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แหล่งช่วยเหลือสำหรับคร 
จุดประสงค คู่มอนได้เขยนขนเพื่อช่วยครูสอนเด็ก ๆ โดยการทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ ซึ่งพวกเขาจะสามารถ 

เสือกสิ่งที่ถูกต้อง รับบัพติศมาและเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 

ข่าวสารถึง 
ครูปฐมวัย พระบิดาบนสวรรค์ของเราได้ประทานการเรยกท่ีศักคิสทธิให้แก่ท่าน เพ่ือสอนเด็ก ๆ ถงพระกิตติคุณของ 

พระเยซูคริสต์ และเพ่ือช่วยพวกเขาให้เรยนรูท่ีจะดำรงช่วิตตามคำสอนน้ัน ในขณะท่ีท่านได้รับใช้และ 
เชิญชวนเด็กแต่ละคนให้ "มาสู่พระคริสต์, ท่านจะเป็นพรแก่ชิวิตของพวกเขา ท่านสามารถช่วยพวกเขา 
ในการเร่ิมต้นท่ีจะเข้าใจพรของพระบิดาบนสวรรค์ และได้รับประจักษ์พยานของพระกิตติคุณของพระองค์ 
เช่นเคยวกัน ตัวท่านก็จะเติบโตและเรยนร,ูจากเด็ก ๆ การรับใช้ในปฐมวัยของท่านจะทำให้ท่านได้รับ 
ความสุขท่ีย่ิงใหญ่ โคยการรับใช้เด็ก ๆ ในปฐมวัยท่านก็ได้รับใช้พระบิดาบนสวรรค์ด้วยเช่นกัน (ดู 
โมไซยา 2:17) 
ในขณะท่ีท่านได้ดำรงช่วิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ ศกษาพระคัมภร์ ทำตามคำแนะนำของผู้นำฐานะ 
ปุโรหิตและเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ โดยการสวดอ้อนวอนท่านจะได้รับการคลใจจากพระวิญญาณ 
บริสุทธิเก่ียวกับเด็กท่ีท่านได้สอน แสคงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ บ่อย ๆ และให้พระวิญญาณ 
ทำงานผ่านท่านในการเรยกที่สำคัญนี้ เมื่อท่านได้ทำคังนี้พระวิญญาณจะนำทางการกระทำของท่าน 
ปฐมวัยจะเป็นท่ียอมรับของพระบิดาบนสวรรค์ 

ข่าวสารบ 
สำหรบชนเรยน ลสด. เป็นคำย่อของคำว่า เลือกสิ่งค โ;ล่ห์ ลสด. มอย่ด้านหนาของคู่มอน้ี และแหวน ลสด. (31362) 

ใช้ในหลายบทเรยน สิ่งที่เพื่มเติม บทท่ี 1 ประกอบด้วยคำสอนในการทำ แผนผัง ลสด. ซึ่งจะใช้ใน 
หลายบทเรยนด้วยเช่นกัน แหวน ลสด.จะเตอนให้ผู้ท่ีสวมใส่ให้เสือกส่ิงค หากสามารถหาแหวน ลสด.ได้ 
ในเขตของท่านให้ปรกษากับอธิการ หรอประธานสาขาเก่ียวกับเงินทุนของวอร์คหรอสาขาเพ่ือจัดซ้ือแหวน 
สำหรับเด็กแต่ละคน 

ทลาชนเรยน 

สวคอ้อนวอน ให้สวคอ้อนวอนเปีคและปีคทุกครงที่ทำการสอน ให้เด็กแต่ละคนได้มโอกาสที่สวคอ้อนวอนอย่าง 
สมาเสมอ ให้การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนท่ีมความหมายของช้ันเรยน โดยการให้คำแนะนำและสอนการ 
สวดอ้อนวอน และโดยการถามเด็กถงแนวความคิคท่ีควรจะพูดในการสวดอ้อนวอนน้ันด้วย ให้คำแนะนำ 
ของท่านมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของชั้นเรยนและสาระของบทเรยน 
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การสอนบทเรยน เตรยมบทเรยนแต่ละบทเรยนอย่างระมัดระวังรอบคอบ และโดยการสวดออนวอนเพ่ือท่ีเด็ก ๆ จะเข้าใจ 
และสนุกสนานและเพื่อท่านจะไค้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ 
สอนบทเรยนตามลำดับ นอกจากบทเรยน 45 และ 46 (อสเตอร์และคริสต์มาส) หากมเด็กคนใดคนหน่ึง 
ในชนเรยนของท่านไค้รับบัพติศมาในระหว่างปีท่านอาจตองการท่ีจะสอนบทเริย'นท่ี 12 และ 13 ซึ่ง 
เป็นเรื่องการบัพติศมาและการยนยัน โดยให้ทำการสอนก่อนท่ีจะมการบัพติศมาเด็กคนแรกในช้ันเรยน 
ของท่าน 

ให้เสือกจาก อุปกรณ์การสอน ถงส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน กิจกรรมเสริมมอยู่ในตอน 
ท้ายของบทเรยนแต่ละบท ซึ่งหมายความว่าควรจะใช้ในระหว่างบทเริยนหากท่านเห็นว่าเป็นกิจกรรม 
ที่เหมาะสมกับเด็กในชั้นเรยนหรอในเขตของท่าน กิจกรรมบางอย่างอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กอายุสี่ 
ขวบ และกิจกรรมบางอย่างก็อาจดูธรรมคา ๆ เกินไปสำหรับเด็กอายุเจ็ดขวบท่ีจะสนุกสนาน 

ให้เสือกกิจกรรมที่ชั้นเรยนของท่านจะให้การตอบสนองอย่างด หากท่านมเด็กท่ีอายุน้อยกว่าในช้ันเรยน 
ของท่าน ท่านอาจตองการใช้เพลงและกิจกรรมนิ้วมอในระหว่างบทเ1ยนเพื่อช่วยให้พวกiขาสนใจ ท่าน 
อาจต้องร้องหรอใช้กิจกรรมน้ิวมอซาหลาย ๆ ครงหากเห็นว่าเด็ก ๆ ชอบ ในกรณท่ีมการใช้แถบคำท่าน 
อาจต้องการใช้รูปภาพในการส่ือความหมายแทนก็ไค้ หากช้ันเริยนของท่านมเด็กเล็ก ท่านอาจวาดภาพ 
เองหรอตัดมาจากวารสารต่าง ๆ ก็ไค้ 
จงอย่าอ่านบทเริยนให้เด็ก ๆ ฟิง พวกเขาจะตอบสนองไค้ดกว่าหากท่านไค้ใช้คำพูดของท่านเองให้แสคง 
ประจักษ์พยานส่วนบุคคลของท่านอย่างส้ัน ๆ บ่อย ๆ เพ่ือท่ีสมาชิกของช้ันเริยนจะไดยนและตอบสนอง 
ไค้มากขนต่อข่าวสารของพระกิตติคุณค้วยพระวิญญาณบริสุทธิ 
คู่มอ ไมมการเริยกอะไรยิ่งใหญกว่าการสอน (33043) ซึ่งจะสามารถช่วยในการสอนบทเริยนของท่าน 
1ๅ V เด 

คนตริ,ในชั้นเริยน คนตริสามารถนำพระวิญญาณของพระเจามาสู่ห้องเรยน การร้องเพลงท้ังช้ันเริยนสามารถทำให้ช้ันเรยน 
ของท่านน่าสนใจมากข้ีน และสามารถช่วยเด็ก ๆ ให้จดจำคำสอนของบทเริยนไค้คข้ืน 

เนอเพลงที่ใช้มากกว่าหนึ่งครงในคู่มอนิ้ไค้พิมพ์ไว,ที่ค้านหลังของคู่มอนี้แลว ส่วนเนิ้อเพลงที่ใช้เพยง 
ครงเคยวไค้พิมพ์ไว้ในบทเริยนน้ันเลย ทำนองของเนิ้อเพลงเหล่านิ้มอยู่ใน Children's Songbook 
(35395) ดนตริท่ีบันทกจาก Children's Songbook มอยู่ในแถบเสียง (คนตรอย่างเคยว 52505, 
เนอเพลงและคนตริ 52428) 
ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนักคนตริที่เชี่ยวชาญจงจะสามารถนำชั้นเริยนให้ร้องเพลงคไค้ เด็ก ๆ จะไม่ร้ค้วย 
ซาว่าท่านร้องเพลงคหรอไม่ พวกเขาจะร้แต่เพยงว่าท่านร้องเพลงอย่างมคาามสุขเริยนและสืกหัคการ 
ร้องเพลงที่บ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของการเตริยมการสอนของท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลอพิเศษ 
ให้ถามผู้นำทางคนตริของปฐมวัยเพ่ือขอความช่วยเหลอ (สำหรับความช่วยเหลอที่พิเศษให้ดู "คนตริใน 
ชั้นเริยน,,, The How Book for Teaching Children1 [31109], pp. 40-42) 
ท่านอาจต้องการใช้ท่าทางที่เหมาะสมเพื่อประกอบเพลง โคยเฉพาะหากท่านมเด็กเล็กในช้ันเริยนท่านอาจ 
ต้องการพูดเนิ้อเพลงมากกว่าการร้องเพลงก็ไค้ 

หลักแห่งความเชื่อ หลักแห่งความเช่ือเป็นส่วนท่ีสำคัญสำหรับหลักสูตรของปฐมวัย หากมการใช้หลักแห่งความเช่ือในบทเริยน 
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ให้กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ท่องจำหลักแห่งความเช่ือน้ันให้มากท่ีสุคเท่าท่ีจะมากไค้ 
พระคมภิร์ นำพระคัมภร์ของท่านมาชั้นเรยนทุกสัปดาห์และให้เด็ก ๆ เห็นท่านอ่านและสอนจากพระคัมภร์ หาก 

เด็ก ๆ รพระคมภร์ของพวกเขาเอง กระตุ้นให้พวกเขานำพระคัมภิร์เหล่าน้ันมาช้ันเรยนทุกสัปดาห์ ช่วย 
เด็กค้นหาและอ่านข้อความในบทเรยน ให้แสดงประจักษ์พยานของท่านเป็นครงคราวถงคุณค่าของ 
พระคมภร 

สื่อการสอน รูปภาพ รูปภาพส่วนใหญ่ที่ใช้ในบทเรยนนี้มหมายเลขกำกับจัดรวมอยู่ในซองเอกสารซึ่งติดมากับคู่มอ 
นี้รูปภาพเหล่านี้ควรอยู่ด้วยกันกับคู่มอ รูปภาพที่จะใช้ในแต่ละบทเรยนไค้มเขิยนในรายการของ "การ 
เตรยม" ของบทเรยนแล้ว และมรวมอยู่ในส่วนท่ีเป็น "การเตรยม" ในห้องสมุดของอาคารประชุมจะม 
รูปภาพด้วย ซึ่งรูปภาพจากห้องสมุดของอาคารประชุมอาจจะมขนาดใหญ่ (ห้องสมุดบางแห่งอาจมรูปภาพ 
ที่แตกต่างกันในเรื่องเคยวกัน) และหมายเลขสำหรับรูปภาพในชุดภาพพระกิตติคุณ ก็รวมอยู่ในชุดนั้น 
ชุดภาพตัด ชุดภาพตัคมรวมอยู่ในคู่มอและควรเก็บไว'กับคู่มอนี้ ให้ตัดออกมาและใช้รูปภาพเหล่าน้ีใน 
บทเรยนตามเวลาท่ีเหมาะสม ท่านอาจต้องการที่จะทำสื่อการสอนอยางอื่นที่ง่าย ๆ ตามท่ีไค้แนะนำใน 
บทเรยน เช่น แถบคำ แผนผัง และกระดาษท่ีจะแจกให้ ให้เก็บส่ือการสอนเหล่าน้ีไว้เพ่ือใช้กับบทเรยน 
อื่น ๆ อกในภายหลังและสำหรับปีต่อไป 
คนตร ให้ดู "คนตรในช้ันเรยน" หน้า viii 

อาทาร หากรบทเรยนท่ีต้องใช้อาหาร กรุณาตรวจสอบกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจ 
ว่าไม่มเด็กคนไหนแพ้อาหารนั้น หรออาหารบางอย่างอาจเป็นพิษต่อเขา โปรคอย่านำอาหารมาในวัน 
อาทิตย์อคอาหาร 

ชั้นเรยนของท่านอาจไค้รับการขอให้นำเสนอบทเรยนเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ในช่วงการใช้เวลาร่วมกัน 
การนำเสนอเช่นน้ันควรดัดแปลงจากบทเรยน ในขณะท่ีท่านกำลังเตรยมและนำเสนอบทเรยนให้ท่านค้น 
หาแนวความคิคท่ีเหมาะสมสำหรับช่วงการใช้เวลาร่วมกัน ท่านอาจเสือกแบ่งปีนหลักธรรมจากหัวข้อการ 
ประชุมศลระสีกปฐมวัยประจำปีก็ไค้ 
การช่วยเด็กสอนหลักธรรมพระกิตติคุณในช่วงการใช้เวลาร่วมกัน โดยท่านเป็นคนให้คำแนะนำน้ันเป็นวิธ 
ที่ไค้ผลคในการช่วยพวกเขาให้เรยนรูและแบ่งปีนหลักธรรมนั้น ๆ 

ทำให้แน่ใจว่าการนำเสนอในช่วงการใช้เวลาร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่เรยบง่าย และไม่ต้องมการเตรยมมาก 
เกินไป ท่านอาจใช้ส่วนหนึ่งของเวลาชั้นเรยนเพื่อเตรยมการนำเสนอนี้ คำแนะนำต่อไปนี้อาจใช้เพื่อให้ 
การนำเสนอมประสิทธิภาพและเรยบง่าย 
1. ช่วยเด็ก ๆ ให้แสดงเร่ืองหรอสถานการณ์จากบทเรยน 
2. ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองจากบทเรยนซ่ึงใช้รูปภาพ แถบคำ หรอรูปภาพตัด 
3. ให้เด็ก ๆ เล่าถงความรูสิกของพวกเขาเก่ียวกับการบัพติศมาของพวกเขาท่ีจะมาถง หากมเด็กคนใด 

คนหน่ึงอายุถงแปดขวบและไค้รับบัพติศมาแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปีนความรูสิกของพวกเขาเก่ียวกับ 

การนำเสนอ 
ในช่วงการใช 
ทลารวมก้น 

ix 



การบัพติศมานั้น 

4. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องและอธิบายหลักแห่งความเช่ือ ท่านอาจต้องการให้พวกเขาร้องเพลงที่เกี่ยวกับหลัก 
แห่งความเชื่อเพลงใดเพลงหนึ่งจากหนังสือเพลงเด็ก 

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดู คูมอสำหรับช่วงการใช้เวลาร่วมกัน [Primary Sharing Time 
Resource Manual (33231)] 

การมีส่วนร่วม 
กับครอบครัว 
ของเด ็ก ๆ กระตุ้นให้เด็ก ๆ แบ่งปีนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนเจากปฐมวัยกับครอบครัวของเขา เชิญคุณพ่อคุณแม่ให้มา 

เย่ียมและมีส่วนร่วมในช้ันเรียนของท่านเป็นบางคร้ังเพ่ือเสริมบทเรียนให้ฐชีวิตชีวาชุ้น " ให้เปิดใจรับความ 
คิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่จะทำให้ปฐมวัยฐความหมายยิ่งขี้นสำหรับเด็ก ๆ 

การเตรียมเพื่อ 
การบัพติศมา หากท่านมเด็กอายุเจ็ดขวบในช้ันเรียนของท่าน เด็กบางคนอาจจะไค้รับบัพติศมาในระหว่างปี ในฐานะ 

ครูปฐมวัย ท่านสามารถสนับสนุนครอบครัวของเด็ก ๆ และช่วยสมาชิกของชั้นเรียนเตรียมเพื่อการนัพ_ 
ติศมา ให้พิจารณาถึงข้อแนะนำต่อไปน้ีท่ีอาจช่วยท่านทำส่ิงน้ี: 
1. หากเป็นไปไค้ให้สอนบทเรียนการบัพติศมาและการยืนยัน (บทเรียน 12 และ 13) ก่อนที่เด็กคนแรก 

ในชั้นเรียนของท่านจะไค้รับบัพติทมา 

2. ให้ใช้เวลาสักสองสามนาทีในชั้นเรียนในวันอาทิตย์ก่อนที่เด็กแต่ละคนจะไค้รับนัพติศมา เพ่ือสนทนา 
กันถึงความสำคัญของพิธีการนี้ 

3. หากเป็นไปไค้ ให้เข้าร่วมการบัพติศมาของเด็กแต่ละคนร่วมกับฝ่ายประธานปฐมวัยและสมาชิกของ 

ชั้นเรียนผู้สามารถเข้าร่วมด้วยไค้ 

4. ช่วยเด็ก ๆ ให้เตรียมการนำเสนอของช้ันเรียนเก่ียวกับการบัพติสมา เพ่ือใช้ในช่วงการใช้เวลาร่วมกัน 

จงเข้าใจเด็ก ๆ การเรียกของท่าน เพ่ือสอนเด็ก ๆ ถึงหลักธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความไวัวาง1ป็ที่ 
ศักดิสิทธิที่ประทานให้ท่านโดยทางอธิการหรือฝ่ายประธานสาขา ผู้นำฐานะปุโรหิตเหล่านี้ได้เรียกท่าน 
โดยผ่านการคลใจจากพระบิดาบนสวรรค์ ท่านสามารถเป็นอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อเด็ก ๆ ในช้ันเรียนของ 
ท่านที่จะติดตามพระผู้ช่วยให้รอดตลอดชีวิตของพวกเขา 
ให้แสดงทัศนคติในทางบวกและแสดงความรักของท่านท่ีมีต่อเด็ก ๆ ในช้ันเรียนของท่านเสมอ ใบ้ร้ว่ๅ 
เด็กแต่ละคนมพรสวรรค์อะไรบ้าง มีความสนใจในด้านไหน และมีความสามารถอะไรบ้าง ให้ประยุกต์ 
กิจกรรมของบทเรียนเพื่อให้มีการอ่านและการเขยนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเด็ก ๆ 

ช่วยเด็กทุกคนให้สร้างความเสืกที่ดีและพัฒนาความรูสิกของการเป็นคนมีค่าให้เพิ่มมากชุ้น โดยการตง 
พวกเขาและให้ความสนใจต่อพวกเขาแต่ละคนมากเท่าที่จะทำได้ 

บทเรียนเหล่านี้ได้เขียนขี้นเพื่อชั้นเรียนที่มีอายุระดับเดียวกัน และต่างกันตั้งแต่อายุสี่ขวบถึงเจ็ดขวบ 



อย่างไรก็ตาม ท่านอาจต้องการที่จะดัดแปลงบทเรยนให้สอดคล้องกับอายูของเด็กในชันของท่าน 
ไม่ว่าช้ันเ1ยนของท่านจะประกอบต้วยเด็กอายูระดับใดก็ตาม การเข้าใจบุคลิคโดยท่ัวไปของเด็กจะช่วย 
ท่านสอนอย่างมประสิทธิภาพมากยิ่งขื้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้ท่านรู'ว่าทำไมเด็ก ๆ  จงประพฤติเช่นนน และ 
จะสามารถสอนพวกเขาในวิธท่ีจะทำให้พวกเขาไค้เ1ยนรูอย่างดท่ีสคไดอย่างไร การมความเข้าใจเด็กจะ 
ช่วยให้ท่านมความร้สิกในทางบวกต่อชนเรยนไต้ตลอดไปต้วย ให้ทบทวนบุคสิคต่อไปน้ีในเวลาท่ีท่านทำ 
การเตรยมบทเรยน จำไว้ว่า อย่างไรเสิยเด็กแต่ละคนก็มขดความสามารถของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นเพยง 
คำแนะนำโดยทั่ว ๆ ไปเท่าน้ีน 

เด็กอายูสี่ขวบ เด็กอายุสี่ขวบเป็นช่วงที่สนใจอยากรูอยากเห็น คำสองคำที่ใช้บ่อยมากที่สุดคอคำถามว่า ทำไมและ 
อย่าง ไร เป็นช่วงท่ีมความกระตอรอร้นและซนมาก ต่อไปนี้เป็นบุคสิคโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กอายูส่ีขวบ 
1. พวกเขาสามารถวิ่ง กระโดดและปีนป่ายไต้เก่งขนและมความมั่นใจมากกว่าตอนที่อายูสามขวบ 

พวกเขาสามารถโยนหรอเตะลูกบอลและสร้างบ้านโดยใช้ตัวต่อ 

2. พวกเขาชอบพูดคำพูดท่ีคล้าย ๆ กันนี้คอ "หนูเคยทำส่ิงน้ันแล้ว หนูทำอย่างอ่ืนไต้ดกว่าน้ีอิก" 
3. พวกเขาชอบเล่นกับเด็กคนอ่ืน ๆ แต่ก็ยังไม่มความพร้อมทางสังคมท่ีจะเข้ากับกลุ่มใหญ่ ๆ 
4. แม้ว่าพวกเขาจะต้องการและเห็นว่าจำเป็นท่ีจะมเด็กคนอ่ืน ๆ มาเล่นดวยกัน แต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ 

มักจะเล่นตามลำพังเมื่ออยู่รวมกัน พวกเขาอาจจะเล่นหรอเต้นรำกับกลุ่มเม่ือมเสืยงคนตร แต่พวกเขา 
จะไม่สนใจมากนักว่าเด็กคนอ่ืน ๆ กำลังเต้นรำหรอกำลังเล่นกันอย่างไร 

5. นอกจากมนิสัยชอบถามคำถามมากมายแล้ว พวกเขายังสามารถพูคคุยกับเด็กคนอ่ืน ๆ หรอกับผู้ใหญ่ 
ไต้ต้วย 

6. เน่ืองจากประสบการณ์ของพวกเขาส่วนมากมอยู่แต่เพยงภายในบ้าน ส่วนมากพวกเขาจึงคุยกันเฉพาะ 
เรึ่องที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัว เด็กอายุขนาคน้ีชอบท่ีจะเล่าให้คุณครูของเขาฟ้งถงครอบครัวของ 
เขา พวกเขามักจะเล่าเร่ืองของพวกเขามากกว่าท่ีจะฬงเร่ืองท่ีเพ่ือนอิกคนจะเล่า พวกเขาชอบบทเรยน 
และกิจกรรมที่ม่งเน้นไปในเรื่องของครอบครัว 

7. พวกเขามชีวิตอยู่เฉพาะกับปีจจุบันหรอส่ิงท่ีกำลังเกิคข้ีนตอนน้ีเท่าน้ัน เร่ืองเม่ือวานและเร่ืองพรุ่งนม 
ความหมายนอยมากสำหรับพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังแสดงความต่ืนเต้นอย่างมากต่อเหตุ 
การณ์ท่ีจะมาถงและเน่ืองจากพวกเขายังไม่สามารถเข้าใจความหมายของเวลาไต้อย่างเต็มท่ี พวกเขา 
อาจถามบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต เช่น "มันเป็นวันพรุ่งน้ีหรอ?" 

8. พวกเขาชอบที่จะฟ้งนิทานและบทกลอนของเด็ก พวกเขาชอบท่ีจะไต้ยินเร่ืองท่ีพวกเขาช่ึนชอบครัง 
แล้วคร้ังเล่าโคยไม่ต้องมการเปล่ียนแปลงแม้แต่น้อย หลังจากท่ีไต้ยินเร่ืองแล้วพวกเขาชอบท่ีจะแสดง 
ท่าทางตามบทบาทของคนในเรื่องนั้น 

9. พวกเขาสามารถเรยนรูที่จะสวดอ้อนวอนหากมความช่วยเหลอสักเล็กน้อย 

เด็กอายุห้าขวบ เด็กอายุห้าขวบค่อนข้างจะมความมั่นใจในตัวเองมากขื้น และโดยทั่วไปมักจะทำอะไรหลายอย่างไต้ 
ต้วยตนเองแล้ว โดยท่ัวไปพวกเขาไต้เรยนรูแล้วว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ทำอะไรบ้างภายในบ้านพวกเขา 
เล่นกับเด็กคนอ่ืนไต้ดแต่พวกเขาก็สามารถมความสนุกสนานไต้ตามลำพังในหลาย ๆ วิธ เช่น การ 

xi 



กระโคคไปรอบ ๆ การวาดรูป ต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของเด็กอายุห้าขวบ 

1. กลามเน้ือใหญ่ของพวกเขาก็ยังคงพัฒนาขนเร่ือย ๆ ตอนนี้พวกเขาสามารฤกระ!คด ตลังกาและกระ-
โดดขาเดยวไค้ พวกmสามารถลากเลึ่อนหรอรถเทํยมม้าค้วยความง่ายดาย 

2. กลามเน้ือเล็กของพวกเขาสามารถประสานกันและควบคุมไค้คข้ีน จงสามารถ ตัด ติดรูปภาพและ 
ระบายสิรูปภาพที่วาดไว้แล้วไค้ แม้ว่าบางครงจะระบายสืไม่อยู่ในขอบเสันที่วาดไว้นั้นก็ตๅมและ 
ส่วนมากก็จะสามารถผูกเชอกรองเท้าไค้ 

3. พวกเขาจะทำใหเราไว้ใจไค้มากขี้นและจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่ๅตอนอๅยุสี ่ขวบ พวกเขามักจะ 
ช่วยทั่ว ๆ ไปในบ้านและจะมความสุขเม่ือพวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ 

4. พวกเขามความตองการท่ีจะรู,จริง ๆ เม่ือพวกเขาถามว่า "น่ันมไว้สำหรับทำอะไรครับ?" หรอท่ีจะถาม 
ว่า "อันน้ีทำงานไค้อย่างไรคะ?,, พวกเขาตองการคำตอบที่คิดให้คเสืยก ,อนและเป็นคำตอบที่เฎนควๅม 

จริง และเราก็ควรจะตอบเขาเช่นน้ันจริง ๆ ในภาษาและในรายละเอยคที่พวกเขาจะสามารถ^าใจไค้ 
5. พวกเขารักคุณครูและคิดว่าเป็นสิทธิพิเศษท่ีจะไค้น่ังขาง ๆ คุณครู พวกเขาจะคใจเม่ือคุณครูขอให้ 

พวกเขาช่วยในบทเริยนโดยการชูรูปภาพ หรอการกระทำอย่างอ่ืนท่ีเป็นการช่วยครู 
6. พวกเขาชอบทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และชอบการแสดงละครที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้าน และ 

ครอบครัว 

7. พวกเขาชอบท่ีจะไค้ยินและเล่านิทานและเร่ืองต่าง ๆ และพวกเขาก็จะขอให้เล่าเรื่องเดิมนั้นช้าแล้ว 
ซุาเล่า การทำส่ิงๆท ๆ ซาก ๆ เป็นวิธการเรยนรูส่วนใหญ่ของพวกเขา บางครงพวกเขาก็สามารถเล่า 
เรื่องไค้เกอบทุกคำเมื่อพวกเขาไค้เปิดหน,าหนังสือนั้นหน้าต่อหนา 

8. พวกเขาส่วนมากมความเป็นมิตรและใจอ่อน มความรักเมตตาต่อผู้อ่ืนและชอบช่วยเหลอ แต่หากไม่ 
ไค้ด่ังใจของพวกเขา ๆ ก็มักจะทะเลาะเบาะแว้งกัน 

9. พวกเขาชอบที่จะไค้รับสิทธิพิเศษเพื่อเป็นการแสดงว่าเขาใหญ่กว่าและ เป็นผู้ใหญ่กๆๅ 

10. พวกเขามักมความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงเวลาสักสิบถงสิบสองนๅ^ แล้วก็จะเปล่ียนความ 
สนใจไปยังอกเรื่องหนึ่งอย่างรวดเร็ว พวกเขาเรื่มคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่เกินไปที่จะเล่นกิจกรรม 

นิ้วมอ และดังนั้นพวกเขาจงต้องการกิจกรรมของเด็กที่โตกว่าหรอกิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 
11. พวกเขาอาจจะแสดงความต้องการที่จะเล่นกับของเล่นที่คนอื่นเขากำลัง เล่นอยู่ ให้ท่านจัดการกับ 

ฃญหาเช่นนี้ค้วยความระมัดระวัง โดยการสอนพวกเขาให้รูจักผลัดเปล่ียนกันเล่น 

12. พวกเขาชอบกลุ่มที่เล็กมากกว่ากลุ่มที่ใหญ่ พวกmชอบเล่นกับเพื่อนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดที่สุด 
แม้เพยงคนเคยวคกว่าเล่นกับคนสิบคนเป็นกลุ่ม 

13. พวกเขายังไม่ไค้เรยนรูที่จะแยกแยะระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง ดังนั้นเด็กคนหนึ่งอาจจะ 
พูคว่านาฬิกาของเขาทำค้วยทองคำ และคุณพ่อของเขาก็ตัวใหญ่กว่าคุณพ่อของคนอ่ื•น ๆ หรอปลาท่ี 
เขาจับไค้น้ันยาวเหลอเกิน สิ่งนี้เป็นคำพูดที่ถอเป็นสิ่งธรรมดาในชวิตของเด็ก ซึ่งต้องใช้เวลาสำหรับ 
เด็กท่ีจะเรยนรูระหว่างอะไรคอความจริงและอะไรไม่ใช่ความจริง คำพูดเหล่านี้จะผ่านไปเมื่อพวกเขา 
พัฒนาขี้น 
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14. พวกเขาเป็นผู้กระหายท่ีจะเรยนรู พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นส่ิงท่ีเป็นจริงมากสำหรับพวกเขา พวกเขา 
สนใจในเร่ืองของพระองค์มากและจะถามคำถามมากมายเก่ียวกับพระองค์ พวกเขาชอบการสวดอ้อน-
วอน และช่วงอายุน้ีอาจสามารถท่ีจะสวดอ้อนวอนไค้โดยไม่ต้องมคนช่วย 

เด็กอายุหกขวบ เด็กอายุหกขวบมการควบคุมร่างกายไต้คข้ืนและมพลังงานมากท่ีจะใช้ในการเรยนรูทักษะและพัฒนาส่ิงท่ี 
ไต้เรยนรูแล้วน้ันให้สมบูรณ์ขน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเรยนท่ีจะกระโดดเชอก เล้ียงลูกบอล ผิวปาก 
ตลังกากลับโดยใช้มอท้ังสองยันพ้ืน และถบจักรยานไต้ อายุหกขวบอาจจะยังคงมความยากในการใช้ 
กล้ามเนื้อขนาดเล็กอยู่บ้าง แต่พวกเขาสามารถเรยนรูท่ีจะเขียนตัวหนังสือเขยนช่ือของตัวเอง และคำ 
อื่น ๆ อกสองสามคำ ต่อไปนี้เป็นบุคลิคโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กหกขวบ 

1. ช่วงเวลาของความสนใจของพวกเขายาวขี้น แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไม่ค่อยน่ิงแต่ก็ยังสามารถจดจ่อใน 
กิจกรรมไต้นานเป็นเวลาสิบห้าถงยี่สิบนาทํ ซึ่งก็ขี้นอยู่กับความสนใจของพวกเขาต้วย 

2. พวกเขาชอบท่ีร่างกายจะไต้เคล่ือน•ไหวหมดทุกส่วน เช่น การปีนต้นไม้ การเล่นกับเคร่ืองเล่นบน 
สนามหรอการว่ิงแข่งกัน 

3. พวกเขาชอบการเล่นเกมและการแข่งขันกันแบบสนุก ๆ ฉันมิตร ไม่จริงจังในหมู่เพ่ือน ๆ 
4. ความคิดเห็นของคุณครูเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างสำคัญสำหรับพวกเขา พวกเขาอยากจะน่ังใกล้กับคุณครูและ 

ช่วยคุณครูถอรูปภาพหรอเอาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับไปเก็บไว้ท่ีห้องสมุด 
5. พวกเขายังคงชอบหัเงเร่ืองเล่าและชอบหัเงนิทาน ชอบแสดงตามบทบาทต่าง ๆ ในละครหรอนิทาน 

นั้น ๆ และส่วนมากจะชอบใส่เส้ือผ้าของผู้ใหญ่ 
6. พวกเขามักจะใจค มความรักเมตตาและชอบการปรองดองจนถงเวลาท่ีพวกเขาไม่ไต้อย่างท่ีต้องการ 

แล้วต่อจากนั้นก็จะชอบทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างมาก 
7. พวกเขาสามารถกระโดด ควบม้าและกระโดดไต้ดมาก พวกเขาชอบใช้ทักษะเหล่านี้ในการเล่น 

ของเขา 
8. พวกเขามความเป็นห่วง และเอาใจใส่ต่อความประพฤติว่าแบบไหนเป็นความประพฤติท่ีคและแบบ 

ไหนเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ค 
9. ศรัทธาของพวกเขาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซคริสต์กำลังเพิ่มขื้น เด็กอายุหกขวบส่วนมาก 

สามารถสวดอ้อนวอนไต้เองตามลำพัง หากเขาเคยมประสบการณ์มาก่อนจากท่ีบ้านหรือในห้องเรยน 
อื่น ๆ 

เด็กอายุเจ็ดขวบ เด็กอายุเจ็ดขวบยังคงมความใกล้ชิดกับบิดามารดาของเขาอยู่ และยังคงมความซาบซ้ีงต้องการความรัก 
ความสนใจและความเห็นอกเห็นใจจากบิดามารคา แต่พวกเขาเร่ิมท่ีจะมความสัมพันธ์กับผู้คนนอกบ้านมาก 
ขี้นและเริ่มที่จะเปลี่ยนความรูสิกนี้ต่อผู้อื่น พวกเขามรสนิยมของตนเองและต้องการที่จะไต้รับการ 
ยินยอมที่จะทำการเสือกเพื่อตัวของพวกเขาเอง พวกเขามชิวิตชิวา กระตอรือร้น และมความสนใจอย่าง 
มากมายในชิวิตของพวกเขา พวกเขาสำรวจกิจกรรมทุกอย่างและชอบกิจกรรมที่ทำให้พวกเขามความ 
สนุกสนานแม้จะทำซา ๆ กันก็ตาม ต่อไปนี้เป็นบุคลิกโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กอายุเจ็ดขวบ: 
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1. พวกเขาสามารถควบคุมกลามเน้ือใหญ่ไค้ดข้ีน และพวกเขาจะสุภาพเรยบ!,อยมากขน มความรวดเร็ว 
และความคล่องแคล,วมากขื้น 

2. พวกเขากำลังพัฒนาการควบคุมกลามเนื้อเล็ก พวกเขาสามารถเขยนไค้ง,ายข้ีนและถูกต้องย่ิงข้ีน 

3. ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมที่ต้องออกแรงซึ่งจะเล่นไค้ซ้าแลัวซ้าเล่าไม่ค่อยเบื่อหน่าย 
4. พวกเขาจะอยู่น่ิง ๆ ไม่ไค้และมักจะกระลับกระส่าย พวกเขามพลังงานมากแต่ก็เบ่ืออะไรง่าย ๆ ค้วย 

เวลาหยุด1ให้'พักจงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับพวกเขา 
0. พวกเขาชอบสะสมส่ิงของต่าง ๆ และชอบท่ีจะพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองน้ี พวกเขาชอบท่ีจะไค้คุยให้คน 

อื่นฟิงถงเรื่องที่พวกเขาไค้ทำเองหรอแม้ทำเป็นกลุ่ม 
6. ช่วงเวลาแห่งความสนใจของพวกเขาก็พัฒนาขี้นค้วย เด็กในช่วงวัยน้ีสามารถทำกิจกรรมให้สำเร็จ ไค้ 

เป็นช้ินเป็นอันหากเป็นส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องใชเวลานานยี่สิบถงยี่สิบห้านา^ก็ตาม 

พวกmยังคงต้องการให้มการเปล่ียนแปลงกิจกรรมในบทเรยนต่าง ๆ ค้วย 

7. พวกเขาเริ่มติดต่อกับเพศตรงกันข้ามนอยลง 
8. พวกเขาบังคับคนอื่นและเอาแต่ใจตนเองนอยลง 
9. พวกเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขื้นและมเหตุผลในความคิดของพวกเขามากขี้น 

10. พวกเขาเมากขี้นว่าอะไรถูกอะไรผิด และค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ไม่ไค้ทำในสิ่งที่พวกเขาคิค 

ว่าถูกต้อง 
11. พวกเขารอคอยการไค้รับบัพติศมา 

12. พวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนตามลำพังไค้และมักหวังว่าจะต้องมคำตอบต่อการสวคอัอนวอนของ 

พวกเขาในทันทํทันใด 

13. พวกเขามักมความภูมิใจเมื ่อตัวเขาเองสามารถอดอาหารไค้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งนื ้อในวันอา^ต ย๙'อค 

อาหารและพวกเขาสามารถจ่ายส่วนสิบ 

คำแนะนำพิเศษ 
สำหรับเด็กผู้ที่ 
มีความบกพร่อง 
ทางร ่างกาย 
หรอพิการ 
ในช ้นเรยน พระผู้ช่วยให้รอคทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราในการแสคงความรูสีกสงสารต่อผู้ท่ีพิการ เม่ือพระองค์ทรง 

เสด็จเย่ียมชาวนไฟหลังจากการฟินคินพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า: 

"มคนใคท่ีเจ็บป่วยอยู่ในบรรคาพวกเจ้าไหม? จงนำเขามาท่ีน่ี มคนใคท่ีเป็นง่อยหรอตาบอด หรอขาเสิย 
หรอพิการ หรอเป็นโรคเร้ือน หรอท่ีเห่ียวแห้ง หรอท่ีหูหนวก หรอท่ีมทุกข์ใด ๆ ไหม? จงนำเขามาท่ีน่ีและ 
เราจะรักษาเขา เพราะเรามความเมตตาสงสารเจ้า" (3 นไฟ 17:7) 

ในฐานะที่พ่านเป็นครูปฐมวัยท่านไค้อยู่ในฐานะที่จะแสดงความเมตตาสงสารไค้อ^าง^ แม้ว่าท่านจะไม่ 
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ได้รับการอบรมในการเป็นผู้ช่วยมออาชิพ แต่ท่านก็สามารถเข้าใจและเล้ียงดูเด็กผู้ท่ีพิการให้ไครับความ 
เอาใจใส่ห่วงใย ความเข้าใจและความปรารถนาท่ีจะให้แต่ละคนในช้ันเรยนได้มส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ 
การเรยนรูน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญย่ิง 
เด็กที่พิการก็สามารถได้รับการสัมผัสทางพระวิญญาณได้ไม่ว่าพวกเขาจะมระคับความเข้าใจแค่ไหน 
หรอแม้ว่า พวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมท้ังหมคต้ังแต่ด้นจนหมดเวลาของปฐมวัยได้ก็ตาม 
พวกเขาก็ยังด้องการท่ีจะเข้าร่วมแม้เป็นเพยงระยะเวลาส้ัน ๆ เพ่ือสัมผัสพระวิญญาณอาจต้องมคนอยู่กับ 
เขา ซึ่งเป็นคนที่มความรูสิกไวต่อความต้องการของเด็กในระหว่างช่วงเวลาของปฐมวัยในกรณที่เด็กอาจ 
ต้องการอยู่ตามลำพังแยกจากกลุ่มทั้งหมด 
สมาชิกบางคนของช้ันเรยนอาจมปีญหาเก่ียวกับการเรยนแน่ืองจากสติปีญญาไม่สมประกอบ ปีญหาใน 
เร่ืองภาษาและความเร็วของการพูด สายตาไม่ดหรอมองไม่ค่อยเห็น ปีญหาต่าง ๆ ทางด้านความประพฤติ 
และสังคม ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ปีญหาการเคลื่อนไหวของอวัยวะของร่างกาย หรอโรคท่ีทำให้ 
สุขภาพทรุดโทรมที่เป็นอยู่เรื้อรังมานาน บางคนอาจรปีญหาเร่ืองการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรมท่ีเขาไม่ 
คุ้นเคยและยังเป็นเรื่องยากสำหรับเขา ไม่ว่าแต่ละคนจะมสภาพปีญหาอย่างไร เด็กแต่ละคนก็แสดงความ 
ต้องการอย่างเคยวกันนั่นคอมความต้องการที่จะเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับ ต้องการที่จะเรยนเพระกิตติ-
คุณ ต้องการที่จะรูสิกถึงพระวิญญาณและมส่วนร่วมในความสำเร็จ และท่ีจะรับใชผู้อ่ืน 

คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยท่านให้สอนเด็กที่มความบกพร่องทางร่างกายคังนี้: 

• ให้มองข้ามความบกพร่องน้ันแล้วหาทางรูจักกับเขา ทำตัวให้เป็นธรรมชาติ เป็นเพ่ือนและให้รูสืกถึง 
ความอบอุ่น 

• ให้เรยนรูถงความเข้มแข็งและปีญหาของเขาในต้านต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง 
• ให้พยายามทุกอย่างเพื่อสอนและเตอนสมาชิกในชั้นเรยนถึงความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะเคารพ 

สมาชิกทุกคน1ในช้ันเรยน ช่วยสมาชิกของชั้นเรยนผู้ที่พิการให้เรยนรูเพื่อเป็นอย่างพระคริสต์ ตลอด 
เวลาของชั้นเรยน 

• หาวิธท่ีคท่ีสุดเพ่ือการสอนเด็กโดยการปรกษากับบิดามารคาของเด็กน้ัน กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว 
และหากเห็นว่าเหมาะสมก็ให้ปรกษากับเด็กคนนั้น 

• ก่อนที่จะเรยกเด็กที่พิการให้อ่านอะไร หรอให้สวดออนวอน หรอให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
ให้ถามเขาก่อนว่าเขารูสิกอย่างไรเกี่ยวกับการมส่วนร่วมในชั้นเรยนนั้น เน้นถึงความสามารถและ 
พรสวรรค์ของเด็กทุกคน และมองไปในทางท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถมส่วนร่วมด้วยอย่างสบายใจ 
และได้รับผลสำเร็จ 

• ให้ปรับการสอนบทเรยน และบรรยากาศทางด้านกายภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละ 
คนผู้ที่พิการ 

วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการสอนเด็กที่พิการมอยู่ที่ศูนย์จำหน่าย (คู "Materials for Those with 
Disabilities") ในแคตตาล็อคของศูนย์จำหน่าย 
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การปฎิ Vติ 
ต่อเด็กที่มืฟ้ญหา 
จากการถูกทำร้าย ในฐานที่ท่านเป็นครูท่านอาจรู้ว่าเด็กบางคนในชั้นเรยนของฟานมปีญหา เนื่องจากถูกทำร้ายทางด้าน 

ร่างกายและจิตใจ หากท่านมความเป็นห่วงเก่ียวกับเด็กในช้ันเรยนของท่าน โปรดปรกษากับอธิการของ 
ท่าน ในระหว่างท่ีท่านเตรยมเพ่ึอเสนอบทเรยนและในตอนท่ีเสนอบทเรยนให้สวดอ้อนๆอน เพ่ึอขอการ 
นำทางและการทรงนำ ช่วยเด็กแต,ละคนในชั้นเรยนของท่านให้รู้สีกว่าเขาหรอเธอเป็นลูกที่มค่าของ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเราแต่ละคน และทรงมความตอง 
การให้พวกเรามความสุขและปลอดภัย 
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ความสุขมุาจาก 
การเลือกส่ิงดี 1 
อุดประสงค เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าความสุขมาจากการเสือกสิ่งค 

การเฅรยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโดยมการสวดอ้อนวอนด้วย มัทธิว 5:6 และ 3 นไฟ 12:6 และ คำสอนและ 
พันธสัญญา 58:27 และ หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 4 

2. ทำแผนผัง ลสด. ติดรูปภาพ 2-1 พระเยซูกับเด็ก กับกระดาษแผ่นใหญ่หรอกระดาษโปสเตอร์ พิมพ์ 
ข้อความ ลสด. เหนอรูปภาพและคำพูด ฉันจะเลอกสิ่งคี ใต้รูปภาพน้ัน ให้เก็บรูปภาพน้ีไว้สำหรับ 
บทเรยนต่อไปด้วย 

3. คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแต่ละคนเพื่อเรยนรู้รายละเอยคบางอย่างเกี่ยวกับเด็กแต่ละคน เพ่ือจะได้ 
นำมาเล่าให้กับชั้นเรยน 

4. เตรยมร้องเพลงหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เลอกทางถูก" {เพลงเด็ก หน้า 82) เนอเพลงนมอยู่ตฺอน 
ท้ายของคู่มอนี้ 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิลหรอพระคัมภร์มอรมอน 
ข. ชอล์ก กระคาน และท่ีลบกระคาน 
ค. แหวน ลสค. สำหรับเด็กแต่ละคนผู้ที่ยังไม่ม (คู 'ขาวสารสำหรับช้ันเรยน" ใน "แหล่งช่วยเหลอ 

สำหรับครู") 
ง. ลอกหรอกดรอยโล่ ลสด. สำหรับเด็กแต่ละคน (พบได้ท่ีตอนต้นของคู่มอ) 
จ. ดินสอเทํยนและกรรไกร 
ฉ. เชอกขนาดเล็กเส้นยาวสำหรับเด็กแต่ละคน 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะน0ไ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

ให้มการสวดอ้อนวอนเปิดแสดงความรักของท่านท่ีมต่อพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และเด็ก ๆ 
ในชั้นเ!ยน 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสฅทรงรักเรา 
เล่าให้เด็ก ๆ ฬงบ้างสักเล็กน้อยเก่ียวกับตัวท่านเอง และความร้สิกของท่านเองกับความปรารถนาของ 
ท่านที่มเพื่อชั้นเรยนปฐมวัยปีนี้ แนะนำเด็กแต่ละคนให้กับสมาชิกของช้ันเรยนโดยบอกบางส่ิงบางอย่าง 
เกี่ยวกับเด็กแต่ละคนนั้นด้วย 1 



แผนผัง ลสด. 

การนำเสนอ1ของคร 

การมส่วนร่วมของเด็ก 

เร่ืองเล่า และ 
การสนทนา 

แสดงแผนผัง ลสด. ที่ท่านไค้ทำไว้ บอกเด็ก ๆ ว่าปีนี้พวกเขาจะไค้เรยนรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ พระผู้-
ช่วยให้รอดของเรา สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุคที่พวกเขาจะไค้เรยนคอ พระเยซูทรงรักพวกเขาแต่ละคนมากแค่ 
ไหน เป็นพยานว่าพระเยซูทรงรักเด็กแต่ละคนในช้ันเริยนของท่าน โดยพูดเอ่ยช่ือของแต่ละคนค้วย ดัง 
ตัวอย่างนะ "พระเยซูคริสต์ทรงรัก น้องแก้ว" บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเขาแต่ละคน 
ค้วยเหมอนกัน 
พระป็ดาบนสวรรคและพระเยซูครสฅทรงฅ้องการใหัทๅมทวๅมสุข 
บอกเด็ก ๆ ว่าเพราะพระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคนมาก พระองค์จงทรงต'องการ 
ให้เรามความสุข แบ่งปีนกับเด็ก ๆ ในเวลาท่ีท่านรูสืกมความสุขจริง ๆ (ตัวอย่างอาจรวมถง การไค้รับ 
บัพติศมา การแบ่งปีนส่ิงของกับผู้อ่ืน ทำบางสิ่งที่สนุกสนานกับเพื่อน ๆ ของท่านการทำงานเพ่ือให้ไค้รับ 
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมความสุข อ่านและเรยนรูเกี่ยวกับพระเยซู การไค้ 
แต่งงานในพระวิหาร หรอการไค้รับใช้ในการเป็นผู้สอนศาสนา) 

ให้เด็ก ๆ คุยถงเวลาที่พวกเขามความสุข หากเด็ก ๆ ต้องการการกระตุนก็ให้ถามคำถามนำดังต่อไปนี้: 

• หนูมความสุขไหมเมื่อไค้เล่นกับพี่น้อง? 
• หนูมความสุขไหมเมื่อไค้ช่วยคุณพ่อคุณแม่? 
• หนูมความสุขไหมเมื่อไค้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ? 
• หนูมความสุขไหมเมื่อไค้มาโบสถ์? 
การเลอกสิ่งดนํไความสุขมาใฟ้ 
เล่าเรื่องต่อไปนํโดยใช้คำพูดของท่านเอง: 
ไชยาเป็นเด็กชายซ่ึงมอายุครบท่ีจะเป็นสมาชิกของช้ันเรยนของเราไค้แลว วันหนึ่งเขาไค้ถามคุณครูปฐมวัย 
ที่จะขอนำสัตว์เลี้ยงของเขามาชั้นเรยนค้วย คุณครูตอบว่า "เสือกส่ิงค ไชยาเสือกส่ิงค" 
• หนูคิดว่าไชยาเสือกที่จะทำอะไร? 

เม่ือเขาถามคุณครูปฐมวัยของเขาท่ีจะขอนำเพ่ือนมาท่ีโบสถ์ คุณครูตอบว่า "เสือกส่ิงค ไชยา เสือกส่ิงด 
เสมอ" 
• หนูคิดว่าเขาจะเสือกที่จะทำอะไร? 

ไชยาไค้ยินคุณพ่อคุณแม่ของเขาพูดคำเหล่าน้ีหลาย ๆ คร้ัง "เสือกส่ิงด ไชยา พระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูทรงต้องการให้เราเสือกส่ิงคเสมอ" 

• มันหมายความว่าอย่างไรที่จะเสือกสิ่งด? 
วันหนึ่งเมื่อไชยากลับมาจากโรงเ1ยน เขาพบว่าคุณแม่ไค้เก็บคุกกี้ไว้ให้เขาและไว้ให้น้องชายของเขาอก 
อันหนึ่งค้วย ไชยาชอบคุกก้ีมากและเขาก็กินของตนเองอย่างรวดเร็ว แล้วเขาก็มองดูคุกก้ีของน้องชาย 
น้องชายไม่อยู่บ้านและก็ไม่มใครอยู่ที่นึ่ที่จะพูดว่า "เสือกส่ิงค ไชยา เสือกส่ิงคเสมอ" 
• หนูจะทำอย่างไร? 
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• ไชยาจะทำอย่างไรหากเขาเสือกสิ่งคิ? 
ไชยาไค'กินคุกก้ีของน้องชาย เม่ือน้องชายของเขากลับมาก็เห็นว่าไม่มคุกก้ีเหลออยู่เลยสำหรับเขา เขาคิด 
ว่าคุณแม่คงจะลมที่จะเก็บคุกกี้ไว้ให้เขา เขา'จงเสกเสย,ใจมาก ไชยารูสืกไม่สบายใจเพราะเขาได้กินคุกก้ี 
ของน้องชาย 

• ไชยาได้เสือกสิ่งดหรอไม่? 
• ไชยามความสุขไหมกับสิ่งที่เขาทำ? 
• ไชยาควรจะทำอะไรตอนนี้? 
ช่วยให้เด็ก ๆ นกถงทางท่ีไชยาสามารถทำเพ่ือแก้ไขการทำฝ็คของตนเอง เน้นว่าเราควรพยายามเสมอท่ี 
จะเสือกส่ิงด แต่หากเราได้เสือกส่ิงท่ีผิคไปแล้ว เราควรจะพยายามแก้ไขการเสือกท่ีผิคของเราน้ีน เม่ือ 
เราทำการเสือกในสิ่งที่ผิคเราจะไม่มความสุขแต่เมื่อเราเสือกสิ่งคเราจะมความสุข 

พระคัมภร์ บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูได้บอกเราว่า เราจะมความสุขเม่ือเราเสือกส่ิงด อ่านม,ทธิว 5:6 หรอ 3 นไฟ 12:6 
ออกเสิยง (ถงคำว่า ความชอบธรรIf) อธิบายว่า "หิวและกระหายความชอบธรรม" หมายถง ความต้อง 
การท่ีจะเสือกส่ิงด เราจะได้รับพรเม่ือเราเสือกส่ิงค 

ลล'ด. เปีนตัวอักษรย่อของคำวา เลอกสิ่งด 
กิจกรรมบนกระดาน • คุณแม่ของหนูจะทำเครื่องหมายบนสิ่งของที่เป็นของหนูได้อย่างไรโดยไม่ต้องเขยนชื่อเต็มของหนูไว้? 

(คุณแม่อาจจะใช้อักษรย่อของชื่อหนู) 
อธิบายว่าตัวอักษรย่อของเราคอตัวอักษรตัวแรกของชื่อของเรา 
บอกเด็ก ๆ ว่าตัวอักษรของชื่อท่านคออะไร เขยนตัวอักษรย่อของท่านบนกระคานและพูดช่ือของท่าน 
ซา ชี้ให้เห็นตัวอักษรย่อของแต่ละคนในเวลาที่เหมาะสม 
• ตัวอักษรย่อของหนูคออะไร? 
เขยนตัวอักษรย่อของเด็ก ๆ บนกระคาน และแสดงให้เห็นว่ามันเป็นตัวแทนของช่ือของพวกเขาอย่างไร 
ให้เขยนตัวอักษรย่อก่อนแล้วค่อยเพ่ิมตัวอักษรท่ีเหลอของช่ือ (ให้แสดงตัวย่อของช่ือเด็กลักสองสามคน 
เพื่อเป็นตัวอย่าง) 

เขยน ลสด. ตามแนวต้ังของกระคาน ตามท่ีแสดงข้างล่างน้ี ให้เด็ก ๆ ยกมือข้ีนหากใครสามารถอ่านตัว 
อักษรได้ 

ล 
ส 
ค 
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ให้อ่านคำย่อน้ีออกเสียงกับนักเรยนท้ังช้ัน บอกเด็ก ๆ ว,าคำย่อน้ีเป็นตัวอักษรย่อของคำสามคำท่ีสำคัญ 
ให้เขยนคำน้ีให้สมบูรณ์บนกระคาน: 

เสือก 

สิ่ง 
ค 

แผนผัง ลสค. 

เพลง 

แหวน ลสด. 

กิจกรรมโล่ ลสค. 

ทบทวนการสนทนา 

อ่านคำเหล่านี้กับเด็กและให้พวกเขาพูดคำย่อซํ้าอก แล้วก็พูคคำเต็มด้วยกันอก 
เน้นกับเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาพูด "ลสด." พวกเขาสามารถคิคถงคำว่า "เสือกส่ิงค" บอกพวกเขาว่าคำย่อ 
นี้จะช่วยพวกเขาให้จำได้ที่จะทำตามพระเยซูคริสต์และที่จะทำสิ่งที่ทำให้พวกเขามความสุข 

เราสามารถจำได้ทจะเลือกสิ่งด 
อ้างถงรูปภาพของพระเยซูที่อยู่บนแผนผัง ลสค. บอกเด็ก ๆ ว่าปีนี้ในชั้นเริยนปฐมวัยพวกเขาจะได้เ1ยนรู 
เก่ี&วกับส่ิงท่ีพระเยซูได้ทรงกระทำ และได้ทรงสอนมากมายหลายเร่ืองในเวลาท่ีพระองค์ทรงประทับบน 
โลกน้ี !>?บายว่าพระเยซูได้ทรงเสือกส่ิงดเสมอ และพระองค์ทรงตองการให้เราเสือกส่ิงคด้วยเพ่ือท่ีเราจะ 
มความสุขและเพ่ือท่ีเราจะสามารถช่วยผู้อ่ืนให้มความสุขด้วย ให้เด็ก ๆ ยนข้ีนและพูดคำท่ีเขิยนบนแผนผัง 
ลสด. พร้อม ๆ กันว่า: "ฉันจะเสือกส่ิงค" 
ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องเพลงหรอ ท่องเนื้อเพลง "เสือกทางถูก" ร้องเพลงนี้ๆทสองสามครั้งจนกระทั่งเด็ก ๆ 
สามารถที่จะร้องเพลงหรอพูคข้อความนี้ได้ด้วยตนเอง 
ยื่นแหวน ลสค.ให้เด็กคนท่ียังไมม (หากหาแหวน ลสค.ไม่ได้ไห้ข้ามไปพูดเร่ืองโล่ ลสด. และสนทนากัน 
ถงตัวอักษรท่ีอยู่บนโล่น้ัน) ให้เด็กทุกคนมองดูแหวนของตนเอง 
• อักษรย่อบนแหวนนี้มาจากคำว่าอะไร? (เสือกส่ิงค) 
บอกเด็ก ๆ ว่าแหวน ลสค. สามารถช่วยพวกเขาให้จำได้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเขาเสือกส่ิงคิ 
แจกสินสอเทํยนและสำเนาโล่ ลสค. ให้ระบายสี ช่วยเด็กแต่ละคนตัดโล่และทำรูเล็ก ๆ ข้างบนเพื่อเอา 
เชอกเล้นเล็กร้อยมัดปลายเชอกน้ีเสียเพ่ือเด็ก ๆ จะสามารถใส่โล่น้ีไว้ท่ีรอบคอ 
สรุป 

• ลสด. หมายความว่าอย่างไร? 

• มันหมายความว่าอย่างไรที่จะเสือกสิ่งค? 
• ใครรักเราและต้องการให้เรามความสุข? (พระบิคาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์) 
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• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให'เราทำอะไรเพ่ือท่ีเราจะสามารถมความสุขไค้? 
ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเรา และทรงต้องการให้เราม 

ความสุข บอกเด็ก ๆ ว่าเราสามารถพบสันติและความสุขโดยการทำตามพระบิคาบนสวรรค์ และพระเยซู 
และจากการเลอกสิ่งค 
ชมเชยเด็กในการเสือกส่ิงคโดยการมาร่วมช้ันเรยนปฐมวัย และให้กำลังใจพวกเขาท่ีจะมาร่วมทุกอาทิตย์ 
กระต้นเด็ก ๆ ให้ท่องจำคำท่ีอยู่บนแผนผัง ลสค. ("ฉันจะเสือกส่ิงค,,) ตลอดสัปดาห์น้ี 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเ1ยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ค"เวลาชั้นเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าในชั้นเรยนปฐมวัยปีนี้พวกเขาจะไค้เรยนรูหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการเสือกสิ่ง 

ค 
แสดงรูปภาพ 2-4 ชิวิตในโลกก่อนเกิด รูปภาพ 2-24 การเรยกชาวประมง และรูปภาพ 2-39 
ศาสดาโจเซฟ สมิธ บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะไค้เรยนรูเกี่ยวกับผู้คนที่มความสำคัญบางคนผูไค้เสือก 
สิ่งค ให้พูดคร่าว ๆ ย่อๆ ถงแต่ละรูปภาพ 

• รูปภาพ 2-4 เราเสือกส่ิงคโดยการเสือกท่ีจะมายังโลกน้ี (ดู บทท่ี 4) 

• รูปภาพ 2-4 อัครสาวกของพระเยซูทรงเสือกสิ่งคโคยการละทิ้งการหาปลาของพวกเขาเพื่อที่จะตาม 
พระองค์ไป (ดู บทท่ี 15) 

• รูปภาพ 2-39 โจเซฟ สมิธเสือกส่ิงคโคยการสวคอ้อนวอนเพ่ือท่ีจะคนหาศาสนาจักรท่ีแทจริง (ดู 
บทท่ี 20) 

2 เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนรูจักกันคขน ให้เขยนช่ือของเด็กแต่ละคนบนกระดาษแล้วเอากระดาษใส่ไว้ 
ในภาชนะ ให้เด็กแต่ละคนหยิบช่ือท่ีอยู่ในภาชนะน้ันข้ืนมา แล้วพูดให้รายละเอยคเพ่ือเป็นแนวทาง 
เก่ียวกับช่ือของคนท่ีเขยนใส่ไว้ และทายว่าเป็นใคร ทำเช่นนี้จนหมดทุกชื่อในชั้นเริยน รายละเอยค 
ที่เป็นแนวทางอาจรวมถงข้อความดังนี้ "คน ๆ นี้ชอบยิ้ม" "คน ๆ นี้ใส่ชุดสีนั้าเงิน" หรอ "คน ๆ นี้ม 
ผมสีดำ,, 

3. ให้กล่าวถงการกระทำบางอย่างท่ีเด็ก ๆ อาจกระทำ ขอให้เด็ก ๆ ยนข้ีนหากการกระทำน้ันแสดงถง 
การเสือกท่ีถูกต้อง และให้เด็ก ๆ นั่งลงหากการกระทำนั้นแสดงถงการเสือกที่ผิด ใช้ตัวอย่างต่อไปน้ี 
หรอท่านอาจคิดขนเองก็ไค้: 

• ตึ่นแต่เช้าเพื่อที่เราจะพร้อมสำหรับการไปโบสถ์ให้ทันเวลา 
• บ่นเสียงดังเมื่อเราไม่ไค้สิ่งที่เราต้องการสำหรับเป็นอาหารเช้า 
• ช่วยน้องสาวคนเล็กหารองเท้าข้างที่หาย 

5 
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• พูดคำว่า "สวัสด" ให้กับเด็กคนใหม่ท่ีเพ่ิงมาเข้าช้ันเรยนปฐมวัย 
• กระทบเท้าเสียงดังเมื่อเราเดินเข้ามาที่อาคารประชุม 
• ระลกถงพระเยซูคริสต์ในระหว่างพธศลระลก 
• หัเงบทเรยนเงยบ ๆ ในช้ันเรยนปฐมวัยของเรา 
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ฉันสามารถเลือกสิ่งดี 2 
จดประสงค เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเขาหรอเธอสามารถเสือกส่ิงคโดยการถามว่า "พระเยซูคริสต์ทรงต้องการ 

ให้ฉันทำอย่างไร?" 

การเฅรึยม 1. ศกษา 2 นํไฟ 31:10 โดยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. ทำรังนกโดยให้มไข่อยู่ข้างในเพื่อแสดงเรื่องเล่าในบทเรยน โดยใส่ฟางหญ้าหรอเชอกเสันเล็ก ใส่ไข่ท่ี 
ต้มแข็งแล'วสามใบในรังนกนั้น หากหาไข่ไม่ได้ให้ตัดกระดาษเป็นรูปไข่สามใบใส่ไวในรังน้ัน 

3. ให้เขยนหมายเลขท่ีกระดาษห้าแผ่น จากหมายเลขหน่ึงถงหมายเลขห้าแผ่นละหมายเลข ให้ใส่แผ่น 
กระดาษเหล่าน้ีไว้ในถุงหรอภาชนะ 

4. เตรยมรองเพลงหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมอนเยซู" {เพลงเด็ก หน้าท่ี 38) เน้ือเพลง 
นี้มอยู่ในตอนท้ายของคู่มอนี้ 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอน 
ข.แผนผัง ลสด. (ดู บทท่ี 1) 

6. เตรยมสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 
พระคัมภร์ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามเรื่องที่ท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำในระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมา หากได้ทำการมอบหมายไว้ท่าน 
อาจต้องการท่ีจะถามเด็ก ๆ เพ่ือดูว่า พวกเขาสามารถจดจำคำในแผนผัง ลสด. ที่ว่า ("ฉันจะเสือกส่ิงด,) 

พระเยซูคริสฅทรงฅ้องการให้เราเลอกสิ่งสี 
ให้เด็ก ๆ เล่นเกม "ทำตามผู้นำ" ให้เด็กยืนเข้าแถว เด็กคนแรกท่ียืนอยู่หัวแถวจะออกไปว่ิงกระโดด เต้น 
หรอทำท่าทางอ่ืน ๆ อยู่อกด้านหน่ึงของห้อง เด็กคนอ่ืน ๆ จะทำตามในส่ิงท่ีเด็กคนแรกได้ทำ แล้วเด็ก 
คนแรกที่ทำเสร็จก็จะไปเข้าแถวต่อที่ท้ายแถว และเด็กคนท่ีสองท่ีอยู่ในแถวก็จะออกไปเป็นผู้ทำท่าทาง 
นำ ทำเช่นนี้ต่อไปจนเด็กทุกคนได้เป็นผู้นำ 
อ่าน 2 นไฟ 31:10 ออกเสํยงในส่วนต้น ๆ จนถงคำว่า เจ้าจงตามเรามา อธิบายว่าพระเยซูได้ตรัส 
คำเหล่านี้ พระเยซูทรงต้องการให้เราทำตามพระองค์ 
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• เราสามารถทำตามพระเยซูไค้อย่างไร? 

อ่านส่วนที่เหลอของ 2 นไฟ 31:10 อธิบายว่า เราทำตามพระเยซูคริสต์เม่ือเราเช่ึอหัเงพระบัญญัติ 
และทำในส่ิงท่ีพระองค์ทรงทำ 

แผนผัง ลสค. แสคงแผนผัง ลสค. บอกเค็ก ๆ ว่า เม่ือพวกเขาไค้เรยนเมากข้ีนเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะ 
สามารถทำการเสือกไค้คขี้น เพราะคำสอนของพระเยซูจะบอกเราว่าอะไรถูกตอง 
อธิบายว่าเม่ือเรามทางเสือกท่ีตัดสินใจยาก เราสามารถถามตนเองค้วยคำถามท่ีอาจจะช่วยให้เว่า อะไรถูก 
ต้อง คำถามนั้นก็คอ "พระเยซูทรงต้องการให้ฉันทำอะไร? 

เร่ืองเล่า และ เล่าเรื่องต่อไปนํค้วยคำพูดของท่านเอง โดยใช้รังนกท่ีท่านไค้ทำไว้ออกมาแสดง: 
การสนทนา เด็กหนุ่มคนหน่ึงช่ือ ประกิจอาศัยอยู่ในเขตท่ีมการคุ้มครองนก ที่คุ้มครองนกคอที่ที่ป้องกันนกจากภัยอัน 

ตราย งานของคุณพ่อของประกิจคอช่วยป้องกันนก ประกิจไค้พบนกในคงหญ้าสูงซ่ึงอยู่ใกล้บานของเขา 
เขาชอบท่ีจะไปคูไข่ท่ีอยู่ในรังเหล่าน้ันเม่ือแม่นกไม่อยู่ วันหนึ่งขณะที่ประกิจไค้ไปดูไข่เหล่านั้น เขา 
ไค้ยินเสียงดัง เขาจงหันไปมองดูและเห็นเด็กชายสองคนจากโรงเรยนเคยวกับเขาไค้ยิงนกดวยหนังสะต๊ิก 
เด็กสองคนนั้นเห็นประกิจจงไค้มาคูไข่ที่อยู่ในรังนั้น เด็กชายคนหนึ่งต้องการที่จะเหยิยบไข่ให้แตก 
ประกิจพยายามบอกเด็กชายท้ังสองไม่ให้ทำเช่นน้ัน และเขาไค้บอกเด็กท้ังสองว่ามันผิคกฎหมายท่ีจะฆ่า 
นกในเขตคุ้มครอง เด็กสองคนบอกประกิจว่าอย่าไปบอกใครนะท่ีเขาไค้ยิงนก พวกเขาไม่อยากถูกลง 
โทษท่ีทำผิดกฎหมาย เม่ือประกิจกลับบ้าน เขาเดินอย่างช้า ๆ คิดถงเรื่องนี้ว่าเขาควรทำอย่างไร หาก 
เขาบอกคุณพ่อเกี่ยวกับเด็กชายสองคนนั้น พวกเขาอาจจะแกล้งประกิจหรอทำอันตรายเขาก็ไค้ 
ชี้ไปที่รูปภาพของพระเยซูที่แผนผัง ลสค. 
• คำถามอะไรที่ประกิจควรจะถามตนเองเพึ่อที่จะช่วยให้เขาไค้เสือกสิ่งค? ("พระเยซูทรงต้องการให้ฉัน 

ทำอะไร?") 
• หนูจะทำอะไร? 

ประกิจตัคสินใจท่ีจะบอกคุณพ่อของเขาเก่ียวกับเด็กชายเหล่าน้ัน คุณพ่อของเขาพูคว่าท่านจะต้องคุยกับ 
เด็กนั้นและต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนั้นค้วย เม่ือประกิจบอกคุณพ่อว่าเขาไม่สบายใจหากจะพบ 
กับเด็กชายเหล่านั้นที่โรงเรยนอิก คุณพ่อของประกิจไค้ให้คำแนะนำประกิจถงวิธที่จะทำให้เด็กชาย 
เหล่านั้นเป็นเพื่อนของเขาไค้อย่างไร 

ประกิจไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับคนที่กล้ายิงนกและเหยยบไข่ของมัน เขาไม่พอใจท่ีคุณพ่อไค้ให้คำ 
แนะนำเช่นนั้น ตลอคท้ังคนน้ันประกิจคิดถงเร่ืองท่ีคุณพ่อของเขาไค้พูค ประกิจไค้มการตัดสินใจอิก 
แบบหน่ึง 
• ประกิจตัดสินใจทำอะไร? 

ช่ไปที่รูปภาพของพระเยซูที่แผนผัง ลสด. อิกครั้งหนึ่ง 
• คำถามอะไรที่ประกิจควรจะถามตนเอง? ("พระเยซูทรงต้องการให้ฉันทำอะไร?") 
• ประกิจไค้ทำอะไร? 
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เม่ือประกิจได้พบเด็กชายเหล่าน้ันอกคร้ังหน่ึง พวกเขาโกรธประกิจท่ีนำเร่ืองน้ีไปบอกคุณพ่อ พวกเขาขู่ 
ที่จะทำรายประกิจ ประกิจกลัวแต่เขาได้ตัดสินใจท่ีจะทำในส่ิงท่ีพระเยซูทรงตองการให้เขาทำ เขาบอก 
เด็กชายว่าเขาและคุณพ่อของเขาจะพากันไปเดินทางไกลในวันเสาร์นี้และเขาถามเด็กชายเหล่านั้นว่าอยาก 
จะไปด้วยกันไหม เด็กชายท้ังสองแปลกใจและไม่ได้พูดอะไรอยู่ครู่หน่ึง พวกเขาไม่คาดคิดว่าประกิจจะ 
เป็นมิตรกับพวกเขา ในท่ีสุคพวกเขาตกลงท่ีจะไป เม่ือประกิจกล่าวคำลากับเด็กท้ังสองประกิจรูสกสบาย 
ใจ เขาร้ว่าการเป็นเพ่ือนกับเด็กชายท้ังสองคนน้ันเป็นส่ิงถูกท่ีจะทำ (Adapted from Claudia Reming-
ton, "The Nest" Friend, May 1980, pp. 2-5) 
• ทำไมประกิจจงมความรูสิกที่สงบ? 
• เม่ือหนูมความร้สีกท่ีสงบเป็นเพราะหนูได้เสือกส่ิงด และทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงตองการให้หนูทำใช่ไหม? 
เชิญเด็ก ๆ ให้เล่าเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีพวกเขามในการเสือกส่ิงค 

เราสามารถทำในสิ่งทึ่พระเยซูครสฅ์ทรงฅ้องการให้เราทำ 
กิจกรรมการสนทนา ให้เด็ก ๆ พูดคำถามๆทตามครู "พระเยซูทรงต้องการให้ฉันทำอะไร?,, บอกพวกเขาว่าพวกเขากำลังแกหัด 

ตอบคำถามน้ี แสดงถุงหรอภาชนะท่ีใส่แผ่นกระดาษจำนวนหน่ึงซ่ึงมตัวเลขกำกับไว้ ให้เด็ก ๆ ผลัดกัน 
เสือกกระดาษคนละช้ิน ให้อ่านสถานการณ์ท่ีตรงกับหมายเลขในกระดาษท่ีเด็กแต่ละคนได้เสือก แล้วให้ 
เด็กคนนั้นตอบคำถามเอง (หากชนเรยนของท่านมเด็กมาก ฟานอาจต้องการสมมุติสถานการณ์ให้ 
มากขื้น) 
1. หนูกำลังเล่นสรางตัวต่ออยู่ น้องสาวของหนูได้ทำให้สิ่งที่หนูได้สร้างนั้นพังทลายลง 

• หนูจะถามคำถามอะไรกับตนเอง? 
• พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? 

2. เพ่ือนของหนูได้มาท่ีบานของหนูเพ่ือเล่นกัน น้องชายของหนูอยากจะเล่นกับหนูและเพื่อน ๆ ของหนู 
แต่หนูอยากจะเล่นเฉพาะกับเพื่อนของหนูตามลำพังเท่านั้น 
• หนูจะถามคำถามอะไรกับตนเอง? 

• พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? (ชี้ให้เห็นว่า การชวนน้องชายให้มาเล่นด้วยไม่ใช่เป็นคำตอบ 
เคยวท่ีอาจตอบได้: ช่วยให้เด็ก ๆ หาทางแกใ]ญหาน้ีโดยทางอ่ืนด้วย) 

3. หนูอยากจะเล่นพ่ตบอลกับเพื่อนข้างบ้าน แต่พวกเขาพูดจาล้อเลยนหนูและบอกให้หนูกลับบ้านไป 
เสีย หนูร้สีกอยากจะพูดล้อเลยนพวกเขาด้วยเช่นกัน 
• คำถามอะไรที่หนูควรจะถามตนเอง? 
• พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? 

4. คุณแม่ของหนูขอให้หนูเก็บที่นอนก่อนที่หนูจะออกไปเล่นข้างนอก เพ่ือนของหนูกำลังคอยหนูอยู่ท่ี 
หน้าประตู 
• คำถามอะไรที่หนูควรถามตนเอง? 

บทที่ 1 
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• พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? 

5. คุณพ่อของหนูต้องการความช่วยเหลอ ในการทำความสะอาดสนามหญ้ารอบ ๆ บ้านของหนู แต่หนู 
อยากจะออกไปข้างนอกและอ่านหนังสือที่หนูกำลังอ่านอยู่ให้จบ 
• คำถามอะไรที่หนูควรถามตนเอง? 
• พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? 

อธิบายว่าคำสอนของพระเยซูไม่ไต้บอกเราตรง ๆ ว่าจะต้องทำอย่างไรในแต่ละสถานการณ์พระเยซูทรง 
ต้องการให้เราทำการเสือกที่ฉลาด พระองค์ทรงต้องการให้เราเรยนรูว่า จะคิดอย่างไรว่าจะแสดงความรัก 
และความเมตตากรุณาอย่างไร 
สรุป 
รองเพลงหรอพูดเนอเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมอนเยซู" กับเด็ก ๆ 

เตอนเด็ก ๆ ว่าเราสามารถเป็นเหมอนพระเยซูคริสต์โดยการเสือกสิ่งค เป็นพยานว่าพระเยซูทรงรัก 
พวกเขาและทรงต้องการให้พวกเขาเสือกส่ิงดเพ่ือพวกเขาจะไต้มความสุข มความเสกสงบ 
กระต้นพวกเขาให้ถามตนเองว่า "พระเยซูทรงต้องการให้ฉันทำอะไร?" ในขณะท่ีพวกเขาต้องทำการเสือก 
ในสัปดาห์น้ี 

เชิญเด็กหน่ึงคนให้สวดอ้อนวอนปิด ขอให้เด็กคนน้ันสวดอ้อนวอนให้สมาชิกของช้ันเรยนจดจำท่ีจะถาม 
ตนเองว่า พระเยซูทรงต้องการให้พวกเขาทำอะไร 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. แจกกระดาษและดินสอเทํยนให้เด็ก ๆ และให้พวกเขาวาดรูปภาพส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้พวกเขา 

ทำ เช่น การไปโบสถ์ การช่วยบิดามารดา การปลอบโยนเด็กท่ีเหงา หรอการเล่นกับพ่ีน้อง ให้เขยน 
บนกระดาษของเด็กแต่ละคนว่า พระเยซูทรงต้องการให้ฉันทำอะไร? 

2. รองเพลงหรอพูดเน้ือเพลง "กลาทำส่ิงท่ีถูก" {เพลงเด็ก หน้า 79) หรอเพลง "ความกลาหาญของนไฟ" 
(เพลงเด็ก หน้า 66) เน้ือเพลง "กล้าทำส่ิงท่ีถูก" มอยู่ในตอนท้ายของคู,มอน้ีแล้วหลังจากท่ีท่านไต้รอง 
เพลง ขอให้เตอนเด็ก ๆ ถงเร่ืองของประกิจ ประกิจต้องตัดสินใจในส่ิงท่ียาก 

• ทำไมบางครั้งจงเป็นการยากที่จะเสือกทำสิ่งที่ถูกต้อง? 
บอกเด็ก ๆ ว่า แม้บางคร้ังมันยาก แต่หากเราพยายามท่ีจะเสือกส่ิงดเสมอเราจะมสันติ และเสกม 
ความสุข 
ความกล้าหาญของนไฟ 

พระเจาบัญชาให้นํไฟไปและนำแผ่นทองเหสือง 
ในเมองจากเลบันคนชั่วร้ายที่อย่ในนั้น 

เพลง 

ประจักษ์พยาน 
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บทท 2 

เลมันและเลมิวเอลกลัวท่ีจะลองทำ 
นไฟเป็นคนกล้าหาญและท่านไค้ตอบยา 
"ฉันจะไป ฉันจะทำสิ่งที่พระเจ้าบัญชา 
ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรยมทางและฉันต้องเชื่อฟิงพระ 
ฉันจะไป ฉันจะทำสิ่งที่พระเจ้าบัญชาฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรยมทางและฉันต้องเชื่อฟิงพระ" 
(© 1986 by Wilford N. Hansen Jr. and Lisa Tensmeyer Hansen. Used by permission) 

3. ทำสำเนาเอกสารที่มอยู่ตอนท้ายของบทนี้เพื่อแจกให้เด็กแต่ละคนในช่วงก่อนจบบทเ1ยนตัดแถบคำ 
เล็ก ๆ ที่อยู่ช่วงล่างของเอกสารแจกนี้น (โดยไม่ใส่ตัวเลข) ให้สำเนาเพลงน้ีและแถบคำหน่ึงชุดเพ่ือ 
แจกให้กับเด็กแต่ละคนให้อ่านแถบคำและเน้ือเพลงในเอกสารแจกและช่วยเด็ก ๆ ให้ตัดสินใจว่าแถบ 
คำเหล่านั้นเหมาะสมกับเนื้อเพลงตรงส่วนไหน แจกกาวหรอเทปสักเล็กน้อยให้กับเด็ก ๆ เพ่ือท่ีจะติด 
แถบคำไว้ที่สำเนาเนื้อเพลงของพวกเขาเขยนชื่อหรอให้เด็ก ๆ เขยนช่ือของพวกเขาบนเอกสารแจก 
ที่พวกเขาไดรับ 
เม่ือเด็ก ๆ ไค้ติดแถบคำเสร็จหมดแล้ว ช่วยพวกเขาให้รองเพลง "เสือกทางถูก" หน่ึงหรอสองรอบ 
ชมเชยพวกเขาว่าทำไค้ด 
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เลอกทางถูก 
เลือกทางที่ (1)_ สู่หนทางที่นำเราไปถึงความลุ'ข 

ทุก ทุก วันฉันจะ (2) 
ฉันจะเรียนเรียนรู้คำสอน (3} 
ช่วย ให้ฉันรู้หนท างที่ดีนั่น 

(4} และปีความลุ'ข 
ฉันต้อง (5) เสมอ 
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(!) 1 ถูก 

(2) เลือกแต่สิ่งดี 

(3) พระเยซู 

(4) เลือกทางที่ดี 

(5) เลือกทางที่ดี 



ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 3 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภรตอไปน้ีโดยมการสวดอ้อนวอนด้วย เพลงสดุด 82:6 และดู ฮบรู 12:9 โมเสส 1:39 
และ 'หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 2 

2. ทำตุกตากระดาษที่ต่อกันเป็นลูกโซ่โดยการพับกระดาษในลักษณะเดยวกันกับหบเพลง (ดู ภาพสาธิต 
ข้างส่าง) ลอกรูปคนคร่ึงตัวบนริมกระดาษท่ีพับ ตัดรอบ ๆ รูปแต่อย่าตัดเข้าไปยังรอยพับตรงที่เป็นร่าง 
กายหรอตรงท่ีเป็นแขน กระดาษเม่ือเปิดออกจะเป็นรูปดุกตาท่ีจับมอต่อ ๆ กันท่านอาจต้องการตัด 
ดุกตาในชั้นเรยนเพื่อให้เด็ก ๆ ดู หรอทำดุกตากระดาษท่ีต่อกันเป็นลูกโซ่อันเล็ก ๆ สำหรับเด็กแต่ละ 
คน 

3. เตรยมแถบคำสามแถบ: 

วิญญาณ 

ร่างกายทางกายภาพ 

ครอบครัว 

4. เตรยมร้องเพลงหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระป็ดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน" {เพลงเด็ก หน้า 16) และ 
"ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" {เพลงเด็ก หน้า 2) เน้ือเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" มอย่ตอนท้ายของคู่มือ 
นี้แล้ว 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิร์ไบเปีล 

จุดประสงค เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนได้ตระหนักว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคน เพราะว่าเราเป็นลูกของ 
พระองค์ 
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ข. กระจกอันเล็ก ๆ 
ค. ลุงมอ (หากหาลุงมอไม่ไค้ ท่านอาจตองการนำรูปภาพลุงมอหรออาจวาดภาพลุงมอ) 
ง. รูปภาพ 2-2 ครอบครัวกับลูกเล็ก ๆ f62307) หรอรูปภาพของเด็กทารกท่ีเกิดใหม่ 
จ. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

6. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการด0ไเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 

พระคมภร์ 

เชิญเด็กหนึ่งคนให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมๅ ท่าน 

อาจต้องการ,ให้,พวกเขารายงานเก่ียวกับประสบการณ์ของพวกเขาเม่ือพวก injาไต้ถาบคำถ า ม "พระเยซูทรง 
ต้องการให้ฉันทำอะไร?" 

ฉ้นเปีนใคร? 
ถามคำถาม: 
• ฉันเป็นใคร? 

หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้ตอบแล้ว ให้ท่านพูดช่ือเต็มของท่านๆทอกครงหน่ึง 
ชี้ไปที่เด็กแต่ละคนและถามว่า "หนูเป็นใคร?,, ให้เด็กแต่ละคนตอบโดยการเนนท่ีช่ือของพวกเขา อธิบาย 
ว่าพวกเราแต่ละคนเป็นบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกัน 
แสดงรูปภาพ 2-2 ครอบครัวท่ีมเด็กทารก ให้เด็ก ๆ ชี้ไปที่สมาชิกของครอบครัว หรอแสดงรูปภาพของ 
ทารกท่ีเพ่ิงเกิดใหม่ 

• หนูคิดว่าเด็กทารกนี้อายุเท่าไร? 

• ทารกนี้อยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะมาเกิดบนโลกนี้? 
อธิบายว่าเราทุกคนอยู่บนสวรรค์กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนที่เราจะมๅฝ็,งโลกนี้ เราเป็นลูกของพระองค์ 
นั่นเป็นเหตุให้เราเรยกพระองค์ว่า พระบิดาบนสวรรค์ เราเคยอยู่กับพระมารคาบนสวรรค์และลูกคนอ่ืน ๆ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ค้วย ทุกคนที่มาเกิดยังโลกนี้คอลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ เราจำไม1ไค้ถง 
เร่ืองท่ีเราเคยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ แต่เราเว่าเราเป็นลูกของพระองค์เพราะเราอ่านพบในพระคัมภร์ 
อ่านส่วนสุดท้ายของเพลงสดุค 82:6 โดยเร่ิมท่ีคำว่า ทานหงหลาย อธิบายว่าความหมายของคำว่า 
สูงสุด คอ หมายถงพระบิดาบนสวรรค์ 

อธิบายว่าทุกคนที่เป็นลูกทางวิญญาณที่เต็มไปค้วยศรัทธาต้องการที่จะมๅยังโลกนี้ ลูกทางวิญญาณเป็น 
จำนวนมากมายไค้มาเกิดแล้ว แต่ก็ยังมอกมากท่ีรอจะมายังโลกน้ี 
เรามวิญญาณ 
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บทที่ 1 
การสนทนา 

การใช้อุปกรณ์ 
ในการสอน 

การสนทนา 

กิจกรรม 

ตุ๊กตากระดาษ 
การสนทนา 

เกม 

แสดงแถบคำ "วิญญาณ,, 

อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า เม่ือเราอาศัยอยู่บนสวรรค์ก่อนท่ีเราจะมายังโลกน้ี เราไม่มร่างกายท่ีเป็นตัวตนอย่างท่ี 
กำลังมอยู่นี้ เราเป็นเพยงวิญญาณ 
• วิญญาณคออะไร? 
อธิบายว่าวิญญาณสือส่วนหนึ่งของเราที่ทำให้เรามชวิตอยู่ไค้ 
• หนูคิดว่าวิญญาณของหนูมลักษณะอย่างไร? 
ส่งกระจกไปรอบ ๆ ห้องเพื่อให้เด็ก ๆ ส่องกระจกดู ถามพวกเขาว่ากระจกไค้ไห้ความคิดอะไรกับพวกเขา 
ห้างไหมว่าวิญญาณของพวกเขามลักษณะอย่างไร 
อธิบายว่าวิญญาณของเรามลักษณะคลายกับร่างกายทางกายภาพของเรา คอ วิญญาณมตา มหู แขน และ 
ขา เช่นเดยวกับร่างกายทางกายภาพ 

ให้วางถุงมอบนโต๊ะ อธิบายว่าแม้ถุงมอจะมรูปร่างคล้ายกับมอแต่มันก็ไม่สามารถเคล่ือนไหวไค้เหมือน 
มือเพราะมันไม่มชวิต เม่ือเอามือใส่ในถุงมือ ถุงมือนั้นจงจะสามารถเคลื่อนไหวไค้ ให้เอามือใส่ในถุงมือ 
และกระดุกกระดิกน้ีวมือให้เด็ก ๆ ดู อธิบายว่าถุงมือก็เหมือนกับร่างกายทางกายภาพของเรา และมือก็ 
เปรยบเสมือนวิญญาณของเรา ร่างกายของเราไม่สามารถเคลื่อนไหวไค้หากปราศจากวิญญาณอยู่ภายใน 
วิญญาณของเราไม่สามารถมองเห็นไค้เพราะอยู่ในร่างกายของเราเหมือนกับมือที่มองไม่เห็นเมื่อมันอยู่ใน 
ถุงมือ [See Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975), 
pp. 231-33] 

เรามืร่างกายทางกายภาพ 
แสดงแถบคำ "ร่างกายทางกายภาพ" 

อธิบายว่าเม่ือเรามายังโลกเราแต่ละคนจะไค้รับร่างกายทางกายภาพ ให้เด็ก ๆ บอกช่ืออวัยวะต่าง ๆ ของ 
ร่างกายของพวกเขา เช่น ตา หู แขน และขา 
• ร่างกายทางกายภาพของหนูสามารถทำอะไรไค้ห้าง? 

ให้เด็ก ๆ บอกว่าร่างกายทางกายภาพของพวกเขาสามารถทำอะไรไค้บาง แล้วให้พวกเขาแสดงให้ดู เช่น 
กระโดด เค้น ส่ายไปมา พูดคุย คลาน และเค้นรำ 
แสดงรูปดุกตาลูกโซ่กระดาษ 

• เราเหมือนตุ๊กตากระดาษเหส่าน้ีอย่างไรห้าง? (เรามแขน ขาและ ศรษะค้วยเหมือนกัน) 

• เราต่างจากตุ๊กตาเหส่าน้ีอย่างไร? (ตุ๊กตาเหส่าน้ีทำมาจากกระดาษ เรามร่างกายท่ีเป็นเน้ือหนังและกระ 
ดูก ตุ๊กตา เหล่าน้ันไม่มชวิตแต่เรามชวิต ตุ๊กตาเหล่านั้นมองดูเหมือนกันหมดทุกตัวเราแต่ละคนไม่ 
เหมือนกันเสิยทํเคยว) 

• มันจะเป็นอย่างไรหากเรามองดูเหมือนกันหมด? 

