มกรส 

หน้า 162-163)

การปรับบทเรียน 
ให้เหมาะสม

ปรับบทเรียนให้เหมาะกับอายุ

ของเด็ก ท่านอาจใช้แนวคิด

และกิจกรรมจากหนังสือ 

ที่ศาสนจักรอนุมัติ เช่น คู่มือ

บริบาลหรือนิตยสารศาสนจักร

ส่งเสริมความเข้าใจ: เชิญสมาชิกวอร์ดบางคนมาเล่าว่า 
พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงนำาทางหรอืคุ้มครองเราอย่างไร 
พวกเขาอาจจะเล่าประสบการณ์หรือเรื่องจากพระคัมภีร์
หรือประวัติศาสนจักรก็ได้ (ตัวอย่างเช่น ดู คำาสอนของ 
ประธานศาสนจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ [2004] หน้า 
47-48) แบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่มแล้วหมุนเวียนไปตาม
กลุ่มหรือคนเล่าเรื่องจนกว่าทุกกลุ่มจะได้ฟังทุกเรื่อง ให้
เด็กฮัมเพลง “พระวิญญาณบริสุทธิ์” (พด หน้า 56) 
ขณะที่พวกเขาหมุนเวียนไปฟังคนเล่าเรื่อง

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: แบ่งกระดาน
ออกเป็นสองด้าน เขียน “การตัดสินใจเรื่องสำาคัญๆ” ไว ้
บนสุดของด้านหนึง่ และ “อญัเชญิพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 
ไว้บนสุดของอีกด้านหนึ่ง ให้เด็กเติมข้อความใต้หัวข้อ
แรกโดยฟังการตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญๆ ท่ีพวกเขาจะ 
ทำาชั่วชีวิต จากนั้นให้เติมข้อความใต้หัวข้อที่สองว่าพวก 
เขาจะทำาอะไรเพื่ออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามา
ในชีวิตท้ังนี้เพ่ือพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือในการ
ตัดสินใจเหล่านี้

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: อ่าน โมโรไน 
10:5 ด้วยกัน และเป็นพยานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ

ทรงช่วยให้เราเรียนรู้ความจริง บอกเด็กๆ ว่าบางครั้ง

พวกเขาจะรู้สึกอบอุ่นและสงบขณะอยู่ที่โบสถ์ ขณะ 

แสดงความเมตตา หรือเมื่อสวด  

อ้อนวอนและอ่านพระคัมภีร์    

อธิบายว่าความรู้สึกสงบเช่นนี้

คือพระวิญญาณบริสุทธิ์กำาลัง

ทำาให้พวกเขารู้ว่าเรื่องเหล่านี้

จริงและถูกต้อง แบ่งเด็กตาม

กลุ่มชั้นเรียน แล้วให้แต่ละกลุ่ม

ทำากิจกรรมต่อไปนี้: (1) เล่น

เกมลูกเต๋าจากคู่มือบริบาล 

จงดูลูกเล็กๆ ของเจ้า (ดู หน้า 

29, 31) (2) เล่าประสบการณ์

ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง

ช่วยพวกเขาอย่างไร (ท่านอาจ

จะเชิญครูแต่ละกลุ่มมาเล่า

ประสบการณ์ก่อน)

เกร็ดน่ารู้: วิธีหนึ่งในการ

อัญเชิญพระวิญญาณคือเปิด 

โอกาสให้เด็กบอกสิ่งที่พวก 

เขาจะทำาเพื่อดำาเนินชีวิตตาม

ความจริงของพระกิตติคุณ 

พจิารณาว่าท่านจะเปิดโอกาส 

เหล่านี้ในบทเรียนช่วงเวลา

ของการแบ่งปันแต่ละครั้ง 

ได้อย่างไร

สัปดาห์ 3: พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถน�าทางและคุ้มครองเราได้

สัปดาห์ 4: ด้วยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะรู้ความจริงทุกเรื่อง

การตัดสินใจเรื่องส�าคัญ

เป็นคนซื่อสัตย์

รับบัพติศมา

รับใช้งานเผยแผ่

อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์

สวดอ้อนวอน

มาโบสถ์

อ่านพระคัมภีร์
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ฉันจะทำาตามแบบอย่าง
ของพระเยซูคริสต์
พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามา” (ลูกา 18:22)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: เตรียมกระดาษห้าแผ่นโดยเขียน 
ถ้อยคำาต่อไปนีไ้ว้ด้านหนึง่และข้อพระคมัภีร์ทีส่อดคล้อง 
กนัไว้ด้านหลังอย่างละแผ่น: อย่าให้เป็นไป (โมเสส 4:2); 
ตามใจข้าพระองค์ (ลูกา 22: 42); แต่ให้เป็นไป (3 นีไฟ 
27:13); ตามพระทยั (ยอห์น 6: 38); ของพระองค์ (ยอห์น 
4:34) แบ่งเด็กออกเป็นห้ากลุ่ม และแจกกระดาษให้กลุ่ม 
ละหนึ่งแผ่น อธิบายว่าพระคัมภีร์ ทัง้หมดนีจ้ะบอกข่าว 
สารคล้ายกนัว่าพระเยซคูรสิต์ดำาเนินพระชนม์ชีพอย่างไร 
เชิญครูมาช่วยให้เด็กๆ เข้าใจข่าวสารในข้อพระคัมภีร์
ของพวกเขา ให้แต่ละกลุม่รายงานว่าพวกเขาเรยีนรูอ้ะไร 

ขณะติดกระดาษบนกระดาน ให้พวกเขาช่วยเรียงคำาตาม 
ลำาดับที่ถูกต้องแล้วอ่านทั้งประโยคพร้อมกัน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ให้เด็กเสนอแนะวิธีที่พวกเขา
จะทำาตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการเช่ือฟัง
พระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ ให้เด็กแต่ละคน
เขียนหรือวาดแนวคิดหนึ่งอย่างลงในแถบกระดาษ แล้ว
นำามาต่อกันเป็นห่วงโซ่  ชี้ให้เห็นว่าห่วงโซ่ยาวขึ้นด้วย
การเชื่อฟังแต่ละครั้งฉันใด ศรัทธาของเราจะเติบโตทุก
ครั้งที่เราเชื่อฟังฉันนั้น

ส่งเสรมิความเข้าใจ:  ให้เดก็ดรูองเท้าสานคูห่นึง่ (หรอืรปู 
รองเท้าสานที่พระเยซูทรงสวม) อธิบายว่าพระเยซูทรง
สวมรองเท้าลักษณะนี้เสด็จไปกระทำาคุณประโยชน์ 
เขียนข้อความต่อไปนี้บนกระดาน “พระเยซูเสด็จไป
กระทำาคุณประโยชน์...เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับ
พระองค์” (ดู กิจการ 10:38) ให้เด็กพูดประโยคนี้ตาม 
ท่าน วางรูปเหตุการณ์ต่อไปนี้ไว้รอบๆ ห้อง: พระเยซู
ทรงอวยพรเด็กๆ (ดู 3 นีไฟ 17: 21–24) พระเยซูทรง
รักษาคนตาบอด (ดู ยอห์น 9: 1–17) พระเยซูทรง

ทำาให้บุตรสาวของไยรัสฟื้นจากความ ตาย (ดู มัทธิว  
9:18–19, 23–25) และพระเยซูทรงเล้ียงอาหารคน  
5,000 คน (ดู ยอห์น 6:5–14) ให้เด็กทำาท่าสวมรองเท้า 
สาน แล้วเดินไปที่รูปหนึ่ง ให้เด็กๆ หลายคนอธิบาย 
ว่าในรูปนั้นพระเยซูทรงกำาลังทำาอะไร ให้เด็กพูดทวน 
ประโยค “พระองค์เสด็จไปกระทำาคุณประโยชน์... 
เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์” ก่อนจะเดินไป
อีกรูปหนึ่ง ทำาแบบเดิมจนครบทุกรูป

กรกฎาคม

เกร็ดน่ารู้: เด็กจะเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นเมื่อใช้วิธีสอนหลาก

หลาย ตัวอย่างเช่น ใน

สัปดาห์ 2 เด็กจะระบุ 

หลักคำาสอน ดูรูปภาพ 

และทำากิจกรรมทางกาย

เกี่ยวกับหลักคำาสอน

เกร็ดน่ารู้: การเคลื่อนไหว

ในช่วงปฐมวัยจะทำาให้เด็ก 

มส่ีวนร่วมอย่างกระตอืรอืร้น 

และตั้งใจ ปรับกิจกรรมให้

เหมาะกับขนาดปฐมวัยของ

ท่าน ตัวอย่างเช่น ปฐมวัย

ขนาดใหญ่อาจต้องเดินอยู่

กับที่แทนการเดินไปที่รูป

ในสัปดาห์ 2

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์เสมอ

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์เสด็จไปกระท�าคุณประโยชน์

เพลง  
“จงตามเรามา” 
(เพลงสวด บทที่ 48)