ขอให้เด็ก ๆ ลุกขนยนเมื่อมการบอกถงลักษณะที่เป็นตัวเขา ขอให้พวกเขาน่ังลงหากข้อความท่ีพูคน้ันไม่ 
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ไค้บอกถงลักษณะของเขา ใช้ข้อความท่ีแสคงให้เห็นถงความเหมอนกันและความแตกต่างกันในระหว่าง 
เด็กในชนเรยนของท่าน เช่น-

• เด็กหญิงทุกคนให้ยนขี้น 

• ทุกคนที่มตาสีนั้าตาลให้ยนขื้น 
• ทุกคนที่มจมูกให้ยนขื้น 
• ถ้าใครมผมสีบลอนด์ให้ยนขื้น 
ชี้ให้เห็นว่า โดยท่ัว ๆ ไปเรามองดูเหมอนกันในหลาย ๆ ค้าน แต่ไม่มแม้คนลักสองคนท่ีจะเหมอนกันไป 
หมดในทุกส่ิง อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงวางแผนเพ่ือพวกเราแต่ละคนท่ีจะมร่างกายทางกายภาพ 
ที่มองดูคลายกับร่างกายของผู้อึ่นแต่จะไม่เหมอนกันเสียทเคยว เราแต่ละคนจะแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ 

เรามครอบคร้วที่รัณรา 
การนำเสนอของครู แสคงแถบคำ "ครอบครัว" 

บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรามากจงไค้ทรงส่งเราแต่ละคนให้มายังโลกนี้ เพ่ือรับร่างกาย 
พระองค์ทรงส่งเรามายังครอบครัวเพ่ือท่ีจะดูแลเรา และสอนเราเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู-
คริสต์ 

เร่ึองเล่า เล่าเรื่องต่อไปนี้โดยใช้คำพูดของท่านเอง: 
เช้าวันหน่ึงเด็กชายคนหน่ึงกับคุณพ่อของเขาไค้เร่ิมต้นเดินทางไกลกัน พวกเขาอยากจะใช้วันเวลาร่วม 
กันในการตกปลา ดังนั้นพวกเขาจึงเตรยมจัดของและเครื่องมอ และเร่ิมออกเดินทางไกลเพ่ือไปยัง 
ทะเลสาบเล็ก ๆ และสวยงามแห่งหน่ึง พวกเขาไค้เดินทางมาเป็นเวลานาน จนกระท่ังเด็กชายคนน้ันเร่ิม 
เหน่ือยและเดินช้าลง ๆ เม่ือเร่ิมมองเห็นทะเลสาบ คุณพ่อไค้รบรุดไปเพื่อจะดูนั้าที่เป็นสีนั้าเงินและสวย 
งามของทะเลสาบน้ัน เขาคิดว่าลูกชายของเขาคงจะตามมาทัน 
แต่เม่ือคุณพ่อไปถงทะเลสาบเขาไค้ตระหนักว่าลูกชายของเขาตามเขาไม่ทัน เขามองไม่เห็นลูกชายของ 
เขาเลย คุณพ่อจงเอาคันเบ็ควางไว'และหาลูกชายทั่วไปหมค เขาตะโกนสุดเสียงแต่ลูกชายก็ไม่ไคยน คุณ 
พ่อตกใจ เขาสงสัยว่าลูกของเขาจะหลงทางหรอ? ลูกของเขาจะไค้รับอันตรายหรอเปล่า? 
คุณพ่อจึงคุกเข่าลงสวดอ้อนวอน เขาทูลวิงวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ช่วยเขาให้หาลูกชายพบแล้วเขา 
ก็ลุกขนและเดินกลับไปตามทาง ในไม่ช้าเขาก็พบกับลูกชาย คุณพ่อกอดลูกชายและบอกลูกว่าเขารักลูก 
มากแค่ไหน (Adapted from Owen c. Bennion, "Turning the Heart of a Father"Ensign, May 
1971, pp. 28-30) 

การสนทนา . เด็กชายคนน้ันรูไค้อย่างไรว่าคุณพ่อของเขารักเขา? (คุณพ่อของเขาพาเขาไปตกปลา ค้นหาเขาเมื่อ 
เขาหลงทางสวดอ้อนวอนเพื่อเขา และแสดงความดใจอย่างมากเม่ือหาเขาเจอ) 

• หนูรูไค้อย่างไรว่าครอบครัวของหนูรักหนู? 

หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้ตอบ อธิบายว่ารหลายรูปแบบท่ีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของเราแสคงความรักต่อ 
เรา 
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บทที่ 1 

การสนทนา 
เพลง 

การสนทนา 

เพลง 

เรามพระบิดาบนสวรรค์ผูทรงรัก!1รา 
• หนูร้ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักหนู? 

บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงต้องการให้เรารความสุข พระองค์ทรงประทานโลกท่ี 
สวยงามให้เราอยู่ รองเพลงหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน,, (เพลงเด็กท่ี 16) ช่วย 
เด็ก ๆ ให้แสดงท่าทางตามเน้ือเพลงน: 
ยามใดฉันได้ยิน {เอามือป้องฬู) เสืยงเพลงของนกร้อง ( โบกแขนทั้งสองพมือนปีกนกที่กำลังบิน) 
หรอมองจ้องท้องฟ้าสีคราม {ยกแขนขึ้นวาดเป็นรูปโค้ง) 
ยามใคท่ีแก้มฉันเปียกชุ่มด้วยเม็ดฝน {กระคุกกระดิกนิ้วมือเหมือนเม็ดฝนกำลังตกลงมา) 
ห!อมลมโชยโบยโบกผ่านไป ( โบกมือทั้งสองข้าง ไปมาเหมือนลมกำลังพัด) 
ยามใดฉันจับคอกกุหลาบเบ่งบาน {แสดงท่าทางว่ากำลังคมคอกไมั) 
หรอเดินผ่านต้นมะพร้าวใหญ่ {แสดงท่าทางกำลังเดินเล่น) 
ฉันสุขใจที่ได้อยู่ในโลกอันโสภา {ยื่นแขนและมือเหยยคอ้าออก ไป) 
พระบิคาทรงสรรสร้างไว้เพ่ือฉัน {เอาแขนกอดตนเอง) 
พระองค์ทรงประทานตาท้ังสองเพ่ือฉันมองเห็น {ชที่ตา) 
สีสันของผเสื้อ {แบมือและเอาหัวแม่มือทั้งสองข้างมาชนกัน ขยับนิ้วมือที่เหลอทั้งสองข้างขึ้นลงพร้อมกัน 

เ หมือ นผีเ สื้อ ที่กำลังบิน) 
พระองค์ประทานหูเพ่ือฉันจะได้ยิน ( ชี้ที่หู) 
เสียงของพิณไพเราะเพราะจับใจ {เอามือป้องหู) 
พระองค์ให้ชวิต ความคิด {ชี้ที่ขมับ) จริงใจ {ชี้ที่หัวใจ): 
ฉันขอบพระทัยอย่างสูงยิ่ง {กอคอก) 
สรรพส่ิงท่ีพระทรงสร้างน้ัน ฉันเป็นส่วนหนึ่ง {เหยยคแขนและมือออก ไป) 
ใช่ฉันจงเพระบิดารักฉัน {เอามือวางประทับที่ตรงหัวไจ) 
. อะไรเป็นส่ิงเตอนให้หนูร้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักหนู? 

• มันทำให้หนูร้สีกอย่างไรที่ร้ว่าหนูเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ และพระองค์ทรงรักหนู? 

สรป 
ให้เด็ก ๆ ร้องข้อแรกของเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" {เพลงเด็ก หน้า 2) เสือนเด็ก ๆ ว่า เป็นอกช่ือ 
หน่ึงของพระบิดาบนสวรรค์ 
ชี้ให้เห็นว่าคำในเนื้อเพลงบอกให้เราร้ว่าเราแต่ละคนเป็นลูกที่รักของพระบิดาบนสวรรค์ และว่าพระองค์ 
ทรงวางแผนสำหรับเราท่ีจะมายังโลกน้ีและได้รับร่างกายทางกายภาพ พระองค์ได้ทรงวางแผนสำหรับเราท่ี 
จะมครอบครัวเพ่ือรักและสอนเราด้วย เพ่ือท่ีเราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์ได้ 
เป็นพยานว่าท่านเว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา เพราะพระองค์ทรงประทานร่างกายทางกายภาพโลกท่ี 
สวยงามให้เราอาศัย และครอบครัวท่ีรักเราให้แก่เรา 
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กระตุ้นให้เด็ก ๆ ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอนของพวกเขาคนน้ี สำหรับการที่ 
พวกเขาไค้มาอยู่ที่โลกนี้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคกับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในช้ันเรยน ห!อใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ตัดกระดาษตุ๊กตาให้แยกออกจากกันและแจกตุกตาแต่ละตัวให้เด็กแต่ละคน ให้เด็ก ๆ ระบายสีหรอ 

แต่งตัวตุ๊กตาเหล่าน้ีน เม่ือเด็ก ๆ ทำเสร็จแลว ให้พวกเขาแสดงตุ๊กตาของตนกับเพ่ือน ๆ ในช้ันเรยน 
ชี้ให้เห็นถงความแตกต่างและความสวยงามของตุ๊กตากระดาษแต่ละตัวที่ถูกระบายสีนี้น เตอนเด็ก ๆ 
ว่าเราแต่ละคนเหมอนกันแต่ก็ไม่มใครที่เหมอนกันอย่างแท้จริง 

2. ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลม ให้ท่านโยนถุงถ่ัวหรอวัตถุอ่ืนท่ีน่ม ๆ ให้เด็กคนหน่ึงและถามคำถามเก่ียวกับ 
บทเรยนน้ี ขอให้เด็ก ๆ ตอบคำถามและโยนถุงถ่ัวน้ันคนมาให้ท่าน ทำเช่นนี้จนกระทั่งเด็กทุกคนไค้ 
มโอกาสตอบคำถามใช้คำถามต่อไปนี้หรออาจตั้งคำถามของท่านเองก็ไค้. 
• เราทุกคนอยู่ท่ีไหนก,อนท่ีเราจะมายังโลกน้ี? (บนสวรรค์) 
• เราอยู่กับใครมาก่อน? (พระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์ และกับคนอ่ืน ๆ ทุกคน) 

• ตอนน้ีเราอยู่ท่ีไหน? (บนโลก) 
• วิญญาณของเรามลักษณะเป็นอย่างไร? (เหมอนกับร่างกายทางกายภาพของเรา) 

3. แจกกระดาษและดินสอหรอดินสอเทํยนให้เด็ก ๆ และขอให้พวกเขาวาดภาพส่ิงท่ีเสือนใจพวกเขาว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเขา 

4. ให้เด็ก ๆ ยนข้ึนและเล่นเกม "ครูพูดว่า" ให้พวกเขาทำตามท่ีท่านบอกเฉพาะเม่ือท่านไค้บอกโดยเร่ิม 
ด้วยคำว่า "ครูพูดว่า" ก่อนเท่านั้น ขอให้เด็ก ๆ ทำท่าทางเช่นให้กอดอกจับไหล่ตนเอง และหมุนไป 
รอบ ๆ โดยบางคร้ังเร่ิมค้วยการพูดว่า "ครูพูดว่า,, และบางคร้ังก็ออกคำส่ังให้ทำโดยไม่ไค้เร่ิมค้วยคำ 
ว่า "ครูพูดว่า" หากเด็ก ๆ ทำท่าทางเมื่อท่านไม่ไค้เริ่มค้วยคำว่า "ครูพูดว่า" เด็กคนน้ันตองน่ังลงจน 
หมดเกม เร่ิมค้นเล่นเกมน้ีใหม่อกหลาย ๆ รอบตามค้องการ 
เสือนเด็ก ๆ ว่า ร่างกายทางกายภาพทำให้พวกเขาสามารถทำท่าทางต่าง ๆ เหล่าน้ีไค้ 
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ฉันเลือกที่จะทำตามพระเยซูคริสต์ 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่า ชวิตในโลกก่อนเกิดเราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

และเราเสือกที่จะทำตามพระองค์ทั้งสอง 

การเฅรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย โยบ 38:7 โมเสส 4:1-4 เอบราแฮม 3:24-28 
และหลักแห่งความเช่ือข้อหน่ึง ดู พลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 3 ด้วย 

2. เตรยมร้องเพลงและฮัมทำนองเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า (เพลงเด็ก หน้า 2) เฉพาะข้อแรก เน้ือเพลง 
นี้มอยู่ตอนท้าย1ของคู่มอนี้แล้ว 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิลและไข่มุกอันลาค่า 
ข.แผนผัง ลสค. (ดู บทท่ี 1) 
ค. ภาพ 2-3 พระเยซูคริสต์ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 240;62572) ภาพ 2-4 ชวิตก่อนเกิด 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ึนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรึยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนาทบทวน 

เชิญเด็กหนึ่งคนให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขา ทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปคาห่ทผ่านมา 

เราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจา 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านจะฮัมเพลงเพลงหนึ่ง ขอให้พวกเขาฟิงให้ด ๆ และเม่ึอท่านฮมเพลงเสร็จแล้วให้ 
พวกเขาบอกท่านว่าเพลงน้ีช่ือเพลงอะไร ฮัมเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" 
• ครูฮัมเพลงอะไร? 
• เพลงน้ีบอกว่าหนูเป็นอะไร? 
ให้เด็ก ๆ ร้องข้อแรกของเพลงนี้ 
เสือนความจำของเด็ก ๆ ว่าในบทเรยนก่อนท่านได้พูคถงเรื่อง เราอยู่ท่ีไหนก่อนท่ีเราจะมาอยู่บนโลกน้ี 
• เราอยู่ที่ไหนก่อนที่เราจะมายังโลกนี้? 
• เราอย่กับใครบนสวรรค์? 
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การนำเสนอของคร 

การสนทนา 

หลักแห่งความเช่ือ 

เร่ืองจากพระคัมภิร์ 
และ การสนทนา 

• อะไรทำให้เราทุกคนเป็นพ่ีน้องชายหญิงกัน? (เราทุกคนเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์) 

เราได้ทำการเลอกทื่สำคญบนสวรรค์ 

บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะไค้เรยนร้ถงสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่ได้เกิดขื้นในขณะที่เราอาศัยอยู่กับพระบิดาบน-
สวรรค์ ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้ 
แสดงรูปภาพ 2-4 ชวิตในโลกก่อนเกิดอธิบายว่าน่ีเป็นความคิดทางศิลปะอันหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่าสวรรค์ 
เป็นอย่างไร อธิบายว่าบนสวรรค์เราทุกคนเป็นวิญญาณซ่ึงได้เคยเดินและเคยพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ 
ขอให้เด็ก ๆ คิดว่ามันจะมลักษณะเป็นอย่างไรที่จะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่า 
มันเป็นสิ่งที่พิเศษลักเพยงใดที่จะสามารถเห็นพระองค์และอยู่กับพระองค์ 
บอกเด็ก ๆ ว่าในขณะที่เราอยู่บนสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงเรยกเราให้มาประชุมใหญ่ ลูกทุกคนของ 
พระบิดาบนสวรรค์ได้มาร่วมกันท่ีน่ัน พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการท่ีจะพูดกับพวกเรา 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราว่าเราจำเป็นต้องจากพระองค์ไปลักระยะหนึ่ง เพ่ือท่ีจะได้รับ 
ร่างกายทางกายภาพและเรยนรูที่จะเสือกสิ่งค พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราว่าพระองค์จะทรงจัดเตรยม 
สถานท่ีเพ่ือท่ีเราจะสามารถทำส่ิงเหล่าน้ีได้ 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราไปท่ีใด? (ที่โลก) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราว่า เม่ือเรามายังโลกเราจะไม่สามารถจำได้ว่าเราเคยอยู่กับพระองค์ พระ-
องค์ทรงกล่าวด้วยว่าเราจำเป็นต้องมคน ๆ หน่ึงช่วยเราให้สามารถกลับไปสวรรค์ เพ่ืออยู่กับพระองค์ได้ 
อกครงหน่ึงเม่ือเวลาของเราบนโลกน้ีหมดลง พระองค์ทรงสัญญาท่ีจะส่งใครคนหน่ึงให้มาช่วยเรา 
• หนูรูสกอย่างไร ที่รูว่าพระบิดาบนสวรรค์รักหนูมากถงกับส่งใครคนหนึ่งให้มาช่วยหนูให้สามารถกลับ 

ไปอยู่กับพระองค์ได้อกครงหนึ่ง? 
อธิบายว่าเม่ือพระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราว่าพระองค์จะส่งใครคนหน่ึงมาช่วยเรา พวกเราก็ร้องออกมา 
ด้วยความดใจ (ดู โยบ 38:7) 
แสดงรูปภาพ <1-3 พระเยซูคริสต์ 

• คนนี้คอใคร? 
อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงเคยอยู่บนสวรรค์กับเรา พระองค์ทรงเป็นพระบุตรทางวิญญาณองค์แรกของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

บอกเด็ก ๆ ว่าศาสนาจักรฯ ได้มข้อความท่ีเรยกว่า หลักแห่งความเช่ือ ซึ่งจะบอกเราว่าเราเชื่ออะไร ช่วย 
ให้เด็ก ๆ จำส่วนแรกของหลักธรรมข้อแรกของศรัทธาที่ว่า: "เราเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาผู้สถิตนิ-
รันดร และในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์" 
บอกเด็ก ๆ ว่า พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาผู้ล'ทิตนิรันดร เป็นอกชื่อหนึ่งของพระบิดาบนสวรรค์ 
บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงถามว่าพระองค์ควรจะส่งใครมาสอนเรา เปิดไข่มุกอันล้ําค่าไปท่ี 
เอบราแฮม 3:27 และอ่านออกเสียงว่า พระเยซูทรงตอบว่าอย่างไร: "ข้าพระองค์อยู่น้ี ทรงส่งข้าพระองค์ 
ไปเถิด" พระเยซูทรงกล่าวว่าพระองค์จะทรงทำตามท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้พระองค์ทำในการ 
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ช่วยพวกเรา ให้อ่านโมเสส 4:2 ในส่วนท้ายออกเสืยง (จากคำว่า "พระบิดา,) พระเยซูทรงกล่าวค้วยว่า 
พระองค์จะทรงถวายรัศมภาพแค่พระบิดาบนสวรรค์ อธิบายส้ัน ๆ ถงความหมายของคำว่า รัศปีภาพ 
• หนูจะบอกไค้อยางไรว่าพระเยซูทรงรักพระบิดาบนสวรรค์? (พระองค์ทรงเต็มพระทัยท่ีจะกระทำในส่ิงท่ี 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้พระองค์ทำ) 
• พระเยซูคริสต์ทรงรักใครอก? (พวกเรา) 

เน้นถงความรักของพระเยซูคริสต์ท่ีทรงมต่อพระบิดาบนสวรรค์และต่อพวกเรา โดยการทบทวนถงส่ิงท่ี 
พระเยซูทรงเต็มพระทฺยท่ีจะทำ 
พระเยซูทรงเต็มพระทัยที่จะ-

• มาที่โลกนี้เพื่อช่วยเรา 
• เป็นพยานถงพระบิดาบนสวรรค์ 
• สอนเราถงวิถทางที่ถูกต้องและมค่วามสุข 
• แสดงให้เราเห็นว่าจะต้องทำอะไรเพื่อเราจะสามารถอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ไค้อกครั้ง,Hนึ่ง 
• เสียสละชวิตของพระองค์เพื่อพวกเรา 

ชี้ให้เห็นว่า บุตรทางวิญญาณอกองค์หนึ่งที่ชื่อลูซิเฟอร์ก็ต้องการที่จะมายังโลกนี้เพื่อช่วยเรา เขาทูลพระ-
บิดาว่าเขาจะมายังโลกนี้และบังคับเราทุกคนให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง เขาจะไม่ยอมให้เราเสือกเพ่ือตัวเราเอง 
ลูซิเฟอร์ต้องการให้พระบิดาประทานรัศมภาพและเกิยรติทั้งหมดแก่เขา 
อ่านออกเสียงถงการตัดสินใจของพระบิดาบนสวรรค์จาก เอบราแฮม 3:27 "เราจะส่งคนแรก" 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงเสือกใครเพื่อช่วยเรา? 
อธิบายว่า ลูซิเฟอร์โกรธมากที่เขาไม่ไค้รับเสือก เขาไม่ยอมรับแผนของพระบิดาบนสวรรค์ ลูซิเฟอรไค้ 
ทำให้เกิดสงครามในสวรรค์ มันไม่ใช่สงครามที่มการยิงปีนหรอทิ้งระเบิด แต่เป็นสงครามของการโต้แย้ง 
และสงครามของความพยายามท่ีจะทำให้ผู้คนติดตามเขา ลูซิเฟอร์ไค้พยายามเกลี้ยกล่อมพี่น้องชายหญิง 
ที่เป็นวิญญาณว่าความคิคที่ชั่วรายของเขาเป็นสิ่งที่ค และพวกเขาเหล่าน้ันเสือกท่ีจะตามลูซิเฟอร์แทนท่ี 
จะตามพระเยซู 
บอกเด็ก ๆ ว่าลูซิเฟอร์มอกชื่อหนึ่งว่า ซาตาน หรอ มาร 

การสนทนา • ท่านเสือกที่จะทำตามใคร พระเยซูหรอซาตาน? 

ขอให้เด็ก ๆ ยนข้ืน หากพวกเขาเสือกท่ีจะทำตามพระเยซู อธิบายว่า ทุกคนเสือกที่จะทำตามพระเยซู 
ดังนั้นทุกคนในพวกเขาควรยนขื้น 

อธิบายว่า เรารูว่าเราทำตามพระเยซูเพราะว่าเราไค้มาอยู่ท่ีน่ีบนโลกน้ี วิญญาณที่ไค้ติดตามซาตานจะไม่ไค้ 
รับอนุญาตให้มาเกิดบนโลกนี้และจะไม่ไค้รับร่างกายทางกายภาพ 
บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านมความสุขสักเพยงใคที่ท่านไค้เสือกที่จะทำตามพระเยซู บอกพวกเขาว่าท่านภูมิใจ 
ในตัวพวกเขามากเพราะพวกเขาไค้เสือกท่ีจะทำตามพระเยซูไม่ใช่ตามซาตาน ชมเชยเด็ก ๆ สำหรับการ 
เสือกสิ่งค 

บทที่ 1 
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เราต้องการที่จะทำฅามพระเยซูคริสต์ต่อไป 
การนำเสนอของครู เน้นให้เด็กเข้าใจว่า พวกเขาไม่ได้ถูกบังคับให้ทำตามพระเยซู พวกเขารสิทธิที่จะเสือก พวกเขาอาจทำ 

ตามซาตานแต่พวกเขาก็ได้เสือกทางที่ถูกต้องแล้ๆ 
บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขายังจะมีการเสือกที่เหมือนกันนี้อีกในชีวิตบนโลกนี้ ซาตานยังคงพยายามทำให้เรา 
ตามเขาไป พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราตามพระเยซูเพราะโดยทางน้ีจะทำให้เราฏคๆๅมสุข แ ล ะ 

สามารถทำให้เรากลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ได้อีกคร้ังหนง แต่เราไม่ได้ถูกบังคับให้ทำตามพระเยซู 
เราสามารถเสือกได้ว่าจะทำส่ิงท่ีดีท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เราทำ หรือจะทำส่ิงท่ีเลวท่ีซาตานต้องการให 
เราทำ 

แผนผัง ลสด. แสดงแผนผัง ลสด. ถามเด็ก ๆ ว่าใครอยู่ในรูปภาพบนแผนผังนี้ อ่านคำที่อยู่บนแผนผังออกเสียงเมื่อท่าน 
ชี้ไปที่คำเหล่านั้น แล้วให้เด็ก ๆ พูดพร้อม ๆ กับท่านว่า "ฉันจะเสือกส่ิงดี" 

การสนทนา ขอให้เด็ก ๆ ตอบคำถามต่อไปน้ี (หรือคำถามอื่นที่ท่านได้แต่งขื้น) ว่าพวกเขาจะทำอะไรเพื่อเป็นการ 
ทำตามพระเยซู: 
. หากหนูเสือกท่ีจะทำตามพระเยซู และบังเอิญหนูได้ทำให้คนอ่ืนเจ็บโดยไม่ได้เจตนา หนูจะทำอย่างไร? 

. หากหนูเสือกท่ีจะทำตามพระเยซู หนูจะประพฤติอย่างไรในห้องเรียนน้ี? (ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางเช่น 
การน่ังเงียบ ๆ การทัเง การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และการไม่รบกวนเด็กคนอ่ืน ๆ) 

. หากหนูเสือกท่ีจะทำตามพระเยซู หนูจะทำอะไรหรือพูดอะไรหากมีใครสักคนหน่ึงให้ของขวัญท่รือทำ 
บางส่ิงบางอย่างให้หนู? 

. หากหนูเสือกที่จะทำตามพระเยซู หนูจะปฏิบัติต่อคนอ๋ืนผู้ไม่มีความเมตตากรุณาต่อหนูก่อนอย่างไร? 
อ้างถิงแผนผัง ลสด. อีกครั้งหนึ่งและให้เด็ก ๆ อ่านคำที่เขียนบนแผนผังนั้นซํ้าอีกครั้ง'Hนึ่ง 
สรุป 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าก่อนท่ีเราจะมายังโลกน้ี เราแต่ละคนได้ทำการเสือกแล้ว เราได้เสือกท่ีจะทำตาม 
พระเยซูคริสต์และเราจะได้อยู่กับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์อีกคร้ังVIน่ึง หากเราทำตามท่ีพระเยซูได้ 
ทรงสอนเราให้ทำ 

อธิบายว่า ในแต่ละสัปดาห์ของช้ันเรียนปฐมวัย เด็ก ๆ จะได้เรียนรูเก่ียวกับส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการใtf 
พวกเราทำ 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ขอบคุณพระบิดาบนสวรรค์ในคำสวดอ้อนวอนของพวกเขา สำหรับการส่งพระเยซูมายัง 
โลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แนะนำพวกเขาให้แสวงหาพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยพวกเขาทำ 
การเสือกที่ดีเพื่อที่สักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์และพระเยซู1ได้อีก 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เลือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดกับช้ันเรียนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรียน หรือใช้เพ่ือทบทวน หรือเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรียน" ใน 
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บทที 4 

"แหส่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เด็ก ๆ มองดูแหวน ลสด. หากเด็ก ๆ ไม,ได้สวมแหวน ลสด. ท่านอาจจะทำเชอกผูกรอบ ๆ นิ้ว 

ของเด็กแต่ละคนให้เหมอนกับแหวน บอกเด็ก ๆ ว่าแหวนของพวกเขาจะเสือนพวกเขาว่าพวกเขาได้ 
เสือกที่จะทำตามพระเยซูและว่าพวกเขาควรจะเสือกสิ่งคต่อไปเสมอ 

2. ร้องเพลงหรออ่านเนอเพลงข้อแรก "I lived in Heaven" (Children's Songboolq p.4): 

ฉันเคยอยู่บนสวรรค์เป็นเวลาแสนนาน มันเป็นความจริง 
ฉันเคยอยู่ที่นั่นและรักที่นั่นกับผู้คนที่ฉันร้จัก เช่นเคยวกับคุณ 
และแล้วพระบิดาบนสวรรค์ก็ทรงประทานแผนอันสวยงาม 
ทั้งหมดเกี่ยวกับโลกนี้และความรอคนิรันดร์สำหรับมนุษย์ 

หลังจากท่ีท่านร้องหรออ่านเน้ือเพลงน้ีแล้ว ให้ถามคำถามต่อไปน้ีตามท่ีเน้ือเพลงได้พูดไว้ (พู,คเพลง 
นี้ซาอกเป็นบรรทัดหากเห็นว่าจำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเด็ก ๆ ในการตอบ): 

• เพลงได้พูดถึงหนูว่าเคยอยู่ท่ีไหน? หนูได้อยู่ท่ีน่ันต้ังแต่เม่ือไร? 
• หนูอยู่ท่ีน่ันกับใคร? 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำอะไรในขณะท่ีเราอยู่บนสวรรค์กับพระองค์? 
• แผนนั้นเกี่ยวกับอะไร? 
ให้ร้องข้อที่สองของเพลงและให้ถามคำถามที่คล้ายกันน: 
พระบิดาทรงกลาวว่า พระองค์ทรงตองการใครสักคนหน่ังท่ีมรักมากพอ 
ที่จะให้ชวิตของเขาเพื่อเราทั้งหมดจะสามารถกลับไปบนที่นั้นอก 
ยังมอกคนหนั่งที่แสวงหาเกิยรติของสวรรค์ 
พระเยซูทรงกล่าว "พระบิดา ส่งข้าพระองค์ไปเถิด และให้รัศมภาพเป็นของพระองค์,  

(© 1987 by Janeen Jacobs Brady. Used by permission) 
3. ให้เด็ก ๆ วาดภาพถึงส่ิงท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นสวรรค์ 
4. ร้องเพลงหรอพูดเนื้อเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร" (เพลงเด็ก หน้า 20) หรอ "ฉันจะทำตามแผน 

ของพระเจ้า" (เพลงเด็ก หน้า 86) เน้ือเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร" มอยู่ท่ีตอนท้ายของคู่มอ 
นแล้ว 
ฉันจะทำตามแผนของพระเจ้า 

ชวิตเป็น,ของ'ขวัญ ชวิตฉันมแผน 
ชวิตฉันมเป้าหมาย เร่ิมจากในสวรรค์ 
ฉันเสือกมาเกิดที่บ้านแสนน่ารักบนโลกนี้ 
แสวงหาแสงพระเป็นเจ้าชี้นำชวิต 
ฉันเปลี่ยนวิถึตามแผนของพระ 
จะยคคำและความรักพระองค์มั่น 
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ฉันจะทำและสวดทุกวัน 
ฉันจะเดินในทางพระองค์นั้น 
แล้วฉันจะมความสุขในโลก 
และในบ้านบนสวรรค์ 
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ฉันสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าเราสามารถเลอกส่ิงค เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานอำเภอใจ 

ให้เรา 

การเฅรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวคอ้อนวอนด้วย ม,ทธิว 21:14-16 และ คำสอนและพันธสัญญา 
37:4 คู พลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 4 ด้วย 

2. เตรยมร้องเพลงห!อพูคคำจากเน้ือเพลง "เสือกทางถูก,, (เพลงเด็ก หน้า 82) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ในตอน 
ท้ายของคู่มือนแล้ว 

3. หากท่านต้องการใช้กิจกรรมเสริมข้อท่ี 1 จากบทท่ี 6 ในวันอาทิตย์หน้า (ดูหน้า 33) ให้เตรยม,ข้อ 
ความสน ๆ เขยนถึงคุณพ่อคุณแม่ของเด็กโคยฝากเด็กไปให้ดังน้ี: 

"กรุณาอธิบาย [ช่ือเด็ก] ว่าชื่อจริงของลูกของท่านตั้งขี้นมาได้อย่างไร หรอทำไมจงเสือกต้ังช่ือ 
นี้เพื่อที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องนี้ในชั้นเรยนในวันอาทิตย์หน้า ขอบคุณคะ/ครับ" 

หากท่านต้องการใช้กิจกรรมเสริมข้อท่ี 2 จากบทท่ี 6 ในวันอาทิตย์หน้า ให้เตรยมข้อความส้ัน ๆ 
สำหรับถามบิดามารคาของเด็กแต่ละคน โดยขอให้ฝากรูปภาพครอบครัวมากับลูกของเขาด้วย (ส่ิงน้ี 
อาจเป็นข้อความส้ัน ๆ แบบเคยวกับข้างบน หากท่านสามารถใช้กิจกรรมท้ังสองข้อน้ีด้วยกันในวัน 
อาทิตย์หน้า อาจเขยนข้อความท้ังสองมาในกระดาษแผ่นเคยวกัน) 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล และคำสอนและพันธสัญญา 
ข.แผนผัง ลสด. (ดู บทท่ี 1) 
ค. โถ หรอขวดแก้วบรรจุส่ิงของเล็ก ๆ ที่มสีแตกต่างกันเช่นลูกกวาคหรอก้อนหินที่สวยงามให้มสี 

แต่ละสีมากพอเพ่ือท่ีเด็กแต่ละคนจะได้มทางเสือกสืต่างๆ กันได้ 

5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระตุ้นพวกเขาให้ทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอ1ของคร 

แผนผัง ลสด. 

เร่ืองจากพระคมภร์ 

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสฅทรงต้องกๅรใหเราเสือกเพื่อฅวเรา เอง 

แสดงโถหรอขวดแก้วท่ีบรรจุส่ิงของช้ินเล็ก ๆ นั้น แล้วให้เด็กแต่ละคนเสือกหยิบหน่ึงช้ิน บอกเด็ก ๆ 
ว่าพวกเขาได้ตัดสินใจเสือกแล้ว เราต้องตัดสินใจเสือกมากมายในแต่ละวัน 
• การเสือกอะไรท่ีหนูได้ตัดสินใจในวันน้ี? (คำตอบอาจรวมถงการเสือกว่าจะใส่เส้ือผ้าอะไร การเสือก 

ว่าจะรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้า หรอการเสือกว่าจะทำอะไรในเวลาท่ีว่าง) 

บอกเด็ก ๆ ว่าการตัดสินใจเสือกเป็นส่วนที่สำคัญในชวิตบนโลกนี้ การเสือกบางอย่างเป็นส่ิงท่ีทำไต้ง่าย 
และการเสือกบางอย่างก็ทำได้ยาก เราได้รับสิทธิในการเสือกตั้งแต่เมื่อเราอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์และ 
พระเยซคริสต์ 
เตอนความจำเด็ก ๆ ว่าก่อนที่เราจะมาอยู่บนโลกนี้ พระบิดาบนสวรรค์ไต้ทรงเรยกเราให้ประชุมคูว่ๅ 
เด็ก ๆ จำได้หรอไม่จากบทเรยนที่ผ่านมาว่ามอะไรเกิดขื้นในการประชุมนั้น หากพวกเขาจำไม่ไต้ ใหรบ 
ทบทวนอย่างรวดเร็ว โดยนำความคิดเหล่าน้ีออกมาใช้: 

ณ ที่ประชุมนั้นพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงเสนอแผนที่จะทำให้เราเป็นเหมอนพระองค์ เราเสือกท่ีจะทำ 
ตามแผนนั้น ดังนั้นเราแต่ละคนจงได้มาที่โลกและได้รับร่างกายที่เป็นกายภาพนี้ หากเราเสือกท่ีจะ 
รักษาพระบัญญัติ ขณะที่เราอยู่บนโลกนี้เราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อกครั้งหนึ่ง 
พระเยซูคริสต์ได้เสนอท่ีจะมายังโลกน้ีเพ่ือแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องทำอะไร เพ่ือให้เราสามารถกลับไปอยู่ 
กับพระบิดาบนสวรรค์ได้อกครั้งหนึ่ง ลูซิเฟอร๙'อยากจะมายังโลกนี้และบังคับทุกคนให้รักษาพระบัญญัต 
เขาไม,ต้องการที่จะให้สิทธิกับผู้คนที่จะเสือก แต่พระเยซูทรงต้องการท่ีจะทำตามแผนของพระบิคาบ•น 
สวรรค์ พระองค์ทรงต้องการที่จะให้คนมสิทธิที่จะเสือกว่าเขาจะดำรงชวิตอย่างไร 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ดที่สุคสำหรับเรๅที่จะ1ลอกเพื่อคัวเรๅเอง เพ่ือเราจะ 
สามารถเรยนรูท่ีจะตัดสินใจเสือกให้ถูกต้องได้ การที่เราสามารถเสือกเพื่อตัวเราเองไต้นี้เรยกว่า ส์ๅ 1 ภอ 
ใจ ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า อำเภอไจ โดยออกเสียงดัง ๆ สักสองสามครั้ง 
อธิบายว่า ลูซิเฟอร์ (ผู้ถูกเรยกว่า ซาตาน) และผู้ที่ติดตามแผนของmยังคงต่อล้กับแผนของพระบิดา-
บนสวรรค์ พวกมันอยากให้เราใช้อำเภอใจที่จะเสือกทำตามพวกมันแทนที่จะทำตามพระเยซูและทํๅในสิ่ง 

ที่ถูกต้อง 
แสดงแผนผัง ลสด. 

• พระเยซูทรงต้องการทำอะไรเพ่ือช่วยเราให้เสือกส่ิงค? (พระองค์ทรงต้องการท่ีจะมายังโลกน้ี เพ่ือสอน 
เราว่าอะไรถูกต้องเพื่อเราจะสามารถเสือกอย่างฉลาด) 

ชี้ไปที่คำว่า ลสค. บนแผนผัง ให้อ่านคำออกเสียงดัง ๆ แล้วให้เด็ก ๆ พูดตามท่าน 

เด็ก ๆ สามารถเสือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้ 
ให้เล่าเรื่องจาก มัทธิว 2 1 : 1 4 - 1 6 ด้วยคำพูดของท่านเอง อธิบายว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตไม่เชื่อว่าพระเยซู-
คริสต์คอพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงส่งมาเพื่อช่วยพวกเขา พวกเขาเฝืาจับตาดู 
พระองค์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าพระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดผิดเพื่อจะไต้ฆ่าพระองค์เสีย 
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บทที่ 1 

อธิบายว่าเม่ือพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดและคนง่อยในพระวิหาร หัวหน้าปุโรหิตโกรธมาก เม่ือเด็ก ๆ 
เร่ิมสรรเสริญพระเยซู ปุโรหิตก็ยิ่งโกรธ และพวกเขาต้องการให้พระเยซูหยุดพวกเด็ก ๆ แต่พระเยซูกลับ 
ทรงถามพวกเขาว่า พวกเขาไม่ไค้อ่านในพระคัมภร์คอกหรอว่า เด็ก ๆ ควรสรรเสริญพระองค์ 

ชี้ให้เห็นว่าเช่นเคยวกับเด็ก ๆ ในเร่ืองน้ี เด็ก ๆ ในช้ันเรยนของพ่านก็สามารถเสือกท่ีจะทำตามและสรร-
เสริญพระเยซูไค้ 

พระคมภร์ เปิคคำสอนและพันธสัญญา 37:4 แล'วอ่านออกเสียง "ให้มนุษย์ทุกคนเสือกเพ่ือตัว" อธิบายว่าในพระ-
คัมภร์นี้ มนุษย์ทุกคน หมายถึงผู้คนท่ัวไป เราทุกคนสามารถเสือกว่า เราจะทำอะไรให้เด็ก ๆ ยนขนแล้ว 
พูด1ข้อความนี้ซํ้าอกครั้ง 

แผนผัง ลสด. ชี้ไปที่แผนผัง ลสด. และให้เด็ก ๆ อ่านข้อความบนแผนผังนี้อกครั้งหนึ่ง 

เราสามารถเลอกสิ่งสี 
เร่ืองเล่า เล่าเร่ืองเก่ียวกับเด็กผู้เสือกท่ีจะทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เขาทำ พ่านอาจเล่าเรื่องต่อไป: 

วนิดาต่ืนข้ีนในตอนเข้าวันอาทิตย์ค้วยความเสกหงุคหงิค เธอนอนดกเกินไปและต้องต่ืนเข้าเธอต้องรอท่ี 
จะเข้าห้องน้ีา และเธอก็หารองเทาข้างหน่ึงของเธอไม่เจอ ซํ้านี้วเท้าของเธอก็สะดุดกับเก้าอี้อก พี่ชาย 
ของเธอรูสีกโกรธเพราะเขาคิดว่าเธอทำให้คนทั้งครอบครัวไปโบสถ์สาย 
ที่ชั้นเรยนปฐมวัยวนิดาไม่ไค้ร้องเพลง เธอย้ิมไม่ออก เธอไม่แม้แต่ท่ีจะฟิง เธอไม่อยากอยู่ในช้ันเรยน 
ปฐมวัยเลย เธอน่ังอยู่ท่ีแถวหลังสุดหน้าน่ิวค้ิวขมวดและเล่นกับของท่ีอยู่ในกระเ{เาของเธอ 
• วนิดาไค้ตัดสินใจเสือกทำอะไร? 

คุณครูของวนิดา ไค้เตรยมบทเรยนมาอย่างดและ!ว่าวนิดาไม่ไค้สนใจท่ีจะฬงเลย เม่ือช้ันเรยนเลิกคุณครู 
ของวนิดาไค้คุยกับเธอเป็นส่วนตัว และถามเธอว่าม!]ญหาอะไร วนิดาเร่ืมร้องไห้ เธอต้องการท่ีจะมความ 
สุข และเธอก็ต้องการให้คุณครูของเธอมความสุขค้วยเช่นกัน 
คุณครูของวนิดาถามเธอว่าเธออยากจะลองทำบางอย่างดูไหม วนิดาคิดว่าการลองทำดูคงจะเป็นเร่ืองท่ี 
น่าสนุก คุณครูจงอธิบายว่า การเสือกส่ิงท่ีถูกต้องและทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เราทำสามารถช่วยเรา 
ให้มความสุขไค้ วนิดาตกลงท่ีจะทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เธอทำในช้ันเรยนปฐมวัยในวันอาทิตย์หน้า 

วันเสาร์ต่อมา คุณครูของวนิดาไค้เตอนเธอเกี่ยวกับการทคลองนี้ วนิดาพูคกับตัวเธอเองว่า "พรุ่งน้ี ฉัน 
จะทำส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้ฉันทำ" 

เข้าวันอาทิตย์เม่ือวนิดาต่ืนข้ืน เธอต่ืนเต้นมากท่ีจะทำการทคลองน้ี เธอรบเตรยมตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ 
พร้อมท่ีจะไปโบสถ์ และช่วยน้องสาวของเธอให้พร้อมที่จะไปค้วย เม่ือวนิดาไปถึงช้ันเ1ยนปฐมวัย 
เธอย้ิม เธอร้องเพลงเปิคและน่ังอย่างเต็มไปค้วยความเคารพในระหว่างการสวดอ้อนวอนเปิด เด็กชายคน 
หน่ึงน่ังถัดจากเธอคอยผิวปากให้เธอในไม่ข้าเธอก็ผิวปากตอบไปและไม่ไค้ฟิง และก,อนท่ีจะถึงเวลาแยก 
ไปช้ันเรยน วนิดาไค้เหลอบมองข้ืนไปและเห็นภาพพระเยซูบนฝาห้อง เธอจำไค้ว่าเธอต้องการท่ีจะทำ 
สิ่งที่พระเยซูทรงต้องการให้เธอทำ วนิดาเดินเงยบ ๆ ไปท่ีห้องเรยนและน่ังท่ีแถวหน้าสุด เธอฟิงบทเริยน 
และตอบเม่ือคุณครูถาม วนิดารูสีกมความสุข เธอดใจท่ีเธอไค้เสือกส่ิงค เธอคนพบว่าการเสือกส่ิงคและทำ 
สิ่งที่พระเยซูทรงต้องการให้เธอทำทำให้เธอมความสุข 
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การสนทนา 

กิจกรรม 

เพลง 
ปร: ;จักษ',พยาน 

เอกสารแจก 

กิจกรรมเสริม 

• ทำไมวนิดาจงร้สีกมความสุข? 

• เม่ือไรท่ีหนูร้สีกมความสุขเพราะหนูไต้เสือกส่ิงค? 
สรุป 

ให้เด็กแต่ละคนกำมอโคยให้นิวหัวแม่มอช้ีออกมา บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังอธิบายถงบางสิ่งที่พวกเขาอาจ 
ตองตัดสินใจเสือก หากส่ิงท่ีจะต้องเสือกทำน้ันเป็นส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้พวกเขาทำใหัพวกเขาชูน้ิว 
หัวแม่มอขี้น แต่หากคำท่ีพูคน้ันเป็นส่ิงท่ีบอกให้รูว่าซาตานต้องการให้พวกเขาทำก็ให้หันน้ิวหัวแม่มอลง 
ใช้ตัวอย่างต่อไปนิ้หรออาจจะสร้างตัวอย่างของท่านเอง 
• หนูเสือกที่จะมาชั้นเรยนปฐมวัย 
• หนูเสือกท่ีจะร้องเพลงเม่ือผู้นำปฐมวัยขอร้องให้ทุกคนร้อง 
• หนูลมตาในขณะที่มการสวดอ้อนวอน 
• หนูเสือกท่ีจะพาเพ่ือนมาโบสถ์ 
• หนูเสือกท่ีจะผิวปากให้เพ่ือนในระหว่างพิธิศลระลก 
• หนูเสือกท่ีจะเดินเงยบ ๆ ไปท่ีช้ันเรยนของหนู 
• หนูเสือกที่จะหัวเราะเมื่อเด็กคนหนึ่งสะคุคและล้มลง 
• หนูเสือกที่จะรบกวนคนอื่นโคยการทำเสียงดัง 
• หนูเสือกที่จะช่วยคุณครูในการทำกิจกรรม 
• หนูเสือกที่จะหัวเราะเยาะคนที่ตอบคำถามผิค 
• หนูเสือกท่ีจะฟิงอย่างเงยบ ๆ เม่ือคุณครูเล่านิทาน 
นำเด็ก ๆ ในการร้องเพลงหรอ1ในการพูคเน้ิอเพลง "เสือกทางถูก" 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านรูสีกกตัญญสักเพยงใคที่พระบิดาบนสวรรค์ไต้ทรงประทานอำเภอใจ แสดงความไว'วาง 
ใจของท่านว่าท่านเช่ือว่าเด็ก ๆ มความสามารถท่ีจะเสือกส่ิงท่ีถูกต้อง 

ขอให้เด็ก ๆ พร้อมท่ีจะมาเล่าให้ช้ันเรยนฟิงในคราวหนาเก่ียวกับการเสือกท่ีถูกต้อง ที่พวกเขาแต่ละคน 
ไต้ทำในระหว่างสัปดาห์น้ี 
หากท่านไต้เตรยม ขอความส้ัน ๆ สำหรับเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะสอนในอาทิตย์หนา ให้แจกข้อความน้ี 
กับเด็กแต่ละคน อธิบายข้อความน้ีกับเด็ก ๆ และบอกพวกเขาให้เอาข้อความน้ีให้คุณพ่อคุณแม่ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับคร,, 
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1. ให้เด็กทุกคนยืนขน ให้เสือกเด็กคนหน่ึงเป็นผู้นำเกม โคยเอาเหรยญหรอกระดุมให้เด็กคนท่ีเสือกน้ี 
ให้เด็กคนท่ีเป็นผู้นำเกมน้ียนท่ีหน้าช้ันและให้ซ่อนกระดุมหรอเหรยญไว้ท่ีมอของเขาข้างใดข้างหน่ึง ให้ 
เด็กท่ีเหลอในช้ันทายว่าเหริยญอยู่ท่ีมือข้างไหน เม่ือทุกคนได้ทายก็ให้ผู้นำเกมเปีคมือออกให้คูว่าเหรยญ 
อยู่ท่ีมือข้างไหน เด็กคนท่ีทายได้ถูกต้องให้เดินเขยิบไปข้างหน้าไปหาผู้นำเกมได้หน่ึงก้าว ส่วนคนที่ 
ตอบไม่ถูกก็ให้ยืนอยู่ท่ีเดิม ฟ้าต่อไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังเด็กคนท่ีทายถูกเดินไปถงผู้นำเกม 
• ทำไมทุกคนในพวกหนูจึงทายไม่ถูกทุกครั้ง? (เพราะหนูไม่มรายละเอิยคอะไรที่จะช่วยในการ 

เดาเลย) 

• การเคาเป็นวิธที่คหรอไม่ในการตัดสินใจเสือก? 
ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า เราไม่จำเป็นท่ีจะต้องเดาในการตัดสินใจของเรา พระเยซูทรงสอนเราว่าเราควร 
ทำอะไร หากเราทำส่ิงท่ีพระปิคาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราทำเราก็จะตัดสินใจ 
เสือกได้อย่างถูกต้องเสมอไป 

2. แจกกระดาษและดินสอเทํยนให้เด็ก ๆ แล้วให้พวกเขาวาดภาพตัวเขาเองกำลังทำส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ 
ทรงต้องการให้พวกเขาทำในช้ันเรยนปฐมวัย ตัวอย่างอาจจะเป็นการนั่งเงยบ ๆ การรองเพลง การช่วย 
คุณครู หรอการเดินอย่างเงยบ ๆ 

3. ช่วยให้เด็กร้องเพลงหรอพูดเนื้อเพลง "ฟิง หัเง" ["Listen, Listen (Children's Songbook, p. 107)] 
โคยใข้ท่าทางต่อไปนี้ประกอบ: 

ฟิงเสียงเรยบเบานั้น (เอามอป้องพู) 
หัเง! ใ1ง (เอานิ้วชี้ ชี้ที่ปาก) 
เม่ือหนูต้องตัดสินใจเสือก (ยื่นมอทั้งสองออก ไป ให้ฝามอหงายขน) 
พระองค์จะทรงนำหนูเสมอ (กอคอก) 
ร้องเพลงหรอพูดเนื้อเพลงซํ้าหลาย ๆ คร้ังเพ่ือให้เด็ก ๆ เรยนคำเหส่าน 
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เรามืครอบครัวท่ีพิเศษ 
การเตรียม เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระบิดาได้ทรงวางแผนเพ่ือให้เด็ก ๆ ได้เติบโตข้ีนในครอบครัว 

จุดประสงค์ 1. สืกษาพระคัมภีร์ต่อใปนี้'๒รรการสวดอ้อนวอนด้วย ลูกา 1:26-38 และ มัทธิว 1:18-25 

2. ตัดตัวอักษรเหล่านี้ออกจากกระดาษ ทำตัวอักษรแต่ละตัวให้สูงประมาณสามสิ•นิ้ว: สือคำว่ๅ เทร®1ขุเแรร) 
3. เตรยมรองเพลงหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" (เพลงเด็ก หน้า 106) เนื้อเพลง 

นมอยู่ตอนท้ายของคู่มอนี้ 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร'ไบเบิล 
ข. รูปครอบครัวของท่าน (อุปกรณ์เลอก) 
ค. กระดาษและดินสอหรอดินสอเท่ยน 
ง. รูปภาพ 2-5 การประกาศ รูปภาพ 2-6 การประสูติ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 201; 62495) 

5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอึ่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องกา 
หมายเหต: ให้เสีกไวต่อสถานการณ์ในครอบครัวของสมาชิกในชั้นเ1ยน ช่วยใน้เด็ก ๆ เ^าใจว่า สิ่งที่ 
สำคัญที่สุค ของครอบครัวไม่ไต้อยู่ท่ีจำนวนสมาชิกของครอบค!ว แต่สำคัญที่สมาชิกของครอบครัวแต่ละ 
คนรักและห่วงใยซึ่งกันและกัน 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้กระต้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหๆ , างกัปคาห๙นี้ ท่านอๅจจะ 
เชิญเด็กแต่ละคน,ให้มาเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ีน1ในระทว่างสัปคาห๙rท่ีผ่านมาว่าเขา หรอเธอไต้ตัดสินใจเสือกอย่าง 
ถูกต้อง 

ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
• หนูอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมายังโลกนี้? 

ขัอแนะนำ 
ในการดำฒิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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ให้ทบทวนกับเด็ก ๆ ว่าเราแต่ละคนเสือกที่จะทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์และเสือกที่จะมายังโลก 
นี้ บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อเรามายังโลก พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้พรเราด้วยผู้คนท่ีคอยช่วยเหลอเราและรักเรา 

บอกเด็ก ๆ ว่าฟานจะใบ้ให้เพื่อให้เด็ก ๆ ทายว่าผู้คนท่ีว่าน้ีเป็นใครบ้าง ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะให้เด็กคน 
หนึ่งชูตัวอักษรของคำว่า ครอบครัว ขี้นทีละตัว ให้เด็ก ๆ ออกเสียงตัวอักษรน้ันการใบ้ให้เร่ิมจากตัว 
อักษรนั้น การใบ้คำบางอย่างท่ีอาจนำมาใช้ได้มอยู่ในหน้าถัดไป 
1. คุณพ่อเป็นส่วนหนึ่งของมัน (ค) 
2. เราเป็นส่วนหน่ึงของมัน (ร) 
3. อาเป็นส่วนหน่ึงของมัน (อ) 
4. บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของมัน (บ) 
5. คุณแม่เป็นส่วนหนึ่งของมัน (ค) 
6. รักเป็นส่วนหนึ่งของมัน (ร) 
7. หัวใจเป็นส่วนหนึ่งของมัน (สระ อัว) 
เม่ือพ่านได้บอกใบ้จนหมดแล้ว ให้พูดคำว่า ครอบครัว ซาพรอมกับเด็ก ๆ อกคร้ัง 

การสนทนา • ทำไมหนูจึงตองการครอบครัว? 
อธิบายว่าเมื่อเราเป็นทารกเราต้องการที่จะอยู่กับผู้คนเพื่อที่จะได้ดูแลเรา พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงวาง 
แผนสำหรับเราแต่ละคนเพ่ือท่ีจะอาศัยอยู่กับครอบครัวท่ีจะรักเราและดูแลเรา เม่ือเราเติบโตข้ีน ครอบครัว 
ของเราได้สอนเราและช่วยเราให้ตัดสินใจเสือกอย่างฉลาดด้วย 
พระป็ดาบนสวรรคได้ทรงวางแผนให้พระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติในครอบครัว 

เร่ิองจากพระคมภร' อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงวางแผนให้พระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติในครอบครัว ชายและหญิง 
และ การสนทนา ที่ถูกเสือกไว้เพื่อให้รักและดูแลพระเยซูบนโลกนั้น เป็นผู้ท่ีรักพระบิดาบนสวรรค์และรักษาพระบัญญ้ติของ 

พระองค์ 
แสดงรูปภาพ 2-5 การประกาศ และเล่าเร่ิองของเทพกาเบรยลท่ีได้ปรากฏต่อมารย์ ตามท่ีพบใน ลูกา 
1:26-38 
• หญิงในรูปภาพน้ีเป็นใคร? (ดู ลูกา 1:27) 
• ชายในรูปภาพน้ีเป็นใคร? (ดู ลูกา 1:26) 

อธิบายว่ามารย์แปลกใจและรูสีกกังวลเล็กน้อย เม่ือเธอได้พบกับเทพแต่เธอเต็มใจท่ีจะทำอะไรก็ตามท่ี 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เธอทำ (ดู ลูกา 1:29, 38) 
• เทพได้บอกอะไรกับมารย์? (ดู ลูกา 1:31-32) 
• ใครจะเป็นบิดาของเด็กน้ัน? (พระบิดาบนสวรรค์) 
แสดงรปภาพ 2-6 การประสติ 
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• ผู้ชายในภาพนี้คอใคร? 
บอกเด็ก ๆ ว่าโจเซฟเป็นคนชอบธรรม และเป็นชายท่ีไค้รับการเสือกจากพระบิดาบนสวรรค์ให้แต่งงาน 
กับมารดาของพระเยซู และท่ีจะรักและดูแลพระเยซู อธิบายว่าเทพไค้ไปพบโจเซฟก่อนท่ีพระเยซูจะ 
ประสูติค้วย ให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน มัทธิว 1:18-25 ให้อ่านออกเสียงส่ิงท่ีเทพไค้บอกโจเซฟใน มัทธิว 1:21 
• เทพไค้บอกมารย์และโจเซฟให้ตั้งชื่อเด็กทารกว่าอย่างไร? 
อธิบายว่าชื่อ พระเยซู หมายถง ผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์จะช่วยให้เราทุกคนรอดจากบาปและจะช่วย 
เราให้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ช่ัวนิรันดร' ศาสดาผู้อาศัยอยู่บนโลกน้ีก่อนพระเยซูประสูติไค้พยา-
กรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะมช่ือว่า พระเยซูคริสต์คำว่า คริสต์ หมายถง "บุคคลท่ีไค้ 
รับการเจิม" ซึ่งมความหมายว่าไค้รับการเสือกจากพระบิดาบนสวรรค์ 

• ทำไมพระเยซูจึงทรงตองการครอบครัว? 

ครอบครวของเรารณรา 
การนำเสนอของครู อธิบายว่า ครอบครัวท้ังหมดต่างแตกต่างกัน บางครอบครัวมบิดามารดาครบท้ังสองคน แต่บางครอบครัว 

มเพยงคนเคยว บางครอบครัวมลูกหลายคน และบางครอบครัวมลูกเพยงสองสามคนบางครอบครัวมลูก 
มคุณพ่อคุณแม่ มคุณป่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณป้าคุณลุงอาศัยอยู่ค้วยกันทั้งหมดเด็กบางคนอาศัยอยู่กับ 
ผู้ใหญ่ซึ่งไม่ไค้เป็นญาติแต่ยังเป็นผู้ที่รักพวกเขา และดูแลพวกเขาครอบครัวจะทำส่ิงท่ีแตกต่างกันค้วยกัน 
และมการแสดงออกถงความรักในวิธท่ีแตกต่างกันส่ิงสำคัญของครอบครัวก็คอการท่ีสมาชิกของครอบครัว 
รักและห่วงใยต่อกัน ทุกคนต่างอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

การสนทนา • ครอบครัวของหนูทำอะไรให้หนูเม่ือหนูเป็นเด็กทารก? 
• ครอบครัวของหนูทำอะไรให้หนูในเวลาน้ี? 
• หนูทำอะไรให้กับสมาชิกคนอื่นของครอบครัว? 

การให้เด็กมส่วนร่วม แสดงรูปภาพครอบครัวของท่าน (หากท่านไค้นำมาค้วย) ชี้ให้ดูสมาชิกของครอบครัวของท่านและบอก 
ว่าทำไมแต่ละคนจึงมความสำคัญต่อท่าน ให้เด็ก ๆ คุยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของพวกเขาเชิญเด็ก ๆ 
ให้เล่าเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขามความสุขเพราะพวกเขารูว่าครอบครัวของพวกเขารักพวกเขา 

ครอบคร้วของเราช่วยเรา 
การสนทนา ขอให้เด็ก ๆ ทัเงเมื่อท่านให้ตัวอย่างสองสามตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่สมาชิกของครอบครัวช่วยเหลอกันและ 

รักกันและกัน หลังจากท่ีท่านไค้ให้ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างเสร็จแล้ว ขอให้เด็ก ๆ เล่าว่าบุคคลในตัวอย่าง 
ไค้แสดงความรักให้กันและกันอย่างไร ใช้ตัวอย่างต่อไปน้ีหรอท่านอาจเตรยมตัวอย่างของท่านเอง: 
• ชวนชื่นน้องคนเล็กของชบากลัวเวลากลางคน ดังนี้'นชวนชื่นจึงช่วยน้องสวดออนวอนเพื่อให้รูสิก 

ปลอดภัย แล้วชวนช่ืนก็ร้องเพลงเพ่ือช่วยให้น้องนอนหลับ 
• เม่ือคุณแม่ของสุดใจตองไปค้างคนท่ีอ่ืน สุดใจไค้ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจและเขยนข้อความว่าเธอรัก 

คุณแม่มากเหลอเกิน สุดใจไค้นำรูปหัวใจนี้ไปวางไว้บนหมอนของคุณแม่ เพ่ือคุณแม่จะไค้เห็นเม่ือท่าน 
กลับมา 
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บทที่ 1 

การใช้อุปกรณ์ 
ในการสอน 

กิจกรรมศิลป 2 

เพลง 

ประจักษ์พยาน 

• คุณยายของศักคใช้เวลาทุกอาทิตย์ที่จะช่วยศักพเกหัดการสะกดคำที่ใช้เรยนที่โรงเรยน การช่วย 
และการชมเชยของพ่านช่วยเขาให้เรยนคำทั้งหมดที่เขาไค้เขยนไว้ 

• ชัยโยไค้ตงเป้าหมายที่จะอ่านพระคัมภร์มอรมอนให้จบก่อนที่เขาจะรับบัพติศมา ทุกคนพี่สาวของเขา 
จะน่ังกับเขาและหัเงเขาอ่าน เธอช่วยชัยโยให้เขาใจคำท่ียาก โคยมความช่วยเหลอจากพ่ีสาวของเขา 
ทำให้ชัยโยทำไค้สำเร็จตามที่ไค้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

• รุ่งไค้ยินเพื่อนร่วมห้องของเธอล้อเลยนน้องชายของเธอ เขาเกอบจะร้องไห้ ดังนั้นรุ่งจงพาเขาไปที่อื่น 
เสีย และเล่นเกมกับเขา ต่อมาเธอบอกเพื่อนร่วมห้องของเธอว,า ไม่ควรจะล้อเลยนเด็ก ๆ 

ชูมอขี้นโดยเหยยดนิ้วมอออก อธิบายว่าสมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานค้วยกันเหมอนกับน้ิวมอและ 
นิ้วหัวแม่มอขอให้เด็ก ๆ พยายามท่ีจะหยิบพระคัมภร์หรอส่ิงของอ่ืนค้วยมอเพยงข้างเดยว โดยไม่ตองใช้ 
นิ้วหัวแม่มอ อธิบายว่าขณะท่ีพวกเขาอาจจะสามารถหยิบวัตลุค้วยมอเพยงข้างเดยวไค้ มันก็จะเป็นการ 
ง่ายกว่าที่จะใช้นิ้วหัวแม่มอและนิ้วอื่น ๆ ร่วมค้วย ยากับเด็ก ๆ ว่าสมาชิกทุกคนของครอบครัวมความ 
สำคัญ สมาชิกครอบครัวสามารถไค้รับความสำเร็จมากข้ืนเม่ือพวกเขาทำงานร่วมกัน 
แจกกระดาษและดินสอเทิยนให้กับเด็ก ๆ และให้พวกเขาวาดรูปครอบครัวของพวกเขา หรอเขยนข้อ 
ความว่า "ครอบครัวของฉันรักฉัน"ไว้กับรูปภาพทุกรูปภาพนั้น 

สรุป 

ร้องหรออ่านเนื้อเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" กับเด็ก 
แสดงประจักษ์พยานว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราแต่ละคนไค้รับความรักและการดูแลจาก 
ครอบครัว ยํ้ากับเด็ก ๆ ว่า ทุกครอบครัวจะแตกต่างกันและแต่ละครอบครัวก็มความสำคัญ เป็นพยานว่า 
พวกเขาสามารถทำไค้มากขี้นเพื่อช่วยให้ครอบครัวของเขามความสุข 
ทาทายให้เด็ก ๆ แสดงรูปภาพท่ีพวกเขาวาด และบอกครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขารักครอบครัวมาก 
เพยงใด 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด โดยให้เด็กขอบคุณพระบิดาบนสวรรค์สำหรับครอบครัว 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ิท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. หากเป็นการคในวัฒนธรรมของท่าน ให้เด็กแต่ละคนออกมาเล่าให้ฟ้งว่าช่ือของพวกเขามท่ีมาอย่างไร 

สิ่งนี้ทำไค้โดยการส่งข้อความสั้น ๆ ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ ในตอนจบบทท่ี 5 โคยขอให้คุณ 
พ่อคุณแม่เล่าให้ลูก ๆ ของพวกเขาหัเงว่าช่ือของลูก ๆ มท่ีมาอย่างไร (ดูหน้า 25) ให้อธิบายว่าเม่ือเรา 
เกิคมาครอบครัวของเราจะต้ังช่ือให้เรา ให้เด็กแต่ละคนเล่าให้คนอ่ืนฟิงว่าทำไมช่ือของเขาจงไค้รับการ 
ตั้งเช่นนั้น (หากเป็นไปไค้พ่านอาจต้องการที่จะติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแต่ละคนในระหว่าง 

สัปดาห์ เพ่ือเสือนพวกเขาให้เตรยมลูก ๆ ที่จะมาเล่าถงเรื่องชื่อของเขาหรอของเธอว่า ไค้รับการต้ังช่ือ 
นั้นเพราะเหตุใด) 
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2. ให้เด็กแต่ละคนนำภาพของครอบครัวของเขาหรอของเธอมาจากบ้าน (ให้เก็บภาพเหล่าน้ีจากเด็ก ๆ 
เสียต้ังแต่ตอนเร่ิมช้ันเรยนเพ่ือท่ีภาพเหล่าน้ีจะไต้ไม่ทำให้เด็ก ๆ หันเหความสนใจไปจากครู) เม่ือถง 
เวลา ให้เด็กท่ละคนแสดงรูปภาพและเล่าสักหน่ึงหรอสองอย่างท่ีพวกเขาชอบเก่ียวกับครอบครัวของ 
พวกเขา (หากท่านวางแผนท่ีจะใช้กิจกรรมเสริมข้อ 1 ค้วย ท่านอาจเพิ่มคำขอความร่วมมอโดยเขยน 
ฝากไปกับเด็กให้นำภาพครอบครัวมาช้ันเรยนพร้อมกับท่ีมาของช่ือเด็กต้วย โดยฝากในตอนจบบทเรยน 
ที่อิ) 

3. ร้องเพลงหรอพูดคำจากเนื้อเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "เราอยู่ท่ีน่ึค้วยกัน" ["Here We Are Together" 
(Children's Songbook, p. 261)] โดยใช้ช่ือสมาชิกของครอบครัว: 

เราอยู่ท่ีน่ึค้วยกัน อยู่ค้วยกัน อยู่ค้วยกัน 
โอ้ เราอยู่ท่ีน่ึค้วยกันในครอบครัวของเรา 
มคุณพ่อและคุณแม่และพี่สาวและพี่ชาย 
โอ้ เราอยู่ท่ีน่ีค้วยกันในวันท่ีแดดแสนสดใส 
ร้องเพิ่มเติมข้ออื่น ๆ โดยใช้ช่ือ คุณตา คุณปู คุณย่า คุณยาย คุณป้าและคุณลุง เพื่อให้ไต้เอ่ยถง 
ชื่อของสมาชิกทงหมด 
ย0ไกับเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงวางแผนสำหรับพวกเขาที่จะไค้อยู่กับครอบครัวที่รักและช่วย 
เหลอพวกเขา 

4. ให้เด็กแต่ละคนเอามอวางบนกระดาษแล้วเอาดินสอวาดตามรอยของฝ่ามอ ให้เด็กวาดรูปใบหน้าบน 
นิ้วมอเหล่านั้นเพื่อเป็นการแสดงถงสมาชิกของครอบครัว หรอใส่รูปหัวใจตรงกลางของรูปฝ่ามอน้ัน 
เพ่ือเป็นการแสดงถงความรัก ยากับเด็ก ๆ ว่าสมาชิกของครอบครัวก็เหมอนกับนิ้วมอเหล่านี้ซึ่งแต่ละ 
คนต่างมความสำคัญ 

5. ให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติท่ีจะทำให้เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนสามารถช่วยกันไค้อย่างไร 
โดยใช้สถานการณ์จากบทเรยนนี้หรออาจจะแต่งขื้นเองก็ไค้ 

6. ช่วยให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางตามคำกลอนต่อไปน้ีในขณะท่ีท่านกล่าว: 
ครอบครัวของฉัน 
ดุจดังนกที่อยู่บนต้นพฤกษา (กระพือแขนแทนปีก) 
ฉันเกิดมาในครอบครัวของตัวฉัน ( ชี้ตัวเอง) 
ที่ป้อนข้าวป้อนนิ้าทุกวี่วัน ( ทำท่ารับประทานอาหาร) 
สั่งสอนฉันเล่นสนุกสุขปลอดภัย (กระโคคและยิ้มกวางอย่างมควพลุ'ข) 

7. ร้องเพลงหรอพูดคำจากเนื้อเพลงต่อไปนี้ที่มท่วงทำนองเดยวกับเพลง "The Farmer in the Dell" ใน 
ขณะท่ีเด็ก ๆ จับมอกันและเดินเป็นวงกลม: 

ครอบครัวท่านรักท่านค 
ครอบครัวท่านรักท่านค 
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โอ้โฮ ครอบครัวท่านค 
ครอบครัวท่านรักท่านค 

เสือกเด็กคนหนึ่งให้ยนตรงกลางในวงกลมที่มเด็กจับมอกันเดินเป็นวงนั้นเมื่อท่านร้องข้อต่อ!ป: 

ครอบครัวนี้มคุณพ่อ 
ครอบครัวนี้มธุณฟอ 
โอ้โฮ ครอบครัวท่านค 
ครอบครัวนี้มคุณพ่อ 
ร้องข้อนซำอกโดยเปลี่ยนคำว่า คุณพ่อ เป็น คุณแม่ และ1ให้เด็กอกคนหนึ่งเข้าไปอยู่'ในวงกลมเพิ่ม 
อก ทำต่อไปจนกระทั่งไค้ใข้ชื่อสมาชิกของครอบครัวมากพอที่เด็กทุกคนจะได้เข้าไปอยู่ในวงกลมจน 
หมด ให้ร้องข้อแรกอกครงหน่ึงเม่ือเด็กท้ังหมดไค้ยนอย่ค้วยกัน 
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การประสูติของพระเยซูคริสต์ 
ได้นำความปีติยินดีมาส๒ก 

การเตรียม เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนรูสิกถงความปีติยินคในการประสูติมาของพระเยซูคริสต์ยังโลกน้ี 

จุดประสงค์ 1. ศกษาลูกา 2:1-20 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. นำปฏิทินทั้งสิบสองเสือนหรอทำเส้นเวลาสำหรับกิจกรรมวันคลายวันเกิด ทำเส้นเวลาโคยแบ่งแถบ 
กระคาษยาวออกเป็นสิบสองช่อง!1ท่า ๆ กัน และเขยนช่ือเสือนตามลำดับก่อนหลังลงไปในแต่ละช่อง 
นั้น 

3. หาวันท่ีท่ีเด็กแต่ละคนในช้ันเรยนของท่านเกิด โดยถามเลขานุการปฐมวัยหรอพนักงานวอร์ดหรอถาม 
จากพ่อแม่ของเด็ก 

4. โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานปฐมวัยของท่าน ให้เชิญคุณแม่หรอคนท่ีกำลังจะเป็นคุณแม่ใน 
เร็ว ๆ นี้มาเล่าให้เด็ก ๆ ทัเงอย่างสั้น ๆ ว่าเธอได้เตรยมสำหรับการเกิดมาของลูกอย่างไรบ้าง ให้เธอ 
พูดถงความรูสีกและความตื่นเตนของเธอด้วย 

5. เตรยมร้องเพลงหรือพูดเน้ือเพลง "ไกลออกไป ณ ที่ราบจูคยา" (เพลงสวด หน้า 103) 
6. อุปกรณ'การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. กระคาษแผ่นเล็ก ๆ และดินสอสำหรับแจกให้เด็กแต่ละคน 
ค. สกอตเทปหรอส่ิงใค ๆ ก็ได้ที่ใช้ในการติค 
ง. รูปภาพ 2-6 การประสูติ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 201; 62495) 

7. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านตองการใช้ 
หมายเหต : ในขณะท่ีท่านกำลังสนทนาเก่ียวกับการเกิดของเด็ก ให้ระวังต่อความรูสิกของเด็กบางคนใน 
ชั้นเรยนของท่านที่เป็นเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ถูกขอมาเลี้ยง ให้แน่ใจว่าพวกเขาเขาใจว่าการเกิดของ 
พวกเขาก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ายินคด้วยเช่นกัน 

ข้อแนะนำ 
ในการด0าเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

วันเกิดเป็นสิ่งที่พิเศษ 
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กจกรรมกระตุน 
ความสนใจ 

กิจกรรมปฏิทิน หรอ 
เส้นเวลา 

แขกรับเชิญพูด 

การสนทนา 

บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังคิดถึงวันที่พิเศษ อธิบายว่าท่านกำลังจะบอกใบ้ให้พวกเขาและขอให้พวกเขาฟิง 
คำบอกใบและให้ยกมอขี้นหากพวกเขารูว่าท่านกำลังคิดถงวันอะไร ให้ฮัมเพลงเก่ียวกับวันเกิดเช่นเพลง 
"สุขสันต์วันเกิด" หรอให้บอกใบ้อย่างอ่ืนอะไรก็ได้ท่ีจะทำให้เด็ก ๆ รูได้'โดยง่าย 

• วันพิเศษที่ครูกำลังคิดถึงอยู่นี้คอวันอะไร? 
• หนูชอบอะไรมากที่สุคในวันคลายวันเกิดของหนู? 

แจกกระดาษหร!)ดินสอ ให้เด็กแต่ละคนเขยนช่ือตนลงบนกระดาษ (ให้ช่วยเด็กเขยนช่ือพวกเขาหาก 
พวกเขาเขยนเองไม่ได้) 
แสดงปฏิทินหรอเส้นเวลา ให้เด็ก ๆ พูดชื่อของเสือนแต่ละเดอนตามท่าน ให้อ่านช่ือของแต่ละเสือนอก 
คร้ังหน่ึง คราวน้ีให้อ่านทิละเสือน แส้วเด็กท่ีเกิดในเสือนน้ีนออกมาติดช่ือของตนในช่องเสือนนนของ 
ปฏิทินหรอของเส้นเวลา 
• ท่านคิดว่าครอบครัวของท่านรูสืกอย่างไรเมื่อท่านเกิดมา? 

แนะนำคุณแม่หรอผู้ท่ีกำลังจะเป็นคุณแม่ ขอให้เธอแสดงความร้สิกของเธอเก่ียวกับการเตรยมสำหรับการ 
เกิดมาของลูกนอยของเธอ 
คุยกับเด็ก ๆ ถึงสิ่งที่ครอบครัวของพวกเขาอาจทำการเตรยมสำหรับการเกิดมาของพวกเขา เช่น การ 
สวดอ้อนวอนเพ่ึอขอให้พวกเขาแข็งแรง การเสือกช่ือ การจัดหาเส้ือผ้าของทารกและส่ิงอ่ืน ๆ ที่ตองใช้ 
การจัดเตรยมท่ีสำหรับให้ทารกนอน ช่วยให้เด็ก ๆ รูสืกว่าการเกิดของพวกเขาเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชม 
ยินคและน่าตื่นเต้น หากท่านมลูกท่านอาจต้องการท่ีจะเลาเก่ียวกับส่ิงท่ีท่านได้ทำ และเก่ียวกับความรูสก 
ของท่านเมื่อลูกเกิดมาในครอบครัวของท่าน 
เสือนเด็ก ๆ ว่า การเกิดและการไต้รับร่างกายทางกายภาพน้ีนเป็นส่วนท่ีสำคัญในแผนของพระบิดาบน-
สวรรค์ของเรา 

วันที่พระเยซูคริสต์ทรงประสูติมาเปีนวันทื่มห้ศจรรย์ 
บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขากำลังจะได้เรยนรูเกี่ยวกับการเกิดมาของทารก ซึ่งผู้คนได้เฝืารอคอยมาเป็นเวลา 
หลายปี นานมาแส้วท่ีศาสดาได้พยากรณ์ไวัว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะประสูติมา พระองค์จะทรงทำให้มันเป็น 
ไปได้สำหรับเราที่จะได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อกครั้งหนึ่ง ผู้คนจงเฝืารอคอยแส้วรอคอย 
เล่าสำหรับการประสูติมาของทารกนี้ 
• ทารกน้ีคอ,ใคร? (พระเยซูคริสต์) 

ชี้ให้เห็นว่าไม่มใครรูได้อย่างแน่นอนว่าพระเยซูจะทรงประสูติมาเมื่อใด คุณพ่อคุณแม่บางคนได้สอน 
ลูก ๆ ให้รอคอยเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่น้ีเพราะพวกเขารูว่าพระเยซูจะทรงแสดงทางท่ีถูกต้องในการดำรงชวิต 
และทำให้มันเป็นไปได้สำหรับทุกคนท่ีจะได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ หากปราศจากพระเยซูคริสต์ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเราจะไม่มใครสามารถได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ได้อิก 

การเตรยมสำหรับ ให้เด็ก 'ๆ แสร้งทำเป็นว่าพวกเขากำลังมชวิตอยู่ในสมัยโบราณ ก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์บอก 
เรื่องที่คัคแปลงเป็นละคร พวกเขาว่าพวกเขาเป็นเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ใกส้ ๆ กับเมองเบธเลเฮ็ม คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาได้สอน 

พวกเขาให้เฝืารอคอย 

การนำเสนอ1ของคร 
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เร่ืองจากพระคัมภร์ 
และ การสัคแปลง 
เป็นละคร 

เพลง 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 
และการสัคแปลง 
เป็นละครต่อ 

การประสูติมาของพระผู้ช่วยให้รอด คนน้ีพวกเขาจะออกไปท่ีห้องทุ่งเพ่ือช่วยคุณพ่อดูแลแกะของพวกเขา 
• หนูจะเอาอะไรติดตัวไปกับหนูด้วยเม่ือหนูจะออกไปกับคุณพ่อเพ่ือดูแลแกะ? (คำตอบอาจรวมท้ังส่ิงท่ี 

จะทำให้ร่างกายอบอุ่นเม่ือสวมใส่หรออาหารเพ่ือรับประทาน) 
ให้เด็ก ๆ หลับตาและจินตนาการถึงภาพต่อไปน้ี: 
ตอนเย็นได้มาถึง และคนเล้ียงแกะก็ได้ตอนแกะเข้ามาในฝูงเพ่ือพวกเขาจะได้นอนหลับอย่างเงยบ ๆ จน 
กว่าจะถึงเวลาเช้า คนน้ันห้องฟ้าดูแจ่มใสไม่มเมฆและควงคาวก็ได้เร่ิมโผล่ออกมา ในไม่ช้าห้องฟ้าก็เต็ม 
ไปด้วยควงดาวท่ีสุกสว่าง ทุกสิ่งสงบและเงยบ (พ่านอาจหร่ีไฟในห้องลงเพ่ือแสดงว่าเป็นกลางคน) 
เล่าเร่ืองท่ีเทพได้มาปรากฏต่อคนเล้ียงแกะตามท่ีพบใน ลูกา 2:8-18 ให้อ่านออกเสียงข้อความลักสอง 
สามข้อจากพระคัมภรไนขณะที่พ่านกำลังเล่าเรื่องนี้ 
ชให้เห็นว่าคนเลยงแกะเกิดความกลัวเมื่อพวกเขาเห็นเทพแต่เทพได้บอกพวกเขาว่า "อย่ากลัวเลยเพราะ 
เรานำ [ข่าว] ดิมายังพ่านทั้งหลาย" (ลูกา 2:10) 

ให้เด็ก ๆ แสดงพ่าทางกลัวอย่างเงยบ ๆ เหมือนละครใบ้เม่ือได้เห็นเทพ และแล้วให้แสดงท่าทางคิอกคิ 
ใจเมื่อได้รนสิ่งที่เทพพูด 
อธิบายว่าเทพได้บอกคนเล้ียงแกะถึงการประสูติของพระเยซู (ดู ลูกา 2:11) และบอกพวกเขาว่าจะพบ 
ทารกเยซูได้ท่ีไหน (ดู ลูกา 2:12) และแล้วทันใดน้ันเองคนเล้ียงแกะก็ได้ยินเหล่าเทพ "สรรเสริญพระ-
เจาว่า พระสิริจงมแค่พระเจ้าในท่ีสูงสุค ส่วนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมพ่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง', (ลูกๅ 
2:13-14) 
ร้องเพลงหรอพูดเนื้อเพลงข้อแรกของเพลง "ไกลออกไป ณ ที่ราบจูคยา" (เพลงสวด หน้า 103) ขอ 
ให้เด็ก ๆ ร่วมร้องไปกับพ่านด้วยหากพวกเขารู้จักเพลงนี้ 

ไกลออกไป ณ ที่ราบจูคยานั้น 
คนเลี้ยงแกะได้ยินเสียงเพลงสุขสันต์ 
สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า 
สรรเสริญพระเจ้าในท่ีสูงสุด 
สันติบนโลกและไมตร 
สันติบนโลกและไมตร 
อธิบายว่าเม่ือเทพได้กลับไปยังสวรรค์แล้ว คนเล้ียงแกะได้ตัดสินใจท่ีจะไปค้นหาพระกุมารเยซู (ดู ลูกา 
2:15) ให้เด็ก ๆ แสร้งทำท่าออกเดินทางไปกับคุณพ่อของพวกเขาเพ่ือไปยังเบธเลเฮ็ม เพ่ือค้นหาพระกุมาร 
เยซู (พ่านอาจต้องการท่ีจะเคล่ือนย้ายไปยังอกท่ีหน่ึงในห้องเรยน) 
แสดงรูปภาพ 2-6 การประสูติ 

• มใครบ้างในรูปภาพน้ี? 

อธิบายว่าคนเลี้ยงแกะหาทารกพบตามที่เทพได้บอกพวกเขา พระองค์ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าอ้อมและนอนอยู่ 
ในรางหญ้า (พ่านอาจต้องการอธิบายว่า ผ้าอ้อม หมายถึงผ้าเป็นช้ิน ๆ ที่ใช้พันห่อหุ้มทารก) คนเล้ียง 
แกะร้สีกกตัญญต่อหลายส่ิงหลายอย่างท่ีพวกเขาได้เห็นและไคยนเก่ียวกับพระเยซู และพวกเขาก็ได้บอก 
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บทที 7 

คนอ่ืน ๆ ถงส่ิงท่ีพวกเขาได้เห็นและได้ยินน้ัน (ดู ลูกา 2:17-18) 

สรป 
ให้เด็กออกมายนห,นาห้อง และเล่าให้หัเงสักหน่ึงอย่างท่ีได้เกิดข้ืนในขณะท่ีคนเล้ียงแกะกำลังเฝืาแกะของ 
พวกเขาอยู่ในคนน้ัน เน้นว,าผู้คนมากมายมความสุขกันเน่ืองจากการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดหลังจาก 
ได้รอคอยมาเป็นเวลานานแสนนาน 
บอกเด็ก ๆ ว่าพ่านเสืกมความสุขเพยงใคที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมายังโลกนี้ แสดงประจักษ์พยานของ 
พ่านว่าพระเยซูคอ พระผู้ช่วยให้รอดของโลกและบอกเด็ก ๆ ว่าการทำตามคำสอนของพระเยซูจะทำให้เรา 
ได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ลักวันหนึ่ง 
ห้าทายเด็ก ๆ ว่าเมื่อกลับไปบ้านให้เล่าให้ครอบครัวหัเงว่าพวกเขาได้เรยนรูเกี่ยวกับการประสูติของพระ-
เยซูคริสต์ 
ให้เด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนปิด โดยแนะนำให้เด็กแสดงความกตัญณูสำหรับการประสูติมาของพระเยซู 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของพ่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,' 
1. ช่วยเด็ก ๆ ให้แสดงเร่ืองท่ีเก่ียวกับการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด พ่านอาจต้องการนำสิ่งของบาง 

อย่างมาประกอบ เช่น ผ้าพันคอและตุกตาที่เป็นทารก 
2. ช่วยเด็ก ๆ ให้พูดคำต่อไปน้ีและทำท่าทางประกอบ "คร้ังหน่ึงฉันเป็นทารก" โดยใช้ทำนองเพลง "ยังม 

มนุษย่',หิมะ" (เพลงเด็ก หน้า 124) โดยทำท่าห่อตัวหรอย่อตัวในท่อนแรกท่ีร้อง และใช้ท่ายดตัวข้ืน 
สำหรับการร้องท่อนที่สอง 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก ทารก ทารก 
แต่ก่อนฉันเป็นทารก เล็ก เล็ก เล็ก 

บดน้ีฉันเติบโตข้ีน โตข้ืน โตขน 
บดน้ีฉันเติบโตข้ีน โต โต โต 

3. ร้องหรอพูดเนื้อเพลง "ในรางหญ้า" (เพลงเด็ก หน้า 26) หรอเพลง "แมร่ีกล่อมพระกุมาร" (เพลงเด็ก 
หน้า 28) หรือเพลง "โอ้ลูกน้อยหลับเถิดหนา" (เพลงเด็ก หน้า 30) เน้ือเพลงเหล่าน้ีมอยู่ในตอนท้าย 
ของหนังสือน้ีแล้ว 

4. กดรอยหรือทำสำเนาภาพพระกุมารเยซูและรางหญ้า (หาได้ท่ีตอนท้ายของหนังสือน้ี) สำหรับให้เด็กแต่ 
ละคน ให้เด็กแต่ละคนระบายสีและติดฟางหญ้า ด้วยหญ้าแห้ง หรือด้วยเส้นด้ายบนรางหญ้าน้ันเพ่ือ 
เป็นท่ีอันอ่อนนุ่มสำหรับให้เด็กทารกนอน แส้วให้เด็กระบายสีพระกุมารเยซู ช่วยเด็ก ๆ ตัดรูปภาพพระ 
กุมารเยซูออกมาและเอาไปติดไว้บนรางหญ้าที่ทำเสร็จแส้วนั้น 

การให้เด็กมส่วนร่วม 

ประจักษ์พยาน 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยทำให้ศรัทธาของเด็กแต่ละคนเข้มแข็งข้ืนว่าพระบิคาบนสวรรค์จะทรงช่วยเหลอ และประทานพร 
ให้กับเราในยามที่เราต้องการ 

การเตรยม 1. ศกษามัทธิว 2:1-15; 19-20 โคยมการสวคอ้อนวอนควย 

2. ทำกระคาษเป็นรูปวงกลมเพื่อแจกให้กับเด็กแต่ละคนโคยทำให้มขนาคใหญ่พอที่เด็ก ๆ จะวาครูป 
ใบหน้าของพวกเขาในวงกลมนั้นไค้ เจา ะรูท่ี บน,ขอบวง กลม นั้น และ เขย น'ข้อ ความ^พระบิดาบI 
สวรรค์ทรงเฝาดูฉัน ไว้รอบ ๆ ขอบของวงกลมน้ัน 

3. เตรยมแบ่งใ]นประสบการณ'ส่วนตัวของท่านเม่ึอท่านรูสีกว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงเฝืาดูท่าน และทรง 
คุ้มครองท่าน เช่นในกรณท่ีท่านไค้รับการคุ้มครองให้รอคพ้นจากอุบัติเหตุ เม่ือท่านต้องแกไขใ]ญหา 
หรอเม่ือท่านต้องการการปลอบโยนใจ หรออาจจะเชิญสมาชิกของสาขาหรอวอร'คของท่านให้มาท่ีช้ัน 
เรยนและแบ่งปีนประสบการณ'ทำนองนี้โคยต้องไค้รับอนุมัติจากประธานปฐมวัยของท่านเสืยก่อน 

4. เตรยมร้องหรอพูคเน้ือเพลง "พระบิคาท่ีรัก ข้าฯ ขอบพระทัย" (เพลงเด็ก หน้า 13) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ 
ตอนห้ายของคู่มอนี้แลว 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. ของขวัญช้ินเล็ก ๆ สำหรับเด็กแต่ละคน เช่น คอกไม หรอหินท่ีสวยงาม หรอข้อความแสดงความ 

ซาบซงส้ัน ๆ 
ค. ดินสอเทยนหรอคินสอ 
ง. เชิอกเส้นยาว ๆ สำหรับเด็กแต่ละคน 
จ. รูปภาพ 2-7 นักปราชญ์ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 203; 62120) รูปภาพ 2-8 การต่อสู้ในอยิปต่' (ชุค 

ภาพพระกิตติคุณ 204; 62119) รูปภาพ 2-9 เควิค โอ. แมคเคย์ เม่ือเป็นเด็ก 

6. เตรยมสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำหลายสิ่งเพื่อเรา 
41 

พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงเฝ็าดูแลฉัน 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพลง 

เร่ืองจากพระคมภร' 

เร่ืองจากพระคัมภร' 

ขอให้เด็ก ๆ หลับตา เอาของขวัญช้ินเล็ก ๆ ที่เตรยมมาวางไว้บนตักของพวกเขาแล้วขอให้พวกเขาเปิค 
ตาขน ให้พวกเขาไค้มโอกาสสักเล็กนอยท่ีจะพูดถึงความคใจท่ีคิดไม่ถึงน้ัน 
• หนูคิดว่าใครเอาของขวัญนี้มาวางไว้บนตักของหนู? 

• ทำไมหนูจงคิดว่าครูเป็นผู้ให้ของขวัญนั้น? 