การแนะน�าหลักค�าสอน

เมื่อท่านทำากิจกรรม ต้องแนะนำา 

หลักคำาสอนที่ท่านกำาลังสอน 

ให้ชัดเจนเพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจ 

และประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น

ดูบัตรค�ำได้ที่นี่ 

พระองค์แต่ให ้

ของพระองค์เถิด เป็นไปตามพระทัย

ตามใจข้า

อย่าให้เป็นไป
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ส่งเสริมความเข้าใจ: เขียนรายการสองอย่างบนกระดาน
โดยไม่ต้องเรียงลำาดับ---รายการหนึ่งคือข้อพระคัมภีร์
ที่พระเยซูทรงยกตัวอย่าง ให้เราทำาตามและอีกรายการ
หนึ่ง คือชื่อเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เหล่านี้ แบ่ง
เด็กออกเป็นกลุ่มๆ แจกรูปเหตุการณ์พระคัมภีร์ที่เขียน
ไว้ให้กลุ่มละหนึ่งรูป บอกเด็กแต่ละกลุ่มว่าต้องจับคู่รูป
ให้ตรงกับข้อพระคัมภีร์และเพลงบนกระดาน ให้แต่ละ
กลุ่มแสดงรูป อธิบายตัวอย่างที่พระเยซูทรงยกขึ้นมา 
และนำาปฐมวัยคนอื่นร้องเพลง ท่านอาจจะใช้รูปหรือ
ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้:

• พระกุมารเยซูในพระวิหาร ลูกา 2:42–49 “เร่ง
แสวงหาพระเจ้า” (พด หน้า 67)

• ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำาลังถวายบัพติศมาพระเยซู 
มัทธิว 3:13–17 “บัพติศมา” (พด หน้า 54–55)

• เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไป มัทธิว 28:19–20 
“เราจะนำาความจริงไปทั่วหล้า” (พด หน้า 92–93)

• พระเยซูทรงรักษาชาวนีไฟ 3 นีไฟ 17:7–9 “ฉันเดิน 
กับเธอ” (พด หน้า 78–79)

เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อม
เพียงหนึ่งเดียวที่เราพึงดำาเนินตาม

ส่งเสริมความเข้าใจ: ตัดรูปหัวใจจาก กระดาษแล้วเขียน
บนนั้นว่า จงรักกันและกัน สอดหัวใจ กระดาษไว้ใน
พระคัมภีร์ตรง ยอห์น 13:34 ให้เด็กเปิดหาหัวใจในพระ
คัมภีร์ของท่านจนพบ อธิบายว่าในพระคัมภีร์ข้อนี้พระ
เยซูทรงสอนว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราปฏิบัติต่อผู้
อื่นอย่างไร ให้เด็กหา ยอห์น 13:34 ในพระคัมภีร์ของ

พวกเขา แล้วอ่านพร้อมกัน ท่านอาจ
จะแจกหัวใจกระดาษท่ีเขียนพระ-
คัมภีร์ข้อดังกล่าวไว้บนนั้นแล้วให้
เด็กแต่ละคนนำาไปสอด ไว้ในพระ
คัมภีร์ของพวกเขาและขอให้พวกเขา

เล่ากิจกรรมนี้ให้ครอบครัวฟัง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ให้เด็กยืนเป็นวงกลมหนึ่งวง
หรือมากกว่านั้น (ถ้ามีที่พอให้เด็กแถวหนึ่งหันหน้าเข้า 
หาเด็กอีกแถวหนึ่ง) แจก เชือกเส้นเล็กที่ร้อยกระดุมไว้
หนึ่งเม็ดและผูกปมทั้งสองข้างให้กลุ่มละเส้น ขณะร้อง
เพลง “จงรักกันและกัน” (พด หน้า 74) ให้เด็กเลื่อน
กระดุมไปตามเส้นเชือก เมื่อเพลงหยุดให้เด็กที่มีกระดุม 
อยูใ่นมอืบอกหนึง่วธิทีีเ่ขาจะแสดงความรกัต่อผูอ้ืน่ สรปุ 
โดยให้เด็กหลายๆ คนเล่าเหตุการณ์ 
เมื่อผู้อื่นแสดงความรักต่อพวกเขา

เพื่อช่วยเด็กฝึกร้องเพลง “จงตามเรามา” (เพลงสวด 

บทที่ 48) ท่านอาจทำาดังนี้

• ให้เด็กทำาตามท่านเมื่อท่านเอามือแตะจมูก สะบัดมือ  
และกอดอก บอกพวกเขาว่าเราจะทำาตามพระเยซูได ้
โดยทำาสิ่งที่พระองค์ทรงทำา ให้พวกเขาเคาะนิ้วตาม 
จังหวะเพลงโดยใช้นิ้วสองนิ้วเคาะบนฝ่ามืออีกข้าง
หนึ่งขณะเพลงบรรเลง

• เตรียมรอยเท้าที่เขียนเนื้อเพลงไว้บนนั้น ให้เด็กติด
รอยเท้าบนกระดานทีละแผ่นขณะที่ท่านร้องเพลง
และพวกเขาร้องรับแต่ละวลี เรียงรอยเท้าจนไปถึง
รูปพระผู้ช่วยให้รอด

ความช่วยเหลือส�าหรับผู้น�าดนตรี

สัปดาห์ 3 และ 4: แบบอย่างของพระคริสต์สอนฉันให้รู้วิธีด�าเนินชีวิต

ดูรอยเท้ำได้ที่นี่

ผู้นำาดนตรีสามารถให้เด็กๆ มีส่วนในการเรียนรู้หลักคำาสอนจากเพลงเมื่อเด็กเชื่อมโยงระหว่างเนื้อร้อง 

ทำานอง และทัศนูปกรณ์ ให้เด็กแกะรอยเท้าออกในสัปดาห์ต่อๆ ไปจนกว่าจะเรียนรู้เพลง

จงรักกัน
และกัน

“จงตามเรามา”

พระองค์ตรัสไว้

ให้เราเดินตาม

รอยบาทภูมี

ด้วยการนี้เรา

จะเป็นหนึ่งเดียว

กับพระบุตรเดียว

ของพระเป็นเจ้า

15



พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งอัศจรรย์
“เพราะดูเถิด, เราคือพระผู้เป็นเจ้า; และเราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์;...และเราไม่ทำางานในบรรดา
ลูกหลานมนุษย์นอกจากจะเป็นไปตามศรัทธาของพวกเขา.” (2 นีไฟ 27:23)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: ขีดเส้นเล็กๆ แปด เส้นบนกระดาน 
หนึ่งเส้นแทนตัวอักษรหนึ่งตัวของคำาว่า สิ่งอัศจรรย์ 
ขอให้เด็กทายว่าคำานั้นคืออะไร เติมอักษรตัวแรกให้
เด็กทายอีกคร้ัง เติมอักษรตัวท่ีสองให้เด็กทาย ทำาซำ้า
ไปตามลำาดับจนกว่าพวกเขาจะทายถูก บอกเด็กๆ ว่า
สิ่งอัศจรรย์ คือเหตุการณ์พิเศษเหนือธรรมดาที่เกิดขึ้น
โดยอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ 
แจกบัตรคำาต่อไปนี้ให้เด็กกลุ่มละหนึ่งชุด: สิ่งอัศจรรย์, 
แสดง, ว่า, พระเยซูคริสต์, ทรงมี, อำานาจ, เหนือ, แผ่น 

ดินโลก ให้แต่ละกลุ่มเรียงคำา (ดูบัตรคำาได้ที่นี่)

ส่งเสริมความเข้าใจ: เล่าเรื่องพระเยซูทรงห้ามพายุ 
(มาระโก 4:36–39) และทำาให้ปลาเต็มอวน (ลูกา 5:1–
11) โดยใช้คำาพูดของท่านเอง ให้เด็กทำาท่าประกอบ 
เรื่องท่ีเล่า (เช่น ทำาเสียงเลียนแบบคลื่นลมและทำาท่า
หย่อนอวนเปล่าและลากอวนที่เต็มแล้ว) แต่ละเรื่องเป็น
พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีอำานาจเหนือแผ่นดินโลก  
ให้เด็กสนทนาว่าส่ิงอัศจรรย์เหล่านี้ช่วยผู้ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างไร

ส่งเสริมความเข้าใจ: แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ขอให้ครู
ในแต่ละกลุ่มอ่านหรือเล่าเรื่องราวพระคัมภีร์ที่พระเยซู
ทรงรักษาคนบางคน เช่น คนตาบอดสองคน (มัทธิว 
9:27–31), คนป่วย (ยอห์น 5:1–9), คนโรคเรื้อนสิบคน 
(ลูกา 17:12–19), หรือบุตรชายของข้าราชการคนหนึ่ง 

(ยอห์น 4:46–53) เชิญเด็กวาดรูปประกอบเรื่อง ท่าน
อาจจะขอให้เด็กสองสามคนอธิบาย รูปและเล่าเรื่องให้
ปฐมวัยทั้งหมดฟัง ขณะเล่าเรื่องให้พวกเขาจินตนาการ
ว่าผู้คนที่พระเยซูทรงรักษารู้สึกอย่างไร  ให้เด็กนำารูปไป 
ให้ครอบครัวดูที่บ้าน

สิงหาคม

เกร็ดน่ารู้: เด็กเรียนรู้โดย

การทำาให้เด็กใช้ท่าเล่าเรื่อง  

ฝึกทำาท่ากับเด็กก่อนที่ท่าน

จะเล่าเรื่องเพื่อช่วยให้ 

พวกเขาฟังและจดจ่อ 

ขณะที่ท่านเล่า

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนเจ็บป่วย

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งอัศจรรย์

เพลงตามที่ท่านเลือก 
จาก หนังสือเพลง 
ส�ำหรับเด็ก

การท�างานกลุ่มเล็ก

การทำางานกลุ่มเล็กจะทำาให ้

เด็กมีส่วนในการเรียนรู้มากขึ้น 

ในช่วงเวลาของการแบ่งปัน  

เด็กจะนั่งตามกลุ่มชั้นเรียนอยู่

แล้ว ท่านอาจใช้กลุ่มเหล่านี้

สำาหรับกิจกรรมกลุ่มเล็ก
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ส่งเสริมความเข้าใจ: เชิญสมาชิกวอร์ดบางคนมาที่
ปฐมวัยและเล่าเรื่องต่อไปน้ีพอสังเขปประหน่ึงว่าพวก
เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง: การทำาให้ลาซารัสฟื้น 
(ยอห์น 11:1–45); การทำาให้บุตรสาวของไยรัสฟื้น 
(มาระโก 5:21–24, 35–43); การทำาให้บุตรชายของ

หญิงม่ายฟื้น (ลูกา 7:11–16); และการฟื้นคืนพระชนม์ 
(ยอห์น 20:1–18) สมาชิกวอร์ดอาจจะสวมชุดแสดง
ง่ายๆ เช่นผ้าคลุมศีรษะหรือเสื้อคลุม ขอให้พวกเขาเป็น
พยานว่าพระเยซูทรงมีอำานาจเหนือความตายและเราทุก
คนจะฟื้นคืนชีวิต

แนะนำาหลักคำาสอน: เขียนหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
63:9 บนกระดาน: “แต่, ดูเถิด, ศรัทธามิได้มาโดย
เครื่องหมาย, แต่เครื่องหมายติดตามคนเหล่านั้นที่เชื่อ.” 
อธิบายว่า คำาว่า เครื่องหมาย ในพระคัมภีร์ข้อนี้หมาย
ถึง สิ่งอัศจรรย์ ด้วย ให้เด็กยืนอ่าน พระคัมภีร์พร้อม
กัน ชี้ให้ดูคำาว่า ศรัทธา อธิบายว่าสิ่งอัศจรรย์ไม่ใช่เหตุ 
การณ์เหลือเชื่อเสมอไปและเราต้องมีศรัทธาก่อนเราจึง
จะตระหนักถึงสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตเรา  อธิบายด้วยว่าแม้
จะมีศรัทธา เรายังต้องประสบกับความเศร้าโศกเสียใจ 
ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน แต่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบดีถึงความจำาเป็นของเราและจะทรงดูแลเรา

ส่งเสริมความเข้าใจ: เล่าเรื่องโมเสสขอให้ฟาโรห์ปล่อย
ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าออกจากอียิปต์โดยใช้คำาพูดของ
ท่านเอง (อพยพ 7–10) ก่อนเริ่มเรื่องให้เด็กฝึกทำาเสียง
หรือทำาท่าประกอบภัยพิบัติบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เด็ก
จะขยับแขนและทำาเสียงเหมือนนำ้าไหล ทำาท่าเกาเหมือน

ถูกริ้นกัด ทำาเสียง มอมอเหมือนวัว หรือร้องครวญคราง
เหมือนเป็นฝี ให้เด็กตั้งใจฟังขณะที่ท่านเล่า บอกเด็กๆ 
ว่าเม่ือท่านยกมือ พวกเขาจะทำาเสียงหรือเคลื่อนไหว
ตาม ภัยพิบัติที่กำาลังเล่า และเมื่อท่านลดมือลงพวกเขา
จะหยุด หลังจากเล่าภัยพิบัติแต่ละอย่างแล้ว บอกเด็ก
ว่าฟาโรห์ยังไม่ยอมปล่อยผู้คน ฟาโรห์เห็นสิ่งอัศจรรย์
และเครื่องหมายมากมาย แต่เขาไม่ยอมเชื่อพระผู้เป็น
เจ้า  เปรียบเทียบเรื่องนี้กับตัวอย่างศรัทธาที่ทำาให้เกิดสิ่ง
อัศจรรย์ (ตัวอย่างเช่น เอลียาห์กับหญิงม่ายชาวเซราฟัท
ดาเนียลและสิงห์ พี่ชายของเจเร็ด หรือนีไฟกับลีไฮใน
คุก) ถ้ามีเวลาให้เด็กคิดท่าประกอบเรื่องเล่า

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: เชิญครอบครัวหนึ่งหรือสอง
ครอบครวัในวอร์ดมาเล่าว่าสิง่อศัจรรย์เป็นพรแก่พวกเขา 
อย่างไรเม่ือพวกเขามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ (เชิญ 
ครอบครัวเหล่านั้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียม) เป็น
พยานว่าเมือ่เรามศีรทัธา เราจะเหน็สิง่อศัจรรย์ในชวีติเรา

เกร็ดน่ารู้: เมื่อเด็กบอก

เล่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ใน

ปฐมวัยให้คนอื่นฟัง ความ

เข้าใจและประจักษ์พยาน 

ที่เด็กมีต่อหลักคำาสอน

จะเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ 2 

ท่านจะสนับสนุนพวกเขา

ให้บอกเล่าสิ่งที่เรียนรู้ให้

ครอบครัวฟัง เปิดโอกาส

ให้มีการสนทนาพระ-

กิตติคุณที่บ้านและจะ 

ทำาให้ครอบครัวเข้มแข็ง

สัปดาห์ 3: พระเยซูคริสต์ทรงมีอ�านาจเหนือความตาย

สัปดาห์ 4: สิ่งอัศจรรย์เกิดกับผู้มีศรัทธา

ส่งเสริมความเข้าใจ

เมื่อเด็กทำาท่าประกอบเรื่องราวพระคัมภีร ์

พวกเขาจะสามารถจำาได้และเข้าใจได้ดีขึ้น
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การท่องจ�า 
พระคัมภีร์

การดูทัศนูปกรณ์ 

ขณะท่องพระคัมภีร์ 

จะช่วยให้เด็กจำา

ฉันเชื่อฟังพระเยซูคริสต์
เพราะฉันรักพระองค์
“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: เพื่อช่วยเด็กท่องจำา ยอห์น 14:15, 
ให้วาดรูปหัวใจและรูปพระบัญญัติสิบประการ แบ่งเด็ก
ออกเป็นสองกลุ่ม ชูรูปหัวใจตรงหน้ากลุ่มหนึ่งและให้
พวกเขายืนพูดว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา” ชูรูปพระ-
บัญญัติสิบประการตรงหน้าอีกกลุ่มหนึ่งและให้พวกเขา
ยืนพูดว่า “ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” ทำาซำ้า 
หลายๆ รอบ เด็กโตจะเรียนส่วนแรกของยอห์น 14:21 
ด้วยวิธีเดียวกัน (“ผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติ
ตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา”)

ส่งเสริมความเข้าใจ: เตรียมกระดาษที่เขียนพระบัญญัติ
ไว้ข้อละแผ่น (เช่น อ่านพระคัมภีร์ แต่งกายสุภาพเรียบ 
ร้อย และเชื่อฟังพระ คำาแห่งปัญญา)  ใส่กระดาษไว้ใน
ภาชนะและให้เด็กคนหนึ่งเลือกหน่ึงแผ่นแล้วแสดงท่า
รักษาพระบัญญัติข้อนั้น ให้เด็กคนอื่นทายว่าเขากำาลัง
ทำาอะไร ร้องเพลง “รักษาพระบัญญัติ” (พด หน้า 68– 
69) ขณะที่ท่านร้อง 

สร้อยเพลง ให้เด็กคนนั้นนำาเด็กคนอื่นๆ แสดงท่าท่ี
พวก เขาจะรักษาพระบัญญัติข้อดังกล่าว  ให้เด็กหลายๆ 
คนบอกว่าการรักษาพระบัญญัติข้อนี้จะเป็นพรแก่พวก
เขาอย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ให้ดู “มาตรฐานพระกิตติคุณ
ของฉัน” และทบทวนมาตรฐานกับเด็กๆ อธิบายว่าเมื่อ 
เราทำาตามมาตรฐาน เหล่านี้แสดงว่าเรารักพระเยซูคริสต ์
เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ลงในกระดาษข้อละแผ่น: 
อพยพ 20:7; อพยพ 20:8–10; อพยพ 20:12; ยอห์น 
13:34–35; โมไซยาห์ 18:10; และหลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา 42: 40–41 แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ แจกข้อ
พระคัมภีร์ให้อ่านด้วยกันกลุ่มละข้อ จับคู่พระคัมภีร์กับ
มาตรฐานพระกิตติคุณและสนทนาว่าพวกเขาจะดำาเนิน
ชีวิตตามมาตรฐานนั้นได้อย่างไร ให้เด็กบอกความคิด
ของพวกเขากับเด็กปฐมวัยคนอื่นๆ

กันยายน

เกร็ดน่ารู้: การท่องจำาพระ-

คัมภีร์จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ 

หลักคำาสอนของพระกิตติ- 

คุณ ถ้อยคำาในพระคัมภีร์

สามารถเป็นแหล่งปลอบ-

โยนและการนำาทางได้ (ดู 

มกรส หน้า 171)  ใน

สัปดาห์ 1 มีสามอย่างที่

จะช่วยเด็กๆ ท่องจำาพระ

คัมภีร์คือ การพูดซำ้า วลี

หรือประโยคสั้นๆ และ

ทัศนูปกรณ์

สัปดาห์ 1 และ 2: ฉันแสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์เมื่อฉันรักษาพระบัญญัติ