• มคนอ่ืนอิกบ้างไหมท่ีทำส่ิงด ๆ สำหรับหนู? (คุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว เพ่ือน พระบิดาบนสวรรค์) 
• พระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงกระทำอะไรบ้างเพ่ือหนู? (คำตอบอาจรวมถึง การวางแผนเพ่ือเราจะไค้มายัง 

โลกน้ี การให้ครอบครัวกับเรา และการส่งพระเยซูคริสต์ให้มายังโลกน้ีเพ่ือทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรา) 

ให้ร้องเพลงหรอพูดเน้ือเพลง "พระบิดาบนสวรรค์ ข้าฯ ขอบพระทํย" (เพลงเด็ก หนา 13) กับเด็ก ๆ 

อธิบายว่าสิ่งหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงกระทำเพื่อเราก็คอทรงช่วยคุ้มครอง และทรงปลอบโยนใจ 
เราเม่ือเรามปีญหา หากเรามศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จะทรงประทานกำลังใจให้กับเราและ 
ช่วยเราให้ทำการตัดสินใจที่คไค้เกี่ยวกับการจัดการกับปีญหาของเรา 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงคุ้มครองพระกมารเยซู 

แสดงรูปภาพ 2-7 นักปราชญ์ เล่าเร่ืองนักปราชญ์ค้นหาพระกุมารคริสต์ ตามท่ีพบใน มัทธิว 2:1-12 
อธิบายว่ากษัตริย์ไค้ทรงบอกกับพวกนักปราชญ์ว่าพระองค์ทรงตองการที่จะนมัสการ หรอแสดงความ 
รักสำหรับพระกุมารคริสต์ (ฟานอาจต้องการอธิบาย\\พระกุมารคริสต์ก็คอชื่ออกชื่อหนึ่ง'ของพระกุมาร 
เยซูน่ันเอง) แต่กษัตริย์เฮโรดทรงต้องการทำอันตรายพระเยซู ให้อ่าน มัทธิว 2:12 และอธิบายว่าพระ-
บิดาบนสวรรค์ไต้ทรงคุ้มครองพระเยซูโดยทรงบอกให้นักปราชญ์ไม่ใบ้กลับไปหากษัตริย์เฮโรคอก 
แสดงรูปภาพ 2-8 การต่อสู้ในอิยิปต์ เล่าเร่ืองท่ีพบไค้ใน มัทธิว 2:13-15 ให้อ่านข้อท่ี 13 และอธิบายว่า 
ประหารหมายถึง การฆ่า 
• ทำไมเทพจึงมาปรากฏต่อโจเซฟ? (ดู มัทธิว 2:13) 

• ทำไมเทพจึงบอกให้โจเซฟหนิไปอิยิปต์? (เพ่ือท่ีกษัตริย์เฮโรคจะไม่ทรงสามารถหาพระเยซูพบ) 
• ทำไมกษัตริย์เฮโรคจึงทรงต้องการประหารพระกุมารเยซู? (พระองค์ทรงหวาดกลัวว่าพระเยซูจะทรง 

เจริญเติบโตขื้นและแย่งตำแหน่งกษัตริย์ของพระองค์) 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงเฝืาดูและคุ้มครองพระเยซูโดยทรงเสือนโจเซฟให้พาพระเยซู และนาง 
มารย์หน1ไปอยิปต์ พระบิคาบนสวรรค์ทรงเสืาดูแลพระเยซูเสมอ 

ให้อ่าน มัทธิว 2:19-20 
• ทำไมเทพจึงมาปรากฏต่อโจเซฟอิกครั้งหนึ่ง? (คู มัทธิว 2:20) 
• ทำไมจึงปลอดภัยแล้วสำหรับโจเซฟ นางมารย์ และพระกุมารเยซูท่ีจะกลับไปอิสราเอล? (เพราะกษัตริย์ 

เฮโรคไค้ส้ินพระชนม์แล้ว คู มัทธิว 2:19-20) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเฝึาดูแลพวกเรา 
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บทที่ 1 

การสนทนา เตอนเด็ก ๆ ว่าเราแต่ละคนเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงเฝืาดูแลเราเหมือนกับท่ีทรงเฝืา 
ดูแลพระเยซูเมื่อเราเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระองค์ และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลอพระองค์จะทรง 
ช่วยเรา (ท่านอาจต้องการช้ีให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ช่วยเราเสมอ แต่บางคร้ังพระองค์อาจไม่ทรงช่วย 
เราในรูปแบบที่เราต้องการให้ช่วยเสมอไป) 
• หนูสามารถขอให้พระองค์ช่วยไค้อย่างไร? (โดยการสวดอ้อนวอน) 

• พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยท่านไค้อย่างไรเม่ือหนูไม่สบาย? เม่ือหนูเหงา? เม่ือหนูกลัว? 
เร่ืองเล่า แสดงรูปภาพ 2-9 เดวิด่ โอ. แมคเคย์ เม่ือเป็นเด็ก ชี้ไปที่รูปของเดวิด โอ. แมคเคย' (ท่านกำลังน่ังบน 

ตักของคุณพ่อของท่าน) และบอกเด็ก ๆ ว่า เด็กคนน้ีเจริญเติบโตข้ืนเพ่ือเป็นประธานคนท่ีเก้าของ 
ศาสนาจักรฯ ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับประสบการณ์ของท่านเม่ือท่านเป็นเด็กเล็ก ๆ ะ 
"คนวันหน่ึงท่ีคุณพ่อของพ่านไม่อยู่ห้าน.... เดวิดไค้ยินเสียงรอบ ๆ บ้าน และร้สีกแน่ใจว่าเป็นเสียงของ 
ขโมย พ่านร้ว่าคุณแม่ของพ่านก็จะต้องร้สีกกลัวเหมือนกัน หากเธอไค้ยินเสียงน้ีและพ่านหวังว่าเธอคงจะ 
ไม1ไค้ยินเสียงน้ี ขณะท่ีพ่านนอนอยู่ท่ีน่ันค้วยอาการท่ีต่ืนเต็มท่ี.... พ่านไค้ตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่คุณพ่อคุณ 
แม่ของพ่านไค้สอนให้พ่านทำ-น่ันคอ การสวดอ้อนวอน พ่านมักจะสวดอ้อนวอนโดยการคุกเข่าอยู่ที่ข้าง 
เตยงของพ่านเสมอ ดังนั้นคราวนี้พ่านก็รูสีกว่าพ่านต้องลุกออกจากเติยงเพื่อคุกเข่าและสวดอ้อนวอน การ 
ปีนออกมาจากเติยงเป็นการทดสอบที่ยาก มันทำให้พ่านต้องใช้พละกำลังทั้งหมดและต้องใช้อำนาจทาง 
ใจท้ังหมดเพราะว่าพ่านกลัวมาก แต่ในท่ีสุคพ่านก็ออกมาไค้ 
"ในขณะที่พ่านคุกเข่าลงที่ข้างเตยง พ่านไค้สวดอ้อนวอนอย่างกระตอรอรนค้วยศรัทธาอย่างแห้จริง 
และแล้วมันก็ชัดเจนราวกับคนหน่ึงกำลังพูดอยู่กับอกคนหน่ึง พ่านไค้ยินเสียงเสียงหนึ่งพูดกับพ่านว่า "ไม่ 
ต้องกลัวนะ จะไม่มอะไรทำอันตรายเจ้า" เดวิดจงปีนกลับข้ีนเตยงและหลับต่อไปอย่างรวดเร็ว (Marie 
F. Felt, "David: A Boy of Promise," Instructor, Sept. 1969, p. 330) 

เร่ืองเล่า เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับเอ็ลเดอร'สิว บ. บราวน์ ผู้ซึ่งต่อมาไค้เป็นอัครสาวกในศาสนาจักรฯ: 
"หากข้าพเจ้ามฝืนร้ายในเวลากลางคนในตอนท่ีข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าจะตกใจตื่นและตะโกนเริยก "คุณ 
แม่ครับ คุณแม่อยู่ที่นั่นหรอเปล่าครับ?" เน่ืองจากห้องของคุณแม่อยู่ติดกับห้องของข้าพเจ้า เธอจงไค้ยิน 
ข้าพเจ้าและจะตอบข้าพเจ้าทันทํว่า "อยู่จ้ะลูก แม่อยู่น่ี" 
"หลายปีต่อมาเม่ือข้าพเจ้าไค้จากไปเพ่ือเป็นผู้สอนศาสนาท่ีประเทศอังกฤษ คุณแม่เติอนข้าพเจ้าว่าเธอจะ 
ไม่ไค้อยู่ใกล้ ๆ ข้าพเจ้าเพื่อตอบเมื่อข้าพเจ้าเริยกหาเธอ แต่พระบิดาบนสวรรค์ของเราจะทรงอยู่ท่ีน่ันเสมอ 
"หลาย ๆ คร้ังในการเป็นผู้สอนศาสนาของข้าพเจ้าและแม้ตลอดช่วิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องหา: "พระ-
บิดา พระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ันหรอเปล่า?" และข้าพเจ้าไค้รับคำตอบเสมอ" (in Joleen Meredith, "Friend 
to Friend," Friend, Aug. 1975, p. 7) 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์อาจจะไม่ทรงตรัสกับเราค้วยการออกเสียงดัง ๆ แต่พระองค์ทรงเฝืาดูแลเรา 
เสมอ บางคร้ังเพ่ือช่วยเหลอเราโดยการให้เรามความร้สีกสงบหรอโดยการให้ความคิดในจิตใจของเรา 

การนำเสนอของครู แบ่งปีนประสบการณ์ล่'วนตัวของพ่านเม่ือพ่านร้สีกว่าพระบิดาบนสวรรค์1!ค้ทรงเฝืาดูแลพ่าน และไค้ทรง 
หรอ แขกรับเชิญพูด คุ้มครองพ่าน หรอให้สมาชิกของสาขาหรอของวอร'ดท่ีไค้รับเชิญมาแบ่งปีนประสบการณ์ 
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แจกกระดาษท่ีเป็นรูปวงกลมและดินสอเทํยนให้'เด็กแต,ละคน ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปหน้าของตนเองบน 
กระดาษท่ีเป็นรูปวงกลมน้ัน รอยเชอกเข้าไปในรูท่ีเจาะไว้เพ่ือท่ีเด็ก ๆ จะสามารถสวมไว้ท่ีคอไค้ ให้ท่าน 
อ่านหรอให้เด็ก ๆ อ่านข้อความที่อยู่บนกระดาษนั้น 
สรุป 

แสคงประจักษ์พยานของท่านว่าเช่นเคยวกับท่ีพระบคาบนสวรรค์ทรงรักและเฝืาคูแลพระเยซูคริสต์ เม่ือ 
พระองค์ทรงประทับอยู่บนโลกน้ี พระบิดาบนสวรรค์ก็ทรงรักและเฝืาดูแลเราแต่ละคนเช่นกัน 

ชี้ไปที่เด็กคนหนึ่งและพูดว่า "พระบิคาบนสวรรค์ทรงเฝืาดูแล....(ช่ือของเด็ก) เสมอ" ให้พูดเช่นน้ีไปจน 
ครบเด็กทุกคน 
กระตุ้นเด็ก ๆ ที่จะไว้วางใจพระบิดาบนสวรรค์และที่จะทูลขอการคุมครองจากพระองค์ในการสวดออน-
วอนของพวกเขาคนนี้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด โดยขอให้เด็กแสดงความกตัญณูต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับความ 
รักและการช่วยเหลอจากพระองค์ 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, 

ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เต'รยมกระคาษท่ีเขยนสถานการณ๙ต่าง ๆ ไว้หลาย ๆ ชิ้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เด็ก ๆ จะสามารถขอ 

ความช่วยเหลอจากพระบิคาบนสวรรค์ไค้ เอากระคาษเหล่าน้ีใล่'ในภาชนะแล้วให้เด็ก ๆ ผลัดกันหยิบ 
กระดาษเหล่านี้ขื้นมาแล้วบอกว่า พวกเขาแต่ละคนสามารถทำอะไรไค้ห้างในสถานการณ์ของแต่ละ 
เรื่องตามที่เขยนไว้บนกระดาษนั้น ท่านอาจต้องการใช้สถานการณ์ที่ท่านคิดขื้นเอง: 
ก. ครอบครัวของหนูกำลังจะออกเดินทาง คุณพ่อคุณแม่ของหนูเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของ 

ครอบครัวในขณะที่เดินทาง 
ข. น้องสาวคนเล็กของหนูไม่สบาย และอยู่ในโรงพยาบาลหนูเป็นห่วงเธอ 
ค. หนูเกิดหลงทางในขณะที่ออกไปเดินทางไกลกับครอบครัว 
ง. หนูขาหักและหนูก็เบ่ือท่ีต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวด และการเข้าเฟือกท่ีไม่สะดวกสบายน้ีหนูรูสิก 

หงุคหงิคมาก 
จ. วันนี้เป็นวันแรกของหนูที่จะไปชั้นเรยนปฐมวัยในวอร์คใหม่หรอในสาขาใหม่และหนูกลัว 

2. วางเก้าอ้ีเกะกะไว้ท่ัวไปในช้ันเรยนแล้วบอกเด็ก ๆ ว่าเก้าอี้ก็เปรยบเสมอนกับปีญหาในชวิตของเรา 
ให้เอาผ้าปีคตาเด็ก ๆ และให้บอกทางพวกเขาให้เดินโคยใช้คำพูดบอกทางให้ อธิบายว่าแม้ว่าเราไม่ 
สามารถเห็นพระบิดาบนสวรรค์ไต้ การทำตามพระบัญญัติของพระองค์จะช่วยเราไค้ตลอดชวิตของเรา 
หากเด็ก ๆ เดินชนเก้าอ้ี อธิบายว่าเราอาจเดินชนปีญหาไค้ในชวิตของเรา และเราสามารถทูลขอให้ 
พระบิดาบนสวรรค์ช่วยปลอบโยนใจเราและช่วยเราให้สามารถจัดการกับปิญVทของเราไค้ ให้เด็กคนท่ี 
ต้องการมส่วนร่วมเข้ามาปิดตาเพื่อเดินในห้องโคยมการบอกนำทาง 

3. ร'องหรอพูคเน้ือเพลงท้ังสองข้อของเพลง "พระบิคาทรงเฝืาดูแลเราทุกคน" [ ' G o d Is W a t c h i n g Ove r 

กิจกรรมศิลปะ 

ประจักษ์พยาน 
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Air (Children's Songbook, p. 229)] หรอเพลง "ฉันรูว่าพระบิคาทรงพระชนม์,, (เพลงเด็ก หน้า 
6) เน้ือเพลง "ฉันรูว่าพระบิคาทรงพระชนม์" มอยู่ในตอนท้ายของหนังสือน้ี 
พระเจ้าทรงเสืาดูแลพวกเราทุกคน 

พระผู้เป็นเจ้าไค้ทรงนับไวในท้องฟ้า 
ควงดาวทั้งหล้าที่ส่องแสงเบื้องไกล 
โลกช่างแสนกว้างใหญ่ และนกกระจอกก็เล็ก 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝืาดูแลเด็กทุกคน 
พระองค์ทรงจำคนและวัน 
เด็กทุกคนที่ทำงานหรอเล่น 
พระองค์จะทรงสอนหนูว่าให้ทำอะไร 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝืาดูแลหนู 
(Original title: "Loving Care" From Tuning Up of THE WORLD OF MUSIC series, © 
1936 by Silver Burdett & Ginn. Used by permission) 
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9 พระเยซูทรงเคยเป็น 
เด็กเหมอนกันกับฉัน 

การเตรืยม เพ่ือช่วยให้ความปรารถนาของเด็กแต่ละคนเข้มแข็งข้ีนในการท่ีจะเป็นเหมอนกับพระเยซูคริสต์ โดยการ 
เพิ่มพูนความรูของตนในเรึ่องของพระเยซูตอนที่พระองค์ทรงเป็นเด็ก 

จดประสงค 1. ศกษาพระคัมภร'ต่อไปน้ีโคยมการสวดออนวอนด้วย ม'ทธิ'ว 2:19-23 และสูกา 2:40-52 และ หลัก 
ธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 11 

2. ใช้กระดาษและไม้เพ่ือทำเป็นหนังสือม้วนตามท่ีแสดงในรูปภาพ 2-12 โรงเรยนสอนพระคัมภรไบเบิล 
และ,พรรณนา1ในบทเรยน เขยนข้อความใน ลูกา 2:52 ไว้บนหนังสือม้วน 

3. เตรยมร้องหรอพูดเน้ือเพลง "ครงหน่ึงพระเยซูเคยเป็นเด็ก" ทั้งสองข้อ (เพลงเด็ก หน้า 47) หากเป็น 
ไปไค้ขอให้ผู้นำเพลงของปฐมวัยมาช่วยแกเด็กให้ร้องเพลงน้ีในเวลาสำหรับการร้องเพลง ก่อนอาทิตย์ 
นี้และในระหว่างอาทิตย์ที่สอนบทเรยนนี้ค้วย 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. ของใช้ของเด็กทารก เช่น ขวดนม ผ้าห่ม และของเล่นท่ีมเสียงกรุงกรง 
ค.แผนผัง ลสด. (ดู บทที่ 1) 
ง. รูปภาพ 2-10 ชิวิตครอบครัวตามพระคัมภร์ไบเบิล รูปภาพ 2-11 ชวิตในวัยเยาว์ของพระเยซูคริสต์ 

(ชุดภาพพระกิตติคุณ 206; 62124) โรงเรยนพระคัมภรไบเบิล รูปภาพ 2-13 เด็กชายเยซูใน 
พระวิหาร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 205; 62500) 

5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเคยเปีนเด็ก 
ส่งของใช้สำหรับทารกไปรอบ ๆ และให้เด็ก ๆ ไต้จับและถอไว้ อธิบายว่าส่ิงของเหล่าน้ีมไว้สำหรับทำ 
อะไร ชี้ให้เห็นว่าครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเคยเป็นเด็ก 
• หนูคิดว่าพระเยซูทรงเคยใช้สิ่งของเหล่านี้หรอไม่? 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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ช่ให้เห็น'ว่า สิ่งของบางอย่างที่พระเยซูทรงมเมื่อพระองค์ทรงเป็นเด็กทารกนั้นเป็นสิ่งที่คล้ายคลงกันกับสิ่งที่ 
เด็ก ๆ ในสมัยน้ีมเม่ือพวกเขาเป็นเด็กทารก แต่ของบางอย่างก็แตกต่างกันมาก อธิบายว่าในบทเ1ยนน้ี 
เด็ก ๆ จะได้เ1ยนรูเก่ียวกับพระชนม์ช่พของพระเยซูเม่ือพระองค์ทรงเป็นเด็ก 
พระเยซูทรงมีป้าน 

การสนทนารูปภาพ แสดงรูปภาพ 2-10 ชวิตครอบครัวตามพระคัมภรไบเบิล บอกเด็ก ๆ ว่านี้คอบ้านที่ผู้คนในนาซาเร็ท 
อาศัยอยู่นาซาเร็ทคอเมืองท่ีพระเยซูทรงเจริญเติบโตข้ึน (ดู มัทธิว 2:23) และพระเยซูคงจะทรงเคย 
อาศัยอยู่ในบ้านลักษณะแบบน้ี ให้'เด็ก ๆ ศกษารูปภาพแล้วให้คุยเก่ียวกับรูปภาพน้ีและให้พวกเขาถามคา-
ถาม หากเด็ก ๆ ไม่มคำถาม ท่านอาจต้องการถามด้วยคำถามที่คล้ายกับคำถามต่อไปนี้: 

• หนูคิดว่าครอบครัวนอนกันท่ีตรงไหน? (ช้ีไปท่ีเส่ือท่ีหญิงคนหน่ึงกำลังเก็บ และต้ท่ีอยู่ข้างหลังเธอซ่ึง 
ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เก็บเสื่อม้วนอื่น ๆ อธิบายว่าหลังคาบ้านค่อนข้างแบนและมบันไดท่ีอยู่ข้างนอก 
บ้านขึ้นไปสู่หลังคา บางทํเด็ก ๆ อาจนอนบนหลังคาก็เป็นได้) 

• เด็กทารกในบ้านนี้จะนอนที่ตรงไหน? (ช้ีไปท่ีเตยงนอนของเด็ก อธิบายว่าโจเซฟเป็นช่างไม้และ 
สามารถทำเตยงเด็กแบบนี้สำหรับพระกุมารเยซู) 

• หนูคิดว่าเหยอกใหญ่น้ันใช้สำหรับทำอะไร? (บางคร้ังก็ใช้ใส่น้ัา นั้าทงหมดที่ครอบครัวใช้จะนำมาจาก 
บ่อในหมู่บ้านเพราะไม่มนั้าประปาภายในบ้าน บ่อนั้าเป็นหลุมลกลงไปในดินที่มนั้าสะอาดขังไว้) 

• ผู้หญิงที่นั่งอยู่บนพื้นกำลังทำอะไร? (บดเมล็ดพชเพ่ือทำขนมปีง) 
• เนื่องจากไม่มไฟฟ้า พวกเขาใช้แสงสว่างในบ้านจากอะไร? (พวกเขาใช้น้ัามันจากตะเกยงช้ีไปท่ี 

ตะเกิยงท่ีอยู่บนต่ังเบ้ืองหลังหญิงท่ีกำลังบดเมล็ดพช บางทํเหยอกน้ันอาจใช้สำหรับใส่น้ํามันเพ่ือใช้จุด 
ตะเกยง) 

การสนทนารูปภาพ แสดงรูปภาพ 2-11 ช่วิตในวัยเยาว์ของพระเยซูคริสต์ 
• ใครคอคนท่ีอยู่ในรูปภาพน้ี? (พระเยซูและโจเซฟ) 
• พวกเขากำลังทำอะไร? 
อธิบายว่าพระเยซูคงจะช่วยโจเซฟในการทำงานด้วย และโจเซฟคงจะสอนพระเยซูเพ่ือเป็นช่างไม้เหมือน 
กับตัวเขา (ดู มาระโก 6:3) 
• หนูคิดว่าพระเยซูได้ทรงเรยนเอะไรอกในบ้านของพระองค์? 

เน้นว่าในบ้านพระเยซูทรงได้รับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสดา เหมือนกับเร่ืองท่ีเราได้อ่านในพระคํ,มภร์ 
ไบเบิล พระองค์ได้รับการสอนให้สวดอ้อนวอน และท่ีจะเสือกส่ิงดเหมือนกับท่ีเราได้รับการสอนจาก 
บิดามารคาของเรา มารย่และโจเซฟมศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์เหมือนกับท่ีเราม 
พระเยซูทรงทำหลายอยางเหมอนเด็กชายทั่ว ๆ ไป 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ยึ่นมือออกมา ให้ท่านพูดถงช่ืออาหารท่ีแตกต่างกันท่ีพวกเขาอาจรับประทาน บอกให้เด็ก ๆ 
หงายฝ่ามือขึ้นหากพวกเขาคิดว่าพระเยซูอาจเคยเสวยพระกระยาหารเหล่านั้น และให้ควาฝ่ามือลงหาก 
พวกเขาคิดว่าพระองค์ไม่เคยเสวยพระกระยาหารเหล่าน้ัน ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เอ่ยชื่ออาหารที่เด็ก ๆ เคย 
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การสนทนารปภาพ 

การแสดง 
หนังสือม้วน 

การนำเสนอของคร 

รับประทานและเป็นอาหารที่พระเยซูอาจเคยเสวยด้วย เช่น ขนมปีง ปลา เนื้อแกะ นื้าผื้ง ผลองุ่น ลูก 
มะเด่ือแห้ง ลูกอินทผลัมแห้ง และ'นานม 
• หนูคิดว่าชวิตตอนเป็นเด็กของหนูต่างกับของพระเยซูอย่างไร? 
• หนูคิดว่าชวิตตอนเป็นเด็กของหนูเหมอนกันกับของพระเยซูอย่างไร? 

ให้เด็ก ๆ สนทนากันถงส่ิงท่ีพวกเขาทำ ซึ่งพระเยซูคริสต์อาจทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงเป็นเด็กชาย 
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจว่ิงส่งจดหมาย ช่วยคุณพ่อคุณแม่ เล้ียงห้อง ร้องเพลง เล่นเกมว่ิงแข่งกัน หรอ 
ขี่ม้า แนะนำว่าพระเยซูอาจทรงเคยกระทำส่ิงเหล่าน้ีหรอส่ิงท่ีคล้ายคลงกันน้ี (ตัวอย่างเช่น พระเยซูอาจไม่ 
เคยทรงม้า แต่อาจเคยทรงลาเป็นต้น) 

พระเยซูทรงสีกษไพระค้มภืร์ 
แสดงรูปภาพ 2-12 โรงเรยนพระคมภรไบเบิล อธิบายว่าเด็กชายแห่งนาซาเร็ทไปโรงเรยนท่ีเป็นธรรม-
ศาลาหรอเป็นโบสถ์ ครูของโรงเรยนเป็นหัวหน้าของธรรมศาลาของหมู่บ้านซ่ึงเรยกว่า รับบ 
ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า รับปี พร้อม ๆ กัน 
อธิบายว่านอกจากได้รับการสอนท่ีบ้านแล้ว พระเยซูอาจจะไปโรงเรยนแบบท่ีว่าน้ีด้วย 
• โรงเรยนน้ีแตกต่างจากโรงเรยนของหนูอย่างไร? (คำตอบอาจรวมถง การแต่งกายของเด็กชายท่ีท่ี 
พวกเขาน่ัง และโต๊ะท่ีพวกเขาใช้เขยน) 
อธิบายว่าในช่วงเวลาน้ันเด็กผู้หญิงไม่ได้ไปโรงเรยน พวกเธอได้รับการสอนท่ีบ้านโดยคุณแม่ของพวกเธอ 

ชี้ให้เห็นว่าโรงเรยนในเวลานั้นไม่มหนังสือเลยแม้สักเล่ม ในเวลาของพระเยซูเด็กผู้ชายเรยนท่ีจะอ่านจาก 
หนังสือม้วน ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า หนังสอม้วน 

แสดงให้เด็ก ๆ ดูหนังสือม้วนที่พ่านได้ทำขื้น อธิบายว่าหนังสือม้วนน้ีจะเป็นม้วนกระดาษแผ่นยาว ซึ่งม 
ข้อความเขยนไว้ ขอบกระดาษแต่ละด้านยคไว้ด้วยไม้กลม ๆ เม่ือคล่ีม้วนด้านหน่ึงออก อกด้านหน่ึงก็จะ 
ม้วนเข้า ดังนั้นส่วนที่จะมองเห็นเพื่ออ่านจงมขนาดประมาณหนึ่งหน้ากระดาษของหนังสือในปีจจุบันนี้ 
ให้แสดงให้เห็นถงเร่ืองน้ีโดยการสาธิตกับหนังสือม้วนท่ีพ่านได้ทำขน แล้วให้เอาหนังสือม้วนเก็บไว้จน 
กระทั่งถงช่วงทายของบทเรยน 
อธิบายว่า หนังสือม้วนท่ีเด็กชายเรยนท่ีโรงเรยนได้บรรจุส่ิงท่ีเป็นคำสอนของศาสดาผู้1!ด้เคยอาศัยอยู่ก่อน 
ที่พระเยซูคริสต์จะทรงประสูติมา แสดงส่วนของพระคัมภรไบเบิลท่ีเป็นภาคพันธสัญญาเดิม บอกเด็ก ๆ 
ว่าส่วนนี้ของพระคัมภิร์ไบเบิลได้บรรจุเรื่องที่ได้เขยนและเรื่องราวบางเรื่องที่มอยู่ในหนังสือม้วนเหล่านี้ 

ให้เด็กช้ีไปท่ีหนังสือม้วนท่ีรับบในรูปภาพกำลังถอและหนังสือม้วนท่ีอยู่ในกล่องท่ีอยู่ข้าง ๆ รับบนั้น 
อธิบายว่าเด็ก ๆ เรยนร้ท่ีจะอ่านและเขยนจากหนังสือม้วน ซึ่งสิ่งนี้เปรยบได้กับการอ่านและเขยนของเรา 
จากพระคัมภรไบเบิล 
แสดงรูปภาพ 2-13 เด็กชายเยซูในพระวิหารและให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน ลูกา 2:41-50 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่านางมารย์และโจเซฟมความกลัวและมความกังวลสักเพยงใดเม่ือเวลาคาของวัน 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 
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แรกท่ีพวกเขาเดินทางเม่ือพวกเขาไม่สามารถคนหาพระเยซูพบ พวกเขารบกลับไปท่ีเยรูซาเล็ม และสัน 
หาพระองค์ถงสามวันก่อนที่พวกเขาจะไค้พบพระองค์ 
• นางมารย์และโจเซฟพบพระเยซูท่ีไหน? 
• พระเยซูทรงกำลังฟ้าอะไรในพระวิหาร? (คู ลูกา 2:46) 

อธิบายว่าพระเยซูทรงกำลังเดินกับพวกผู้ชายซ่ึงเป็นพวกท่ีไค้เคยศกษาพระคัมภีร์มาอย่างโชกโชน พวก 
ผู้ชายเหล่านี้แปลกใจมากที่เห็นว่าพระเยซูทรงมความเมากมายให้อ่าน ลูกา 2:47 ออกเสืยงอธิบายว่า 
คำว่า ประหลาดใจ หมายความว่า แปลกใจเหลอเช่ือ 

เราสามารถเป็นเหมอนพระเยซูคริสต์ไดมากขี้น 
การสนทนา อธิบายว่าพระเยซูทรงกลับมาท่ีนาซาเร็ทพร้อมค้วยนางมารย์และโจเซฟ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีน่ัน 

ให้หยิบหนังสือมวนท่ีท่านไค้ทำและให้อ่าน ลูกา 2:52 อธิบายว่าคำว่า จำเริญขื้น หมายความว่า เจริญ 
เติบโตขื้น 
• พระคัมภีร์ข'อน้ีหมายความว่าอย่างไรเม่ือกล่าวว่า พระเยซูทรงจำเริญข้ืนในค้านสติป็ญญา? 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาแต่ละคนก็กำลังจำเริญขี้นในค้านสติปีญญา เพราะพวกเขากำลังเรยนเที่จะ 
เสือกส่ิงค ให้ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างว่าพวกเขาฉลาดขนกว่าแต่ก่อนอย่างไร 
• ส่วนห้ายของข้อนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดว่า พระเยซูทรงจำเริญข้ืนและ "เป็นท่ีชอบจำเพาะพระ-
เจ้า"? (พระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทํย เพราะพระเยซูทรงกระทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงค้องการ 
ให้พระองค์กระทำเสมอ) 
• หนูสามารถจำเริญขนเป็นที่ชอบจำเพาะพระองค์ไค้อย่างไร? 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยเม่ือเราเป็นเหมอนพระเยซูมากข้ืนทุกที เพราะพระเยซูทรงเสือก 
สิ่งคเสมอ 
• หนูคิดว่าพระเยซูจะทรงปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกคนอื่นล้อเลยนอย่างไร? 
ให้เด็ก ๆ ถามตนเอง "ฉันปฏิบัติต่อเด็กท่ีถูกคนอ่ืนล้อเลยนอย่างไร?" 
• เมื่อเด็กน้อยเยซูกำลังเล่น และคุณแม่ของพระองค์หรอโจเซฟไค้ขอให้พระองค์ทำบางส่ิงบางอย่างหนู 

คิดว่าพระองค์ทรงทำอย่างไร? 
ให้เด็ก ๆ ถามตนเอง "ฉันจะทำอย่างไรหากฉันกำลังเล่นและคุณแม่หรอคุณพ่อไค้ขอให้ฉันทำบางส่ิงบาง 
อย่าง?" 
อธิบายว่าพระเยซูทรงจำเริญข้ืน "เป็นท่ีชอบ" ของผู้อ่ืนค้วย (ดู ลูกา 2:52) พวกเขาชอบท่ีจะไค้อย่ 
ใกล้ ๆ พระองค์ 
• หนูอยากให้พระเยซูเป็นเพ่ือนของหนูไหมเม่ือพระองค์ทรงเป็นเด็กชาย? 

แผนผัง ลสด. แสดงแผนผัง ลสด. และให้เด็ก ๆ พูดคำที่อย่บนนั้น "ฉันจะเสือกส่ิงด" เสือนพวกเขาว่าพวกเขาจะ 
เป็นเหมอนพระเยซคริสต์มากขื้นเมื่อพวกเขาเสือกสิ่งด็ 
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สรุป 
เ พ ล ง ให้ร้องเพลงหรอพูดเน้ือเพลงกับเด็ก ๆ ทั้งสองข้อจากเพลง "คร้ังหน่ึงพระเยซูเคยเป็นเด็ก" (i พลงเด็ก 

หนา 47) 

ให้อธิบายคำท่ีเด็ก ๆ ไม่คุ้นเคย ตัวอย่างเช่น ขุ่นเคอง หมายความว,า โกรธไม่พอใจ พระเยซูไม่ทรง 
โกรธหรอขุ่นเสืองหากเร่ืองต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีพระองค์ทรงต้องการ 
ครังหนึ่งพระเยซูเคยเป็นเด็ก 
เด็กเล็กเล็กเช่นตัวฉัน 
พระน้ีนเคยงสาอ,อนพวานละไม 
เหมอนกับเด็กเล็กเล็กทั่วไป 
พวกเราและเธอฉัน 
จงพยายามเป็นดังเช่นพระองค์ 
พยายาม 
พระองค์ทรงเล่นดังเช่นเด็กเล็ก 
เกมละเล่นของวัยเยาว์ 
พระองค์ไม่ขุ่นเสืองเมื่อพ่ายแพ, 

และพระแน่แท้ตรัสความจริง 
พวกเราและเธอฉัน 
จงพยายามเป็นดังเช่นพระองค์ 
พยายาม 

ปร ะจักษพยาน เปนพยานว่าการเสือกสิงณเละเป็นเหมอนพระเยซูคริสต์จะทำให้เรามความสุข บอกเด็ก ๆ ว่าท่านรสก 
ขอบพระทัยที่ท่านมพระชนม์ชิพของพระเยซูเป็นตัวอย่างในการคำรงชๆต 

ให้คำแนะนำเด็ก ๆ ว่า ชวิตในวัยเยาว์ของพระเยซูอาจจะเหมอนกันกับชวิตในวัยเยาว์ของพวกเขๅเล'ย 
เป็นส่วนใหญ่ กระต้นให้พวกเขาเสือกส่ิงคเสมอเหมอนกับท่ีพระเยซูทรงกระทำ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยนหรอใช้เพ่ือทบทวนหรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมใบ้ดู "เวลาชนเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้วัคความสูงของเด็กแต่ละคนต้วยเชอกหรอต้าย ให้ตัดเชึอกห!อคายตามความสูงของเด็กแต่ละคน 
และให้เด็กแต่ละคนเก็บเชอกเหล่านี้นไว้ เสือนพวกmว่าเมื่อร่างกายของพวกเขาเจริญเติบโตขี้น 
พวกเขาก็ควรจะเติบโตขื้นเป็นที่ชอบจำเพาะพระผู้เป็นเจ้าต้วย พวกเขาสามารถทำส่ิงน้ีโคยการตัดสิน 
ใจเสือกท่ีคเหมอนอย่างท่ีพระเยซูทรงทำ 

2. ช่วยให้เด็กพูด ลูกา 2:52 ซากับท่านสักสองสามคร้ัง ให้สนทนาการเสือกบางอย่างท่ีพวกเขาสามารถ 
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ทำเพื่อช่วยให้พวกเขาเจริญเติบโตขี้นเป็นที่ชอบจำเพาะของพระบิดาบนสวรรค์ 
3. ให้นำอาหารท่ีพระเยซูอาจเคยเสวย เช่น ลูกมะเดื่อแห้ง ผลองุ่น ลูกอินทผลัม เนยแข็งขนม!]ง ถั่ว 

ชนํคต่าง ๆ หรอลูกมะกอกและให้เด็ก ๆ ลองชิมคู ให้สอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ กอนเพ่ือให้ 
แน่ใจว่าไม่มเด็กคนไหนแพ้อาหารที่ฟานนำมา (อย่านำอาหารมาหากท่านต้องสอนบทเ1ยนน้ีใน'!น 
อาทิตย์อดอาหาร) 

4. สนทนาส่ิงท่ีทารกสามารถทำไค้และเปรยบเทํยบกับส่ิงท่ีเด็ก ๆ สามารถทำไค้ในเวลาน้ี ให้ถามคำถาม 
เหมอนคำถามต่อไปนี้: 
• ทารกเดินไค้ไหม? หนูสามารถเดินไค้ไหม? 
• ทารกพูดคุยไค้ไหม? หนูสามารถพูดคุยไค้ไหม? 

อธิบายว่าเม่ือเด็ก ๆ เจริญเติบโตข้ีนเท่าไรความสามารถของพวกเขาท่ีเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดก็ 
มากขื้นเท่านี้'นโดยการเสือกสิ่งค 

5. แจกช้ินแป้ง ซอล์ทโค [Salt dough] (ดินน้ํามันธรรมชาติ) ให้เด็กแต่ละคน (ให้ดูวิธิทำตามสูตร 
ข้างส่างนี้) และให้เธอหรอเขาปีนเป็นรูปถ้วยชาม หรอแจกัน หรอส่ิงของอย่างอ่ืนท่ีคิคว่าเป็นส่ิงท่ีใช้ 
กันในสมัยที่พระเยซูทรงเป็นเด็กชาย 
สูตรการทำ ซอล์ทโค (ดินน้ีามันธรรมชาติ) 
แป้งสาล 2 ถ้วย 
เกลอ 1 ถ้วย 
นี้ามันพช 1 ช้อนโตะ 
นี้า 
สีผสมอาหาร (ตามชอบ) 
วิ!)ทำ: เอาเกลอและแป้งสาลผสมกัน ผสมน้ํามันและน้ีาให้มากพอท่ีจะทำให้ส่วนผสมท้ังหมดมองคู 
มลักษณะเหมือนดินเหนยว โดยค่อย ๆ ผสมลงไปเร่ือย ๆ ทํละน้อยจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแต่ไม, 

ติดมือ นวดส่วนผสมน้ีเบา ๆ หากท่านต้องการใส่สีก็ให้ใส่สีผสมอาหารกับน้ีาก่อนท่ีจะนำน้ีาน้ีมาผสม 
กับแป้งและเกลอ เก็บส่วนผสมน้ีไว้ในภาชนะท่ีอากาศเข้าไม่ไค้ 
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10 ฉันสามารถพูดกับพระบิดาบน-
สวรรค์ได้ในการสวดอ้อนวอน 

จุดปร ะสงค เพอช่วยให้เดก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาสามารถเติบโตขนอย่างใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ โดยการสวด-
อ้อนวอนค้วยความคารวะ 

การเฅรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ม'ทธิว 6:9 และ 3 นไฟ 18:19-20 
คู หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 8 ด้วย 

2. ทำแถบคำต่อไปนี้: 

ท่าน 

พระองค์ 

3. เขยนคำถามต่อไปนี้บนกระคาษชิ้นละคำถาม ให้เด็กแต่ละคนในช้ันเรยนของท่านได้รับคำถามอย่าง 
น้อยคนละหนึ่งคำถาม (หากช้ันเรยนของท่านมเด็กน้อยคน ท่านอาจต้องการให้เด็กแต่ละคนได้รับ 
คำถามคนละอย่างน้อยที่สุคสองคำถาม) 
ก. หากมใครสักคนหน่ึงในครอบครัวของท่านต้องจากบานไปสักระยะหน่ึง หนูควรทูลขอพระบิคา-

บนสวรรค์อย่างไรในคำสวคอ้อนวอนของหนู? 
ข. หากช้ันเรยนของเราสอนเร่ืองการเสือกส่ิงค เราควรทูลขอพระบิคาบนสวรรค์อย่างไรในการสวดอ้อน 

วอนในชั้นเรยนของเรา? 
ค. หากช้ันเรยนของเราสอนเร่ืองการเป็นคนมความเมตตากรุณา เราควรทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ใน 

การสวดอ้อนวอนในชั้นเรยนของเราอย่างไร? 
ง. หากเพ่ือนของหนูไม่สบายและไม่สามารถท่ีจะออกมาข้างนอกและเล่นได้ หนูอาจจะทูลขออย่างไร 

ในคำสวดอ้อนวอนของหนู? 
จ. เราควรทูลขออะไรในการสวดอ้อนวอนของเราทุกเช้าคา? 
ฉ. เราควรทูลขออะไรเพ่ือเด็ก ๆ ในช้ันเรยนปฐมวัยของเราเม่ือเราสวดอ้อนวอน? 

4. เตรยมรองหรอพูคเน้ีอเพลง "เพลงแห่งการสวดอ้อนวอน" ["A Prayer Song" (Children's Songbook, 
p. 22)] 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิลและพระคม!ไร์มอรมอน 
ข.รูปภาพ 2-14 การสวดอ้อนวอนในช้ันเรยน (62200) รูปภาพ 2-15 บริคัม ยัง รูปภาพ 2-16 

ฮเบอร์ เจ. แกรนท์ เม่ือเป็นเด็กชาย 
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6. เตรยมสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 

การนำเสนอ1ของคร 

ก่อนที่จะเชิญเด็กคนหนึ่งให้ออกมาสวดอ้อนวอนให้แสดงรูปภาพ 2-14 การสวดอ้อนวอนของชันเรยน 
และให้รองหรอพูดเนอเพลง "เพลงแห่งการสวดอ้อนวอน,, ["A Prayer Song" (Children's Songbook, 
p. 22)] ต้วยความคารวะ 
เราก้มศรษะในการสวดอ้อนวอนวันน้ี 
เรากอดอกต้วยกัน 
แล้วก็หลับตา ขณะท่ีเราสวด 
เราพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ 
• ในขณะท่ีใครคนหน่ึงกำลังพูดคำสวดอ้อนวอน คนอ่ืน ๆ ควรทำอย่างไร? 

รองเพลง "เพลงแห่งการสวดอ้อนวอน,, อกคร้ังหน่ึง ช่วยให้เด็ก ๆ พรอมท่ีจะสวดอ้อนวอนโดยการทำ 
ตามท่ีเน้ือเพลงไต้บอกให้ทำ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

เราเตรยมพร้อมกอนเราสวดอ้อนวอน 
• เพลงไต้บอกให้เราทำอะไรเพึ่อที่จะทำให้เราพร้อมที่จะสวดอ้อนวอน? 
• ทำไมเราจงต้องก้มศรษะเมื่อเราสวดอ้อนวอน? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เขาใจว่าการก้มศรษะของเราเม่ือเราสวดอ้อนวอนเป็นการแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่า 
เรารัก ให้เกิยรติ และเคารพพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นผู้ท่ีย่ิงใหญ่เหนอกว่าและมอำนาจมาก 
กว่ากษัตริย์ ประธานาธิบค หรอใครก็ตามบนโลกน้ี และพระองค์ไต้ทรงกระทำส่ิงมากมายเพ่ือเรา เราจง 
ควรแสดงว่าเรารักและให้เกิยรติแด่พระองค์ 
• ทำไมเราจงต้องกอดอกเมื่อเราสวดอ้อนวอน? 

ช่วยให้เด็ก ๆ เขาใจว่าการเคล่ือนไหวแขนในขณะท่ีกำลังสวดอ้อนวอน อาจทำให้เสืยสมาธิและทำให้คน 
อื่นไม่ไต้ฟิงการสวดอ้อนวอนนั้น 
• ทำไมเราจงหลับตาเมื่อเราสวดอ้อนวอน? 

ท่านอาจต้องการให้เด็ก ๆ หลับตาลักครู่ในขณะท่ีพวกเขากำลังคิดหาคำตอบอยู่น้ันช่วยเด็ก ๆ ให้เข'าใจ 
ว่าเมื่อพวกเขาหลับตาพวกเขาจะถูกทำให้ว่อกแวกโดยสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวไต้น้อยลง พวกเขาสามารถคิด 
ถึงพระบิดาบนสวรรค์และคิดถึงสิ่งที่พวกเขากำลังจะพูดต่อพระองค์ไต้อย่างเต็มที่ 

เราสามารถร้สึกใกล้ชิดก้บพระบิดาบนสวรรค์ฒอเราสวดอ้อนวอน 
อธิบายว่าโดยการก้มศรษะ กอดอก และหลับตาเราจะเอาใจใส่จดจ่อไต้คต่อการสวดอ้อนวอนของเรา 
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แทนท่ีจะเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา เราสามารถไค้รับความรูสีกท่ีเงียบและใกล้ชิดกับพระบิดาบน 
สวรรค์ เราจงพร้อมท่ีจะพูดคุยกับพระองค์ 

เ ร ื ่ อ ง เ ล ่ ' 1 แสดงรูปภาพ 2-15 บริคัม ยัง และรูปภาพ 2-16 ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ เมื่อเป็นเด็กและให้เล่าโดยพ 
คำพูดของท่านเองจากเรื่องของเด็กชายต่อไปนี้ ผู้รูสีกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ในระหว่างการสวด. 
อ้อนวอนของพวกเขา: 
หลายขมาแล้วท่ีบริคัม ยังไค้เป็นศาสดาและเป็นประธานของศาสนาจักรฯ เด็กชายท่ีฐอายุประมาณหก 
ขวบช่ือ ฮิเบอร์ เจ. แกรนท์ ไค้เล่นกับลูกชายเล็ก ๆ คนหน่ึงของประธานยัง ฮีเบอร์จะมาเล่นในบ้าน 
ของประธานยัง เป็นประจำในขณะท่ีเป็นเวลาของการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ฮีเบอร์จะคุกเข่าลงกับ 
ครอบครัวของประธานยัง เขาจะกอดอกก้มศีรษะลงและหลับตาและตงเม่ือประธานยังกล่าวคำสวดล้อน_ 
วอน วิธีที่ประธานยังไค้พูดกับพระบิดาบนสวรรค์นั้นทำให้ฮเบอร์รูสืกเหมือนกับว่าพระบิดาบนสวรรค๙ทรง 

ประทับอยู่ในห้องนั้นค้วย บางครั้ง!เบอร์ไค้เปิดตาขื้นคูเพื่อที่จะคูว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทับอยู่ 
ที่นั่นหรือเปล่า แน่นอนว่าเขาจะเห็นณเต่เพิยงประธานยังและครอบครัวของท่านเท่าน้ัน แต่เขาก็ยังแน่น 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทับอยู่กับประธานยังค้วย และแน่ใจว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือท่านและ0ๅ 
ท่านในสิ่งที่ท่านขอ 

เม่ือฮเบอร์เติบโตข้ืน เขาไค้เป็นอัครสาวกและต่อมาไค้เป็นประธานของศาสนาจักรฯ (คู ดู1บ0ร์ เจ. 
แกรนท์, Gospel Standard, comp. G. Homer Durham [Salt Lake City: Improvement Era, 
1941], pp. 223-24) 

ท่านอาจต้องการที่จะแบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน เม่ือท่านรูสกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค*' 
ในการสวดอ้อนวอนของท่านเหมือนกับท่ีแบอร์ เจ. แกรนท,' ไค้เคยรูสืก 
เตือนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตงเราเสมอเมื่อเราสวดอ้อนวอน การก้มศีรษะลง การกอดอก และ 
การหลับตาในขณะท่ีเราสวดอ้อนวอน สามารถช่วยให้เรารูสิกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทํบอยู,ใกล้เรา 

พูดด้วยความคารวะเมื่อเราสวดอ้อนวอน 
การสนทนา อธิบายว่า เราไค้แสดงความรักและความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรคาค้โดยการใ#คำพูดของเรๅในการ 

พระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน 

. เม่ือหนูอยากจะพูดกับใครลักคนหน่ึง สิ่งแรกหนูจะพูดอะไรเพื่อทำให้คนนั้นหันมาสนใจในสิ่งที่หนูจะ 
พูด? (เรียกชื่อของเขาก่อน) 

• เม่ือหนูต้องการพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ สิ่งแรกหนูจะพูดอะไร? 

อธิบายว่าส่ิงแรกท่ีเราพูดในการสวดอ้อนวอนก็คือการเรียกช่ือของพระองค์ บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยชุไค้ทรง 
สอนเราให้ทำส่ิงเหล่าน้ีเม่ือพระองค์ประทับอยู่ในโลก ให้อ่าน ffy, ธิว 6 . 9 ออกเสียงและอธิบายวาเราปัก 
จะพูด "พระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์" อย่างสน ๆ ว่า "พระบิดาบนสวรรค์" หรือ "พระบิดาสวรรค์" 
บอกเด็ก ๆ ค้วยว่าพระเยซูไค้ทรงสอนเราค้วยถิงวิธีจบการสวดอ้อนวอนของเรา ให้อ่านออกเสียงใน 3 
นีไฟ 18:19 
. พระเยซูไค้ทรงสอนเราให้จบการสวดอ้อนวอนของเราอย่างไร? (ในพระนามของพระองค์เราจบ 
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บทที่ 10 

การสวดอ้อนวอนของเราด้วยคำว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน) 

• เมึ่อเรามการสวดอ้อนวอนในชั้นเรยนของเราและในครอบครัวของเรา และคนท่ีสวดอ้อนวอนได้พูด 
คำว่า เอเมน เราจะทำอะไร? 

อธิบายว่าเมื่อเราพูดว่า เอเมน ในการสวดอ้อนวอนท่ีเป็นกลุ่ม มันหมายความว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่คน 
นั้นได้พูดคำสวดอ้อนวอนไป มันหมายความว่าเราได้พูดคำสวดอ้อนวอนอย่างเคยวกันกับที่คนนั้นได้ 
พูดไป 

การสนทนาแถบคำ ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาได้สังเกตไหมเมื่อเราสวดอ้อนวอนเราไม่ได้ใช้คำว่า ท่าน หรอ คุณเมื่อเราพูดคำ 
ว่า "ขอบคุณ" หรอเม่ือเราพูดว่า "พวกเราขอให้พระองค์ทรงช่วย" 
แสดงแถบคำคำว่า "คุณ" 

• เราใช้คำอะไรแทนคำว่า คุณ? (พระองค์) 

ปิดแผ่นคำคำว่า "คุณ" ด้วยแผ่นคำคำว่า "พระองค์" ให้เด็ก ๆ พูดตามอย่างเคารพว่า "เราขอบพระทํย 
พระองค์" และ "เราขอให้พระองค์ทรงช่วย" 

• ทำไมเราจงใช้คำว่า พระองค์ แทนที่จะใช้คำว่า คุพ? (มันเป็นอกวิธหนึ่งที่จะแสดงต่อพระบิคาบน-
สวรรค์ว่าเราเคารพพระองค์และให้เกยรติพระองค์) 

เราสวดอ้อนวอนเพื่อขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรที่เราได้รับ 
เก ม บอกเด็ก ๆ ว่ามเหตุผลที่สำคัญมากสองประการที่เราตองสวดอ้อนวอน เพ่ือท่ีจะช่วยให้เด็ก ๆ เขาใจเหตุ 

ผลท่ีสำคัญประการแรกของการสวดอ้อนวอน ให้แบ่งพวกเขาออกเป็นสองทิม ให้แต่ละทิมผลัดกันบอก 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงทำอะไรห้างเพื่อเขา ในแต่ละคร้ังท่ีมการบอกจะต้องเป็นการบอกในส่ิงท่ี 
ไม่ซากับท่ีคนอ่ืนไต้บอกไปก่อนแล้ว หากทิมใดไม่สามารถตอบไต้อย่างรวดเร็วทันทิก็จะต้องเป็นตาของ 
ทิมอื่นที่จะตอบแทน ให้เล่นเกมน้ีสักสองสามนาทิหรอจนกระท่ังแต่ละทิมไม่สามารถคิดออกอกแล้ว 
หากเด็ก ๆ ไม่ไต้ให้คำตอบต่อไปน้ี ก็ขอให้ท่านรบพูดถงคำตอบเหล่านี้เสืย: 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานชิวิตให้กับเรา 
• พระองค์ทรงประทานครอบครัวให้เรา 
• พระองค์ทรงประทานโลกน้ีให้เรา 
• พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มายังโลกนี้เพื่อช่วยเหลอเรา 
• พระองค์ทรงสัญญาที่จะตอบคำสวดอ้อนวอนของเราในวิธที่คที่สุด 

การสนทนา สนทนาคำถามต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ ะ 
• เม่ือใครสักคนหน่ึงให้ของขวัญกับท่าน หรอเมตตากรุณาต่อท่าน หรอรักท่าน ท่านควรพูดอะไร? 
• ใครได้ไห้ของขวัญกับเรามากกว่าคนอ่ืน ๆ ? (พระบิดาบนสวรรค์) 
• อะไรคอเหตุผลประการแรกของการสวดอ้อนวอน? (เพ่ือท่ีจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

สำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ได้ทรงประทานให้เรา) 
55 



เรื่องเล่า 

การสนทนา 

กิจกรรม 

การสนทนา 

เน้นว่ามันเหมอนกันกับท่ีเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเรา สมาชิกในครอบครัว หรอเพ่ือนสำหรับส่ิงทิ 
พวกเขาได้ทำให้เรา เราจงควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงกระทำเพ่ือเราด้วย 
เช่นกัน พระบิดาบนสวรรค์จะทรงมความสุขเม่ือเราขอบพระทัยพระองค์ 
เราสวดอ้อนวอนเพื่อขอใหพระบิดาบนสวรรค์ทรงชวยเหลอ 
เล่าเร่ืองของพงษ'ต่อไปน้ีด้วยคำพูดของพ่านเองเพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ พบเหตุผลประการท่ีสองว่าทำไมเราจง 
สวดอ้อนวอนะ 
พงษ์ได้ย'ไยไปอยู่ท่ีเมอง,ใหม่พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่1ของเขา ในวันแรกท่ีโรงเรยนเขาไม่รูจักกับใครเลยใน 
ชั้นเรยนพงษ์รูสกแย่ เขาอยากจะกลับห้าน เขาฟุบหน้าลงบนโต๊ะเพราะเขาไม่อยากให้ใครเห็นว่าเขากำลัง 
ร้องไห้ 
ในไม่ช้าคุณครูก็สังเกตเห็นว่าพงษ์ฟุบหน้าลงบนโต๊ะ เธอคิดว่าเขาไม่สบายดังน้ันเธอจงเดินมาเพ่ือท่ีจะ 
พูดกับเขา พงษ์ร้สีกอายมากท่ีร้องไห้ท่ีโรงเรยน และเขาก็พยายามท่ีจะหยุดร้องไห้ แต่เขาร้สิกว่าเขาแย่มาก 
ที่ไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ 
เขาสวดอ้อนวอนอย่างแผ่วเบาเพ่ือไม่ให้ใครได้ยิน เขาสวดว่า "พระบิดาบนสวรรค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ผม 
หยุดร้องไห้" 
ในไม่ช้าพงษ์ก็สามารถหยุดร้องไห้ได้ เขาบอกคุณครูว่าเขาร้สิกดข้ึน และเขาก็มความสุขท้ังวัน 

• อะไรช่วยให้พงษ์รูสีกดข้ีน? 
• การสวดอ้อนวอนของหนูช่วยหนูอย่างไร? 
อธิบายว่าเหตุผลประการท่ีสองท่ีเราสวดอ้อนวอนก็เพ่ือขอความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์ เพ่ือช่วย 
ให้เด็ก ๆ เข้าใจวิธสวดอ้อนวอนเพ่ือทูลขอความช่วยเหลอน้ัน ให้วางกระดาษคำถามท่ีได้เตรยมไว้น้ัน 
กระจายออกบนโต๊ะหรอบนพ้ืนห้อง ให้เด็กแต่ละคนเลอกกระดาษเหล่าน้ันคนละหน่ึงช้ินให้อ่านคำถาม 
เหล่าน้ันทิละคำถาม แล้วให้เด็กคนท่ีเสือกกระดาษน้ันเป็นผู้ตอบ 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการท่ีจะได้รับความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์น้ันเราตองพยายามอย่างมากท่ี 
จะเสือกส่ิงค แล้วเราก็สวดอ้อนวอนและทูลขอความช่วยเหลอและขอให้เราได้รับส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงร้ว่าเป็นส่ิงท่ีดิท่ีสุดสำหรับเรา พระองค์จะทรงประทานให้ในส่ิงท่ีเราได้ทูลขอ (ดู 3 นิไฟ 18:20) 
สรุป 
• เราสามารถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในเร่ืองอะไรห้างในวันน้ี? (คำตอบอาจเป็น โอกาสท่ีได้มา 

ชั้นเรยนปฐมวัย และได้เรยนร้มากข้ึนเก่ียวกับการสวดอ้อนวอน) 
• เราควรขออะไรจากพระบิดาบนสวรรค์ในคำสวดอ้อนวอนของเรา? 

แสดงประจักษ์พยานของพ่านว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมากแค่ไหน ที่จะพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ในแต่ 
ละวัน เตอนเด็ก ๆ ว่าเราควรสวดอ้อนวอนในตอนเช้า ในตอนเย็น และเม่ือไรก็ตามท่ีเราตองการความ 
ช่วยเหลอเป็นพิเศษ หรอเม่ือเราร้สีกกตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์เป็นพิเศษ 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้จำได้ท่ีจะสวดอ้อนวอนในตอนเช้าและในตอนเย็นทุกวันในสัปดาห์น้ี 
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ประจักษ์พยาน 



บทที่ 17 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด ก่อนการสวดให้เด็ก ๆ พร้อมท่ีจะสวดอ้อนวอนโดยการรองเพลง 
"เพลงแห่งการสวดอ้อนวอน" เบา ๆ และให้เด็ก ๆ ฟ้าตามที่เนื้อเพลงได้บอกให้ทำ เตอนพวกเขาว่า 
พระบคาบนสวรรค์ทรงกำลังฟิงว่าเราทุกคนท่ีอยู่ในห้องน้ีกำลังสวดอ้อนวอนแม้ว่าจะมคนพูดคำสวดอ้อน-
วอนเพยงคนเคยวก็ตาม เสือนเด็ก ๆ ทุกคนให้พูด "เอเมน" ในตอนจบการสวดอ้อนวอน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. แจกสำเนาหรอกระดาษกดรอยท่ีมช่ือว่า "เราจะสวดอ้อนวอนด้วยความคารวะ" ที่มอยู่ในตอนทายของ 

บทเรยนน้ีแจกดินสอเท่ยนและให้พวกเขาระบายสีรูปภาพน้ัน ให้กำลังใจเด็ก ๆ ที่จะอวดรูปภาพนั้นกับ 
ครอบครัวของพวกเขา และบอกครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขาได้เรยนรูอะไรเกี่ยวกับการสวด-
อ้อนวอนในวันนี้ 

2. ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดเนื้อเพลงขอแรกของเพลง "เราน้อมศรษะ" (เพลงเด็กพน้า 14) โดยการทำ 
ท่าทางตามเนื้อเพลงนี้: 

เราน้อมศรษะ (ก้มศรษะลง) และค่อยปิดตา (ปีคตา) 
แล้วค่อยเผยเอ่ยวาจาว่า (กอดแขน) 
กตัญญต่อพระบิดา 
พระเมตตาประทานพร (เพยดแขนทั้งสองข้างอ้าออก) 

3. ร้องเพลงหรอพูดเนื้อเพลงในข้อที่สองของเพลง "ฉันสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา" ["I Pray in Faith" 
(Children's Songbook, p. 14)] เพ่ือเสือนเด็ก ๆ ถงส่ิงท่ีพวกเขาควรจะพูดในการสวดอ้อนวอน 

ฉันเริ่มพูด "พระบิดาบนสวรรค์ท่ีรัก" 
ขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรท่ีพระองค์ทรงประทาน 
และฉันทูลขอพระองค์ในสิ่งที่ฉันต้องการอย่างถ่อมใจ 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
(© 1987 by Janice Kapp Perry. Used by permission) 

4. แจกกระดาษหรอดินสอหรอดินสอเท่ยน และให้พวกเขาวาดรูปตัวเขาเองที่กำลังสวดอ้อนวอน 
พวกเขาอาจวาดรูปครอบครัวที่กำลังสวดอ้อนวอน การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวในตอนเช้าหรอใน 
ตอนเย็น การสวดอ้อนวอนในเวลาท่ีกำลังจะรับประทานอาหาร 
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ฉันจะสวดอ้อนวอนอย่างเคารพ 



ฉั,นสามารถบอกคนอื่นเกี่ยวกับ 
พระเยซคริสต์ 
จดประสงค เพื่อช่วยบันดาลใจให้เด็กแต่ละคนอยากมส่วนช่วยผู้ส์นให้ไค้เรยนรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 

การเตริยม 1. ศกษาแอลมา 17-19, 23 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เตรยมร้องหรือพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา" (เพลงเด็ก หน้า 90) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร'มอรมอน 
ข.แผนผัง ลสค. (ดู บทท่ี 1) 
ค. รูปภาพ 2-17 บุตรทั้งสี่คนของกษัตริย์โมไซยาสวดอ้อนวอน รูปภาพ 2-18 แอมันกำลังสอนกษัตริย์ 

ลาโมไน 

4. เตรยมสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
ทบทวน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
พูดถงการแสดงความเคารพของเด็ก ๆ และการใช้ภาษาในการสวดอ้อนวอน ให้การทบทวนอย่างรวดเร็ว 
ถงบทเรยนก่อนเพื่อเน้นถงความสำคัญของการสวดอ้อนวอน 

ผู้สอนศาสนาบอกผู้อื่นเกื่ยวกับพระเยซูคริสต์ 
ร้องหรือพูดคำจากเนื้อเพลง "ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา" กับเด็ก ๆ 

ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา 
เมื่อฉันเติบใหญ่ร่างกายแข็งแรง 
ฉันหวังจะทำให้ตัวฉันพรั่งพร้อม 
ที่จะสอนและทำดังผู้สอนศาสนาทำ 

ฉันหวังจะแบ่งปีนพระกิตติคุณ 
กับคนที่ต้องการรูความจริง 
ฉันจงอยากเป็นผู้สอนศาสนา 
รับใช้และช่วยเหลองานของพระเจ้าในวัยเยาว์ 
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เร่ืองจากพระคมภร์ 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 

การสนทนา 

เรื่องเล่า 

• หนูรู้จักกับผู้สอนศาสนาคนไหนบ้างหรอไม่? 

ให้เด็ก ๆ พูดคุยถงผู้สอนศาสนาที่พวกเขารู้จัก หรอสมาชิกของครอบครัวท่ีมสมาชิกในครอบครัวของเขา 
กำลังเป็นผู้สอนศาสนา หรอผู้สอนศาสนาท่ีอยู่ในเขตของท่าน 
• ผู้สอนศาสนาทำอะไรบ้าง? 

อธิบายว่าบทเรยนน้ีเด็ก ๆ จะได้เรยนรู้ถงวิธท่ีพวกเขาสามารถเป็นผู้สอนศาสนาไค้ในขณะท่ีพวกเขายังม 
อายุห้อย 
แสดงพระคมภร์มอรมอน,ให้เด็ก ๆ ดู และเล่าเร่ืองบุตรของโมไซยาท่ีพบได้ไน แอลมา 17:6-12 อธิบาย 
ว่าไม่มบุตรคนไหนสักคนหนึ่งของกษัตริย์ที่ด้องการเป็นกษัตริย์คนต่อไป แต่พวกเขาหมดทุกคนกลับด้อง 
การเป็นผู้สอนศาสนาแทน พวกเขาต้องการสอนชาวเลมันผู้ท่ีมความช่ัวร้ายมากในเวลาน้ัน พวกบุตรของ 
กษัตริย์โมไซยาต้องการให้ทุกคนไต้มโอกาสหัเงพระกิตติคุณ อธิบายว่าเนื่องจากชาวเลมันเป็นผู้คนที่ 
ชั่วร้ายมากดังนั้นมันจงเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่จะไปสอนพระกิตติคุณให้กับพวกนี้ 
• หนูคิดว่าพวกบุตรของโมไซยาเตรยมตัวของพวกเขาอย่างไรก่อนที่พวกเขาจะไปสอนชาวเลมัน? 
แสดงรูปภาพ 2-17 บุตรทั้งสี่คนของโมไซยาคุกเข่าสวดออนวอน 
อธิบายว่าพวกบุตรของโมไซยาไต้สวดอ้อนวอนทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ ให้ทรงช่วยเหลอพวกเขาเป็น 
ผู้สอนศาสนาที่ค พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกพวกเขาว่าพระองค์จะเฝืาดูแลพวกเขาและจะทรงช่วย 
พวกเขาให้สามารถสอนผู้คนไต้มากมาย (ดู แอลมา 17:10-11) ให้อ่านแอลมา 17:12 ชให้เห็นว่าการ 
สวดอ้อนวอนไต้ช่วยให้พวกบุตรของโมไซยามความกลาหาญที่จะไปสอนชาวเลมัน 

อธิบายว่าพวกบุตรของโมไซยาต่างก็พากันออกไปในท่ีต่าง ๆ กันเพื่อสอน แสดงรูปภาพ 2-18 แอมัน 
กำลังสอนกษัตริย์ลาโมไนและเล่าเรื่องที่พบได้ในแอลมา 17:17-25 อธิบายว่า แอมันบุตรคนหน่ึงของ 
กษัตริย์โมไซยา อาสาท่ีจะเป็นคนรับใช้ของกษัตริย์ชาวเลมัน คอกษัตริย์ลาโมไน แอมันได้รับมอบหมาย 
ให้ดูแลฝูงแกะของกษัตริย์ แอมันเป็นผู้รับใช้ท่ีคท่ีสุดท่ีกษัตริย์ลาโมไนม แอมันได้ทำตัวอย่างท่ีคให้กับ 
กษัตริย์ลาโมไนและผู้คนของพระองค์ พวกเขาจงต้องการเรยนรู้เก่ียวกับพระกิตติคุณ 

อธิบายว่า เพราะงานท่ีแอมันและพ่ีห้องของท่านไต้ทำ ผู้คนชาวเลมันนับพัน ๆ คนได้เข้าร่วมในศาสนา-
จักรฯ (ดู แอลมา 23:5) 
• ทำไมแอมันและพี่ห้องของท่านจงเสี่ยงชิวิตเพื่อสอนพระกิตติคุณให้กับชาวเลมัน? (พระกิตติคุณได้นำ 

ความสุขมาสู่พวกเขา พวกเขาจงต้องการแบ่งปีนมันให้กับผู้คน) 
• แอมันทำอะไรท่ีเป็นการช่วยให้ท่านได้สอนพระกิตติคุณให้กับชาวเลมัน? (เขาได้สวดอ้อนวอนเพ่ือขอ 

ความช่วยเหลอ เขาทำงานหนัก เขาเป็นตัวอย่างท่ีคิ) 

เราสามารถเปีนผู้สอนศาสนาได้ 
อธิบายว่าทางหนึ่งที่เราสามารถเป็นผู้สอนศาสนาก็คอการบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ มันเป็นสี่งที่ 
สำคัญที่ทุกคนจะเรยนรู้เกี่ยวกับพระเยซูและศาสนาจักรฯ ของพระองค์ 

เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับเด็กคนหน่ึงท่ีได้ช่วยผู้ส์นให้ได้เรยนรู้เก่ียวกับพระเยซูคริสต์ และศาสนาจักรของ 
พระองค์ ท่านอาจต้องการใช้เรื่องเล่าต่อไปนี้: 60 



บางครงไกรก็พบความยุ่งยากในการหัเงการประชุมใหญ่ของสเตค เพราะเขารูสีกว่าส่วนมากเรองท่ีพูด 
มักเป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่ แต่เม่ือไกรไค้ยินประธานสเตคกล่าวว่า "เด็ก ๆ พวกเธอสามารถเป็นผู้สอน 
ศาสนาค้วยเช่นกัน" ไกรจงฟิงและเขาก็เร่ิมคิดว่าเขาจะเป็นผู้สอนศาสนาไค้โดยวิธิใด และท่ีจะบอกผู้อ่ืน 
เกี่ยวกับพระเยซูไค้อย่างไร 

เช้าวันต่อมาท่ีโต๊ะอาหาร ไกรไค้พูดกับคุณพ่อคุณแม่เก่ียวกับการเชิญคุณพัฒนเพ่ือนบ้านให้มาเรยนรูเก่ียว 
กับศาสนา คุณพ่อคุณแม่ของไกรคิดว่านั่นเป็นความคิคที่ด ดังนั้นไกรจงไปที่บ้านคุณพฒน์และถามเธอว่า 
เธออยากจะเรยนรูเก่ียวกับพระเยซูและศาสนาจักรของพระองค์หรอไม่ คุณพัฒน์ตอบว่าเธอต้องการ และ 
หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ไค้เรยนจากผู้สอนศาสนา 
• มันจะเป็นอย่างไรหากไกรไม่ไค้ไปถามคุณพัฒน์ว่าเธอต้องการที่จะเรยนรูเกี่ยวกับพระเยซูและ ศาสนา 

จักรของพระองค์หรอเปล่า? 
คุณพ่อคุณแม่ของไกรเริ่มทำตามตัวอย่างของไกร พวกท่านเร่ิมพูดคุยกับเพ่ือน ๆ ของพวกท่านและกับ 
ผู้คนที่พวกท่านพบ บางคนก็ไม่ต้องการท่ีจะฟิงเก่ียวกับศาสนาจักรฯ แต่บางคนก็ต้องการฟิงและบางคน 
ก็ไค้รับบัพติศมา เม่ือคุณพัฒน่ไค้รับบัพติศมา เธอไค้ขอบคุณไกรท่ีไค้ช่วยให้เธอไค้เรยนเมากข้ืนเก่ียวกับ 
พระผู้ช่วยให้รอด 

การสนทนา ใช้ตัวอย่างของไกร ชี้ให้เด็ก ๆ เห็นว่าพวกเขาสามารถเป็นผู้สอนศาสนา และสามารถบอกผู้อ่ืนเก่ียวกับ 
พระเยซูคริสต์และศาสนาจักรของพระองค์ไค้ 
• หนูสามารถบอกใครไค้เกี่ยวกับพระเยซู? 

ช่วยให้เด็ก ๆ คิดถงคนที่พวกเขาสามารถบอกเรื่องของพระเยซูไค้ เช่น กับเพื่อน เพ่ือนบ้านและญาติ 
พี่น้องผู้ที่ไม่ไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ หรอผู้ซ่ึงไม่ไค้ไปโบสถ์ 
อธิบายว่าเราแต่ละคนสามารถเป็นผู้สอนศาสนาไค้โดยการเป็นตัวอย่างที่ด็ โดยการมความเมตตากรุณา 
และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่ืน และโดยการดำรงชิวิตตามพระกิตติคุณ เติอนเด็ก ๆ ให้จำว่าทาง 
หนึ่งที่ทำให้แอมันเป็นผู้สอนศาสนาที่คก็คอโดยการเป็นตัวอย่างที่ด 

เร่ืองเล่า เล่าเร่ืองของเด็ก ๆ ที่เป็นเหมอนผู้สอนศาสนาต่อไปนี้ค้วยคำพูดของท่านเองะ 
วันหนึ่งผู้สอนศาสนาสองคนไค้ไปเคาะประดูบ้านหลังหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งคอคุณประกิจไค้เปิดประตู 
ผู้สอนศาสนาไค้บอกเธอว่าพวกเขามาจากศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดบ้าย คุณประกิจ 
ไค้เชิญพวกเขาเช้าไปข้างในและบอกพวกเขาว่าเธอต้องการเรยนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาจักรฯ สิ่งนี้ 
ทำให้ผู้สอนศาสนาคิใจมาก 
คุณประกิจบอกว่าเธอเคยอยู่บ้านที่มเพื่อนบ้านเป็นสมาชิก,ของศาสนาจักรฯ เธอบอกว่าเด็ก ๆ ในบ้านนัน 
เป็นคนที่มความสุภาพและเป็นเด็กคมาก พวกเขาเล่นกับเด็กอื่นอย่างดและไม่เอาเปรยบและปฏิบัติต่อ 
ข้าวของของผู้อื่นอย่างเหมาะสมค้วยความเคารพ คุณประกิจบอกว่าเธออยากจะเรยนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ศาสนาจักรฯ ที่สอนเด็ก ๆ ให้เป็นเพ่ือนบ้านท่ีดเช่นน้ี 
• เด็ก ที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเก่าของคุณประกิจเป็นผู้สอนศาสนาไค้อย่างไร? 
• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับเพ่ือนบ้านและเพ่ือน ๆ ของหนูไค้อย่างไร? 
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กิจกรรม อธิบายกับเด็ก ๆ ให้พวกเขาแสดงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีพวกเขาสามารถเป็นผู้สอนศาสนาไค้ โดย 
การแสดงละคร การเป็นคนมความเมตตากรุณาและมความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ให้เด็ก ๆ หัเงสถานการณ์แล้วเสือกเด็ก ๆ ที่จะให้แสดงถงวิธิที่พวกเขาสามารถทำไค้ในสถานการณ์นั้น 
ให้โอกาสเด็กแต,ละคนไค้มส่วนร่วมแสดงค้วยอย่างห้อยที่สุคหนึ่งคเง โดยใช้ตัวอย่างต่อไปน้ีหรออาจ 
สร้างตัวอย่างของทานขื้นเองก็ไค้: 
สถานการณ์ 1 (ต้อง•การเด็กสามคน) 

พวกหนูสองคนเดินไปตามถนน หนูเห็นเด็กคนหน่ึงกำลังเร่ิมปีนต้นไม้ หนูร้ว่ามันจะเป็นอันตรายสำหรับ 
เด็กคนนั้นที่จะทำสิ่งนี้ 
• หนูควรทำอะไร? 
สถานการณ์ที่ 2 (ต้องการเด็กสองคน) 

หนูเห็นเพ่ือนห้านท่ีถอถุงใส่ของมาเต็มมอ ถุงของชำถุงหนึ่งหล่นขาดและสัมไต้กลิ้งไปทั่วพื้น 
• หนูควรทำอะไร? 

สถานการณ์ที่ 3 (ต้องการเด็กสามคนหรอมากกว่านั้น) 
หนูกำลังเล่นกับเพื่อนของหนู เด็กคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเขามาต้องการที่จะเล่นกับหนู 
• หนูควรทำอะไร? 

สถานการณ์ที่ 4 (ต้องการเด็กสี่คนหรอมากกว่านั้น) 
มครอบครัวใหม่เพ่ิงย้ายเช้ามาเป็นเพ่ือนห้านของหนู พวกเขาไม่ไต้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ หนูคิดว่า 
เด็ก ๆ อาจต้องการมาร่วมกิจกรรมปฐมวัยในวันอาทิตย์ 
• หนูควรทำอะไร? 

หลังจากการแสดงละครแล้ว ขอบใจเด็กสำหรับการเป็นผู้สอนศาสนาท่ีค 

สรป 
แผนผัง ลสด. ชี้ไปที่แผนผัง ลสด. หรอให้เด็ก ๆ มองดูแหวน ลสด. บอกเด็ก ๆ ว่าโดยการเป็นผู้สอนศาสนาพวกเขา 

ไค้เสือกส่ิงดิและไค้ทำตามพระเยซูคริสต์ ให้เด็ก ๆ พูดคำที่เขยนบนแผนผัง (หรอบอกคำท่ีอย่บนแหวน 
ของพวกเขาว่าย่อมาจากคำอะไร) 

ปร ะจักษพยาน ชมเชยเดก ๆ สำหรับความปรารถนาทิจะเป็นผู้สอนศาสนา แสดงประจักษ์พยานถงความสำคัณของการ 
สอนทุกคนเก่ียวกับพระเยซูคริสต์และศาสนาจักรของพระองค์ การเรยนร้เก่ียวกับพระเยซูและศาสนาจักร 
ของพระองค์ทำให้เรามความสุข 

ช่วยให้เด็กแต่ละคนนกถงวิธที่พวกเขาสามารถเป็นผู้สอนศาสนาในอาทิตย์ที่จะมาถงนี้ ความคิคน้ีไม1 

จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ยู่งยากซับซ้อนหรอทำให้เคร่งเครยด เตอนเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถเป็นผู้สอน-
ศาสนาไค้โดยการเป็นมิตร และช่วยเหลอผู้อ่ืนเช่นเคยวกับการเชิญผู้คนให้มาเรยนร้เก่ียวกับศาสนาจักรฯ 
กระต้นให้เด็ก ๆ พูดคุยกับครอบครัวของพวกเขาเกี่ยวกับวิธที่จะเป็นผู้สอนศาสนา 
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เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของพ่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่านี้ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. โดยไค้รับอนุญาตจากประธานปฐมวัยของพ่าน ให้เชิญผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในเขตของพ่านหรอผู้ 

สอนศาสนาท่ีเพ่ืงกลับมาให้เช้าร่วมในช่วงสองสามนาท่สุคท้ายก่อนหมดช้ันเรยนของพ่าน เพื่อให้พูด 
คุยกับเด็ก ๆ เก่ียวกับส่ิงท่ีพวกเขาสามารถทำเพ่ือเป็นผู้สอนศาสนาต้ังแต่เค๋ียวน้ี 

2. บอกเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองท่ีผู้สอนศาสนาไค้ช่วยพ่าน หรอเม่ึอพ่านสามารถช่วยคนอ่ืนไค้เรยนรูเก่ียวกับ 
พระเยซูคริสต์และศาสนาจักรของพระองค์ บอกพวกเขาว่าประสบการณ์น้ีไค้ทำให้พ่านรู้สืกอย่างไร 

3. ให้เด็ก ๆ วาดรูปของพวกเขาในฐานะท่ีเป็นผู้สอนศาสนา ให้ติดช้อความรูปภาพแต่ละรูปตามวิธดังต่อ 
ไปนี้: 

(ชื ่อของเด็ก) 
ผู้สอนศาสนา 

ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 

4. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงในช้อแรกของเพลง "ฉันอยากเป็นผู้สอนศาสนาเคยวน้ี" (เพลงเด็ก หน้า 
84) "ส่ิงท่ีฉันทำ" ["The Things I Do" (Children's Songbook, p. 170)] หรอเพลง "เราจะนำความ 
จริงไปท่ัวหลา" (เพลงเด็ก หน้า 92) 

ฉันอยากเป็นผู้สอนศาสนาเคยวนี้ 

ฉันอยากเป็นผู้สอนศาสนาโคยเร็ว 
ฉันไม่รไม่รอจนฉันเติบใหญ่ 
อยากไปแบ่งปีนกิตติคุณในเยาว์วัย 
เพราะฉันมประจักษ์พยานเป็นของฉันเอง 

สิ่งที่ฉันทำ 

ฉันยังเล็กมากที่จะไปต่างประเทศ 
เพื่อสอนและแนะนำพระคำของพระเจ้า 
แต่ฉันสามารถแสดงว่าฉันรูว่ามันจริง 
อย่างง่าย ๆ จากส่ิงท่ีฉันทำ เราจะนำความจริงไปทั่วหลา 
เราเกิดมาเหมอนศาสคานํไฟ 
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มพ่อแม่แสนคผู้รักพระเจ้า 
พ่านได้สอนเราเพื่อให้เราเข้าใจ 
ว่าเราต้องไปและทำตามบัญชา 
ล'รอย 
พวกเราเป็นดังกองทัพของฮลามัน 
ในวัยเยาว์เราถูกสอนมา 
เราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้า 
นำความจริงสู่โลกา 
(© 1983 by Janice Kapp Perry. Used by permission) 
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ฉันสามารถเตรียมพร้อม 
เพ่ือการรับบพติศมา 

12 

การเตรยม เพื่อเพิ่มความปรารถนาของเด็กแต่ละคนในการไค้รับบัพติศมา และมความเข้าใจว่าจะเตรยมตัวสำหรับ 
การรับบัพติศมาไค้อย่างไร 

จุดประสงค์ 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโดยมการสวดอ้อนวอนค้วย ม'ทธิว 3:13-17 และคำสอนและพันธสัญญา 20: 
72-74 คู ยอห์น 1:25-34 และ หลักธรรมพระกิตติคุฌ (31110) บทท่ี 20 ค้วย 

2. หากเป็นไปไค้ขอให้ผู้นำปฐมวัยค้านคนตรช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องเพลง "บพติศมา" (เพลงเด็ก หห้า 56) 
ในระหว่างการเปิดหรอปิดการประชุม 

3. หากระดาษแข็งให้มขนาดใหญ่พอท่ีจะปิดรูปภาพ 2-19 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้บัพติศมากับ 
พระเยซูให้ตัดกระดาษแข็งแผ่นน้ีออกเป็นช้ินเล็ก ๆ ให้ไค้จำนวนช้ินตามจำนวนเด็กท่ีมอยู่ในชนเรยน 
ของท่าน ให้เอากระคาษท่ีตัคออกเป็นช้ิน ๆ นี้วางปิดรูปภาพเพื่อที่จะไค้มองไม่เห็นรูปภาพนี้ 

4. ทำรอยเห้าที่ใหญ่ ๆ จากกระดาษแข็งสักหกรอยเห้า 
5. ทำสำเนาหรอกดรอยกระดาษที่วาดรูปไว้ที่อยู่ที่ห้ายบทเรยนนี้สำหรับเด็กแต่ละคน 
6. เตรยมให้รายละเอยคลักสองสามอย่างเก่ียวกับการบัพติศมาของท่าน เช่น ใครเป็นคนให้บัพติศมาท่าน 

และท่านไค้รับการบัพติศมาท่ีไหน และบอกส้ัน ๆ เก่ียวกับความรูสิกของท่านต่อการรับบัพติศมาหาก 
ท่านไค้รับการบัพติศมาเมื่อท่านเป็นเด็ก ท่านอาจต้องการเอารูปภาพของท่านที่มอายุในตอนนนมา 
ให้พวกเขาดู 

7. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระf7มภรไบเบิล 
ข. สก๊อตเทปหรอสิ่งอื่นที่ใช้ติคไค้ 
ค.รูปภาพ 2-19 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้บพติศมาพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) 

รูปภาพ 2-20 เด็กชายคนหน่ึงกำลังไค้รับบัพติศมา (62018) 
8. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

หมายเหตุลงครูที่มเด็กโต: กิจกรรมเสริม 5,6 และ 7 ไค้จัดข้ีนเป็นพิเศษสำหรับเด็กท่ีโตผู้จะไค้รับ 
บัพติศมาเร็ว ๆ นี้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เรื่องจากพระคมภร์ 

เกม 

การนำเสนอของครู 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากพ่านได้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว ,างสัปดๅห้ที่ผ่ๅนมๅ 

พระเยซูคริสต์ทรงได้รบบพฅิศมา 
แสดงรูปภาพยอห์นท่ีกำลังถวายบัพติศมาให้กับพระเยซู ซึ่งปิดไว้ด้วยกระดาษที่ตัดเป็นชิ้น ๆ ปันบอก 

เด็ก ๆ ว,ารูปภาพท่ีอยู่ข้างล่างกระดาษเป็นรูปภาพของบุคคลท่ีสำคัญสองคน ให้1ด็ก ๆ พยายามเคาว่า 
บุคคลเหล่านั้นเป็นใครบ้าง แต่บอกพวกเขาว่าอย่าพูดอะไรออกมาท้ังน้ัน จนกว่าจะสามารถเห็นรูปภาพ 

ทั้งหมดได้ ขอให้เด็ก ๆ แต่ละคนเปิดกระดาษท่ีปิดน้ันออกทิละคน 
เม่ือเอากระดาษทุกช้ินออกหมดแล้ว ให้ถามะ 
• ใครอยู่ในรูปภาพ? 
• พวกเขากำลังทำอะไรกัน? 

เล่าเร่ืองการบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ตามท่ีพบใน มัท5ว 3:13-17 อธิบายว่ายอห์นผู้ถวายบัพติศมา 
แปลกใจเมื่อพระเยซูทรงขอให้บัพติศมาพระองค์ ยอห้นรูว่าพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยดังนนเขๅกิดว่าไม่ 
จำเป็นที่พระองค์จะรับบัพติศมา แต่พระเยซูทรงบอกยอห์นว่าก,,ารรับบัพติศมาเป็นพระบัญญ^ติจๅก 
พระบิดาบนสวรรค์ และพระองค์ทรงต้องการเช่ือหัเงพระบัญญัติทุกข้อของพระองค 
ชี้ไปที่แม่นรในรูปภาพและอธิบายว่ายอห์นได้ถวายบัพติศมาแคํพระเยซูในแม่นั้ๅจอร๙'แคน ยอห้นให้ปพ-
ติศมาพระองค์โดยการจุ่มลงไปในนั้าทั้งตัว พุ่ ลงไปในนั้าทั้งตัวหJายความว่าการลงไปอยู่ในนรทั้งต-ว 

ให้อ่าน มัทธิว 3:17 ออกเสืยงและอธิบายว่า การทำส่ิงน้ีเป็นพระดำรัสของพระบิดาบนสวรรค์บอกเด็ก ๆ 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยเมื่อเราได้รับบัพติคมๅ 

เล่นเกม "คำสุดบ้า๙ กับเด็ก ๆ ให้อ่านข้อความข้างล่างน้ีโดยเว้นคำท่ีสูดเล้นใตั ใท้เแก ๆ คํๅfj 
เหมาะสมคำสุดบ้ายนั้นลงไป 
หากเด ็กคนไหนไม่สามารถจำคำตอบได้ให้ถามเด ็กคนต่อไป จนกว่ๅ จะ ,คํๅ ต อ บ^ถ ู^ อ ง (อย่าVjๅใtf 
เด็กคนท่ีตอบไม่ได้ต้องอาย) เล่นต่อไปจนกว่าเด็กแต่ละคนจะได้ตอบคำถามอย่างถูกตัอง ช่วยเด็กหาก 
จำเป็นต้องช่วย ใชคำถามลักสองครงหากจำเป็น 
1. พระเยซูคริสต์ทรงได้รับบัพติศมาโดย ยอห์น ผู้ถวาย  

2. พระเยซูทรงรับบัพติศมาที่แม่นั้า  
3. พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อเป็นการเชื่อ^งพระบัญญัติของพระ  
4. เม่ือพระเยซูทรงได้รับบัพติศมา พระองค์ได้ลงไปท้ังตัวใน  
5. หลังจากท่ีพระเยซูทรงได้รับบัพติศมา พระองค์และยอห์นได้ยนเสืยงของ  
6. เมื่อเราอายุได้แปดขวบ เราสามารถทำตามตัวอย่างของพระเยซูและได้รับ  
เ ร า ส า ม า ร ถ ท ำ ต า ม ต ้ ว อ ย ่ ๅ ง ข อ ง พ ร ะ เ ย ซ ู ค ร ิ ส ต ์ ไ ด ้ ! ด ย ท ๅ 1 ไ ด ้ ส ิ ศ ม ๅ 

บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาอายุได้แปดขวบ พวกเขาสามารถได้รับบัพติศมา พวกเขาควรเตรยมพร,อม 
สำหรับการมอายุแปดขวบและเพื่อได้รับบัพติศมา 
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บทที่ 17 

อธิบายว่าเม่ือเราบัพติศมาเราได้ทำพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ เราสัญญาว่าเราจะเช่ือ^งพระบัญญัติ 
ของพระองค์ ให้อภัยผู้อ่ืนและทำตามพระเยซูคริสต์ ในทางตรงกันข้ามพระองค์ก็จะทรงยอมรับเราเข้าใน 
ศาสนาจักรฯ และพระองค์ก็จะทรงสัญญากับเราท่ีจะน่าทางเราและช่วยเหลอเรา 

บอกชันเรยนเก่ียวกับการบัพติศมาของท่าน ท่านอาจต้องการพูดถงสถานที่ที่ท่านได้รับบัพติศมา (เช่นที่ 
อ,างบัพติศมาหรอท่ีแม่นา) ใครให้บัพติศมาท่าน และมใครห้างท่ีอยู่ดูการบัพติศมาของท่านหากท่านได้ 
รับการบัพติศมาเมื่อท่านเป็นเด็ก ให้แสดงรูปภาพของท่านตอนที่เป็นเด็กเมื่อมอายุในช่วงที่ได้รับ 
บัพติศมานน แบ่งปีนคฺวามรูสีกของท่านเก่ียวกับการบัพติศมา เช่น ความเสีกตื่นเต้น หรอความปรารถนา 
ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ 
บอกเด็ก ๆ ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะสามารถไต้รับบัพติศมาเหมอนกับพระเยซูคริสต์ทรงไต้รับและเหมอน 
กับที่ท่านไต้รับ 

เร่ืองเล่า เล่าเรื่องของเด็กที่ไต้รับการบัพติศมา ท่านอาจต้องการใช้เรื่องเล่าต่อไปนี้: 
ครอบครัวของพรตไต้เข้าร่วมกับศาสนาจักรฯ เม่ือเขาอายุไต้เจ็ดปี ทุกคนในครอบครัวไต้รับบัพติศมานอก 
จากพรต เพราะเขามอายุยังไม่มากพอ พรตรูสิกผิดหวังมากท่ีเขาไม่ไต้รับบัพติศมาพรอมกับครอบครัวของ 
เขา แต่คุณแม่ของเขาบอกเขาว่าในไม่ช้าเขาจะมอายุมากพอที่จะไต้รับบัพติศมา และเขาสามารถใช้ 
เวลาที่รอคอยนี้ในการเตรยมตัว 
• พรตจะเตรยมตัวเพื่อไต้รับบัพติศมาไต้อย่างไร? 

ในระหว่างปีต่อมาท่ีคอยพรตได้พยายามอย่างมากท่ีจะเสือกส่ิงค และทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เขาทำ 
ในท่ีสุดพรตก็มอายุ แปดขวบ เขาแต่งตัวต้วยเส้ือผ้าสืขาวท้ังชุด คุณพ่อของเขาให้บัพติศมาเขา ในขณะท่ี 
คุณพ่อของพรตเอาเขาขื้นจากนี้า พรตรูสืกดใจมากท่ีเขาสามารถได้รับบัพติศมาโดยการลงไปในน้ีาท้ังตัว 
เหมอนดังท่ีพระเยซูทรงได้รับ เขาคใจท่ีได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซู 

เราสามารณตรียมตัวเดียวนี้เพื่อรับบพติศมา 
กิจกรรมรอยเห้า แสดงรูปภาพ 2-20 เด็กชายคนหน่ึงกำลังได้รับบัพติศมา และหากเป็นไปได้ ให้ติดรูปภาพน้ีนไว้ท่ี 

ประตูของชั้นเรยน 
• เด็กคนนี้ได้ทำตามตัวอย่างของพระเยซูอย่างไร? 
เสือนเด็ก ๆ ว่าเราสามารถเตรยมตัวเพื่อรับการบัพติศมาได้ตั้งแต่เดยวนี้ แสดงรูปรอยเห้าและสำเนาของ 
รอยเท้าท้ังหกรอยท่ีลอกมาจากตอนท้ายของบทเรยน บอกเด็ก ๆ ว่าภาพที่วาดรอยเท้านี้เป็นการแสดงถง 
ทางที่จะน่าพวกเขาไปสู่การบัพติศมา สนทนาถงแต่ละข้ันตอนของรอยเท้าเหล่าน้ันโดยการถามคำถาม 
ตามท่ีได้เขยนไว้ข้างล่างน้ี หลังจากท่ีท่านได้สนทนาแต่ละข้ันตอนแล้ว ให้เด็กคนหน่ึงวางรอยเท้าหน่ึง 
รอยไว้ท่ีพ้ืน ซึ่งเป็นทางที่จะเดินไปสู่รูปภาพการรับบัพติศมา 
1. เชื่อและเรยนรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์ 

• ทำไมเราจงควรเรยนแกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์ 

• เราสามารถเรยนร้เกี่ยวกับพระองค์ได้ที่ไหน? 
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2. สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
• การสวดอ้อนวอนสามารถช่วยเราให้พร้อมสำหรับการบัพติศมาไค้อย่างไร^ 

3. ให้อภัยและรักผู้อ่ืน 
• จะเกิดอะไรขี้นเมื่อเราให้อภัย? 
• เราสามารถแสดงความรักของเราต่อผู้อื่นไค้อย่างไร 

4. เสือกสิ่งดทุกวัน 
• มทางใดบ้างที่เราสามารถเสือกสิ่งคไค้? 

5. อ่านและหัเงเรื่องราวจากพระคัมภร์ 
• การศกษาพระคัมภร'จะสามารถช่วยหนูไค้อย่างไร? 

6. มอายุ แปดขวบ 
• หนูสามารถทำการเตรยมอะไรไค้บ้างก่อนที่อายุจะครบแปดขวบเพื่อรับบัพติศมา? 