ดูภำพวำดได้ที่นี่
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ส่งเสริมความเข้าใจ: แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้
แต่ละกลุ่มอ่านและสนทนาข้อพระคัมภีร์ต่อไปน้ีโดย
ดูว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับการสวด
อ้อนวอน: 3 นีไฟ 18: 19–20; หลักคำาสอนและพันธ-
สัญญา 19:28, 38; 88: 63–64 เน้นว่าพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนเราให้สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ใน 
พระนามของพระองค์และการทำาเช่นน้ีจะช่วยให้เรา
รู้สึกใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น

ส่งเสริมความเข้าใจ: ถ่ายเอกสารภาพประกอบหน้า 19 
ของคู่มือบริบาล จงดูลูกเล็กๆ ของเจ้า ให้เด็กระบายสี
แล้วนำากลับบ้านไปให้ครอบครัวดู

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: ร้องเพลงเกี่ยว
กับการสวดอ้อนวอนจาก หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก เช่น 
“การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ” (พด  หน้า 6–7) หรือ 
“เราน้อมศีรษะ” (พด  หน้า 18) พูดคุยกับเด็กๆ ว่าความ 
รักที่เรามีต่อพระเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างไรเมื่อเราสวดอ้อนวอน  
เขียนแผนภูมิโดยแบ่งกระดานออกเป็นสี่ช่องบนสุดของ 
ช่องแรกให้เขียนว่า พระบิดาบนสวรรค์ บนสุดของช่อง 
ทีส่องเขยีนว่า ขอบพระทยัสำาหรบัพร บนสดุของช่องที ่
สามเขยีนว่า ทลูขอพรจากพระองค์ บนสดุของช่องสดุท้าย 
เขียนว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ให้เด็กใน 
กลุ่มบอกพรหลายๆ อย่างที่พวกเขาขอบพระทัย ต่อจาก 
นั้นให้แต่ละกลุ่มบอกชื่อพรที่พวกเขาขอบพระทัยขณะ 
ที่ท่านเขียนพรเหล่านั้นในช่องที่ 2 แล้วให้เด็กสนทนา 
กันในกลุ่มถึงพรท่ีพวกเขาจะทูลขอพระบิดาบนสวรรค ์
และเขียนคำาตอบในช่องที่ 3 ทบทวนการสวดอ้อนวอน
แต่ละส่วน

ส่งเสริมความเข้าใจ: เล่าเรื่องพระคริสต์ทรงรักษาและ
อวยพรผู้คนใน 3 นีไฟ 17:7, 9–12, 20–24 หรือเชิญ
เด็กโตอ่านจากพระคัมภีร์ ให้เด็กวาดรูปบางอย่างจาก
เรื่องเล่า เป็นพยานว่าความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูคริสต์
จะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ร้องเพลง “เร่งแสวงหาพระเจ้า” 
(พด หน้า 67) บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถเรียนเรื่อง 
พระเยซูคริสต์มากขึ้นได้โดยอ่านหรือฟังพระคัมภีร์ จาก 
นั้นให้เล่าเร่ืองพระเยซูทรงอวยพรเด็กๆ ในมาระโก 
10:13–16 ให้ดูรูปพระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็กๆ ให้เด็ก
จินตนาการว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้อยู่ที่นั่น เชิญ
เด็กสองสามคนแบ่งปันความคิดของพวกเขา อธิบายว่า
พวกเขาจะรู้สึกใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดโดยอ่านเรื่อง
ราวของพระองค์ในพระคัมภีร์

เกร็ดน่ารู้: เมื่อเด็กบอกว่า 

พวกเขาจะประยุกต์ใช้หลัก

คำาสอนได้อย่างไร วิธีนี้จะ 

ยนืยนัข่าวสารในใจพวกเขา

และอัญเชิญพระวิญญาณ  

หลังจากสอนหลักคำาสอน

ท่านจะเปิดโอกาสให้เด็ก

บอกว่าพวกเขาจะประยุกต์

ใช้ในชีวิตได้อย่างไร

เกร็ดน่ารู้: วางแผนช่วง

เวลาของการแบ่งปันเพื่อ

ให้ทั้งเด็กโตและเด็กเล็กมี

ส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น  

ในสัปดาห์ 3 กิจกรรมแรก

จะใช้กับเด็กโตได้ดีกว่า

และกิจกรรมที่สองจะใช้

กับเด็กเล็กได้ดีกว่า

สัปดาห์ 3: ความรักที่ฉันมีต่อพระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้นเมื่อฉันสวดอ้อนวอน

สัปดาห์ 4: ความรักที่ฉันมีต่อพระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้นเมื่อฉันศึกษาพระคัมภีร์

กิจกรรมระบายสี

ใช่ว่าเด็กทุกคนจะชอบระบายสี 

บางคนอาจจะขีดๆ เขียนๆ เท่านั้น  

จุดประสงค์ของกิจกรรมระบายสีคือ

เพื่อให้เด็กมีภาพบทเรียนที่ 

พวกเขาสามารถนำากลับไปบ้านได้
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แนะนำาหลักคำาสอน: ให้เด็กๆ ยืนอ่าน หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา 1:38 พร้อม กัน อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์

คือผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ให้ดูรูปพระผู้ช่วยให้รอด

และศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบัน บอกเด็กๆ ว่าเมื่อเราทำา

ตามศาสดาพยากรณ์ เรากำาลังทำาตามพระเยซูคริสต์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ร้องข้อ 9 ของเพลง “ทำาตาม

ศาสดา” (พด หน้า. 59) แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และให้
พวกเขาเลือกเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องที่เรียนรู้จากศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตในระหว่างการประชุม
ใหญ่สามัญ ให้กลุ่มหนึ่งแสดงท่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ 
แล้วให้เด็กที่เหลือทายว่ากำาลังทำาอะไร ทำาซำ้าจนครบ
ทุกกลุ่มโดยร้องสร้อยเพลง “ทำาตามศาสดา” ก่อนจะ
เปลี่ยนให้อีกกลุ่มแสดง

แนะนำาหลักคำาสอน: ติดรูปผู้สอนศาสนาเต็มเวลาบน
กระดาน บอกเด็กว่าพวกเขาจะได้อ่านพระคัมภีร์บางข้อ
เกี่ยวกับงานสอนศาสนา มอบหมายให้เด็กครึ่งห้องอ่าน 
มัทธิว 28:19–20 และอีกครึ่งห้องอ่านหลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 133:37 ให้พวกเขาระบุสิ่งที่เรียนรู้จากพระ- 
คัมภีร์เกี่ยวกับงานสอนศาสนา และสนทนากับปฐมวัย
ทัง้หมด ให้เดก็ทีส่มาชกิครอบครวักำาลงัรบัใช้งานเผยแผ่ 
บอกเล่าความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับงานสอนศาสนา

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: ให้เด็กยืนร้อง
เพลง “ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา” (พด หน้า 91) 
บอกเด็กว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ส่ังสอน 
พระกิตติคุณท่ัวโลกและพวกเขาเตรียมเป็นผู ้สอน
ศาสนาได้ต้ังแต่เดี๋ยวนี้ นำาสิ่งของท่ีจะเตือนเด็กๆ ให้
นึกถึงวิธีท่ีพวกเขา จะเตรียมรับใช้งานเผยแผ่ใส่ใน
ภาชนะ เช่น พระคัมภีร์ รองเท้าสุภาพ ใบบริจาคส่วนสิบ 
และหัวใจกระดาษให้เด็กคนหนึ่งเลือกของหนึ่งอย่าง 
แล้วบอกว่าสิง่นัน้จะช่วยพวกเขาเตรยีมเป็นผูส้อนศาสนา 
ได้อย่างไร

พันธกิจของศาสนจักรคือเชื้อเชิญคน
ทั้งปวงให้มาสู่พระคริสต์
“แท้จริงแล้ว, จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 10:32)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

ตุลาคม

เกร็ดน่ารู้: เด็กจะเรียนรู้ได้

ดีขึ้นและจำาได้นานขึ้นเมื่อ

ท่านนำาเสนอแนวคิดโดย 

ใช้รูปภาพและทัศนูปกรณ์

อื่นๆ (ดู มกรส หน้า 176, 

182–83) ตัวเด็กเอง

สามารถเป็นทัศนูปกรณ์ที่

มีประสิทธิภาพและมีส่วน

ร่วมได้ ท่านอาจเชิญผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลามาปฐมวัย

หรือให้เด็กแต่งตัวเป็น 

ผู้สอนศาสนาแทนที่ 

จะให้ดูรูป

สัปดาห์ 1: การท�าตามศาสดาพยากรณ์จะช่วยให้เรามาสู่พระคริสต์

สัปดาห์ 2: การแบ่งปันพระกิตติคุณจะช่วยให้ผู้อื่นมาสู่พระคริสต์

เรียนรู้ผ่านการทบทวน

เด็กเรียนรู้ผ่านการทบทวน และการท้าทาย 

ที่นี่เด็กจะทบทวนพระคัมภีร์และได้รับการ 

ท้าทายให้เรียงคำาตามลำาดับ

ดูบัตรค�ำได้ที่นี่

แท้จริงแล้ว, 

พระองค์ และ

พร้อมใน

ได้รับการ พระคร
ิสต์, 

ทำาให้ดี

จงมาหา
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แนะนำาหลักคำาสอน: ติดรูปพระเยซูคริสต์ บนกระดาน 
ช่วยเด็กท่องจำา “แท้จริงแล้ว, จงมาหาพระคริสต์, และ
ได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 10:32) 
เขียนข้อความพระคัมภีร์ลงในกระดาษ แผ่นละคำา ติด
กระดาษบนกระดานโดยไม่ต้องเรียงลำาดับ ชวนเด็กๆ 
ให้เปิดหาข้อนั้นและอ่านพร้อมกับท่าน ให้เด็กคนหนึ่ง
หาคำาแรกแล้วติดบนกระดานเป็นลำาดับแรก อ่านพระ- 
คัมภีร์อีกครั้ง และให้เด็กอีกคนหนึ่งหาคำาที่สอง ทำาเช่น 
นี้ต่อไปเรื่อยๆ จนเรียงครบทุกคำา อธิบายว่ามาหาพระ- 
คริสต์หมายถึงมีศรัทธาในพระองค์ รักษาพระบัญญัติ 
ทำาพันธสัญญา และกลับใจเมื่อทำาผิด

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: อธิบายว่าเพราะ 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เราจึงกลับใจได้เมื่อทำาผิด 
ตัดรอยเท้าสี่รอยจากกระดาษแล้วเขียนแต่ละส่วน ของ
การกลับใจลงในกระดาษข้อและแผ่น (1) รู้สึกเสียใจ 
(2) ขออภัย (3) แก้ไขความผิด และ (4) อย่าทำาผิด
อีก วางรอยเท้าบนพื้นเรียงไปจนถึงรูปพระเยซูคริสต์ 
และให้เด็กสองสามคนเดินตามรอยเท้าเหล่านั้น แบ่ง
เด็กออกเป็นกลุ่มๆ และ แจกกรณีศึกษาให้แต่ละกลุ่ม
อธิบายบางสิ่งที่เด็กคนนั้นต้องกลับใจ ตัวอย่างเช่น 
“บางคนไม่เชื่อฟังพ่อแม่โดยเตะลูกบอลในบ้านทำาให้
ข้าวของเสียหาย” ให้พวกเขาสนทนาว่าจะประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการกลับใจแต่ละขั้นอย่างไร

ส่งเสริมความเข้าใจ: สอนข้อสองของเพลง “ฉันชอบ 
มองดูพระวิหาร” (พด  หน้า 99) ให้ดูรูปพระวิหารที่ซ่อน 
อยู่หลังกระดาษแปดชิ้น เขียนหรือวาดภาพต่อไปนี้ใน
กระดาษอย่างละแผ่น: หัวใจ ประตูที่เปิดอยู่ คำาว่า พันธ-
สัญญา คำาว่า เชื่อฟัง คำาว่า ที่ศักดิ์สิทธิ ์คำาว่า ผนึก รูป 
เด็ก และรูปครอบครัว บอกเด็กว่าทั้งหมดน้ีคือคำาไข
ของเพลง ให้พวกเขาตั้งใจฟังขณะที่ท่านร้องเพลงหนึ่ง
บรรทัด ถามว่าคำาไขใดตรงกับบรรทัดนี้ และให้เด็ก
คนหนึ่งแกะกระดาษออกหน่ึงช้ิน ร้องบรรทัดน้ันอีก
ครั้งกับเด็กๆ และอธิบายความหมาย ท่านอาจให้เด็ก 
ทำาท่าตามเนื้อร้องของบรรทัดดังกล่าว ทำาซำ้าจนครบทุก
บรรทัด เมื่อเห็นทั้งรูปแล้วให้ร้องทั้ง เพลงพร้อมทำาท่า
ประกอบ บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถเตรียมได้ต้ังแต่

เดี๋ยวนี้เพื่อจะมีค่าควรไปพระวิหารเมื่อโตขึ้นและการทำา
เช่นนั้นจะช่วยให้พวกเขาใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้น

เกร็ดน่ารู้: กรณีศึกษาเป็น

สถานการณ์ชีวิตจริงที่ 

ช่วยให้เด็กใคร่ครวญและ

สนทนาว่าพวกเขาจะทำา

อะไรได้บ้างในสถานการณ์

คล้ายกัน (ดู สัปดาห์ 3)  

กรณีศึกษาจะช่วยแสดง 

ให้เห็นวิธีประยุกต์ใช้ 

หลักธรรมพระกิตติคุณ 

(ดู มกรส หน้า 161–62)

สัปดาห์ 3: เรามาสู่พระคริสต์โดยกลับใจเมื่อเราท�าผิด

สัปดาห์ 4: งานพระวิหารช่วยให้ฉันและครอบครัวมาสู่พระคริสต์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้

เด็กเรียนรู้เมื่อพวกเขาแสดงให้ 

เห็นว่าจะประยุกต์ใช้หลักธรรม 

พระกิตติคุณในชีวิตพวกเขา 

ได้อย่างไร

เกร็ดน่ารู้: “เมื่อเราแสดง

ความรักต่อคนที่เราสอน 

เขา [และเรา] จะรับพระ

วิญญาณง่ายขึ้น” (มกรส 

หน้า 31)  ท่านจะรักเด็ก 

มากขึ้นเมื่อท่านสวด

อ้อนวอนให้พวกเขา 

แต่ละคน รู้ถึงความสนใจ

และข้อกังวลของพวกเขา 

เรียกชื่อพวกเขา และ 

ตั้งใจฟังพวกเขา

ดูรอยเทำ้ได้ที่นี่

ดูงำนศิลปะได้ที่นี่

พันธสัญญา
เชื่อฟัง

ผนึก

ที่ศักดิส์ิทธิ์
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เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น
เรากำาลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า
“เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง”  
(โมไซยาห์ 2:17)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

พฤศจิกายน

เกร็ดน่ารู้: เรื่องราวพระ-

คัมภีร์บางเรื่องต้องปรับ

ตามอายุเด็ก ขณะสอน 

เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี 

ในสัปดาห์ 1 สำาคัญมาก

ที่จะอธิบายว่าถ้าคนแปลก

หน้าจำาเป็นต้องได้รับความ

ช่วยเหลือหรือขอความ 

ช่วยเหลือ เด็กต้องไปบอก

ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ก่อน

สัปดาห์ 1 และ 2: พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราว่าจะรับใช้อย่างไร

แสดงภาพเรื่องราว
ต่างๆ ในพระคัมภีร์

ชุดแสดงง่ายๆ ทำาจาก

ของใช้ประจำาวันจะช่วยให้

เด็กเห็นภาพเรื่องราว 

พระคัมภีร์

ส่งเสริมความเข้าใจ: บอกเด็กว่าวันหนึ่งมีคนถามพระ- 
เยซูว่า “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า” พระเยซูตรัส
ตอบเขาโดยเล่าเรื่องหนึ่ง ซ่ึงสอนเราว่าจะรับใช้ผู้อื่น
อย่างไร ให้เด็กสองสามคนแต่งตัวเป็นบุคคลในอุปมา
เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี: คนเดินทาง พวกโจร ปุโรหิต 
ชาวเลวี ชาวสะมาเรีย และเจ้าของโรงแรม เล่าเรื่อง
ด้วยคำาพูดของท่านเอง (ดู ลูกา 10: 30–37) แล้วช่วย
เด็กแสดงบทของพวกเขาถามเด็กว่า “เรื่องนี้สอนอะไร
เราที่ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของเรา เราควรรับใช้ใคร” ชี้
ให้เห็นว่าเพ่ือนบ้านของเราคือทุกคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ อธิบายให้เด็กๆ ฟังว่าพวกเขาสามารถรับใช้
เพื่อนๆ และสมาชิกครอบครัวได้ทุกเมื่อ แต่พวกเขาจะ
รับใช้คนที่พวกเขาไม่รู้จักก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่กับพ่อแม่
หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ เป็นพยาน ว่าพระเยซูคริสต์ทรง
รักทุกคนและทรงต้องการให้เรารับใช้ทุกคน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: บอกเด็กว่าพระเยซูทรงต้อง  
การให้เรารับใช้ผู้อื่น รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวของ
เรา ตัดวงกลมกระดาษให้เด็กคนละสองสามวง ให้พวก
เขาวาดรูปหน้ายิ้มในกระดาษเหล่านั้นเพื่อทำาเป็น “ยิ้ม
รับใช้” สนับสนุนเด็กๆ ให้รับใช้สมาชิกครอบครัวใน
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างสัปดาห์ถัดไป ระดมสมอง
เพื่อคิดถึงงานท่ีพวกเขาทำาได้ 
(เช่น เขียนข้อความขอบคุณ 
เก็บของเล่น หรือจัดที่นอน) ให้
เด็กวาง “ยิ้มรับใช้” ไว้ตรงที่
พวกเขารับใช้ เชื้อเชิญพวกเขา
ให้ขอครอบครัวร่วมกิจกรรม
นี้ด้วยสนับสนุนเด็กๆ ให้พร้อมแบ่งปันกับปฐมวัยใน
สัปดาห์ถัดไปว่า การรับใช้ของพวกเขาช่วยนำารอยยิ้ม
มาให้ครอบครัวอย่างไร