หลังจากท่ีรอยเบ้าท้ังหมดไค้ถูกนำไปวางไว้ท่ีพ้ืนแล้ว ให้เด็ก ๆ แต่ละคนเดินตามรอยเบ้าเหล่าน้ันเพ่ือไป 
ยังรูปภาพบัพติศมานั้น ช่วยเด็ก ๆ ให้อธิบายว่าพวกเขาไค้ทำการเตรยมตัวอย่างไรในการกัาวเดินตาม 
รอยเบ้าแต่ละรอยนั้น 
สรป 

แผ่นพับ แจกสำเนารอยเบ้าท้ังหกให้เด็กแต่ละคน ๆ ละชุดเพ่ือนำกลับบ้าน เขยนช่ือหรอให้เด็ก ๆ เขิยนช่ือของ 
ตนเองบนกระดาษของตน 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานกับเด็ก ๆ ถงความสำคัญของการไค้รับบิ,พติศมา ยากับเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงพอพระทัยเม่ือพวกเราไค้รับบพติศมา 
แนะนำให้เด็ก ๆ นำสำเนารูปรอยเบ้านั้นไปสอนคนในครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขาไค้เรยนร้อะไร 
บ้างเกี่ยวกับการบัพติศมา กระตุ้นเด็กแต่ละคนให้เต1ยมตัวสำหรับการไค้รับบัพติศมาโดยทำตามข้ันตอน 
ทั้งหกตามภาพรอยเบ้านั้น 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

เมื่อเด็กแต่ละคนพร้อมที่จะออกไปจากห้องแล้ว ให้พวกเขาเดินบนรอยเบ้าอิกครั้งหนึ่งเพื่อออกไปที่ 
ประตูห้อง 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีตามท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของฟาน ท่านอาจใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรือใช้เพ่ือสรุป หรือเพ่ือทบทวนก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,1 

ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู" 
1. ให้วาดรูปรอยเบ้าสำหรับเด็กแต่ละคนบนกระดาษ เขิยนคำว่า ฉันจะทำตามพระเยซูคริสต์ ในแต่ละ 

รอยเบ้าน้ัน ให้เด็ก ๆ ระบายสีหรือตกแต่งรอยเบ้าให้สวยงาม 
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2. หากมอ่างบัพติศมาในอาคารประชุมท่ีท่านอยู่ให้น่าเด็ก ๆ ไปดูอ่างบัพติศมาน้ัน 
3. ร้องหรอพูดเนื้อเพลงสองข้อของเพลง "ฉันชอบวันคล้ายวันเกิดของฉัน,, ["I Like My Birthdays" 

(Children's Songbook, p. 104)] 
4. ร้องหรอพูดเนื้อเพลง "บพติศมา,, (เพลงเด็ก หห้า 56) หรอเพลง "เมื่อพระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา , ,  

["When Jesus Was Baptism" (Children's Songbook, p. 102)] เนื้อเพลง "บพติศมา" มอยู่ในตอน 
ห้ายของคู่มือนี้ 

เม่ือพระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา 

เม่ือพระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา 
ณ ที่แม่นื้าจอร์แดน 
สมาชิกของพระเจาท้ังสามพระองค์ 
ทรงประทับท่ีน่ันในความรัก 
พระบิคาทรงตรัสจากสวรรค์ 
เม่ือพระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา 
พระวิญญาณบริสุทธิเสด็จลงมา 
ดุจนกเขาที่น่มนวล 

และเวลานี้เมื่อฉันไค้รับบัพติศมา 
ฉันจะทำตามตัวอย่างของพระองค์ 
โดยการไค้รับบัพติศมาลงไปในน0าทั้งตัว 
โดยอำนาจอันศักดิสทธิของฐานะปุโรหิต 
ฉันจะเป็นสมาชิก 
ของอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์ 
และมพระวิญญาณบริสุทธิ 
ที่จะนำฉันทุกโมงยาม 

5. แสดงรูปภาพ 2-20 เด็กชายคนหน่ังกำลังไค้รับบัพติศมา ต่อจากรูปภาพ 2-10 ยอห์นผู้ถวายบพติศมา 
กำลัง1ให้บัพติศมาพระเยซู ทบทวนกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขารูอะไรห้างเกี่ยวกับการบัพติศมา ช่วยพวกเขา 
ให้เข้าใจว่าบัพติศมาเป็นประสบการณ์ท่ีน่าเฝืารอคอย มันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากที่สุคอย่างหนึ่ง 
ที่พวกเขาจะไค้ทำ ให้สนทนาถงจุคต่าง ๆ ต่อไปนี้: 
ก. เมื่อเราไค้รับบัพติศมา เราจะเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้าย 

(หากมเด็กที่อายุห้อยกว่าเป็นห่วงว่าพวกเขายังไม่ไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ ทำให้พวกเขา 
แน่ใจว่าเด็ก ๆ ที่อายุตากว่าแปดขวบจะไค้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ แต่เม่ือ 
พวกเขาอายุครบแปดขวบ พวกเขาตองไค้รับการบัพติศมาเพื่อไค้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรฯอย่างเป็นทางการ) 

ข. เราค้องมอายุอย่างห้อยที่สุฅแปดขวบจงจะรับบัพติศมาไค้ 
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บทที่ 17 



ค. อธิการหรอประธานสาขาจะพบเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการรับบัพติศมาของเรา 
ง. เราจะสวมชุคสืขาวเม่ือเราได้รับบัพติศมา (อ้างถงรูป 2-20) 

จ. เราได้รับบัพติศมาโดยการลงไปในน้ัาท้ังตัว (ให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาจะอยู่ในน้ําเพยง 
หนึ่งหรอสองวินาทิเท่านั้น และนั้าก็ไม่ลกมากและผู้ที่ทำพิธิบัพติศมาให้เราก็จะจับเราไว้ให้ 
ปลอดภัย) 

ฉ. ผู้ที่จะให้บัพติศมาเราจะตองเป็นปุโรหิตหรอเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค 
ช. เราได้รับบัพติศมาในวิธิการเคยวกันกับท่ีพระเยซูทรงได้รับ พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เรา 

6. โดยได้รับอนุญาตจากประธานปฐมวัยของท่าน ให้เชิญผู้ดำรงฐานะปุโรหิตมาพูดคุยกับเด็ก ๆ ว่าจะเกิด 
อะไรข้ีนเม่ือพวกเขาได้รับบัพติศมา ให้เขาอธิบายให้เด็ก ๆ หัเงว่าคนที่ได้รับบัพติศมาและคนที่ให้ 
บัพติศมาจะยนอย่างไร พวกเขาจะจับแขนกันอย่างไร ให้เขาอธิบายว่าผู้ไห้บัพติศมาจะค่อย ๆ วางเด็ก 
ลงในนาและเอาเด็กข้ืนจากน้ัาอย่างรวดเร็ว บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยวิธการนี้ 
พวกเขาก็ได้รับบัพติศมาอย่างที่พระเยซูทรงได้รับ 
โดยได้รับอนุญาตจากอธิการหรอประธานสาขา ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตสามารถสาธิตในชั้นเรยนถงการ 
ปฏิบัติพิธิการบัพติศมาได้ (ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตไม่ต้องพูดคำสวดอ้อนวอนที่ใช้ในการบัพติศมาใน 
ระหว่างท่ีสาธิตน้ัน) 

7. อธิบายว่าคำสวดอ้อนวอนในพิธบัพติศมาน้ีเป็นคำสวดอ้อนวอนประเภทหน่ึงในสองสามประเภท ที่ด้อง 
พูดให้ถูกต้องตรงกันทุกคำทุกครั้งที่ต้องใช้คำสวดอ้อนวอนเหล่านี้ พระเยซูคริสต์ได้ทรงเปิดเผยถง 
คำสวดอ้อนวอนนี้ในพระคัมภร' ให้อ่านคำสอนและพันธสัญญา 20:73 ออกเสียง (จากคำว่า โดยไค้ 
รับมอบหมายเป็นต้น ไป) 
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13 ของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ 

สามารถช่วยเราได้ 
จุดประสงค 

การเตรียม 

เพื่อช่วยเด็กทุกคนให้เข้าใจว่าหลังจากที่พวกเขาไค้รับบัพติศมาแล้ว พวกเขาจะไค้รับของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิเพ่ือช่วยพวกเขา 

1. ศกษาพระคัมภร'ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย คำสอนและพันธสัญญา 49:13-14; 130:22 และ 
หลักแห่งความเช่ือข้อ 1,4 คู โมโรไน 10:5 คำสอนและพันธสัญญา 9:8-9, 85:6 และ หลักธรรม 
พระกิตติคฌ (31110) บทท่ี 21 ค้วย 

2. เตรยม "คอกไม้คำถาม" ซึ่งทำมาจากกระดาษแข็ง โดยใชคำถามต่อไปน้ี: 

ติดคอกไม้กับไม้ที่ทำเป็นก้านยาวประมาณสี่ถงหกนิ้ว แล้วเอาคอกไม้เหล่าน้ีใส่ไว้ในแจกันหรอเหยอก 
3. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันรูว่าพระบิดาทรงพระชนม์" (เพลงเด็ก หห้า 6) เน้ือเพลงน้ีม 

อยู่ในตอนห้ายของคู่มอนี้ 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข.รูปภาพ 2-19 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้บิ,พติศมาพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) 

5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านค้องการใช 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้กระค้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
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ใคร? อะไร? ทำไม? 
เม่ึอไร? ที่ไหน? 



กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอของคร 

หลักแห่งความเช่ือ 
พระคมภร' 

พระคมภร 

หลักแห่งความเช่ือ 

การนำเสนอของคร 

เราสามารถไดัรันของประทานแห่งพระวญญาณบริสทธิ๋ 
แสดงรูปภาพ 2-19 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้บัพติศมาพระเยซู ทบทวนบทเรยนของสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
โดยการให้เด็กแต่ละคนเสือกคอกไม'คำถาม ถามคำถามเก่ียวกับการบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ท่ีเร่ิมค้วย 
คำที่อยู่บนคอกไม้นั้น หากเด็กชายคนท่ีเสือกดอกไม้น้ันไม่สามารถตอบคำถามไค้ก็ให้คนอ่ืน ๆ ในช้ัน 
เรยนช่วย (ให้ระมัดระวังท่ีจะไม่ทำให้เด็กคนท่ีตอบไม่ไค้รูสีกอายหรอขายหน้า) 
คำถามที่อาจเป็นไปไค้: 
• ใคร ให้บัพติศมาพระเยซูคริสต์? (ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา) 
• พระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา ที่ไหน? (ในแม่นาจอร์แดน) 

• การลงไปนั้าทั้งตัวคอ อะไร? (คอการลงไปอยู่ใต้นั้าหมดทั้งตัว) 
• ทำไม พระเยซูจึงทรงรับบัพติศมา? (เพ่ือเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์และเพ่ือเป็นตัวอย่าง 

ให้กับพวกเราค้วย) 
• เราสามารถไค้รับบัพติศมา เมื่อไร? (เมื่อเราอายุครบแปด,ขวบ) 
ให้เด็ก ๆ บอกพ่านว่าคนสองคนในรูปภาพ 2-19 นี้เป็นใคร 
• พระเยซูคริสต์และยอห์นผู้ถวายบัพติศมาไค้ยินเสืยงของใครหลังจากที่พระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา? 
เสือนความจำเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงมองดูการบัพติศมาของพระเยซู และทรงพอพระทํยกับ 
พระเยซูเม่ือพระองค์ทรงไค้รับบัพติศมา บอกเด็ก ๆ ว่าในการบัพติศมาของพระเยซูนั้นยังมบุคคลอก 
บุคคลหนงประทับอยู่ค้วย บุคคลคนนี้ทรงช่วยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูพระองค์ทรงถูกเรยกว่าเป็น 
พระวิญญาณบริสุทธิหรอวิญญาณบริสุทธิ 
ให้เด็ก ๆ ยนข้ืนและพูดหลักแห่งความเช่ือข้อแรกตามพ่าน 
อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรงเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงรัก 
เราและต้องการช่วยเรา แต่พระวิญญาณบริสุทธไม่มร่างกายเป็นเน้ือหนังและกระดูกเหมอนกับท่ีพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูทรงม ให้อ่านคำสอนและพันธสัญญา 130:22 จนถงคำว่าแต่เป็น บคคลที่เป็น 
7คู/คู/70/อธิบายว่าเราไม่สามารถเห็นพระวิญญาณบริสุทธิแต่พระองค์ทรงสามารถช่วยเราทำสิ่งที่ถูกต้อง 
พระองค์ทรงให้ความรูสีกอบอุ่นใจและเป็นสุขภายในใจเราเมื่อเราไค้เสือกสิ่งที่ถูก 
บอกเด็ก ๆ ว่าหลังจากที่พวกเขาไค้รับบัพติศมาแล้ว ชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คจะให้พรท่ี 
ยิ่งใหญ่แก่พวกเขาสองประการ อ่านคำสอนและพันธสัญญา 49:14 บอกเด็ก ๆ ว่าพระคัมภร์นี้ไค้บอกเรา 
ถงพรท่ีว่าน้ีหน่ึงประการ อธิบายว่าคำว่า ใครที่ทำเช่นน หมายถงใครก็ตามที่ไค้รับบัพติศมา 

ช่วยให้เด็ก ๆ พ่องจำ1ข้อที่สิ่ของหลักแห่งความเชื่อ "เราเช่ือ....การปรกมือเพ่ือของประทานแห่งพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ" บอกเด็ก ๆ ว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิเป็นพรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะไค้รับ 
เมื่อเรารับบัพติศมา 
อธิบายว่าเม่ือเรามของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงช่วยเราให้รูส่ิงท่ีถูก 
ต้องและให้รูความจริง พระวิญญาณบริสุทธิสามารถช่วยเราแม้ก่อนการบัพติศมาและก่อนไค้รับการยนยัน 
ค้วย แต่หลังจากท่ีเราไค้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิเราจะไค้รับพระวิญญาณบริสุทธิเป็น 
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เพ่ือนของเราตลอดไป นี่หมายความว,าตราบที่เราพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง อิทธิพลของพระองค์จะสามารถ 
อยู่กับเราตลอดไป 

เราสามารถได้ร้บการยนย้นเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ 
การนำเสนอของครู อธิบายว่าพรอกประการหน่ึงท่ีเราได้รับหลังจากการบัพติศมาก็คอ ได้รับการยนยันเป็นสมาชิกของศาสนา 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย การทำส่ิงน้ีเริยกว่า การยนยัน ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า การ 
รนยัน สักสองสามครั้ง 

เรื่องจากภาพ เล่าเร่ือง "การยนยัน ของรุ่งรัตน์" ที่มอยู่ตอนห้ายของบทเรยน ให้เด็ก ๆ มารวมกันอยู่รอบ ๆ ท,านเพ่ือท่ี 
พวกเขาจะเห็นภาพได้ในขณะที่ท่านกำลังเล่า 

การสนทนา หลังจากท่ีท่านได้จบการเล่าเร่ืองแล้ว ให้ถามคำถามต่อไปน้ี: 
• รุ่งรัตน์ได้รับอะไร? (ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ) 
• ใครจะเป็นคนกล่าวคำสวดออนวอน เพ่ือให้ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธินแก,เธอ? (คุณพ่อ 

ของเธอ) 
• คุณพ่อของรุ่งรัตน์มอำนาจอะไร? (อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค) 

• หนูคิดว่าความรู้สิกอบอุ่นใจท่ีรุ่งรัตน์มคออะไร? (คออิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ) 

ขอให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองน้ีอกคร้ัง โดยให้เด็กแต่ละคนได้เล่าเก่ียวกับรูปภาพคนละรูปภาพ 

พระวิญญาณบริสทธิจะช่วยเราใฟ้เวาอะไรจริง 
การนำเสนอของครู อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิสามารถช่วยเราให้รูว่าศาสนาจักรฯ เป็นความจริง บางคร้ังเรามความสุขและ 

รู้สิกกตัญญมาก จนเราต้องการที่จะบอกคนอื่นว่าเรารู้สีกอย่างไร สิ่งนี้มักเกิดขี้นเสมอเมื่อเราแสดง 
ประจักษ์พยานของเราในการประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยาน 
• หนูเคยแสดงประจักษ์พยานในการประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยานหรอไม่? 
หากมเด็กเคยแสดงประจักษ์พยาน ขอให้พวกเขาเล่าว่าพวกเขาเสกอย่างไร 

อธิบายว่าเม่ือคนบางคนเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิพวกเขาถงกับน้ีาตาไหล นี้าตานี้ไม1ใช่นี้าตาแห่ง 
ความเศร้าโศก บอกเด็ก ๆ ว่าบางครั้งพวกเขาอาจได้รับความอบอุ่นใจ ความรู้สิกสันติในระหว่างการ 
ประชุมแสดงประจักษ์พยานหรอเม่ือพวกเขาสวดอ้อนวอน หรอเม่ืออ่านพระคัมภร'หรอฟิงการประชุมของ 
ศาสนาจักรฯ ความรูสิกท่ีสันติน้ีเป็นการกระซิบของพระวิญญาณบริสุทธิทจะให้พวกเขารู้ว่าส่ิงเหล่าน้ีจริง 
และถูกต้อง 

เพลง ร้องเพลงหรอพูดเนอเพลง "ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์" (เพลงเด็ก หห้า 6) 

อธิบายว่า "พระวิญญาณ,, ที่พูดถงในเนี้อเพลงนี้คอพระวิญญาณบริสุทธิ พระวิญญาณบริสุทธิชวยเราให้รู้ว่า 
พระบิดาบนสวรรค์มจริง่และว่าพระองค์ทรงรักเรา 

พระวิญญาณบริสุทธิ๋สามารถนาและเตอนเราได้ 
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เร่ืองเล่า และ เล่าเร่ืองของซารา เจน จน แคนนอนด้วยคำพูดของท่านเอง ขอให้เด็ก ๆ หัเงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ1!ด้ 
การสนทนา กระซิบอะไรกับเธอ 

ซ่ารา เจน เป็นเด็กในยุคบุกเบิกผู้ได้เดินทางข้ามแคนทุรกันดารของประเทศอเมริกานานมาแล้วเพ่ือท่ีจะ 
ตงรกรากใหม่ หลังจากท่ีเธอได้ไปถงยูท่าห์ เธอได้อาศัยอยู่กับคุณป้าในบานท่ีสรางยังไม่เสร็จซ่ึงใช้ผ้าใบ 
ขงเป็นหลังคาและใช้ก้อนหินใหญ่ยิคปลายผ้าใบไว้ให้แน่นอยู่กับที่ 

วันหนึ่งซารา เจนกำลังเย็บผ้าอยู่ท่ีบ้านน้ี เธอก็ได้ยินเสียงท่ีบอกว่า "ถอยออกไปเร็ว,, ไม่มใครอยู่แถว ๆ 
นนเลย แต่ซาราก็ได้ถอยออกไปท่ีอกด้านหน่ึงของห้อง ทันทหลังจากที่เธอได้ขยับออกไปเสาด้นหนึ่งที่ 
คาผ้าใบหลังคาอยู่นนได้ล้มลงท่ีห้อง หากซารา เจน ไม่ได้ถอยออกไปเสาน้ีก็จะทับเธอ (See "Move 
Away Quickly" in Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women5 comp. 
Leon R. Hartshorn, 2 vols. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973-75], 2:34) 
• ใครพูดกับซารา เจน? 
• พระวิญญาณบริสุทธิทรงบอกอะไรเธอ? 
• ซารา เจน ได้ทำอย่างไร? 
• จะเกิดอะไรข้ีนหากซารา เจน ไม่ได้เช่ือฟิง? 
เสือนเด็ก ๆ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ1!ม,ตรัสด้วยสุรเสียงที่เราจะสามารถได้ยินเสมอไป บางคร้ังพระองค์ 
ทรงทำให้เรามความรูสีกในเร่ืองท่ีเราควรจะทำ 
สรป 

กิจกรรมทบทวน ขอให้เด็ก ๆ เล่าว่าพวกเขารูอะไรบ้างเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ ท่านอาจด้องการใช้คอกไมคำถามอก 
คร้ังหน่ึงเพ่ือเป็นการทบทวน ท่านอาจใช้คำถามเช่น: 
• ของประทานที่มค่ายิ่งที่หนูสามารถได้รับหลังจากการรับบัพติศมาคอ อะไร? (ของประทานแห่ง 

พระวิญญาณบริสุทธิ) 
• ใคร คอพระวิญญาณบริสุทธิ? (พระผู้เป็นเจ้าท่ีทรงเป็นผู้ช่วยของพระเยซูและพระบิคาบนสวรรค์ พระ-

องค์ทรงเป็นวิญญาณ ทรงเป็นผู้ท่ีสามารถปลอบโยนใจเราและช่วยเหลอเราได้) 

• เราจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ เมื่อใด? (หลังจากที่เราได้รับบัพติศมาเมื่อเราได้ 
รับการยนยันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ) 

• เราสามารถได้รับการกระตุ้นเสือนจากพระวิญญาณบริสุทธ ที่ไหน? (ที่จิตใจและที่ความคิคของเรา 
อาจตอบว่า "ท่ีบ้าน,, "ท่ีโบสถ์,, หรอ "ท่ีไหนก็ตามท่ีเราได้เสือกส่ิงด,, ก็ได้) 

• ทำ ไม พระบิดาบนสวรรค์จงทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิมาประทับอยู่กับเรา? (เพ่ือช่วยและปลอบโยน 
เรา เพ่ือนำทางและให้ความอบอุ่นกับเรา เพ่ือบอกเราว่าอะไรถูกต้อง เพ่ือให้ความรูสีกรักและสันติ 
แก่เรา) 

ปร ะจักษพยาน แบ่งปีนความรสีกของท่านกับเคก ๆ เก็ยวกับพระวิณฌาณบริสทธิและพคถงวิธทีพระองคทรงนำและช่วย 
เหลอเรา ท่านอาจต้องการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิทรงเป็นพยานต่อท่าน 
หรอทรงช่วยเหลอท่าน 

บทที่ 17 
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กระตุ้นให้'เด็ก ๆ เสือกส่ิงณพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถมพระวิญญาณบริสุทธิประทับกับพวกเขา 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรม!สริม เสือกกิจกรรมเสริมต,อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของพ่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. นำสิ่งของบางอย่างที่พ่านไค้รับเป็นของขวัญแต่ว่าเวลานี้ไม่ไค้ใช้ประโยชน์อกแล้วเพราะมันเสีย หรอ 

เพราะมันขาดหรอเพราะใช้มันจนหมดสภาพแล้ว เช่น จานท่ีมรอยร้าว เส้ือผ้าเก่า ๆ หรอกล่องใส่อาหาร 
ที่ทานหมดแล้ว 
เอาของขวัญท่ีไม่มประโยชน์แล้วในเวลาน้ีให้เด็ก ๆ ดู บอกพวกเขาถงส่ิงท่ีน่าสนใจ1ใด ๆ ก็ไค้เกี่ยว 
กับของขวัญนี้ เช่นอาจบอกว่าใครเป็นคนให้ของขวัญน้ี หรอให้เม่ือไรหรอให้เพราะเหตุใดบอกเด็ก ๆ 
ว่า แห้ว่าของขวัญน้ีจะเคยเป็นส่ิงท่ีสำคัญสำหรับพ่าน แต่ตอนน้ีมันก็ไม่มประโยชน์อกแล้วเพราะมัน 
แตก หรอขาด หรอใช้จนหมดสภาพแล้ว 
อธิบายว่าเม่ือท่านไค้รับบัพติศมาท่านไค้รับการยนยัน และไค้รับของขวัญท่ีผิคไปจากของขวัญท่ัว ๆ 
ไป ของขวัญน้ีเป็นส่ิงท่ีมค่ามากท่ีไม่อาจใช้หมดไปหรอเส่ิอมสภาพไค้ ของขวัญท่ีหาค่ามิไค้น้ีย่ิงใช้ก็ 
ยิ่งมิคุณค่าเพิ่มมากขน 
• ของขวัญนี้คออะไร? 
เม่ือเด็ก ๆ ไค้เคากันแล้ว (หรอพ่านอาจค้องบอกพวกเขา) ว่าของขวัญนี้คอของประทานแห่งพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไค้รับของขวัญมากมายตลอดชิวิตของพวกเขา แต่ของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิเป็นของขวัญท่ีมิค่ามากท่ีสุดท่ีพวกเขาจะไค้รับ เม่ือพวกเขามิชิวิตอยู่บนโลกน้ี 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เสียงเรยบแผ่วเบา" (เพลงเด็ก หนา 58) 

โดยเสียงเรยบแผ่วเบาพระวิญญาณทรงบอกฉัน 
ทรงนำฉัน ทรงช่วยฉันจากความช่ัวร้ายท่ีเข้ามา 
ล้าฉันพยายามทำค พระช้ีนำผ่านความมิคมิค 
ทรงนำฉัน ปกป้องฉัน ประทานแสงแก่ควงจิต 

ใช้ท่าทางดังต่อไปนี้เมื่อพ่านร้องหรอพูดเนื้อเพลงส่วนห้ายของเพลง 

จงหัเง จงทัเง (เอามอป้องฬ) 
พระวิญญาณจะทรงกระซิบ (เอานิ้วชี้มาแตะที่ริม?เปาก) 
จงฟิง จงฟ้ง (เอามอป้องหู) 
เสียงเรยบและแผ่วเบา (เอามอวางทาบหน้าอกค้านซา&) 

3. ให้เล่นเกมเงยบต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ เพ่ือแสดงว่าพวกเขาอาจไค้รับการนำทางโดยเสียงเรยบและแผ่วเบา 
นี้: 
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บทที่ 17 

แสดงส่ิงของช้ินเล็ก ๆ ที่ท่านจะซ่อนให้เด็ก ๆ ดู ให้เด็กคนหน่ึงออกไปจากห้องสักครู่หน่ึงในขณะท่ี 
ท่านกำลังซ่อนของนี้ เม่ือเด็กคนน้ันกลับมาบอกเขาให้ฟิงให้ด ๆ เพ่ือท่ีจะหาของน้ัน ใช้เสียงท่ีไม่ดัง 
เช่นการเคาะดินสอเบา ๆ ตบมอเบา ๆ หรอฮัมเพลงเบา ๆ ในการบอกใบไห้เด็กคนน้ันว่าจะหันไป 
ทางไหนเพ่ือค้นหาของท่ีซ่อนไว้ ให้เคาะเบา ๆ เม่ือเด็กคนน้ันไปหาถูกทิศทาง ให้เคาะเร็ว,ข้ืน เร็วขน 
เมื่อเด็กคนนั้นเข้าใกล้ของที่ซ่อนไว้ หรออาจใช้เสียงฮัมเพลงให้ดังข้ืนดังข้ืนก็ได้จนกว่าจะหาส่ิงของ 
นั้นเจอ ให้เล่นเกมน้ีอกคร้ังโดยให้เด็กคนใหม่เป็นคนหาของเล่นเกมน้ีนานตามด้องการ 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาอาจได้รับการนำทางในช่วิตได้โดยการฟิงเสียงเรยบและแผ่วเบาของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ เสือนพวกเขาว่าพระวิญญาณบริสุทธิจะไม่ตรัสเสียงดังเสมอ บางคร้ังพระองค์ทรงให้ 
ความคิดหรอความร้สีกกับเรา เช่น ความรูสกอบอุ่นเม่ือเราทำส่ิงท่ีถูกต้อง หรือให้เรารูสกไม่คเม่ือเรา 
ทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เราต้องเอาใจใส่ระมัดระวังจงจะร้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรงกำลังบอกให้ 
เราทำอะไร 

4. ช่วยให้เด็ก ๆ วาดตามรอย รูปมือของตนเองบนกระดาษด้วยดินสอเทิยนที่มสีต่าง ๆ กันโดยให้มือ 
ทั้งสองวางช้อนกันเพื่อเป็นการแสดงถงการวางมือเพื่อรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ' ให้ 
เขิยนชื่อเด็กกำกับที่รูปของพวกเขา 

5. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "พระวิญญาณบริสุทธิ" (เพลงเด็ก หน้า 55) หรอข้อท่ีสามของเพลง "ฉัน 
ชอบวันคล้ายวันเกิดของฉัน" ["I Like My Birthday" (Children's Songbook, p. 104) เน้ือเพลง 
เหล่านี้มอย่ในตอนท้ายค่มือนี้ 
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การยนยันของรุ่งรัตน์ 
วันนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับรุ่งรัตน์ เธอเพ่ิงไค้รับ 
บัพติศมา เวลาน้ีเธอจะไค้รับการยืนยันเพ่ือเป็น 
สมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต'แห่ง 
สิทธิชนยุคสุคท้าย และเธอจะไค้รับของประ-
ทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ ท่านอาจตองการที่ 
จะอธิบายให้เด็ก ๆ ว่า ในขณะท่ีรุ่งรัตน์ไค้รับ 
บัพติศมาและไค้รับการยืนยันโคยคุณพ่อของเธอ 
นี้นผ้ชายคนอื่น ๆ ที่คำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ล-
คิเซเด็คอย่างมค่าควรอาจเข้าร่วมในพิธิการยืนยัน 
นี้ค้วย 

หลังจากที่คุณพ่อของรุ่งรัตน์นำเธอขี้นมาจาก 
นี้า คุณแม่ก็จะเอาเสื้อผ้าแห้งมาให้เธอหวิผม 
ที่เปียกเรยบร้อยและยิ้มอย่างเป็นสุข 

เมื่อเธอพร้อมแล้วเธอก็กลับไปนั่งกับครอบครัว 
และเพื่อนของเธอที่กำลังรอเธออยู่ แล้วเธอก็ 
ไปนั่งที่เกาอี้ที่อยู่ข้างหห้าห้องกับคุณพ่อของเธอ 
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อธิการหรอประธานสาขา จะขอให้ผู้ชายที่ 
รุ่งรัตน์ไค้เสือกไว้ให้ขื้นมาและยนเป็นวงกลม 
รุ่งรัตน์ไค้ขอให้คุณฟอของเธอ คุณป ู และ 
คุณลุง และคุณครูของเธอเข้าร่วมการยนยันน้ี 
ผ้ชายทั้งหมด 

รุ่งรัตน์ก้มศรษะและหลับตา ผู้ชายเหล่านั้น 
เอามอของพวกเขาวางบนศรษะของเธอ ส่วน 
คุณพ่อก็เรยกชื่อเธอ และทำการยนยันเธอเป็น 
สมาชิกของศาสนาจักรฯ และให้ของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริลุ'ทธิแก่เธอ 

หลังจากเสร็จพิธการยนยัน รุ่งรัตน์ก็จับมอกับ 
ผู้ชายที่ยินเป็นวงกลมเหล่านั้น และพวกเขาก็ 
แสดงความยินดกับเธอ รุ่งรัตน์มความรูสืกอบ-
อุ่นอย่างน่าอัศจรรย์ภายในใจ และเธอ!ว่าเธอ 
ไค้เสือกสิ่งด 
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14 กล้าท่ีจะเลือกส่ิงด 
จุดประสงค เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาสามารถเสือกส่ิงคีเหมอนกับท่ีพระเยซูคริสต์ทรงกระทำ เม่ือซาตาน 

พยายามท่ีจะล่อลวงพระองค์ 

การเฅรียม 1. ศกษา มัทธิว 4:1-11 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. ทำมงกุฎง่าย ๆ จากกระดาษแข็งหรอวัสดุท่ีคล้ายคลงกัน ตามท่ีแสดงให้ดู 

3. กดรอยหรอทำสำเนาตารางเกม "เสือกส่ิงค,, (ซ่ึงแสคงให้ดูท่ีตอนท้ายของบทเ1ยน) บนกระดาษแข็ง 
4. เขยนคำถามสำหรับเล่นเกม บนกระคาษแต่ละช้ินแล้วเอาใส่ไว!นถุงหรอภาชนะเล็ก ๆ 

5. เตรยมรองหรอพูคคำจากเน้ือเพลงข้อแรกของเพลง "กล้าทำส่ิงท่ีถูก" (เพลงเด็ก หน้า 79) เน้ือเพลงน้ี 
มอยู่ที่ตอนท้ายของคู่มอนี้ 

6. ทางเสือก: ทำสำเนาจคหมายของเอ็ลเคอร์พินเนการ' แล้วเอาใส่ไว้ในซองจดหมาย 

7. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภร่ไบเบิล 
ข. หินสองสามก้อน 
ค. กระดุมสองเม็ดหรอวัตถุอย่างอ่ืนท่ีเล็ก ๆ และมรูปร่างหรอสืท่ีแตกต่างกัน เพ่ือใช้ทำเป็นเบ้ียในการ 

ทบทวนเกม "เสือกส่ิงค" 
ง. แผนผัง ลสด. (ดู บทท่ี 1) 
จ. รูปภาพ 2-21 เอ็ลเคอร์เร็กซ์ ด. พินเนการ์ รูปภาพ 2-22 พระวิหารในสมัยโบราณ (ชุดภาพพระ-

กิตติคุณ 118; 62300) 
8. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านด้องการใช้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
การสนทนา 

จดหมาย 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถทำการเลอกเพื่อตัวเราได 
แสดงกระดาษเล่นเกม "เสือกส่ิงค" และขอให้เด็ก ๆ ฟิงบทเรยนให้คเพื่อที่พวกเขาจะสามารถตอบคำถาม 
ที่ตามมาจากการเล่นเกมนี้ไค้ 
• เคยมใครสักคนห้าให้หนูทำอะไรสักอย่างหนงหรอไม่? 

ให้เด็ก ๆ เล่าให้ฟ้งหากเคยมิใครห้าพวกเขาให้ทำบางส่ิงบางอย่าง 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านมิจคหมายสำหรับพวกเขาจากประธานเร็กซ์ ด. พินเนการ์ เจ้าหห้าท่ีช้ันผูไหญ,ของ 
ศาสนาจักรฯ อธิบายว่าท่านไค้เล่าถงประสบการณ์ท่ีท่านมความกล้าเม่ือท่านอายุไค้เจ็ดขวบแสดงรูปภาพ 
2-21 เอ็ลเดอร์เร็กซ์ ค. พินเนการ์ แล้วให้อ่านหรอเล่าเร่ืองจากจดหมาย (หากท่านทำสำเนาจดหมายและ 
ไค้เอาใส่ไว้ในซอง ก็ให้อ่านจากจดหมายนี้นแทนที่จะอ่านจากคู่มือนี้) 

"เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า 
" 'ฉันห้าคุณ, มักเป็นคำพูคที่เด็กชายและเด็กหญิงไค้ยนจากเพื่อน ๆ ผู้ที่ค้องการให้ท่านพิสูจน์ต่อพวกเขา 
ว่า ท่านเก่งกล้าหรอเข้มแข็งหรออาจหาญ พวกเขาอาจขอให้ท่านทำบางส่ิงบางอย่างท่ีคุณพ่อคุณแม่หรอ 
คุณครูเคยบอกท่านว่าอย่าทำ—บางสิ่งบางอย่างที่ท่านรูว่ามันผิดที่จะทำ "ข้าพเจ้าไค้เรยนร้ว่าเม่ือเราไค้ทำ 
สิ่งที่เรารูว่ามันผิด เราไค้แสดงความอ่อนแอมากกว่าความเข้มแข็ง คนจะแสดงความกล้าหาญและความ 
เข้มแข็งไค้อย่างแห้จริงก็ต่อเมื่อเขามความกล้าทำสิ่งที่ถูกค้องเท่านั้น 
"ครงหนง เม่ือข้าพเจ้าอายุไค้เจ็ดขวบ ข้าพเจ้ามเพื่อนเกลอคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมาก เรามักจะเดินกลับ 
จากโรงเรยนค้วยกันเสมอ....เราคุยกันเร่ืองการเป็นคนกล้าและเร่ืองความสามารถทำส่ิงต่าง ๆ มากมาย 
"บางคร้ังเราก็จะห้าซ่ึงกันและกันให้กระโดดข้ามคู หรอให้ป็นค้นไห้เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าเรากล้าหรอเพ่ือ 
พิสูจน์ว่าเราสามารถทำสิ่งที่เด็กที่โตกว่าเราทั้งชายและหญิงทำไค้ 
"วันหนึ่งเมื่อเราเดินกลับมาจนถึงห้านของฉัน เราไค้หยุดท่ีถนนและคุยกันว่าใครเป็นคนท่ีว่ิงไค้เร็วท่ีสุค 
ในโรงเรยน.... เม่ือข้าพเจ้าไค้ยืนยันอย่างเข้มแข็งว่าข้าพเจ้าสามารถว่ิงไค้เร็วกว่าเพ่ือนของข้าพเจ้า เขา 
ไค้หันมาที่ข้าพเจ้าและพูคว่า หากเธอว่ิงไค้เร็วเช่นน้ันละก็ฉันขอห้าให้เธอว่ิงข้ามถนนก่อนท่ีรถจะมาถึง 

"ข้าพเจ้ามองไปท่ีถนนและเห็นว่ามิรถคนหน่ึงอยู่ไม่ไกลนัก โคยไม่พูคอะไรอกข้าพเจ้ารบว่ิงปราดไปใน 
ถนนเพ่ือพิสูจน์ว่าข้าพเจ้าว่ิงไค้เร็วและมความกล้า ในช่วงเวลาน้ันรถไค้เบรคอย่างกระทันหันกันชนของ 
มันไค้ชนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าล้มลงบนพื้นหมดสติไป 

"เม่ือข้าพเจ้าลมตาข้ืนก็พบกับร่างกายท่ีเจ็บปวด ความภูมิใจท่ีเจ็บปวด และพบกับคุณแม่ท่ีมิใบหน้าท่ีเต็ม 
ไปค้วยความกังวล ทำให้ข้าพเจ้าไค้ตระหนักว่าข้าพเจ้าทั้งวิ่งไม่เร็วและทั้งไม,ไค้เป็นคนกล้าหาญอย่างที่ 
คิด ข้าพเจ้าเป็นแต่เพิยงคนโง่เขลา ข้าพเจ้าไค้นำความเศร้าโศกมาสู่ตนเองและมาส่ผู้อื่น.... 
"บทเรยนที่ข้าพเจ้าไค้รับ...มิค่าต่อข้าพเจ้าตลอดชวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเรยนร้ว่าความกล้าที่คนเราจะ 
ไค้รับการยอมรับก็คอ การ "กลาทำสงที่ถกตอง , , 
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"หากพ่านยอมรับคำท้าท่ีจะทำบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่ถูกต้อง สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และคุณพ่อคุณแม่ของ 
ท่านไม่ต้องการให้พ่านทำ พ่านจะถูกทิ้งให้อยู่กับความ!สืกเศราโศกและผิดหวัง เม่ือพ่านกล้าทำส่ิงท่ีถูก 
ต้องพ่านจะมความ!สีกที่คเกี่ยวกับตนเอง 
"ในฐานะท่ีเป็นเพ่ือนกับคนอ่ืน ๆ ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทำนที่จะเชื่อฟิงคุณพ่อคุณแม่ และคำสอนของ 
พระเจ้า.... โดยการกล้าทำส่ิงท่ีถูกต้องพ่านจะรพระเยซูคริสต์เป็นเพ่ือนของพ่าน และพ่านจะมความสุข 
ชื่นชมกับพรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
"ขอให้พ่าน กลาท0าส์งที่ถูกตอง เสมอไป 

"ด้วยความรัก เพ่ือนของพ่าน เร็ก4 ค. พินเนการ์" ("Friend to Friend", Friend, Oct 1974, pp. 
1 0 - 1 1 ) 

การสนทนา • การเสือกอะไรท่ีเร็กซ์ พินเนการ์ ได้ทำการเสือกเม่ือพ่านเป็นเด็ก? (พ่านเสือกท่ีจะว่ิงตัคหน้ารถ) 
/ 

• เขาได้เสือกสิ่งคหรอไม่? 
• เขาควรทำอะไร? 
• หนูคิคว่าเขาได้เรยน!อะไรจากอุบัติเหตุนี้? 
• เมื่อใครสักคนท้าให้หนูทำบางสิ่งบางอย่างหนูจำเป็นต้องทำไหม? 
เสือนเด็ก ๆ ว่า เอ็ณคอรพนเนการได้บอกพวกเขาให้ "กล้าทำส่ิงท่ีถูกต้อง" 
• การกล้าทำส่ิงท่ีถูกต้อง หมายความว่าอย่างไร? 
อธิบายว่ามันไม่ง่ายเสมอไปที่จะเสือกสิ่งค โคยเฉพาะเมื่อมคนท้าพ่านให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิคเรา 
ทุกคนต่างก็ต้องการให้เพื่อน ๆ คิคว่าเราเข้มแข็งและกล้าหาญ และเราก็ไม่ต้องการให้เพ่ือนฝูงต้ังฉายา 
ต่าง ๆ ล้อเลยนเรา อธิบายว่าการกล้าทำส่ิงท่ีถูกต้องหมายความว่า ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าบางครั้งมัน 
ยากท่ีจะทำ 

เพลง ให้เด็ก ๆ ยึนขื้นแล้วรองหรอพูดเนื้อเพลงในข้อแรกของเพลง "กล้าทำส่ิงถูก" หากเด็กไม่คุ้นเคยกับเพลงน้ี 
ให้รองหรอพูดเน้ือเพลงน้ีกับพวกเขาสักสองสามคร้ังเพ่ือช่วยให้พวกเขาจำเน้ือได้ แนะนำพวกเขาว่าคราๆ 
หน้าหากมใครท้าให้พ่านทำสิ่งที่โง่เขลา พวกเขาสามารถคิดถงคำในเนื้อเพลงนี้ เน้ือเพลงน้ีจะเสือน 
พวกเขาให้เสือกสิ่งคและจะช่วยพวกเขาให้มความกล้าที่จะทำเช่นนั้นด้วย 

แหวน ลสค. ขอให้เด็ก ๆ มองดูแหวน ลสค. ของพวกเขาหากพวกเขากำลังสวมใส่มัน ชี้ให้เห็นว่าแหวนของพวกเขา 
สามารถช่วยพวกเขาให้จคจำที่จะเสือกสิ่งค 

การนำเสนอของครู บอกเด็ก ๆ ว่าการท้าทายให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิคคอการส่อลวง ให้เด็ก ๆ พูคคำว่า การส่อลวงหลาย ๆ 
คร้ัง อธิบายว่าซาตานพยายามท่ีจะส่อลวงผู้คนให้ทำการเสือกท่ีผิค พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
ทรงต้องการให้ทุกคนเสือกท่ีถูกต้อง เพราะพระองค์ทรงทราบว่ามันเป็นทางเคยวเท่าน้ันท่ีจะฐความสุขน่ัน 
คอการพยายามเสือกส่ิงคิ ซาตานไม่ต้องการให้พวกเรามความสุขและมัน!ว่าการเสือกท่ีผิคทำให้เราไม่ฐ 
ความสุข 

ซาฅานต้องการให้พระเยซูคริสต์เสือกสิ่งที ่ผิด 
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บทที่ 17 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 

พระคัมภร 

แผนผัง ลสด. 

เกมทบทวน 

ให้เล่าเร่ืองของพระเยซูคริสต์ท่ีถูกทดลองในแคนทุรกันดารตามท่ีพบในมัทธิว 4:1-11 อธิบายว่าหลังจาก 
ที่พระเยซูไค้รับบัพติศมา พระองค์ทรงต้องการอยู่ตามลำพังเพ่ืออคอาหารและสวคออนวอนเพ่ือให้พระองค์ 
รูสีกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงอดอาหารเป็นเวลาส่ีสิบวันส่ีสิบคน ซึ่งหมายความว่า 
พระองค์ไม่ไค้เสวยพระกระยาหารเป็นเวลาสี่สิบวัน 
• หนูรูสีกอย่างไรเม่ือหนูไม่ไค้รับประทานอะไรเป็นเวลานาน ๆ ? 
• หนูคิดว่าพระเยซูจะทรงรูสีกอย่างไรหลังจากอดอาหารเป็นเวลาสี่สิบวัน? 

อธิบายว่า ซาตานคิดว่าน้ีอาจจะเป็นเวลาท่ีดท่ีจะล่อลวงพระเยซูเพราะพระองค์คงจะทรงหิวกระVIายมาก 
และคงจะทรงอ่อนแอเนื่องจากไม่ไค้เสวยอะไรเลย ซาตานต้องการท่ีจะล่อลวงพระเยซูให้ใช้อำนาจของ 
พระองค์ในทางที่ผิค 
เอากอนหิน มงกุฎกระดาษและรูปภาพ 2-22 พระวิหารในสมัยโบราณออกมาและขอให้เด็ก ๆ ฟิงให้ค 
ว่าซาตานจะใช้สี่งนี้ในการล่อลวงพระเยซูอย่างไร 

ให้ชูก้อนหินข้ีน แล้วอ่านมัทธิว 4:3 ออกเสียง อธิบายว่าตอนแรกซาตานพยายามให้พระเยซูใช้อำนาจ 
ของพระองค์ทำให้ก้อนหินกลายเป็นขนมปีง พระเยซูทรงรูว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะใช้อำนาจของ 
พระองค์ทำส่ิงน้ีแมว่าพระองค์จะทรงหิวกระหายก็ตาม พระองค์ทรงบอกซาตานว่าอาหารไม่ใช่ส่ิงท่ีสำคัญ 
มากไปกว่าการทำส่ิงท่ีถูกต้อง (ดู มัทธิว 4:4) 
ให้ชูรูปภาพ 2-22 พระวิหารในสมัยโบราณ อธิบายถงความพยายามของซาตานในตอนต่อไปคอท่ีจะ 
ทำให้พระผู้ช่วยให้รอดพิสูจน์ว่าพระองค์คอพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าโดยการกระโดดลงจากพระวิหาร 
ซาตานทูลพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงกระโดดลงไป เทพจะช่วยพระองค์ไวัไม่ให้ไค้รับความเจ็บปวด 
จงจะเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์สือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า (ดู มัทธิว 4:6) พระเยซูทรงปฏิเสธส่ิงท่ี 
ซาตานไค้ห้าให้พระองค์ทรงกระทำ พระองค์ทรงทราบว่ามันไม่ถูกต้องที่จะทำสิ่งที่โง่เขลาแล้วหวังให้ 
พระบิดาบนสวรรค์ช่วยคุ้มครองพระองค์ (ดู มัทธิว 4:7) 

ให้ชูมงกุฎขน อธิบายว่าซาตานไค้พยายามล่อลวงอกอย่างหน่ึง ซาตานบอกว่าพระเยซูจะทรงมทุกอย่างท่ี 
รารวยและเต็มไปค้วยอำนาจในอาณาจักรของโลกนี้ หากพระองค์จะทรงคุกเข่าลงและนับถอซาตาน 
(ดู มัทธิว 4:8-9) พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์ควรนับถอพระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ันพระองค์จงไค้ทรง 
บัญชาให้ซาตานหนไป 

ให้อ่านมัทธิว 4:10 ออกเสียง ถงส่ิงท่ีพระเยซูไค้ทรงบอกซาตาน "อายซาตาน จงไปเสียให้พน,, ให้เด็ก ๆ 
ยนขื้นแล้วอ่านคำเหล่านี้ 

อธิบายว่าพระเยซูทรงเสือกแต่ส่ิงคเสมอเพราะพระองค์รักส่ิงท่ีด และไค้ทรงสัญญาท่ีจะเช่ือตงพระบัญญัติ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ 
เราสามารถเลอกสิ่งดเหมือนที่พระเยซูไดทรงกระทำ 
แสดงแผนผัง ลสด. และให้เด็ก ๆ พูดคำที่อยู่บนแผนผังซํ้า อธิบายว่าเราเป็นเหมอนพระเยซูมากข้ืนเม่ือ 
เราไค้พยายามเสือกสิ่งคเสมอ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเราเม่ือเราพยายามเสือกส่ิงค 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เล่นเกม "เสือกส่ิงค" บอกเด็ก ๆ ว่าเกมนี้จะช่วยพวกเขาให้จำว่าพระเยซูคริสต์ทรงเสือกสิ่ง 
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คเสมอ และบอกว่าพวกเขาสามารถเสือกส่ิงคได้ด้วยเช่นกัน 
แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่มและเอากระคุมหรอวัตถุเล็ก ๆ ให้แต่ละกลุ่มเพ่ือทำเป็นเบ้ีย ให้แต่ละทิมวาง 
กระดุม,น้ันลงท่ีกระคาษเกมท่ีเขยนคำว่า "ไป" ให้เด็กแต่ละทิมผลัดกันเสือกคำถามจากกระดาษท่ีท่านได้ 
เตรยมไว้ (คำถามน้ันอาจนำมาใช้มากกว่าหน่ึงคร้ัง) ให้อ่านคำถามและให้สมาชิกของทิมตอบด้วยกัน 
หากพวกเขาตอบถูก ให้พวกเขาเลื่อนเบี้ยของพวกเขาไปเป็นจำนวนช่องเท่ากับที่มบอกไว้ช้างหลัง 
คำถาม หากพวกเขาตอบผิดจะต้องวางเบ้ียของพวกเขาไว้ท่ีเดิม 

หากมทิมใดไปถงช่องท่ีเขยนคำว่า "ลสด." ให้พวกเขาเล่ือนเบ้ียข้ีนไปตามบันไดไปยังช่องส่ีเหล่ียมท่ีอยู่ 
ช้างบน หากทิมไหนไปถงช่องท่ีเขยนว่า "ล.ผ." (เสือกผิด) ให้พวกเขาเล่ือนเบ้ียย้อนลงไปท่ีช่องส่ีเหล่ียม 
ช้างล่าง 
คำถามสำหรับการเลนเกมนี้ 
1. ทำไมเด็กชายเร็กซ์ พินเนการ์ จงว่ิงตัคห,นารถ? (เลื่อน ไปข้าง}1 น้าสองช่อง) 
2. เอ็ลเดอร์พินเนการ์ดใจหรอเสียใจท่ีเขาทำตามคำท้าน้ัน? (เลื่อนไปข้างหน้าหนงช่อง) 
3. พระเยซูคริสต์ทรงอดอาหาร และสวดออนวอนในแคนทุรกันดารเป็นเวลาก่ีวัน? (เลื่อนไปข้างหน้า 

สองช่อง) 
4. ใครพยายามล่อลวงพระเยซู? (เลื่อนไปข้างหน้าสามช่อง) 

5. อดอาหารหมายความว่าอย่างไร? (เลื่อนไปข้างหน้าน้าช่อง) 
6. ซาตานพยายามล่อลวงพระเยซูคริสต์ด้วยวิ?ต่าง ๆ กันกี่วิธ? (เลื่อนไปข้างหน้าสองช่อง) 
7. ซาตานต้องการให้พระเยซูทำอะไรกับก้อนหิน? (เลื่อน ไปข้างหน้าสี่ช่อง) 
8. ซาตานต้องการให้พระเยซูทำอะไรจากช้างบนของพระวิหาร? (เลื่อนไปข้างหน้าสามช่อง) 
9. ซาตานได้สัญญาอะไรกับพระเยซูหากพระองค์จะคุกเข่าลงและนมัสการมัน? (เลื่อนไปข้างหน้าห้าช่อง) 
10. พระเยซูได้ทรงทำส่ิงท่ีซาตานต้องการให้พระองค์ทำหรอไม่? (เลื่อน ไปข้างหน้าสามช่อง) 
11. พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราทำอะไร เม่ือมใครท้าเราให้ทำส่ิงท่ีผิดหรอโง่ 

เขลา? (เลื่อนไปข้างหน้าห้าช่อง) 
12. เราควรทำอย่างไรเม่ือเราต้องเสือกทำบางส่ิงบางอย่าง? (เลื่อนไปข้างหน้าหกช่อง) 
13. การส่อลวงคออะไร? (เลื่อนไปข้างหน้าหกช่อง) 
14. เราจะมความสุขหรอไม่หากเราทำการเสือกท่ีผิด? (เลื่อน ไปข้างหน้าหนึ่งช่อง) 
15. เม่ือมใครท้าเราให้ทำบางส่ิงบางอย่างเราจำเป็นต้องทำหรือไม่? (เลื่อน ไปข้างหน้าสองช่อง) 
คำตอบ 

1. เขารับคำท้าของเพื่อนที่จะทำมัน 
2. เศร้าโศก 
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บทที่ 17 

การนำเสนอของคร 

แผนผัง ลสด. 
ประจักษ์พยาน 

กิจกรรมเสริม 

3. สี่สิบ 
4. ซาตาน 
5. ไม่รับประทานหรอด่ืมอะไรท้ังส้ิน 
6. สาม 
7. เปลี่ยนให้เป็นขนมปีง 
8. กระโดดลงไปเพ่ือพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ 
9. อาณาจักรของโลกทั้งหมดและอำนาจของมัน 
10. ไม่ 
11. เสือกสิ่งค 
12. เสือกสิ่งค 
13. ความกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิค 
14. ไม่มความสุข 

15. ไม่ 
สรุป 

อธิบายว่า แห้ว่าพระเยซูคริสต์จะทรงถูกล่อลวง พระองค์ก็ทรงเสือกส่ิงคเสมอ เสือนเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขา 
ต้องการเสือกพวกเขาสามารถถามตนเองได้ว่า "พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูต้องการให้ฉันทำอะไร?,, 

พวกเขาสามารถร้องเพลง "กล้าทำส่ิงถูก" และมองดูแหวน ลสด. ของพวกเขา สิ่งเหล่านี้จะเสือนพวก 
เขาให้เสือกสิ่งค 

ให้เด็กพูดคำท่ีอยู่บนแผนผัง ลสด. อกคร้ังหน่ึง 

เป็นพยานกับเด็ก ๆ ว่าการเสือกสิ่งคจะทำให้พวกเขามความสุข ท่านอาจต้องการเล่าถงเรื่องที่เคยมคน 
ห้าท่านให้ทำสิ่งที่โง่เขลา อธิบายให้พวกเขาฟิงว่าท่านทำการตัดสินใจอย่างไรและท่านร้สิกอย่างไรหลัง 
จากนั้น 
ให้กำลังใจเด็กที่จะเสือกสิ่งคเมื่อมใครลักคนหนึ่งห้าพวกเขาให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่โง่เขลา 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, 

ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ช่วยให้เด็ก ๆ พูดหรอร้องเพลงจากเนี้อเพลงต่อไปนี้โดยใช้ทำนองเคยวกันกับเพลง "หากว่าเราน้ันมิ 
ความสุข" (เพลงเด็ก หห้า 130) ให้ใช้ท่าทางตามน้ี: 
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เพ่ือแสดงว่าฉันเสือกค ฉันพูดความจริง (เอามอแตะริพ/ปากเบา ๆ หรอปรบมอ แล้วก็หมุนตัวรอ!/) 
เพ่ือแสดงว่าฉันเสือกค ฉันพูดความจริง (เอามอแตะริพเปากเบา ๆ แล้วหมุนตัวรอบ) 
ฉันรูทางของพระผู้ช่วย เไค้ด้วยส่ิงท่ีฉันพูดเพ่ือแสดงว่าฉันเลอกด ฉันพูดความจริง (เอามอแตะริมใ! 

ปากเบา ๆ แล้วหมุนตัวรอบ) 

ท่านอาจตองการร้องหรอพูดเนื้อเพลงหลาย ๆ ครง โดยแทนท่ีคำว่า "ฉันพูดความจริง" ด้วยวลอื่น ๆ 
เช่น "ฉันจะเมตตา,, หรอ "ฉันจงสวดอ้อนวอน" 

2. ช่วยเด็ก ๆ ให้แสดงว่าพวกเขาตองกลาทำส่ิงท่ีถูกตองในสถานการณ์ท่ีพวกเขาตองทำการเสือก ใช้ 
สถานการณ์ช้างล่างนี้หรอสร้างสถานการณ์บางอย่างของท่านเอง: 
ก/เพื่อนของหนูท้าหนูให้ขโมยลูกกวาดจากร้าน 
ข/เด็กอกคนหนึ่งกำลังล้อเลยนเด็กคนใหม่ของชั้นเรยนปฐมวัยเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เขาใส่มา 
ค/น้องสาวของหนูทำของเล่นที่หนูชอบแตก 
ง/คุณแม่ไค้ขอให้หนูช่วยทำงานบานต้ังหลายอย่างเม่ือมเพ่ือนของหนูมารอท่ีหน้าบ้านเพ่ือให้หนูออกไป 

และเล่นกับพวกเขา 
จ. เพื่อนของหนูท้าให้หนูวิ่งลงในถนนที่มรถเยอะแยะเพื่อไปเอาลูกบอลที่พวกเขาเล่นกัน 
ฉ. คนแปลกหน้าเอาลูกอมมาให้หนู 

3. แสดงรูปภาพ 2-38 ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรกและเล่าเร่ืองภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรกอย่างย่อ ๆ ตามท่ีพบ 
ในโจเซฟ สมิธ-ประวัติ (History 1:14-20) อธิบายว่าเม่ือโจเซฟไค้บอกผู้คนท่ัวไปว่าท่านไค้เห็น 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ มคนมากมายท่ีไม่เช่ือเขา พวกเขาหัวเราะเยาะท่าน และล้อเลยน 
ท่านโดยให้ฉายาท่านต่าง ๆ น า ๆ พวกเขาด้องการให้ท่านพูดว่าเร่ืองภาพท่ีมาปรากฎให้เห็นน้ันไม่เป็น 
ความจริง (ดู โจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:21-26) แต่โจเซฟ สมิธกล้าท่ีจะทำส่ิงท่ีถูกด้อง—ท่านไค้ทำใน 
สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงด้องการให้ท่านทำ 

4. แจกสำเนารูปโล่ ลสด. ให้เด็กแต่ละคน (มอย่ท่ีค้านหน้า'ของคู,มอ) และแจกดินสอเทิยนหรอดินสอ 
ให้เด็ก ๆ ระบายสิโล่ของพวกเขา อธิบายให้เด็ก ๆ ว่าการกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ถูกด้อง สามารถเป็น 
เหมอนกับโล่ และจะป้องกันพวกเขาจากผลของการเสือกทำส่ิงท่ีโง่เขลา ให้เด็ก ๆ เอาโล่ของ 
พวกเขาวางไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในบ้านของพวกเขาที่ซึ่งพวกเขาจะระลกได้ที่จะเสือกสิ่งสื 
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ลสด. เสือก 
สิ่ง 
สิ 

ล.ผ. 

ลสด. ล.ผ. 

ล•ผ- ลสด. 

ไป ลสด. 



15 จงตามเรามา 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให'เด็กแต่ละคนมความปรารถนาเข้มแข็งมากขื้นที่จะตามพระเยซูคริสต์ 
• * * 

การเตริยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวคอ้อนวอนด้วย ม'ทธิว 4:18-22 ลูกา 5:1-11 และยอห์น 14:15, 
15:17 

2. ตัดรอยเท้าจากกระดาษแผ่นใหญ่สามชุด ให้เขยนคำต่อไปน้ีบนรอยเท้าน้ีน: 
ก. มา/จงตามเรามา 
ข. รักษา/พระบัญญัติของเรา 
ค. รัก/ซึ่งกันและกัน 

3. เตรยมร้องหรอพูคคำจากเนอเพลงข้อแรกของเพลง "จงตามเรามา" (เพลงสวดท่ี 48) 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคํมภร์ไบเบิล 
ข.แผนผัง ลสด. (คูบทที่ 1) 
ค. กระดาษและดินสอสำหรับเด็กแต่ละคน คนละสองแผ่น 
ง. รูปภาพ 2-23 เด็กกำลังเดินตามรอยเทาบิคาของเขา รูปภาพ 2-24 การเรยกชาวประมง (ชุคภาพ 

พระกิตติคุณ 209;62496) 

5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระเยซูคริสต์ทรงตองการให้เราทำตามพระองค์ 
ให้เด็ก ๆ เล่นเกม "ทำตามผู้นำ,, ให้เด็ก ๆ ยืนเข้าแถวเรยงหนึ่งที่ด้านหนึ่งของห้อง ให้เด็กคนแรกท่ีอยู่ 
หัวแถวออกไป วิ่ง กระโคค เต้น หรอทำท่าทางอย่างอ่ืนอยู่ท่ีอกด้านหน่ึงของห้องให้เด็กคนอ่ืน ๆ ทำตาม 
เด็กคนแรกน้ี โคยการทำตามส่ิงท่ีเขาหรอเธอได้ทำเสร็จแล'วให้เด็กคนแรกไปต่อท่ีห้ายแถวแลวให้เด็ก 
คนท่ีสองในแถวออกไปเป็นหัวหน้านำทำต่อไปจนเด็กทุกคนได้มโอกาสเป็นผู้นำ บอกเด็ก ๆ ว่าบทเรยน 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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ในวันนี้พวกเขาจะเรยนร้เกี่ยวกับการทำตามพระเยซู 
เร ื ่องเส่า แสดงรูปภาพ 2-23 เด็กกำลังเดินตามรอยเท้าบิดาของเขา และเลาเร่ืองต,อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง 

(หากเด็กในช้ันเรยนของท่านไม่คุ้นเคยกับหิมะ ท่านอาจต้องคัดแปลงเรื่องเล่านี้ให้เหมาะสมกับถูมิอากาศ 
และสภาพแวดล้อมของท่าน): 
ลักษณ์ออกไปช่วยคุณพ่อของเขาเก็บฟืนเพื่อก่อไฟ มันเป็นฤดูหนาวและหิมะก็ตกลงมาหนามาก ลักษณ์ 
และคุณพ่อของเขาต่างก็ขนฟืนมาเต็มหอบและเริ่มเดินกลับบ้านของพวกเขา มันเปีนสิ่งที่ยากสำหรับ 
ลักษณ์ที่จะเดินในหิมะที่หนาเช่นนั้นโดยหอบของที่หนักด้วย คุณพ่อจงบอกให้เขาเดินตามรอยเท้าของ 
ท่านที่เป็นรอยบนหิมะ มันง่ายกว่ามากสำหรับลักษณ์ที่จะเดินหากเขาได้เดินตามรอยเท้าของคุณพ่อ 
ของเขา 
• ทำไมลักษณ์จงต้องเดินตามรอยเท้าของคุณพ่อของเขา? 

• ทำไมหนูจงคิดว่ามันง่ายกว่าสำหรับลักษณ์ที่จะเดินในหิมะ เม่ือเขาเดินตามรอยเท้าของคุณพ่อของเขา? 
เร่ืองจากพระคัมภร์ แสดงรูปภาพ 2-24 การเรยกชาวประมง ให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน มัทธิว 4:18-22 และ ลูกา 5:1-11 อธิบาย 

ว่าเมื่อพระเยซูทรงประทับอยู่บนโลกนี้พระองค์ได้ทรงเรยกผู้ชายหลายคนให้เป็นสาวกของพระองค์ หรอ 
เป็นผู้ช่วยพระองค์ 
ในขณะท่ีท่านเล่าเร่ือง ให้อ่าน มัทธิว 4:19 ออกเสืยงในเวลาท่ีคิคว่าเหมาะสมอธิบายว่า "เราจะต้ังท่าน 
ให้เป็นผู้หาคน" หมายความว่าพระเยซูทรงต้องการให้ผู้ชายเหล่าน้ีช่วยพระองค์สอนผู้คน 
• ทำไมชาวประมงเหล่านี้จงตามพระเยซู? 
• หนูจะทำอย่างไรหากพระเยซูได้ขอให้หนูตามพระองค์และเป็นสาวกของพระองค์? 

การสนทนา ใหเปรยบเทิยบเร่ืองท่ีพระเยซูคริสต์ทรงเรยกสาวกกับเร่ืองของลักษณ์และคุณพ่อของเขา เหมือนกันกับท่ี 
คุณพ่อของลักษณ์ได้ขอให้ลักษณ์เดินตามท่าน พระเยซูได้ทรงขอให้เราทุกคนตามพระองค์ คุณพ่อของ 
ลักษณ์รู'ว่า มันจะเป็นการง่ายกว่าสำหรับลักษณ์หากเขาจะเดินตามรอยเท้าของคุณพ่อ พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงรูว่าชวิตของเราจะง่ายกว่าและจะมความสุขกว่าหากเราทำตามพระองค์ 
• มันหมายความว่าอย่างไรที่จะทำตามพระเยซู? 
• ทำไมชวิตจงง่ายกว่าเมื่อเราทำตามพระเยซู? 

เพลง ร้องหรอพูดเนื้อเพลงช้อแรกของเพลง "จงตามเรามา" (เพลงสวดที่ 48) อธิบายคำต่าง ๆ ที่อาจไม่เป็นที่ 
คุ้นเคยสำหรับเด็ก ๆ (เช่นคำว่า เดินตามรอ&) 
"จงตามเรามา" พระองค์ตรัสไว้ 
ให้เราเดินตามรอยบาทภูม 
ด้วยการนี้เราจะเป็นหนึ่งเคยว 
กับพระบุตรเคยวของพระเป็นเจ้า 
อธิบายว่าเราสามารถตามพระเยซูได้โคยการพยายามเป็นเหมือนพระองค์และโคยการเชื่อฟิงพระบัญญต 
ของพระองค์ เม่ือเราได้เรยนร้ทางของพระองค์และเราได้ทำส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงขอให้เราทำ เราได้เดิน 
ตามรอยพระบาทของพระองค์ 
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กิจกรรมรอยเท้า 

การส,นทนาพระคมภร์ 

กิจกรรมรอยเท้า 

การสนทนา 

แสคงรอยเทาสองรอยท่ีมข้อความ "มา" และ "ตามเรา" อ่านคำเหล่านี้กับเค็ก ๆ ใท้เด็ก ๆ พูดคำเหล่านี้ 
ซาสักสองสามคร้ัง 

แสดงแผนผัง ลสด. ที่หนาชั้นเรยน ให้เด็กคนหน่ึงวางรอยเท้าบนพ้ืนท่ีอกด้านV!น่ึงของห้อง (ในขณะท่ี 
กำลังสอนบทเรยนและรอยเทาแต่ละชุดได้ถูกวางบนพื้นจนหมคแลัๆ พวกเขาควรจะเริ่มจัดทางที่จะเดิน 
ไปยังรูปภาพของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีอยู่บนแผนผัง ลสต.) 
พระเยซูทรงต้องการให้เรารักษาพระบ้ญญ'ติ 
อธิบายว่าการทำตามพระเยซูคริสต์'หมายความว่าการเต็มใจที่จะทํๅสิ่งที่พระองค๙'ทรงขอให้เราทำ ขอ6[หั 
เด็ก ๆ ฟ้งขณะที่พ่านอ่านเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่พระเยซูได้ทรงขอใท้เราทำ 
อ่านยอห์น 14:15 อธิบายว่าคำเหล่าน้ีเป็นพระคำของพระเยซู ให ้ เด ็ก ๆ พูดข้อความในพระคํมภิร์ตาม 
พ่าน 
• พระเยซูตรัสว่าเราต้องทำอะไร? 

• รักษาพระบัญญัติของพระเยซูหมายความว่าอย่างไร? 

แสดงรอยเท้าท่ีมข้อความ "รักษา" และ "พระบัญญัติของเรา" และให้เด็ก ๆ พูดข้อความนี้ตามท่าน ขอให้ 
เด็กคนหน่ึงวางรอยเห้าน้ีใกล, ๆ กับรอยเท้าชุดแรกโดยให้วางเยื้องไปข้างหนารอยเท้าชุดแรกสัก1สืกนํ'อย 

(รอยเห้าควรจะใกลกันมากพอที่เด็กจะเดินจากรอยหนึ่งไปยังอกรอยหฐํงไ^) 
ให้อธิบายกับเด็ก ๆ ถงสถานการณ์บางอย่างท่ีพวกเขาสามารถทำตามพระเยซู ให้เด็ก ๆ ผลัดกันอ5บาย 
ว่าพวกเขาจะทำอะไรในแต่ละสถานการณ์เหล่านี้น ใชตัวอย่างข้างล่างน้ีหรออาจสรางสถานการณ์ท่ีสืค 

ว่าเหมาะสมกว่าสำหรับชั้นเรยนของท่าน: 

1. หนูกำลังเล่นอยู่ที่โรงเรยนและพบกระเป้าที่มเงินอยู่ด้วย 
• หนูจะทำตามพระเยซูได้อย่างไร? 

2. หนูพรอมแล้วที่จะไปนอนและหนูเหนื่อยมากจนอยากจะนอนไปเลยในทันทํนี้น? 

• หนูจะทำตามพระเยซูได้อย่างไรในการเข้านอนนี้? 
3. คุณแม่ของหนูขอให้หนูดูแลห้องสาวเพื่อที่เธอจะไมวงไปที่ถนน มเพ่ือนของหนูบางคนผ่านมาและ 

ชวนหนูไปเล่นด้วยกัน 
• หนูจะทำตามพระเยซูได้อย่างไร? 

4. มเด็กคนใหม่มาเข้าโรงเรยน และเพ่ือนบางคนได้ล้อเลยนเขา 

• หนูจะทำตามพระเยซูได้อย่างไร? 
5. เพื่อนบางคนได้ชวนให้หนูไปกับพวกเขาเพื่อไปเยี่ยมญาติ แต่พวกเขาจะกลับมาไม่ทันเวลาท่ีจะไป 

โบสถ์ 
• หนูจะทำตามพระเยซูได้อย่างไร? 

เชิญให้เด็ก ๆ อธิบายสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่พวกเขาสามารถทำตามพระเยซู ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราทำตาม 
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พระเยซูโดยการทำส่ิงท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราทำ เราก็กำลังเสือกส่ิงค 

พระเยซูทรงดองการให้เรารักซึ ่งกันและก้น 
พระคัมภร์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ ค้นพบวิธอื่น ๆ ที่พวกเขาสามารถตามรอยเท้าของพระเยซู ให้อ่านยอห์น 15:17 

อธิบายว่าคำเหล่านเป็นพระคำของพระเยซู ให้เด็ก ๆ พูดพระค'มภิร์ช้อนี้ตามท่าน 
• พระเยซูทรงต้องการให้เรารักใคร? 

กิจกรรมรอยเท้า แสดงรอยเท้าท่ีมข้อความ "รัก,, และ "ซ่ึงกันและกัน" ให้อ่านคำเหล่าน้ีกับเด็ก ๆ และให้พวกเขาพูดข้อ 
ความน้ีๆท ขอให้เด็กคนหน่ึงเอารอยเท้าวางไว้ท่ีพ้ืนในลักษณะเดิยวกับท่ีไค้วางไว'ก่อนน้ีแล้ว 

เร่ืองเล่า เล่าหรออ่านเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับเด็กชายฮเบอร์ผู้ไค้ทำตามพระเยซูคริสต์: 
ฮเบอร์ตัวส่ันในความหนาวและเอาเส้ือกันหนาวคลุมตัวเองไว้ มันจะถงวันคล้ายวันเกิดของเขาในไม่ช้า 
นี้ และสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คอเสื้อกันหนาว แต่เขารูว่าคุณแม่ของเขาจะต้องเศราใจหากเขาจะขอ 
เส้ือกันหนาวลักตัว เพราะเธอไม่สามารถซ้ือให้เขาไค้ คุณพ่อไค้เสียชวิตตั้งแต่เขาเป็นเด็กทารก และ 
คุณแม่ก็ต้องทำงานหนักมากเพื่อให้มเงินสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องการ เธอมักจะเย็บผาอยู่จนดกเพ่ือทำ 
เส้ือผ้าสำหรับคนอ่ืน 
ในวันคล้ายวันเกิดของฮเบอร์ คุณแม่ของเขาอวยพรวันเกิดแก่เขาและยื่นเสื้อกันหนาวที่สวยงามให้กับ 
เขา เธอไค้เย็บให้เขา ฮเบอfiม,รรอท่ีจะสวมใส่มันออกนอกบานเพ่ือให้เว่ามันจะทำให้เขาอบอุ่นแค่ไหน 
สองสามสัปดาห์ต่อมาในการเดินทางไกล ฮเบอร์ไค้เห็นเด็กชายคนหน่ึงสวมเพยงแค,เส้ือแขนยาวเท่าน้ัน 
ฮเบอร์รูว่าเด็กคนนั้นจะหนาวสักแค่ไหน โดยแทบจะไม่ต้องหยุดคิคฮเบอร์ไค้ถอดเส้ือกันหนาวของเขา 
ออกและเอาให้เด็กคนนั้น 

เมึ่อคุณแม่ของเขาเห็นเขาใส่เสื้อกันหนาวตัวเก่า เธอถามเขาว่าเกิดอะไรข้ืนกับเส้ือกันหนาวตัวใหม่ 
ฮเบอร์ไค้อธิบายว่า "ลูกเห็นเด็กคนหน่ึงและ!ว่าเขาต้องการมันมากกว่าลูกมาก ลูกก็เลยเอาให้เขา" 
คุณแม่ของเขาถามว่า "ทำไมลูกจงไม่เอาตัวเก่าของลูกให้เขา?,, 

ฮเบอร์มองดูคุณแม่ของเขา หวังว่าเธอจะเข้าใจ และเขาไค้เห็นควงตาของเธอเต็มไปค้วยน้ัาตา เธอกอด 
เขาแน่นและพูดว่า "แน่นอนว่าลูกจะไม่ทำเช่นน้ันฮเบอร์,, (ด ู Lucile c . Reading, "The Coat," 
Children's Friend, Nov. 1966, p. 5) 
• ฮเบอร์ไค้ทำตามพระเยซูคริสต์อย่างไร? 

บอกเด็ก ๆ ว่าเด็กชายในเรื่องนี้คอ ฮเบอร์ เจ. แกรนท์ ผู้ที่เจริญเติบโตขี้นเป็นประธานคนที่เจ็ดของ 
ศาสนาจักรฯ 

การสนทนา ให้เด็ก ๆ คิดถงวิธที่พวกเขาสามารถแสดงความรักสำหรับผู้อื่น ท่านอาจต้องการใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อ 
ช่วยพวกเขาให้เกิดความคิด: 
• หากหนูเห็นใครสักคนหน่ึงล้มลงและบาดเจ็บ หนูจะทำอะไรเพ่ือแสดงความรัก? 
• หากมใครสักคนท่ีโรงเรยนไม่มอาหารกลางวัน หนจะทำอะไรเพ่ือแสดงความรัก? 
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อธิบายวำการรักคนอ่ืนน้ันเป็นมากกว่าแค่คำพูดหรอความรูสิก เราแสดงความรักโดยการกระทำ เชิญให้ 
เด็ก ๆ เล่าเก่ียวกับเร่ืองท่ีพวกเขาสามารถแสดงความรักต่อผู้อ่ืนในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราจะเสือกสิ่งสีและทำตามพระเยซูคริสฅ์ 
ให้เด็กแต่ละคนมโอกาสไค้เดินบนรอยเห้าและไปหยุดยนท่ีรูปภาพของพระเยซูบนแผนผัง ลสด. ให้เด็ก 
แต่ละคนบอกสิ่งหนึ่งที่เธอหรอเขาจะทำในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการทำตามพระเยซู 
เสือนเด็ก ๆ ว่าเราทำตามพระเยซูคริสต์เมื่อเราเสือกสิ่งด็ ชี้ไปที่แผนผัง ลสด. และให้เด็ก ๆ พูดตาม 
ท่านว่า "ฉันจะเสือกส่ิงค,, 

สรุป 
เอากระดาษสองแผ่นและดินสอให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กแต่ละคนทำรอยเท้าหนึ่งชุดโดยการลอกตาม 
รอยรองเท้าของพวกเขา ให้พวกเขาเขิยนคำว่า "ฉันจะทำตามพระเยซูคริสต์" ที่ข้างบนกระดาษ ให้ 
เด็ก ๆ เอารอยเห้าของพวกเขากลับห้านเพ่ือช่วยให้พวกเขาจำไค้ถงข้อผูกมัคท่ีพวกเขาจะทำตามพระเยซู 
บอกเด็ก ๆ ว่าการทำตามพระเยซูคริสต์ทำให้ท่านมความสุข เป็นพยานว่าหากเราทำตามพระองค์ พระเยซู 
จะทรงนำเรากลับไปอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์อกครั้งหนึ่ง 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้พยายามทำตามรอยพระบาทของพระเยซูเสมอ แนะนำให้พวกเขาสนทนาเร่ืองรอยเท้า 
กระดาษของพวกเขากับคุณพ่อคุณแม่ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด โดยแนะนำให้เด็กคนน้ันทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเด็ก ๆ 
ให้ทำตามพระเยซูคริสต์และเสือกสิ่งค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเ1ยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังจะให้มการแสดงท่าทางต่าง ๆ (เช่นการปรบมอการพยักหห้า หรอการ 

เดินสวนสนาม) ขอให้พวกเขาทำท่าทางตามท่าน ทำท่าแรกเพยงครั้งเดิยวแลวให้ทำท่าอย่างอื่นเพิ่มขื้น 
และให้เด็ก ๆ ทำตามการแสดงท่าทางทั้งสองนั้นในแต่ละครั้งให้ทำท่าทางใหม่ ๆ เพ่ิมข้ีนเร่ือย ๆ แล้ว 
คูว่ามเด็กกี่คนที่สามารถจำและทำตามไค้ถูกต้องตามลำดับก่อนหลัง 
เหมึอนกับการทำตามพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องพยายามท่ีจะทำตามตัวอย่างของพระองค์ไม่เพยงส่ิงเคยว 
เท่าน้ัน แต่ในทุกส่ิงท่ีเราไค้ทำ 

2. เตรยมตุ๊กตากระดาษลูกโซ่สำหรับสมาชิกของช้ันเริยนแต่ละคน (เด็กท่ีมอายุมากในช้ันเรยนอาจต้อง 
การทำเอง) พับกระดาษซ้อน ๆ กันแบบเครื่องดนตรแอคโคเคยน วาดรูปตุ๊กตาบนกระดาษน้ัน (ดู 
ภาพท่ีแสดงข้างล่าง) แล้วให้ตัคตุ๊กตาออกมา ทำตุ๊กตาลูกโซ่ให้เด็กแต่ละคนและเขยนคำว่า รักซึ่ง 
กันและกัน ที่ข้างล่างของลูกโซ่นี้ อธิบายว่า การรักซ่ึงกันและกันเป็นส่ิงท่ีสำคัญส่ิงหน่ึงท่ีพระเยซูไค้ 
ทรงขอให้เราทำ 

กิจกรรมรอยเห้า 

กิจกรรม 

ประจักษ์พยาน 
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บทที lb 

3. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงข้อแรกของเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมือนเยซู" (เพลงเด็ก หน้า 38) "จง 
รักกันและกัน" (เพลงเด็ก หน้า 72) หรอเพลง "รักษาพระบัญญัติ" (เพลงเด็ก หน้า 74) เน้ือเพลง 
"ฉันพยายามเป็นเหมือนเยซู" และเน้ือเพลง "จงรักกันและกัน" มอยู่ท่ีตอนท้ายของคู่มือน้ี ส่วนเนื้อเพลง 
"รักษาพระบัญญัติ" มดังต่อไปน้ี 

รักษาพระบัญญัติ 
รักษาพระบัญญัติ 
รักษาพระบัญญัติ 
พระตรัสในน้ีปลอดภัย 
ในน้ีมสันติ 
พระองค์จะส่งพร 
พระองค์จะส่งพร 
คำสอนศาสดา 
รักษาพระบัญญัติ 
พระตรัสในน้ีสันติปลอดภัย 
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16 พระเยซูคริสต์ทรงม 
อำนาจรักษา 

จดประสงค เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงมอำนาจรักษา และพรของฐานะปโรหิตสามารถช่วย 
รักษาคนป่วยไค้ 

การ!ฅรยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย มัทธิว 9:18-19; 23-26 มาระโก 5:22-24; 35-
43 ลูกา 8:41-42; 49-56 ยากอบ 5:14-15 และ คำสอนและพันธสัญญา 42:48 

2. ทำสำเนาหรอกครอยภาพวาคที่อยู่ตอนทายของบทเรยนและตัคแยกออกมา ภาพวาดน้ีจะใช้ในกิจกรรม 
"ฉันคออะไร?" 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภรไบเบิล คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ชุดปฐมพยาบาล หรอถุงใส่เครื่องปฐมพยาบาลสำหรับใช้รักษาพยาบาลเมื่อมคนป่วยหรอไค้รับ 

บาดเจ็บ เช่น ยาข้ีผง ผ้าพันแผล และยาแก้ไอ 
ค. ขวดเล็ก ๆ ที่บรรจุนี้ามันที่ทำให้ศักดิสิทธิแล้ว 
ง. รูปภาพ 2-25 พระเยซูทรงกำลังให้พรลูกสาวของไยรัส (ชุดภาพพระกิตติคุณ 215; 62231) รูปภาพ 

2-26 พระเยซูทรงกำลังรักษาคนป่วย รูปภาพ 2-27 การปฏิบัติต่อผู้ป่วย (62342) 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านตองการใช้ 

เชิญให้เด็กคนหนึ่งสวคอ้อนวอนเปีค 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

บางครั้ง!ราก็ป่วย 
แสดงชุดปฐมพยาบาลหรอถุงใส่เคร่ืองปฐมพยาบาล และอธิบายว่าช้างในเป็นส่ิงท่ีใช้ช่วยรักษาเม่ือเราป่วย 
หรอไค้รับบาดเจ็บ ให้บอกใบ้กับเด็ก ๆ สำหรับของแต่ละอย่างที่จะช่วยให้พวกเขาเคาว่ามันคออะไร 
(ตัวอย่างเช่น ''มันช่วยป้องกันเช้ือโรคและส่ิงสกปรกไม่ให้เข้าบาคแผล,,) 

เม่ือเด็กไค้เคาส่ิงของแต่ละอย่างแล้ว ให้แสคงส่ิงของน้ันกับพวกเขาและคุยให้พวกเขาฟิงส้ัน ๆ ว่าสิ่งนั้น 
ใช้ช่วยรักษาคนอย่างไร เสือนเด็ก ๆ ว่าไม่ให้ใช้สิ่งของเหล่านี้ค้วยตนเองโดยไม่ไค้รับการช่วยเหลอจาก 
คุณพ่อคุณแม่ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำ!นิน 
บท!รยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

94 



การนำเสนอของครู อธิบายว่าเกอบทุกคนเคยป่วยหรอไค้รับบาดเจ็บ บางคร้ังการบาดเจ็บหเอป่วยน้ันใช้เวลารักษาเพยงช่วง 
สน ๆ และคุณพ่อคุณแม่ของเราก็สามารถช่วยเราไค้ง่าย ๆ แต่บางคร้ังการเจ็บป่วยของเราก็ค่อนช้างหนัก 
และคุณพ่อคุณแม่ของเราต้องส่งเราไปหาหมอเพื่อรับความช่วยเหลอ 

อธิบายว่ามอกทางหน่ึงท่ีเราสามารถไค้รับความช่วยเหลอเม่ือเราป่วย เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่บน 
โลกและทรงให้พรผู้คนมากมายและรักษาพวกเขาให้หาย พระองค์ทรงใช้อำนาจของฐานะปุโรหิตในการ 
รักษาพวกเขา 
พระเยซูคริสต์ทรงรกษาคนป่วย 

เร่ืองจากพระคัมภร์ แสดงรูปภาพ 2-25 พระเยซูทรงให้พรลูกสาวของไยรัส และให้เล่าเร่ืองท่ีพระเยซูทรงยกลูกสาวของไยรัส 
ขนตามท่ีพบใน ลูกา 8:41-42; 49-56 (ให้ดู มัทธิว 9:18-19; 23-26 และ มาระโก 5:22-24; 35-
43 ค้วย) 

อธิบายว่าไยรัสมศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ เขาเช่ือว่าหากพระเยซูทรงเสด็จมาและทรงรักษาลูกสาวท่ีป่วยของเขา 
เธอจะต้องหายแน่ เม่ือพระเยซูทรงเสด็จไปท่ีห้านของไยรัส มผู้คนมากมายมาล้อมรอบพระองค์เพ่ือขอ 
ความช่วยเหลอจากพระองค์ ในขณะท่ีพระเยซูทรงกำลังช่วยหญิงป่วยอกคนหน่ึง มชายคนหน่ึงไค้นำข่าว 
สารมาบอกไยรัส 
ให้อ่านลูกา 8:49-50 ออกเสืยง 
• คนนำข่าวบอกอะไรกับไยรัส? (ดู ลูกา 8:49) 
• พระเยซูทรงบอกอะไรกับไยรัส? (ดู ลูกา 8:50) 

อธิบายว่าเม่ือพระเยซูไค้ทรงเสด็จมาถงท่ีห้านของไยรัส พระองค์ทรงบอกให้ผู้คนว่าไม่ต้องร้องไห้เพราะว่า 
เด็กสาวไม่ไค้ตาย แต่ผู้คนหัวเราะท่ีพระเยซูทรงตรัสดังน้ันและหัวเราะเยาะพระองค์เพราะพวกเขาคิดว่าเธอ 
ไค้ตายไปแล้ว (ดู ลูกา 8:52-53) 
พระเยซูทรงให้ทุกคนออกไปนอกจากปีเตอร์ เจมส์ และจอห์น อัครสาวกของพระองค์และไยรัส และ 
ภรรยาของไยรัส แล้วพระเยซูทรงยกมอของเด็กสาวข้ืนและทรงบอกให้เธอลุกข้ืน เด็กสาวไค้ลุกข้ีนจาก 
เตยง หายสนิทเป็นปกติอกคร้ังหน่ึง 
• หนูคิดว่าทำไมพระเยซูจงทรงให้ทุกคนออกไปนอกจากปีเตอร' เจมส์ และจอห์น และคุณพ่อคุณแม่ของ 

เด็กสาว? (อาจเป็นเพราะว่าคนอ่ืน ๆ หัวเราะเยาะพระองค์ และไม่เช่ือว่าพระองค์จะสามารถรักษา 
เด็กสาวไค้ พวกเขาไม่มศรัทธา) 

• ทำไมพระเยซูจงทรงสามารถรักษาลูกสาวของไยรัสไค้? (พระองค์ทรงมอำนาจฐานะปุโรหิต คุณพ่อ 
คุณแม่ของเด็กสาวมศรัทธา) 

การนำเสนอของครู แสดงรูปภาพ 2-26 พระเยซูทรงกำลังรักษาคนป่วย และขอให้เด็ก ๆ นกภาพว่าจะเป็นอย่างไรหากจะ 
มพระเยซูเสด็จมาให้พรพวกฺเขาเม่ือพวกเขาไม่สบาย เน้นว่าพระเยซูทรงรักพวกเขาแต่ละคนมากเท่ากับท่ี 
พระองค์ทรงรักพวกเด็ก ๆ ที่เคยอยู่ในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่บนโลกนี้ แห้ว่าพระองค์ไม่ประทับ 
อยู่ที่บนโลกในเวลานี้ พระองค์ก็ไค้ทรงให้ฐานะปุโรหิตและอำนาจกับชายท่ีชอบธรรมท่ีจะทำการแทน 
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พระองค์ พวกเขาสามารถให้พรในการรักษาเราเหมอนกับท่ีพระเยซูจะทรงประทานให้เม่ือพระองค์ประทับ 
อยู่ท่ีน้ี 

ชายที ่ดำรงฐานะปโรหิตสามารถให้การปฏิบ้ติตอmได้ 
การสนทนา แสดงรูปภาพ 2-27 การปฏิบัติคนป่วย 

• เกิดอะไรขี้นในรูปภาพนี้? 
อธิบายว่าเม่ือชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเค็คได้ให้พรกับคนป่วย เราเรยกว่าเป็นการปฏิบัติคนป่วย 
ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า การปฏิบัติ ซาหลาย ๆ ครง 
ให้เด็ก ๆ ดูขวดนั้ามันที่ทำให้ศักดิสทธแล้ว และอธิบายว่าน้ีามันน้ีได้รับการให้พรเป็นพิเศษโดยชายท่ีดำรง 
ฐานะปุโรหิต เม่ือมคนป่วยและต้องการความช่วยเหลอเพ่ือให้คข้ืน ชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิ-
เซเด็คสองคนจะใช้น้ีามันน้ีนและให้พรกับคนป่วย (ดู ยากอบ 5:14-15) 
• หนูเคยได้รับการปฏิบัติแล้วหรอยัง? 
ให้เด็ก ๆ เล่าถงพรฐานะปุโรหิตอะไรก็ได้ท่ีพวกเขาเคยได้รับหรอท่ีพวกเขาเคยเห็นในครอบครัว ท่านอาจ 
ต้องการเล่าให้เด็ก ๆ หัเงถงเรึ่องที่,ท่าน หรอสมาชิกในครอบครัวของท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้ดำรง 
ฐานะปุโรหิต 

เรื่องเล่า ให้เล่าเร่ืองของคน ๆ หน่ึงท่ีได้รับการปฏิบัติจากพรของอำนาจปุโรหิต ซึ่งเป็นเรื่องจริงของท่านหรอของ 
ใครก็ได้ท่ีเด็ก ๆ รูจักซึ่งจะทำให้เป็นเรื่องที่มประสิทธิภาพมากที่ธุfดเพราะพวกเขารูจักบุคคลนั้น เช่น 
สมาชิกของวอร์ดหรอสาขา ถาท่านไม่มเร่ืองเช่นท่ีว่าจะเล่า ท่านอาจต้องการใช้เรื่องต่อไปนี้ก็ได้: 
เมื่อนุชกลับมาจากโรงเริยน คุณพ่อได้คอยเธออยู่ที่ประตูบ้านและบอกเธอว่าน้องชายคนเล็กของเธอได้ 
คลอดแล้วเช้าน้ี ทารกได้เกิดก่อนกำหนด ผอมและอ่อนแอมาก คุณหมอบอกว่าทารกอาจจะมชิวิตอยู่ได้ 
ไม่เกินสองสามช่ัวโมง 
นุชสามารถเห็นความกังวลของคุณพ่อของเธอได้ เธอเศร้าใจเพราะเธอต้องการให้น้องมชิวิตอยู่ 

คุณพ่อของนุชได้โทรศัพท์เรยกผู้สอนประจำบ้านคนหนึ่งให้มาช่วยท่านให้พรทารก เม่ือผู้สอนประจำบ้าน 
มาถงทุกคนได้ไปที่ห้องนอนที่คุณแม่ของนุชและทารกอยู่ คุณพ่อของนุชและผู้สอนประจำบ้านเอามอ 
วางอย่างนุ่มนวลบนศรษะอันเล็กนิดเดยวของเด็กน้อยและคุณพ่อของนุชได้ไห้พรเขาเพื่อให้มชิวิตอยู่เพื่อ 
ทำภาระหน้าที่ของเขาบนโลกนี้ให้สำเร็จ ความรูสิกอบอุ่นและสันติได้เช้ามาสู่นุช เธอรูว่าน่ันเป็นเพราะ 
อำนาจของฐานะปุโรหิต น้องชายคนเล็กของเธอจะเติบโตและแข็งแรง (ดัดแปลงจาก "Moments to 
Remember" Children's Friend, Feb. 1963, p. 41) 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักทุกคนผู้ทูลขอให้ทรงรักษา แต่บางครงคนก็ไม่หายแมว่า 
จะได้รับการปฏิบัติก็ตาม บางคนไม่ได้รับการรักษาเพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าพวกเขาจะ 
สามารถเป็นคนที่เช้มแข็งขี้น โดยการเรยนร้การดำรงชิวิตกับความเจ็บไช้ได้ป่วยหรอความพิการของ 
พวกเขา บางคนไม่ได้รับการรักษาเพราะมันเป็นเวลาท่ีพวกเขาจะต้องตายและกลับไปหาพระบิดาบน-
สวรรค์ (ดู ค.พ. 42:48) เราต้องมศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรูคำตอบ ที่ดที่สุดสำหรับการ 
สวดอ้อนวอนแต่ละครง 
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กิจกรรม ให้เด็กหลายคนมาท่ีหห้าช้ันเรยนและถอภาพวาดสำหรับกิจกรรม "ฉันคออะไร?,, ให้เด็ก ๆ บอกว่าภาพ 
วาดน้ันหมายถงอะไร 

อธิบายว่าท่านกำลังจะอ่านคำบรรยายถงส่ิงของและผู้คนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติคนป่วย ให้เด็ก ๆ ตัดสินใจ 
ว่ารูปภาพใดเข้าคู่กับคำบรรยายนั้น 
1. ฉันจะถูกใช้เมื่อคนป่วยไค้รับการให้พร ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะหยดฉันสองสามหยดลงบนศรษะของคน 

ป่วย ฉันคออะไร? (น้ีามันท่ีทำให้ศักดิสทธิแล้ว) 

2. ฉันสอนผู้คนว่าให้ดำรงชวิตอย่างไร การมศรัทธาในตัวฉันจะสามารถช่วยผู้คนให้เอาชนะความป่วยไข้ 
ไค้ ฉันเป็นใคร? (พระเยซูคริสต์) 

3. ฉันตองการพรพิเศษ ฉันเป็นไข้ ฉันขอให้คุณพ่อของฉันให้พรฉันเพื่อช่วยให้ฉันเสิกคขื้นฉันเป็นใคร? 
(เด็กคนหนึ่งที่ป่วย) 

4. ฉันไค้ให้พรที่พิเศษที่เรยกว่าฐานะปุโรหิต ฉันสามารถใช้อำนาจเพื่อให้พรผู้คน ฉันเป็นใคร? (ชายที่ 
ดำรงอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ด) 

5. เม่ือคนป่วยขอพร ชายท่ีดำรงอำนาจฐานะปุโรหิตจะถูกเรยกให้เข้ามส่วนร่วม โดยปกติจะให้ชายเข้าม 
ส่วนร่วมจำนวนหนึ่ง ฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้น ฉันคออะไร? (ชายคนที่สอง) 

6. เม่ือชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตให้พรคนป่วย พวกเขาวางฉันไว้บนศรษะของคนป่วย ฉันคออะไร? (มือ) 

สรป 
การสนทนาทบทวน แสดงชุดปฐมพยาบาลหรออุงท่ีใส่เคร่ืองสำหรับปฐมพยาบาลอกครงหน่ึง 

• เราใช้ส่ิงของเหส่าน้ีสำหรับอะไร? 
• อะไรที่สามารถช่วยรักษาเราเมื่อเราป่วยหรอไค้รับบาดเจ็บ? 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานถงความย่ิงใหญ่ของพระเยซูคริสต์และอำนาจของพระองค์ท่ีจะรักษา บอกเด็ก ๆ ว่า 
ท่านรูสิกกตัญณูต่อพระเยซูคริสต์เพียงใคที่ไค้ทรงประทานฐานะปุโรหิต ให้ชายท่ีชอบธรรมเพ่ือท่ีพวกเขา 
จะสามารถให้พรเราเม่ือพวกเราป่วย 
ขอให้เด็ก ๆ คิดถงสิ่งที่พวกเขาสามารถแบ่งป็นสิ่งที่พวกเขาไค้เรยนรูจากครอบครัว กระตุ้นให้เด็ก ๆ 
เล่าให้ครอบครัวของพวกเขาหัเง ถงเร่ืองพระเยซูทรงรักษาลูกสาวของไยรัสไค้อย่างไร 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหส่าน้ีในบทเ1ยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เขยนคำว่า "เราเชื่อในของประทานแฬ่งการรักษา"...บนกระคาน และอธิบายว่าโจเซฟ สมิธไค้ให้ 

ความจริงท่ีย่ิงใหญ่น้ีแก่เราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักความเช่ึอข้อท่ี 7 ให้เด็ก ๆ ยนขนและพูดประโยค 
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นี้ตามพ่าน ช่วยให้เด็ก ๆ จำไค้ง่ายขื้นโดยค่อย ๆ ลบออกทํละคำสองคำให้เด็ก ๆ ท่องจนจำไค้ จง 
ค่อยลบออกหมด 

2. รองหรอพูดเน้ือเพลงข้อแรกของเพลง "ศรัทธา" (เพลงเด็ก หนา 50) โคยใช้ท่าทางต่อไปน้ีประกอบ 
เสือนเด็ก ๆ ว่า ศรัทธาเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากในการรักษา 

ศรัทธาคอรูว่าสุริยา (เอาแขนทั้งสองยึ่นออก ไปข้างหน้าเหน้อศรบะทำรูปวงกลม) เจิดจ้ารับอรุณ 
(ค่อย ๆ เอาแขนลดลงระดับไหล่) 

ศรัทธาคอรู'ว่าพระจะหัเง (เอามอป้องหู) คำสวดของฉันเรื่อยไป (เอามอทั้งสองประกบกัน ให,นิ้วมอ 
ประสานกันเหมอนว่ากำลังสวดอ้อนวอน) 

ศรัทธาเปรยบดังเมล็ดเล็ก (หงายมอข้างซ้ายทำเป็นรูปถ้วย เอามอข้างขวาทำท่าใส่เมล็ดลง) เป็นเด็ก 
ซึ่งเติบโตใหญ่ ( ไชม้อข้างขวาทำท่าเหมอนต้นไม้กำลังงอกเติบโตขี้นจากมอข้างซ้พที่ลังอยู่ในท่ๅ 
เดิมอยู่นั้น) 

ศรัทธาคอเม่ือฉันทำส่ิงถูกตอง (เอานิ้วชี้ ชี้ขนบนฟืา) 
ตัวฉันนั้นพลันสุขใจ (เอามอทั้งสองวางไว,ที่หัวใปี) 

3. เล่าเร่ืองท่ีพระเยซูทรงรักษาชาวนไฟดังท่ีพบใน 3 นไฟ 17:5-9 หากเป็นไปไค้ ให้ใช้รูปภาพ 317 ใน 
ชุดภาพพระกิตติคุณ (หรอ 62541 ในห้องสมุดของอาคารประชุม) เพ่ือเป็นการสาธิตในการเล่าเร่ือง ให้ 
เด็ก ๆ จับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของพวกเขาเองตามท่ีบอกว่าพระเยซูไค้ทรงเคยรักษา เช ่น ตๅหู 
หรอขา คุยกับเด็ก ๆ ว่าชาวนไฟจะรูสิกพิเศษสักแค,ไหนเมื่อพระองค์ไค้ทรงรักษาพวกเขา ให้อ่านจาก 
ส่วนท้ายของข้อที่ 8 (เพราะ เราเห็น) และให้เสือนเด็ก ๆ ว่ามันสำคัญมากที่จะมศรัทธาในพระเยซู-
คริสต์ 

4. ทำสำเนาหรอกครอยรูปภาพที่อยู่ท้ายบทเรยนให้เด็กแต่ละคน ให้ดินสอเทํยนกับพวกเขาและให้ 
พวกเขาระบายสี กระตุ้นพวกเขาให้นำรูปภาพไปเล่าให้ครอบครัวฟิงว่าผู้คนท่ีป่วยสามารถไค้รับพรโดย 
ทางพรของฐานะปุโรหิตอย่างไร 
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ฐานะปุโรหิตช่วยฉัน 
อุดประสงค เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าฐานะปุโรหิตสามารถช่วยเราไค้อย่างไร 

การเฅรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดออนวอนควยมาระโก 4:35-41 และคูหลักธรรมพระกิตติศุพ 
(31110) บทท่ี 13 ค้วย 

2. เตรยมร้องหรือพูดคำจากเน้ีอเพลงข้อแรกของเพลง "อาจารย์ พายุกำลังโหมหนัก" (เพลงสวด หห้า 
46) และเตรยมอธิบายความหมายของคำท่ียากให้กับเด็ก ๆ ค้วย 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. ไฟฉายหรอตะเกิยงเล็ก ๆ หากสามารถนำมาไค้ ให้ใช้แสงน้ีนในห้องเรยนของท่าน 
ค. รูปภาพ 2-20 เด็กชายกำลังไค้รับบัพติศมา (62018) รูปภาพ 2-27 การปฏิบัติคนป่วย (62342) 

รูปภาพ 2-28 การทำให้พายุสงบ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 214; 62139) รูปภาพ 2-29 การส่งผ่าน 
ศลระลก (62021) รูปภาพ 2-30 เด็กหญิงกำลังไค้รับการยืนยัน (62020) รูปภาพ 2-31 การให้พร 
เด็กทารก รูปภาพ 2-32 คู่แต่งงานใหม่ ที่หห้าพระวิหารรูปภาพ 2-33 คุณพ่อกำลังให้พรลูกสาว 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอนสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อสังเกต: ให้มความระมัดระวังต่อความร้สิกของเด็กในช้ันเรยนของท่านผู้ท่ีไม่มคุณพ่ออย่ท่ีห้านหรอผู้ซ่ึง 
คุณพ่อไม่ไค้ดำรงฐานะปุโรหิต 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดออนวอนเปิค 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ฐานะปโรหิตคออำนาจที๋ยิ ่งใหญํที ่สุด 
ใช้ไฟฉาย หรือตะเกิยงเล็ก ๆ หรือไฟท่ีติคในห้องเรยนของท่าน เพ่ือช่วยสาธิตความหมายของคำว่า 
อำนาจ เร่ิมการสนทนาค้วยการปิดไฟ ชี้ให้เห็นว่า แห้ว่าส่วนต่าง ๆ ดูเหมือนว่าอยู่ในที่ที่ถูกต้องของมัน 
ไฟฉายหรือตะเกิยงไม่ไค้ทำให้ไฟสว่างขี้นเองไค้ 
• จะเกิดอะไรขื้นกํอนที่จะมแสงสว่าง? 

ให้เด็กแสคงว่ามันจะเกิคอะไรข้ืนเม่ือเปิดสวิทซ์ไฟ อธิบายว่าไฟฉายหรือตะเกิยงจะต้องมพลังงานไฟฟ้า 
ก่อนที่มันจะให้แสงสว่างออกมาไค้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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เร่ืองจากพระคมภร์ บอกเด็ก ๆ ว่าบทเรยนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอกอย่างหนึ่ง--อำนาจซึ่งยิ่งใหญ่กว่ากระแสไฟฟ้า ขอให้ 
เด็ก ๆ ฟิงเรื่องต่อไปนี้และคิดว่ามันเป็นอำนาจอะไรที่กำลังใช้อยู่ในเรื่องนี้ ให้เล่าเร่ืองตามท่ีพบใน 
มาระโก 4:35-41 
• หนูจะร้สีกอย่างไรหากหนูอยู่ในเรือและกำลังมพายุ? 

อธิบายว่าสานุศิษย่ได้ปลุกให้พระเยซูต่ืนข้ืนเพราะว่าพวกเขาตกใจกลัวพายุ ให้อานส่ิงท่ีสานุศิษย์ได้ขอให้ 
พระเยซูทรงช่วยในมาระโก 4:38 ตอนท้าย (จากคำว่า อาจารย์เจ้าข้า) สานุศิษย์กลัวว่าพายุจะทำให้เรอ 
จมและทำให้พวกเขาตาย 
แสดงรูปภาพ 2-28 การทำให้พายุสงบ และให้อ่านมาระโก 4:39 เพ่ือดูว่าพระเยซูทรงทำอย่างไร ให้เด็ก 
พูดคำว่า: "จงสงบ เงยบซิ" 

อธิบายว่าสานุศิษย์แปลกใจท่ีพายุสงบลงได้อย่างรวดเร็ว ให้อ่านมาระโก 4:41 ถงส่ิงท่ีพวกเขาได้ถามกัน 
และกัน: "ท่านน้ีเป็นผู้ใดหนอ จนชนลมและทะเลก็เช่ือฟิงท่าน" สานุศิษย์ของพระเยซูรูสืกประหลาดใจ 
ที่พระองค์ทรงมอำนาจควบคุมลมและคลื่นได้ 

เพลง ให้ร้องหรอพูดเน้ือเพลงช้อแรกและสร้อยของเพลง "อาจารย์ พายุกำลังโหมหนัก" (เพลงสวด หน้า 46) 

ก่อนที่ท่านจะเริ่มให้บอกเด็ก ๆ ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาเพิ่งจะได้ฟิงนี้น และขอให้ 
พวกเขาฟิงคำของพระเยซูท่ีว่า ("จงสงบ") ในส่วนท่ีเป็นสร้อย (เน้ือเพลงน้ีอาจจะยากเกินไปสำหรับ 
เด็ก ๆ ของท่านท่ีจะเช้าใจ แต่พระวิญญาณสามารถช่วยพวกเขาให้เช้าใจความหมายของเพลงได้ ท่านอาจ 
ตองการอธิบายคำยากให้พวกเขา) 
ท่านอาจต้องช่วยให้พวกเขาจินตนาการด้วยการแสดงท่าทางต่าง ๆ เม่ือท่านร้องหรอพูดเนอเพลง พวกเขา 
อาจเคลื่อนตัวไปมาราวกับว่ากำลังอยู่ในเรอที่โคลงเคลง ทำมอเคลื่อนไหวเหมอนคลื่นที่กำลังเคลื่อน 
ไหวไปมา แสดงความกลัวของสานุศิษย์โดยแสดงออกทางสีหน้า และทำท่าทางอ่ืน ๆ อก 
อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก! 

คลื่นยักษ์กำลังซัดสูงจ้า! 
ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเงาแห่งความมืด 
ขาดที่ยคหลบภัยใกล้เคยง 
ท่านไม่กลัวว่าเราตายหรอไร? 
บรรทมอยู่ได้อย่างไร 
เมื่อทุกนาทถูกคุกคามอย่างบ้าคลั่ง 
หลุมตงศพอยู่ในทะเล? 
สร้อย: 
สายลมและคลื่นนื้าจะเชื่อฟิงบัญชา: 
จงสงบ 
ไม่ว่าทะเลบ้าคลั่งด้วยพายุ 
หรือภูตพรายหรอมนุษย์หรอไม่ว่าส่ิงไร 
สายน0าใคไม่อาจล่มเรือประทับของ 
เจ้านายแห่งพ้ืนสมุทรแผ่นดินและฟ้า 
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ทุกสิ่งจะพากันเชื่อทัเงบัญชา 
"จงสงบ จงสงบ,, 

ทุกสิ่งจะพากันเชื่อท!งบัญชา 
จง จง สงบ 
• อำนาจยิ่งใหญ่อะไรที่พระเยซูทรงมที่ทำให้พระองค์สามารถหยุดพายุไค้? (อำนาจของฐานะปุโรหิต ชื่ง 

เป็นอำนาจที่กระทำในพระนามของพระบิดาบนสวรรค์) 

ให้เด็กพูดคำว่า ฐานะปโรหิต ออกเสียงดัง 

เราสามารถไดร้บพรโดยฐานะป!รหิฅ 
การนำเสนอของครู อธิบายว่าผู้ชายมากมายในศาสนาจักรมอำนาจเคยวกันน้ี พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสตๆค้ประทาน 

อำนาจฐานะปุโรหิตนี้ให้กับชายที่มค่าควรของศาสนาจักรฯ เมื่อชายเหลำนี้ไค้รับการทรงนำโดยพระบิคๅ_ 
บนสวรรค์ พวกเขาสามารถใช้อำนาจฐานะปุโรหิตเพ่ือช่วยเราและให้พรเรา 
• หนูเจักใครห้างที่คำรงฐานะปุโรหิต? 

การสนทนารูปภาพ แสดงรูปภาพการแต่งต้ังฐานะปุโรหิตทละภาพ ให้เด็ก ๆ ถอหรอช้ีไปท่ีรูปภาพและช่วยบอกว่าIftoอะไร 
ขื้นในแต่ละรูปภาพ เห้นว่าส่ิงเหล่าน้ีท้ังหมดทำโดยชายท่ีคำรงฐานะปุโรหิต ให้เด็ก ๆ พูดคุยเกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ที่พวกเขามเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 
แสดงรูปภาพ 2-27 การปฏิบัติคนป่วย ช่วยให้เด็ก ๆ จำสิ่งที่พวกเขาไค้เรยนรูในบทที่ 16 เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติคนป่วย ช่วยให้เด็ก ๆ จดจำว่าชายผู้คำรงฐานะปุโรหิตสามารถให้พรคนป่วยเพ่ือช่วยพๆกเขๅ1ห้ 
หายป่วยไค้ 
• หนูเคยไค้รับการปฏิบัติเนื่องจากป่วยหรอไม่? 

แสดงรูปภาพ 2-29 การส่งผ่านศลระลก อธิบายว่าปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่งแอรันหรอชายท่ีคำรง 
ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คให้พรศลระลก และมัคนายกซ่ึงคำรงฐานะปุโรหิตแห่งแอรันส่งผ่านสืลระสิก 
ให้เด็ก ๆ เล่าเก่ียวกับเร่ืองท่ีสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาหรอเพ่ือน ที่ไค้ช่วยในการปฏิบัติศลระลก 
แสดงรูปภาพ 2-20 เด็กชายกำลังไค้รับบัพติศมา เสือนความจำเด็ก ๆ ว่าเราแต่ละคนไค้รับบัพติศมาโดย 
ชายผู้คำรงฐานะปุโรหิต เช่นเดยวกับท่ีพระเยซูคริสต์ทรงม จอห์น เป็นผู้ถวายบัพติศมามอำนาจฐานะ 
ปุโรหิต ดังนี้นเ'ขา'จงสามารถ,ให้บัพติศมาพระเยซู1ไค้ 

• มใครในพวกหนูห้างท่ีไค้รับบัพติศมาแลว? (หากมใครในพวกเด็ก ๆ ไค้รับบัพติศมาแลัว ท่านอาจตอง 
การขอให้เขาเล่าเกี่ยวกับการบัพติศมาของเขา) 

แสดงรูปภาพ 2-30 เด็กหญิงกำลังไค้รับการยนยัน เสือนเด็ก ๆ ว่าหลังจากที่พวกเขาไค้รับบัพติศมาแล้ว 
ชายผู้คำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คจะยนยันพวกเขาแต่ละคน ให้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย ในเวลาน้ีพวกเขาจะไค้รับการให้ของประทานแห่งพระวิญญาณ_ 
บริสุทธิโดยทางอำนาจของฐานะปุโรหิต 
แสดงรูปภาพ 2-31 การให้พรเด็กทารก บอกเด็ก ๆ ว่าทารกของศาสนาจักรฯ สามารถไค้รับพรของ 
ฐานะปุโรหิตเม่ือพวกเขาไค้รับการต้ังช่ือ ให้เด็ก ๆ บอกว่าพวกเขารูจักทารกคนใดห้างท่ีไค้รับพรเช่นน้ีใน 
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การตังช่ือในระยะหลัง ๆ นี้ (หากมเด็กคนใดข้องใจท่ีพวกเขาไม่ไค้รับพรในการต้ังช่ือเม่ือเขาเป็นทารก 
ทำให้พวกเขาแน่ใจว่าพวกเขายังมโอกาสอื่น ๆ อกมากมายท่ีจะไค้รับพรของฐานะปุโรหิต) 
แสดงรูปภาพ 2-32 คู่สมรสใหม่ที่หน้าพระวิหาร อธิบายว่าเม่ือเด็ก ๆ โตขน พวกเขาสามารถไปพระวิหาร 
เพื่อแต่งงานไค้ ชายที่ดำรงอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถอกุญแจแห่งการผนกจะประกอบพิธแต่งงานให้กับคู่ 
สมรสที่มค่าควรในพระวิหาร การแต่งงานในพระวิหารทำให้การอยู่ค้วยกันเป็นนิรันดร'ของครอบครัว 
เป็นสิ่งที่เป็นไปไค้ 

เรื่องเล่า บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถไค้รับพรฐานะปุโรหิตเมื่อพวกเขาม!]ญหา แสดงรูปภาพ 2-33 คุณพ่อ 
คนหน่ึงกำลังให้พรลูกสาวของเขา และเล่าเร่ืองเก่ียวกับเด็กหญิงคนหน่ึงผู้ไค้รับพรโดยฐานะปุโรหิตเม่ือเธอ 
มปีญหา ท่านอาจต้องการใช้เรื่องเล่าต่อไปนี้: 
วคิเตรยมพร้อมที่จะไปโรงเรยน เธอต่ืนเต้นท่ีโรงเรยนเปิด แต่เม่ือจะไปโรงเรยนเป็นวันแรกเธอกลับ 
กลัวมาก 

วดเงยบตลอดทังเช้า คุณแม่ไค้ทำอาหารเช้าที่เธอชื่นชอบ แต่วคกลับย้ิมไม่ออกเม่ือเธอเห็นอาหารเช้า 
นั้น เธอพยายามรับประทาน แต่เธอก็รับประทานไม่ลง 
วคบอกคุณแม่ของเธอว่า เธอร้สืกไม่สบาย คุณแม่คลำที่ศรษะของเธอเพื่อคูว่าเธอมไช้หรอไม่ คุณแม่ถู 
ในคอของเธอ แต่ในคอของเธอก็ไม่แดง คุณแม่ของวดถามเธอว่าเธอรู้สืกไม่สบายที่ตรงไหน วคบอกว่า 
เธอรูสืกกระอักกระอ่วนภายใน 
คุณพ่อบอกว่าเธออาจจะรูสีกไม่สบายภายในใจเพราะว่ามันเป็นวันแรกสำหรับการไปโรงเรยน เธอกลัว 
เล็กน้อยเพราะเธอต้องออกจากบานไปทงวันและไม่รูว่าจะเป็นอย่างไร คุณพ่ออธิบายว่า ท่านก็มความ 
ร้สีกเช่นนี้เหมอนกันเมื่อท่านไค้งานใหม่ทำ 

คุณพ่อของวคเสนอที่จะให้พรก่อนที่เธอจะไปโรงเรยนพรอาจจะช่วยทำให้หายกลัว หายจากความร้สีก 
กระอักกระอ่วนท่ีวคม คุณพ่อของวคไค้วางมอบนศรษะของเธอและให้พรพิเศษแก่เธอ 
เม่ือวคิกลับมาบานในตอนบ่ายวันน้ัน เธอมความสุข เธอบอกคุณแม่ว่าเธอชอบโรงเรยนและคุณครูของ 
เธอก็ใจคิ วคิคิใจท่ีคุณพ่อไค้ไห้พรพิเศษแก,เธอเพ่ือช่วยให้เธอร้สีกคิขนท่ีโรงเรยน 

อธิบายว่าพรเช่นน้ีมักเรยกว่าเป็นพรของบิคา หากคุณพ่อของเราไม่สามารถให้พรเรา เราสามารถขอให้ 
ผู้ชายคนอื่นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตมาให้พรเราไค้ เช่น ผู้สอนประจำบาน หรอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของศาสนา-
จักรฯ หรออธิการหรอประธานสาขาท่ีจะให้พรเราเม่ือเราต้องการ 
สรป 

ทบทวนรูปภาพ • เราต้องการที่จะไค้รับพรจากฐานะปุโรหิตเมื่อไร? 

แสคงรูปภาพแต่ละรูปเม่ือเด็ก ๆ พูคถงพิธิการเหล่านั้นที่แสคงในภาพ ให้เด็กพูคช่ือพิธิการหรอการให้พร 
แต่ละอย่างค้วยกันโคยออกเสียงดัง ให้บอกว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพยงส่ิงเล็กน้อยท่ีอำนาจฐานะปุโรหิตสามารถ 
ทำให้กับเราไค้ 

ประจักษ์พยาน แสคงประจักษ์พยานถงความกตัญญของท่านที่เรามฐานะปุโรหิต ซึ่งเป็นอำนาจเคิยวกันกับที่พระเยซู 
ทรงมเพื่อช่วยเราในการดำรงชิวิต 

บทที่ 17 
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กระตุ้นให้เด็ก ๆ ขอพรฐานะปุโรหิตจากบิดาของพวกเขา (หรอจากผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คคน 
อื่นๆ) เม่ือพวกเขาต้องการ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด โคยแนะนำให้เด็กพูดถงความกตัญฌูสำหรับพรของฐานะปุโรหิต 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของฟาน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรือเพ่ือสรุปก็ไค สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. โคยไครับการอนุญาตจากผู้นำประธานปฐมวัยของท่าน ให้เชิญคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนหน่ึงให้มาท่ี 

ชั้นเรยนของท่านเพื่อเล่าเกี่ยวกับการตั้งชื่อและให้พรเด็ก ขอให้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพวกเขาเสิก 
อย่างไร พวกเขาแต่งตัวทารกต้วยเส้ือผ้าท่ีสวยงามอย่างไร และนับเป็นส่ิงท่ีพิเศษสักแค่ไหนท่ีรผู้สอน 
ประจำบ้านและสมาชิกของครอบครัวและเพ่ือนท่ีสนิทคนอ่ืน ๆ อกท่ีมาร่วมหรือเฝืาดูพิธน้ี และขอให้ 
คุณพ่อคุณแม่เล่าว่าคุณพ่อรูสีกอย่างไรที่สามารถใช้อำนาจฐานะปุโรหิตเพื่อตั้งชื่อและให้พรทารก 

2. ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมุติจากเร่ืองใน มาระโก 4:35-41 
3. แจกกระคาษและดินสอเทิยนให้กับเด็ก ๆ และให้เด็กแต่ละคนวาคภาพพิธการของฐานะปุโรหิต เช่น 

การส่งผ่านศิลระลก ติดชื่อพิธิการให้กับรูปภาพของเด็กแต่ละคน 
4. ร้องหรือพูดเนื้อเพลงหนึ่งหรือสองเพลงเกี่ยวกับพิธการของฐานะปุโรหิต: "ฐานะปุโรหิตไต้รับการฟืนฟู" 

(เพลงIด็ก หห้า 52) "ก่อนท่ีฉันจะรับศลระลก" ["Before I Take the Sacrament" (Children's 
Songbook, p. 73)] "ฉันชอบมองดูพระวิหาร" (เพลงเด็ก หห้า 54) "บัพติศมา" (เพลงเด็ก หห้า 
56) "พระ;วิญญาณบริธุ[ทธิ' (เพลงเด็ก หน้า 55) เน้ือเพลงของเพลง "บัพติศมา" และเพลง "พระวิญ-
ญาณบริลุ[ทธิ' รอยู่ตอนห้ายของค่มอน้ี 
ฐานะปุโรหิตไต้รับการฟืนฟู 

เม่ือฐานะปุโรหิต 
ความจริงฟืนฟูกลับมา 
พระเป็นเจ้ากล่าววาจาต่อโลก 
อำนาจคนมาอกครา 

ก่อนที่ฉันจะรับศลระลก 

ก่อนที่ฉันจะรับศลระลก ฉันนั่งเงยบเรยบร้อย 
ฉันร้พระเสด็จมาและวายชิวาเพื่อฉัน 
ฉันคิคถงเด็กชายหญิงที่พระเยซูทรงร้จํ'กนี้น 
วันที่พระองค์ทรงดำเนินบนโลกช่างนานผ่านมา 

ฉันรับนี้ก ขนม!]งและพยายามย่ิงท่ีจะเป็น 
เด็กอย่างที่พระเยซูทรงรักที่กาลิล 
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บทที่ 17 
ฉันชอบมองดูพระวิหาร 
ฉันชอบมองดูพระวิหาร 

ฉันต้องการไปที่นั่น 
เพ่ือจะสัมผัสพระวิญญาณ 
เพื่อนกถงคำอ้อนวอน 
พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ 
ของพระจะเป็นบ้านที่สวยงาม 
ฉันจะไม่คร้านเตรยมตัวเมึ่อยังวัยเยาว์ 
เพราะเข้าใจหน้าท่ีศักดิสิทธิ 
ฉันชอบมองดูพระวิหาร 
ฉันต้องการไปที่นั่น 
ฉันจะทำพันธสัญญา 
กับพระบิดาสวรรค์ 
พระวิหารเป็นท่ีศักดิสทธิ 
ประทานให้เราผนิกด้วยกัน 
ฉันเป็นลูกของพระองค์ 
ฉันจะเรยน?ว่าครอบครัวเป็นหน่วยนิรันดร 
(© 1980 by Janice Kapp Perry. Used by permission) 
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จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว,าพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟิงการสวดออนวอนของเรา และทรงตอบคำสวด 
อ้อนวอนเหล่านั้นในวิธที่คที่สุด 

การเตรยม 1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีโดยมการสวดอ้อนวอนด้วย ลูกา 1:5-17 ให้ดู หลักธรรมพระกิตติคุณ 
(31110) บทท่ี 8 ด้วย 

2. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลงท้ังสามข้อของเพลง "ฉันเช่ือห้เงเร็วพลัน" (เพลงเด็ก หน้า 107) 
เนื้อเพลงนี้มอยู่ตอนท้ายของคู่มอนี้ 

3. เตรยมแบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน เก่ียวกับการท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยท่านในการตอบ 
คำสวดอ้อนวอน 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภรไบเบิล 
ข. รูปภาพ 2-34 การต้ังช่ือยอห์น ผู้ถวายบัพติศมา 

5. เตรยมสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กหนงคนให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อขอความช่วยเหลอ 
ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงทั้งสามข้อของเพลง "ฉันเช่ือฬงเร็วพลัน,, กับเด็ก ๆ 
• ทำไมเราจงควรเชื่อหัเงคุณพ่อคุณแม่และพระบิดาบนสวรรค์? (เพราะพวกเขาสามารถช่วยเราให้ทำส่ิงท่ี 

คท่ีสุคสำหรับเรา) 

เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
คนหน่ึงสถาพรไคสืนร้าย เธอตนว่าเธอหลงทางเธอจงกลัวมาก เม่ือเธอต่ืนข้ีนเธอก็ร้องไห้ 
• หนูจะทำอย่างไรหากหนูเป็นสถาพร? 
สถาพรเรยกคุณพ่อของเธอ และเขาได้เข้ามาและกอดเธอไว' สถาพรร้สิกคข้ีนและในท่ีสุคก็หลับต่อไปอิก 

18 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เรื่องเล่า 
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• ทำไมสถาพรถงเรยกคุณพ่อของเธอ? (เธอต้องการความช่วยเหลอและเธอร้ว่าเขาจะต้องช่วยเธอ) 
• หนูเรยกหาใครเม่ือหนูต้องการความช่วยเหลอ? (คำตอบอาจรวมถง พระบิดาบนสวรรค์ คุณพ่อคุณแม่ 

หรอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว และเพ่ือน ๆ ) 
• เราจะเรยกหาพระบิดาบนสวรรค์ และขอความช่วยเหลอจากพระองค์ไต้อย่างไร? (โดยการสวค-

ออนวอน) 

เรื่องเล่า เล่าให้เค็ก ๆ หัเงเกี่ยวกับเรื่อง1ของจอห์น เอ. วิคต์โซ ผู้ที่เจริญเติบโตขี้นเป็นสมาชิกของโควรัมของอัคร-
สาวกสิบสอง: 
คุณพ่อของจอห์นไต้เสียชิวิตเมื่อจอห์น เป็นเด็ก ๆ และคุณแม่ของจอห์น ต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยง 
ครอบครัว จอห์นต้องการมงานทำเพ่ือช่วยเธอ มันไม่ใช่ของง่ายที่จะหางานที่เขาสามารถทำไต้หลังเลิก 
จากโรงเรยน แติในท่ีสุดเขาก็ไต้งานอย่างหน่ึง วันหนึ่งชายคนที่จอห์น ทำงานให้ไต้บอกจอห์น ว่าเขา 
ไต้ทำงานอย่างดเป็นเวลาหลายสัปดาห์จงไต้ให้เงินเขาต้วยเหรยญทองคำราคาห้าคอลล่าร์ 

จอห์น จึงพูดว่า: "ห้าคอลล่าร่เชิยวหรอ! นั่นเป็นเงินนี่! ฉันร้สีกยินคยิ่งนัก! ฉันจะเอาให้คุณแม่ของฉัน 
คร่ึงหน่ึง ฉันจะซื้อหนังสือใหม่ และเอาท่ีเหลอเก็บไว้ ฉันเอาเหรยญทองคำใหม่เอี่ยมอันนั้นใส่ไว้ใน 
กระเป้ากางเกงของฉันแล้วฉันก็รบวิ่งไปเพื่อบอกคุณแม่สำหรับโชคคของฉัน,, 

"ฉันเอามือล้วงเข้าไปในกระเป้าเพ่ือคลำดูในระหว่างทางเดินกลับห้าน เงิน มันไม่อยู่ที่นั่นแล้ว! ฉัน 
เอามือล้วงลงไปควานหาจนท่ัวในกระเป้าอกครงหน่ึง เหรยญทองไม่ไต้อยู่ในน้ันเสียแล้ว! และฉันกลับ 
คลำพบรูท่ีมในกระเป้าแทน ซึ่งคงเป็นรูที่เหรยญไต้ร่วงออกไป มันเป็นสิ่งที่แย่มาก! ฉันเสิยใจอย่างมาก 
จนถงกับนั่งลงที่คูดินและร้องไห้" 
จอห์น เดินย้อนกลับไปตามทางท่ีมา เขามองหาเหรยญทองน้ัน ทางท่ีเขาเดินมาน้ันทำควยแผ่นไห้กระคาน 
และเขาก็ค้นหาตามรอยแตกทุกรอยแตกของกระคาน แต่ก็ไม่เจอ ในท่ีสุคเขาก็ต้องยอมรับว่าเหรยญน้ัน 
ไต้หายไปจริง ๆ เสียแล้ว 

กิจกรรม (ทางเสือก) ให้เด็ก ๆ สมมุติว่าตัวเขาสือจอห์น ที่กำลังมองหาเหรยญที่หายไปและให้เดินไปรอบ ๆ ห้องอย่างช้า ๆ 
สักสองสามนาททำท่าว่ากำลังค้นหามัน แล้วก็ให้พวกเขากลับไปน่ังท่ีเกาอ้ีตามเดิม 
• หากหนูเป็นจอห์น หนูจะทำอย่างไรต่อไป? 

เรื่องเล่าต่อ จอห์น พูดว่า: "และแล้วฉันก็ระลกข้ืนมาไต้ว่าพระเจ้าทรงทราบว่า•เหรยญอยู่ท่ีไหน และหากพระองค์จะ 
ทรงช่วยฉันค้นหามัน มันก็คงจะหาเจอในไม่ช้านี้" 
"ดังน้ันฉันจึงคุกเข่าลงท่ีต้านหลังของต้นไม้ใหญ่และเล่าให้พระเจ้าฟิงถงปีญหาท่ังหมดของฉันและ ทูลขอ 
ให้พระองค์ช่วยฉัน หากพระองค์ทรงคิดว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีคท่ีสุดสำหรับฉันท่ีจะหาเหรยญทองเจอ เม่ือฉัน 
ลุกขี้นฉันร้สีกดิขื้นอย่างมาก ฉันแน่ใจว่าพระเจ้าทรงไต้ยินคำสวดอ้อนวอนของฉัน 
"[มันกำลังเร่ิมมืด] ซึ่งคนจะมองอะไรที่พื้นไม่ค่อยชัดโดยเฉพาะเหรยญทองอันเล็ก ๆ แต่ฉันก็ยังคงเดิน 
หาคราวนี้เดินเร็วขื้นเพราะฉันร้ว่าพระเจ้าทรงกำลังช่วย ประมาณคร่ึงทางของช่วงตกท่ีสองท่ีตรงน้ันเอง 
ฉันไต้พบเหรยญทองห้าคอลล่าร์ของฉันวางอยู่บนหญ้า....ฉันเกือบร้องตะโกนต้วยความคใจ คุณแม่ของ 
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ฉันจะดใจสักแค่ไหน และฉันจะได้อ่านหนังสือท่ีวางแผนไว้ว่าจะซ้ืออย่างมความสุขสักปานใด ฉันยืน 
พิงรั้วและพูด 'ขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับการช่วยฉันค้นหาเหรยญน้ัน, 

"นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาฉันได้เรยนรูว่าพระเจ้าทรงได้ยนคำสวดออนวอน และนับต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นมา 
ฉันก็มความระมัดระวังที่จะไม่ให้กระเป้ากางเกงขาดอก" (จากจอห์น เอ. วิคต์โซ "The Lost Gold 
Piece" Children's Friend, Sept 1947, p. 369) 

การสนทนา • จอห์น เอ. วิดตโซ สวดอ้อนวอนเก่ียวกับเหริยญน้ีก่ีคร้ัง? 
• จอห์น เอ. วิคต้โซ สวดอ้อนวอนสำหรับอะไรในการสวดคร้ังแรก? (เพ่ือขอให้พระบิดาบนสวรรค์ 

ช่วยเขาหาเงินของเขาพบ) 
• อะไรสือคำตอบให้กับการสวดอ้อนวอนของจอห์น เอ. วิคต์โซ? 

• ทำไมจอห์น เอ. วิดตโซ จึงสวดอ้อนวอนครั้งที่สอง? (เพ่ือขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรง 
ช่วยเขา) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยหนูอย่างไรเม่ือหนูสวดอ้อนวอน? 
การนำเสนอของครู เน้นกับเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักและทรงต้องการช่วยเหลอเรา เช่นเคยวกับคุณพ่อคุณแม่บน 

โลกน้ีของเรา พระบิดาบนสวรรค์จะทรงไคยนเรา เล่าให้เด็ก ๆ หัเงถงเรื่องที่พระบิคาบนสวรรค์ทรงช่วย 
ท่านในการตอบคำสวคอ้อนวอน 

คำสวดอ้อนวอนจะได้ร้บการตอบในทางที่แตกตางกัน 
เร่ืองจากพระคัมภร' ชูพระคัมภรไบเบิลขี้นและบอกพวกเขาว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องจากพระคัมภรไบเบิล แสคงรูปภาพ 2-34 

การต้ังช่ือยอห์นผู้ถวายบัพติศมา และเล่าเร่ืองท่ีพบได้ใน ลูกา 1:5-17 
อธิบายว,าเศคาริยาห์และเอลซาเบธต่างเป็นคนชอบธรรม และพวกเขาได้สวดอ้อนวอนเพ่ือให้มบุตรเป็น 
เวลาหลายปีมาแล้ว เวลาน้ีเขาท้ังสองต่างก็มอายุมากและก็ยังไม่มบุตร 

อธิบายว่าเศคาริยาห์ค่อนข้างจะแปลกใจ และตกใจกลัวเล็กน้อยเม่ือเขาเห็นเทพในพระวิหาร อ่านสิ่งที่เทพ 
ได้พูดกับเศคาริยาห์จาก ลูกา 1:13-14 อธิบายถงส่ิงท่ีเทพได้สัญญาน้ันได้เกิดข้ืนแล้วและเศคาริยาห์กับ 
เอลซาเบธก็มบุตรชาย 
เน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินการสวดอ้อนวอนท้ังหมดของเศคาริยาห์และเอลซาเบธ จวบจนทุกวัน 
นี้พระองค์ก็ทรงไคยนคำสวดอ้อนวอน แม้ว่ายังไม่ถงเวลาท่ีเด็กทารกน้ันจะเกิดมา เทพได้บอกเศคาริยาห์ 
ว่าทารกนั้นชื่อยอห์นผู้ที่จะเจริญเติบโตขื้นเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ คอยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ยอห์นจะเกิด 
ในเวลานั้น เพ่ือท่ีท่านจะสามารถช่วยเตรยมผู้คนมากมายให้เช่ือในพระเยซูคริสต์และทำตามพระองค์ 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าบางครั้งก็เหมอนกันกับเศคาริยาห์และเอลซาเบธคอ ที่เราได้สวดอ้อนวอนทูลขอบางอย่างที่ค 
สำหรับเรา ในตอนหลังจึงค่อยได้รับเพ่ือความคของเรา ไม่ใช่ได้รับในทันททันใคน้ัน พระบิคาบนสวรรค์ 
ทรงได้รนคำสวดอ้อนวอน และทรงตอบคำสวคอ้อนวอนเหล่านั้นในวิธและในเวลาที่เป็นผลคที่สุค 
สำหรับเรา 

เสือนความจำเด็ก ๆ ว่าเมื่อจอห์น เอ. วิคต์โซ ได้สวดอ้อนวอนเก่ียวกับเหรยญทองของเขาท่ีหายไป เขา 
รูว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่ามันอยู่ที่ไหนและเขารู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเขาหามันพบ "หากพระองค์ 
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บทที่ IS 

ทรงคิคว่ามันเป็นส่ิงท่ีคท่ีสุดสำหรับฉัน" จอห์น เอ. วิดต์โซพบเหรยญในทันใดนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ค 
ที่สุคสำหรับเขาที่จะหามันเจอ 
อธิบายว่าบางครงเราอาจจะขอบางส่ิงบางอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ แต่ท่านรูว่ามันเป็นส่ิงท่ีไม่คสำหรับเรา 
และท่านทงสองจำเป็นต้องพูคว่า "ไม่ไต้" เช่นกันเราอาจสวดอ้อนวอนเพ่ือขอบางส่ิงบางอย่างท่ีพระป็คา-
บนสวรรค์ทรงทราบว่ามันจะไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้องสำหรับเรา และพระองค์ก็จำเป็นต้องตรัสว่า "ไม่ไต้" 

เร่ืองเล่า เล่าเรื่องต่อไปนี้ต้วยคำพูคของท่านเอง: 
มหิมะตก ในขณะเคยวกันไมเคิลต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะไอมาก- เป็นหิมะท่ีตกหนักคร้ังแรกของฤดูหนาว 
ไมเคิล ขออนุญาตคุณแม่ท่ีจะออกไปเล่นหิมะข้างนอก แต่คุณแม่พูดว่า "ไม่ไค" เธอกลัวว่าอาการไอของ 
เขาจะหนักยิ่งขื้นอก 
ไมเคิลต้องการเล่นหิมะจริง ๆ ดังนั้นเขาจึงสวดอ้อนวอนเพื่อขอให้พระบิคาบนสวรรค์ทรงเปลี่ยนความคิด 
ของคุณแม่ เม่ือเพ่ือนของเขาท่ีช่ือแอเล็กซ์มาหาเขาและถามเขาว่าเขาจะเล่นหิมะไหม ไมเคิลตอบว่า 
เขาต้องรับประทานอาหารกลางวันก่อนแล้วเขาจึงจะสามารถเล่นไต้ หลังจากท่ีรับประทานอาหารเสร็จ 
แล้วเขาไต้สวดอ้อนวอนเพื่อขอให้คุณแม่ของเขาอนุญาตให้เขาเล่นหิมะไต้ 
หลังจากท่ีเขาทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว เขาไต้ขออนุญาตคุณแม่อกคร้ังหน่ึงท่ีจะออกไปเล่นข้างนอก 
เขาไต้บอกคุณแม่ว่า เขาไต้สวดอ้อนวอนเพ่ือขอให้คุณแม่อนุญาตให้เขาออกไปเล่นข้างนอกไต้ ไมเคิล 
มองดูคุณแม่ก็รูว่าเธอไม่ค่อยสบายใจ เธอถามไมเคิลว่า พระบิดาบนสวรรค์จะทรงต้องการให้เขาออกไป 
ข้างนอกและเล่นกับหิมะในวันนี้ไหมหากการออกไปข้างนอกจะทำให้เขาไม่สบายมากขื้น 
• หนูคิดว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงไต้ยินคำสวดอ้อนวอนของไมเคิลไหม? 
• พระบิดาบนสวรรค์จะทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเขาอย่างไร? 

เม่ือแอเล็กซ์กลับมาอกคร้ังหน่ึงไมเคิลบอกว่าเขาไม่สามารถออกไปข้างนอกไต้ แอเล็กซ์พูคว่าพระบิคา-
บนสวรรค์ไม่ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของไมเคิล ไมเคิลอธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำ 
สวคอ้อนวอนของเขา แต่คำตอบคอ "ไม่ไค, 

สรุป 

ประจักษพยาน แสคงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ ว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่คที่สุคสำหรับเรา 
แต่ละคน และจะทรงตอบคำสวคอ้อนวอนของเราในวิธิท่ีคท่ีสุดเสมอ บางคร้ังพระองค์ทรงตอบว่า "ไต้,, 

และบางคร้ังทรงตอบว่า "ไม่ไต้" และบางคร้ังพระองค์ทรงขอให้เรารอคอยสักเล็กห้อยก่อนท่ีเราจะไต้ 
รับสิ่งที่เราสวดอ้อนวอนขอ 

ทบทวน • พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของจอห์น เอ. วิคต่ไซ อย่างไร? 
• พระบิคาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเศคาริยาห์และเอลซาเบธอย่างไร? 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของไมเคิลอย่างไร? 

ให้กำลังใจเด็ก ๆ ที่จะยอมรับคำตอบของพระบิดาบนสวรรค์ต่อคำสวดอ้อนวอนของพวกเขา แห้ว่า 
คำตอบนี้นจะเป็นคำว่า "ไม่ไค,, หรอ "ไม่ใช่เวลาน้ี" ก็ตาม 
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เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล,งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะแสดงเป็นคุณพ่อคุณแม่และต้องตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่คที่สุดสำหรับลูก ๆ 

ของเขา ขอให้พวกเขาตอบว่า "ได้" "ไม่ได้" หรอ "ไม่ใช่เวลาน้ี" ต่อคำขอของลูก ๆ ของพวกเขา 
แต่ละคน ให้บรรยายบางส่ิงท่ีเด็ก ๆ อาจจะขอ ให้ใช้สถานการณ์ช้างล่างต่อไปน้ีหรอสถานการณ์ 
บางอย่างของท่านเอง ให้สนทนากันว่าคำตอบใดเป็นคำตอบท่ีคท่ีสุดสำหรับแต่ละสถานการณ์ 
ก. มันเกิอบจะเป็นเวลาที่ต้องรับประทานอาหารเย็นแล้ว แต่ลูกคนหน่ึงของท่านร้อนและหิวและต้อง 

การท่ีจะรับประทานไอศครมสักแท่งหน่ึง 
• ท่านจะตอบอย่างไร? 

• ทำไมจึงตอบเช่นนั้น? 
ข. อากาศหนาวและฝนตกพรำพรำลูกคนหนึ่งของท่านต้องการใส่ชุดว่ายนั้าและออกไปเล่นช้างนอก 

• ท่านจะพูดว่าอย่างไร? 
• ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้น? 

ค. ลูกของท่านได้ทำงานของพวกเขาจนเสร็จหมดแล้ว มันเพิ่งเป็นเวลาบ่าย พวกเขาขออนุญาตออกไป 
เล่นช้างนอก 
• ท่านจะพูดว่าอย่างไร? 
• ทำไมจึงพูดเช่นนั้น? 

ง. ลูกคนหนึ่งของท่านได้เก็บเงินเพื่อซื้อของเล่นและในที่สุคก็มเงินพอที่จะซื้อ เขาขอไปท่ีร้านทันทิ 
เพื่อไปซื้อของเล่น ท่านเองก็กำลังจะไปที่ร้านนั้นเหมือนกันในอิกสักครู่หนึ่ง 
• ท่านจะพูดว่าอย่างไร? 
• ทำไมจึงพูดเช่นนั้น? 

จ. ลูกชายของท่านรักม้าและขอที่จะมม้าเป็นของตนเอง เธอมอายูเพยงห้าขวบ 
• ท่านจะพูดว่าอย่างไร? 
• ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้น? 

ฉ. ลูก ๆ ของท่านไม่ดูแลรักษาของเล่นและหนังสือของพวกเขา แทนท่ีจะดูแลรักษาของเล่นและ 
หนังสือท่ีพวกเขาม พวกเขากลับขอให้ซ้ืออันใหม่แทน ที่ร้านพวกเขาเห็นหนังสือที่พวกเขาชอบและ 
ขอซื้อหนังสือเหล่านั้น 
• ท่านจะพูดว่าอย่างไร? 
• ทำไมจึงพูดเช่นนั้น? 
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บทที่ 28 

อธิบายว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการทำส่ิงท่ีคท่ีสุดสำหรับลูก ๆ ของท่าน พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการ 
ทำสิ่งที่คที่สุดสำหรับลูก ๆ ของพระองค์ควยเหมอนกัน พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอน 
ของเราเสมอ และพระองค์ทรงตอบคำสวคอ้อนวอนของเราในวิธิท่ีคท่ีสุคสำหรับเรา เหมอนกันกับ 
คุณพ่อคุณแม่บนโลกนี้ของเราที่บางครงก็พูคว่า "ไต้" บางคร้ังก็พูคว่า "ไม่ไค,, และบางคร้ังก็พูด'ว่า "ไม่ 
ใช่ในเวลาน้ี" พระบิคาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวคอ้อนวอนของเราบางคร้ังต้วยคำว่า "ไค,, บางคร้ังต้วย 
คำว่า "ไม่ไต้" และบางคร้ังต้วยคำว่า "ไม่ใช่เวลาน้ี" 

2. หากหาไต้ในเขตของท่าน ให้ฉายวคโอเร่ือง "The Lost Gold Piece" (53178,3:08) (Beginning 
Course Videocassette, volumn 1, segment 16) แทนการเล่าเร่ืองของ จอห์น เอ. วิคต้โซ 

3. โดยไต้รับอนุญาตจากประธานปฐมวัยของท่าน ให้เชิญแขกสักสองสามคนให้ร้องเพลง "A Child's 
Prayer" (Children's Songbook, p. 12) สำหรับเด็ก ๆ  

4. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "โปรดบอกฉัน พระเจ้าท่ีรัก" ["Tell Me Dear Lord" (Children's-
Songbook, p. 176)] หรอเพลง "ฉันต้องการ พระบิดาบนสวรรค์ของฉัน,, ["I Need My Heavenly 
Father" (Children's Songbook, p. 18)] 

โปรดบอกฉัน พระเจ้าท่ีรัก 

โปรดบอกฉัน พระเจ้าท่ีรัก ในทางของพระองค์ข้าวิงวอน 
สิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้ฉันพูดและทำวันนี้ 
สอนฉันให้รักและร้น้ีาพระทัย โอ้พระเจ้า 
โปรดช่วยฉันให้เข้าใจคำแห่งรักของพระองค์ 
ฉันจะถูกนำต้วยมอที่รักฉัน 
จะเอาใจใส่ จะเช่ือคำบัญญัติท่ีเป็นพร 
ทุกขณะขอให้ร้เพยงว่าพระองค์อยู่ใกล 
จะทรงทำให้เข้มแข็งและทำให้ความกลัวมลาย 
ฉันต้องการ พระบิดาบนสวรรค์ของฉัน 

ฉันต้องการ พระบิดาบนสวรรค์ของฉัน 
เพื่อช่วยฉันทุกวัน 
พระองค์ทรงต้องการให้ฉันมความสุข 
และเลอกทางที่ถูกต้อง 
พระองค์ทรงต้องการให้ฉันมความสุข 
และเสือกทางที่ถกต้อง 
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19 พระเยซูทรงรักฉ้น 
จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็กแต่ละคนให้รูสีกว่าพระเยซูทรงรักและให้พรเด็กทุกคน 

การเฅรยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ม'ทธิว 25:34-40 มาระโก 10:13-16 และ 3 
นิไฟ 17 

2. หากทำได้ให้เตรยมอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อเล่นเกมทบทวน: 
ก. ตัดกระคาษเป็นรูปวงกลมขนาดเท่ากับจานรับประทานอาหารโคยใช้กระคาษแข็ง แบ่งวงกลม 

กระดาษน้ีออกเป็นสามส่วน ระบายสีแดง สีเหลอง สีนี้าเงินในแต่ละส่วน 

ข. ทำการ์ดสิบสองสีหรอเตรยมกระดาษสีเป็นชิ้น ๆ  สิบสองชิ้นดังนี้ สีแดง สีเหลอง สีนี้าเงิน อย่างละ 
สี่ชิ้น 

ค. เขยนคำถามทบทวนตามตัวอย่างดังต่อไปนี้บนการ์ดแต่ละแผ่น 
พระเยซูคริสต์ทรงรักใคร? 
หนูเได้อย่างไรว่าพระเยซูทรงรักหนู? 
พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรเม่ือพระองค์ทรงตรัสว่า "จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เช้ามาหาเรา"? 
สานุศิษย์ (ผู้ช่วย) ของพระองค์ทำอย่างไรเม่ือคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ ได้พาเด็ก ๆ เหล่าน้ันมาหา 

พระเยซู? 
พระเยซูทรงแสดงว่าพระองค์ทรงรักคนป่วยและคนที่ได้รับบาดเจ็บในทวิปอเมริกาอย่างไร? 
พระเยซูทรงทำอย่างไรหลังจากท่ีพระองค์ได้ทรงให้พรเด็ก ๆ ในอเมริกาแล้ว? 
คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในทวิปอเมริกาเห็นใครยนอยู่กับเด็ก ๆ ของพวกเขา หลังจากท่ีพระเยซูได้ทรงให้ 

พรพวกเขาแล้ว? 
ทำไมพระเยซูจงทรงให้พรเด็ก ๆ ? 
เราจะแสดงความรักของเราต่อพระเยซูได้อย่างไร? 
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ง. ให้เอาการ'คใส่ในกล่องเล็ก ๆ หรอใส่ในถุงท่ีวาดรูปเคร่ืองหมายคำถามไว้ข้างนอกถุงน้ัน 
จ. นำกระคมหรอเหรยญที่สามารถโยนใส่กระดาษวงกลมที่ระบายสีนั้น 

3. เตริยมร้องหรอพูคคำจากเน้ือเพลงท้ังสองข้อของเพลง "ฉันคิคถงยามอ่านเร่ืองแสนหวาน" (เพลงเด็ก 
หห้า 34) เน้ือเพลงนมอยู่ในตอนห้ายของคู่มอน้ี 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภร'ไบเบิล และพระคัมภร'มอรมอน 
ข.รูปภาพ 2-35 พระคริสต์และเค็ก ๆ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 216; 62467) รูปภาพ 2-36 พระเยซู 

ทรงให้พรลูก ๆ ของชาวนไฟ 

5. เตริยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำ 
ในกไรดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดออนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระเยซูทรงร้กและทรงให้พรเด็ก!สัก ๆ 
แสดงกล่องหรอถุงท่ีใส่การ์ดสำหรับเล่นเกมทบทวน บอกเด็ก ๆ ว่าในตอนห้ายของบทเรยนพวกเขาจะ 
ไต้เล่นเกม พวกเขาต้องฬงบทเรยนให้คเพื่อที่พวกเขาจะร้ว่าคำตอบของคำถามคิออะไร 
ให้ร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลงท้ังสองข้อของเพลง "ฉันคิดถงยามอ่านเร่ืองแสนหวาน" (เพลงเด็ก หน้า 
34) (หากเด็ก ๆ ไม่รูจักเพลงน้ี ให้สอนหรอร้องให้พวกเขาฟิง) สนทนากันถงคำพูดในเน้ือเพลงและให้ 
พวกเขานกภาพดูว่ามันจะประเสริฐแค่ไหนที่จะมพระเยซูคริสต์โอบกอดพวกเขๅ หรอทรงเอาพระหัตถ์ 
ของพระองค์วางไว้บนศรษะของพวกเขา 

แสดงรูปภาพ 2-35 พระคริสต์และเด็ก ๆ และแสดงพระคัมภร์ไบเบิล อธิบายว่าเร่ืองท่ีท่านกำลังจะเล่าให้ 
พวกเขาฟ้งน้ันเป็นเร่ืองท่ีมอยู่1ในพระคัมภร์ไบเบิล ให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน มาระโก 10:13-16 
อธิบายว่าสานุสืษย่'กลัวว่าเด็ก ๆ จะรบกวนและสอดแทรกการสนทนาของพระเยซูในขณะท่ีพระองค์ทรง 
กำลังสอน แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้เด็ก ๆ เข้ามาใกล้พระองค์ ให้อ่านส่ิงท่ีพระเยซูทรงกล่าวใน 
มาระโก 10:14 (โดยเริ่มที่คำว่า พำห้ามเด็กเล็ก 7) อธิบายว่าในพระคัมภร์ ข้อความที่ว่า อย่า'หาม 
หมายความว่าอนุญาตหรอยอมให้ ให้อ่านพระคำของพระเยซูอกคร้ังโดยใช้คำว่า ^รมให้ แทนคำว่า 
อย่าห้าม นั่นคอ "ยอมให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด" 

• พระเยซูทรงทำอย่างไรเม่ือเด็ก ๆ ไต้เข้ามาหาพระองค์? 

ให้อ่าน มาระโก 10:16 เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระเยซูทรงกระทำอะไร ให้พวกเขาระลกถงส่ิงท่ี 
พวกเขาไต้เริยนรูเก่ียวกับฐานะปุโรหิตในบทท่ี 17 อธิบายว่าพรท่ีบิดาของเราหรอฐานะปุโรหิตคนอ่ืน ๆ 
ดำรงอยู่ที่ให้แก่เราก็เป็นพรที่เหมอนกันกับที่พระเยซูทรงประทานให้แก่เรา 
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ประจักษ์พยาน 

เร่ืองจากพระคมภร์ 

การสนทนา 

การสนทนา 

การให้เด็กมส่วนร่วม 

• ทำไมพระเยซูจึงทรงต้องการให้เด็ก ๆ มาหาพระองค์? (เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาและต้องการให้ 
พรพวกเขา) 

ชให้เห็นว่าแม้ว่าพระองค์จะทรงยุ่งอยู่กับการสอนผู้ใหญ่ พระเยซูทรงให้เวลาเพ่ือโอบกอคและให้พรเด็ก 
เล็ก ๆ เพราะความรักท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ท่ีทรงมต่อพวกเขา 
แสดงประจักษ์พยานว่าพระเยซูทรงรักเด็ก ๆ ท่านอาจต้องการร้องเพลง "ฉันคิคถงยามอ่านเร่ืองแสน 
หวาน" (เพลงเด็ก หน้า 34) กับเด็ก ๆ อิกครั้งหนึ่ง 
แสดงรูปภาพ 2-36 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ ให้เด็ก ๆ ดูรูปภาพและบอกท่านว่าพวกเขาเห็น 
อะไรในรูปภาพ แสดงพระคมภร์มอรมอน อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงสอนผู้คนในทวิปอเมริกาเช่นเดยๆ 
กับผู้คนในแผ่นดินศักดิสทธิ และการเสด็จเย่ียมทวิปอเมริกาของพระองค์ตามท่ีบรรยายไวัไนพระคัมภิร์ 
มอรมอน เล่าเรื่องที่พบใน 3 นิไฟ 17 

อธิบายว่า เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงเสร็จการสอนผู้คนในทวิปอเมริกาพวกเขาไม่ต้องการให้พระองค์จากไป 
พระเยซูทรงรักผู้คนอย่างมากดังนั้นพระองค์จึงทรงให้พร และทรงรักษาผู้คนท้ังหมดท่ีป่วยหรอบาดเจ็บ 
หรอพิการ (ดู 3 นิไฟ 17:7-10) 
แล้วพระเยซูก็ทรงขอให้นำเด็กเล็ก ๆ ทั้งหมดมาหาพระองค์ พระองค์โอบพวกเขาไว้รอบ ๆ พระองค์และ 
ตรัสคำสวดอ้อนวอนท่ีมหัศจรรย์ (ดู 3 นิไฟ 17:11-15) 

บอกเด็ก ๆ ว่าพระคัมภิร์มอรมอนไคบอกว่าคำสวดอ้อนวอนของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ และมหัศจรรย์นัก 
จนพวกเขาไม่อาจเขยนลงไปไค้ (ดู 3 นิไฟ 17:15) 
อธิบายว่าพระเยซูทรงเรยกเด็กทีละคนให้เข้ามาและให้พรพวกเขา และทรงสวคอ้อนวอนต่อพระบิคาบน-
สวรรค์เพ่ือพวกเขา ในขณะท่ีคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ มองดู พวกเขาสามารถเห็นเทพอยู่กับลูก ๆ ของ 
พวกเขา (ดู 3 นิไฟ 17:21-24) ผู้คนที่อยู่ที่นั่นทั้งหมดสามารถร้สีกถงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ 
ทรงมต่อพวกเขา 

• หนูคิดว่าเด็ก ๆ ร้สืกอย่างไรเมื่อพระเยซูทรงให้พรพวกเขาและสวดอ้อนวอนเพื่อพวกเขา? 
• หนูร้สืกอย่างไรเม่ือหนูนกถงพระเยซู? 

พระเยซูคริสต์ทรงร้กเรา 
อธิบายว่า แม้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ไค้ประทับอยู่ท่ีน่ีในรูปลักษณ์ของพระบุคคล พระองค์ทรงรักพวกเราเช่น 
เคยวกับท่ีทรงรักเด็ก ๆ ที่เคยมชวิตอยู่บนโลกนี้ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่บนโลกนี้ 
• เรารูไค้อย่างไรว่าพระเยซูทรงรักเรา? (คำตอบอาจเป็นเช่นนี้: พระองค์ทรงสร้างโลกเพ่ือเรา พระองค์ 

ทรงประทานพระบัญญัติให้เราคำรงชวิตตามน้ัน พระองค์ทรงประทานพระชนม์ชพของพระองค์เพื่อเรา 
พระองค์ทรงนำศาสนาจักรฯและตรัสกับเราโคยผ่านศาสคา พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับพวกเรา) 

ช่วยให้เด็กระลกว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้างโลกนี้และต้นไม้และสัตว์ทุกชนิคที่อยู่บนโลก ภายใต้การ 
บัญชาของพระบิคาบนสวรรค์ 

ขอให้เด็กแต่ละคนบอกช่ือสัตว์หรอต้นไม้ท่ีพวกเขาโปรคปราน ยํ้ากับเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งเหล่านี้ 
พวกเขาสามารถระลกไค้ว่าพระเยซูทรงรักพวกเขา 
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สนทนารูปภาพ แสดงรูปภาพ 2-35 พระคริสต์และเด็ก ๆ และรูปภาพ 2-36 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ 

• หนูคิดว่าเด็ก ๆ เหล่าน้ีมความสุขไหมท่ีพระเยซูทรงรักพวกเขา? 
• หนูมความสุขไหมท่ีพระเยซูทรงรักหนู? 
เราสามารณเสดงใฟ้พระเยซูคริสฅ์ทรงทราบวำmรักพระองค 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าแห้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ไค'ประทับอยู่บนโลภน้ี เราสามารถแสดงต่อพระองค์ว่าเราขอบพระทัย 
พระองค์สำหรับความรักท่ีพระองค์ทรงมต่อเราและแสดงว่าเรารักพระองค์ อธิบายว่าทางหน่ึงท่ีเราสามารถ 
แสดงต่อพระเยซูว่าเรารักพระองค์ก็คอโดยการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 

พระคมภร์ อ่านมัทธิว 25:40 ออกเสืยงและบอกเด็ก ๆ ว่าทางหนึ่งที่พวกเราสามารถแสดงว่าเรารักพระองค์ (อธิบาย 
ว่า คำว่า กษัตริย์ เป็นอกพระนามหนึ่งของพระเยซูคริสต์) อธิบายว่าในพระคัมภร์น้ีพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงกำลังบอกพวกเราว่าหากเราปฎิบัติดต่อผู้อื่น ก็เหมอนกับไค้ปฏิบัติดต่อพระองค์เมื่อเราปฏิบัติต่อผู้ 
อื่นอย่างเมตตากรุณา เราไค้แสดงต่อพระเยซูว่าเรารักพระองค์ 

เกมทบทวน เล่นเกมต่อไปน้ีเพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ จำไค้ว่าพวกเขาไค้เรยนอะไรจากบทเรยนในวันนี้ (หากไม่สามาร่ถ 
เตรยมวัสดุท่ีจะใช้เล่นเกมไค้ท้ังหมด ให้คัดแปลงเกมไค้ตามความจำเป็นหรอให้อ่านรายการคำถามในส่วน 
ของการเต'รยม และให้เด็ก ๆ ผลัดกันตอบ) 
ให้เอาการ์ดออกมาจากกล่องหรอถุงและวางควรหห้าลงท่ีพ้ืนหรอท่ีโต๊ะ โดยวางกองเป็นต้ังตามสีของมัน 
ให้วางกระคาษสีที่เป็นรูปวงกลมใกล้กับการ์ดเหล่านี้ 
ให้เด็กคนหน่ึงโยนกระดุมหรอเหรยญเงินไปท่ีวงกลมน้ีน แล้วให้เสือกสีของการ์ดท่ีมสีเคยวกันกับวงกลม 
ที่กระดุมตกลงไป ให้อ่านคำถามท่ีอยู่บนการ์ดน้ีนและให้เด็กคนน้ีน ตอบคำถาม ให้เด็กแต่ละคนผลัดกัน 
ออกมาโยนกระดุม 
หากเด็กคนท่ีโยนกระดุมและเป็นคนคงการ์ดไม่สามารถตอบคำถามน้ีน ท่านหรอคนอื่น ๆ อาจให้แนว 
ทางตามท่ีจำเป็น ให้ชมเชยเด็ก ๆ ที่พวกเขาเรยนรูมากขื้นเกี่ยวกับพระเยซูและความรักที่พระองค์ทรงม 
ต่อพวกเขา 
สรป 

ประจักษ์พยาน บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเขาแต่ละคนและจะทรงรักพวกเขาเสมอไป พระเยซูทรงรักท่ีจะ 
อยู่กับเด็ก ๆ และทรงต้องการท่ีจะช่วยและให้พรพวกเขา แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าพระเยซูทรงรัก 
และเห็นคุณค่าของเด็กแต่ละคนในชั้นเรยนของท่าน 

กระต้นเด็ก ๆ ให้คิดในระหว่างสัปดาห์น้ีถงส่ิงท้ังหมดท่ีพระเยซูไค้ทรงกระทำเพ่ือพวกเขา เน่ืองจาก 
พระองค์ทรงรักพวกเขา ท่านอาจต้องการให้เด็ก ๆ ทำรายการหรอวาดภาพสิ่งที่พวกเขาคิดไต้และให้นำ 
รายการหรอภาพวาดเหล่าน้ีนมาช้ันเรยนปฐมวัยในสัปดาห์ต่อไป 
ยากับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถแสดงต่อพระเยซูไต้ว่าพวกเขารักพระองค์ โดยการเช่ือฟิงพระบัญญัติและ 
โดยการปฎิบัติดต่อผู้อื่น 

115 

บทที่ 28 



เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด แนะนำให้เด็ก ๆ กล่าวถงความขอบคุณท่ีมต่อพระเยซูคริสต์และ 
ความรักที่เขามีต่อพระองค์ 
ในขณะท่ีเด็ก ๆ กำลังจะออกจากชั้นเรยน ให้กระซิบกับเด็กแต่ละคนว่า "พระเยซูทรงรักหนูและครูก็รัก 
หนูควยเหมอนกัน" 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท,านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน', ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. นำกระจกอันเล็ก ๆ ที่ติคกับกระคาษแข็งมาที่ชั้นเรยน อย่าให้เด็ก ๆ เห็นกระจกน้ี ชูกระจกนี้ขี้นโคย 

หันทางค้านกระดาษไปยังเด็ก ๆ แล้วบอกว่าท่านมภาพท่ีเป็นความลับของใครคนหน่ึงท่ีพระเยซูคริสต์ 
ทรงรักมาก ให้เด็ก ๆ เช้ามาหาท่านทีละคนเพ่ือคู "รูปภาพ" ที่ว่านั่น ขอให้พวกเขาดู รูปภาพแล้วเก็บ 
ไว้เป็นความลับ จนกระท่ังเด็กทุกคนไค้ออกมาดูจนหมด เสือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงรักพวกเราแต่ 
ละคน 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน,, ["Jesus Loved the Little Children" 
(Children's Songbook, p. 59)] หรอเพลง "ฉันร้สิกถงความรักของพระผู้ช่วย,, (เพลงเด็ก หน้า 40) 
เนื้อเพลงเหล่านี้มีอยู่ที่ตอนท้ายของบทเรยน 

3. ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำกิจกรรมตามช้อต่อไปน้ี: 
พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน 
พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน (ยื่นแขนออก ไป) 
หนูหน้ามนตัวเล็กเด็กคนน้ัน (ทำมอเท่ากับความสูงของเด็กระดับ'หัวเข่า) 
นอนในเปลก็ทรงรักจิตผูกพัน ( ทำแขนเป็นรูปเปล) 
รักเท่ากันแม้เติบใหญ่ใช่ว่าลม (ยกปีอทั้งสองเหนอศรษะ) 
(From Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon© 1949 by the Standard Publishing 
Company, Cincinnati, Ohio. Used by permission) 
ให้ทำฯภ้ํไค้หลาย ๆ ครงตามท่ีท่านตองการ 

4. ทำสำเนาหรอกดรอยรูปพระเยซูประทับกับเด็ก ๆ (ท่ีพบท่ีตอนท้ายของบทเรยนน้ี) สำหรับแจกเด็ก 
แต่ละคน ให้เด็ก ๆ วาดภาพใบหน้าของเด็ก ๆ ในรูปภาพแล้วให้ระบายสืรูปของตน หากท่านไม, 

สามารถทำสำเนาให้เด็กแต่ละคน ให้ทำสำเนาเพยงแผ่นเคยว และให้เด็กแต่ละคนในช้ันเริยนของท่าน 
ระบายสืเด็กในรูปภาพน้ันหน่ึงคน 

บอกเด็ก ๆ ว่าหากพวกเขาไค้อยู่บนโลกในเวลาที่พระเยซูประทับอยู่นั้น พระองค์จะทรงโอบพวกเขา 
ไว้ในอ้อมแขนและให้พรพวกเขาแต่ละคนค้วย ช่วยพวกเขาให้ระลกว่าแม้ว่าพระเยซูไม่ไค้ประทับอยู่ 
บนโลกในเวลาน้ี แต่พระองค์ยังคงรักผู้คนทุกคนบนโลกน้ี 
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คำสอนของพระเยซูคริสต์ 
ill นสมบัติอันลาค่า 

จดประสงค์ เพ่ือเสริมความปรารถนาของเด็กแต่ละคน ให้มความปรารถนามากข้ีนท่ีจะเรยนรู้เก่ียวกับคำสอนของ 
พระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภิร็ตอไปน้ีโดยมการสวดอ้อนวอนต้วย คำสอนและพันธสัญญา 19:23-24 และโจเซฟ 
สรธ-ประวัติ 1:14-20 ให้ดู มัทธิว 3:13-16; 4:1-11; 6:9 มาระโก 10:13-16 3 นไฟ 18:19 และ 
หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 10 

2. เขยนคำว่า คำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นสมบัติอันลํ้าค่า บนกระดาษแผ่นหนึ่งพับกระดาษนี้และ 
เอาใส่ไว้ในกล่องหรอภาชนะเล็ก ๆ ซ่อนภาชนะนี้ไว้ในชั้นเรยน ให้แน่ใจว่ามันจะถูกคนพบได้โดยง่าย 
(หากเด็กในช้ันเริยนของท่านไม่สามารถอานได้ ให้ซ่อนรูปของพระเยซู หรอพระคัมภรไบเบิล หรอ 
พระคัมภร'มอรมอนแทน) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์หน่ึงชุด 
ข. ของส่วนตัวที่มค่าสำหรับท่าน 
ค. ลุงถั่วหรอสิ่งของที่นิ่ม ๆ อย่างอ่ืนก็ได้ 
ง. รูปภาพ 2-37 คำเทศนาบนภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) รูปภาพ 2-38 ภาพท่ีมา 

ปรากฏคร้ังแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) รูปภาพ 2-39 ศาสดาโจเซฟ สมิธ (ชุดภาพ 
พระกิตติคุณ 401; 62002) รูปภาพของศาสดาที่ยังมชิวิตอยู่ (จากนิตยสารของศาสนาจักรฯ หรอท่ี 
ห้องสมุดของอาคารประชุม) 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 
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ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาฟ้าบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา หาก 
ท่านได้ขอให้เด็ก ๆ ฟ้ารายการหรอวาดรูปภาพสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อพวกเขาเพราะพระองค์ทรง 
รักพวกเขา ท่านอาจต้องการที่จะสนทนาเกี่ยวกับรายการหรอรูปภาพเหล่านี้สักสองสามนาท 
เรามสมบัติมากมาย 

แสดงให้เด็ก ๆ ดูสิ่งของส่วนตัวที่มค่าสำหรับท่านที่ท่านไต้นำมา ให้เล่ารายละเอยคสักสองสามอย่างเก่ียว 
กับสิ่งของนี้ เช่น สิ่งของนี้ใช้สำหรับทำอะไร ท่านไต้มาจากที่ไหน หรอท่านมมันมานานสักเท่าใดแล้ว 
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เร่ืองเล่า 

การสนทนา 

กิจกรรม 
ค้นหาสมบัติ 

พระคมภร์ 

การนำเสนอของคร 

ชิให้เห็นว่าทำไมมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านและท่านจะเสืกเศร้าใจสักเพยงใดหากมันหายไป ถูก 
ขโมย หรอแตกหัก อธิบายว่าส่ิงของน้ีเป็นสมบัติอย่างหน่ึงของท่าน 

• สมบัติคออะไร? (ส่ิงท่ีมค่ามาก) 
เล่าเร่ืองเก่ียวกับเด็กคนหน่ึงผู้มสมบัติอยู่ในครอบครอง ท่านอาจค้องการใช้เรื่องต่อไปนี้: 
เพ่ือนร่วมห้องของพธูมจ้ีท่ีเธอใส่มาโรงเริยนทุกวัน พธูคิดว่ามันเป็นจ้ีท่ีสวยงามมากเท่าท่ีเธอเคยเห็น เธอ 
ปรารถนาที่จะมเช่นนั้นสักอัน 
ในเช้าวันคล้ายวันเกิดของพธู คุณแม่ของเธอไค้เอาของขวัญมายื่นให้เธอ มันเป็นกล่องเล็ก ๆ ที่ห่อค้วย 
กระดาษสวยและผูกโบว์ พธูพบว่าช้างในเป็นจ้ีทองท่ีสวยงาม มันเป็นรูปหัวใจ และท่ีตรงกลางเป็นพลอย 
แวววาวสีชมพู พธูแทบจะไม่เช่ือสายตาของตนเอง 

• หนูคิดว่าพธูเสิกอย่างไรกับจี้อันนี้? 
• อะไรบ้างท่ีเป็นสมบัติของหนู? (ท่านอาจค้องแนะนำความคิดอ่ืน ๆ เช่นสัตว์เล้ียง ของเล่นท่ีโปรด-

ปราน หรอหนังสือ หรอเส้ือผ้าอย่างใดอย่างหน่ึง) 
พระคำของพระเยซูคริสต์เปีนสมบติทื ่ลาคา 

อธิบายว่า มสมบัติท่ีเราแต่ละคนสามารถมไค้ ซึ่งเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่า (ให้บอกส่ิงท่ีเด็ก ๆ คิดว่า 
เป็นสมบัติของพวกเขา) สมบัติน้ีมค่าย่ิงกว่าส่ิงของใด ๆ ที่เราสามารถเป็นเจ้าของ สมบัติน้ีไม่อาจซ้ือไค้ 
ควยเงิน และไม่สามารถลักขโมยหรอทำให้แตกหักไค้ สมบัติน้ีมคำมากจนกระท่ังผู้คนมากมายเต็มใจท่ี 
จะยกทุกอย่างที่เขามเพื่อแลกกับมัน บางคนถงกับยอมเอาชิวิตของตนเองเช้าแลกเพ่ือมัน 
บอกเด็ก ๆ ให้ค้นหาสมบัติท่ีลำค่าน้ีเพ่ือท่ีจะร้ว่ามันเป็นอะไร นั่นคอพวกเขากำลังเล่นเกมค้นหาสมบัติ 
อธิบายว่าท่านไค้ซ่อนสมบัติไว้ในห้อง ขอให้เด็ก ๆ ค้นหาสมบัตินี้อย่างเงยบ ๆ 
เม่ือเด็ก ๆ พบกล่องหรอภาชนะ ให้เด็กคนหน่ึงเปิดดูและให้อ่านข่าวสารน้ันออกเสียงแล้วให้เด็ก ๆ พูด 
คำเหล่านั้นตามท่าน (หากท่านไค้ซ่อนรูปภาพของพระเยซู หรอพระคัมภร์อธิบายว่าส่ิงของเหล่าน้ีเป็น 
ตัวแทนของคำสอนของพระเยซูคริสต์ บอกเด็ก ๆ ว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นสมบัติที่ลํ้าค่าของเรา) 
• ทำไมคำสอนของพระเยซูจึงเป็นสมบัติที่ลํ้าค่าของเรา? 
เนันว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นสมบัติอันล้ําค่าของเราเพราะมันแสดงให้เราร้วิธท่ีจะมความสุข โดย 
การปฏิบัติตามพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
ให้อ่านออกเสียงคำสอนและพันธสัญญา 19:23 ในส่วนแรก ๆ (ตั้งแต่คำว่า พระคำ) อธิบายว่า พระ-
เยซูคริสต์ไค้ทรงกล่าวสิ่งนี้ พระองค์ทรงต้องการให้เราเรยนรูเก่ียวกับพระองค์และคำสอนของพระองค์ 
เราสามารถ!ริยนเคำสอนของพระเยซูคริสต์ได้จากพระคัมภืร 
แสดงรูปภาพ 2-37 คำiทศนาบนภูเขา ให้เด็ก ๆ บรรยายว่าเกิดอะไรข้ีนในรูปภาพ 

อธิบายว่าเม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงประทับอยู่บนโลกน้ี พระองค์ทรงเสด็จไปยังเมองต่าง ๆ เพ่ือสอนผู้คน 
ว่าพวกเขาควรดำรงชิวิตอย่างไรให้มความสุข และเพ่ือท่ีสักวันหน่ึงจะไค้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ 
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ไม่ว่าพระองค์จะทรงเสด็จไป ณ ที่ใคผู้คนมากมายต้องการหัเงคำสอนของพระองค์และทำตามพระองค์ 
บางคร้ังคนนับเป็นพัน ๆ คนจะมารวมกันรอบ ๆ พระองค์เพ่ือหัเงและเรยนรู 

• หนูคิดว่าผู้คนรูสิกอย่างไรเมื่อพวกเขาไต้ฟิงพระเยซู? 
อธิบายว่า บางคร้ังสานุศิษย์ (ผู้ช่วย) ของพระเยซูคริสต์พยายามให้ผู้คนกลับไปเสืยเพราะพระเยซูทรง 
เหน็ดเหน่ือยและทรงต้องการท่ีจะพักผ่อน แต,พระเยซูก็จะทรงบอกสานุศิษย์ให้ปล่อยผู้คนให้อยู่ต่อไปไต้ 
เพ่ือหัเงคำสอนของพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนไต้หัเงและไต้เรยนแพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถม 
ความสุขปีติยินดชั่วนิรันคร์ 
แสดงพระคัมภร์ท้ังชุด อธิบายว่าเราสามารถเรยนเคำสอนมากมายของพระเยซูไต้จากพระคัมภร์ เปิดไปท่ี 
หห้าช่ือพระคัมภรไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ อธิบายว่าบางส่ิงท่ีพระเยซูไต้ทรงสอนในขณะท่ีพระองค์ทรง 
ประทับอยู่บนโลกน้ีไต้ถูกเขยนไว้ในภาคพันธสัญญาใหม่น้ี 

เกม อธิบายว่าเม่ือพระเยซูทรงประทับอยู่บนโลก พระองค์ไต้ทรงสอนหลายส่ิงหลายอย่างโดยทรงเป็นตัวอย่าง 
พระองค์ทรงต้องการให้เราทำตามตัวอย่างของพระองค์และทำส่ิงท่ีพระองค์ไต้ทรงกระทำ ให้เล่นเกม "ฉัน 
กำลังคิคถง...." กับเด็ก ๆ เพ่ือช่วยพวกเขาให้จำบางส่ิงบางอย่างท่ีพระเยซูไต้ทรงกระทำและไต้ทรงสอน 
ในการเล่นเกมน้ีให้อ่านคำบรรยายถงเหตุการณ์ในช่วิตของพระเยซูคริสต์ และให้ถามคำถามท่ีมากับเหตุ 
การณ์น้ีนทํละคำถาม ให้เด็ก ๆ ยกมือข้ืนเม่ือพวกเขารูคำตอบของคำถาม ให้โยนลุงถ่ัวหรอวัตถุอ่ืน ๆ 
ที่นิ่มให้เด็กคนที่ยกมือขื้นนี้น และให้เขาตอบคำถาม เม่ือตอบเสร็จแล้วให้เขาโยนถุงถ่ัวหรอวัตถุน่ิม ๆ 
นี้นกลับคนมาให้ท่าน ให้เด็กแต่ละคนไต้มโอกาสท่ีจะตอบอย่างห้อยท่ีสุดหน่ิงคำถาม 

1. ฉันคิดถงเวลาที่พระเยซูไต้ประทับยนอยู่ที่แม่นี้าจอร์แดนกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา (ดู มัทธิว 3ะ 
13-15) 
• เกิดอะไรขี้นกับพระเยซูที่แม่นี้าจอร์แดน? 
• พระเยซูทรงไต้รับการบัพติศมาอย่างไร? (โดยการลงไปในน้ีาท้ังตัว) 
• พวกเราไต้รับการสอนให้รับบัพติศมาอย่างไร? (โดยการลงไปในน้ีาท้ังตัว) 

2. ฉันกำลังคิดถงใครลักคนหนิ่งที่พิเศษมาก ซึ่งอยู่ที่นั่นต้วยเมื่อยอห์นผู้ถวายบัพติศมาไต้ให้บัพติศมา 
พระเยซู เขาเป็นบุคคลท่ีเราไม่สามารถมองเห็นไต้ แต่พระเยซูและยอห์นผู้ถวายบัพติศมารูว่าเขาอยู่ท่ี 
นั่น (ดู มัทธิว 3:16) 
• ฉันกำลังคิดถงใคร? (พระวิญญาณบริสุทธิ) 

• เราไต้รับการสอนมาอย่างไรเพื่อที่จะไต้รับพระวิญญาณบริสุทธิ? (โดยไต้รับบัพติศมาและไต้รับ 
การยืนยัน) 

3. ฉันกำลังคิดถงเวลาที่พระเยซูทรงอดพระกระยาหารเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืน (ดู มัทธิว 4:1-11) 

• ใครพยายามที่จะล่อลวงพระเยซู? 
• พระเยซูทรงทำอะไร? (พระองค์ทรงเสือกส่ิงท่ีถูกต้องและทรงบัญชาให้ซาตานหนิไป) 
• เราไต้รับการสอนให้ทำอะไรเม่ือเราถูกล่อลวง? (เสือกส่ิงท่ีถูกต้อง) 
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4. ฉันกำลังคิดถงเวลาที่สานุศิษย์ของพระเยซูพยายามให้เด็ก ๆ ออกไปจากพระองค์ (ดู มาระโก 10: 
13-16) 

• พระเยซูทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์อย่างไร? (ทรงบอกว่าพระองค์ทรงต้องการให้เด็ก ๆ อยู่ต่อ 
ไปเพราะพระองค์ทรงรักพวกเขา) 

• พระเยซูทรงรักใคร? (พวกเราทุกคน) 
• ทำไมพระเยซูจงทรงสอนเรา? (พระองค์ทรงรักเราและทรงต้องการให้เรามความสุข) 

5. ฉันกำลังคิดถงเวลาเมื่อพระเยซูทรงสอนผู้คนถึงวิธการสวดอ้อนวอน (ดู ม'ทธิว 6:9 และ 3 นไฟ 
18:19) 
• พระเยซูทรงสอนเราให้สวดอ้อนวอนถึงใคร? 
• พระเยซูทรงสอนเราให้จบการสวดอ้อนวอนอย่างไร? 

• เราควรสวดอ้อนวอนเม่ือไร? (ให้ยอมรับคำตอบของพวกเขาท้ังหมดและเตอนพวกเขาว่าเราสามารถ 
สวดอ้อนวอนเม่ือไรก็ไต้ท่ีเรารูสืกต้องการสวดเพ่ึอให้รูสืกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ หรอเพ่ือ 
ขอบพระทัยพระองค์ หรอเพ่ือขอความช่วยเหลอจากพระองค์) 

เราสามไรถเรยนเคำสอนของพระเยซูคริสฅ์ได้จากศาสดาทื่ย้งมีชวิฅอยู 
การนำเสนอของครู อธิบายว่าเราสามารถเรยนรูคำสอนของพระเยซูคริสต์ไต้มากมายจากการอ่านพระคัมภร์ แต่พระคัมภิร์ไม่ 

ไต้บรรจุคำสอนท้ังหมดของพระเยซู พระเยซูไม่ไต้ทรงยุติการสอนเม่ือพระองค์ทรงจากโลกน้ีไป เวลาน้ี 
พระองค์ทรงสอนเราโดยผ่านศาสดา พระเยซูตรัสกับศาสดาและบอกพ่านถึงส่ิงท่ีเราควรจะรู แล้วศาสดา 
ก็นำเอาคำสอนของพระเยซูมาสู่เรา 

เร่ืองจากพระคัมภร' แสดงรูปภาพ 2-38 ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก และให้เด็ก ๆ ช่วยพ่านเล่าเรื่องที่พบในโจเซฟ สมิธ-
ประวัติ 1:14-20 
เน้นว่าโจเซฟ สมิธ ไต้รับการเตรยมจากพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือเป็นศาสดา และเพ่ือสอนความจริงให้กับ 
เรา พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูไต้ทรงปรากฎต่อโจเซฟ และบอกพ่านว่าในเวลาน้ันไม่มศาสนาใด 
บนโลกเป็นศาสนาที่ถูกต้อง ต่อมาโจเซฟไต้ช่วยพระเยซูนำความจริงของศาสนากลับมา 
• ชื่อที่ถูกต้องของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ทุกวันนี้คออะไร? (ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

สิทธิชนยุคสุดท้าย) 

ให้เด็ก ๆ พูดชื่อตามพ่านพรอมกัน 
การสนทนารูปภาพ แสดงรูปภาพ 2-39 ศาสดาโจเซฟ สมิธ อธิบายว่าศาสดาโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาคนแรกของศาสนาจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย พ่านไต้ช่วยสมาชิกรุ่นแรก ๆ ของศาสนาจักรฯ ให้รูว่าพระเยซู 
ทรงต้องการให้พวกเขาทำอะไร 
แสดงรูปภาพของศาสดาท่ียังมชิวิตอยู่ต่อจากรูปภาพของโจเซฟ สมิธ 

• คนนี้คอใคร? 
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อธิบายว่าพระเยซูตรัสกับศาสดาท่ียังมชวิตอยู่เหมือนกับท่ีไค้เคยตรัสกับโจเซฟ สมิธ เม่ือเราไค้ยินคำพูด 
ของศาสดาก็เท่ากับเราไค้ยินพระคำของพระเยซู 

ประจักษ์พยาน บอกเด็ก ๆ ว่า มันเป็นการคจริง ๆ ที่เรามศาสดาที่ยังมชิวิตอยู่ เป็นพยานว่าศาสดาคนปีจจุบันเป็นศาสดา 
ที่แท้จริงผู้ให้คำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดแก,เรา 

คํไสอนของพระเยซูคริสฒ์ปีนสิ่งทื่สำค้ญสำหร้บเรา 
เรื่องเล่า บอกเด็ก ๆ ว่าบางครั้งเราอาจจะลมว่ามันเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งนักที่ไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และไค้ 

รับคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เราจำเป็นท่ีจะต้องจำว่า คำสอนของพระองค์เป็นสมบัติที่มค่ายิ่งนัก 
ให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนหนึ่งที่ท่าน!จัก ผู้ไต้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเรยน!ถึงคำสอนของ 
พระเยซูคริสต์และการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์ หากท่านไม่รูเรื่องทำนองนี้ให้ใช้เรื่อง 
ต่อไปนี้: 
รัตน์ไต้คุยกับผู้สอนศาสนาและ!ว่าพวกเขาไต้สอนคำสอนของพระเยซู เธอต้องการเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แหงสิทธิชนยุคสุดห้าย แต่คุณพ่อของเธอไม่ต้องการให้เธอรับบัพติศมา 
เขาไม่เข้าใจว่ามันมความหมายสักเพยงใดสำหรับรัตน์ ที่จะเรยนรูคำสอนของพระเยซูและเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรของพระเยซู เขาขอให้เธอรอไปก่อน รัตน์ก็รอแต่เธอก็ยังคงไปโบสถ์และยังคงสวดออนวอน 
ต่อไปเพื่อสักวันหนึ่งคุณพ่อของเธอจะเข้าใจว่าการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ มความหมายต่อเธอ 
สักเพยงใด 

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส คุณพ่อของรัตน่ไต้ถามเธอว่าเธอต้องการอะไรสำหรับเป็นของขวัญคริสต์มาส 
. เธอไต้บอกเขาว่าสิ่งเคยวเท่านี้นที่เธอต้องการคอการไต้รับอนุญาตให้บัพติศมาไต้ คุณพ่อของเธอไต้ 

ตัดสินใจว่าหากการบัพติศมาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับรัตน์เช่นนี้นเขาก็อนุญาต รัตน์ไต้รับบัพติศมาในคน 
ก่อนวันคริสต์มาส สิ่งนี้เป็นของขวัญเคยวที่เธอไต้รับแต่มันก็เป็นสมบัติที่มค่ายิ่งของเธอที่นำความสุข 
มาให้เธอมาก 

• ของขวัญอะไรท่ีรัตน์ต้องการ? 