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
สำาหรับเด็กชาย

“คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว 
และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” 

ยอห์น 17:3

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

สำาหรับเด็กหญิง

“คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเท
ี่ยงแท้องค์เดียว

และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” 

ยอห์น 17:3

เกรด็น่ารู:้ ช่วงเวลาของการ 

แบ่งปัน จะเป็นโอกาส

สนับสนุนโปรแกรมศรัทธา  

ในพระผูเ้ป็นเจ้า กจิกรรมการ 

รับใช้ในสัปดาห์ 1 และ 2 

จะ ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

หน้า 8–9 ของหนังสือคู่มือ 

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
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ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: ให้เด็กเล่าเรื่อง 
ชาวสะมาเรียผู้ใจดีอีกครั้งด้วยคำาพูดของพวกเขาเอง ใช ้
ชุดแสดงชุดเดียวกับที่ใช้เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อช่วยให้ 
พวกเขาจำาได้ แล้วเปิดโอกาสให้เด็กๆ รายงาน “ยิ้ม
รับใช้” จากสัปดาห์ที่แล้ว วิธีหนึ่งที่ทำาได้คือทำากงล้อ 
เหมือนภาพตัวอย่างแล้วเขียนชื่อชั้นเรียนปฐมวัยแต่ละ 
ชั้น หมุนกงล้อ ถ้าตรงกับชั้นเรียนใดให้เด็กสองหรือ

สามคนจากชั้นเรียนนั้น
รายงานการรับใช้ของเขา
และบอกว่าการรับใช้ช่วย
ให้เขาและคนอื่นๆ รู้สึกมี
ความสุขได้อย่างไร ทำาซำ้า
เท่าที่เวลาจะเอื้ออำานวย

แนะนำาหลักคำาสอน: เขียนบนกระดานว่า “เมื่อท่านอยู่ 
ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับ
ใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง” (โมไซยาห์ 2:17) 
และสนทนาความหมาย ช่วยเด็กท่องจำาโดยแบ่งพระ-
คัมภีร์ออกเป็นสองช่วง ให้เด็กคร่ึงหน่ึงพูดช่วงแรก 
(“เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน”) และ
ให้อีกคร่ึงหน่ึงพูดส่วนที่สอง (“ท่านก็อยู่ในการรับใช้
พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง”) พูดทวนหลายๆ รอบ

ส่งเสริมความเข้าใจ: ร้องเพลง “เมื่อเราช่วยเหลือ” (พด 
หน้า 108) โดยใช้คำาว่า รับใช ้ แทนคำาว่า ได้ช่วย 
ร้องซำ้าอีกครั้งโดยใช้สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวแทน 
 

คำาว่า คุณแม่ (ตัวอย่างเช่น คุณพ่อ พี่ชาย และน้อง 
สาว) ให้เด็กทำาท่าการรับใช้ท่ีพวกเขาจะทำาให้สมาชิก
ครอบครัวคนน้ันได้ขณะที่พวกเขาร้องเพลง เตือนเด็ก
ว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นเท่ากับเรากำาลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: วาดรูปนาฬิกาปลุกบนกระดาน 
แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ และกำาหนดเวลาให้แต่ละกลุ่ม 
ต่างกันไป บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถรับใช้ครอบครัว
ได้ ทุกเวลาตอนกลางวัน พูดกับเด็กว่า “ติ๊กต็อก ติ๊กต็อก 
ได้เวลารับใช้ตอน____โมงแล้ว!” ให้กลุ่มที่ได้เวลานั้น
ยืนขึ้นและบอกหนึ่งวิธีที่พวกเขาจะรับใช้ครอบครัว ใน
เวลานั้น ทำาซำ้าจนครบทุกกลุ่ม

ส่งเสริมความเข้าใจ: ให้ผู้นำาปฐมวัยเข้ามาในห้องโดย
ทำาทีว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ตัวอย่างเช่น 
เธออาจทำาของหล่น ถือของมากเกินไป หรือกำาลัง

ปลอบเด็ก ให้เด็กเสนอแนะวิธีที่พวกเขาจะใช้ “มือที่

ช่วยเหลือ” ช่วยเธอ เตือนเด็กๆ ว่าในเรื่องชาวสะมาเรีย 

ผู้ใจดี พระเยซูทรงสอนเราให้รับใช้ผู้อ่ืน ให้ดูรูปเด็ก

ที่ต้องการความช่วยเหลือ ท่านอาจจะใช้รูปจากชุดภาพ

คู่มือปฐมวัย ให้เด็กบอกว่า พวกเขาจะทำาอะไรได้บ้าง

ในสถานการณ์เหล่านี้ อ่านทวนครึ่งแรกของ โมไซยาห์ 

2:17 และให้เด็กอ่านทวนครึ่งหลัง

ส่งเสริมความเข้าใจ: ให้เด็กลากเส้นตามมือของพวกเขา

ลงในกระดาษและเขียน วิธีที่ครอบครัวจะรับใช้เพื่อน

บ้านไว้บน “มือที่ช่วยเหลือ” สนับสนุนพวกเขา ให้รับ 

ใช้กับครอบครัวในระหว่างสัปดาห์ ติดมือดังกล่าวบน

บอร์ดประกาศหรือผนังเพื่อเตือนเด็กให้นึกถึงวิธีที่พวก

เขาจะรับใช้ได้

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: ให้เด็กคนหนึ่ง

ออกมาหน้าชั้นและเปรียบเทียบมือเขากับมือท่าน ชี้ให้

เห็นว่ามือเด็กจะเล็กกว่ามือท่าน ถามคำาถามเช่น “มือ

ใหญ่ๆ ของครูเก็บของเล่นได้ แล้วมือเล็กๆ ของหนูเก็บ

ได้หรือไม่”  ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมโดยเปรียบเทียบมือ 

ของพวกเขากับมือครู ชี้ให้เห็นว่ามือของพวกเขารับ

ใช้ได้หลายอย่างแม้จะเป็นมือเล็กๆ ก็ตาม ร้องเพลง 

“ฉันมีสองมือน้อยๆ” (พด หน้า 126)  ให้เด็กกุมมือไว้
ด้านหน้าขณะที่พวกเขาร้องเพลง เมื่อร้องถึงคำาว่า มือ 
ให้พวกเขายกมือขึ้นแล้วรีบกุมมือไว้เหมือนเดิม

เกร็ดน่ารู้: การให้เด็กมี

ส่วนร่วมหลายๆ วิธีจะ

ทำาให้การเรียนรู้สนุกมาก

ขึ้น ลองใช้วิธีแบ่งเด็กใน

รูปแบบต่างๆ กัน เช่น 

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย 

คนสวมเสื้อผ้าสีใดสีหนึ่ง 

หรือคนที่มีวันเกิดช่วงครึ่ง

ปีแรกและครึ่งปีหลัง

สัปดาห์ 3: เมื่อฉันรับใช้ครอบครัวเท่ากับฉันก�าลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

สัปดาห์ 4: เมื่อฉันรับใช้เพื่อนบ้านเท่ากับฉันก�าลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

ทบทวนหลักค�าสอน

การทบทวนหลักคำาสอน 

อย่างสนุกสนานจะช่วย 

ให้เด็กๆ จำาได้ว่า 

เรียนอะไรไปแล้วบ้าง

ดูงำนศิลปะได้ที่นี่

กงล้อการรับใช้
ชั้นเรียน 6 ชั้นเรียน 1

ชั้นเรียน 2

ชั้นเรียน 3ชั้นเรียน 4

ชั้น
เร

ียน
 5

การรบัใช้ด้วยรอยยิ้ม
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ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์
“และบัดนี้, หลังจากประจักษ์พยานจำานวนมากท่ีให้ไว้ถึงพระองค์, น่ีคือประจักษ์พยาน, สุดท้ายของ
ทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึงพระองค์ : ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ !” (ค.พ. 76:22)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่านเอง วางแผนวิธีแนะน�าหลักค�าสอน ช่วยให้เด็ก
เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักค�าสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กต้องท�าอะไรจึงจะเรียนรู้ และ
ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

แนะนำาหลักคำาสอน: ถามเด็กๆ ว่า “ลองนึกถึงเวลาพิเศษ
ที่หนูฉลองวันเกิด หนูทำาอะไร” ให้เด็กสองสามคน
พูดถึงวันเกิดของพวกเขา อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงให้ศาสดาพยากรณ์บอกชาวโลกมาตั้งแต่กาลเริ่มต้น
เกี่ยวกับการเกิดที่สำาคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกนั่น
คือการประสูติของพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
อธิบายว่าข่าวสารน้ีสำาคัญมากจนศาสดาพยากรณ์ต้อง
ยอมสละชีวิตเพื่อเป็นพยานว่าพระคริสต์จะเสด็จมา ให้
เด็กๆ พูดทวนวลีนี้ “พระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลก
ตามที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว้”

ส่งเสรมิความเข้าใจ: ให้ดรูปูศาสดาพยากรณ์สองสามคน 
ที่สอนว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ  
และแจกพระคัมภร์ีอ้างองิทีบ่อกเรือ่งราวเกีย่วกบัคำาสอน 
เรื่องหนึ่งของศาสดาพยากรณ์ ให้แต่ละกลุ่มผลัดกัน 
แสดงละครตามเรื่องที่ได้ (ดู มกรส หน้า 165–166) 
ส่วนปฐมวัยท่ีเหลือให้บอกชื่อศาสดาพยากรณ์ในเรื่อง 
ศาสดาพยากรณ์อาจได้แก่กษัตริย์เบ็นจามิน (โมไซยาห์ 
2:1, 55–7; 3:5–8) อบินาได (โมไซยาห์ 12:1, 9; 15: 
1–2; 17:1, 8–10) และแซมิวเอลชาวเลมัน (ฮีลามัน 
14: 1–5; 16:1–2) เป็นพยานว่าพระเยซูเสด็จมาแผ่นดิน
โลกแล้วและคำาพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์เป็นจริง

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้: นำากล่องของ
ขวัญมาสี่กล่อง แต่ละกล่องควรใส่รูปหรือของหนึ่ง
อย่างที่ใช้แทน เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้และ
กระดาษที่เขียนอธิบายพรหรือของประทาน

• เหตุการณ์: การประสูติของพระเยซู; ของขวัญ: “พระ 
บิดาบนสวรรค์ประทานพระบุตรผู ้ถือกำาเนิดองค์
เดียวของพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”

• เหตุการณ์: การเทศนาบนภูเขา; ของขวัญ: “พระเยซ ู
ครสิต์ทรงสอนเราให้รูวิ้ธดีำาเนนิชวีติอย่างชอบธรรม”

• เหตุการณ์: พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมนี; 
ของขวัญ: “พระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้เรารอดจาก
บาป”

• เหตกุารณ์: การฟ้ืนคนืพระชนม์; ของขวญั: “พระเยซู
คริสต์ทรงช่วยให้เราฟื้นคืนชีวิต”

ให้เด็กผลัดกันแกะกล่องของขวัญ และสนทนาว่าเราจะ
ได้รับพรจากของขวัญแต่ละอย่างนี้อย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: สนทนาถึงวิธีถวายของขวัญแด่ 
พระผู้ช่วยให้รอดโดยการรับใช้ผู้อื่นและแสดงความรัก 
ต่อพวกเขา (ดู มัทธิว 25: 40) แจกกระดาษให้เด็กเขียน 
หรือวาดรูปของขวัญหนึ่งอย่างท่ีพวกเขาจะถวายพระผู้- 
ช่วยให้รอด พับครึ่ง แผ่นกระดาษและตกแต่งด้าน นอก
ให้เหมือนของขวัญ

ธันวาคม

เกร็ดน่ารู้: เด็กจะตอบ

สนองได้ดีต่อทัศนูปกรณ์  

ลองใช้ทัศนูปกรณ์ที่หลาก

หลาย อาทิ สิ่งของ ภาพ

วาดบนกระดาน บัตรคำา 

กระดานกำามะหยี่ และ 

หุ่นมือ (ดู มกรส หน้า 

89–90

เกร็ดน่ารู้: เด็กจะจำาสิ่งที่

เรียนรู้มาได้ดีขึ้นเมื่อพวก

เขาสอนผู้อื่น ลองหาวิธี 

ให้พวกเขาทำาสิ่งนี้ในช่วง

เวลาของการแบ่งปัน 

หรือที่บ้าน

สัปดาห์ 2: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

สัปดาห์ 1: พระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลกตามที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว้
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ส่งเสริมความเข้าใจ: บอกเด็กว่าพวกเขาจะต้องรายงาน 

ข่าวดีว่าสักวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายัง

แผ่นดินโลก เลือกเด็กสองคนมาแสดงเป็นนักข่าว 

หนงัสอืพมิพ์หรอืนักโทรทัศน์เพ่ือถามชัน้เรียนแต่ละชัน้ 

แจกคำาถามและพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีให้ชั้นละหน่ึง

หรือสองข้อและให้เวลาเตรียมคำาตอบสองสามนาที: 

เคร่ืองหมายการเสด็จมาคร้ังที่สองของพระเยซูมีอะไร

บ้าง (โจเซฟ สมิธ---มัทธิว 1:28–29); พระองค์จะเสด็จ

มาอย่างไร (มัทธิว 24:29–31); พระองค์จะเสด็จมาเมื่อ

ใด (มัทธิว 24:36, 42, 44); จะเกิดอะไรขึ้น กับคน

ชอบธรรมเมื่อพระองค์เสด็จมา (ค.พ. 88:96–97); การ

ปกครองหลังจากพระองค์เสด็จมาจะเป็นเช่นไร (หลัก
แห่งความเชื่อข้อ 10; ค.พ. 29:11; 45:58–59); บรรดา
สัตว์ทั้งหลายจะเป็นอย่างไรหลังจากพระองค์เสด็จมา 
(อิสยาห์ 11: 6–9; โฮเชยา 2:18) ให้เด็กสองคนที่
แสดงเป็นนักข่าวผลัดกันถามคำาถาม และให้เด็กแต่ละ
กลุ่มตอบ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: สนทนากับเด็กๆ ถึงวิธีที่พวก
เขาจะพร้อมต้อนรับพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง เน้นว่าถ้า
เราดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม เราไม่ต้องกลัว ให้เด็ก
สนทนาเรื่องนี้กับผู้ปกครองที่บ้าน ร้องเพลง “คราพระ- 
เสด็จมา” (พด หน้า 46–47)

ส่งเสริมความเข้าใจ: ก่อนเร่ิมปฐมวัย ให้ติดแผ่นทาง

เดินทำาด้วยกระดาษท่ีเขียนคำาต่อไปนี้คำาละหน่ึงแผ่นไว้

ใต้เก้าอี้: บัพติศมา การยืนยัน การสวดอ้อนวอน การ

สังสรรค์ในครอบครัว การรับส่วนศีลระลึก การไป

โบสถ์ และการแต่งงานในพระวิหาร วางรูปโลกไว้ด้าน

หนึ่งของห้องและรูปพระเยซูคริสต์ไว้อีกด้านหนึ่ง ให้

เด็กลองกระโดดจากรูปหนึ่ง ไปอีกรูปหนึ่ง อธิบายว่ามี

หลายขั้นที่เราต้องทำาก่อนจะได้ อยู่กับพระเยซูและพระ

บิดาบน สวรรค์อีกครั้ง ให้เด็กดูว่าพวกเขามีแผ่นทาง

เดินกระดาษ ติดอยู่ใต้เก้าอี้หรือไม่ ให้คนที่มีแผ่นทาง

เดินออกมาหน้า ชั้นทีละคนและบอกว่าการทำาตามที่

บอกไว้ในแผ่นทางเดินจะนำาพวกเขาเข้าใกล้พระคริสต์

มากขึ้นอย่างไร วางแผ่นทางเดินบนพื้นระหว่างรูปสอง

รูป ดำาเนินกิจกรรมต่อไปจนแผ่นทางเดินเรียงเป็นทาง 

ให้เด็กคนหนึ่งเดินบนแผ่นทางเดินจากรูปโลกไปถึงรูป

พระผู้ช่วยให้รอด สนับ สนุนเด็กๆ ให้ทำาสิ่งถูกต้อง

เสมอเพื่อพวกเขาจะอยู่บนเส้นทางกลับไปอยู่กับพระ

เยซูคริสต์อีกครั้ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้: ให้เด็กวาดรอยเท้าของพวก

เขาลงในแผ่นกระดาษและเขียนหรือวาดข้ันตอนหนึ่งที่

พวกเขาจะทำาเพื่ออยู่กับพระเยซูคริสต์อีกครั้ง  ให้ผู้เล่น 

เปียโนบรรเลงเพลงเบาๆ “ฉนัจะทำาตามแผนของพระเจ้า” 

(พด หน้า 86–87) ขณะที่พวกเขาระบายสี สนับสนุน

เดก็ๆ ให้นำาภาพวาดกลับไปแบ่งปันกบัครอบครัวทีบ้่าน

เกร็ดน่ารู้: เพื่อแสดง 

ความรักต่อคนที่ท่านสอน

ให้กล่าวชมสิ่งที่เด็กทำา

ด้วยความจริงใจ ตัวอย่าง

เช่น ท่านอาจจะพูดว่า 

“ขอบคุณมากที่เล่าเรื่อง

ครอบครัวหนูให้ฟัง” 

แทนที่จะกล่าวคำาชม 

รวมๆ เช่น “ดีมาก”  

หรือ “ขอบคุณ”