• ทำไมของขวัญนี้จงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นนี้น? 
สรป 

การสนทนา สนทนากับเด็ก ๆ ว่าเราสามารถกตัญญไต้อย่างมากมายสำหรับคำสอนของพระเยซูคริสต์ เราสามารถ 

กตัญญที่-
• เราไต้รับบัพติศมาเหมือนอย่างเช่นที่พระผู้ช่วยให้รอคทรงไต้รับ 
• เราไต้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิหลังจากที่เราไต้รับบัพติศมา 
• เราสวดอ้อนวอนเมื่อเราต้องการความช่วยเหลอ 
• เราเรยน!ว่าจะเสือกสิ่งคไต้อย่างไร 
• เรา!ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเรา 
• เรามพระคัมภร'และศาสดาเพ่ือสอนเรา 122 



บทที่ 28 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าน่ีคอศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์ และเล่าให้เด็ก ๆ ^งว่าท่าน 
ร้สีกกตัญญเพยงใคที่ไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และสามารถเรยนร้เก่ียวกับคำสอนของพระเยซู 
เชิญให้เด็กแต่ละคนยนข้ีนและพูดแสดงความกตัญฌูท่ีเธอหรอเขามต่อคำสอนของพระเยซู (อย่าเจาะจง 
เรยกให้คนใดคนหน่ึงทำส่ิงน้ี) . ท่านอาจค้องช่วยเด็กหากจำเป็น 

ชิให้เห็นว่าการแสดงออกซึ่งความกตัญณูต่อพระผู้ช่วยให้รอด และต่อคำสอนของพระองค์เป็นวิธิหน่ึง 
ของการแสดงประจักษ์พยาน บอกเด็ก ๆ ว่าการที่พวกเขาไค้พูดแสดงความกตัญณูไปเมื่อสักครู่นี้นั้น 
แหละคอการแสดงประจักษ์พยาน 
กระค้นเด็ก ๆ ให้แสดงประจักษ์พยานกับครอบครัวของพวกเขาท่ีบ้าน โดยแนะนำว่าเม่ือพระวิญญาณ 
กระตุ้นเรา เราสามารถแสดงประจักษ์พยานไค้ในการประชุมอดอาหาร และแสดงประจักษ์พยานและ 
แบ่งปีนให้กับคนอื่นว่าเรารูเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู และเรารูเก่ียวกับศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดออนวอนปีด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ทำสำเนาภาพวาคที่มอยู่ในตอนท้ายของบทเรยนให้เด็กแต่ละคน อธิบายว่าคนบางคนเก็บสมบัติท่ีมค่า 

ของพวกเขาไว'ในกล่องเหมอนกับกล่องที่อยู่ตรงกลางรูปภาพนี้ 
• หนูจะเอาอะไรใส่ไว้ในกล่องสมบัตินี้? 

เตอนเด็ก ๆ ว่าสิ่งที่มค่าของเราบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาใส่กล่องสมบัติไค้ เช่น คำสอน 
ของพระเยซู ให้สนทนาว่าคำสอนของพระเยซูอาจแทนไค้ค้วยรูปภาพท้ังส่ีรูปน้ี (การบัพติศมา การ 
สวดอ้อนวอน การรับศลระลก และความรัก) 
ให้เด็ก ๆ ขคเล้นจากรูปภาพท้ังส่ีไปยังกล่องสมบัติแล้วให้พวกเขาระบายสี 

2. ให้เด็ก ๆ ผลัดกันแสดงท่าทางถงส่ิงท่ีพระเยซูไค้ทรงสอนเราให้ทำ แล้วให้เด็กคนท่ีเหลอเดาในขณะท่ี 
คนหน่ึงกำลังแสดงท่าทางน้ันว่าคำสอนน้ันคออะไร ตัวอย่างที่ใช้ในการแสดงอาจเป็น การสวดอ้อน-
วอน ความเคารพ การจ่ายส่วนสิบ การช่วยคุณพ่อคุณแม่ หรอการมความเมตตากรุณาต่อพ่ีนอง 
ของเรา 

3. ร้องหรอพูดเนื้อเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมอนเยซู" (เพลงเด็ก หน้า 38) "Jesus Loved the Little 
Children" (Children's Songbook, p. 59) หรอเพลง "พระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง" (เพลงเด็ก 
หน้า 36) เน้ือเพลงเหล่าน้ีมอยู่ตอนท้ายของคู่มอน้ี 
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คำสอนของ 
พระเยซูคริสต์ 

เป็นสมบตอันลาค่า 



ฉันสามารถมีความคารวะ บทที่ 

จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนแสดงความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

การเตรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนดวย ลูกา 2:1-16 และ 3 นไฟ 17:11-12; 21-24 

2. เตรยมตัดรูปปาก ตา หู มอและแขน เห้าและขา จากแบบท่ีอยู่ตอนห้ายของบทเรยนเอารูปท่ีตัค 
ออกมาน้ีใส่ในถุงหรอภาชนะ 

3. เตรยมแถบคำต่อไปนี้: 
ความคารวะ 

4. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ควยความเคารพอย่างสงบ" (เพลงเด็ก หนา 11) "ฉันพยายามม 
ความคารวะ" ["I Will Try to Be Reverent" (Children's Songbook, p. 28)] 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภรไบเบิล และ'พระคัมภร์มอรมอน 
ข. รูปภาพ 2-36 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ รูปภาพ 2-40 เด็กท่ีมความคารวะ รูปภาพ 2-41 

การประสูติของพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116) 

6. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
ให้รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ต้วยความเคารพอย่างสงบ" (เพลงเด็ก หนา 11) ก่อนเปิดการประชุม 
ควยเคารพอย่างสงบ ต้วยรักคิดถงพระห่วงใย 
ต้วยเคารพอย่างสงบ เบาเบาเม่ือเราร้องเพลงไป 
ควยเคารพอย่างสงบ เราสวดด้วยถ่อมใจ 
ขอให้พระวิญญาณสถิต ในควงจิตวันน้ี 

แสคงรูปภาพ 2-40 เด็กท่ีมความคารวะ บอกเด็ก ๆ ว่าเด็กที่อยู่ในรูปภาพพร้อมที่จะพูดกับพระบิคา-
บนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน 
• ทำอย่างไรเราจึงจะพร้อมสำหรับการสวดอ้อนวอน? (เรากอดอก หลับตา และกมศรษะลง) 
• ทำไมเราจึงต้องกอดอก หลับตา กมศรษะลงเพ่ือพร้อมในการสวดอ้อนวอน? 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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การสนทนาแถบคำ 

การสนทนารปภาพ 

การสนทนา 

เพลง 

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้มันเป็นการงำยขื้นสำหรับเราที่จะรูสีกวำพระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ใกล้เรา ใน 
ขณะที่เราสวดอ้อนวอน อธิบายว่ามันเป็นส่ิงสำคัญเช่นเคยวกับท่ีรูว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราบนโลกน้ีกำลัง 
หัเงเราพูด มันสำคัญที่จะเสืกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ใกล้เมื่อเราสวดอ้อนวอน 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
หลังจากการสวดอ้อนวอนเปิดให้พูดแสดงความกตัญญูของท่านต่อพระบิดาบนสวรรค์ท่ีรัก และต่อสิทธิ 
พิเศษที่ได้พูดกับพระองค์ในการสวดอ้อนวอน 
การแสดงความคารวะ!ปีนความรู้สึกของความร้กและ!คารพ 

แสดงแถบคำ "ความคารวะ,, ใกล้กับรูปภาพของเด็กท่ีมความคารวะ อ่านคำที่เขยนอยู่บนแถบคำนั้นแล้ว 
ให้เด็ก ๆ พูดตามท่าน 
• ความคารวะคออะไร? 

เน้นว่าความคารวะมความหมายมากกว่าการน่ังเงยบ ความคารวะเป็นความรู้สิกถึงความรักท่ีพิเศษ และ 
ความรู้สีกเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

ให้เด็ก ๆ คิดถึงความเสกที่พวกเขามเมื่อคุณพ่อคุณแม่ช่วยพวกเขาให้สวดอ้อนวอน หรออ่านเร่ืองเก่ียวกับ 
พระเยซูให้พวกเขาหัเง หรอเม่ือพวกเขาเห็นหรอไคฃนส่ิงท่ีสวยงามท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
ทรงสรางขน อธิบายว่าความรูสิกท่ีอบอุ่นและสงบน้ีเป็นความรู้สิกของความคารวะ ความรูสิกเหล่าน้ีช่วย 
เราให้รู้ว่าพระวิญญาณของพระบิคาบนสวรรค์ทรงอยู่ใกล้เรา 
แสคงรูปภาพ 2-36 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ ให้เด็ก ๆ เล่าให้ท่านหัเงเก่ียวกับรูปภาพ (คู 3 
นิไฟ 17:11-12; 21-24) 

• หนูคิดว่าเด็ก ๆ ชาวนิไฟรู้สิกอย่างไรต่อพระเยซูคริสต์? 
แสดงรูปภาพ 2-41 การประสูติของพระเยซู และขอให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองการประสูติของพระเยซู (ดู ลูกา 
2:1-16) ให้พวกเขาดูผู้คนในรูปภาพให้ด ๆ 
• หนูคิดว่าผู้คนรู้สิกอย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นทารกเยซู? 
• หนูคิดว่าหนูจะรู้สิกอย่างไรหากหนูได้เห็นทารกเยซู? 

อธิบายว่า เม่ือเราคิดถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูในลักษณะท่ีมความรัก เราแสดงความคารวะ 

เราแสดงความคารวะโดยการกระทำของ!รา 
• เราจะแสดงความรูสีกแห่งการคารวะ (ความรักและความเคารพ) ต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 

คริสต์ได้อย่างไร? 

อธิบายว่ามันเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะรความรู้สิกถึงความคารวะไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหน แต่เราควรจะระลกว่าเรา 
ควรมความคารวะเป็นพิเศษเม่ือเราอยู่ท่ีโบสถ์ อาคารประชุมเป็นบานของพระบิดาบนสวรรค์และเม่ือเรา 
แสคงความคารวะต่อบ้านของพระบิคาบนสวรรค์ พระองค์จะทรงทราบว่าเรารักพระองค์ 
รองหรอพูดเน้ือเพลง "ฉันพยายามมความคารวะ,, ("I Will Try to Be Reverent") 
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ฉันรักพระบิดาบนสวรรค์ของฉัน 
และฉันพยายามที่จะ 
เคารพเมื่อฉันอยู่ในบ้านพระองค์ 
แล้วพระองค์จะทรงอยู่ใกล้ฉัน 

กิจกรรม แสดงถุงหรอภาชนะท่ีใส่ภาพท่ีตัคมาน้ัน เชิญให้เด็กออกมาหยิบเอารูปท่ีอยู่ในถุงน้ันทํละคน ให้แสดง 
รูปที่ตัดออกมานั้นแล้วถามว่า "หนูจะทำอะไรกับอวัยวะของหนูตามรูปภาพน้ันเพ่ึอเป็นการแสดงความ 
คารวะในห้านของพระบิดาบนสวรรค์?" 
คำตอบที่อาจเป็นไปไค้: 

ปาก-พูดเบา ๆ ยิ้ม ร้องเพลง สวดอ้อนวอน และเงยบเม่ือคนอ่ืนกำลังพูด 
ตา—มองดูท่ีคุณครูหรอผู้พูด ปิดในระหว่างที่กำลังมการสวดอ้อนวอน 
มอและแขน-วางไว้นิ่ง ๆ ยกข้ืนเพ่ือตอบคำถาม กอดอกเม่ือมการสวดอ้อนวอน 
เห้าและขา-เดินเบา ๆ วางไว้น่ิง ๆ 
หู-ฟิงสิ่งที่คนอื่นกำลังพูด 

กิจกรรม ช่วยเด็ก ๆ ให้พูดคำต่อไปน้ีและแสดงท่าทางประกอบกิจกรรมต่อไปน้ี: 

ฉันมความคารวะเสมอ 
จากศรษะของฉัน (เอามือวางบนศรษะ) 
ถึงปลายเห้า (เอามือจับปลายเท้า) 
เม่ือฉันเดิน (เดินอยู่กับที่อย่างเงยบ ๆ ) 
ฉันย่างเห้าแผ่วเบาเมื่อฉันเดินไป 
เมื่อฉันพูด 
คำพูดออกมาอย่างแผ่วเบา (เอานิ้วมือชี้ที่ปาก) 
ไม่ดังและไม่อวดเก่ง (ส่ายศรมะไปมา) 
เม่ือฉันหัเง (เอามือป้องฬ) 
ริม่?เปากปิค (ปีคปากแน่น) 
และแขนของฉัน (กอคอก) 
เมื่อฉันสวดอ้อนวอน 
ฉันก้มศรษะลง (กัมศีรษะลง) 
และตาของฉันปิด {ปีด.ตา) 
ฉันมความคารวะเสมอ 
จากศรษะของฉัน (เอามือวางบนศีรษะ) 
ถึงปลายเห้า (เอามือจับปลายเท้า) 
(Adapted from Diana Eckersell Janson, "I'm Always Reverent," Friend, Sept 1993, p. 32) 

บทที่ 28 
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เราสามารถใทยคนอื่นใหมีความคารวะได้ 
การนำเสนอของครู เสือนเด็ก ๆ ว่าการกระทำของพวกเขามผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างของพวกเขา สิ่งนี้เป็นอกเหตุผล 

หนึ่งที่จะมความคารวะในโบสถ์ 
• หนูรูสีกอย่างไรหากรใครสักคนหนึ่งอยู่ใกล้หนูแล้วทำเสียงดังรบกวนในปฐมวัย? 

ชี้ให้เห็นว่าหากใครสักคนอยู่รอบเราแล้วส่งเสียงดัง มันเป็นการยากสำหรับเราที่จะคิดเที่ยวกับพระบิคา-
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ เหมือนกันเม่ือเราไค้ทำเสียงดังหรอทำส่ิงท่ีไม,มความคารวะเราไค้ทำให้คน 
อื่นยากที่จะแสดงความคารวะ กระตุ้นให้เด็กแต่ละคนท่ีจะแสดงในทางท่ีจะช่วยพวกเขาและคนอ่ืนให้เป็น 
คนมความคารวะ 

เร่ืองเล่า เล่าเร่ืองเก่ียวกับเด็กคนหน่ึงท่ีท่านรูจัก ซึ่งไค้ช่วยเพื่อนให้มความเคารพมากขน หรอเล่าเร่ืองต่อไปน้ี: 
พลอยเป็นเด็กหญิงท่ีมความสุข เธอชอบท่ีจะย้ิม หัวเราะ และรองเพลง แต่เหนอส่ิงอ่ืนใคก็คอเธอชอบ 
คุย เธอมักมเร่ืองมากมายท่ีจะพูคและคุยกับใครก็ไค้ผู้ท่ีจะหัเงเธอ เพ่ือนท่ีคท่ีสุดของพลอยคอผ้ืง ผู้ซึ่งชอบ 
การพูดคุยมากเหมือนกับพลอย 
วันอาทิตย์วันหนึ่งพลอยไค้ไปเยี่ยมผื้งที่ชั้นเรยนปฐมวัย ในระหว่างการเปิดประชุม พลอยเร่ิมเล่าให้ผ้ืงหัเง 
เก่ียวกับรองเท้าใหม่ของเธอ แต่ผ้ืงไค้ส่ายศรษะและบอกให้พลอยเงยบ 
เน่ืองจากไม่มใครทัเงเธอ พลอยจงหยุดคุยและเร่ิมสนใจในเร่ืองท่ีคุณครูกำลังพูด เธอจงไค้เรยนรูเก่ียวกับ 
พระผู้ช่วยให้รอดและเธอก็เริ่มชอบชั้นเรยนปฐมวัย 
เมื่อถงเวลาที่เด็กหญิงเหล่านํนจะออกไปจากห้อง คุณครูไค้ขอบคุณพวกเธอที่มความคารวะในชั้นเรยน 
หลังจากเลิกชั้นเรยนแล้ว ผี้งไค้อธิบายให้พลอยเข้าใจว่าทำไมเธอจงไม่ไค้คุยกับพลอยในขณะที่อยู่ใน 
ห้องเรยนปฐมวัย ผี้งบอกว่าเธอรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู และดังน้ันเธอจงพยายามท่ีจะมความ 
คารวะท่ีโบสถ์เสมอ 

การสนทนา • ทำไมผื้งจงต้องการแสดงความคารวะในชั้นเรยนปฐมวัย? 

• ผี้งไค้ช่วยพลอยให้มความคารวะไค้อย่างไร? 
• หนูสามารถช่วยคนอื่นให้มความคารวะไค้อย่างไร? 
สรป 

ปร ะจักษพยาน เป็นพยานกับเด็ก ๆ ว่าการเป็นคนทํมความคารวะ จะช่วยพวกเขาให้ไค้เรยนรมากขนเก่ียวกับพระบิคา-
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และเราจะรูสีกรักพระองค์ทั้งสอง ท่านอาจต้องการแบ่งปีนประสบการณ์ 
ส่วนตัวของท่านถงความรูสีกคารวะที่พิเศษที่มต่อพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซู 
ให้เด็ก ๆ พูคแสคงความเสีกรัก และคารวะของพวกเขาท่ีมต่อพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซู 

กระตุ้นให้เด็ก ๆ มความคารวะเม่ือพวกเขากลับไปท่ีบ้านหรอในขณะท่ีพวกเขากำลังออกไปจากอาคาร 
ประชุมหลังจากชั้นเรยนปฐมวัย 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนปิด 
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บทที่ 28 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีธุ^กับช้ันเรยนของพ่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ช่วยเด็ก ๆ ให้เล่นการแสดงน้ีวมอดังต่อไปน้ี: 

เงยบราวกับหิมะตก (ยื่นแขนทั้งสองออกมาแล้วทำนิ้วพริ้ว ไหว ไปมาราวกับหิมะตก') 
เงยบราวกับคอกไห้ท่ีเจริญเติบโต (กำมือแล้วค่อย ๆ กางนิวออกเหมือนคอกไม้กำลังบาน) 
เงยบราวกับผเส้ือปีน (เอานิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างชนกัน กางนิ้วที่เหลอออกแล้วขยับนิวขนลงเหมือน 

ผิเสื้อกระพอปีก) 
ผ่านไปอย่างแผ่วเบา แผ่วเบา 
นั่นคอความเงยบที่ฉันจะทำไค้ (เอามือข้างหนงประทับที่หัวไจ) 
เม่ือฉันไปช้ันเรยนปฐมวัย (เอาแขนกอดอก) 

2. โยนถุงถั่วหรอวัตถุอย่างอื่นที่นิ่มให้กับเด็กคนหนึ่ง แล้วถามเด็กคนน้ีนให้บอกวิธหน่ึงท่ีเธอหริอเขา 
สามารถแสคงความเคารพไค้ (คำตอบอาจรวมถง การน่ังตัวตรง การหัเง การคิคเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 
การยกมอข้ีนเพ่ือถามหรอเพ่ือตอบ การเดินเบา ๆ การแสดงความเคารพผู้อ่ืนและการกอคอก) เม่ือ 
เขาตอบเสร็จแล้วให้โยนถุงถั่วกลับมาให้พ่าน ให้ทำต่อไปจนกระทั่งเด็กแต่ละคนไค้เล่นมากพอ 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้คิดถงวิธีท่ีสามารถแสดงความคารวะให้ไค้มากวิธี 

3. ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมุติหลาย ๆ ครงในเร่ืองการแสดงความคารวะ โดยใช้ความคิดต่อไปน หรอ 
อาจจะใช้ความคิดของพ่านเองค้วยก็ไค้: 
• หนูอยากจะบอกคุณครูปฐมวัยของหนูบางอย่าง ในระหว่างท่ีกำลังเรยนในช้ันเรยนปฐมวัยของหนู 

หนูจะสามารถทำสิ่งนี้โคยมความคารวะไค้อย่างไร? 
• หนูไม่รู้จักเพลงท่ีห้องเรยนของหนูกำลังร้องกัน หนูสามารถทำอะไรไค้ห้างเพ่ือแสดงถงความคารวะ? 

• ห้องชายของหนูพูดกับหนูในระหว่างการประชุมศลระลก หนูสามารถทำอะไรเพ่ือช่วยให้เขามความ 
คารวะ? 

• หนูเดินเข้ามาในห้องขณะท่ีคนกำลังสวดอ้อนวอน หนูจะแสดงความคารวะไค้อย่างไร? 

4. ช่วยให้เด็กเล่นเกมการแสดงนี้วมอดังต่อไปนี้: 

นี่คอโบสถ์ (กำมือใดยไหันิ้วมือของมือทั้งสองประสานกัน โคยโหัปลายนิ้วมืออยู่ภายในกำมือ) 
นี่คอยอดแหลมของโบสถ์ ( ยื่นปลายนิ้วชี้ทั้งสองออกมา ใหัชี้จรดกัน เป็นรูปยอดแหลม ส่วนนิ้วหัว 

แม่มือทั้งสองใหัอยู่แนบติดกันหน้านิ้วชี้ทั้งสอง) 
เปิดประดู (เปีคมือทั้งสองออกจากกัน แต่ยังคงใหันิ้วมือที่อยู่ภายในมือที่กำทั้งแต่ตอนแรกนิ้นประสาน 

กันอยู่) 
แล้วเห็นผู้คนท่ังหมด ( ขยับปล ายนิ้วมือ ไปมา ให้มองคูเสมือนเป็นคน) 
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ปิดประดู (ใmlคมอเข้พ7 ยกันในรูปเดิมก่อนที่จะเปีคนิ้น) 
และไค'ยินพวกเขาสวดอ้อนวอน 
เปิดประตู (เป็ดมออิก โดยให้นิ้วมอยังคงประลทนกันอยู่) 
แล้วพวกเขาก็พากันออกไปหมด (แยกนิ้วที่ประสานกันอยู่นิ้นออกจากกัน) 
หลังจากการแสดงนิ้วมอนี้แล้ว ให้เล่าเรื ่องเกี ่ยวกับเด็กคนหนงผู้เล่นการแสดงนิ้วมอ!นระหว่างการ 
ปร ะชุมศลระลก เมอเด็กคนนันมองไปรอบ ๆ และสังเกตเห็นว่าคนอ่ึน ๆ กำลังนั่งอย่างเงย!เสงบ 
เขาหรอเธอก็ตัดสินใจที่จะเล่นเรื่องผู้คนที่มความคารวะโคยกา i ใ ข ้ น ิ ้ ว ฐ อ แ ส ค ง น ื ้ แ ล ะ เ อ ๅ ฐ อ ท ี ่ แ ส ค ง น ิ ้ 
วางไว้บนตักของตนเอง 

5. รองเพลงหรอพูดเน้ือเพลง Mความคารวะคอความรัก,, ["Reverence Is Love (Children's Song-
booki p. 31)] หรอ "พระบิดาข้าฯจะเคารพ,, (เพลงเด็ก หน้า 10) 
การคารวะคอความรัก 

การคารวะเป็นมากกว่าการนั่งเงยบ 
เปรยบเหมอนคิดถงบิคาเบื้องบน 
พรของพระองค์ล้นในความรู้สีกยิ่งนัก 
ฉันคารวะ เพราะคารวะคอความรัก 
เมื่อฉันคารวะมักแสคงด้วยวาจาและกระทำ 
หนทางนำเดินตามนั้นกระจ่าง 
และเม่ือฉันคารวะ ฉันรู้ในใจฉัน 
พระบิคาสวรรค์และพระบุตรทรงอยู่ใกล้ 
(© 1987 by Maggie Olauson. Used by permission) 
พระบิคาข้าจะเคารพ 
พระบิคาข้าจะเคารพ 

เดินอย่างสงบในบ้านพระองค์ 
นั่งกอคอกก้มศรษะลง 
ปิดตามั่นคงคำสวคเอ่ยมา 
จะทัเงพระคำอย่างซ่ึอตรง 
ข้ารู้พระองค์ทรงอยู่เคยงใกล้ 
ให้ความคิดสะอาคสคใส 
คำพูคจะได้เคารพมากกว่า 
พระบิดาข้าจะเคารพ 
เดินอย่างสงบในบ้านพระองค์ 
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จดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนเป็นผู้สรางสันติในบ้าน 

การเตรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย มัทธิว 5:1-12 (หรอ 3 นไฟ 12:1-12) และ 
มัทธิว 7:1-5,12 (หรอ 3 นไฟ 14:1-5, 12) 

2. ทำสำเนาที่ใหญ่กว่าเดิมของภาพสาธิตต่อไปนี้สำหรับเด็กแต่ละคนในชั้นเรยน และสำหรับตัวท,านค้วย 
(โดยเก็บของท่านเอาไว้สำหรับใช้ในบทเรยนท่ี 26) 

3. หากเป็นไปไค้ให้หารูปภาพของครอบครัวต่าง ๆ ที่กำลังร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ค้วยกันอย่าง 
สนุกสนาน 

4. เขิยนคำว่า บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสข ที่ข้างบนของกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคนในชั้นเรยน 
5. เตรยมร'องหรอพูดเน้ือเพลง "ย้ิม" (เพลงเด็ก หห้า 122) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ตอนห้ายของคู่มอ 
6. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภรไบเบิล หรอพระคัมภิร์มลรมอน 
ข. ดินสอ หรอดินสอเทยน 
ค.แผนผัง ลสด. (ดู บทเรยน 1) 
ง. รูปภาพ 2-37 คำเทศนาบนภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) รูปภาพ 2-42 ครอบครัว 

สนุก 

7. เตรยมสิ่งที่จำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
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บุคคลผู้ใดสร้างสันติ 
ผู้นั้นเป็นลุ[ข 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
การสนทนา 

กิจกรรม 

การสนทนา 

กิจกรรม 
การแสดงละคร 

ความรูเกภายในบานของเราอาจ!ปีนความสขหรอเศร้าได 

เอากระดาษรูปหน้าคนให้เด็กแต่ละคน ให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดเนื้อเพลง "ย้ิม,, กับท่าน โดยหมนเอาด้าน 
หน้าที่ขมวดคิ้วหรอด้านหน้าที่ยิ้มขื้นตามเนื้อเพลง 
แสดงรูปภาพ 2-42 ครอบครัวสนุก และรูปภาพอ่ืน ๆ ที่ท่านมเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรม 
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ขอให้เด็ก ๆ หมุนรูปภาพหน้าคนตามความร้สีกท่ีพวกเขาคิดว่าคนในรูปภาพน้ัน 
แสดงออก 
• ทำไมหนูจงคิดว่าผู้คนในรูปภาพนี้มความสุข? 
ขอให้เด็ก ๆ หมุนรูปหน้าเพ่ือบอกความรูสีกของสมาชิกในครอบครัว เม่ือพวกเขาทะเลาะและต่อสู้กัน 
• ทำไมการทะเลาะและต่อสู้กันทำให้สมาชิกในครอบครัวร้สีกเศร้า? 

ขอให้เด็ก ๆ หมุนรูปหน้าคนเป็นรูปคนหน้าเศร้า แล้วให้แต่ละคนบอกบางส่ิงบางอย่างท่ีทำให้ครอบครัว 
เศร้า แล้วให้หมุนรูปหน้าคนเป็นรูปคนหน้าย้ิมแล้วให้แต่ละคนบอกบางส่ิงบางอย่างท่ีทำให้ครอบครัว 
เป็นสุข 
• หนูชอบแบบไหนมากกว่ากันเมื่อครอบครัวของหนูมความสุขหรอเมื่อครอบครัวเศร้า? 

เสร็จแล้วให้เก็บรูปหน้าคนเสีย เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีคงดูดความสนใจจากบทเรยนท่ีท่านจะนำเสนอต่อไป ให้ 
แจกรูปหน้าคนนี้ให้พวกเขาเพื่อเอากลับไปบ้านได้ในตอนทายของบทเรยน 

พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราให้เปีนผู้สร้างสันติ 
แสดงรูปภาพ 2-37 คำเทศนาบนคูเขา และให้เด็ก ๆ เล่าว่าพวกเขารูอะไรบ้างเก่ียวกับรูปภาพ อธิบาย 
ว่าพระเยซูทรงดำเนินไปบนภูเขาและสอนผู้คนถงสิ่งที่สำคัญมากมาย รวมทงทางท่ีจะทำให้ครอบครัวของ 
เรามความสุข 
ให้อ่าน มัทธิว 5:9 ออกเสียง (หรอ 3 นิไฟ 12:9) อธิบายว่าพระเยซูทรงสอนผู้คนให้เป็นผู้สร้างสันติ ให้ 
เด็ก ๆ พูดคำว่า ผู้สร้างสันติ ตามท่าน 
• ผู้สร้างสันติคออะไร? 
อธิบายว่า ผู้สร้างสันติคอคนที่ทำให้คนอื่นมความสุขแทนที่จะทำให้เขาโกรธ สันติ หมายถงความสงบ 
และความสุข ดังนั้นผู้สร้างสันติคอผู้ที่ทำให้บ้านมความสงบและมความสุข 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้สร้างสันติ และพวกเราแต่ละคนก็สามารถเป็น 
ผู้สร้างสันติได้ด้วย พระเยซูทรงบอกเราว่าเราจะทำได้อย่างไร 

ให้อ่าน มัทธิว 7:12 (หรอ 3 นิไฟ 14:12) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาควรจะปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเหมอน 
อย่างท่ีพวกเขาเองตองการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตน หากทำเช่นน้ีแล้วพวกเขาก็จะเป็นผู้สร้างสันติและจะเป็น 
ผู้ช่วยนำความสุขมาสู่ครอบครัวของพวกเขา 
ให้บรรยายสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วให้พวกเขาคิดว่าผู้สร้างสันติจะทำอย่างไรในแต่ละสถานการณ์น้ัน ช่วย 
ให้เด็ก ๆ คิดถงวิธที่ทุกคนที่มสํวนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้จะสามารถมความสุขได้ ให้ใช้สถานการณ์ 
ข้างล่างต่อไปนี้ หรอท่านอาจสร้างสถานการณ์ของท่านเองก็ได้: 
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พระคัมภร์ 
แผนผัง ลสด. 

เรื่องเล่า 

การสนทนา 

1. หนูกำลังน่ังดูหนังสืออย่างเงยบ ๆ อยู่ พี่สาวของหนูเข้ามาแล้วแย่งเอาหนังสือนั้นไปเพราะเธอต้องการ 

ที่จะอ่าน 

• หนูต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อหนูอย่างไร? 
• หนูจะพูดหรอทำอย่างไรหากหนูเป็นผู้สรางสันติ? 

2. หนูไปท่ีห้องครัวเพ่ือจะเอาคุกก้ีท่ีหนูชอบ พี่ชายของหนูวิ่งไปที่ขวดใส่คุกกี้เอาคุกกี้อันสุดห้ายไป และ 
รับประทาน หนูโกรธ 
• หนูต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อหนูอย่างไร? 
• หนูจะพูดหรอทำอย่างไรหากหนูเป็นผู้สร้างสันติ? 

3. หนูและเพ่ือนของหนูกำลังวาดรูป เพ่ือนไดล้อเลยนหนูท่ีหนูระบายสิต้นไห้เป็นสีม่วง หนูรู,สิกเจ็บใจ 
และหนูคิดถึงคำพูคที่ไม่สุภาพเพื่อจะใช้เรยกเธอห้าง 

• หนูต้องการให้คนอื่นปฏิบัติอย่างไรต่อหนู? 
• หนูจะพูดหรอทำอย่างไรหากหนูเป็นผู้สร้างสันติ? 

อ่านหรออธิบายความหมาย มัทธิว 7:12 (หรอ 3 นไฟ 14:12) ให้ช้ันเรยนฟิง 
แสดงแผนผัง ลสด. บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาไดปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่พวกเขาต้องการให้คนอื่น 
ปฏิบัติต่อตน ก็เป็นการทำตามพระเยซูคริสต์และเป็นการเสือกสิ่งค ให้เด็ก ๆ พูดคำที่อยู่บนแผนผัง 
กับท่าน 
เราทุกคนสามารณปีนผู้สร้างสันติ 
เล่าเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับการเป็นผู้สร้างสันติโดยใช้คำพูดของท่านเอง: 

อธิการไค้ขอให้คนหนุ่มสาวหลายคนช่วยท่าน ท่านต้องการให้คนหนุ่มสาวเป็นผู้สร้างสันติในครอบครัว 
ของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งเสือน แต่ไม่ต้องบอกใครสักคนในห้านว่าพวกเขากำลังทำอะไร ท่านบอก 
พวกเขาให้เป็นคนมความเมตตากรุณา และเป็นคนคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นตัวอย่างที่คท่านไค้ 
ขอให้พวกเขาช่วยหยุดการทะเลาะโต้เถยง และหาวิธีท่ีจะแสดงความรักต่อคนในครอบครัวของพวกเขา 
คนหนุ่มสาวต้องกลับไปหาอธิการ หลังจากหน่ึงเสือนผ่านไปและเล่าให้อธิการฟิงว่าไค้เกิดอะไรข้ีนบัาง 
เม่ือหน่ึงเสือนผ่านไปพวกเขาไค้มาพบกันอกคร้ังหน่ึงและบอกว่าพวกเขาไค้ทำอะไรไปบ้าง คนหนุ่มสาว 
ทงหมดไค้บอกว่าครอบครัวของพวกเขาเป็นสถานที่ที ่มความสุขมากขี ้นกว่าแต่ก , อ น เพรๅะพๅก เ ขๅไ^ 
พยายามเป็นผู้สร้างสันติ (See Franklin D. Richards, in Conference Report, Oct. 1974, p. 153; 
or Ensign, Nov. 1974, p. 106) 
• อธิการไค้ขอให้คนหนุ่มสาวทำอะไร? 

• เกิดอะไรขี้นเมื่อพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้? 
• หนูจะสามารถเป็นผู้สร้างสันติในครอบครัวของหนูเองไค้อย่างไร? 
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บทที่ 28 

แจกกระดาษท่ีท่านไค้เขยนคำว่า บุคคลผู้โคส?างสันติ ผู้นั้นเป็นสุขให้เด็กแต่ละคนอ่านคำที่เขยนไว้ 
บนกระดาษน้ีออกเสียงและให้เด็ก ๆ อ่านออกเสียงค้วยกัน แจกดินสอหรอดินสอเทยนให้เด็กแต่ละคน 
วาดภาพครอบครัวที่เป็นสุขของพวกเขา 
กระตุ้นเด็ก ๆ เอาภาพน้ีไปแขวนไว้ท่ีใคท่ีหน่ึงในบานของพวกเขาเพ่ือเป็นการเสือนพวกเขาให้!ป็นผู้ส!'าง 
สันติ 
สรุป 

แจกกระดาษรูปหน้าคนแล,วร้องหรอพูดเน้ือเพลง "ย้ิม" อกครงหน่ึง เสือนเด็ก ๆ ว่าโดยการเป็นผู้สร้าง 
สันติพวกเขาสามารถเปลี่ยนรูปหน้าที่บื้งเป็นหน้าที่ยิ้มไค้ 
เป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูทรงตองการให้ท่านเป็นผู้สร้างสันติ เสือนเด็ก ๆ ว่าเมื่อ 
พวกเขาพยายามเป็นผู้สร้างสันติท่ีบ้าน พวกเขาและครอบครัวสามารถมความสุขไค้ 
กระตุ้นให้เด็ก ๆ พยายามเป็นผู้สร้างสันติในครอบครัวในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถง ขอให้เด็ก ๆ 
เตรยมเล่าให้ชั้นเรยนหัเงถงประสบการณ์ของพวกเขาในชั้นเรยนในอาทิตย์ต่อไป 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด แนะนำให้เด็กสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือช่วยพวกเขา 
ให้เป็นผู้สร้างสันติในครอบครัวของพวกเขา 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคกับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. แสดงรูปภาพ 2-3 พระเยซูคริสต์ หรออาจแสดงรูปภาพอ่ืนของพระเยซูก็ไค้ ขอให้เด็กสมมุติว่าพระเยซู 

ไค้เสด็จมาเยี่ยมครอบครัวของท่าน ขอให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะตื่นเค้นสักเพยงใดที่มพระเยซูไค้ 
เสด็จมาเย่ียม 
• หนูจะค้องเตรยมอะไรให้พร้อมบ้าง? 

• หนูจะปฏิบัติอย่างไรเม่ือพระองค์เสด็จมา? 
ขอให้เด็ก ๆ แสดงบางส่ิงบางอย่างท่ีพวกเขาจะทำหากพระเยซูทรงเสด็จมาเย่ียมพวกเขา อธิบายว่าหาก 
พระเยซูประทับอยู่ในบ้านของพวกเขา พวกเขาคงจะพยายามอย่างมากในการเป็นผู้สร้างสันติโดยการ 
แบ่งปีน โดยการเป็นคนมความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน และโดยการไม่โค้เถยงต่อสู้กันแล้วพวกเขาก็จะ 
สามารถช่ืนชมกับความร้สีกท่ีพระเยซูทรงนำมาให้ครอบครัวของพวกเขา 
บอกเด็ก ๆ ว่าทางหนึ่งที่พวกเขาสามารถร้ไค้ในการเป็นผู้สร้างสันติก็คอ การคิดว่าพวกเขาจะปฏิบัติ 
อย่างไรหากพระเยซูเสด็จมาเยี่ยมครอบครัวของพวกเขา 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์" (เพลงเด็ก หน้า 106) เน้ือเพลงน้ีมอยู่,ใน 
ตอนท้ายของคู่มอนี้ 
ยำกับเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาเป็นผู้สร้างสันติพวกเขาเป็นผู้ช่วยให้ครอบครัวมความสุข 

กิจกรรมศิลปะ 

เพลง 

ประจักษ์พยาน 
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3. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "หากว่าเราน้ันมความสุข" (เพลงเด็ก หน้า 130) เปล่ียนคำว่า จงปรบ 
มอพลัน แล้วแต่ท่าทางท่ีเด็ก ๆ อาจแนะนำให้เปล่ียน 
หากว่าเราน้ันมความสุข จงปรบมอพลัน (แปะ แปะ) 
หากว่าเราน้ันมความสุข จงปรบมอพลัน (แปะ แปะ) 
หากว่าเรานั้นมความสุข 
ไม่มทุกข์ใดใดทุกสิ่ง 
จะประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมอพลัน (แปะ แปะ) 

4. เพ่ือแสดงให้เด็กเห็นว่าพวกเขาสามารถควบคุมการโต้ตอบของพวกเขาต่อการกระทำของผู้ส์นไค้ ให้ 
เด็กสองคนยนหันหน้าเข้าหากันให้เด็กคนหน่ึงพยายามทำหห้าน่ิง ๆ อย่างไม่มความรูสีก (แสดงหน้าท่ี 
ไม่มอารมณ์ใด ๆ) ในขณะท่ีเด็กอกคนหน่ึงพยายามทำให้เขาหรอเธอคนน้ี ยิ้มหรอหัวเราะ หรอแสดง 
สีหน้าใด ๆ ให้เด็กทุกคนท่ีต้องการมส่วนร่วมผลัดกันเข้ามาเล่นเกมน้ี 
ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่าพวกเขาควรพยายามควบคุมปฏิกิริยาโต้ตอบของพวกเขาให้ไค้ เม่ือใครลักคน 
หน่ึงในครอบครัวไค้ทำให้สันติของครอบครัวหมดไป ตัวอย่างเช่น เม่ือพ่ีชายหรอพ่ีสาวรองตะโกนใส่ 
หนู ความคิดแรกของหนูอาจต้องการท่ีจะตะโกนกลับคนไป แต่หากพวกเขาต้องการท่ีจะเป็นผู้สราง 
สันติ พวกเขาสามารถพยายามโต้ตอบในทางท่ีคกว่า 
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พระเยซูทรงุเปีน 
ฝ็เลี้ยงแกะที่สี บทที่ 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าคนทุกคนมความสำคัญต่อพระเยซูคริสต์ 

การเฅรึยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ลูกา 15:1-7 และยอหน 10:1-18 

2. ติดรูปภาพ 2-44 แกะท่ีหลงทาง บนกระดาษแข็ง แล้วให้ตัดออกเป็นช้ิน ๆ แบบภาพต่อปริศนา ทำ 
ให้แน่ใจว่ารูปแกะที่หลงทางนั้นอยู่บนชิ้นส่วนหนึ่งของกระดาษที่ตัคออกมานี้ (เก็บภาพต่อปริศนา 
เหส่าน้ีไว้สำหรับใช้ในช้ันเรยนคราวต่อ ๆ ไปควย) ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้ซ่อนช้ินส่วนภาพต่อปริศนารูป 
แกะนี้ไว้ที่ใคที่หนึ่งของชั้นเรยนซึ่งเป็นที่ที่หาพบได้ไม่ง่ายนัก 

3. ใช้แบบท่ีอยู่ในตอนทายของบทเรยน ทำสำเนาหรอลอกรูปลูกแกะสำหรับเด็กแต่ละคนในชั้นเรยนของ 
พ่าน รวมท้ังสำหรับตัวพ่านด้วยเช่ยนช่ือแต่ละคนบนรูปลูกแกะน้ัน 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร'ไบเบิล 
ข. รูปภาพ 2-43 คนเล้ียงแกะ 

อ. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอึ่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่พ่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปีค 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากพ่านได้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา พ่าน 
อาจให้เด็ก รายงานเก่ียวกับประสบการณ์ของพวกเขาท่ีได้พยายามเป็นผู้สร้างสันติในบ้านของพวกเขา 
คนเลี ้ยงแกะดูแลแกะของเขา 
แสดงรูปภาพ 2-43 คนเล้ียงแกะ 

• ผู้ชายในรูปภาพนี้เป็นใคร? 
อธิบายว่าชายในรูปภาพเป็นคนเลยงแกะ เหมอนผู้คนในสมัยของพระเยซูเมื่อพระองค์ประทับอยู่บน 
โลกนี้ 
• เขาสวมใส่อะไร? 

ชี้ที่เสื้อคลุมของคนเลี้ยงแกะ อธิบายว่าเส้ือคลุมน้ีทำจากขนหรอหนังของแกะ เพ่ือป็องกันคนเล้ียงแกะ 
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จากอากาศที่ร้อนในเวลากลางวันและความหนาวเย็นในเวลากลางคนของทะเลทราย สิ่งที่คลุมอยู่บน 
ศรษะของเขาก็เพื่อป้องกันแสงแดดจากควงอาทิตย์ คนเล้ียงแกะจะถอเหยือกบรรจุน้ัาและไม้ท่ีเรยกว่า 
ไม้เท้า 
• คนเลี้ยงแกะทำอะไร? 

อธิบายว่าคนเล้ียงแกะดูแลแกะ แกะจะร้จักและจำเสียงของคนเล้ียงไค้ และพวกมันก็จะตามเขาไปตามท่ี 
เขาจะนำไป ชใหเห็นว่าคนเล้ียงแกะจะไม,ตอนฝูงแกะโดยอยู่ข้างหลังฝูงแกะน้ัน เขาจะเดินนำหน้าพวก 
มันเพื่อแสดงทางให้พวกมันรูว่าจะไปทางไหน คนเล้ียงแกะจะนำฝูงแกะไปท่ีทุ่งหญ้าสีเขยวท่ีท่ีพวกมันจะ 
มหญ้าด ๆ กิน เขาจะพามันไปกินน้ัาค้วย กลางคนเขาจะนำพวกมันกลับมาท่ีคอกซ่ึงมกำแพงหรอร้ัวรอบ 
หรอเป็นถา เพ่ือท่ีแกะจะปลอดภัยจากสัตว์ป่าและขโมย คนเล้ียงแกะจะยืนยามเฝืาประดูท่ีทางเข้าออก 
ของคอกและป้องกันแกะของเขา คนเล้ียงแกะจะนับแกะของเขาเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มสักหน่ึงตัวไค้หายไป 

ลูกแกะแต่ละตจมความสำค'ญสำหร้บคนเลี้ยงแกะ 
เรึ่องเล่า อธิบายว่าคนเลี้ยงแกะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในสมัยของพระเยซูหรอในเวลานี้ก็ตาม ต่างดูแลและป้องกัน 

แกะของพวกเขาในทุกสิ่ง ให้เล่าเร่ึองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง 
พงษ์ไทและพงษ์ทองอาศัยอยู่ท่ีฟาร์ม ครอบครัวของเขาเล้ียงแกะ พงษ์ไทและพงษ์ทองต่างก็มฝูงลูกแกะ 
เป็นของตนเอง พวกเขาดูแลลูกแกะของพวกเขาอย่างด พวกเขาเป็นคนเล้ียงแกะท่ีค 
คนหน่ึงมพายุหนัก ลมพัดแรงจนหอบเอาบางส่วนของร้ัวคอกแกะไป ซึ่งเป็นคอกลูกแกะของพงษ์ไทและ 
พงษ์ทอง เสียงฟ้าร้องทำให้ลูกแกะตกใจและว่ิงหนิออกจากคอกไป 

พอถงเวลาเช้า พงษ์ไทและพงษ์ทองไค้ว่ิงออกไปเพ่ือดูลูกแกะของพวกเขา ลูกแกะไม่ไค้อยู่ที่เดิมพงษ์ไท 
และพงษ์ทองต่างกังวล พวกเขาเร่ิมค้นหาลูกแกะโดยตามรอยเท้าของมันไปตามพ้ืนท่ีแฉะในไม่ช้าพงษไท 
และพงษ์ทองก็พบลูกแกะของพวกเขา แต่ตัวหน่ึงไค้หายไป 
• หนูคิดว่าพงษไทและพงษ์ทองจะทำอย่างไร? 

พงษ์ไทและพงษ์ทองค้อนลูกแกะกลับเข้าไปที่คอกและออกไปหาลูกแกะตัวที่หายไป พวกเขาเห็นว่าม 
รอยหน่ึงท่ีออกไปคนละทางกับรอยอ่ืน ๆ พวกเขาจงตามรอยน้ีไป 

ในท่ีสุคพงษ์ไทและพงษ'ทองก็พบลูกแกะตัวท่ีหายน้ัน ขาของมันติดอยู่ในรู มันเหนื่อยและดูอ่อนแอ 
พวกเขาค่อย ๆ อุ้มลูกแกะกลับห้าน และพงษ์ทองอุ้มมันไว้ในขณะท่ีพงษ์ไทค่อย ๆ ทำความสะอาดรอย 
ถลอกที่ขาของมัน พงษ์ไทและพงษ์ทองมความสุขมากท่ีไค้พบลูกแกะท้ังหมดของตน 
• ทำไม พงษ์ไทและพงษ์ทองจงออกค้นหาลูกแกะตัวสุดท้ายหลังจากท่ีพวกเขาพบลูกแกะตัวอ่ืน ๆ ทั้ง 

หมดแล้ว? 

กิจกรรมทายปริศนา วางช้ินภาพต่อปริศนาท่ีตัคมาน้ันบนพ้ืนหรอบนโตะ และช่วยเด็ก ๆ ต่อชิ้นภาพนั้นเข้าค้วยกัน 
เม่ือเด็ก เห็นว่ามช้ินหน่ึงไค้หายไป ชิ้ให้เห็นว่าชิ้นที่หายไปนั้นเป็นชิ้นที่มรูปลูกแกะ 
• คนเลี้ยงแกะที่คจะทำอย่างไรหากแกะตัวหนึ่งของเขาหายไป? 

เร่ืองจากพระคมภร์ ชุพระคัมภรไบเบิลชิ้นและเล่าให้เด็ก ๆ ตงว่า ในพระคัมภิร์ไบเบิล พระเยซูคริสต่ไค้ทรงบอกเราว่าผู้เล้ียง 
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บทที่ 28 

กิจกรรมการแสดง 

พระคมภร' 

การสนทนา 
พระคมภร์ 

กิจกรรม 

แกะท่ีคจะทำอย่างไรเม่ือลูกแกะตัวหน่ึงของเขาหายไป อธิบายว่าเม่ือพระเยซูทรงอยู่ในโลกพระองค์ 
มักจะทรงสอนผู้คนโดยการเล่าเรื่องเสมอ เร่ืองของพระองค์เร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับคนเล้ียงแกะและ 
แกะตัวหน่ึงของเขาท่ีหายไปให้ อ่านลูกา 15:4 ออกเสียง 
• พระคัมภร์ไบเบิลพูดว่าคนเลี้ยงแกะที่คควรทำอย่างไร? 
ขอให้เด็ก ๆ แสดงเป็นคนเล้ียงแกะ ให้พวกเขาแต่ละคนแสร้งทำท่าสวมเส้ือคลุมและถอไม้เทา และให้ 
พวกเขามองหาชนรูปภาพของกระดาษท่ีเป็นรูปลูกแกะท่ีหายไปน้ัน เม่ือหาเจอแล้ว ให้ชมเชยคนเล้ียงแกะ 
ทั้งหมดและให้พวกเขานำชิ้นภาพมาต่อกันให้สมบูรณ์ 
ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขารู้สีกอย่างไรเมื่อพบชิ้นภาพต่อทุกชิ้น 
เล่าว่าคนเลยงแกะในอุปมาเรื่องนี้ร้สีกอย่างไรเมื่อเขาพบแกะตัวที่หายไปของเขา ตามท่ีพูดใน ลูกา 
15:5-6 ให้เปรยบเทํยบประสบการณ์ของเด็ก ๆ กับสิ่งที่พระเยซูไค้ทรงกล่าวไว้ว่าคนเลี้ยงแกะที่คจะทำ 
อะไรและจะร้สีกอย่างไร 
พระ!ยซูคริสต์ทรง!ปีนผู้เลี้ยงแกะที่สีและพวกเราเปีนลูกแกะของพระองค์ 
ให้อ่าน ยอห์น 10:14 

• ใครคอผู้เล้ียงแกะท่ีดในพระคัมภร',น้ี? 
อธิบายว่าคำพูดในพระคัมภร์เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีค 
• ใครคอลูกแกะในฝูงของพระเยซู? (อธิบายว่าฝูงหมายถงกลุ่มของแกะ) 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พวกเขาคอลูกแกะในฝูงแกะของพระเยซู อธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยบ 
เทํยบพระองค์เองเป็นผู้เล้ียงแกะเพราะว่าพระองค์ทรงรัก และทรงห่วงใยพวกเราแต่ละคนเหมอนกับคน 
เล้ียงแกะรักและเป็นห่วงแกะของเขา พระองค์ทรงต้องการให้เราแต่ละคนปลอดภัยและรความสุขเหมอน 
กับที่คนเลี้ยงแกะรู้จักแกะของตนเอง พระเยซูทรงรู้จักพวกเราแต่ละคนพวกเราทุกคนต่างก็มความสำคัญ 
ต่อพระองค์ 

แสดงกระดาษท่ีเป็นรูปภาพแกะ ที่มชื่อของเด็กแต่ละคนเขยนไว้นั้น ให้ชูรูปแกะน้ันข้ีนแล้วพูดว่า "(ช่ือ 
ของเด็ก) เป็นลูกแกะตัวหนึ่งในฝูงแกะของพระเยซู" แล้วให้วางรูปน้ันไว้บนโต๊ะหรอบนพ้ืนทำเช่น 
นี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดทุกตัวท่ีมช่ือของเด็ก ๆ ในช้ินเรยนของท่านรวมทงตัวของท่านเองค้วยเม่ือท่าน 
เอารูปลูกแกะท่ีมช่ือของเด็กคนท่ีไม่ไค้มาให้พูดในทำนองน้ีว่า "(ช่ือของเด็ก) เป็นลูกแกะตัวหน่ึงใน 
ฝูงแกะของพระเยซู และพระเยซูทรงทราบว่าเธอไม่ไค้มาช้ินเรยนปฐมวัยในวันน้ีพระองค์ทรงต้องการให้ 
ลูกแกะทุกตัวของพระองค์มาที่นี่" 
หลังจากเสร็จกิจกรรมน้ีแล้วให้เก็บรูปลูกแกะทงหมดข้ืนมาแล้วให้เด็กนับลูกแกะเหล่าน้ันท้ังหมค ชี้ว่าควร 
มเด็กท้ังหมดเท่าไรในช้ินเรยน หรอควรมลูกแกะท้ังหมดเท่าไรในฝูง ให้เปรยบเทยบตัวเลขท่ีนับไค้น้ีกับ 
จำนวนเด็กที่มอยู่ในชิ้นเรยนในวันนี้ บอกเด็ก ๆ ว่าท่านหวังว่าพวกเขาทั้งหมดจะมาทุกอาทิตย์นอกจาก 
ว่าป่วยหรอไปต่างจังหวัดเพราะท่านต้องการช่วยดูแลพวกเขาและสอนพวกเขา เน้นว่ามันสำคัญสักเพยง 
ใดสำหรับพระเยซูที่ลูกแกะของพระองค์จะมาชิ้นเรยนปฐมวัยหมดทุกตัว 
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แนะนำเด็ก ๆ ให้เป็นผู้เล้ียงแกะและหาลูกแกะท่ีหลงทาง-เด็กคนท่ีไม่ไค้มาช้ันเรยนปฐมวัยในวันน้ี-
และช่วยนำพวกเขากลับมาชั้นเริยนปฐมวัยอก 

สรป 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าเด็กแต่ละคนมความสำคัญต,อพระเยซูคริสต์ และว่าพระเยซูทรงรักและห่วงใยต่อ 
พวกเขาแต่ละคน 

ให้รูปภาพท่ีเป็นรูปลูกแกะน้ันแก่เด็กแต่ละคนตามท่ีมช่ือของพวกเขาอยู่บนรูปภาพน้ัน กระตุ้นพวกเขา 
ให้นำกลับไปท่ีห้าน และแบ่งปีนกับครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขาไค้เรยนรูอะไรเก่ียวกับคนเล้ียงแกะ 
และการเป็นคนเลี้ยงแกะที่ค 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดออนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เลอกกิจกรรมเสริมต่อไบ่น้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับบทเรยนของท่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู" 
1. ให้เด็กเขิยนข้อความส้ัน ๆ หรอวาดรูปเพ่ือให้กับเด็กคนท่ีไม่ไค้มาช้ันเรยนปฐมวัยในวันน้ี ซึ่งอาจ 

เขยนข้อความเช่น "พวกเราคิคถงเธอ ที่ชั้นเรยนปฐมวัย,, หรอ "มาร่วมสนุกกับพวกเราในช้ันเรยน 
ปฐมวัย,, 

2. ให้เด็ก ๆ ระบายสีแกะของพวกเขาหรอเอาสำลติคกาวติดรูปแกะของพวกเขาเพ่ือให้ดูเหมอนมขนฟู ๆ 

3. ช่วยเด็ก ๆ ให้เล่นกิจกรรมคำกลอน "พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน" 

พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน (ยื่นแขนออก ไป) 
หนูหน้ามนตัวเล็กเด็กคนน้ัน (ทำมอเท่ากับความสูงของเค็กระดับหัวเข่า) 
นอนในเปลก็ทรงรักจิตผูกพัน ( ทำแขนเป็นรูปเปล) 
รักเพ่ากันแห้เติบใหญ่ใช่ว่าลม (ยกมอทั้งสองท1 นอศีรษ^ 
(From Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon © 1949 by the Standard Publishing 
Company Cincinnati, Ohio. Used by permission) 

4. ร้องหรอพูดเนี้อเพลง "พร.ะเยซูทรงรักเด็กทุกคน,, ["Jesus Loved the Little Children" (Children's 
Songbook, p. 74)] เน้ือเพลงน้ีมอยู่ในตอนทายของคู่มอน้ี 

5. ร้องหรอพูดเนื้อเพลงข้อแรกของ เพลงสวด ที่ 107 เพลง "ของรักจากใจพระผู้เล้ียงแกะ" 

ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ 
ก็คอฝูงแกะของพระองค์ 
ความรักท่ีพระองค์มอบให้น้ัน 
ลาค่าเฉิดฉันกว่าเงินทอง 
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ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ 
นั้นคอแกะ "อ่ืน" ที่หายไป 
ทั้งเขาเนาไพรพระทรงตามหา 
ทั่วทั้งธาราอันแสนลก 
พวกเขาท่องไปในทะเลทราย 
หิวโหยแทบตายในความหนาว 
พระเจ้าทรงรบรุดไปช่วยเหลอ 
เพ่ือพาพวกเขามารวมฝูง 

บทที่ 28 
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ฉันสามารถแสดงความกตัญณู 

จุดประสงค์ เพ่ึอช่วยให'เด็กแต่ละคนเสีกและแสดงออกถงความกตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์ 

การเตรยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ลูกา 17:11-19 เธสะโลนิกา 5:18 

2. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เด็ก ๆ ทั่วโลก,, (เพลงเด็ก หน้า 8) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภร์ 
ข.แก้วใบเล็ก ๆ ช้อนคันใหญ่ ภาชนะใส่น้ําท่ีมนาบรรจุอยู่ด้วย และกะทะแบน ๆ หรอจานแบนขนาด 

ใหญ่พอที่จะใส่แก้วและใส่ภาชนะบรรจุนื้าได้ 
ค. ดินสอเทยน และกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคน 
ง. กระคาน ชอล์ค และแปรงลบกระคาน 
จ. รูปภาพ 2-45 คนโรคแอนสิบคน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 221;62150) 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราได้รับพรมากมาย 
แสดงแก้วท่ีว่างเปล่า ช้อนและภาชนะที่บรรจุนํ้านั้น ขอให้เด็ก ๆ คิดถงพรมากมายที่พระบิดาบนสวรรค์ 
ได้ทรงประทานให้กับพวกเขา และอธิบายว่าแต่ละครงท่ีพวกเขาพูดส่ิงเหล่าน้ีออกมาให้พวกเขาตักน้ืาจาก 
ภาชนะที่บรรจุนี้าเต็มช้อนใส่ลงไปในแก้ว 
โดยเอาแก้วและภาชนะบรรจุนํ้านี้ใส่ไว้ในกะทะแบน ๆ หรอจานแบน ๆ เพ่ือรองนาท่ีหก และเอากะ 
ทะแบน ๆ หรอจานแบน ๆ นี้วางไว้บนพื้นที่เรยบ 
ท่านอาจต้องการใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อช่วยเด็ก ๆ คิดถงพรของพวกเขา 

• สิ่งที่สวยงามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้างเพื่อเรามอะไรบ้าง? 
• คนพิเศษท่ีพระองค์ได้ทรงประทานให้เพ่ือเป็นพรกับเราน้ีนมใครบ้าง? 
• ร่างกายอันมหัศจรรย์ของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง? 
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ช่วยให้เด็ก ๆ ผลัดกันบอกถงพรและตักน้ําให้เต็มช้อนใส่ในแก้วจนกว่าแก้วจะเต็มจนล้น อธิบายว่า 
พระบิคาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงให้พรเรามากมาย เม่ือเราคิดถงพรเหล่าน้ีเราขอบพระทํยพระองค์และ 
เต็มไปด้วยความรักที่มต่อพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ได้ประทานพรให้เรามากมายจนเราเต็มเปียมไป 
ควยความรัก เช่นเคยวกับแก้วท่ีเต็มไปด้วยน้ีาจนล้น 
เราควรรูสึกและแสดงความกตัญณู 

เร่ืองเล่า และ เล่าเรื่องต่อไปนี้ด้วยคำพูดของท่านเอง: 

การสนทนา วันคล้ายวันเกิดของรจนากำลังมาถง และคุณยายของรจนาต้องการทำของขวัญท่ีพิเศษให้เธอ แห้ว่าสายตา 
ของคุณยายจะไม่ค่อยค และการเย็บด้วยมอก็เป็นส่ิงยากสำหรับเธอ เธอตัดสินใจท่ีจะทำตุ๊กตาให้รจนา 
เธอใช้เวลาหลายช่ัวโมงในการทำตุ๊กตาท่ีมผมเปีย แต่งหนา และใส่ชุคท่ีมผ้าลูกไห้ในวันคล้ายวันเกิดของ 
รจนา คุณยายห่อตุ๊กตาและนำมาให้รจนา 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังจะบอกพวกเขาว่าเรื่องจะจบลงได้สองแบบที่แตกต่างกัน ขอให้พวกเขาฟิง และ 
ตัดสินใจว่าการจบลงแบบไหนจะดกว่า 
การจบแบบที่ 1 
รจนาตื่นเต้นเกี่ยวกับวันคล้ายวันเกิดของเธอและของขวัญที่เธอจะได้รับ เธอเปีคห่อของขวัญของเธอ 
อย่างรวดเร็ว เม่ือเธอเปิดห่อของขวัญท่ีมาจากคุณยาย เธอฉกกระดาษออกมองคูตุ๊กตาอยู่ครู่หน่ึง แล้วก็ 
โยนตุ๊กตาไปขาง ๆ และก็คว้าของขวัญช้ินอ่ึนข้ีนมาเปิดต่อ 
• หนูคิดว่ารจนาชอบตุ๊กตาหรอไม่? 
• หนูคิดว่าคุณยายของรจนาจะ!สกอย่างไร? 
การจบแบบที่ 2 
รจนาตื่นเต้นเกี่ยวกับวันคล้ายวันเกิดของเธอ และของขวัญท่ีเธอจะได้รับเธอเปิดห่อของขวัญแต่ละห่อ 
อย่างระมัดระวัง เม่ือเธอเปิดห่อของขวัญท่ีมาจากคุณยาย ความรูสีกท่ีอบอุ่นได้เกิดขนกับเธอ เธอสัมผัสผม 
เปียของตุ๊กตาท่ีคุณยายได้ทำให้เธอสัมผัสหห้าของตุ๊กตาท่ีแต่งไว้ และสัมผัสชุดผ้าลูกไม'อย่างนุ่มนวล แล้ว 
เธอก็ว่ิงเขาไปหาคุณยายและกอดท่านไว้แน่น "โอ้ ขอบคุณมากนะคะคุณยาย,, เธอกระซิบ 
• หนูคิดว่ารจนาชอบตุ๊กตาหรอไม่? 
• หนูคิดว่าคุณยายของรจนาจะรูสีกอย่างไร? 

• การจบแบบไหนท่ีรจนาได้แสดงความรัก และความซาบซ้ีงท่ีคุณยายได้ใช้เวลาหลายช่ัวโมงในการทำ 
ตุ๊กตาให้เธอ? 

การสนทนา เขียนคำว่า กตัญญ บนกระคานและให้พูดคำน้ีกับเด็ก ๆ อธิบายว่า กตัญญ คอความเสก1ของการ 
ขอบคุณ เม่ือเราขอบคุณใครสักคนหน่ึงท่ีได้ทำบางส่ิงบางอย่างให้เรา เราควรแสดงความกตัญญ 
• รจนาแสดงความกตัญญสำหรับตุ๊กตาในการจบแบบที่สองอย่างไร? 
อธิบายว่าเม่ือเรารูสิกรักและแสดงความกตัญญ เราก็จะมความลุ'ข และคนท่ีเราขอบคุณก็มความสุขด้วย 
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สนทนาถงความรูสีกรักและความสุขท่ีรจนาและคุณยายของเธอมต่อกัน อันเนื่องมาจากรจนามความร้สิก 
รักและมการแสดงความกตัญณู 

เร่ืองจากพระคัมภร์ แสดงรูปภาพ 2-45 คนโรคเร้ือนสิบคนและเล่าเร่ืองท่ีพบใน ลูกา 17:11-19 

และการสนทนา อธิบายว่าโรคเร้ือนเป็นโรคของผิวหนังซ่ึงทำลายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คนกลัวโรคเร้ือนเพราะพวกเขา 
คิดว่าพวกเขาจะติดเชื้อโรคเรื้อน ดังนั้นคนที่เป็นโรคเรื้อนต้องอยู่ห่างจากครอบครัวและคนอื่น ๆ 
และเพ่ือน ๆ 
เน้นว่าเม่ือคนโรคเร้ือนได้ทำในส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ไดทรงบอกให้'พวกเขาทำ พวกเขาได้รับการรักษาให้ 
หายจากโรค พวกเขาสามารถท่ีจะดำรงชวิตอยู่กับครอบครัวและเพ่ือนของเขาอกครงหน่ึง 

• หนูจะรูสิกอปางไรหากพระเยซูคริสต์1ใด้ทรงกระทำส่ิงมหัศจรรย์,ท่ีย่ิง,ใหญ่เช่นน้ัให้กับหนู? 
ให้เด็ก ๆ ฟิงเมื่อท่านอ่านลูกา 17:15-17 เพ่ือคูว่าคนโรคเร้ือนได้แสดงความกตัญฌูอย่างไร 

• มคนโรคเรื้อนกี่คนที่หาย? 
ให้เด็กชูนิ้วมอขื้นสิบนิ้ว 
• มคนโรคเรื้อนที่หายแล้วกลับมาขอบคุณพระเยซูกี่คน? 
ให้เด็กเอานิ้วลงไปเก้านิ้ว เน้นว่ามชายเพยงคนเคยวที่ได้แสดงความกตัญณูของเขาต่อพระเยซูสำหรับ 
สิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
• ทำไมหนูจงคิดว่าชายเพยงคนเคยวได้กลับมาขอบคุณพระเยซู? 

เราสามารถขอบพระท้ยพระป็ดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอนของเรา 
การสนทนา อ่าน เธสะโลนิกา 5:18 ให้เด็กฟิง 
พระคมภร' QV <'' ̂  <_ 0 _ แ _ 0 • พระคมภรนบอกว่าเราควรทำอะ เร? 

เตอนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ให้พรเราแต่ละคนมากมาย พระองค์ทรงมความสุขเม่ือเราขอบ 
พระทัยพระองค์สำหรับพรท่ีเราได้รับ 
• เราสามารถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรมากมายท่ีพระองค์ทรงประทานให้เราได้ 
อย่างไร? 

เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เด็ก ๆ ทั่วโลก" (เพลงเด็ก หน้า 8) 

ทั่วทั้งโลกก่อนจะจากลาเข้านอน 
ลูกของพระบิดาคุกเข่าสวดอ้อนวอน 
ต่างกล่าวว่าขอบคุณในภาษาของเขาเอง 
พูดว่า ขอบคุณ ขอบคุณ ในภาษาของเขาเอง 
"กราเซยส" "มาโล" "เวย ดอน เคน เคย" 
เสิยงอันอ่อนโยนกึกก้องทั่วท้องโลกา 
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บ้างกล่าว "ทอค" บ้างกล่าว "แมร่ซ" 
"คันชา ชิมาสุ" เราขอบพระทัย 
พระบิดาของเราทรงไค้ยิน 
พระบิคา1ของเราร้จัก และรักเขา 
รักเขา ทุก ทุกคน 

การสนทนา • เราสวดอ้อนวอนเมื่อไร? 

สนทนาเวลาต่าง ๆ ที่เราสวดอ้อนวอน และส่ิงท่ีเราสามารถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ไค้สำหรับการ 
สวดอ้อนวอนของเราในแต่ละครง ตัวอย่างเช่น เม่ือเราจะรับประทานอาหาร เราสามารถขอบพระทํย 
พระองค์สำหรับอาหารที่ทรงประทานให้เรารับประทาน เน้นถงความสำคัญของการคิดคำนงที่จะขอบ 
พระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอนของเรา 
เราสามารณเสดงความกฅ้ญณูโดยการกระทำของเรา 

กิจกรรม อธิบายว่าเราสามารถแสดงความกตัญญของเราไค้โดยทางการกระทำของเรา เม่ือเราเช่ือตงพระบัญญัติ 
การสนทนา และทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้เรากระทำ เราก็ไค้แสดงว่าเรารักพระองค์และซาบซ้ีงส่ิงท่ีพระองค์ 

ไค้ประทานให้เรา 
อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งบุคคลสามารถแสดงความกตัญญโดยการกระทำของเขาหรอเธอ ขอใบ้ 
เด็ก ๆ เล่าว่าแต่ละคนสามารถแสดงความกตัญณูไค้โดยการเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร โดยใช้ 
สถานการณ์ต่อไปนี้หรอพ่านอาจสร้างสถานการณ์ขื้นเอง: 
1. มะลิเป็นลูกคนโตในครอบครัวของเธอ เธอมห้องชายสองคนและห้องสาวสองคน เธอขอบคุณสำหรับ 

ครอบครัวของเธอ 

• มะลิจะแสดงว่าเธอขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับครอบครัวของเธอไค้อย่างไร? (โดยการ 
แสคงความรักและความเมตตากรุณาต่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว) 

2. ชัยรับจ้างเพื่อนห้านทำงานทั่ว ๆ ไปเพ่ือหารายไค้พิเศษ เขาขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรงช่วย 
ให้เขาไค้มงานทำ 
• ชัยจะแสดงความกตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์ไค้อย่างไร? (โดยการจ่ายส่วนสิบสำหรับเงินท่ีหามา 

ไค้นี้น) 
3. พิมพ์ชอบเล่นฟุตบอล เธอขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรงประทานร่างกายท่ีแข็งแรงและฐสุขภาพ 

คให้เธอ 

• พิมพ์จะทำอะไรไค้ห้างเพื่อแสดงว่าเธอขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับร่างกายที่แข็งแรงของ 
เธอ? (เช่ือหัเงพระวาจาแห่งปีญญา รับประทานอาหารที่คและดูแลร่างกายของเธอ) 

4. ผู้สอนศาสนาสอนพระกิตติคุณให้คับครอบครัวของล และครอบครัวไค้รับบัพติศมา ลขอบพระคุณ 
มากสำหรับผู้สอนศาสนา 

• ลสามารถทำอะไรไค้ห้างเพื่อแสดงว่าเขากตัญญต่อพระบิดาบนสวรรค์? 
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(เตรยมที่จะเป็นผู้สอนศาสนาเมื่อเขาโตขี้น) 
5. สินคารอคอยที่จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เธอรักท่ีจะไปช้ันเรยนปฐมวัย เธอขอบพระทัยสำหรับโบสถ์ 

• สินดาสามารถทำอะไรไค้บ้างเพื่อแสคงว่าเธอขอบพระทัยพระบิคาบนสวรรค์? (เข้าร่วมการประชุม 
ทั้งหมคของเธอ มความคารวะท่ีโบสถ์) 

สรป 

แจกกระดาษและดินสอเทิยนและให้พวกเขาวาดรูปส่ิงท่ีพวกเขาขอบพระทัย เชิญให้เด็ก ๆ เล่าให้สมาชิก 
ของชั้นเรยนหัเงเกี่ยวกับรูปภาพของพวกเขา 
บอกเด็ก ๆ ว่าพ่านร้สีกขอบคุณมากเพยงใคที่ไค้เป็นครูของพวกเขา อธิบายว่าพ่านแสดงความกตัญญต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรน้ี เป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ให้พรมากมายและพระองค์ทรงมความ 
สุขเมื่อพวกเราร้สิกกตัญณูและขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรของเรา 
กระตุ้นให้เด็ก ๆ สวดอ้อนวอนขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรของพวกเขา และสำหรับการ 
กระทำของพวกเขาตลอดสัปดาห์ที่จะมาถงนี้ 
ในขณะที่เด็กเตรยมสวดอ้อนวอนปิด ถามพวกเขาว่าพวกเขาสามารถขอบพระทัยพระบิดาบน 
สวรรค์ในส่ิงใดไค้บ้างสำหรับการสวดในช้ันเรยน 
เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของพ่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ถามเด็ก ๆ ว่าสัตว์ หรอผัก หรอผลไม้อะไรท่ีพวกเขาชอบ เน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงวางแผนให้ 

พระเยซูคริสต์ทรงสร้างส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือให้เราไค้ช่ืนชม เราควรจดจำท่ีจะขอบพระทํยสำหรับส่ิงเหล่าน้ี 

2. แสคงรูปภาพของสัตว์ สนทนาถงความต้องการท่ีสัตว์ต้องมเช่น นี้า อาหาร เคร่ึองทำให้สัตว์อบอุ่นและ 
ความรัก อธิบายว่า การดูแลสัตว์และส่ิงท่ีพระองค์ทรงสร้างเป็นการแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่า 
พวกเรากตัญณูต่อส่ิงเหล่าน้ี 

3. หากหาไค้ ให้ฉายวคโอเร่ือง "Reverence for God and Creation" on Family Home Evening 
Video Supplement 2 (53277) เน้นว่า พระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงวางแผนและพระเยซูคริสต์ไค้ทรง 
สร้างทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อที่จะมชิวิตและมความสุข เราควรแสดงต่อพระองค์ว่าเราขอบพระทัย 
สำหรับสิ่งต่าง ๆ มากมายเหล่าน้ีสักเพยงใด 

4. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ขอบพระทัยพระบิดา" (เพลงเด็ก หน้า 15) หรอเพลง "พระบิดาท่ีรัก 
ข้าฯ ขอบพระทัย" (เพลงเด็ก หน้า 13) เน้ือเพลง "พระบิดาท่ีรัก ข้าฯ ขอบพระทัย" มอยู่ตอนทำย 
ของคู่มอนี้ 
บอกเด็ก ๆ ว่าเราสามารถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์โดยทางการร้องเพลงไค้ค้วย อธิบายว่าเพลง 
แห่งการสรรเสริญพระเจ้าเป็นเหมอนการสวดอ้อนวอน (ดู ค.พ. 25:12) 

กิจกรรมศิลปะ 

ประจักษ์พยาน 
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ขอบพระทัยพระบิดา 
เราขอบพระทัยพระบิดา 
ในส่ิงท่ีพระประทานมา 
ตาและหูและมอและเทา 
ทั้งเสื้อผ้าอาหารของเรา 

บิดามารคาเหล่าลูกยา 
เราไค'มาจากพระบิดา 
เราขอบพระทัยพระบิดา 
ในส่ิงท่ีพระประทานมา 

เด็กเล็ก ๆ อย่างฉันก็ทำไค้? 

เด็กเล็ก ๆ อย่างฉันก็ทำไค้ 
ขอบพระทัยพระบิดามั่น 
โอ้ใช่แล้ว ช่างคและจริง 
อดทนทำคในทุกสิ่ง! 
รักพระเจ้าทำส่วนของท่าน 
หม่ันเรยนพูคสุดจิตสุดใจ 
พระบิดาขอบพระทัย! 
พระบิดาขอบพระทัย! 
พระบิดาบนสวรรค์ ขอบพระทัย! 
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จำที่จะกล่าว 
"ขอบคุณ,, เสมอ 

25 
จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนระลกถงการขอบคุณผู้อ่ืนสำหรับการกระทำท่ีกรุณาและมความรักของผู้อ่ืน 

การเฅร ียม 1. ศกษาพระคัมภร'ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย ลูกา 17:11-19 และ คำสอนและพันธสัญญา 
78:19 

2. เตรยมเขยนข้อความ ขอบคุณ อย่างส้ัน ๆ ตามท่ีแสดงให้ดูต่อไปน้ี: 

ขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่ีเป็นคุณครูของหนู 
as 
รก 
รัตน์ 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภร์ไบเบิลและคำสอนและพันธสัญญา 
ข. ดินสอหรอดินสอเทํยน และกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค.กระคาน ชอล์ค และแปรงลบกระคาน 
ง. รูปภาพ 2-45 คนโรคเร้ือนสิบคน (ชุคภาพพระกิตติคุณ 221; 62150) 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุ : พยายามเป็นพิเศษในระหว่างบทเรยนน้ีท่ีจะพูด "ขอบคุณ" กับเด็ก ๆ เม่ือเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กหนึ่งคนให้สวคอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถใช้คำพิเศษสองคำ 
บอกเด็ก ๆ ว่ามคำพิเศษสองคำที่ท่านต้องการแบ่งปีนให้กับพวกเขาทุกคน คำพิเศษสองคำนี้ทุกคน 
สามารถใช้ไค้ แต่สองคำน้ีไม่ไค้ถูกใช้บ่อยนัก ให้กระซิบคำว่า "ขอบคุณ" กับเด็กคนหนึ่งและให้เขาหรอ 

149 



เธอกระซิบคำว่า "ขอบคุณ" ^ ต่อไปให้กับเด็กอกคนหนึ่ง ทำต่อไปจนเด็กทุกคนไค้ยินคำนี้ และให้เด็ก 
คนสุดท้ายยนขื้นแล้วพูคคำนี้ออกเสียงดัง 
• หนูจะพูดคำว่าขอบคุณเมื่อไร? 

อธิบายว่าเราทุกคนชอบให้คนอื่นทำคตํอเรา แต่บางครั้งเราก็ลมที่จะขอบคุณพวกเขาค้วย 
เร่ืองจากพระคัมภิร์ แสดงรูปภาพ 2-45 คนโรคเร้ือนสิบคน และให้พวกเขาเล่าให้ท่านฟิงว่าพวกเขาจำอะไรไค้ห้างเท่ียวกับ 

รูปภาพนี้จากบทเรยนก่อน ท่านอาจตองการให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองคนโรคเร้ือนสิบคนน้ี (ดู 
ลูกา 17:11-19) 

พูดถงรูปภาพ ชี้ไปที่คนโรคเรื้อนที่กำลังขอบคุณพระคริสต์ 
• ทำไมชายคนนี้จงกลับมาหาพระเยซู? 
• คนอ่ืน ๆ ทำอะไร? 
เสือนความจำเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนโรคเรื้อนทั้งหมดสิบคน แต่มเพยงคนเคยวท่ีจำไค้และ 
ขอบคุณพระองค์ พระเยซูจะทรงพอพระทัยท่ีหน่ึงคนไค้ขอบพระทัยพระองค์ แต่ทรงเสียพระทัยท่ีคน 
อื่น ๆ ไม่ไค้ขอบพระทัย 

การสนทนา • เราควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์สำหรับอะไรบาง? 

• ใครอกท่ีเราควรขอบคุณ? (ครอบครัวของเรา เพ่ือน ๆ คนอ่ืน ๆ ที่ทำสิ่งที่คต่อเรา) 

เราสามารถขอบคุณผู้อื่น 
เรื่องเล่า และ เล่าเร่ืองต่อไปน้ีค้วยคำพูดของท่านเอง แสดงรูปประกอบโดยการวาดภาพบนกระคาน ( เ ช ่ น คันเบ็ค 
การสนทนา ปลา และขนมเค็ก): 

เพชรชอบการไปค,ายการตกปลา และใช้วันเสาร์เกอบทุกเสาร์ในการตกปลาที่แม่นํ้าใกล้ห้านของเขา 
ต่อมาคุณพ่อของเขาเสียชวิตและหลายสิ่งหลายอย่างไค้เปลี่ยนไปส์าหรับเขา ไม่มใครพาเขาไปตกปลาอก 
เพชรรูสิกเหงาและอางวัาง คุณครูปฐมวัยของเขาคอบราเคอร์ปิติไค้สังเกตเห็นเขาเศราและตองการทำให้ 
เขามความสุข บราเคอร์ปีติไค้ชวนเพชรให้ไปตกปลา 

เพชรมความสุขท่ีจะไค้ไปตกปลาอกคร้ังหน่ึง เขาไค้เต1ยมตัวและรอท่ีบราเคอร์ปิติจะมารับเขา วันนั้น 
เพชรและบราเดอร์ปิติสนุกสนานเพลิดเพลินมากท่ีริมแม่น้ํา พวกเขาจับปลาไค้มากมาย และคนน้ันพวก 
เขารับประทานปลาเป็นอาหารเย็นกับคุณแม่ของเพชรและน้องชายน้องสาวของเขา 
เพชรต้องการขอบคุณบราเดอร์ปิติที่ไค้พาเขาไปตกปลา 
• เพชรสามารถทำอะไรไค้ห้างเพื่อเป็นการขอบคุณบราเดอร์ปีติ? 

หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้ตอบแล้วให้ขอบคุณพวกเขาสำหรับคำแนะนำท่ีพวกเขาไค้ให้ และบอกพวกเขาว่า 
เพชรไค้ตัดสินใจทำอะไร 

เพชรตัดสินใจว่าเพ่ือเป็นการขอบคุณบราเคอร์ปิติ เขาจะทำบางส่ิงบางอย่างท่ีคให้กับบราเดอร์ปีติ เพชร 
ช่วยคุณแม่ทำขนมเค็ก และวันต่อมาเขาเอาขนมเค็กไปให้บราเคอร์ปีติท่ีห้าน เพชรไค้ให้ขนมเค็กน้ันกับ 
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บทที่ 28 

บราเคอร'ปีติและพูด "ขอบคุณครับ ที่ได้พาผมไปตกปลา,, 

• หนูคิดว่าบราเดอร์ปิติรูสีกอย่างไรเมื่อเพชรเอาขนมเค็กไปให้เขา? 
• หนูคิดว่าเพชรจะรูสีกอย่างไร? 

พระคมภร์ อ่านพระคมภร์คำสอนและ,พันธสัญญา 78:19 ออกเสียง อธิบายว่าพระคัมภร์น้ีได้พูดว่าหากเรารูจักขอบคุณ 
เราจะมความสุข 

• หนูรูสีกอย่างไรเม่ือหนูพูด "ขอบคุณ" ต่อผู้อื่น? 
• หนูเสกอย่างไรเม่ือบางคนพูด "ขอบคุณ" ต่อหนู? 

การให้เด็กมส่วนร่วม เชิญเด็ก ๆ ให้เล่าถงเวลาท่ีใครสักคนหน่ึงขอบคุณพวกเขาเม่ือพวกเขาได้ทำบางส่ิงบางอย่าง และอธิบาย 
ว่าพวกเขารูสิกอย่างไรเกี่ยวกับการได้รับความขอบคุณจากผู้อื่น ท่านอาจต้องการเล่าเรื่องประสบการณ์ 
ส่วนตัวของท่านเอง 
เราสามารถพูด 'ขอบคุณ,, ได้หลายทาง 

เร่ืองเล่า เล่าเรื่องต่อไปนี้ด้วยคำพูดของท่านเอง: 
ซิสเตอร์1วณา เป็นคุณครูปฐมวัย เธอรักการสอนและรักเด็ก ๆ ในช้ันเรยนของเธอ เธอพยายามเพ่ือให้ม 
การเตรยมบทเรยนท่ีคทุกอาทิตย์ เธอรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และเธอบอกเด็ก ๆ เก่ียวกับ 
ประจักษ์พยานของเธอ และบอกว่าพระเยซูทรงรักพวกเขาแต่ละคนสักเพยงใด เธอแสดงความรักและ 
ความเอาใจใส่ต่อเด็ก ๆ ในช้ันของเธอ เธอจำวันคล้ายวันเกิดและโอกาสพิเศษของเด็กทุกคนได้เสมอ 
วันอาทิตย์หนึ่งหลังจากเลิกโบสถ์ มคนมาเคาะประตูห้านของซิสเตอร์วณา เธอคอรัตน์ เด็กหญิงคนหน่ึง 
ในชั้นเรยนของเธอ รัตน์เอาบางสิ่งบางอย่างให้ซิสเตอร์วณาซึ่งเป็นซองสีชมพู 
• หนูสามารถเคาได้ไหมว่าอะไรอยู่ในซองจดหมายน้ีน? 

หยิบข้อความส้ัน ๆ ที่เขยนว่า "ขอบคุณ" ที่ท่านได้เตรยมมาและอ่านให้ชั้นเรยนทัเง 
• หนูคิคว่า ซิสเตอร์วณาจะรูสีกอย่างไรเมื่อเธอได้อ่านข้อความนี้? 

การสนทนา • รัตน์พูค "ขอบคุณ" ต่อคุณครูของเธออย่างไร? 
• มทางอื่นอะไรอกห้างที่เราสามารถแสคงความขอบคุณ? 
• ใครทำสิ่งที่เมตตากรุณาต่อหนู? 
เขิยนคำตอบของเด็ก ๆ ต่อคำถามสุคห้ไยนี้บนกระคาน หลังจากท่ีเด็กทุกคนได้ตอบแล้วให้อ้างถง 
คำตอบที่ท่านเขยนไว้บนกระคานและถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถขอบคุณแต่ละบุคคลเหล่านี้นได้ 
อย่างไร ตัวอย่างคำถามที่จะถามเด็ก ๆ ะ 
• หนูสามารถขอบคุณสมาชิกของฝ่ายอธิการได้สำหรับเรื่องใค? 
• หนูสามารถขอบคุณผู้นำเพลงหรอผู้เล่นเปียโนของปฐมวัยได้อย่างไร? 

กิจกรรมศิลปะ แจกดินสอและดินสอเทิยนและกระดาษให้เด็ก ๆ เขยนหรอช่วยพวกเขาเขยนข้อความ ขอบคุณบน 
กระดาษของพวกเขา และให้พวกเขาตกแต่งข้อความส้ัน ๆ นี้ด้วยดินสอหรอดินสอเทิยน 
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อธิบายว่าพวกเขาสามารถเอาข้อความน้ีให้ใครก็ไค้ท่ีพวกเขาต'องการขอบคุณ ให้เด็ก ๆ บอกท่านว่า 
พวกเขาจะเอาข้อความน้ีให้ใคร บอกพวกเขาว่าการขอบคุณผู้อ่ืนไม่เพิยงแต่ทำให้ผู้น้ีนมความสุขเท่าน้ีน 
มันทำให้เรามความสุขค้วย 
สรป 

การนำเสนอของครู ก่อนจบบทเรยน ให้ขอบคุณเด็กแต่ละคนสำหรับส่ิงท่ีเขาหรอเธอไค้ทำคในระหว่างท่ีอยู่ปฐมวัยให้ขอบคุณ 
อย่างจริงใจและกล่าวชมเชยในส่ิงท่ีพวกเขาไค้ทำจริง ๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่านอาจขอบคุณเด็กแต่ 
ละคนสำหรับ-

• การนั่งอย่างมความเคารพในชั้นเรยน 
• การหัเงบทเรยน 
• การกล่าวคำสวดอ้อนวอนเปิด 
• การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเมตตากรุณา 
• การร้องเพลงในพิธเปิด 
• การยกมอขื้นขออนุญาตก่อนพูด 
• การตอบคำถาม 
• การมสืหนาท่ีมความสุขเม่ึออยู่ในช้ันเรยนปฐมวัย 

ประจักษ์พยาน แสดงความกตัญญของท่านท่ีไค้มเด็กแต่ละคนในช้ันเรยนของท่าน เตอนเด็ก ๆ ว่าคำง่าย ๆ เช่น คำว่า 
ขอบคุณ นั้นสามารถทำให้คนมความสุขไค้ 
ให้กำลังใจเด็ก ๆ ที่จะดูว่าพวกเขาจะสามารถใช้คำที่พิเศษคอคำว่า "ขอบคุณ" กับครอบครัวและเพื่อน ๆ 
ของพวกเขาไค้สักก่ีคร้ังในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะถงน้ี 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ขอให้เด็ก ๆ ยนข้ืนแล้วให้เล่ือนเก้าอ้ีไว้กลางห้องเพ่ือพวกเขาจะสามารถเดินไค้รอบ ๆ เก้าอ้ี 
ช่วยให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงข้อแรกและสร้อยเพลงของเพลง "ฉันมสองหู" ["I Have 
Two Ears" (Childrenธ SongbooJq p. 269)] โดยใช้ท่าทางต่อไปน้ีประกอบ: 
ฉันมสองหูเพื่อฟิงความจริง ( ชี้ไปที่ฬ) 
สองตาเพ่ือดูส่ิงค ( ชี้ไปที่ตา) 
ฉันมสองเทาพาไป 
ในท่ีท่ีควรไป (เดินไปรอบ ๆ เก้าอี้) 
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บทที่ 28 

สรอย: 
ฉันจะใช้มันอย่างฉลาด 
ในงานและการเล่น ( ทำท่าตลกบอส) 
ฉันขอบพระทัยพระบิดา 
ที่ทรงสร้างฉันเช่นนี้ (นั่งลง กอคอก และก้มศีรษะ) 

2. ร้อยกระคมหรอแหวนในเชือกหรอด้ายที่ยาวพอสำหรับเด็กทั้งหมดที่จะถือ แล้วให้ผูกปลายเชือกท้ังสอง 
เข้าด้วยกัน ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลมและเอามอจับเชือกให้พวกเขาเลื่อนกระคุมหรอแหวนที่ร้อยไว้ใน 
เชือกน้ีนจากเด็กคนหนงไปให้เด็กอกคนหนงจนกระท่ังเม่ือฟานบอกว่า "หยุด,, แล้วกระดุมไปอยู่ในมอ 
ของใคร ให้คนน้ีนพูค "หนูขอบคุณ (ชื่อคน) สำหรับ (บางสิ่งบางอย่าง),, ทำต่อไปจนกระทั่งเด็กแต่ 
ละคนได้มโอกาสตอบอย่างห้อยหนึ่งครง 

3. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ฉันขอบพระทัยท่ีเป็นฉัน,, ["I'm Thankful to Be Me" (Children's 
Songbook, p. 11)] 
คาคนนอนนกตรกตรองบนเตยง 
หลับตาพลันเห็นเหมอนตื่น 
ดาษดื่นด้วยสิ่งที่ฉันต้องขอบคุณ 
นั่นคอ พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
ฉันมองเห็นเพื่อนและคุณครูด้วย 
และคนอื่นคอยรักฉัน 
พรมากมายนี้นช่วยฉันสำนก 
ขอบพระทัยที่ฉันเป็นฉัน 

4. เต1ยมแป้ง ดินนี้ามันธรรมชาติ (Salt dough) สำหรับเด็ก ๆ ที่จะปีนเป็นรูปร่างของบางอย่างที่ 
พวกเขาร้สืกขอบคุณ สูตร ดินนี้ามันธรรมชาติ (Salt dough) มอยู่ท่ีหห้า 51 •ขอให้พวกเขาเอาส่ิงท่ี 
พวกเขาปีนกลับบานไปและเอาไว้ใกล้ที่พวกเขาจะสวดอ้อนวอน เพื่อมันจะเตอนพวกเขาให้ขอบ 
พระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอนของพวกเขา 

5. เล่าเร่ืองของชาวเจเร็ดในเรอห้องแบนของพวกเขา ตามท่ีพบใน อเธอร์ 2:16-18 และ 6:4-11 ท่าน 
อาจต้องการแสดงรูปเรอนี้โดยการเอาล้วยสองใบที่มขนาดเท่ากันทุกอย่างควาประกบกันเป็นเรอ 
ขอให้เด็ก ๆ จินตนาการว่าพระเจ้าได้ทรงบอกพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาให้สร้างเรอที่เหมอน 
กับของชาวเจเร็ค ขอให้พวกเขาแสดงว่าพวกเขาได้แล่นเรอเล็ก ๆ ไปในมหาสมุทรเป็นเวลาเกอบปี 
พวกเขาต้องโคลงเคลงในมหาสมุทรและบางครั้งเรอนี้ก็จมอยู่ใต้นี้า และมสัตว์มากมายในเรอน้ีด้วย 

• หนูจะรูสกอย่างไรหากต้องเดินทางเช่นนี้น? 
ให้อ่าน อเธอร' 6:9 ออกเสิยงเพ่ือดูว่าชาวเจเร็ดร้สืกอย่างไรเก่ียวกับการเดินทางของพวกเขา ช่วย 
เด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าแม้ในเวลาแห่งความยากลำบากของพวกเรา เรายังมหลายส่ิงหลายอย่างท่ีต้อง 
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ขอบคุณ เช่น หากเราป่วย เราสามารถขอบคุณสำหรับผู้ท่ีดูแลเรา หากเรามองหาส่ิงท่ีเราจะขอบคุณ 
เสมอเราจะเห็นสิ่งมากมายที่เป็นพรของเรา 

6. ในระหว่างสัปดาห์หน้า ใหส่งจดหมายส้ัน ๆ ขอบคุณเด็ก ๆ แต่ละคนในช้ันเรยนของท่านโดยการ 
บอกแต่ละคนว่าท่านรูสืกซาบซ้ึงสักเพยงใดท่ีมพวกเขาในช้ันเรยนของท่าน ให้พูดถงบางส่ิงบางอย่างท่ี 
เฉพาะเจาะจงที่เด็กแต่ละคนไค้ทำซึ่งไค้ช่วยชั้นเรยนด้วย 
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การเลือกส่ิงดี 
ทำให้ฉันมความสข 
จุดประสงค เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าการทำส่ิงท่ีถูกต้องจะทำให้เรามความสุข ในขณะท่ีการทำส่ิงท่ีผิคจะทำ 

ให้เราไม่มความสุข 

การเตรืยม 1. ศกษา ลูกา 15:11-24 โดยมการสวดอ้อนวอนด้วย 
2. เตรยม!องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ย้ิม" (เพลงเด็ก หนา 122) และเพลง "เสือกทางถูก,, (เพลงเด็ก 

หห้า 82) เน้ือเพลงเหล่าน้ีมอยู่ในตอนท้ายของคู่มือน้ี 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล 
ข. หินก้อนเล็ก ๆ หรอ เมล็ดถ่ัวสำหรับเด็ก ๆ 
ค. รูปหห้ายิ้ม/หห้าบื้ง จากบทท่ี 22 
ง. ดินสอหรอดินสอเทํยนสำหรับเด็กแต่ละคน 
จ. กระดาษวงกลมขนาดใหญ่สำหรับเด็กแต่ละคน 
ฉ. รูปภาพ 2-46 บุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย (ชุดภาพพระกิตติคุณ 220; 62155) 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 
ฬมายเพพุ .* ให้ระลกว่าเด็กที่อายุห้อยกว่าแปดขวบยังไม่มความรับผิดชอบมากพอที่จะต้องกลับใจจาก 
บาป กระต้นเด็ก ๆ ให้ทำส่ิงท่ีถูกต้องแต่อย่าทำให้พวกเขารูสืกผิดถงส่ิงท่ีพวกเขาได้ทำ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

การทำผิดทำให้เรารูสิกไม่สบายใจ 
ให้เด็กถอดรองเท้าออกและเอาหินก้อนเล็ก ๆ หรอเมล็ดถ่ัวใส่ไวในรองเท้า ให้เด็กคนน้ันสวมรองเท้าและ 
เดินไปรอบ ๆ ห้องสักสองสามก้าว ขอให้เด็ก ๆ บอกกับเด็กคนอ่ืน ๆ ว่าเขาหรอเธอรูสืกอย่างไรที่เท้า 
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง เราจะเสกไม่สบายและไม่มความสุขและเราจะคิดมากเก่ียวกับส่ิงท่ี 
ผิดนี้ 
ขอให้เด็กคนน้ันเอาของออกจากรองเท้าแล้วเดินไปรอบ ๆ ห้องอกครั้งหนึ่ง ขอให้เด็กคนน้ันบอกคน 
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ในช้ันเรยนว่า เขาหรอเธอร้สีกคข้ืนมากสักเพยงใดท่ีไค้เอาหินออก 
แจกหินก้อนเล็ก ๆ หรอเมล็ดถ่ัวให้เด็กแต่ละคนและให้คนท่ีต,องการทดลองเอาหินหรอเมล็ดถ่ัวน้ันใส่ 
ในรองเทาของเขา แล้วให้พวกเขายนข้ีนและเดินไปรอบ ๆ ห้องเพื่อดูว่า การเดินของพวกเขาร้สืกไม่ 
สะดวกแค่ไหน เม่ือมวัตถุอยู่ภายในรองเท้า ให้เก็บหินหรอถ่ัวคนมาและให้พวกเขาลองเดินดูอิกคร้ังหน่ึง 
เพ่ือดูว่า การเดินของพวกเขาร้สีกคเพยงใคท่ีไม่มวัตถุอยู่ภายใน 
เปรยบเทิยบก้อนหินหรอเมล็ดถ่ัวเหมอนกับการกระทำท่ีผิค เม่ือเราทำบางส่ิงผิด เราร้สืกไม่สบายใจไม่ม 
ความสุข แต่เม่ือเรารูสีกเสืยใจท่ีทำผิดและพยายามแก้ไขให้ถูกต้องก็เหมอนเราเอาก้อนหินหรอเมล็ดถ่ัว 
ออกจากรองเห้า ความร้สืกไม่สบายใจก็หมดไป ความร้สิกมความสุขเข้ามาแทนท่ีอิกคร้ัง 

อธิบายว่าบทเรยนในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาสิ่งที่ไม่สบายใจออกไป และแทนท่ีค้วยความร้สีก 
ที่มความสุข 

เราสามารถแทนที่ความรู้สึกที่ไม่สบายใจด้วยความเสิกที่มความลุ[ขได้ 
• หนูรูสิกอย่างไรเม่ือหนูทำบางส่ิงบางอย่างท่ีผิด? 

เร่ืองเล่า และ เล่าเร่ืองต่อไปน้ีค้วยคำพูดของท่านเองเก่ียวกับเด็กผู้หญิงผู้ทำบางส่ิงบางอย่างท่ีผิค และรูสืกไม่มความสุข 
การสนทนา ขอให้เด็ก ๆ ทัเงเพื่อดูว่าเธอทำอะไรเพื่อที่จะแทนที่ความรูสิกที่ไม่มความสุขค้วยความรู้สีกที่มความสุข 

เพื่อนของอัญชลชื่อมะลิ มชุคทำอาหารที่เป็นของเล่นที่สวยงามมากพร้อมทั้งมผักและผลไห้ที่มขนาด 
เล็ก ๆ ค้วย อัญชลชอบเล่นกับอาหารของเล่นนี้และปรารถนาที่จะไค้เป็นของตนเอง วันหนึ่งเมื่อมะลิ 
เผลอไม่ไค้กำลังมองดู อัญชลจงแอบกอบเอาผลไมและผักที่เป็นของเล่นอันเล็ก ๆ นี้นใส่ไวัในกระเป้า 
ของเธอ อัญชลิเอาชุดอาหารที่เป็นของเล่นนี้นกลับห้านและไม่ไค้บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย 
• หนูคิดว่าอัญชลิจะมความสุขในการเล่นกับของเล่นชุดอาหารนี้ที่เธอไค้เอาไปไหม? 
อัญชลิไม่อาจเอาของเล่นชุดอาหารนี้นมาเล่นอย่างเปิดเผยไค้ เธอไม่ต้องการให้คุณแม่ของเธอทราบว่า 
เธอเอาของคนอ่ืนมา เธอเอาผลไห้และผักของเล่นน้ีไวัใต้เตยง และเธอต้องคลานเข้าไปใต้เตยงเม่ือเธอ 
ต้องการเล่นกับมัน อัณชลิร้สีกไม่มความสุขอยู่ภายในแม้ว่าตอนนี้เธอจะมของเล่นที่เธอต้องการแล,ว 
ก็ตาม 

• อัญชลิสามารถทำอะไรไค้ห้างเพื่อที่จะเปลี่ยนความร้สืกที่ไม่มความสุขนี้? 
ให้ชมเชยเด็ก ๆ สำหรับคำแนะนำที่เหมาะสมของพวกเขา และอธิบายว่าอัญชลิไค้ทำอะไร: 

คุณแม่ของอัญชลิไค้สังเกตเห็นเธอเล่นที่ใต้เตยง และไค้ถามว่าเธอกำลังทำอะไร อัญชลิไค้เอาชุดอาหาร 
ของเล่นให้คุณแม่เธอดูและบอกว่าเธอร้สืกไม่มความสุขอย่างไรห้าง คุณแม่ของอัญชลิไค้ช่วยให้เธอเข้า 
ใจว่าจะทำให้มความสุขไค้อิกคร้ังหน่ึงไค้อย่างไร อัญชลิเอาของเล่นชุดอาหารนี้นไปคนให้มะลิและบอก 
มะลิว่าเธอเสียใจท่ีเอามันไป หลังจากท่ีไค้เอาของเล่นชุดอาหารไปคนให้แลว อัญชลิร้สิกมความสุขและ 
ร้สิกโล่งใจ เธอคใจท่ีเธอไค้แก้ไขการเลอกท่ีผิดของเธอ 

• อัญชลิไค้ทำอะไรที่ผิด? 
การสนทนา แสดงรปหนากระดาษท่ีวาดหห้าย้ิม/หห้าบง นั้น แสดงค้านท่ีเป็นหห้าบงก่อนแล้วแสดงค้านท่ีเป็นหห้าย้ิม 
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บทที่ 28 

• หน้าค้านไหนท่ีแสดงถงความรู้สีกของอัญชลเม่ือเธอไค้แอบเอาชุดอาหารไป? (เชิญเด็กคนหน่ึงให้หมุน 
กระดาษที่วาดรูปหน้ายิ้ม/หน้าบี้งโดยเอาค้านที่แสดงหน้าที่ไม่มความสุขนั้นขี้น) 

• •อัญชลไค้ทำอะไรเพื่อแก้ไขการเสือกที่ผิดของเธอ? 
• หน้าใดท่ีแสดงถึงความรูสิกของอัญชลเม่ือเธอไค้เอาชุดอาหารไปคน? (เชิญเด็กคนหน่ึงให้หมุนรูปหน้า 

นั้นเอาค้านที่มความสุขขี้น) 

บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเราทุกคนบางครงก็ทำสิ่งที่ผิค การทำส่ิงท่ีผิดทำให้เราไม่มความสุข แต่เม่ือเราไค้กล่าว 
คำขอโทษและพยายามที่จะแก้ไขการเสือกที่ผิคของเรา เราสามารถรูสกมความสุขอิกคร้ังหน่ึง 
พระเยซูทรงต้องการให้เรามีความลุ[ข 

การนำเสนอของครู อธิบายว่า การกล่าวคำขอโทษและพยายามแก้ไขการเสือกท่ีผิคของเราเป็นข้ันตอนสองข้ันตอนของการ 
กลับใจ 

ให้เด็ก ๆ กล่าวคำว่า การกลับใจ ซํ้าสองสามครั้ง 
อธิบายว่าพระเยซูทรงตองการให้เราแต่ละคนเสือกสิ่งด แต่พระองค์ทรงทราบว่าบางคร้ังเราก็ทำส่ิงท่ีผิด 
พระองค์ไค้ทรงทำให้เป็นไปไค้สำหรับเราท่ีจะกลับใจเม่ือเราทำส่ิงท่ีผิด พระองค์ทรงสัญญาว่า หากเรากลับ 
ใจ เราจะไค้รับการให้อภัยสำหรับความผิดของเราและจะรูสิกมความสุขอกคร้ังหน่ึง การกลับใจเป็นส่วน 
ที่สำคัญของการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซู 
เสือนเด็ก ๆ ว่าการทำสิ่งที่ผิดก็เหมอนกับการมก้อนหินอยู่ในรองเห้าของเรา เร'ทู้สิกไม่สบายใจการกลับ 
ใจก็เหมอนการเอาก้อนหินออกจากรองเท้า มันจะทำให้เรารูสิกคที่ป็ญหาไค้ถูกเอาออกไปแล้ว 

เร่ืองจากพระคัมภร์ แสดงพระคัมภร์ไบเบิลและอธิบายว่าในพระคัมภร์นี้ พระผู้ช่วยให้รอดไค้บอกเราเก่ียวกับบุตรผู้เสือกท่ี 
จะทำบางส่ิงบางอย่างท่ีผิค แล้วต่อมาก็กลับใจและทำส่ิงท่ีถูกต้อง ขอให้เด็ก ๆ ฟิงถึงสิ่งที่บุตรของเขาไค้ 
ทำและคุณพ่อของเขาไค้ช่วยเขาอย่างไร 
ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีค้วยคำพูดของท่านเองใน ลูกา 15:11-24 ในเวลาท่ีเหมาะสมให้แสดงรูปภาพ 2-46 
บุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย 

อธิบายว่าบางคร้ังเร่ืองน้ีก็เรยกว่า "บุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย" บอกเด็ก ๆ ว่าคำว่า สุรุ่ยลุ'ร่าย หมายความว่าสิ้น 
เปลอง อธิบายว่า ลูกคนเล็กต้องการไค้เงินส่วนของเขาเพราะเขาไม่ต้องการทำงานหนักอิกต่อไป เขา 
ต้องการที่จะทำอะไรก็ไค้ที่เขาต้องการ เม่ือเขาไค้เงินเขาก็ใช้มันอย่างส้ินเปลอง เขาไค้ใช้เงินไปในทาง 
ที่ไม่ด 
อธิบายว่าเม่ือบุตรคนน้ีใช้เงินหมด เขาไค้ตระหนักว่าเขาโง่และไค้ทำส่ิงท่ีผิค เขาตัดสินใจกลับไปห้าน 
เพ่ือไปหาคุณพ่อและบอกว่าเขาเสืยใจ เขารูสืกว่าเขาไม่ด็พอท่ีจะให้เ1ยกว่าลูกอิกต่อไป แต่เขาตัดสินใจ 
ที่จะกลับบานและขอเป็นคนใช้ของคุณพ่อของเขา 
• หนูคิดว่าลูกชายคนนี้จะเสืกอย่างไรเมื่อเขาไค้เว่าเขาไค้ทำสิ่งที่ผิด? 
อ่าน ลูกา 15:20-24 ดัง ๆ 
• คุณพ่อทำอะไรเมื่อลูกชายกลับมาห้าน? 
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• หนูคิคว่าลูกชายรูสีกอย่างไรเมื่อคุณพ่อของเขาต้อนรับเขา? 

อธิบายว่า เหมือนกับคุณพ่อของเด็กหนุ่มคนนี้ที่คใจว่าชายหนุ่มไคเปลี่ยนจากการทำสิ่งที่ผิคไปทำสิ่งที่ 
ถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่ของเราและพระบิคาบนสวรรค์มความสุขเมื่อเราพยายามแก้ไขการเสือกที่ผิดของ 
เรา เราเองก็จะเสีกมความสุขควยเม่ือเราเสือกทำส่ิงท่ีถูกต้อง 
เราสามารถมืควไมลุ[ขได้เมื่อเราได้นกไขการ!ลอกทื่ผิดของเรา 

กิจกรรม แจกกระดาษท่ีเป็นรูปวงกลมและดินสอหรอดินสอเทยนให้กับเด็กแต่ละคน ขอให้เด็กแต่ละคนวาคภาพ 
หห้าที่ยิ้ม/หห้าบื้งของเขาเอง แสดงรูปท่ีวาดเสร็จให้พวกเขาลอกเลยนในการวาด และช่วยพวกเขาหาก 
จำเป็น 
ให้บรรยายสถานการณ์บางอย่างท่ีบางคนได้ทำการเสือกท่ีผิดและให้เด็ก ๆ หมุนกระดาษท่ีเป็นรูปหห้า 
เพื่อเป็นการแสดงถงความรูสีกของคนนั้นหลังจากที่ได้ทำการเสือกที่ผิด แล้วถามว่าคนน้ันจะสามารถ 
แก้ไขการเสือกท่ีผิด1ได้อย่าง1ไร และให้เด็ก ๆ ใช้กระดาษรูปหห้าน้ันเพ่ือแสดงความรูสีกของบุคคลน้ันหลัง 
จากที่ได้ทำการแก้ไขการเสือกที่ผิคนั้น ให้ใช้ตัวอย่างต่อไปน้ีหรอใช้สถานการณ์ท่ีท่านคิดข้ืนเอง: 
1. ธงไคปีนรัวในระหว่างทางท่ีจะกลับบานและทำให้กางเกงตัวท่ีคท่ีสุคของเขาขาค เขาร้ว่าเขาคงจะทำให้ 

คุณแม่โกรธเพราะคุณแม่ได้บอกเขาหลายครงแล้วว่าอย่าปีนรั้วเมื่ออยู่ในชุคนักเรูยน 
• ธงควรจะทำอย่างไร? 

2. คุณแม่ของวารได้เอาขนมให้เธอสองชิ้น ชิ้นหนงสำหรับเธอและอกชิ้นหนงสำหรับห้องสาวของเธอ 
ในขณะที่ห้องสาวของเธอไม่อยู่เธอได้กินขนมนี้นจนหมคทงสองชิ้น 
• วารควรทำอย่างไร? 

3. เป็นไปห้านเพ่ือนของเขาเพ่ือท่ีจะเล่นกัน แต่เพ่ือนของเขาไม่อยู่ห้าน ในขณะท่ีเป็นกำลังจะออกมา 
เขาเห็นของเล่นอันหนึ่งของเพื่อนของเขาที่สนามหญ้า เป็นจงเอาของเล่นนี้นกลับไปเล่นที่ห้าน 
ของเขา 
• เป็นควรจะทำอย่างไร? 

4. ราเชลพบกระเป้าเงินตามทางที่เธอเดินกลับห้าน ต่อมามเด็กหญิงคนหนึ่งถามเขาว่าเห็นกระเป้าเงิน 
ไหม ราเชลตอบ "ไม่,, 
• ราเชลควรทำอย่างไร? 

5. พงษ์กำลังเล่นที่สวนหลังห้านกับห้องชายของเขา ห้องชายของเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่พงษ์ไม่ชอบ 
และพงษ์ได้ติห้องและทำให้ห้องร้องไห้ 
• พงษ์ควรทำอย่างไรในตอนนี้? 

เ พ ล ง ให้เด็ก ชูรูปหห้าที่ยิ้มและหห้าบื้งนั้นและร้องเพลงหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ย้ิม,, โดยให้หมุนกระดาษน้ัน 
ขี้นลงตามความหมาย1ของเนื้อเพลงที่ร้องนั้น 
สรป 
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บท ที่26 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานกับเด็ก ๆ ว่าเราสามารถมความสุขเมื่อเราเสือกสิ่งที่ถูกตอง เราสามารถมความสุข 
ด้วยเหมอนกันเมื่อเราได้แก้ไขการเลอกที่ผิคของเรา อธิบายว่าเมื่อเราได้เ1ยน!ที่จะทำตามคำสอนของ 
พระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดย่ิงข้ืน เราจะทำความผิดน้อยลง 
แนะนำให้เด็ก ๆ เอากระดาษรูปหน้าน้ีกลับบ้านและบอกครอบครัวว่าพวกเขาได้เรยน!อะไรเก่ียวกับความ 
!สีกที่มความสุขและความ!สิกที่ไม่มความสุข 

เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เสือกทางถูก" กับเด็ก ๆ 

เชิญเด็กคนหน่ิงให้สวดอ้อนวอนปิด เตอนเด็กคนท่ีจะสวดอ้อนวอนปิคน้ี ให้ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ 
ช่วยเด็ก ๆ ให้ระลกได้และแก้ไขการเสือกท่ีผิคของพวกเขา 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, 

ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ใช้สถานการณ์ท่ีท่านได้บรรยายในห้วข้อ "เราสามารถมความสุขเม่ือเราได้แก้ไขการเสือกท่ีผิคของเรา,, 

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้คิดถงวิธท่ีสามารถป้องกันหรอหลกเล่ียงการเสือกท่ีผิคได้!ห้พวกเขาแสดงถึงกา! 
ตัดสินใจของพวกเขา 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "หากว่าเราน้ีนมความสุข,, (เพลงเด็ก หน้า 130) ช่วยเด็กให้คิดเนื้อร้อง 
ใหม่และสร้างท่าทางเกี่ยวกับการเสือกที่ทำให้มความสุข 

ตัวอย่าง: 

หากว่าเราน้ีนมความสุข จงช่วยเพ่ือนพลัน ( ปรบปีปี) 
หากว่าเราน้ีนมความสุข จงช่วยเพ่ือนพลัน ( ปรบปีปี) 
หากว่าเราน้ีนมความสุข จงเสือกส่ิงถูกและทำมัน 
หากว่าเราน้ีนมความสุข จงช่วยเพ่ือนพลัน ( ปรบปีปี) 
ทางอื่นที่อาจคัดแปลงร้อง: 
จงพูดความจริง (แตะปากสองครั้ง) 

จงแบ่งของเล่น (ยื่นแขนข้างหนึ่งออก ไป แล้วก็ยื่นอกข้างหนึ่งตาน) 
จงสวดอ้อนวอน (กอคอกและก้มศรบะ) 
ท่านอาจต้องการจบด้วยการร้องข้อสุดท้ายกับความคิดที่ท่านดัดแปลงเนื้อเพลง: 

หากว่าเราน้ีนรความสุข จงช่วยเพ่ือนพลัน (ปรบมอ) จงบอกความจริง (แตะปากสองครั้ง) จงแบ่ง 
ของเล่น (ยื่นแขนข้างหนึ่งออกไป แล้วก็ยื่นอกข้างหนึ่งตาม) จงสวดอ้อนวอน (กอคอก ก้มศีรษะ) 

3. ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลม ให้ถามคำถามทบทวนและให้โยนลุงถ่ัวหรอวัตถุท่ีน่ิม ๆ ให้เด็กคนท่ีท่านต้อง 
การให้ตอบคำถาม หลังจากท่ีเด็กคนน้ีนได้ตอบคำถามแล้ว ให้เขาหรอเธอโยนถุงถ่ัวกลับมาให้ท่าน 
ทำต่อไปจนกระทั่งเด็กทุกคนได้ตอบคำถามอย่างน้อยคนละหนิ่งคำถาม 
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คำถามที่เป็นไปได้: 

• เท้าของหนูเสกอย่างไรเม่ือมก้อนหินหรอเมล็ดถ่ัวอยู่ข้างใน? 
• หนูเสีกอย่างไรเม่ือหนูได้ทำบางส่ิงบางอย่างท่ีผิด? 
• ทำไมอัญชลจงไม่เสืกสนุกสนานกับการเล่นของเล่นชุดอาหารที่เธอขโมยมา 
• อัญชลทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนความเสีกที่ไม่มความสุขนี้? 
• หนูเสีกอย่างไรเมื่อหนูได้พยายามที่จะแก้ไขการเสือกที่ผิด? 
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จุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กช่วยผู้อื่นให้มความสุขโดยการแบ่งปีนแก่พวกเขา 

การเตรยม 1. ศกษาพระคัมภรตอไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย มาระโก 6:30-44 และยอห์น 6:1-13 

2. เตรยม1ของ1ขนมเล็ก ๆ ห้อย ๆ สำหรับเด็กแต่ละคนและสำหรับตัวท่านด้วย หากเป็นวันอาทิตย์อด 
อาหารให้เสือกส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่อาหารเพ่ือเป็นของขวัญเล็ก ๆ ห้อย ๆ และให้คัดแปลงบทเรยนตามท่ี 
จำเป็น 

3. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลงข้อสามของเพลง "ลำธารห้อยพูดว่า xจงให้" (เพลงเด็ก หห้า 118) 
เนื้อเพลงนี้มอยู่ที่ตอนห้ายของคู่มอนี้ 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล 
ข.สิ่งของหลาย ๆ อย่างท่ีสามารถแบ่งใ]น เช่น ลูกบอล หนังสือ และผลส้ม ให้ใส่สิ่งของเหล่านี้ใน 

ลุงกระดาษหรอลุงผ้า 
ค. รูปภาพ 2-47 การเล้ียงคนห้าพันคน (62143) รูปภาพ 2-48 กระโดดเชอก (62523) รูปภาพ 

2-49 เด็กชายแบ่งขนมคุกก้ี รูปภาพ 2-50 เด็ก ๆ กำลังแบ่งปีนของเล่นตัวต่อ 
5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถแบ่งฟ้น 
ให้แสดงสิ่งของที่ท่านได้นำมาในลุงกระดาษหรอลุงผ้าทละอย่าง และให้สนทนากันโดยการใช้คำถาม 
ต่อไปนี้: 

• จะมคนก่ีคนมความสุขกับส่ิงของน้ี (บอกช่ือส่ิงของ) หากฉันใช้มันด้วยตนเอง? 
• จะมคนมีความสุขกับสิ่งของนี้กี่คนหากฉันแบ่งปีนมัน? 
• มทางใดห้างที่ฉันสามารถแบ่งปีนมัน? 
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การสนทนา หลังจากท่ีท่านไค้สนทนาถงส่ิงของท้ังหมดกับเด็ก ๆ แล'วให้ถาม: 

• มอะไรห้างท่ีหนูมท่ีสามารถแบ่งปีนกับคนอ่ืน? หนูสามารถแบ่งปีนมันไค้อย่างไร? 
กระตุ้นให้เด็กบอกส่ิงของท่ีเฉพาะเจาะจงแลัวให้บอกว่าพวกเขาสามารถแบ่งปีนกับใครไค้ห้าง และบอก 
ว่าพวกเขาสามารถแบ่งปีนไค้อย่างไร 
หากเด็กยังไม่ไค้พูดถงสิ่งเหล่านี้ แนะนำให้ว่าเราสามารถแบ่งปีนเวลาของเรา พรสวรรค์ของเราและ 
พระกิตติคุณไค้ค้วย 

• เราสามารถแบ่งปีนเวลาของเราไค้อย่างไร? 
• เราสามารถแบ่งปีนพรสวรรค์ของเราไค้อย่างไร? 
• เราสามารถแบ่งปีนพระกิตติคุณของเราไค้อย่างไร? 

พระเยซูคริสต์ทรงสอนให้เราแบ่งฟ้น 
เร่ืองจากพระคัมภร' แสดงพระคัมภรไบเบิลและอธิบายว่าพระคัมภรไบเบิลบรรจุเร่ืองเก่ียวกับเด็กชายคนหน่ึง ที่ไค้ช่วยพระเยซู 
และ การสนทนา คริสต์และผู้คนอกมากมายโดยการแบ่งปีน ให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน ยอห์น 6:1-13 (คู มาระโก 6:30-44 

ค้วย) แสดงรูปภาพ 2-47 การเล้ียงคนห้าพันคน ในเวลาท่ีเหมาะสม 
• เด็กชายมขนมปีงก่ีกอนมปลาก่ีตัว? (ดู ยอหน 6:9) 

• หนูคิดว่าขนมปีงห้ากัอนและปลาสองตัวจะเลี้ยงคนไค้กี่คน? 
• มคนก่ีคนท่ีพระเยซูไค้ทรงเล้ียงอาหารพวกเขา? (ดู ยอหน 6:10) 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจโดยเปรยบเทยบจำนวนผู้คนมากมายที่พระเยซูไค้ทรงเลี้ยงอาหารค้วยจำนวนที่จะ 

ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า มันมากขนาดใด (เช่น "พระเยซูทรงเล้ียงอาหารผู้คนมากเท่ากับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใน 
เมองของเรา" หรอ "พระเยซูทรงเล้ียงอาหารผู้คนมากเท่ากับจำนวนคนท่ีเข้าไปอยู่เต็มสนามกิฬาห้องถ่ิน 
ของเรา") 
อธิบายว่าเด็กชายอาจจะรับประทานอาหารนี้นเองเสืย แต,เพราะเขาต้ังใจท่ีจะแบ่งปีน พระเยซูจงทรง 
กระทำการอันอัศจรรย์เพื่อช่วยผู้คนห้าพันคน 

• หนูคิดว่าผู้คนคิดอย่างไรเมื่อเด็กชายคนนี้ไค้แบ่งปีน? 
• หนูคิดว่าเด็กชายคนนี้ร้สิกอย่างไร? 

เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงข้อที่สามในเพลง "ลำธารห้อยพูดว่า ^จงให้,', 

เตอนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูไค้ทรงแบ่งปีนให้กับเรามากมายหลายสิ่งและตองการให้เราแบ่งปีนกับผู้อื่น 

เราสามารถทำให้ตัวเราเองและผู้อื ่นมความสุขได้โดยการแบ่งป็น 
การสนทนารูปภาพ บอกกับเด็ก ๆ ว่าดังเช่นเด็กชายคนนี้ในสมัยของพระเยซูที่เขาพบวิธที่จะแบ่งปีน เราก็สามารถพบวิธท่ี 

จะแบ่งปีนไค้และพบวิธท่ีจะช่วยคนอ่ืนให้มความสุขไค้ แสดงรูปภาพของเด็กท่ีกำลังแบ่งปีน (2-48; 
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2-49 และ 2-50) ท่ละรูปภาพ และให้ถามคำถามต่อไปน้ีสำหรับแต่ละรูปภาพ: 

• เด็ก ๆ ในรูปภาพกำลังทำอะไร? 
• พวกเขากำลังแบ่ง!]นอะไร? 
• หนูคิดว่าพวกเขาเสิกอย่างไรเก่ียวกับการแบ่งปีน? ทำไม? 

การให้เด็กมส่วนร่วม ให้เด็ก ๆ คุยถงเรื่องที่พวกเขาแบ่งปีน และให้บอกว่าพวกเขาเสกอย่างไรเม่ือพวกเขาได้แบ่งปีน 

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราได้แบ่งปีนไม่เพยงแต่เราได้ช่วยผู้อื่นให้รูสืกฐความสุขเท่านั้น แต่เราจะเสกรความ 
สุขด้วย 
ให้ชมเชยเด็กหากพวกเขาได้แสดงความตั้งใจที่จะแบ่งปีน แล้วให้สนทนากับพวกเขาถงความเสกที่คิ 
ที่ทุกคนจะได้รับเนื่องจากการแบ่งปีนนั้น เห้นว่าการแบ่งปีนสามารถให้ความสุขกับเราได้ 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองของเด็กคนหน่ึงผู้มความสุขและได้ทำให้คนอ่ืนมความสุขด้วยเพราะการแบ่งปีนของเขา ท่าน 
อาจต้องการใช้เรื่องต่อไปนี้: 
ดนัยมกล่องดินสอเทํยนและกำลังระบายภาพที่สวยงาม ในขณะที่คุณแม่ของเขาได้นำห้องสาวของเขา 
เขามาในห้อง คุณแม่ขอให้ดนัยแบ่งปีนดินสอเทิยนกับห้องสาวที่ชื่ออารย์และช่วยเธอระบายสืด้วย ดนัย 
ไม่ต้องการแบ่งปีน อารย์ระบายสีไม่เก่งเลยและเขาเกรงว่าเธอจะทำให้แท่งของดินสอเทิยนของเขาหัก 
เขาจงเอาดินสอเทํยนอันที่เขาไม,ค่อยชอบให้ไป 

ต่อมาดนัยต้องการดินสอเทยนอันที่เขาเอาให้นี้น เขาจงได้แย่งคนมา ทำให้อารย์ร้องไห้ คนัยเสกไม่ค 
ที่ทำให้ห้องร้องไห้ และเขาก็ตระหนักว่าเธอเองก็ต้องการระบายสีด้วยเหมอนกันแห้ว่าเธอจะทำได้ยังไม่ 
ค่อยค ดนัยมองดูดินสอเท่ยนของเขาและตัดสินใจว่ามันมมากพอสำหรับสองคนท่ีจะใช้ เขาจงยอมให้ 
อารย์เลอกสีและให้เธอระบายสีอย่างมความสุขบนกระดาษของเธอ ดนัยมความสุขด้วยเหมอนกัน 
(Adapted from Majorie A. Parker, "Inside the Line", Friend, Feb. 1993, pp. 28-29) 
• ทำไมอารย่จงมความสุข? 
• ทำไมดนัยจงมความสุข? 

สรป 

กิจกรรม แสดงของขวัญเล็ก ๆ ห้อย ๆ ที่ท่านได้เตรยมมา 

• หนูจะร้สีกอย่างไรหากครูเก็บของขวัญเหล่านี้ไว้ให้ตนเองแต่เพยงผู้เคยว? 

• พระเยซูทรงต้องการให้ครูทำอย่างไรกับของขวัญเหล่านี้? 

ให้แบ่งของขวัญกับเด็กสองคนแล้วถามพวกเขา: 
• พระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไรกับของขวัญของหนู? 

ให้เด็กสองคนนันแบ่งปีนของขวัญของพวกเขากับคนอ่ืน ๆ ในช้ันเรยน บอกช้ันเ'รยนว่าท่านเสกอย่างไร 
เกี่ยวกับการแบ่งปีน และท่านจะร้สีกอย่างไรหากได้เก็บเอาของขวัญน้ันไว้เสียเอง 

บทที่ 28 
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ขอให้เด็กคนที่ไค้แบ่งปีนของขวัญเล่าว่าพวกเขาเสีกอย่างไรเกี่ยวกับการแบ่งป็นแล้วเชิญคนที่เหลอบอก 
ว่าพวกเขารูสิกอย่างไรที่มคนแบ่งปีนของให้ 

ประจักษ์พยาน เป็นพยานกับเด็ก ๆ ว่าการแบ่งปีนนำความสุขมาให้ ท่านอาจต้องการเล่าให้พวกเขาฟิงถงเรื่องของท่าน 
เกี่ยวกับการแบ่งปีนว่าไค้นำความสุขมาให้ท่านอย่างไร 
กระต้นเด็กแต่ละคนให้แบ่งปีนสิ่งของกับคนอื่นในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถง 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด เสือนให้คนท่ีสวดอ้อนวอนปิคน้ีทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วย 
เด็ก ๆ ให้มความเต็มใจท่ีจะแบ่งปีน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู" 
1. บอกเด็ก ๆ ว่าศาสนาจักรฯ ของเรามหลักธรรมแห่งความเช่ือท่ีกล่าวว่าเราเช่ือในการเป็นคนมความ 

เมตตา การเป็นคนมเมตตามความหมายว่าเราไค้แบ่งปีนค้วยความเมตตากรุณากับคนอ่ืนและไค้ทำส่ิง 
อื่น ๆ ที่เป็นความเมตตากรุณาที่แสดงว่าเรารักพวกเขา ช่วยให้เด็ก จำส่วนนี้ของหลักแห่งความเชื่อข้อ 
ที่สิบสามนี้ที่ว่า: "เราเช่ือในการเป็นคน...มเมตตา" 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนี้อเพลงของเพลง "A Prayer" (Children's Songbook, p. 22) เสือนเด็ก ๆ ว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ไค้ประทานพรท่ีมหัศจรรย์มากมายให้เรา และพระองค์ทรงมความสุขเม่ือเราแบ่งปีน 
พรของเรากับคนอื่น 

พระบิดาบนสวรรค์ วันแสนงามนี้ 
โปรดช่วยข้าฯ ให้มความสุข มเมตตายามเล่น 
ช่วยข้าเป็นคนซื่อถอยุติธรรมมั่น 
แบ่งปีนพรให้คนอ่ืน ช่วยข้าฯให้ทำ 

3. นำ ดินนี้ทมันธรรมชาติ (Salt Dough) มาให้เด็กเล่น และช่วยพวกเขาแต่ละคนให้ปีนเป็นรูปร่างส่ิง 
ต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการแบ่งปีนให้กับเพื่อนหรอสมาชิกในครอบครัว สูตรการทำดินนี้ามันธรรมชาติ 
(Salt Dough) อยู่ท่ีหห้า 51 บทท่ี 9 

4. แสดงภาชนะที่ใส่ดินสอหรอดินสอเทิยน อธิบายว่าท่านมกล่องใส่ดินสอหรอดินสอเทํยนอยู่เพยงแค่ 
กล่องเดยว แต่ท่านต้องการให้เด็กทุกคนไค้วาดรูป ให้เอากล่องท่ีใส่ดินสอน้ีให้กับเด็กคนหน่ึง 

• (ชื่อเด็กคนที่ท่านเอาดินสอทั้งกล่องให้เขา) สามารถทำอย่างไรกับดินสอหรอดินสอเทิยนน้ีนเพ่ือ 
ให้ทุกคนไค้วาดรูป? 

แจกกระดาษให้เด็กแต่ละคนและให้เด็ก ๆ ไค้แบ่งปีนดินสอหรอดินสอเทยนเหล่าน้ีน และวาดรูป 
พวกเขากำลังแบ่งปีน 

164 



บทที่ 28 

5. ให้เด็ก ๆ แสดงเป็นผู้สอนศาสนา (กำลังเคาะประดู อ่านพระคัมภร์ สอนและทำส่ิงอ่ืน ๆ ที่เป็น 
กิจกรรมของผู้สอนศาสนา) 

• ผู้สอนศาสนาแบ่งปีนอะไร? 

• หนูคิดว่าผู้สอนศาสนารูสีกอย่างไรเมื่อพวกเขาแบ่งปีนพระกิตติคุณกับผู้อื่น? 
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ฉันสามารถมีความเมตตากรุณา 

อุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นเด็กแต่ละคนให้มความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 

การ!ฅรืยม 1. ศกษาพระศัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ลูกา 10:25-37 และยอห์น 13:34-35; 15:12 ดู 
ม'ทธิว 22:36-40 และ หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 30 ด้วย 

2. เตรยมร้องหรอพูคคำจากเน้ือเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (เพลงเด็ก หห้า 37) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ 
ในตอนห้ายของคู,มอนี้ 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระศัมภร์ไบเบิล 
ข.ภาพตัด 2-1 ชายท่ีได้รับบาดเจ็บ ภาพตัด 2-2 ปุโรหิต ภาพตัด 2-3 ชาวลไว ภาพตัด 2-4 ชาว 

สะมาเรย 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้ทำการมอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่าน 
มา ท่านอาจต้องการให้พวกเขาบอกถงวิธที่พวกเขาได้แบ่งปีนในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

พระเยซูทรงสอนเราใฟ้มืความเมตตากรณาฅอผู้อื ่น 
แสดงแผนท่ีให้เด็ก ๆ ดูแผ่นดินอันศักดิสทธิที่อยู่ตอนห้ายของบทเรยนนี้ 
• นี่คออะไร? (แผนที่) 
หากเด็ก ๆ ไม่คุนเคยกับแผนท่ี ให้อธิบายว่า แผนท่ีคอรูปวาดเขตเช่นเขตของเมอง เขตของประเทศ ผู้ 
คนใช้แผนท่ีเพ่ือบอกพวกเขาว่าจะไปท่ีต่าง ๆ ได้อย่างไร ชี้ให้ดูที่แผนที่ถงสถานที่บางแห่งเช่นที่ที่เป็น 
แผ่นดิน ที่ที่เป็นทะเล และแม่น้ีาเป็นต้น 

อธิบายว่าแผนที่นี้แสดงให้เห็นถงแผ่นดินอันศักดิสทธิ ที่ที่พระเยซูทรงอาศัยอยู่เมื่อพระองค์ทรงอยู่บน 
โลกน้ี 

ชี้ไปที่จูเคย อธิบายว่าผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินท่ีศักดิสทธิน้ีถูกเรยกว่าชาวยิว 
ชี้ไปที่สะมาเรย อธิบายว่าผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินสะมาเรยถูกเรยกว่าชาวสะมาเรย 
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อธิบาย ในช่วงเวลาท่ีพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่บนโลกน้ี ชาวยิวและชาวสะมาเรยไม่เข้าใจกันหรอไม่ 
ชอบซ่ึงกันและกัน ชาวยิวคิดว่าพวกเขาดกว่าชาวสะมาเรย ชาวยิวจะไม่รับประทานอาหารในบ้านของ 
ชาวสะมาเรยหรอรับประทานอาหารท่ีทำโดยชาวสะมาเรย ชาวยิวเกลยดชาวสะมาเรยมากถึงขนาดท่ีหาก 
พวกเขาจะต้องเดินทางไปที่กาลิสี (ให้ช้ีไปท่ีกาลิล) พวกเขาจะไปทางอ้อมโดยอ้อมแผ่นดินของชาว 
สะมาเรยไป แม้ว่าการเดินทางโดยผ่านเข้าไปในแผ่นดินของชาวสะมาเรยจะส้ันกว่า แสดงให้เด็ก ๆ เห็น 
ว่าการเดินทางอ้อมแผ่นดินสะมาเรยเช่นนี้ จะทำให้ไกลกว่าการเดินทางโดยผ่านเข้าไปในแผ่นดิน 
ชาวสะมาเรยสักเท่าใด 

เร่ืองจากพระคัมภร์ อธิบายว่าเม่ือพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในโลก พระองค์มักจะเล่าเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้คนเข้าใจ 
พร้อมด้วยภาพตัด คำสอนของพระองค์ เร่ืองหน่ึงท่ีพระองค์ทรงเล่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับชาวสะมาเรย 

เล่าเร่ืองของชาวสะมาเรยผู้ใจดตามท่ีพบใน ลูกา 10:30-37 เชิญเด็กสองสามคนให้ออกมาช่วยท่านถอ 
ภาพตัดเมื่อท่านเห็นว่าเหมาะสม 

ให้เห้นในจุดต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเล่าเรื่อง: 
1. ชายคนที่ได้รับบาดเจ็บนี้นกำลังเดินทางจากเยรูซาเล็มเพื่อไปเมองเยริโค (ช้ีไปท่ีเมองสองเมึองท่ีอยู่ 

บนแผนที่) 
2. ชายคนแรกท่ีผ่านไปโดยไม่ได้หยุดช่วยน้ีนเป็นปุโรหิตชาวยิว ปุโรหิตทำงานในพระวิหารและผู้คนคิด 

ว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนศักดิสทธิ 
3. ชายคนที่สองที่ผ่านไปโดยไม่ได้ช่วยเป็นชาวลไว ชาวลไวทำงานในพระวิหารด้วยเหมอนกันและม 

ความสำคัญในศาสนาของชาวยิว 

4. ชายคนท่ีสามเป็นชาวสะมาเรย ซึ่งได้หยุดเพื่อช่วยชายคนที่บาดเจ็บ 
อธิบายว่าเพราะชาวสะมาเรยผู้น้ีเป็นผู้ท่ีมความเมตตากรุณา เขาจึงถูกเรยกว่าเป็นชาวสะมาเรยผู้ใจค 
ให้เด็ก ๆ เอาภาพตัดคนให้ท่าน 

กิจกรรม ให้เด็กสองสามคนแสดงละครเร่ืองชาวสะมาเ1ยผู้ใจด หรออาจให้พวกเขาแสดงเร่ือง "ตามฉันไปเมองเยริ-
การแสดงละคร โค" โดยทำดังน้ี: 

ให้เด็กคนหน่ึงนอนบนพ้ืนหรอน่ังบนเกาอ้ี แสร้งแสดงว่าได้รับบาดเจ็บ ท่านและเด็กคนอื่น ๆ แสดงว่า 
กำลังเดินทางไปตามถนนที่จะไปยังเมองเยริโค ให้เด็ก ๆ เดินทางตามท่านและทำตามท่ีท่านได้ทำ 
เร่ิมต้นโดยแสดงเป็นปุโรหิตกำลังเดินไปตามถนน โดยให้เร่ิมเดินไปรอบ ๆ ห้อง ทัน,ใดนี้,นท่านก็เห็น 
ใครคนหน่ึงกำลังนอนอยู่ท่ีข้างถนน เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส 
• ปุโรหิตได้ทำอะไร? 

ให้เดินขามไปที่อกด้านหนึ่งของถนนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านจะไม่ช่วยชายคนที่ได้รับบาดเจ็บนี้ 
แล้วให้แสร้งแสดงเป็นชาวสีไว ให้เดินไปรอบ ๆ ห้อง ท่านเห็นคน ๆ หน่ึงกำลังนอนท่ีข้างถนนเส้ือผ้า 
ของเขาถูกขโมยและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส 
• ชาวสีไวได้ทำอะไร? 
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หยุคและมองดูคนที่ไค้รับบาดเจ็บนั้น แล้วออกเดินทางต่อไปโคยไม่ไค้ช่วยเขา 

แล้วตอนน้ีให้แสคงเป็นชาวสะมาเรยผู้ใจค ให้เดินไปรอบ ๆ ห้อง ท่านไค้เห็นคน ๆ หน่ึงกำลังนอนอยู่ 
ข้างถนนไค้รับบาดเจ็บสาหัส 
• ชาวสะมาเรยไค้ทำอะไร? 

ให้แสคงท่าทางท่ีมความเมตตากรุณาของชาวสะมาเรย (หากช้ันเรยนของท่านมนักเรยนมาก ท่านอาจ 
มอบหมายให้เด็กแสดงการรับใช้ค้วยวิธที่แตกต่างกัน) แสดงท่าทางทำความสะอาดบาดแผลเอาเขาข้ีน 
ลา พาไปท่ีโรงแรม และสัญญาท่ีจะจ่ายทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นค่าใช้จ่ายของชายท่ีบาดเจ็บน้ีให้กับโรงแรม 

บอกเด็ก ๆ ว่าตอนนี้พวกเขาไค้ไห้การดูแลชายคนที่ไค้รับบาดเจ็บ ให้พวกเขากลับไปท่ีท่ีน่ังของพวกเขา 
ให้น่ังลงและเอามือท้ังสองวางไว้บนตักอย่างเงยบ ๆ 

การสนทนา • ชายคนไหนมความเมตตากรุณา? 

• ชายคนไหนไค้ทำสิ่งที่พระเยซูทรงตองการให้เขาทำ? 

อธิบายว่าหลังจากท่ีพระเยซูไค้ทรงเล่าเร่ืองน้ี พระองค์ทรงกล่าวว่าเราควรจะทำอย่างเช่นชาวสะมาเ1ยผู้ 
ใจคไค้กระทำและมความเมตตากรุณาต่อทุกคน 

เราสามารถปฏิบัฅฅอผู้อื ่นดวยความเมตตากรณา 
อธิบายว่าการท่ีจะมความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนน้ีนไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีง่ายเสมอไป โคยเฉพาะเม่ือใครคนน้ัน 
ทำให้เรารูสีกไม่คหรอไค้ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่มความเมตตากรุณาก่อน 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่าน ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับเด็กหญิงผู้ไค้รับบทเรยน 
ที่ยิ่งใหญเมื่อเด็กคนอื่นไค้ปฏิบัติต่อเธออย่างไม่มความเมตตากรุณา ขอให้เด็ก ๆ ฟิงการแกไขป็ญหา 
ของเธอ 
วคและคนัยเป็นเพื่อนและชอบเล่นค้วยกัน บ่ายวันหนึ่งทั้งสองไค้ทะเลาะกัน วดิไค้เรยกดนัยค้วยช่ือ 
ที่ไม่สุภาพ และดนัยไค้ผลักวคล้มลง เธอร้องไห้ เขาทำหห้าล้อเลยนเธอ 
• หนูจะทำอย่างไรหากหนูเป็นวค? 

วคิไปหาคุณพ่อเพราะเธอร้ว่าท่านสามารถช่วยเธอไค้ วดิไค้เล่าให้คุณพ่อหัเงว่าคนัยไค้ทำไม่คิกับเธอ และ 
ไค้ผลักให้เธอล้มลง เธอไค้ขอให้คุณพ่อออกไปข้างนอกและลงโทษคนัย 
คุณพ่อของวดไค้บอกว่าการลงโทษคนัยอาจไม่ใช่สิ่งที่ค ท่านขอให้วดิไปที่ห้องครัวและเอาขนมปีงทา 
แยมสักสองแผ่น แล้วเอาไปให้ดนัยหน่ึงแผ่น หากเธอทำเช่นน้ีคุณพ่อบอกว่าเธอจะมเพ่ือนแทนท่ีจะมศัตรู 
วคไค้ทำอย่างที่คุณพ่อไค้บอกเธอ เม่ือเธอออกมาข้างนอกและเอาขนมปีงท่ีทาแยมให้ดนัย เขาไค้มอง 
ดูเธอสักครู่หนึ่ง และแล้วก็เอาของขวัญน้ีน ดนัยและวคย้ิมให้กันและกัน และน่ังลงเพ่ือรับประทานขนม 
ชงทาแยมน้ัน เขาเป็นเพ่ือนกันอกครงหน่ึง (Adapted from Lucile c. Reading, "A piece of Bread 
and Jam" Children's Friend, Apr. 1967, p. 13) 

การสนทนา • วคค้องการทำอะไรหลังจากที่คนัยไค้ผลักเธอล้มลง? 
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บทที่ 36 

• ปฏิกิริยาโต้ตอบในตอนแรกของเราคออะไร เมื่อใครสักคนไดกระทำกับเราอย่างไม่มความเมตตา 
กรุณา? 

• เกิดอะไรขื้นเมื่อวคไต้แสดงความเมตตากรุณาต่อดนัย? 
• จะเป็นอย่างไรหากวดไม่ไต้แสดงความเมตตากรุณาต่อดนัย? 

เตอนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงต้องการให้เรามความเมตตากรุณาต่อทุกคนแม้ว่าฅนส์นนันจะไม่มความเมตตา 
กรุณาต่อเรา 

พระคมภิร์ แสดงพระคัมภิรไบเบิลและให้อ่านออกเสียง ยอห์น 15:12 อธิบายว่าเป็นพระคำของพระเยซูคริสต์ พระ-
องค์ทรงบัญชาให้เรารักซ่ึงกันและกัน เม่ือเรามความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ึน เราไต้แสดงความรักของเรา 

เพลง รองหรอพูดคำจากเนอเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" กับเด็ก ๆ อธิบายว่าเพลงน้ีสามารถเสือนเราให้ม 
ความเมตตากรุณาและทำส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้เราทำ 

การสนทนา ให้อธิบายถงสถานการณ์บางอย่างท่ีเด็ก ๆ สามารถเสือกท่ีจะมความเมตตากรุณา และถามเด็ก ๆ ว่า 
พวกเขาสามารถทำอะไรไต้ห้างสำหรับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ เสือนพวกเขาให้นกถงเน้ือเพลงหาก 
พวกเขาต้องการความช่วยเหลอในการตัดสินใจที่จะกระทำ ให้ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้หรออาจสร้าง 
สถานการณ์ของท่านเองก็ไต้: 
1. ในขณะท่ีหนูกำลังเดินไปตามถนน หนูเห็นใครคนหน่ึงไต้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยาน ในขณะท่ีหนูไต้ 

เช้าไปใกล้ หนูจงเห็นว่าคนน้ีนเป็นเด็กชายท่ีชอบล้อเลยนหนูเป็นประจำ ขากางเกงของเขาไต้เช้าไป 
ติดกับโซ่ของจักรยาน เขาไม่สามารถขยับไต้โดยไม่มคนช่วย 
• หนูสามารถทำอะไรไต้ห้างเพื่อแสดงความเมตตากรุณาต่อเด็กชายคนน? 

2. หนูไต้วางแผนท่ีจะมงานปาร์ต้ีวันเกิดเป็นพิเศษในสัปดาห์หห้า และหนูอยากจะเชิญเด็กทุกคนท่ีอยู่ใน 
ละแวกห้านนอกจากคนคนหน่ึง เธอไต้ย้ายเช้ามาอ่ยู่ใหม่ในละแวกห้านน้ี เธอไม่ค่อยยมและเป็นคนท่ี 
เล่นต้วยไม่สนุกเลย 
• หนูสามารถทำอะไรไต้ห้างเพื่อเป็นการแสดงความเมตตากรุณาต่อเด็กหญิงคนน? 

3. ในขณะท่ีกำลังเล่นกับเพ่ือน ๆ หนูไต้ล้มลง เพ่ือนคนหน่ึงไต้พูดว่าหนูชุ่มซ่ามและหัวเราะเยาะหนู 
ตอนนี้เพื่อนของหนูไต้ล้มลงและไต้ร้องไห้ 
• หนูสามารถทำอะไรไต้ห้างเพื่อแสดงความเมตตาต่อเพื่อนของหนู? 

4. เด็กชายคนหน่ึงในช้ันเรยนของโรงเรยนต้องใช้ท่ีค้ํายันเพ่ือช่วยในการเดิน เม่ือเด็กทังหมดไต้ออกไป 
เล่น เขาก็มักจะช้ากว่าคนอ่ืน เขามักจะน่ังอยู่ตามลำพัง ดูคนอื่น ๆ เล่นฟุตบอล 

• หนูสามารถทำอะไรไต้ห้างเพื่อมความเมตตากรุณาต่อเด็กชายคนนี้? 

สรป 
ท บ ท ว น ให้เด็กทบทวนบทเรยนโดยการตอบคำถามต่อไปนี้: 

« เราไต้เรยนร้อะไรจากบทเรยนในวันนี้? 
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• ทำไมจงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะมความเมตตากรุณา? 
• เมื่อเราแสดงความเมตตากรุณาเราไค้ทำตามตัวอย่างของใคร? 

ให้อ่าน ยอห์น 13:34-35 อธิบายให้กับเด็ก ๆ ว่าเมื่อเรารักและมความเมตตากรุณาต,อพวกเขาเราไค้แสดง 
ว่าเราเป็นสานุศิษย์ (ผู้ติดตาม) ของพระเยซูคริสต์ 
เป็นพยานต,อเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงตองการให้เราแสดงความรักต่อผู้อื่นโดยการเป็นคนมความเมตตากรุณา 
เตอนเด็ก ๆ ว่าพวกเขาควรจะมความเมตตากรุณาต่อทุกคนแมผู้ที่ปฏิบัติต่อพวกเขาไม่คก็ตาม แสดง 
ประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับความสำคัญของการทำตามพระเยซู โดยการเสือกท่ีจะฐความเมตตากรุณา 

กระตุ้นเด็ก ๆ ให้พยายามมความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืนในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถงน้ี เสือนพวกเขาให้คิดถึง 
เนอเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน,, เม่ือพวกเขาตองการท่ีจะระลกไค้ว่าควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ขอ 
ให้พวกเขาสังเกตว่าเกิดอะไรขื้นเมื่อพวกเขาเสือกที่จะมความเมตตากรุณา แนะนำให้พวกเขาเตรยมตัว 
เพื่อให้พร้อมที่จะมาเล่าประสบการณ์ของพวกเขาในคราวต่อไป 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. แจกกระดาษและดินสอหรอดินสอเทํยนให้เด็ก ๆ และให้พวกเขาวาดรูปวิธท่ีพวกเขาสามารถมความ 

รักต่อผู้อื่นโดยการเป็นคนมความเมตตากรุณา ให้เขยนท่ีรูปภาพของเด็กแต่ละคนค้วยคำว่าฉันสามารถม 
ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นไค้ 

2. ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอพูดเน้ีอเพลง "ความเมตตาเร่ิมท่ีเรา" (เพลงเด็ก หห้า 89) 

ฉันจะเมตตาต่อผู้คนถ้วนหนา 
เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ด 
ฉันพูดกับตัวเองว่า "จำไว้ให้คความเมตตาเร่ิมท่ีเรา" 
ช่วยเด็ก ๆ ให้คิดถึงผู้ซ่ึงพวกเขาสามารถแสดงความเมตตากรุณาต่อไค้ (เช่นสมาชิกของครอบครัวของ 
เขา เพื่อน ๆ หรอเพ่ือนในช้ันเ1ยน) และวิธท่ีพวกเขาสามารถแสดงความเมตตาต่อผู้คนเหล่าน้ีช่วยให้ 
เด็ก ๆ เช้าใจถึงความสำคัญของการมความเมตตากรุณาต่อผู้ท่ีไม่มความเมตตากรุณาต่อเราค้วย หรอ 
ผู้ที่มความคิดไม่เหมือนเรา 

3. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ของขวัญพิเศษคอความเมตตา" ["A Special Gift Is Kindness" 
(Children's Songboolq p. 145)] 

ของขวัญพิเศษคอความเมตตา 
ความสุขเช่นนั้นนำมา 
เมื่อฉันไค้เมตตาผู้อื่น 
ใจของฉันร้องเพลง 

พระคัมภร์ 

ประจักษ์พยาน 
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หลังจากท่ีท่านไค้ร้องหรอพูดเนอเพลงน้ีแล้วใท[เอาเชือกหรอค้ายผูกแขนหรอรอบน้ิวมึอของเด็ก อธิบายว่า 
เชือกหรอค้ายน้ีจะเตอนพวกเขาให้มความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน และแนะนำให้พวกเขาใส่เชือกหรอดายน้ี 
ตลอดชั้นเรยนปฐมวัย 
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ฉ้นสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
จุดประสงค เพ่ือกระตุ้นให้'เด็ก ๆ ส่องแสงสว่างของเขาออกไปในฐานะผู้ติคตามพระเยซูคริสต์ 

การเตรียม 1. ศกษา ม'ทธิว 5:14-16 โคยมการสวดอ้อนวอนต้วย 

2. สำเนาและตัดกระดาษรูปภาพเทยนไขและรูปภาพตะกราอย่างละสี่ภาพ โดยใช้แบบท่ีอยู่ในตอนห้าย 
ของบทเรยน ให้เขยนช่ือต่อไปน้ีบนเทิยนไขกระดาษ: 
ซูซาน 
โจซี่ 

อริคและปีเตอร์ 
9 

ก่อนเริ่มบทเรยนให้แสดงรูปเทยนไขกระดาษทั้งสามอันที่มชื่อเขยนไว้นี้น และครอบเทิยนไขเหล่าน้ีน 
ไว้ต้วยตะกร้ากระดาษให้เก็บเทํยนไขกระดาษอันท่ีส่ีท่ีมช่ือ ("?") และตะกร้ากระดาษอันท่ีส่ีไว้ใช้ทหลัง 

3. ใ ช้แบบที่ทำเทยนไขเพื่อทำเทยนไขกระดาษให้เด็กแต่ละคน 
4. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เสือกทางถูก" (เพลงเด็ก หห้า 82) และเพลง "พระเยซูอยากให้ 

ฉันเป็นลำแสง" (เพลงเด็ก หห้า 36) เน้ือเพลงเหล่าน้ีมอยู่ในตอนห้ายของคู่มอน้ี 
5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์ไบเปีล 
ข. เทยนไขกระดาษและเชิงเทยนหรอที่ใส่เทยนไขกระดาษ 
ค. ตะกร้าหรอกล่องที่จะปีดเทํยนไขกระดาษได้พอค 
ง. แผนผัง ลสด. (คู บทเรยนท่ี 1) 
จ. ดินสอหรอดินสอเทยน 

6. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 
หมายเหตุ : จงอย่าจุดเทยนไขท่ีท่านนำมา เพราะการจุดเทยนไขในอาคารประชุมขัคกับนโยบายของ 
ศาสนาจักรฯ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
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กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

คำถามปริศนา 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่าง ในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
ท่านอาจตองการให้พวกเขาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงความเมตตากรุณา ให้กระซิบเม่ือท่านขอ 
ให้เขาออกมาเล่าประสบการณ์นั้น 

พระเยซูทรงสอนวา "จงส่องสวางแกคนท้ังปวง" 
ให้กระซิบกับเด็ก ๆ ต่อไปโดยการถามพวกเขาว่าพวกเขาได้ทำอะไรในอาทิตย์นี้หรอพวกเขาชอบอะไร 
เกี่ยวกับชนเรยนปฐมวัยห้าง จนกว่าจะมเด็กคนใดคนหนงกระซิบตอบท่าน หลังจากน้ันสักสองสาม 
นาทิผ่านไป ให้อธิบายว่าท่านได้กระซิบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการทคลองท่ีจะแสดงให้เห็นว่าคนมักจะทำ 
ในส่ิงท่ีผู้คนรอบข้างของเขากระทำกัน ชี้ให้เห็นว่าเด็ก ๆ เร่ิมกระซิบตอบเพราะท่านได้กระซิบให้พวกเขา 
ก่อน พวกเขาได้ทำตามตัวอย่างของท่าน 
บอกเด็ก ๆ ว่าเหมอนอย่างที่พวกเขาได้ทำตามตัวอย่างของท่าน เพ่ือนของพวกเขาก็มักจะทำตามตัวอย่าง 
ของพวกเขา พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเราเป็นตัวอย่างท่ีค 

• หมายความว่าอย่างไรที่จะเป็นตัวอย่างที่ค? 
อธิบายว่าเพ่ือนของเรามักจะทำในส่ิงท่ีพวกเขาเห็นเราทำ หากพวกเขาเห็นเราทำส่ิงท่ีคและเสือกส่ิงท่ีถูก 
ต้องมันจะเป็นการง่ายสำหรับพวกเขาที่จะทำสิ่งที่ถูกตองด้วยเช่นกัน 
เชิญเด็ก ๆ ให้แกปีญหาปริศนาต่อไปน้ี: 

ฉันทำมาจากขี้ผื้ง 
ข้างในฉันเป็นไสัทำจากผ้า 
ฉันมไว้เพื่อให้แสงสว่าง 
ไมขดจะทำให้ฉันเป็นเปลว 
ฉันคอใคร? 
หลังจากที่เด็ก ๆ ไต้ช่วยกันแกปีญหาปริศนาแล้ว ให้แสดงเทิยนไขกระดาษท่ีท่านไต้นำมาและให้สนทนา 
กันว่า เทิยนไขมไว้สำหรับทำอะไร 

อธิบายว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ประทับอยู่บนโลกนี้ยังไม่ฐไฟฟ้าใช้ เม่ือพระอาทิตย์ไต้ลับไปแล้วก็จะมแต่ 
ความมืด ผู้คนจงต้องจุคเทิยนไขกระดาษในห้านของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะมแสงสว่างเพื่อให้มอง 
เห็นได้ 
บอกเด็ก ๆ ว่าวันหนึ่งพระเยซูทรงสอนบทเรยนให้กับสานุศิษย์ถงการเป็นตัวอย่างที่คต่อผู้อึ่น (ดู มัทธิว 
5:14-16) เพื่อที่จะช่วยให้สานุศิษย์ของพระองค์เข้าใจว่าการกระทำของพวกเขาสามารถช่วยผู้อื่นได้ 
อย่างไร พระเยซูได้ทรงเปรยบเทิยบการกระทำว่าเป็นเหมือนแสงสว่างของเทิยนไขกระดาษ ให้อ่านส่ิงท่ี 
พระเยซูทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ตามท่ีพบใน มัทธิว 5:15 

การใช้อุปกรณ์สอน ให้เอาเทิยนไขกระดาษวางไว้ช้างใต้ในตะกร้าหรอกล่อง 

• มันจะเป็นอย่างไรหากเมื่อมืดแล้วเราจคเทิยนไข แล้วเอาตะกร้าหรอกล่องครอบเทิยนไขท่ีจุคไว้น้ัน? 
(จะไม่มใครเห็นแสงสว่างนั้น) 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 
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บทที่ 35 

ให้เอาตะกร้าหรอกล่องออกแล้วเอาเท่ยนไขกระดาษใส่ไว้ในเชิงเทิยน 

• มันจะเป็นอย่างไรหากเมึ่อมดแล้วเราเอาเท่ยนไขใส่ไว้ในเชิงเท่ยนแล้วก็จุดมัน? 
(เท่ยนไขจะทำให้เกิดแสงสว่างในห้อง และทุกคนจะสามารถมองเห็นไค้) 

อธิบายว่าพระเยซูทรงตองการให้สานุศิษย์ของพระองค์เป็นเหมอนเท่ยนไขกระดาษท่ีให้แสงสว่างแก่ผู้อ่ืน 
หากสานุศิษย์ไค้ทำตามคำสอนของพระเยซูและเป็นตัวอย่างท่ีคต่อผู้อ่ืน จะทำให้ผู้อ่ืนเห็นว่าพวกเขาควร 
ทำอย่างไร 

การสนทนา ให้อ่าน มัทธิว 5:16 ออกเสียง พระเยซูทรงบอกอะไรกับสานุศิษย์ อธิบายว่าพระเยซูทรงตองการให้เราทำ 
ตามคำสอนนี้ค้วย 
• ส่องล,ว่างแก'คนทั้งปวง หมายความว่าอย่างไร? (การเป็นตัวอย่างท่ีด) 

• อะไรสามารถเกิดข้ืนไค้ เม่ือเราเป็นตัวอย่างท่ีคแก่ผู้อ่ืนท่ีอย่รอบ ๆ เราและแก่เพ่ือนของเรา? 
เด็ก ๆ สามไรณปีนฅัวอยางทื่สี 
บอกเด็ก ๆ ว่าเราสามารถทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ในการให้แสงสว่างของเราส่องออกไป โดย 
การเป็นตัวอย่างที่คให้กับผู้อื่น เม่ือเราเสือกท่ีจะทำตามพระเยซูคริสต์ผู้คนท่ัวไปสามารถเรยนร้เก่ียวกับ 
พระองค์โดยการเฝืาดูเรา 
ขอให้เด็กเอาตะกร้าหรอกล่องกระดาษท่ีครอบเท่ยนไขกระดาษออก ให้อ่านช่ือท่ีมอย่ท่ีเท่ยนไขกระดาษ 
นั้นแล้วให้เล่าเรื่องที่ตรงกับชื่อที่เขยนที่เท่ยนไขกระดาษนั้น ให้ทำเช่นนี้กับชื่ออื่นอกสองชื่อที่มอยู่ที่ 
เท่ยนไขกระคาษนี้นโดยเอาตะกร้าครอบเท่ยนไขออก แล้วให้เล่าเร่ืองอกสองเร่ืองต่อไปน้ี 

เรื่องของซูซาน ซูซานไค้รับเชิญไปงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดของเพื่อนของเ?นาชื่อคเไรสิน เธอตื่นเดนท่จะไปงาน 
ปาร์ตี้นี้และแน่ใจว่ามันจะสนุกแน่ อย่างไรก็ตามเม่ือเธอกลับมาห้านเธอไม่ไค้ดูต่ืนเต้นเหมอนอย่างตอน 
ที่เธอกำลังจะออกจากบานเลย คุณแม่ของซูซานไค้ถามเธอว่างานปาร์ตี้เป็นอย่างไรห้าง 
ซูซานไค้อธิบายว่าไค้มการเสิร์ฟนี้าชาใส่นี้าแข็งที่งานปาร์ตี้นี้ คุณแม่ของคาโรสินบอกว่ามันเป็นเหมอน 
งานปาร์ต้ีของผู้ใหญ่ท่ัว ๆ ไปน่ันเอง 
• หนูคิดว่าซูซานจะทำอย่างไรเมื่อเธอถูกเสิร์ฟค้วยนี้าชา? 
ซูซานไค้อธิบายกับคุณแม่ของคาโรสินว่าเธอไม่ดื่มนี้าชา และบอกว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณครูปฐมวัย 
ของเธอไค้บอกว่านั้าชาเป็นสิ่งที่ไม่ดต่อสุขภาพของเธอ 
คุณแม่ของซูซานภูมิใจในตัวของเธอมากที่เธอไม่ดื่มนี้าชาแต่อย่างใด คุณแม่ไค้อธิบายว่าคุณแม่ของ 
คาโรสินไม่ไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และไม่ไค้มความเช่ือแบบเคยวกับท่ีครอบครัวของซูซานม 
สองสามเสือนต่อมาซูซานและคุณแม่ของเธอไค้รับจดหมายจากคุณแม่ของคาโรสิน คุณแม่ของคาโรสิน 
บอกว่าหลังจากที่ซูซานไค้ยืนหยัดในสิ่งที่เธอเชื่อในงานปาร์ตี้คราวที่แล้วนั้น ครอบครัวของคาโรสิน 
ไค้ตัดสินใจท่ีจะหาความเมากข้ืนเก่ียวกับศาสนาจักรฯ พวกเขาไค้รับการสอนโดยผู้สอนศาสนา คุณแม่ 
ของคาโรสินบอกว่า เธอหวังว่าเธอจะสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดต่อคนอ่ืนเหมือนกับท่ีซูซานไค้เป็นตัวอย่างท่ี 
คให้กับเธอ 
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เรื่องของโจซี่ 

เร่ือง,ของอริค 
และ ปีเตอร 

การ'ให้เค็กมส่วนร่วม 

พระคมภร 

เพลง 

กิจกรรม 

• ชูซานได้ส่องสว่างแก่คนทั้งปวงอย่างไร? 
โจซ่ีและครอบครัวของเขาได้ย้ายไปอยู่ในละแวกบ้านหน่ึง เพ่ือนคนใหม่คนแรกของโจซ่ีช่ือเปาโลซ่ึงไม่ 
ได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ ทั้งโจซึ่และเปาโลชอบเล่นฟุตบอล วันหนึ่งเปาโลได้ชวนโจซี่ให้ไปชม 
การแข่งขันฟุตบอลในวันอาทิตย์หห้า โจซ่ีร้ว่าเขาไม่ควรจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลในวันอาทิตย์ แต่เขา 
ก็กังวลว่าหากเขาไม่ไป เขาอาจทำให้เปาโลเล'ยความร้สิกได้ 
• หนูจะทำอย่างไรหากหนูเป็นโจซ่ี? 
โจซ่ีตัดสินใจไปโบสถ์แทนท่ีจะไปดูการแข่งขันฟุตบอล เขาได้เชิญเปาโลให้ไปโบสถ์กับเขาด้วยเปาโล 
ตกลงที่จะไปโบสถ์กับโจซี่ 

• โจซี่ได้เป็นตัวอย่างที่คอย่างไร? 
วันหนึ่งมสตรท่านหนึ่งได้ไปพบผู้สอนศาสนาที่ฮอลแลนด์ เธอได้ขอให้ซิสเตอร์สอนเธอวิธท่ีจะสวดอ้อน-
วอน ผู้หญิงคนนนได้อธิบายว่าอริคและปีเตอร์ลูกชายของเธอได้เข้าร่วมชั้นเรยนปฐมวัยและชอบมาก 
และที่ชั้นเรยนปฐมวัยนี้พวกเขาได้เรยนร้วิธสวดอ้อนวอน 
สต1 ท่านนี้ได้อธิบายว่า ลูกสาวคนเล็กของเธอได้ป่วยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา เธอได้ออกไปจากห้องเป็น 
เวลาสองสามนาทิ และเมื่อเธอกลับมาได้พบว่าอิริคและปีเตอร์ได้คุกเข่าลงที่ข้างเตยงของทารกนี้น 
ปีเตอร์ได้ขอให้พระบิดาบนสวรรค์ให้พรทารกนี้นให้เธอหายเป็นปกติ คุณแม่คใจมากที่ลูกของเธอได้ 
เรยนเวิธสวดอ้อนวอนและต้องการให้ผู้สอนศาสนาสอนเธอถงการสวดอ้อนวอนด้วย ผู้สอนศาสนาได้ 
สอนเธอถงวิธการสวดอ้อนวอน พวกเขามความสุขที่อริคและปีเตอร์ไต้เป็นตัวอย่างที่คให้กับคุณแม่ 
ของพวกเขา 
• อริคและปีเตอร์ไต้ให้แสงสว่างของเขาส่องออกไปอย่างไร? 

เม่ือท่านได้เล่าเร่ืองท้ังหมดแลวให้แสดง เทิยนไขกระดาษท่ีมช่ือ "?" ที่ครอบไว้ด้วยตะกร้า 
กระดาษนน ขอให้เด็กเอาตะกร้ากระคาษออก อธิบายว่าช่ือ T ที่อยู่บนเทิยนไขกระคาษนี้น 
หมายถงใครก็ได้ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีค ขอให้เด็ก ๆ เล่าถงเร่ืองท่ีพวกเขาได้เป็นตัวอย่างท่ีค 
เราสามารถส่องสว่างแกคนทั้งปวง 
ให้อ่าน มัทธิว 5:16 อกคร้ังหน่ึงออกเสืยง เสือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูได้ทรงบอกเราให้ ส่องสว่างแก่คน 
ทั้งปวง เห้นถงความสำคัญของการให้แสงสว่างของเราส่องสว่างแก่คนท้ังปวง ชี้ให้เห็นว่าในฐานะสมา-
ชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย เราควรทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์และ 
ช่วยผู้อื่นทำตามคำสอนนี้นด้วย 
ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "พระเยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง" (เพลงเด็ก หห้า 36) กับเด็ก ๆ Iช่วย1ให้ 
เด็ก ๆ เข้าใจว่าการเป็น "ลำแสง" สำหรับพระเยซูนี้นทรงหมายถง การให้แสงสว่างของเราส่องสว่างออก 
ไปคังที่พระคัมภร์ได้กล่าวไว้ 

บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังจะเล่าสถานการณ์บางอย่างที่จะให้ทางเสือกสองทางที่พวกเขาสามารถทำได้ใน 
แต่ละสถานการณ์ ขอให้เด็กๆ ฟิงอย่างระมัดระวังสำหรับสถานการณ์แต่ละสถานการณ ์หากเป็นการตัดสิน 
ใจท่ีคให้เด็ก ๆ ชูนี้วขี้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถงเทิยนไขกระดาษที่ตั้งอยู่บนเชิงเทิยน หากเป็นการ 
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บทที่ 36 

แผนผัง ลสค. 

กิจกรรม 
เท่ยนไขกระดาษ 

ตัดสินใจที่ไม่คก็ให้พวกเขาเอามออกข้างหนึ่งปิคเท่ยนไขกระดาษไว้ เพื่อเป็นการแสดงว่าได้ซ่อน 
แสงสว่างน้ันไว้ในถัง หลังจากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ัน ให้สนทนาว่าการตัดสินใจใดดกว่าและว่า 
เพราะอะไรมันจงเป็นตัวอย่างของการส่องแสงสว่างของเราออกไป 
ให้ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้หรอท่านอาจสร้างขี้นมาเองก็ได้: 
1. หนูได้เล่นตลอดตอนเช้ากับเพ่ือนในละแวกห้านของหนูและมความสนุกสนานมาก หลังจากตอนเท่ียง 

ได้มเด็กหญิงคนหน่ึงซ่ึงมาเย่ียมครอบครัวท่ีอย่ห้านตรงกันข้ามกับห้านของเขา และมองดูเหมอนเธอ 
ต้องการที่จะเล่นกับหนู หนูจะทำอะไร? 
ก. เนื่องจากหนูและเพื่อนของหนูไม่รู้จักกับเด็กคนนี้น และเธอไม่รู้ว่าหนูกับเพ่ือนได้กำลังเล่นอะไร 

กันอยู่ หนูจงไม่ได้เชิญให้เธอมาเล่นด้วย 
ข. หนูได้พูดกับเพ่ือนของหนู "ให้พวกเราเชิญเด็กคนใหม่มาเล่นกับเราเถอะ ดูเหมอนเธอต้องการเล่น 

กับพวกเรา,, 

2. หนูกำลังเล่นฟุตบอลกับเพ่ือน ๆ ของหนู หนูเตะลูกบอลแรงไปและมันได้ไปถูกหนาต่างเพ่ือนห้านทำ 
ให้กระจกแตก หนูจะทำอะไร? 
ก. หนูเล่าให้เพ่ือนห้านฟ้งว่าหนูกำลังเล่นฟุตบอล และหนูได้เตะลูกบอลไปโคนกระจกและทำให้มัน 

เป็นรอยร้าว หนูได้อธิบายว่าหนูเสียใจและยินดท่ีจะจ่ายค่ากระจกท่ีแตกน้ัน 
ข. หนูไปดูกระจกท่ีแตกน้ัน เน่ืองจากมันแตกไม่มาก หนูจงบอกเพ่ือนของหนูว่าไม,มใครสังเกต หนู 

จงไปเล่นฟุตบอลต่อแต่คราวนี้มความระมัดระวังมากขี้น 
3. หนูเข้าแถวท่ีโรงเรยนเพ่ือรับอาหารกลางวัน (หรอรอท่ีจะเข้าช้ันเรยนปฐมวัย) คนบางคนท่ีอยู่ในแถว 

เร่ิมไม่เอาใจใส่และพากันเล่น เด็กคนหน่ึงท่ีอยู่ข้างหลังหนูได้ผลักหนู หนูจะทำอย่างไร? 

ก. ยนในแถวโดยไม่ผลักใครทั้งนั้น 
ข. ผลักคนที่ผลักหนูสืนกลับไป 

เตอนเด็ก ๆ ว่ามันสำคัญสักเพยงใด ที่จะเป็นตัวอย่างในการเสือกสิ่งที่ถูกต้อง 

สรูป 
ชี้ไปที่แผนผัง ลสด. และบอกกับเด็ก ๆ ว่าเราจะเสือกสิ่งที่ค หากเราได้ทำตามคำสอนของพระผู้ช่วย-
ให้รอด 

กระตุ้นเด็ก ๆ ทุกคนให้เป็นตัวอย่างที่คแก่ผู้อื่นเช่นเดยวกับที่ซูซาน โจซ่ึ และอริคกับปีเตอรได้เป็น 
ตัวอย่างที่คให้กับผู้อื่น 
แจกเท่ยนไขกระดาษให้เด็กแต่ละคน ให้เขิยนช่ึอของเด็กคนน้ันบนเท่ยนไขกระคาษน้ัน 

ช่วยเด็ก ๆ ให้คิคถงวิธท่ีพวกเขาสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคได้ทงท่ีห้าน ที่โรงเรยน และท่ีโบสถ์ 
ให้เด็ก แต่ละคนบอกวิธท่ีเธอหรอเขาสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคได้ในสัปดาห์น้ีคนละหน่ึงวิธิ 
ให้เด็กแต่ละคนเอาเท่ยนไขกระดาษไปที่ห้านเพื่อเสือนพวกเขาให้ส่องสว่างออกไปแก่คนทั้งปวง โดย 
การเป็นตัวอย่างที่ค 
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เป็นพยานกับเด็ก ๆ ถึงความสำคัญของการเป็นตัวอย่างที่ค ท่านอาจต้องการแบ่งปีนประจักษ์พยาน 
ส่วนตัวถึงเรื่องที่ท่านไต้เป็นตัวอย่างที่ค หรอถึงเร่ืองท่ีคนอ่ืนไต้เป็นตัวอย่างท่ีคให'กับท่านท่ีทำให้ท่านไต้ 
เรยนร้ถึงพระเยซูคริสต์ 
รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เลอกทางท่ีถูก" กับเด็ก ๆ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด และทูลพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยเด็ก ๆ ที่จะเป็นตัวอย่างที่คสำหรับ 
ผู้อื่น 
ขณะท่ีเด็ก ๆ กำลังจะออกจากชั้นเรยนของท่าน ขอให้พวกเขาเดินออกไปอย่างเงยบ ๆ โคยชูเทํยนไข 
กระดาษไปข้างหห้าของพวกเขา (หากเด็ก ๆ ต้องรอให้มคนมารับ ให้เด็กเหล่าน้ีแสดงเทิยนไขกระดาษ 
ให้กับคนที่มารับพวกเขา) 

กิจกรรม!สริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หเอใช้เพื่อทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เด็ก ๆ แสดงการตัดสินใจท่ีคกว่าในสถานการณ์ท่ีไต้สนทนากันในหัวข้อ "เราสามารถส่องสว่างแก่ 

คนท้ังปวง" เด็ก ๆ สามารถเล่นบทบาทสมมุติในเร่ืองของซูซาน โจซี่ และอริคกับปีเตอร์ 
2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ทำตามฉัน" ["Do As I'm Doing" (Children's Songbook, p. 276)] 

เน้ือเพลงของเพลงน้ีมอยู่ในตอนทายของหนังสือน้ี ให้เด็ก ๆ ผลัดกันเป็นผู้นำท่ีจะทำตามเน้ือเพลงน้ีน 
โดยการแสดงท่าทางเพ่ือให้เด็กคนอ่ืน ๆ ทำตามหรอไม่ก็ให้เด็กเล่นเกม "ทำตามผู้นำ" โดยให้เด็ก 
แต่ละคนผลัดกันเป็นผู้นำ 

ชี้ให้เห็นว่าในเพลงนี้หรอเกมนี้ทุกคนไต้ทำตามผู้นำ ให้เตอนเด็ก ๆ ว่าเมึ่อพวกเขาเสือกสิ่งที่ถูกต้อง 
พวกเขาไต้เป็นตัวอย่างที่คสำหรับผู้คนที่อยู่รอบข้างของพวกเขา 

3. ร้องหรือพูดคำจากเนื้อเพลง "ส่องไป" (เพลงเด็ก หห้า 76) 

แสงแห่งสวดอ้อนวอนและศรัทธา 
ของฉันแมห้อยหนักหนา 
แต่มประกายคลายสุริยา 
ส่องแสงเจิดจ้าสดใส 

สร้อย: 
ส่องไป ส่องไป ส่องสว่างไสว 

ส่องไป ส่องไป ให้กลายเป็นทิวา 

พระเจ้าตรัสส่ังฉันมิให้ซ่อน 
แสงห้อย ห้อย ของฉันเพราะ 
แสงน้ีนทรงประทานเพ่ือทุกท่าน 
ไต้เห็นประกายเฉิดฉัน 

ประจักษ์พยาน 

เพลง 

178 



สร้อย 
4. ถ ามคำถามทบทวนกับเด็กแต่ละคน โคยการกระซิบอย่างท่ีท่านไค้ทำในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ 

ให้เด็กกระซิบตอบ ให้ชมเชยพวกเขาสำหรับการหัเงและการคิคอย่างระมัคระวัง 
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30 ฉันสามารถเชื่อฟ้ง 
อุดประสงค เพื่อกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์โคยการเชื่อทัเง 

การเตรยม 1. ศกษาพระคัมภรตอไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย อพยพ 20:12 ม'ทธิว 26:36-46 ยอห์น 8:28-29 
และโคโลสี 3:20 และให้คูใน หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 35 

2. ให้ทำแถบคำคำว่า: 

เช่ึอหัเง 
3. ให้เขยนคำว่า ฉันสามารถเชื่อหัเง บนกระดาษเพ่ือติดเส้ือสำหรับเด็กแต่ละคน เตรยมกระดาษกาวหรอ 

เทปหรอเข็มซ่อนปลายเพ่ือท่ีจะติดกระดาษน้ีท่ีเส้ือหรอชุดของเด็ก หรออาจจะใช้เชอกเพ่ือผูกกระดาษ 
ที่ทำขี้นนี้รอบคอของเด็กก็ได้ 

4. เตรยมร้องหรอพูคคำจากเน้ีอเพลงท้ังสามข้อของเพลง "ฉันเช่ือฟิงเร็วพลัน" (เพลงเด็ก หห้า 107) 
เนี้อเพลงนี้มอยู่ในตอนห้ายของคู่มอนี้ 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคํมภร์ไบเบิล 
ข.รูปภาพ 2-51 ห่านกับลูกห่าน รูปภาพ 2-52 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมน (ชุดภาพ 

พระกิตติคุณ 227; 62175) 

6. เ ตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการ1ใช้ 
หมายเหตุถงครู ในกรฌท่มเด็กโต: ท่านอาจตองการใช้กิจกรรมเสริมข้อ 1 เพ่ือเป็นกิจกรรมกระตุ้น-
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้ติดตามผลกับเด็กหากท่านได้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านอาจ 
ต้องการให้เด็ก ๆ เล่าถงวิธท่ีพวกเขาสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

การเชื ่อฟังนำมาซึ่งความสข 
แสดงรูปภาพ 2-51 ห่านกับลูกห่าน ขอให้เด็ก ๆ ถือรูปภาพให้ท่านในระหว่างที่ท่านกำลังเล่าเรื่องของ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เอ็ลเดอร์ธโอดอร์ เอ็ม. เบอร์ตัน โดยใช้คำพูดของท่านเอง ซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนา 
จักรฯ: 
เม่ือธโอดอร์ เอ็ม. เบอร์ตัน อายุไค้เพยงห้าขวบท่านไค้ไปเย่ียมคุณยายท่ีฟาร์ม ธโอดอร์ชอบออกไปนอก 
ห้านที่จะเลนในฟาร์ม ในการมาเย่ียมคร้ังน้ีคุณยายของธโอคอร์ไค้เตอนเขาว่าอย่าไปเล่นใกล้กับแม่ไก่ 
ที่มิลูกไก่เพราะแม่ไก่จะคิดว่าเราจะทำอันตรายลูกของมัน ซึ่งธโอดอร์ก็ไค้สัญญาว่าเขาจะไม่ไปใกล้มัน 
จนเกินไป 
แต่เม่ือธโอคอร์เห็นลูกไก่เล็ก ๆ ที่มองดูราวกับคอกไม้สิเหลองเหล่านี้น เขาคิดว่าเขาจะต้องจับมันสักตัว 
หน่ึง ลูกไก่พากันวิ่งหนเขา แต่แม่ไก่กลับว่ิงเช้ามาและจิกมอเขาควยจงอยปากท่ีแหลมคมน้ีนธโอคอร์ 
รองไห้ว่ิงไปหาคุณยาย 
คุณยายของธโอคอร์กอคเขาไว้จนเขาหยุคร'องไห้และอธิบายให้เขาฟิงว่าแม่ไก่คิดว่าเขาจะทำอันตรายลูก 
ของมัน ซึ่งมันพยายามที่จะปกป้องลูกของมันโดยการจิกเขา 
คุณยายยอมให้ธโอดอร์ออกไปเล่นนอกห้านไต้อก เธอเสือนเขาให้ระวังไม่เช้าใกล้แม่ไก่มากเกินไป 
และไม่เช้าใกล้แม่ห่านต้วยเพราะมันก็มลูกต้วยเหมอนกัน แม่ห่านน้ีนใหญ่กว่าแม่ไก่ คังนี้นมันอาจทำ 
อันตรายคนไต้จริง ๆ หากมันต้องปกป้องลูก ๆ ของมัน ธโอคอร์สัญญาไม่ไปจับลูกห่าน 

ธิโอคอร์อย่ห่างจากแม่ไก่แต่เมื่อเขาเห็นแม่ห่านกับลูก ๆ ของมัน เขาก็เช้าไปใกล้เพ่ือ.จะดูพวกมันให้ชัด 
ขื้น แม่ห่านไต้กางปีกออกย่ืนคอยาวออกมาพร้อมท้ังส่งเสียงร้องเพ่ือไล่เขา ธโอคอร์ตกใจจึงว่ิงเช้าไปใน 
ห้าน (See Theodore M. Burton, "Friend to Friend: Grandmother's Lesson,"Friend, Oct. 1973, 
pp. 18-19) 

การสนทนา • ทำไมคุณยายของธิโอคอร์จึงบอกเขาว่าอย่าเช้าใกล้แม่ไก่หรอแม่ห่านมากเกินไป? 