เกร็ดน่ารู้: วางแผนช่วง

เวลาของการแบ่งปันเพื่อ 

ให้ทั้งเด็กโตและเด็กเล็ก 

มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรมแรกในสัปดาห์ 3 

จะใช้กับเด็กโตได้ดีกว่า  

วางแผนวิธีปรับกิจกรรมนี้

ให้เหมาะกับเด็กเล็ก

สัปดาห์ 4: ฉันจะได้อยู่กับพระเยซูคริสต์อีกครั้ง

สัปดาห์ 3: สักวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก

กิจกรรมทางกาย 
ที่มีความหมาย

เด็กเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมที่มีความหมาย 

ในกิจกรรมนี้เด็กจะเดินไป 

ทีละขั้นซึ่งแทนสิ่งที่พวกเขา

ทำาได้เพื่อใกล้ชิดพระคริสต ์

มากขึ้น ลองหาวิธีให้เด็ก 

มีส่วนร่วมหลายๆ คน

ดูแผ่นทำงเดินได้ที่นี่

ไปโบสถ์

การ สังส
รรค

์
ใน

ครอ
บครัว
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วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย
จุดประสงค์ของดนตรีในปฐมวัยคือเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพลงปฐมวัยท�าให้การ
เรียนพระกิตติคุณสนุกมากขึ้น อัญเชิญพระวิญญาณ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความคารวะ

เพลงก่อนช้ันเรียนจะสร้างบรรยากาศของความคารวะ
และช่วยเด็กๆ เตรียมเรียนรู้พระกิตติคุณ  บรรเลงเพลง
ขณะที่เด็กมาถึง

ให้เด็กมีส่วนร่วมในเพลงก่อนชั้นเรียนโดยให้พวกเขา
ร้องเพลงขณะที่เด็กคนอื่นๆ กำาลังเข้าห้องปฐมวัย ตัว-
อย่างเช่น ท่านอาจจะยกมือและบอกเด็กๆ ว่าเมื่อท่าน

ผายมือออกไปพวกเขาควรร้องเบาๆ และเมื่อท่านหุบ
มือเข้ามาพวกเขาควรฮัมทำานอง 

เล่นเพลงท่ีเด็กกำาลังเรียนรู้ในช่วงเพลงก่อนชั้นเรียนเพื่อ
จะช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยทำานอง บอกชื่อเพลง แล้ว ฮัม
ทำานองให้ฟัง จากนั้นให้พวกเขาฮัมทำานองพร้อมท่าน

ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เรียนเฉพาะเพลง
เท่านั้นหากเรียนหลักธรรมพระกิตติคุณด้วย (ดู พด  หน้า 
iii) ถามคำาถามหรือช่วยให้เด็กๆ จดจ่อหลักธรรมที่สอน
ในเพลงโดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น นับดูว่าพวกเขาร้อง
คำาหรือวลีนั้นๆ กี่ครั้ง (ดู ความช่วยเหลือสำาหรับ ผู้นำา
ดนตรีเดือนกุมภาพันธ์)

เดก็เป็นพยานขณะร้องเพลง (ด ูมกราคม สปัดาห์ 1)  เตือน
เด็กให้นั่งตัวตรงและร้องเพลงให้ไพเราะท่ีสุด กล่าว 
ชมเชยและขอบคุณเมื่อเด็กร้องได้ดี
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เด็กสงบ เตรียมตัวฟังและ

เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ท่าน 

อาจจะยกมือสูงและบอกเด็ก

ให้ดูมือท่านขณะที่พวกเขา

ร้องเพลง บอกพวกเขาว่า 

เมื่อท่านลดมือลง พวกเขา 

จะร้องเบาลงหรือช้าลง 

ขอบคุณพวกเขาสำาหรับ

ความคารวะ

เกร็ดน่ารู้: ท่านไม่จำาเป็น

ต้องเป็นนักดนตรีที่เชี่ยวชาญ

หรือมีเสียงไพเราะจึงจะ

ทำาให้การร้องเพลงในปฐมวัย

สนุกสนานและมีความหมาย

ใช้ดนตรีสอนหลักธรรมพระกิตติคุณ

ใช้เพลงก่อนชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความคารวะและอัญเชิญพระวิญญาณ

ดนตรีจะสร้างความสนใจให้เด็กนับแต่วินาทีแรกที่พวกเขามาถึงปฐมวัย



ขณะวางแผนว่าจะสอนเพลงอย่างไรให้ถามตัวท่านเอง
ว่า ฉันจะดึงความสนใจของเด็กๆ ได้อย่างไร ฉันจะถาม 
อะไรบ้างเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจข่าวสารพระกิตติคุณของ
เพลงนั้น ฉันจะฝากประจักษ์พยานอะไรไว้กับเด็กซึ่งจะ
ทำาให้พวกเขาเข้มแข็ง (ดู พด หน้า 149)

ร้องเนื้อร้องเพลงใหม่ให้เด็กฟังเสมอ---อย่าเพียงอ่าน 
หรอืท่องให้ฟังเท่านัน้ วธินีีจ้ะช่วยให้เด็กเชือ่มทำานองกบั 
เนื้อเพลงได้ เด็กเรียนเพลงจากการฟังและร้องซำ้า

หลายๆ ครั้ง พวกเขาไม่ต้องการอ่านเพื่อฝึกร้องเพลง  
ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะให้เด็กเป็นลูกคู่ของท่าน  แตะ
หูของท่านและให้เด็กฟังวลีสั้นๆ หรือบรรทัดหนึ่งขณะ
ที่ท่านร้อง จากนั้นพยักหน้าให้เม่ือถึงคิวท่ีพวกเขาต้อง
ร้องบรรทัดต่อจากท่าน ร้องแบบนี้สองบรรทัด และร้อง 
ซำ้าจนกว่าเด็กจะร้องเป็น ทำาซำ้ากับสองบรรทัดถัดไป 
(และอีกสองบรรทัดถัดไปเรื่อยๆ) จนพวกเขาเรียนรู้ทั้ง 
เพลง

ให้เด็กมีส่วนเลือกเพลงที่อยากทบทวน ตัวอย่างเช่น 
แจกกระดาษหัวใจให้เด็กแต่ละคนแล้วให้พวกเขาเขียน
ชื่อตนเองและเพลงปฐมวัยที่ชื่นชอบลงไป ใส่หัวใจใน
ภาชนะที่ติดป้ายว่า “เพลงในดวงใจ” และให้เด็กเลือก

ร้องสองสามเพลง บอกเด็กว่าเพลงปฐมวัยจะเป็นที่มา
ของการปลอบโยน การนำาทาง และการดลใจ และเรา
สามารถร้องเพลงเหล่านี้ได้แทบทุกที่ทุกเวลา

การเคลื่อนไหวขณะร้องเพลงจะช่วยให้เด็กเรียนเพลง
ได้เร็วขึ้น อีกทั้งดึงความสนใจของพวกเขาได้ด้วย  ต้อง 
แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวที่ท่านใช้กับเพลงศักดิ์สิทธิ์เป็น
ท่าที่เหมาะสม ท่ามือง่ายๆ แทนคำาหรือวลีสำาคัญจะ
เหมาะกับเพลงเกือบทุกเพลง (ดูความช่วยเหลือสำาหรับ 
ผู้นำาดนตรีเดือนมกราคม) ตัวอย่างเช่น เมื่อร้องเพลง 
“ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย” (พด หน้า 42–43) 
บอกเด็กว่าทุกครั้งที่พวกเขาร้องคำาว่า รัก พวกเขาควร
เอามือทาบอก

มีเพลงกิจกรรมสนุกๆ หลายเพลงใน หนังสือเพลง 
สำาหรบัเด็ก ทำาให้สนุกและเดก็จะสนุกตาม ตวัอย่างเช่น:

• ร้องเพลง “ศีรษะ ไหล่ เข่า และเท้า” (พด  หน้า 
129) กับเด็กๆ ด้วยความเร็วปกติ จากนั้นให้พวกเขา
ทำาตามท่านให้ทันขณะที่ท่านร้องเร็วขึ้นเรื่อยๆ 

• ร้องเพลง “ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา” (พด  หน้า 
91) ให้เด็กเล็กทำาท่าขี่ม้าและขนพระคัมภีร์มอรมอน
ไปให้คนท่ีอยู่ไกล (พวกเขาจะทำาท่านั่งเครื่องบิน
หรือนั่งรถไฟโคลงเคลงก็ได้)
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มีประสิทธิภาพจะอัญเชิญ

พระวิญญาณ เมื่อท่านร้อง

เพลงจบแล้ว ให้เตือนเด็กว่า 

เมื่อพวกเขารู้สึกถึงความรัก 

และความสงบแสดงว่าพระ

วิญญาณบริสุทธิ์กำาลังช่วยให ้

พวกเขาตระหนักในควาจริง

รูจ้กัเพลง:  
ฝึก ฝึก และฝึก  
ถามตัวท่านว่า:

1. ฉันจะสร้างความสนใจ
ให้เด็กได้อย่างไร

2. ฉันจะถามอะไรเพื่อ 
ช่วยให้เด็กเข้าใจ
ข่าวสารพระกิตติคุณ
ของเพลง

3. ฉันจะฝากประจักษ์
พยานอะไรกับเด็กๆ 
เพื่อจะช่วยให้พวกเขา
เข้มแข็ง

วิธีสอนเพลง

ทบทวนเพลงเพื่อการเรียนรู้และความสนุกสนาน

ใช้ดนตรีเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมและก�าหนดท่าทางการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

ฝึกที่บ้าน

ถ้าจะสอนเพลงให้มีประสิทธิภาพ 

ท่านต้องรู้จักเพลงก่อน 

ฝึกที่บ้านเผื่อว่าเมื่อท่านสอนเด็ก 

ท่านจะมองพวกเขาได้ 

ไม่ใช่มองหนังสือ

แผนการสอน 
เพลงของฉัน
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