• ธิโอคอร์ร้สีกอย่างไรเมื่อเขาไม่ไค้เชื่อฟิงคุณยายของเขา? 
• ทำไมเขาจึงร้สิกเช่นนี้น? 
• หนูคิดว่าธิโอคอร์เริยนร้อะไรจากประสบการณ์น้ี? 
บอกเด็ก ๆ ว่าคุณยายของธโอคอร์ไต้บอกเขาว่าเขามคนที่คอยคุ้มครองปกป้องเขาเช่นเคยวกับแม่ไก่ 
และแม่ห่านท่ีคอยปกป้องลูก ๆ ของมัน อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้คอยเฝืาดูและ 
ปกป้องเรา พวกเขาจะสอนเราว่าเราจะต้องทำอะไรเพ่ือให้ปลอดภัยและมความสุข มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรา 
จะเรยนร้ท่ีจะเช่ือฟงพระองค์ 

แถบคำ แสดงแถบคำ "เช่ือฟิง" ให้เด็กพูดคำน้ีออกเสียงดังกับท่านสักสองสามคร้ัง อธิบายว่าเราไค้เช่ือหัเงเม่ือเรา 
ไต้ทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ คุณพ่อคุณแม่ และผู้นำของเราต้องการให้เราทำ 
ให้พูดคำว่า เชอ%ง และให้เด็กทั้งชั้นเรยนพูดซา 

เราสามารถเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรคได้เช่นเสียวกับที่พระเยซูครสต็่ทรงกระทำ 
พระคัมภร อธิบายว่าในพระคัมภร์ไบเบิลไค้สอนว่ามันสำคัญท่ีจะเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์ ให้อ่านช้อความน้ีออก 

เสียงดังจากยอห์น 8:28-29 "เรามิไค้ทำส่ิงใดตามใจชอบ แต่พระบิดาไค้ทรงสอนเราอย่างไร เราทำ 
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ตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ,, 

อธิบายว่า ข้อความนี้เป็นพระคำของพระเยซูคริสต์และว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ต้องการให้พระองค์กระทำ พระองค์ทรงกระทำเฉพาะส่ิงท่ีพระองค์ทรงทราบว่าจะทำให้พระบิดาบนสวรรค์ 
มความสุข 

เร่ืองจากพระคัมภิร์ แสดงรูปภาพ 2-52 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนและให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน มัทธิว 26:36-39 
อย่างย่อ ๆ 

ให้อ่านส่ิงท่ีพระเยซูไค้ทรงกล่าวในการสวดอ้อนวอนของพระองค์โดยให้อ่านออกเสืยงดัง: "โอ้พระบิดา 
ของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไค้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิด" (มัทธิว 26:39) อธิบายว่าพระเยซูไม่ 
ทรงต้องการท่ีจะทนทุกข์ทรมาน หรอตายหากมทางอ่ืนท่ีจะช่วยพวกเราให้กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

ให้อ่านสิ่งที่พระเยซูไค้ตรัสต่อไปนี้ออกเสืยงดัง: "แต่อย่างไรก็ค อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้า 
พระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" (มัทธิว 26:39) อธิบายว่าน้ีหมายความว่าพระเยซูทรงต้ัง 
พระทัยท่ีจะทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการแมว่ามันจะไม่ใช่เร่ืองง่าย อธิบายว่าเราจะไม่ถูกขอให้ 
ทำสิ่งที่ยากดังเช่นที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกขอให้กระทำ อย่างไรก็ตามเราควรทำทุกอย่างท่ีพระองค์ทรงขอ 
ให้เราทำ 
• อะไรห้างท่ีพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงขอให้เราทำ? (คำตอบอาจรวมท้ังการสวดอ้อนวอน รักซึ่งกัน 

และกัน การบัพติศมาและการยนยัน และการเป็นคนซ่ือสัตย์) 

เราสามารถเชื ่อฟังคุณพ่อคุณแม่ของเรา 
การสนทนา อธิบายว่าเม่ือเราเช่ือหัเงพระบิดาบนสวรรค์เราก็จะเช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ของเราค้วย (หากมเด็กบางคนใน 
พระคัมภิร' ชั้นเรยนของท่านไม่ไค้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ให้เปล่ียนบทสนทนาน้ีตามท่ีเห็นสมควร เช่น เด็ก ๆ ควรจะ 

เช่ือหัเงคุณยายคุณย่าของตน) ชี้ให้เห็นว่าพระบัญญัติสิบประการมข้อหนึ่งที่ให้เราเชื่อฟิงคุณพ่อคุณแม่ของ 
เรา ให้อ่านส่วนแรกของ อพยพ 20:12 ออกเสิยงดัง "จงให้เกยรติแก่บิดามารคาของเจ้า" อธิบายว่าการ 
เชื่อหั!งคุณพ่อคุณแม่ของเรฺาเป็นการให้เก็ยรติบิดามารคาอย่างหนึ่ง 
• ทำไมเราจึงควรเชื่อหัเงคุณพ่อคุณแม่? 
ให้อ่าน โคโลสิ 3:20 (เสือนเด็ก ๆ ว่าคำว่าพระเจ้าเป็นอกชื่อหนึ่งของพระเยซูคริสต์) ช่วยเด็ก ๆ ให้จำ 
ส่วนแรกของข้อนี้: "บุตรท้ังหลายจงเช่ือหัเงบิคามารคาของตนทุกอย่าง" 
• หนูรูสิกอย่างไรเม่ือหนูเช่ือห!ง? 
• คุณพ่อคุณแม่ของหนูร้สีกอย่างไรเมื่อหนูเชื่อหัเง? 
ให้เด็ก ๆ ลุกขื้นยนและร้องหรอพูคคำจากเนี้อเพลงทั้งสามข้อของเพลง "ฉันเช่ือฟิงเร็วพลัน" (เพลงเด็ก 
หห้า 107) 

เพลง กระต้นเด็ก ๆ ให้ตัดสินใจท่ีจะเช่ือหัเงพระบิดาบนสวรรค์และคุณพ่อคุณแม่ของเขาเสียต้ังแต่ตอนน้ี 

เรื่องเล่า ให้เล่าเร่ืองของเด็กคนหน่ึงท่ีเธอหรอเขามความสุขเพราะไค้เช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ ท่านอาจต้องการใช้เรื่อง 

ต่อไปนี้: 
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บทที่ 35 

คมขำชอบไปเล่นที่บ้านของเอมอรซึ่งเป็นเพื่อนของเธอ คุณแม่ของคมขำไค้บอกให้คมขำเล่นไต้หนึ่ง 
ชั่วโมง เม่ือคุณแม่ของเอมอรบอกว่าหมดหน่ึงช่ัวโมงแล้ว มันเป็นการยากสำหรับคมขำที่จะกลับ เธอต้อง 
การเล่นเกมที่เธอกับเอมอรกำลังเล่นอยู่นั้นให้จบเกมเสียก่อน คมขำคิดอยู่สักครู่หน่ึงแล้วเธอก็ตัดสินใจ 
ที่จะกลับตามที่คุณแม่ของเธอไต้บอก โดยเธอรบบอกลาเอมอรแล้วก็รบวิ่งกลับบ้านไป 
เม่ือคมขำกลับมาถึงบ้านคุณยายของเธอไต้รอเธออยู่ คุณยายต้องการให้เธอไปนอนค'างที่บ้านของคุณยาย 
และคุณยายก็รบท่ีจะกลับไปบ้าน หากคมขำไม่ไต้กลับมาบ้านตามท่ีคุณแม่ไต้บอกเธอ เธอก็คงมาไม่ทันท่ี 
จะไต้ไปค้างที่บ้านคุณยายเพื่อเป็นการเยี่ยมคุณยาย 
• หนูคิดว่าคมขำรูสีกอย่างไร? 

เห้นว่าเราอาจจะไม่ไต้รับรางวัลที่น่าตื่นเต้นเสมอไปเมื่อเราเชื่อหัเง แต่เราจะมความเสกท่ีเป็นสุขและม 
สันติมาก ความรูสีกน้ีมาจากการท่ีรูว่าเราไต้ทำส่ิงท่ีถูกต้อง 
สรุป 

การให้เด็กมส่วนร่วม เชิญให้เด็กเล่าเรื่องที่พวกเขาไต้เชื่อฟิงและบอกว่าพวกเขารูสีกอย่างไรโดยให้ออกมาเล่าทิละคน หรอ 
ให้พูดถึงวิธท่ีพวกเขาสามารถเช่ือฟิงไต้ในเวลาต่อไป (เช่นการรักษาพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ 
การขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนท่ีจะออกไปเล่นนอกห้าน การช่วยทำความสะอาดห้าน หรอการรบ 
มาทันทที่คุณพ่อคุณแม่เรยกเพยงครั้งแรก) 
ในตอนสุดห้ายของการเล่าของเด็กแต่ละคนให้แจกแผ่นกระดาษท่ีทำไว้น้ีนท่ีเขยนข้อความว่า "ฉันสามารถ 
เช่ือฟิง" ให้เด็กแต่ละคน กระตุ้นให้เด็ก ๆ เก็บกระดาษน้ีไว้ในท่ีท่ีพวกเขาสามารถเห็นไต้ชัดเจนเพ่ือท่ีมัน 
จะไต้เสือนพวกเขาให้จำไต้ท่ีจะเช่ือฟิง แนะนำให้เด็ก ๆ อธิบายกระดาษแผ่นน้ีให้กับครอบครัวของ 
พวกเขาและเล่าให้ครอบครัวทั!งว่าพวกเขาไต้เรยนรูอะไรจากบทเรยนในวันน้ี 

ประจักษ์พยาน แบ่งปันประจักษ์พยานว่าการเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์ และคุณพ่อคุณแม่ของท่านไต้เป็นพรให้กับชิวิต 

ของท่านอย่างไร ท่านอาจต้องการเล่าเรื่องของท่านถึงการเชื่อฟิงว่าทำให้ท่านมความสุขอย่างไร 
กระตุ้นให้เด็ก ๆ เช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถึงน้ี 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เลอกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ี'ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้วาดรูปวงกลมใหญ่บนกระคานโคยมวงกลมเล็กกว่าอกสองวงอยู่ข้างใน (ดูภาพที่แสดงให้ดู) 

อธิบายว่ากิจกรรมน้ีให้วาดรูปตัว X ลงในวงกลมท่ีอยู่ข้างในสุดโดยต้องปิดตาผู้ท่ีจะออกไปวาดให้ปิด 
ตาคนที่อาสาออกไปวาดและให้ปากกาเขยนกระคานกับเขาต้วย เม่ือปิคตาเขาเสร็จแล้วให้จับตัวเขา 
หมุนสักสองสามรอบแล้วพาเขาไปยนอยู่ท่ีหห้ากระดาน ให้เขาเขยนตัว X บนกระคานแล้วให้คนท่ี 
สองออกไปทำโคยปิคตาเช่นกัน ให้เขาวาครูปตัว X ในวงกลมข้างในโคยมการบอกช่วยต้วยเช่นอาจ 
บอกว่า "สงข้ืนไปอกหน่อย" "ตาลงไปอกหน่อย" "ไปทางซ้าย" หรอ "ไปทางขวา" 
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ให้ดูส่ิงท่ีเขาทังสองไค'วาคบนกระคาน และสนทนากันว่ารูปท่ีคนท่ีปิดตาวาดโคยมการเช่ือหัเงคำบอก 
ของเพื่อนที่บอกนั้นคกว่ารูปของอกคนหนึ่งอย่างไร 

• ทำไมคนที่ปิดตา (ชื่อของเด็ก) จึงทำไค้คกว่าเมื่อเขาไค้เชื่อหัเงคำบอกนั้น? 
อนุญาตให้เด็กคนอ่ืน ๆ ที่ต้องการเล่นเกมนี้ออกมาและปิดตาเพื่อที่จะลองเขยนตัว X ในวงกลมท่ีอยู่ 
ข้างในโคยมการบอกจากเด็กคนอื่นๆ 
ชี้ใหเห็นว่าคนที่ถูกปิคตาจะวาดรูปตัว X ในวงกลมไค้คกว่าเม่ือเขาไค้ทำตามคำแนะนำของคนอ่ืน 
ที่มองเห็น อธิบายว่าบางคร้ังพระบิดาบนสวรรค์และคุณพ่อคุณแม่ของเราสามารถเห็นบางส่ิงบางอย่าง 
ไค้ดกว่าเรา พวกท่านจงให้คำแนะนำเพ่ือท่ีจะช่วยเรา เม่ือเราเช่ือหัเงพระบิดาบนสวรรค์และเช่ือหัเง 
คุณพ่อคุณแม่ของเราเราจะมความสุข 

2. ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้โดยใช้ถ้อยคำของท่าน: 
มานะชอบไม้ขดมากหากมเท่ยนไขกระดาษห?อมอะไรท่ีจะต้องจุด เขาต้องการท่ีจะช่วยทำ บางคร้ัง 
คุณพ่อคุณแม่ก็ยอมให้เขาจุดไฟโดยพวกท่านมักจะยนอยู่ใกล้ ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าเขาทำอย่างระมัดระวัง 
วันหนึ่งเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ไค้อยู่ที่ในห้องนั้น มานะไค้มองเห็นกล่องไห้ขดวางอยู่บนโต๊ะ เขาคิดว่า 
มันคงจะสนุกมากหากไค้จุดไม้ขิคทุกก้านค้วยตัวของเขาเอง เขาคิดว่าเขาจะต้องระมัดระวังอย่าง 
แน่นอน 
และแลวมานะก็คิคถงเร่ืองท่ีคุณแม่ไค้บอกเขาหลายคร้ังท่เคยวว่าไม้ขคไม่ใช่ของเล่น และเขาต้องไม่ 
ใช้มันโดยไม่ไค้รับอนุญาต มานะจึงริบเบอนหห้าหนจากกล่องไม้ขดนั้นเสืยแล้วรบวิ่งออกไปเล่น 
ข้างนอก 
คุยกับเด็กถงผลที่ตามมาที่อาจจะเกิดขื้นไค้หากมานะไค้เอากล่องไม้ขดนั้นมาจุด เห้นว่าการเช่ือหัเง 
ของมานะไค้ช่วยเหลอครอบครัวอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่มใครรูเรื่องนี้ก็ตาม 
ท่านอาจต้องการสนทนาต่อไปโดยถามว่า: 

• มานะควรจะทำอย่างไร หากพี่ชายของเขาไค้บอกให้เขาเอาไม้ขดนั้นไปที่ห้องนอนเพื่อที่จะเล่น 
กับมัน? 
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บทที่ 36 

อธิบายว่าเม่ือรใครสักคนหน่ึงิบอกให้เราทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเราไม่ควรจะเช่ือเขา พระบิดาบนสวรรค์ไม่ 
ทรงคาดหวังให้เราเช่ือคนท่ีบอกเราให้ทำส่ิงท่ีฝ็ค 

3. ให้เตรยมกระดาษเป็นช้ิน ๆ โคยมคำแนะนำต่อไปน้ีเขยนไว้บนกระดาษเหล่าน้ัน: 

• ลบกระคาน 
• จับมอทักทายกับทุกคนที่อยู่ในชั้นเรยน 
• รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ทำตามฉัน" ("Do As I'm Doing") 
• ให้พูดบางสิ่งบางอย่างที่แสดงถึงความเมตตากรุณาต่อคนในชั้นเรยน 
• ให้บอกส่ิงท่ีพวกเขารูสีกขอบคุณมาห้าอย่าง 
. ให้แสดงท่าทางถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำเพื่อสมาชิกของครอบครัวในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถง 
ให้เอากระดาษเหล่านี้ใส่ไว้ในภาชนะ ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันออกมาหยิบกระดาษท่ีอยู่ในภาชนะน้ัน 
แล้วให้เชื่อฟิงโดยการทำตามข้อความที่เขยนไว้บนกระดาษนั้น 

4. ก่อนเริ่มชั้นเรยนให้เตรยมปริศนาบอกใบ้เพื่อให้ค้นหาสมบัติที่อยู่ในชั้นเรยน ซึ่งคำบอกให้แต่ละครง 
ควรจะนำไปสู่การบอกให้อันต่อไป และจนในท่ีสุคคำบอกให้อันสุดท้ายจะนำไปสู่สมบัติท่ีซ่อนอยู่ 
เพื่อเป็นการช่วยให้เด็กสามารถหาสมบัติไค้พบ 
ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่า พวกเขาจะต้องเช่ือฟิงคำแนะนำอย่างไรในคำบอกให้แต่ละคร้ังจงจะทำให้ 
สามารถหาสมบัติไค้พบ ให้อ,านคำบอกใบ้ออกเสืยงเม่ือเร่ิมค้นหาสมบัติ 
หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไต้จบการเล่นเกมหาสมบัติแล้วให้บอกพวกเขาว่า หากเราเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์ 
พระองค์จะทรงประทานสมบัติท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคให้แก่เราะ นั่นคอพระองค์จะทรงให้เราไค้อยู่กับพระองค์ 
ตลอดไป 

5. ให้ทบทวนเร่ืองของโนอาและเรอของเขาตามท่ีพบใน ปฐมกาล 6-8 อธิบายว่าเน่ืองจากโนอาเช่ือฬง 
ท่านและครอบครัวของท่านจึงปลอดภัยจากนั้าท่วม ให้กระต้นเด็ก ๆ ให้เช่ือตงพระบัญญัติของพระผู-
เป็นเจ้าเหมอนอย่างที่โนอาไค้เชื่อหัเง 
ให้แจกภาพตัดให้กับเด็กแต่ละคนในช่วงห้ายของช้ันเรยน ให้เด็ก ๆ ระบายสีรูปเรอและวาดรูปท่ีแสดง 
ว่าพวกเขาจะสามารถเชื่อตงในเรื่องอะไรไค้ห้าง 
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ฉันจะเชื่อฟังกฎหมาย 31 
จดประสงค เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพ และการเช่ือตงกฎหมายของห้านเมอง 

การเตรยม 1. ศกษามัทธิว 22:15-22 และหลักแห่งความเช่ือข้อ 12 
2. เตรยม ซอลท์ โค (Salt Dough) หรอดินน้ํามันธรรมชาติให้มากพอท่ีเด็กแต่ละคนจะได้คนละเล็ก 

ห้อย สูตรการทำซอลท' โค มอยู่ท่ีหห้า 51 (หากไม่สามารถหาแป้งซอลทํ' โด ได้ไห้เอาดินสอเทยน 
และกระคาษสำหรับเด็กแต่ละคนที่จะใช้) 

3. บนกระดาษให้เขยนสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย และระเปียบของสังคมในเร่ืองท่ีเด็ก ๆ คุ้นเคย 
ให้บรรยายอย่างห้อยท่ีสุคสถานการณ์หนงสำหรับเด็กคนหน่ึงในช้ันเรยน และให้ไส่หมายเลขของสถาน-
การณ์ ให้ใช้สถานการณ์ช้างล่างน้ีหรอท่านอาจสร้างสถานการณ์ของท่านเองท่ีคิคว่าเหมาะสมกับเด็กใน 
ชั้นเรยนของท่าน: 
• หนูกำลังจะไปโรงเรยนสาย หากหนูเดินช้ามถนนท่ีตรงกลางของช่วงติกแทนท่ีจะไปข้ามท่ีทางคน 

เดินข้าม หนูจะไปถึงโรงเรยนเร็วขน หนูจะทำอย่างไรหากหนูเช่ือตงกฎหมาย? 

• หนูไปซ้ือของกับคุณพ่อและขอซ้ือขนมหน่ึงช้ิน คุณพ่อของหนูไม่ให้ และในขณะท่ีท่านกำลังย่งอยู่ 
กับการจ่ายเงินอยู่นี้นหนูเห็นว่าจะไม่มใครเห็นหากหนูจะแอบเอาขนมนี้นใส่กระเป้า หนูจะทำ 
อย่างไรหากหนูเช่ือตงกฎหมาย? 

• หนูพาสุนัขของหนูออกไปเดินเล่นโดยใช้โซ่จูง หนูไปถึงสนามเด็กเล่นและต้องการท่ีจะเล่นและ 
เห็นว่ามป้ายเขิยนไว้ว่า "ไม่อนุญาตให้นำสุนัขมา" หนูมองดูไม่เห็นมผู้ใหญ่และหนูคิดว่าหนูจะเอา 
สุนัขผูกไว้กับต้นไมในขณะที่ไปเล่น หนูจะทำอะไรหากหนูเช่ือตงกฎหมาย? 

• หนูกำลังจะข้ามถนนท่ีมไฟแดง ไม่มรถมาและก็ไม่มใครอยู่ท่ีตรงน้ีน แต่ไฟไต้บอกให้หยุดรอ หนู 
จะทำอะไรหากหนูเช่ือตงกฎหมาย? 

• หนูอยู่ท่ีห้องสมุดและมหนังสือท่ีหนูอยากจะยมแต่หนูลมเอาบัตรห้องสมุดมาจากห้าน ไม่มบรรณา-
รักษ์อยู่ที่โตะหน้าห้องสมุดและไม่มใครเห็นหนูออกไปโดยเอาหนังสือออกไปต้วย หนูจะทำอะไร 
เพื่อเป็นการเชื่อตงกฎหมาย? 

4. ให้เตรยมกระดาษเป็นช้ิน ๆ มจำนวนช้ินเท่ากับสถานการณ์ท่ีท่านมอยู่ ให้ใส่หมายเลขกระดาษเหล่าน้ี 
แล้วเอาใส่ไว้ในอ่างหรอตะกร้า 

5. ให้ทำป้ายกระดาษติดอกเส้ือสำหรับเด็กแต่ละคน: 
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6. ให้ทำแถบคำต่อไปนี้: 
เราเชึ่อในการเคารพกฎหมาย 

7. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล 
ข. เหรยญ (ท่ีมรูปผู้นำของประเทศ หากสามารถหาได้) 
ค. เข็มกลัด สกอตเทป หรอเชอกท่ีจะติดป้ายกระดาษท่ีทำไว้ติดอกเส้ือน้ีนสำหรับติดให้กับเด็กแต่ 

ละคน 
ง. รูปภาพ 2-53 จงถวายแก่ซิซาร์ 

8. เ ตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

กฎระเบียบและกฎหมายสามารถชวยเราได้ 
แจกแป้งซอลท์ โค (ดินน้ีามันธรรมชาติ) ให้กับเด็กแต่ละคนแลัวให้พวกเขาปีนเป็นรูปสัตว์เล้ียงในฟาร์ม 
(หากหาแป้งซอลท์ โคไม,ได้ หรอกิจกรรมน้ียากเกินไปสำหรับพวกเขาให้แจกกระดาษและดินสอเท่ยน 
ให้พวกเขาวาดภาพสัตว์ท่ีเล้ียงในฟาร์ม ให้คัดแปลงบทเรยนตามท่ีเห็นสมควร) 
ให้แสคงรูปภาพสัตว์ท้ังหมดท่ีมบนโต๊ะหรอบนพ้ืน อธิบายว่าคนเล้ียงสัตว์ต้องให้การดูแลสัตว์เป็นอย่างด 
โดยการให้อาหาร นี้าและการปกป้องพวกมัน หากสัตว์เดินออกไปเพ่นพ่านตามใจชอบพวกมันจะหลง 
หายไปและอาจได้รับอันตราย 

• เราสามารถทำอะไรได้ห้างเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เหส่าน้ีออกไปเพ่นพ่าน? (ทำรั้ว) 
ให้กล้ิงแป้งซอลท่' โคบนโต๊ะโดยใช้มอเพ่ือทำให้เป็นเส้นเชอกยาว ให้เอาไปส้อมรอบสัตว์เพ่ือแสดงเป็น 
รั้ว อธิบายว่าร้ัวเป็นส่ิงท่ีคเพราะมันป้องกันสัตว์ไว้ให้ได้รับความปลอคภัย (ให้ปล่อยรูปสัตว์วางไว้เช่น 
นี้น,ในระหว่างการสอนบทเรยน ในตอนห้ายของบทเรยนจึงค่อยให้เด็กเอาสัตว์ของตนกลับห้านได้) 
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อธิบายว่าเรามส่ิงท่ีจะช่วยเราให้ปลอดภัยด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เรยกว่ากฎหมายและกฎระเปียบ กฎหมาย 
และกฎระเปียบเป็นเหมอนรวเพราะมันป้องกันเราไม่ให้ทำส่ิงท่ีจะเป็นอันตราย หรอส่ิงท่ีจะทำให้เราหรือ 
คนอ่ืนไม่มความสุข เมื่อเราเชื่อตงกฎหมายและกฎระเปียบแลวมันจะทำให้เรามความปลอดภัยและม 
ความสุข 

การสนทนา ให้เสือกเกมท่ีเด็กทุกคนในช้ันเรยนของท่านคุ้นเคย เช่น เกม ทิค-แทัค-โท หรือเกมอ่ืน ๆ ที่!',จักกันค 
ในห้องท่ีของท่าน ให้เด็ก ๆ บอกท่านถงกติกาการเล่นเกมน้ีและให้สนทนากันว่าจะเป็นอย่างไรหากท่าน 
ไม่ได้พยายามที่จะเล่น โดยเชื่อตงกติกาช่วยให้เด็กเข้าใจว่ากติกาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เกมได้ 
รับความสำเร็จและสนุกสนานในการเล่น 
• มกติกาอะไรอกนอกจากกติกาการเล่นเกม? 

• มกติกาอะไรห้างในห้านของท่าน? 

ให้เด็กแต่ละคนบอกกฎระเปียบท่ีครอบครัวของเขาหรือของเธอม เช่น "เอาของเล่นไปเก็บทันทิเม่ือเล่น 
เสร็จแล'ว" ในขณะท่ีเด็กได้บอกถึงกฎระเปียบน้ีนให้ถามว่า: 
• กฎระเปียบน้ีได้ช่วยหนูอย่างไรห้าง? 
เม่ือเด็กแต่ละคนได้บอกถึงกฎระเปียบในครอบครัวของพวกเขาแล้ว ให้ช้ีให้เห็นว่ามกฎระเปียบอ่ืนท่ี 
นอกเหนอจากกฎระเปียบท่ีมในห้านด้วย 

• มกฎระเปียบอะไรห้างท่ีโรงเรยน? ที่ห้องเรยนปฐมวัย? 
• กฎระเปียบเหล่าน้ีได้ช่วยหนูอย่างไร? 
ประเทศของ!รามกฎหมาย 

เรองเล่า และ อธิบายว่าเรามกฎระเปียบของประเทศเช่นเคยวกันกับที่มกฎระเปียบของบาน ของโรงเรยนและของ 
การสนทนา ปฐมวัย เรามกฎหมายสำหรับเมองและประเทศของเรา กฎหมายได้ช่วยเราและคุ้มครองเราเช่นเคยวกันกับ 

ที่กฎระเปียบได้คุ้มครองเราที่ห้าน ที่โรงเรยน และท่ีปฐมวัย ให้เล่าเร่ืองของเด็กคนหน่ึงถึงเร่ืองท่ีกฎหมาย 
ได้คุ้มครองและได้ช่วยเราเมื่อเราได้เชื่อตงอย่างไร ให้ใช้เร่ืองต่อไปน้ีหรืออาจจะสร้างเร่ืองของท่านเอง 
ก็ได้: 
เจอร์รี่อยากได้สุนัขเป็นของตนเอง ดังนี้นเขาจงเสืกตื่นเตนมากเมื่อเขาได้ลูกสุนัขตัวหนึ่งเป็นของขวัญ 
วันเกิด เขาตงช่ือให้มันว่าพอล เจอร็ร่็และพอลมความสนุกสนานด้วยกันมาก 
ในเมองของเจอร'รี่ได้มกฎหมายที่ระบุว่าสุนัขทุกตัวที่ไม่ได้ถูกขังไว้ในเวจะต'องล่ามด้วยโซ่ วันหนึ่ง 
เจอร์รี่ตัดสินใจที่จะพาสุนัขของเขาไปที่ห้านเพื่อน แต่เขาไม่สามารถหาโซ่เพื่อจูงมันเวลาพาเดินไป 
ด้วยกันได้ และห้านเพ่ือนอยู่ไม่ไกลนักเขาจงพามันไปโดยไม่ได้ใส่โซ่ 

ในขณะท่ีเดินไปตามถนนน้ีน สุนัขของเขาได้เห็นแมวตัวหนึ่งอยู่ที่อกด้านหนึ่งของถนน ก่อนที่เจอรรี่จะ 
ได้ตระหนักว่าจะเกิดอะไรขื้นก็สายไปเสียแล้ว เม่ือสุนัขของเขาได้ว่ิงตามแมวตัวน้ีนไปและถูกรถทับ 
เจอร์ร่ีได้คุ้มสุนัขของเขากลับห้านด้วยน้ีาตานองหห้า คุณแม่ของเจอร็รี่ได้พาไปหาลัตวแพทย์เพื่อรักษา 
ขาของสุนัขของเขาที่หักนี้น 
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เม่ือเขากลับไปบ้าน คุณแม่ไค้บอกว่าพอลอาจตายไค้ เจอรร่ืไค้ตระหนักว่าหากเขาเช่ือฟิงกฎหมายและ 
ใช้โซ่จูงสุนัขเมื่อตองพาออกไปเดินข้างนอกพอลก็จะไม่ไค้รับบาดเจ็บเจอรร็่ไค้ตระหนักว่ามกฎหมายไว้ 
เพื่อปกป้องเขาและสุนัขของเขา และเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ฝ่าแนกฎหมายอกเลย 

• ทำไมพ่านจงคิดว่าเมืองของเจอร์รี่มกฎหมายเกี่ยวกับการให้สุนัขมโซ่จูง? 
• อุบัติเหตุของพอลจะสามารถป้องกันไค้อย่างไร? 
• ทำไมเราจึงมกฎหมายและกฎระเปียบที่เราต้องทำตาม? 

การสนทนา อธิบายว่ากฎหมายไค้สรางข้ีนเพ่ือช่วยและเพ่ือป้องกันเรา ขอให้เด็ก ๆ บอกกฎหมายท่ีรูกันท่ัว ๆ ไปใน 
เขตห้องที่ของท่าน ให้สนทนากันถงกฎหมายเหล่าน้ันท่ละข้อแล้วให้เหตุผลว่าทำไมจึงมกฎหมายน้ัน 
ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายแต่ละประเภทไค้ช่วยเราอย่างมาก 
กฎอราจร 
• ให้หยุดท่ีป้ายหยุดทุกป้าย สิ่งนี้จะช่วยเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
• ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่จำกัดความเร็วของรถ กฎหมายจำกัดความเร็วไค้บัญญัติขี้นเพื่อผู้คนจะไค้ 

ขับรถอย่างปลอดภัยและจะสามารถที่จะหยุดไค้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ฉุณฉิน 

กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
• ให้เอาสัตว์เล้ียงของเราผูกโซ่หากมันไม่ไค้อยู่ภายในร้ัว กฎหมายให้ผูกโซ่สัตว์เล้ียงก็เพ่ือป้องกัน 

มันจากการไค้รับอันตราย (เช่นท่ีเกิคข้ีนกับสุนัขของเจอรร) และป้องกันผู้คนให้ปลอดภัยจากสัตว์ 
นั้นและจากการถูกสัตว์นั้นทำลายข้าวของค้วย 

• ไม่ทารุณสัตว์ กฎหมายข้อน้ีป้องกันไม่ให้สัตว์ไค้รับการทารุณ 
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล 
• กฎหมายห้ามลักทรัพย์ หากเราเอาของของคนอ่ืนไปเจ้าของก็จะไม่มความสุข 

• กฎหมายห้ามทิงขยะ เพ่ือท่ีเมืองของเราจะไม่น่าเกลยคและไม่เป็นระเปียบ คุณพ่อคุณแม่ของเราอาจ 
ต้องจ,ายเงินเป็นค่าทำความสะอาดนี้น (โดยทางการเสียภาษ) 

พระเยซูคริสต์ทรงฅ้องการใหเราเชื ่อฟังกฎ 
การสนทนา • ภาษคออะไร? 

อธิบายว่าภาษคอ เงินท่ีเราจ่ายให้กับรัฐบาลเพ่ือช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก,ทุกคน 
เช่น ตำรวจ เจ้าหห้าท่ีคับเพสิง ถนน และโรงเรยน ให้สนทนากันอย่างส้ัน ๆ ว่าจะเป็นอย่างไรหากไม่ม 
สิ่งเหล่านี้ อธิบายว่าเรามกฎหมายภาษีเพ่ือทำให้แน่ใจว่าทุกคนไค้ช่วยจ่ายเพ่ือส่ิงเหล่าน้ี 

เร่ืองจากพระคมภร์ อธิบายว่าผู้คนในสมัยของพระเยซูคริสต์ก็มกฎหมายภาษีค้วยเช่นกัน แสดงรูปภาพ 2-53 ถวายแก่ซซ่าร์ 
และให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน มัทธิว 22:15-22 
อธิบายว่าผู้คนไค้ถามพระเยซูว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินบริจาคให้กับประเทศของเขาหรอไม่ เงินบริจาคก็ 
เหมือนกับภาษี 
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บทที่ 36 

แสดงเงินเหรยญที่ท่านไค้เตรยมมา อธิบายว่าพระเยซูไค้ทรงขอให้ผู้คนแสดงเงินเหรยญให้กับพระองค์ 
พระองค์ไค้ช้ีให้เห็นว่าท่ีเงินมรูปของซิซ่าร์ซ่ึงเป็นผู้นำประเทศ (ให้ช้ีไปท่ีเหรยญเงินท่ีท่านไค้เตัรยมมา 
หากเป็นชนิดท่ีมรูปของผู้นำประเทศอยู่บนเหรยญน้ันก็ให้ช้ีไปท่ีรูปน้ัน) ให้อ่านส่ิงท่ีพระเยซูไค้ทรงบอกผู้ 
คนตามท่ีพบในมัทธิว 22:21 (ให้เร่ิมอ่านตรงท่ีว่า แล้วพระองค์ตรัส) อธิบายว่าพระเยซูไค้ทรงบอก 
พวกเขาว่าพวกเขาควรเช่ือกฎหมายของประเทศและพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูทรงสอน 
พวกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเชื่อกฎหมายของประเทศ 

เราเชื ่อในการเชื ่อฟังกฎหมาย 
แถบคำ ให้อ่านประโยคที่อยู่บนแถบคำออกเสียงดัง อธิบายว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักแห่งความเชื่อข้อที่ 

สิบสอง ซึ่งเป็นข้อความหนึ่งที่ศาสนาจักรฯ มความเช่ือ 
ให้เด็ก ๆ ในช้ันเรยนพูดข้อความน้ีค้วยกันสักสองสามคร้ัง 

เกม ให้วางแผ่นรายการท่ีจดสถานการณ์ต่าง ๆ กันเอาไว้นี้น และวางชามอ่างหรอตะกร้าท่ีมตัวเลขน้ีนไว้บน 
พื้นหรอโตะ บอกช้ันเรยนว่าตอนน้ีพวกเขาจะไค้เล่นเกม "การเช่ือตงกฎหมาย" แล้วให้ไปน่ังท่ีข้างหลัง 
รอสักสองสามนาทหากไม่มใครพูดอะไรให้ถามช้ันเรยนว่า: 
• ทำไมจงไม่มใครเล่นเกม? (เพราะไม่มใครรูกติกาการเล่น) 
หากเด็ก ๆ พยายามท่ีจะเข้าใจสถานการณ์ โดยการเอาหมายเลขมาเรยงกันตามลำดับให้ชมเชยพวกเขา 
แล้วถาม: 
• หนูกำลังเล่นเกม "การเช่ือตงกฎหมาย" หรอ? 

• ทำไมถึงไม่เล่นล่ะ? 
ชี้ใหเห็นว่ากฎหมายและกฎระเบยบจะเป็นตัวช่วยเราและนำทางเรา ให้อธิบายกติกาการเล่นเกม: 

1. ให้หยิบหมายเลขออกมาจากชามอ่างหรอตะกร้านี้น 

2. ให้ผลัดกันออกมาเล่นโดยเริ่มจากคนที่หยิบไค้หมายเลขหนึ่งก่อน 
3. ให้ยนคอยในระหว่างที่จะเป็นทืของตนเองที่จะเล่น 
4. ให้เอาหมายเลขของหนูให้คุณครู แล้วให้ตอบคำถามของคุณครูโดยไม่มการช่วยเหสือจากเด็กคนอ่ืน 

5. ให้นั่งรอที่เก้าอี้ก่อนถึงทิตัวเองที่จะเล่นและให้นั่งรอที่เกาอี้เมื่อเล่นทของตัวเองเสร็จแล้ว 

ให้อ่านสถานการณ์ให้เด็กคนนั้นตามหมายเลขที่ตรงกันกับที่เขาจับไค้นั้น 
เม่ือเด็กแต่ละคนไค้ตอบคำถามแล้วให้เอาป้ายกระดาษท่ีทำไว้สำหรับติคหห้าอกน้ันให้เขา ให้ชมเชยเด็ก 
สำหรับคำตอบที่คและสำหรับความคิดที่คของพวกเขา 
สรป 

การให้เด็กมส่วนร่วม ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะตอบว่าอย่างไร หากครอบครัวของพวกเขาถามเขาเก่ียวกับเร่ืองกระดาษท่ีติด 
หห้าอกน้ัน ในขณะท่ีพวกเขาไค้ตอบคำถามของท่านน้ันให้เนนถึงความสำคัญของการเช่ือตงกฎหมายเพ่ือ 
ความสุขในการอยู่ร่วมกันของทุกคน 
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ปร ะจักษพยาน เป็นพยานว่ากฎหมายถูกร่างขนเพอเปนประโยชนสำหรับเรา ท่านอาจต้องการแบ่งปีนประจักษ์พยานถง 
เร่ืองท่ีท่านรูสีกกตัญญท่ีตนเองไต้เช่ือฟิงกฎหมาย เสือนเด็ก ๆ ให้เช่ือหัเงกฎหมายของประเทศและพระ-
บัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ 

กระตุ้นให้เด็กเสือกที่จะเชื่อฟ้งกฎหมายลักหนึ่งข้อในระหว่างสัปดาห์นี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด แนะนำให้เขาสวดขอความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือท่ีเขา 
จะจำกฎตาง ๆ ไดและ1ท่ีจะเช่ือฟิงกฎหมาย 

กิจกรรมเสริม ให้เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีตามท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรม 
เสริมน้ีในบทเรยน หรออาจใช้เพ่ือทบทวนหรอเพ่ือเป็นการสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลา 
ชั้นเรยน" ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู" 

1. ช่วยให้เด็กท่องจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสอง "เราเช่ือในการข้ืนอยู,กับกษัตริย์ ประธานาธิบคิ ผู้ปก 
ครอง และผู้พิพากษา ในการท่าตาม การยกย่องและการสนับสนุนกฎหมาย" ให้อธิบายคำทุกคำท่ีคิด 
ว่าเด็กไม่คุนเคยหรอไม่เข้าใจ 
เด็กที่ยังเล็กอาจสามารถจำไต้เฉพาะข้อความของหลักแห่งความเชื่อนี้ เฉพาะเท่าท่ีมบนป้ายกระดาษ 
ที่ติดหห้าอกของเขา "เราเช่ือในการเช่ือทัเงกฎหมาย" 
ท่านอาจต้องการรองเพลง "The Twelfth Article of Faith" (Children's Songbook, p. 131) เพ่ือ 
ช่วยให้เด็กจำไต้ 

2. ถามเด็ก ๆ ถงกฎระเบยบภายในห้านลักห้าข้อท่ีครอบครัวอาจต้องมเพ่ือช่วยให้สมาชิกของครอบครัว 
ปลอดภัยและมความสุข ให้เด็กแต่ละคนชูน้ีวข้ีนท่ละน้ิวเม่ือมการบอกถงกฎเหล่าน้ีนแต่ละข้อ เม่ือไต้ 
บอกกฎท้ังห้าข้อหมดแล้วและเด็กไต้ชูน้ีวท้ังห้าแล้ว ให้เอามือเด็กวางไว้บนกระคานแล้วเอาชอล์คขิค 
รอบมือของเขาให้เป็นรอยน้ิวมือท้ังห้าบนกระคาน ให้เขยนช่ือเด็กคนน้ีนไว้ท่ีรอยมือท่ีวาดออกมาน้ีน 
ขอบคุณเด็กสำหรับมือท่ีช่วยเหลอของพวกเขา และกระตุ้นให้พวกเขาจำไต้และเช่ือฟิงกฎระเปียบของ 
ห้านของพวกเขา 

3. ให้เล่นเกมแสดงน้ิวมือกับเด็ก ๆ ดังต่อไปนี้: 

ฉันหยุด ( ให้ชูมอทั้งสองขน เอาค้านอุ้งมอยื่นออก ไปเหมอนจะห้ามบางสิ่งบางอยาง) 
ฉันมองดู (เอามอปีองตาเพื่อทำทาดู) 
ฉันทัเง (เอามอป้องฬ) 
และหากเป็นเช่นน้ีฉันจะแน่ใจว่าฉันรู ( ขยับนิ้วมอพริ้ว ไปมา) 
ที่ฉัน (ชี้ที่ตัวเอง) ไต้ทำอย่างปลอดภัย 
ไม่ว่าฉันจะไปไหน (ยื่นแขนทั้งสองออก ไปเพื่อแสดงถงสถานที่) 
ฉันข้ามถนนที่ตรงทางห้าลายเท่านี้น (เอาแขนกอดอก) 
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ไม่ใช่ข้ามท่ีไหนก็ไค้ (ส่ายศีรษะไปมา) 
ฉันมองคูข้างหน้า (เอามอปีองตาเพื่อทำท'าศู) 
ฉันคิดก่อนทำ (เอาฝามอตบที่ศีรษะเบา ๆ ) 
แล้วฉันค่อยกาวเดิน (เคินยื่ายู่กับที่) 
เสือนเด็กถงความสำคัญของการทำตามกฎจราจร 

บทที่ 35 
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32 รักซึ่งกันและก้น 
จุดประสงค เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ได้ และแสดงความรัก 

โดยการช่วยเหลอผู้อื่น 

การเตรึยม 1. ให้ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนต้วย มาระโก 6:34-44 ลูกา 17:11-19 ยอห์น 
13:15; 34-35 และ 3 นไฟ 17 

2. ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจสำหรับกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ 
3. ให้ถ่ายเอกสารหรอทำสำเนาลอกรูปปริศนารูปหัวใจชุด "เหมอนเราได้รักเจ้า" ("As I Have Loved 

You") สำหรับเด็กแต่ละคน ปริศนารูปหัวใจรอยู่ในตอนห้ายของบทเ1ยนหากเป็นไปไต้ ให้ถ่ายเอก 
สารหรอทำสำเนาลอกรูปปริศนาน้ีบนกระดาษสีให้ตัดปริศนาน้ีนออกเป็นช้ิน ๆ ตามจุดไข่ปลาท่ีมน้ีน 

4. เต'รยมรองหรอพูดคำจากเน้ีอเพลง "จงรักกันและกัน" (เพลงเด็ก หห้า 72) และเพลง "พระเยซูตรัส 
จงรักทุกคน" (เพลงเด็ก หห้า 37) เฟ้อเพลง "จงรักกันและกัน" มอยู่ตอนห้ายของคู่มือน้ี 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคํมภิร์ไบเบิลและพระคัมภิร์มอรมอน 
ข. กาวหรอสิ่งที่จะใช้ติด 
ค. รูปภาพ 2-36 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ รูปภาพ 2-45 คนโรคแอนสิบคน (ชุดภาพพระ-

กิตติคุณ 211; 62150) รูปภาพ 2-47 ทรงเล้ียงอาหารคนห้าพันคน (62143) รูปภาพ 2-54 พระ-
กระยาหารม้ือสุดห้าย (ชุดภาพพระกิตติคุณ 225; 62174) 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

มนสำคญที่จะเปีนที่ร้ก 
แสดงรูปหัวใจกระดาษขนาดใหญ่ท่ีเตรยมมาน้ีนกับเด็ก ๆ 

• หนูคิคถงอะไรเม่ือหนูเห็นรูปหัวใจ? (ความรัก) 

• หนูรูได้อย่างไรว่าใครคนหน่ึงรักหนู? 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรึยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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ให'เด็ก ๆ เล่าถงเร่ืองคนท่ีรักเขา (เช่น สมาชิกของครอบครัว เพื่อน ๆ และคุณครูปฐมวัย) และบอกว่า 
ผู้คนเหล่านี้ไค้แสดงความรักอย่างไร 

• หนูรูสกอย่างไรเม่ือผู้คนแสคงว่าเขารักหนู? 

• หนูคิดว่าคนอื่นจะร้สีกอย่างไรเมื่อหนูแสคงความรักต่อเขา? 

ชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนต่างต้องการที่จะร้ว่าเราเป็นที่รักของคนอื่น 
พระเยซูทรงสอนเราใหร้กซึ่งกันและกัน 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าก่อนท่ีพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่บนโลก ผู้คนเชึ่อในกฎ "ตาต่อตา" นี่หมายความว่าผู้คนที่ 
หยาบคายต่อเราหรอไม่เป็นมิตรกับเรา เราก็จะสามารถหยาบคายหรอไม่เป็นมิตรตอบพวกเขา อธิบายว่า 
เมื่อพระเยซูไค้เสด็จมายังโลกนี้พระองค์ไค้ทรงสอนผู้คนผิดไปจากวิธที่พวกเขาเคยทำ 

เร่ืองจากพระคมภร์ แสดงรูปภาพ 2-54 พระกระยาหารม้ือสุดห้าย อธิบายว่าก่อนท่ีพระเยซูจะทรงถูกตรงกางเขนพระองค์ 
ทรงพบกับสานุศิษย์ของพระองค์และพวกเขาไค้รับประทานอาหารคาร่วมกัน อาหารม้ือน้ีไต้ถูกเรยกว่า 
พระกระยาหารม้ือสุดห้าย ในระหว่างรับประทานอาหารน้ีพระผู้ช่วยให้รอดไค้บอกสานุศิษย์ของพระองค์ว่า 
ในไม่ช้าพระองค์จะทรงจากพวกเขาไป และพระองค์ทรงให้คำแนะนำบางอย่างกับพวกเขา 
แสดงพระคัมภรไบเบิลและให้อ่านยอห์น 13:34-35 ออกเสียงดัง อธิบายว่าส่ิงน้ีเป็นพระคำของพระเยซู 
ให้อ่านส่วนแรกของช้อท่ี 34 ออกเสียงดังอิกคร้ัง (ต้ังแต่ตอนค้นท่ีว่า รักซึ่งกันและกัน) 
• พระบัญญัติคออะไร? 

ชี้ให้เห็นว่าในพระคัมภร์นี้พระเยซูไม่ไค้เพยงแค่แนะนำให้เรารักซึ่งกันและกันเท่านั้น พระองค์ทรงให้ 
พระบัญญัติเราท่ีจะรักซ่ึงกันและกัน หากเราทำตามพระเยซู เราจะต้องรักผู้อ่ืน 

เพลง ให้ร้องหรอพูดคำจากเน้ีอเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (เพลงเด็ก หห้า 37) โดยการใช้ท่าทาง 

ต่อไปนี้: 
พระเยซูตรัสให้รักกัน (ยื่นแขนออก ไปทั้งสองข้าง) 
แบ่งปีนเมตตาให้ (หันไปทางเพื่อนบ้านแลวจับมอทักทาย) 
เม่ือควงใจเธอเปียมต้วยรัก (เอามอวางที่}1 น้าอก) 
คนอ่ืนจะรักเธอ (กอดตัวเอง) 
พระเยซูคริสฅ์ทรงแสดงความร้กตอผู ้อื ่นโดยการชวยเหลือพวกเขา 

พระคมภร' ให้อ่านยอห์น 13:15 ออกเสียง 

• มันหมายความว่าอย่างไรที่จะเป็นตัวอย่างที่ค? 
• ใครไต้เป็นตัวอย่างที่คให้กับเรา? 

บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ไต้ทรงกล่าวคำที่เราเพิ่งจะไต้อ่านไปในพระคัมภร์นี้น อธิบายว่าทางหน่ึงท่ี 
พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราก็คอการรักผู้อื่น และทำส่ิงท่ีแสคงความเมตตากรุณาต่อพวกเขา 
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เพลง 
เร่ืองเล่า 

แสดงรูปภาพ 2-45 คนเป็นโรคเร้ือนสิบคน ขอให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองท่ีแสดงในภาพ (คู ลูกา 17:11-19) 

• พระเยซูทรงทำอย่างไรเพ่ือช่วยคนเป็นโรคเร้ือน? 
• ทำไมพระองค์จงทรงรักษาพวกเขา? 

แสดงรูปภาพ 2-47 ทรงเล้ียงอาหารคนห้าพันคนและขอใทเด็ก ๆ เล่าเร่ืองท่ีแสดงในภาพ (ดู มาระโก 
6:34-44) ช่วยพวกเขาหากคิดว่าจำเป็น 

• พระเยซูทรงทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขา? 
• ทำไมพระองค์จงทรงช่วยพวกเขา? 

แสดงรูปภาพ 2-36 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ และเล่าเร่ืองท่ีพบใน 3 นิไฟ 17 อธิบายว่าพระ-
เยซูทรงพร้อมแล้วท่ีจะจากชาวนิไฟท่ีประเทศอเมริกา และพร้อมท่ีจะเสด็จกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 
แต่ชาวนิไฟไม่ต้องการให้พระองค์จากพวกเขาไป (คู 3 นิไฟ 17:4-5) พระเยซูจงประทับอยู่ต่ออกสักเล็ก 
ห้อย และทรงรักษาผู้คนท่ีเจ็บป่วยและให้พรเด็ก ๆ ของพวกเขา 
• ทำไมพระเยซูจงทรงประทับอยู่กับชาวนิไฟ? 

• ทำไมพระเยซูจึงทรงรักษาคนป่วยและให้พรเด็ก ๆ เหล่าน้ัน? 

ช่ให้เห็นว่าในแต่ละเรื่องเหล่านี้ พระเยซูไต้ทรงช่วยเหลอผู้คนเพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเขา เราสามารถ 
แสดงต่อผู้คนว่าเรารักพวกเขาโดยการรับใช้พวกเขา 
เราสามารถทำตามตวอยางของพระ!ยซูได้โดยการชวยรหลอผู้อื ่น 
ให้อ่านยอห์น 13:35 อกคร้ังหน่ึง อธิบายว่าเม่ือเราไต้แสดงความรักต่อผู้อ่ืน พวกเขาจะรูว่าเราไต้ทำตาม 
ตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ 
ร้องหรอพูดคำจากเนี้อเพลง "จงรักกันและกัน" 
อธิบายว่าเราสามารถทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ และแสดงความรักสำหรับผู้คนโดยการช่วยเหลอ 
ผู้อื่น เล่าเร่ืองของเด็กคนหน่ึงผู้ไต้ทำบางอย่างท่ีแสดงความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน โดยการแสดงความรัก 
สำหรับคนนั้น ท่านอาจต้องการใช้เรื่องต่อไปนี้ 
โทมัสไม่สบายและต้องนอนอยู่บนเตยงเป็นเวลานาน เขาคิดถงส่ิงสนุกสนานท่ีเขาและเพ่ือน ๆ ชอบทำ 
กัน ในระหว่างท่ีเขาป่วยเพ่ือนบางคนไดมาเย่ียมเขาอาทิตย์ละสองสามคร้ัง แต่เพ่ือนของเขาคนหน่ึงท่ีช่ือ 
เจนไต้มาเย่ียมเขาบ่อยมาก หลาย ๆ คร้ังเม่ือเด็กชายคนอ่ืน ๆ ไต้ออกไปเล่นข้างนอก เจนจะอยู่ท่ีข้าง 
เตยงของโทมัสจะคุยและหัวเราะกับโทมัสและจะช่วยให้เขาร้สิกคขี้น 

• เจนทำอย่างไรเพื่อแสดงว่าเขารักโทมัส? 

• หนูคิดว่าโทมสจะร้สีกอย่างไรเกี่ยวกับเจน? หนูคิดว่าเจนร้สีกอย่างไรเก่ียวกับโทมัส? 
อธิบายว่ามหลายทางที่เราสามารถแสดงความรักของเราต่อผู้อื่นโดยการช่วยเหลอพวกเขา เราสามารถ 
ทำสิ่งที่แสดงความเมตตากรุณาสำหรับคนในครอบครัวของเรา เพ่ือนของเรา เพ่ือนห้านของเราหรอคน 
สูงอายุ ผู้คนที่ป่วย หรอใครก็ตามท่ีต้องการความช่วยเหลอ 
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กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ฟิงในขณะที่ท่านไค้เล่าในส่วนแรกของสถานการณ์ ขอให้พวกเขาจบสถานการณ์โดยบอกว่า 
พวกเขาจะทำอย่างไรเพ่ือเป็นการแสดงความรัก ท่านอาจตองการให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติมากกว่า 
หน่ึงสถานการณ์ ให้ใช้สถานการณ์ต่อไปน้ีหรอสร้างสถานการณ์ของท่านเองก็ไค้: 

1. หนูและคุณพ่อไค้น่ังอยู่ท่ีมุมหน่ึงเพ่ือรอรถประจำทางมา หนูเห็นคนสูงอายุรบมาเพ่ือท่ีจะข้ืนรถเขาค้อง 
ใช้ไมคํ้าเพื่อช่วยในการเดินแต่ก็เดินไค้ไม่เร็วนัก รถมาจอดและประตูก็เปิด ในขณะท่ีหนูกำลังข้ีน 
บันไดรถนี้นหนูคิดว่าเขาอาจจะมาไม่ทันที่จะขี้นรถ 
• หนูจะสามารถทำอะไรไค้บางเพื่อเป็นการช่วยชายคนนี้? 

2. ในเช้าวันอาทิตย์ หนูกำลังเดินไปโบสถ์ หนูเห็นคุณแม่ท่ียังสาวคนหน่ึงกำลังอุ้มลูกค้วยมอช้างหน่ึงและ 
มออกช้างหน่ึงก็หอบหนังสือ 
• หนูจะสามารถทำอะไรไค้ห้างเพ่ือเป็นการทำตามพระผู้ช่วยให้รอด และแสดงความรักสำหรับสตร 

ท่านนี้? 
3. เม่ือหนูกลับมาจากโรงเรยนคุณแม่ของหนูกำลังพยายามเย็บผ้า ห้องคนเล็กของหนูก็งอแงและร้องไห้ 

เพราะเขาค้องการคุณแม่ให้อานนิทานให้เขาหัเง 

• หนูสามารถทำอะไรเพื่อแสดงความรักต่อคุณแม่และต่อห้องชายของหนู? 

4. ในวันอาทิตย์หน่ึงท่ีช้ันเรยนปฐมวัย หนูพบกับเด็กคนหน่ึงท่ีมาใหม่จากอกประเทศหน่ึง เธออายมากและ 
ไม่ค่อยคุย ต่อมาหนูเห็นเธอยนที่หห้าประตู1ของอาคารประชุมและร้องไห้ 

• หนูจะสามารถทำอะไรเพื่อเป็นการแสดงความรักและเป็นการช่วยเหลอเด็กหญิงที่มาใหม่นี้? 

สรป 
กิจกรรมปริศนา แจกกระดาษรูปหัวใจและช้ินกระดาษปริศนา ให้เด็กแต่ละคนแล้วให้เอามาประกอบกันเป็นภาพปริศนา 

ช่วยให้เด็กแต่ละคนนำชิ้นส่วนที่ตัดออกมานี้นมาประกอบกันบนกระดาษรูปหัวใจและติดค้วยกาว ให้พูด 
คำที่เขิยนอยู่บนภาพปริศนานี้นโดยออกเสียงดังกับเด็ก ๆ 
ให้เด็ก ๆ เอาภาพปริศนาท่ีเสร็จแล้วน้ีนกลับห้าน กระค้นให้เด็ก ๆ บอกครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขา 
ไค้เรยนร้อะไรเกี่ยวกับการแสดงความรักสำหรับผู้อื่น 
หากมเวลา ถามช่ือคนท่ีเด็ก ๆ รักและให้พวกเขาบอกหนึ่งวิธที่เขาหรอเธอไค้แสดงความรักสำหรับคน ๆ 
นี้น กระค้นให้เด็ก ๆ แสดงความรักสำหรับผู้อ่ืนโดยการช่วยเหสือพวกเขา 

ประจักษ์พยาน เป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงค้องการให้เรารักซึ่งกันและกัน บอกเด็กๆ 
ว่าท่านร้สีกอย่างไรเมื่อท่านแสดงความรักต่อผู้อื่น 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด แนะนำให้เด็กทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ในคำสวดอ้อนวอนเพ่ือให้ทรง 
ช่วยให้เด็ก ๆ แสดงความรักต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงกระทำ 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีตามท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับบทเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจ-
กรรมเหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลา 

บทที่ 36 
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ชั้นเรยน" ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 

1. ให้เด็ก ๆ แต่ละคนเขยนจดหมายถงใครสักคนหน่ึงท่ีพวกเขารัก อธิบายว่าพวกเขาห่วงใยต่อคนน้ัน 
สักเพยงใด เด็กท่ีอายุห้อยกว่าอาจวาดรูปเพ่ือให้กับคนท่ีเขารัก กระตุ้นให้เด็ก ๆ แบ่งปีนจดหมายของ 
พวกเขาหรอวาดรูปให้กับคนที่เขาต้องการให้ 

2. ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับจอห้น เทเลอร์ ผู้เป็นประธานคนที่สามของศาสนาจักรฯ ที่ท่านไต้แสดง 
ความรักะ 
ในขณะท่ีจอห์น เทเลอร์ยังเป็นเด็กหนุ่ม เพ่ือนของท่านท่ีช่ือโรเปีร์ท เวสท่ไต้เสิยชวิตเน่ืองจากการ 
ป่วยอย่างรุนแรง หลังจากน้ันคุณพ่อของเขาท่ีช่ืออัลล เวสท่ไต้ย้ายจากหมู่ห้านน้ันเพ่ือไปเป็นคนเล้ียง 
แกะ จอห์น รูว่าบางครั้งอัลสี เวสท์ก็คงจะเหงา ดังนั้นท่านจึงขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ว่าหากท่านจะ 
ไปเย่ียมอัลลจะไต้ไหม คุณพ่อคุณแม่ของจอห์นก็อนุญาตและไต้ทำอาหารใส่ตะกร้าให้ท่านเอาไปฝาก 
อัลลต้วย 
มันต้องใช้เวลาทั้งวันสำหรับจอห์นที่จะเดินทางไปกลับระหว่างห้านของเขากับห้านของอัลล ดังนั้นเขา 
จึงต้องออกจากห้านแต่เช้ามด การเดินทางน่าเบ่ือและมเนินเขาท่ีต้องขามหลายลูก ในขณะท่ีน่ังรอพัก 
ให้หายเหน่ือยน้ัน จอห์นไต้ถูกล่อลวงท่ีจะรับประทานอาหารในตะกร้าน้ัน ท่านไต้ตัดสินใจที่จะลุกขน 
ทันท่แล้วรบเดินทางต่อไปให้ถงเร็วที่สุคเท่าที่จะทำไต้ 
อัลลดใจยิ่งนักเมื่อไต้เห็นจอห์น พวกเขาไต้รับประทานอาหารต้วยกันและคุยกันถงเร่ืองเก่า ๆ (See 
Deta Peterson Neeley and Nathan Glen Neeley, A Child's Story of the Prophet John 
Taylor [Salt Lake City: Deseret News Press, I960], pp. 12-18) 

• จอห์น เทเลอร์ ไต้ทำอะไรเพ่ือเป็นการแสดงความรักสำหรับคุณพ่อของเพ่ือนของท่าน? 

• หนูคิดว่าอัลล เวสทํรูสีกอย่างไรในส่ิงท่ีจอห์น เทเลอร์ ไต้กระทำ? 
• หนูคิดว่าจอห์น เทเลอร' ร้สิกอย่างไร? 
เสือนเด็ก ๆ ว่าเมื่อเราแสดงความรักต่อผู้อึ่น คนท่ีเราไต้ช่วยจะมความสุขและเราก็จะมความสุขต้วย 

3. ช่วยเด็ก ๆ ให้ใ;)คคำพูดต่อไปน้ีและแสดงท่าทางประกอบกิจกรรมคำกลอนต่อไปน้ี: 
พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน 
พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน (ยื่นแขนออก ไป) 
หนูหห้ามนตัวเล็กเด็กคนน้ัน ( ทำมอ! ท่ากับค ว ามสูงของเด็กระดับหัวเขา) 
นอนในเปลก็ทรงรักจิตผูกพัน ( ใช้แขนทำเป็นรูปเปล) 
รักเท่ากันแห้เติบใหญ่ใช่ว่าลม (ยกมอทั้งสองเหนอศิรษะ) 
(From Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon © 1949 by the Standard Publishing 
Company, Cincinnati, Ohio. Used by permission) 

ให้เล่นเกมน้ีไต้หลาย ๆ คร้ังตามท่ีเด็ก ๆ ต้องการ 
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4. ให้เด็กสองคนยนท่ีหน้าช้ันเรยน ให้สนทนากันถงหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเด็กสองคนน้ีดูเหมือนกัน เช่น 
มสองตา มสองหูเหมือนกัน ชอบทำส่ิงเคยวกันหรอเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ แลวให้สนทนากัน 
ถงส่ิงท่ีพวกเขาไม่เหมือนกันในหลาย ๆ เร่ือง เช่น การมสิผมท่ีต่างกัน การฐงานอดิเรกท่ีต่างกัน หรอ 
การมครอบครัวที่มขนาคต่างกัน ชี้ให้เห็นว่าไม่มใครแม'สักสองคนที่เหมือนกันอย่างแทจริงไปหมด 
ทุกสิ่ง เราทุกคนต่างก็แตกต่างกันกับคนอ่ืนในบางส่ิงบางอย่าง 
อธิบายว่าบางครงผู้คนก็แตกต่างกันในค้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราไม่แน่ใจว่าจะปฎิบตอย่างไรกับพวกเขา 
พวกเขาอาจจะพูคค้วยภาษาท่ีแตกต่างกัน มความบกพร่องต่างกันหรอต่างจากเราในค้านต่าง ๆ อธิบาย 
ว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักเราทุกคนและพระองค์ทรงค้องการให้เรารักทุกคนค้วยเช่นกัน เราควรจะรักและ 
ช่วยผู้คนเหล่านั้นผู้คูเหมือนแตกต่างไปจากเราเช่นเคยวกับผู้ที่ดูเหมือนเรา 
ท่านอาจค้องการให้เด็ก ๆ ร้องหรือพูดคำจากเนื้อเพลง "ฉันเดินกับเธอ,, (เพลงเด็ก หน้า 70) หรือ 
เพลง "เราแตกต่างกัน,, ["We Are Different" cChildren's Songbook, p. 263]) 
ฉันเดินกับเธอ 

แม้เธอเดินไม่ไค้ดังเช่นใครใคร 
บางคนอาจเดินหนจากเธอไป 

แต่ฉันไม่ฉันไม่ 
แม้เธอพูดไม่ไค้ดังเช่นใครใคร 
บางคนอาจหัวเราะเยาะชอบใจ 
แต่ฉันไม่ฉันไม่ 
ฉันเดินกับเธอฉันพูดกับเธอ 
เพ่ือให้เธอร้ว่าฉันรักเธอ 
พระคริสต์ไม1เคยหนิจากใคร 
พระองค์ทรงให้ความรักห่วงใย 
ฉันจะทำจะทำ 
พระคริสต์ให้พรทุกชิวา 
พระองค์ตรัสว่าจงตามเรามา 
ฉันจะทำจะทำ 
จะทำจะทำ 
ฉันเดินกับเธอฉันพูดกับเธอ 
เพ่ือให้เธอร้ว่าฉันรักเธอ 
เราแตกต่างกัน 

ฉันร้จักเธอ เธอร้จักฉัน 
เราแตกต่างกันราวอาทิตย์กับทะเล 
ฉันร้จักเธอ เธอร้จักฉัน 
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นั่นเป็นวิถทางที่ควรจะเป็น 

ฉันช่วยเธอและเธอช่วยฉัน 
เรยน?ปีญหาและเราเร่ิมจะมองเห็น 
ฉันช่วยเธอและเธอช่วยฉัน 
นั่นเป็นวิถทางที่ควรจะเป็น 
ฉันรักเธอและเธอรักฉัน 
เราเออมออกไปหากันเพื่อทำคที่สุค 
ฉันรักเธอและเธอรักฉัน 
นั่นเป็นวิถทางที่ควรจะเป็น 
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เหมือนเราได้รักเจ้า 
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ฉันสามารถจ่ายส่วนสิบได้ 33 
เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าเราไค้แสคงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ เมื่อเราไค 
จ่ายส่วนสิบ 

การเฅรยม 1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดออนวอนด้วย มาระโก 12:41-44 และให้ดู หลักธรรมพระ-
กิตติคุณ (31110) บทท่ี 32 ด้วย และหห้า 561-62 จากหนังสือ James E. Talmage's Jesus the 
Christ, 3rd ed. [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1916] 

2. เ ตรยมป้ายสองอันโดยใช้กระดาษที่พับได้ดังภาพที่แสดงให้ดู: 

3. ทำกล่องใส่เงินเพื่อใช้สาธิตในเรื่องของมาร์ค ท่านอาจใช้กล่องเล็ก ๆ ที่มฝาและแบ่งตรงกลางออก 
ให้เป็นกล่องที่มสองส่วน หากจำเป็นให้ดูคำแนะนำต่อไปน้ีในการท่ีจะแบ่งกล่อง 
ตัดกระดาษให้เป็นแผ่นสูงเท่ากับกล่อง แต่ให้มส่วนกว้างกว่ากล่องน้ีนหน่ึงน้ีว (หรือประมาณสามเซน-
ติเมตร) ให้ทำเคร่ืองหมายคร่ึงน้ีว (หรือหน่ึงเซ็นติเมตรคร่ึง) ของแต่ละด้านและให้พับด้านข้างข้ืนเพ่ือ 
ทำเป็นฝา ให้ใช้กาวทาท่ีฝาน้ีนและสอดกระดาษแข็งเข้าไปในกล่องเพ่ือทำให้เป็นสองส่วนให้ส่วนหน่ึง 
ใหญ่กว่าอกส่วนหน่ึง 

ที่ด้านหห้าของกล่องหรือที่บนฝาให้เขยนคำว่า "ส่วนสิบ,, บนด้านส่วนท่ีเล็กกว่าของกล่อง และ "เพ่ือ 
จ่ายหรือเพื่อเก็บ" ไว้บนด้านส่วนท่ีใหญ่กว่าของกล่อง 
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จดประสงค์ 

ส่วนสิบ เพื่อจ่ายหรือเพื่อเก็บ 

ก. 
0.5* (1.5 ซม.)-

คือความ 
กว้างของ 

เ^กล่อง 0.5" (1.5 ซม.) 

ที่แบ่งกล่อง 
คือความสูง 

ของกล่อง 

ข. ให้พับตามรอยปะ 

ทากาว 

ทากาว 

ค. 
แบ่งกล่อง 

ง. 

- ฝากล่อง 



ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

กิจกรรม 

4. ตัดกระดาษสีนํ้าตาลให้เป็นรูปวงกลมสองวง ให้มขนาดเท่ากับเหรยญเงินเล็ก ๆ ดังที่ไค้แสดงไว้: 

5. หาสลิปสำหรับจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอ่ืน ๆ และซองสำหรับใส่ส่วนสิบน้ีสำหรับเด็กแต่ละคน 
6. เตรยมร้องหรอพูดเน้ือเพลง "ฉันตองการถวายส่วนสิบแค่พระเจ้า,, ["I Want to Give the Lord My 
Tenth", (Children's Songbook, p. 150)] 
7. อ ปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภิรไบเบิล 
ข. เหรยญเงิน (หรอเงินธนบัตร) ที่มค่าเท่ากัน 
ค.รูปภาพ 2-55 เหรยญทองแดงของหญิงม่าย 

8. เ ตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านค้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ส่วนสิบเป็นหนึ่งส่วนในสิบส่วนของสิ่งทื่เราหามาได้ 
ถึอเหรยญสิบเหรยญไว้ในมอของท่านแล้วแสดงให้เด็ก ๆ ดู 
• ห นูจะทำอย่างไรกับเหรยญเหล่านี้หากหนูหามาไค้? 
ให้เด็ก ๆ ตอบและให้กล่าวชมเชยสำหรับคำตอบแต่ละคำตอบน้ีน เพราะไม่มคำตอบท่ีถูกหรอท่ีผิคเม่ือ 
เด็กแต่ละคนไค้ตอบ ให้สนทนากันต่อไป 

หากมเด็กสักคนหน่ึงไค้พูดถึงการจ่ายส่วนสิบ ให้ท่านพูดว่าไค้มคนคนหน่ึงพูดถึงเร่ืองท่ีสำคัญท่ีเราควรจะ 
ทำเมื่อเรามรายไค้ หากไม่มใครกล่าวถึงเร่ืองการจ่ายส่วนสิบให้ท่านบอกพวกเขาว่าท่านอยากจะช่วยให้ 
พวกเขาไค้เรยนร้บางอย่างที่สำคัญมากที่จะทำเมื่อเราไค้รับเงินที่หามาไค้ 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงให้บัญญัติแก,เราที่จะจ่ายส่วนสิบจากเงินที่เราหามาไค้ เม่ือเราจ่าย 
ส่วนสิบเราไค้จ่ายเงินของเราส่วนหนึ่งให้กับศาสนาจักรฯ เพ่ือช่วยในค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยผู้คนไค้เรยนร้ 
เท่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณ เช่นการสร้างพระวิหาร การสร้างโบสถ์ 
ค่มอบทเรยน และวัสดุอ่ืน ๆ 
ให้เด็กช่วยท่านนับเหรยญในขณะท่ีท่านเอามันวางลงท่ีโตะหรอท่ีพ้ืนโดยวางเรยงเป็นแถว ให้เอาป้ายท่ี 
เขิยนช้อความว่า "ส่วนสิบ,, วางลงท่ีบนโต๊ะหรอพ้ืนน้ีน อ่านหรอให้เด็กอ่านช้อความที่อยู่บนป้ายนี้น 
บอกเด็ก ๆ ว่า หน่ึงในสิบของเงินท่ีเราหามาไค้น้ีนคอส่วนสิบท่ีเราจะจ่ายเป็นส่วนสิบหน่ึงเหรยญจากเงิน 

204 



บทที่ 33 

ทั้งสิบที่มอยู่บนโตะหรอที่พื้นนั้น ก็คือหนึ่งส่วนสิบ ขอให้เด็กคนหน่ึงเอาเหรยญหน่ึงเหรยญออกไปวางไว้ 
ข้างหห้าป้ายที่เขยนไว้ว่า ส่วนสิบนั้น 
เอาป้ายท่ีเขยนว่า "เพ่ือจ่ายหรอเพ่ือเก็บ,, วางต่อจากป้ายท่ีเขิยนว่า "ส่วนสิบ,, นั้นอ่านหรอให้เด็ก ๆ อ่าน 
ข้อความที่อยู่บนป้าย 
• หากน่ีคือเงินท่ีหนูหามาไค้ หลังจากจ่ายส่วนสิบแล้วหนูจะเหลอเงินอิกก่ีเหรยญเพ่ือท่ีจะเอาไว้ใช้หรอเอา 

ไว้เก็บ? 
ให้เด็กคนหน่ึงเอาเหรยญเก้าเหรยญวางไว้ท่ีตรงหห้าป้าย "เพ่ือจ่ายหรอเพ่ือเก็บ" นั้นท่ละเหรยญในขณะ 
เคยวกันก็ให้ชั้นเรยนนับเงินจำนวนนี้ 

ชี้ไปที่เหรยญที่อยู่ข้างหห้าป้าย "เพ่ือจ่ายหรอเพ่ือเก็บ,, และอธิบายว่าเงินท่ีเราจ่ายในส่วนสิบน้ันนับเป็น 
จำนวนที่เล็กห้อยของเงินที่เราหามาไค้ 
อธิบายว่าเราควรจะจ่ายส่วนสิบในเงินทั้งหมดที่เราหามาไค้ ท่านอาจต้องการใช้เหรยญที่ต่างกันหรอใช้ 
ธนบัตรเพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจความคิดในเร่ืองการจ่ายส่วนสิบของเงินท่ีเราหามาไค้ 

เราได้เลอกทำสิ่งทื ่ลูกตองเมื ่อเราได้จายส่วนสิบ 
เร ื ่องเล่า ให้เอาเหรยญท้ังเก้าน้ันใส่ไว้ไน "เพ่ือจ่ายหรอเพ่ือเก็บ" ในค้านหน่ึงของกล่องและให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดย 

ใช้คำพูดของท่านเองซ่ึงเป็นเร่ืองของมาร์คและการเสือกตัดสินใจของเขาในการจ่ายส่วนสิบ ท่านอาจต้อง 
การเปลี่ยนชื่อของ เหริยญ เงินที่ท่านไค้นำมาในเมื่อท่านเล่าเรื่อง 
ครงสุคห้ายท่ีมาร์คไปท่ีร้านเขาไค้เห็นของเล่นท่ีเขาอยากจะซ้ือ มาร์คไค้ฟ้างานให้กับคุณแม่ของเขาและ 
ไค้เก็บเงินเพ่ือท่ีจะซ้ือของเล่น เขามเงินเก้าเหรยญแล้ว เขาต้องการอิกหน่ึงเหรยญเท่าน้ันเพ่ือท่ีจะพอซ้ือ 
ของเล่น คุณแม่บอกว่าเธอจะจ่ายเงินนี้ให้เขาหากเขาฟ้างานบางอย่างให้เธอ 
เช้าวันเสาร์ มาร์คไค้ต่ืนแต่เช้าแล้วรับประทานอาหารเช้าและรบฟ้างานท่ีคุณแม่ของเขาไค้ไห้เขาฟ้าเม่ือ 
เขาฟ้าเสร็จคุณแม่ไค้บอกว่าเธอพอใจมากกับงานที่เขาไค้ฟ้า เธอไค้ให้เหรยญเงินใหม่เอี่ยมแก่เขา 
มาร์คมความตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้เขามเงินมากพอที่จะซื้อของเล่นไค้แล้ว 
มาร์คว่ิงไปท่ีกล่องใส่เงินของเขาและเขาไค้เอาเงินน้ันใส่ลงไป (ให้เอาเงินใส่ลงไปในช่อง "เพ่ือจ่ายหรอ 
เพื่อเก็บ") และแล้วเขาและคุณแม่ก็พากันไปท่ีร้านขายของ 
เมื่อพวกเขาไปที่ร้านมาร์คเห็นของเล่นนั้น เขาดใจมากท่ียังไม่มใครมาซ้ือไป เขามองคูมันอย่างพินิจ 
พิจารณา เขาทนแทบไม่ไหวท่ีจะเล่นกับมัน 
เม่ือมาร์คไปจ่ายเงินสำหรับของเล่นน้ัน พนักงานขายของย้ิมและบอกว่ามันราคาสิบเหรยญ มาร์คเปิดฝา 
กล่องใส่เงินของเขา และเร่ิมนับเงินให้ (เปิดฝากล่องใส่เงิน และนับเงินออกมาจากช่อง "เพ่ือจ่ายหรอเพ่ือ 
เก็บ , ,) เม่ือเขานับไค้ครบถงสิบเหรยญเขาก็นกขนมาไค้ว่า: หน่ึงเหรยญจากเงินเหล่าน้ีควรจะเป็นส่วนสิบ 
มาร์คไม่ร้ว่าจะฟ้าอย่างไร เขาต้องการท่ีจะมของเล่นน้ีนอย่างมาก เขาสามารถมมันไค้แล้วหากเพิยงแต่ 
เขาจะเอาเงินน้ันให้พนักงานขายของ มาร์คมองดูพนักงานขายของและมองคูของเล่นและมองคูเงินท่ีควร 
จะเป็นส่วนสิบน้ัน 
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• หนูจะฟ้าอย่างไรหากหนูเป็นมาร์ค? 

มาร์ควางเงินเหรยญท่ีเป็นส่วนสิบน้ีนลงในกล่องค้านท่ีเป็นส่วนสิบ (วางเงินเหรยญลงในช่อง "ส่วนสิบ") 
เขาเอาเงินอกเก้าเหรยญใส่ลงไปในกล่องคนในค้านช่อง "เพ่ือจ่ายหรือเพ่ือเก็บ" และเดินไปตามทางเดิน 
เพื่อเอาของเล่นไปเก็บคนที่ชั้นไว้ของเล่นนั้น 
คุณแม่ของมาร์คไม่ไค้พูดอะไร แต่เธอเอาแขนโอบกอดเขาไว้แน่น มาร'ครูว่าเขาไค้ทำส่ิงท่ีถูกค้อง 
ในวันต่อมาท่ีโบสถ์ มาร'คไค้เอาซองใส่เงินส่วนสิบของเขาให้กับอธิการ อธิการไค้จับมอกับมาร์คและบอก 
เขาว่าพระบิดาบนสวรรค์มความสุขท่ีเขาไค้จ่ายส่วนสิบ มาร์คก็มความสุขค้วยเหมอนกันเขารู้ว่าเขาไค้ทำ 
การเสือกท่ีถูกค้อง (ดัดแปลงจาก Marshall T. Burton, "The Little Red Car".Instructor, Apr. 
1966, pp. 158-59) 

การสนทนา • การเสือกอะไรที่มาร์คไค้ตัดสินใจ? 

• ทำไมสิ่งนี้จงเป็นการเสือกที่ยากสำหรับเขา? 
• มาร'ครูสีกอย่างไรกับการตัดสินใจท่ีเขาเสือก? ทำไม? 
• มใครอกห้างที่มความสุขกับการตัดสินใจของมาร์ค? 

การจายส่วนสิบเปีนการแสดงความร้กฅอพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
การสนทนา อธิบายว่าเราไค้แสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเราไค้จ่ายส่วนสิบ 

• พรอะไรท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้ทรงประทานให้หนู? 

ชี้ใหเห็นว่าเงินหนึ่งเหรยญจากเงินทั้งหมดสิบเหรยญนั้น ไม่มากเลยท่ีจะให้เพ่ือเป็นการขอบพระทัยพระ-
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูสำหรับพรมากมายที่พระองค์ไค้ทรงประทานให้พวกเรา 

เร่ืองจากพระคัมภิร์ แสดงกระดาษวงกลมสิน้ีาตาลให้เด็ก ๆ ดู ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นวงกลมขนาดเล็ก อธิบายว่าวงกลมเหล่าน้ีม 
ขนาดเคยวกับเงินเหรยญทองแดง ซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในสมัยของพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่บนโลก เง ิน 
เหรยญทองแคงมค่าไม่มากนัก 
แสคงรูปภาพ 2-55 เงินเหรยญทองแดงของหญิงม่าย และอธิบายว่าแม้ว่าเงินเหรยญทองแดงจะเป็นส่ิง 
เล็กห้อยและมค่าไม่มากนัก แต่หญิงคนน้ีก็ไค้ใช้มันเพ่ือแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์ให้เล่าเร่ือง 
ที่พบใน มาระโก 12:41-44 
อธิบายว่าในสมัยของพระเยซู เงินส่วนสิบและเงินบริจาคจะเก็บในพระวิหารโดยใช้ภาชนะท่ีมขนาดใหญ่ 
ปากเปิดกว้างท่ีค้านบน (ชี้ไปที่ภาชนะในรูปภาพ) วันหนึ่งพระเยซูไค้ทรงเฝืาดูผู้คนเมื่อพวกเขาไค้เช้า 
มาและเอาเงินใส่ในภาชนะ เม่ือพระเยซูทรงเห็นหญิงม่ายใส่เงินของเธอ พระองค์ไค้ทรงเรยกสานุศิษย์ของ 
พระองค์เช้ามา พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าหญิงม่ายนี้ไค้ทำการที่ยิ่งใหญ่นักเพราะว่าเธอรักพระ-
บิดาบนสวรรค์มากพอที่จะให้แม้ว่าเธอมเงินไม่มากนัก 

การนำเสนอของครู ให้อ่านจาก มาระโก 12:43 ว่าพระเยซูไค้ทรงบอกอะไรให้กับสานุศิษย์ อธิบายว่าหญิงม่ายไค้ให้เพียง 
จำนวนเล็กห้อยเมื่อเปรยบเทยบกับจำนวนที่คนรื่ารวยไค้จ่าย แต่พระเยซทรงทราบว่าเธอไค้จ่ายเท่าที่ 
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เธอมเพราะว่าเธอรักพระบิดาบนสวรรค์ เราเองก็สามารถแสดงความรักของเราต,อพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูคริสต์โดยการจ่ายเงินส่วนสิบของเรา แม้ว่ามันจะเป็นจำนวนเพยงเล็กน้อย 

ยากับเด็ก ๆ ให้จำไค้ว่ามาร์คไค้แสดงความรักสำหรับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูโดยการเสือกท่ีจะ 
จ่ายส่วนสิบของเขาแทนที่จะซื้อของเล่น มันเป็นการยากสำหรับมาร์ค แต่เขาก็ร้สีกมความสุขเม่ือเขาไค้ 
ทำสิ่งที่ถูกต้อง 

เพลง ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันต้องการจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า" ("I Want to Give the 
Lord My Tenth") ให้พูดคำจากเน้ือเพลงน้ีซ้ําสองสามคร้ังเพ่ือช่วยให้เด็กสามารถเรยนร้เน้ือเพลง 
ฉันต้องการจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า 
สำหรับทุกครั้งที่เราทำ 
มันทำให้ฉันคิดถงพรทุกอย่าง 
พระองค์ประทานให้ฉันและเธอ 
พระองค์ประทานชิวิและโลกนี้สวยงาม 
และแห้ว่าส่วนสิบของฉันนี้นห้อยนิด 
มันแสดงความกตัญฌูและศรัทธาของฉัน 
ต่อพระองค์ พระเจ้าของทุกส่ิง 

เตอนเด็ก ๆ ว่าเมื่อเราจ่ายส่วนสับ เราไค้แสดงว่าเรารักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์แค่ไหน 

เราจไยส่วนสิบอย,ไงไร 
กิจกรรม เตอนเด็ก ๆ ว่าเมื่อพระเยซูประทับอยู่บนโลกนี้ ผู้คนไค้เอาส่วนสิบของเขาและเงินบริจาคอื่น ๆ ใส่ใน 

กล่องภาชนะท่ีอยู่ในพระวิหาร อธิบายว่าทุกวันน้ีเราจะจ่ายส่วนสิบให้กับอธิการ (หรอประธานสาขา) 
หรอที่ปรกษาของท,านคนใดคนหนึ่งก็ไค้ 
แจกสสิปส่วนสิบและการบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมค้วยซองส่วนสิบให้เด็กแต่ละคน อธิบายว่าเม่ือเราไค้ใช้ 
แบบฟอร์มและซองเหล่าน้ีในการจ่ายส่วนสิบของเรา แสดงให้เด็กดูว่าเราจะกรอกแบบฟอร์มอย่างไรหาก 
เด็ก ๆ สนใจ ให้อธิบายสน ๆ ถงการจ่ายบริจาคอย่างอ่ืน ๆ อก ตามรายการท่ีมอยู่ในแบบฟอร์มน้ีน 
อธิบายว่า เราเอาแบบฟอร์มและเงินน้ีนใส่ไว้ในซองและเอาให้กับอธิการ (หรอประธานสาขา) หรอท่ี 
ปริกษาทํ๋'งสองของท่านคนใดคนหนึ่งก็ไค้ 
สรุป 

ทบทวน แสดงเงินเหรยญทั้งสิบอิกครั้งหนึ่ง 

• หากหนูหาเงินไค้สิบเหรยญ หนูจะจ่ายเป็นส่วนสิบเท่าไรเพ่ือใส่ในซองน้ี? 
ให้เด็กเอาจำนวนที่ถูกต้องและเอาใส่ไว้ในซองพร้อมกับแบบฟอร์ม 
• เราจะทำอะไรกับซองที่ใส่ส่วนสิบนี้? 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าเราแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ โดยการจ่าย 
ส่วนสิบ 
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กระตุ้นให้เด็กแต่ละคนจ่ายส่วนสิบในเงินที่พวกเขาหามาได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเล็กห้อยสักเพยงใด 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของฟาน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลา1ช้ันเรยน,, 

ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้สนทนากันกับเด็ก ๆ ว่าเงินส่วนสิบใช้สำหรับอะไรห้าง เช่น การสรางพระวิหารและอาคารประชุม 

ใช้ในงานของผู้สอนศาสนา และในการพิมพ์คู่มอบทเรยนต่าง ๆ สนทนาว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ 
สำหรับเราและผู้อื่นอย่างไร 

แจกกระดาษและดินสอเทิยนเพื่อให้เด็กวาดรูปสิ่งที่เราไค้สนทนากันนี้คนละอย่าง 
2. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันยินคิท่ีจะจ่ายส่วนสิบ,, ["I'm Glad to Pay a Tithing" cChildren's 

Songbook, p. 150)] 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานให้ฉันทุกส่ิงท่ีดและสวยงาม 
พระอาทิตย์ท่ีส่องแสง ฝนท่ีโปรยปราย นกส่งเสียงร้อง 

ฉันคใจที่ไค้จ่ายส่วนสิบ หน่ึงในสิบของท้ังหมดท่ีฉันหาไค้ 
มันเล็กห้อยเมื่อฉันคิดถงสิ่งทั้งหมดที่พระเจ้าไค้ประทานให้ฉันคืนมา 
ให้คุยกันถงความสำคัญของการมทัศนะท่ีถูกค้องในการเช่ึอหัเงกฎส่วนสิบ เช่นเคยวกับกฎอ่ืน ๆ ที่ 
พระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงประทานให้เรา 

3. ให้เด็กแต่ละคนตกแต่งภาชนะเช่นกล่อง กระปีอง หรอซองจดหมายสำหรับใส่ส่วนสิบ นำภาชนะนี้นมา 
ค้วยตัวท่านเอง หรออาจติดต่อกับเด็ก ๆ ก่อนที่จะถงบทเรยนนี้ที่จะมอบหมายให้พวกเขานำภาชนะ 
ของพวกเขามา 
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พูดความจริงเสมอ 34 
กไรเตรียม เพ่ือช่วยให้เด็กมความปรารถนาท่ีจะพูดความจริง แห้บางคร้ังมันไม่ใช่ส่ิงง่าย 

จุดประสงค์ 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ี มาระโก 14:53-65 และหลักแห่งความเช่ือข้อท่ี 13 หลักธรรมพระกิตติคุฌ 
(31110) บทท่ี 31 โคยมการสวดอ้อนวอนควย 

2. เตรยมท่ีจะร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เพ่ือแสคงว่าเราเสือกส่ิงค" ("To Show I Choose the Right") 
ร้องโคยใช้ทำนอง "หากว่าเราน้ีนมความสุข" (Children's Songbook, p. 266) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล 
ข.ขวดที่เด็ก ๆ สามารถหมุนไค เช่น ขวค1ของเคร่ืองด่ืมน้ี'ไอัคลม 
ค.แผนผัง ลสค. (ดู บทท่ี 1) 
ง. รูปภาพ 2-56 การทคลองของพระเยซู 

4. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการนำเนิน 
บทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิค 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไคกระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
เราสามารถพูดความจริง 

กิจกรรมกระตุ้น ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้โคยใช้คำพูคของท่านเอง: 
ความสนใจ วันหนึ่งอัศนาไคไปตกปลากับคุณตาของเธอ อัศนาสนุกสนานและมความสุขมากที่เธอจับปลาไต้พอกลับ 

มาถงห้าน เธอไต้พบเพ่ือนท่ีช่ือคนัย เขาชวนให้เธอเข้าไปข้างในพาไปห้องครัว และนำปลาท่ีเขาตกไต้ 
มาอวด ซึ่งปลาตัวนี้นใหญ่กว่าปลาที่อัศนาจับไต้มาก 
อัศนาคใจกับดนัยแต่เธอก็ร้สืกผิคหวังต้วย เม่ือเปรยบเท่ยบปลาท่ีดนัยจับไต้ ปลาของเธอก็นับว่าเล็กมาก 
เธอไม่ต้องการให้คนัยร้ว่าเธอรูสิกแย่แค่ไหน คังนี้นเธอจงบอกเขาว่าเธอไปตกปลากับคุณตาและจับปลา 
ไต้ตัวใหญ่มากจนเธอและคุณตาต้องใช้ตาข่ายเพ่ือช่วยกันเอามันข้ืนมา อัศนาไต้บอกดนัยว่าปลาที่เธอจับ 
ไต้ใหญ่กว่ฯปลาของเขามาก 

การสนทนา • อัศนาไต้ทำอะไรที่ผิด? 
• อัศนาควรทำอะไร? 
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หลักแห่งความเช่ือ 

เร่ืองจากพระคัมภิร์ 

แผนผัง ลสค. 

เพลง 

การสนทนา 

• การพูคความจริงหมายความว่าอย่างไร? 

อธิบายว่าการพูดความจริงเป็นส่วนหน่ึงของความซ่ือสัตย์ เม่ือเราพูดความจริงเราไค้บอกส่ิงต่าง ๆ ตามท่ี 
เกิดขี้น 
• ทำไมมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพูดความจริง? 
ท่านอาจค้องการที่จะถามเด็ก ๆ เก่ียวกับเร่ืองท่ีพวกเขาไค้พูดความจริง 
ยำกับเด็ก ๆ ถงหลักธรรมแห่งความเช่ือว่าเป็นข้อความท่ีสมาชิกของศาสนาจักรฯ เช่ือ ให้บอกเด็กว่าข้อ 
ความส่วนหน่ึงของหลักธรรมแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสามไค้กล่าวว่า "เราเช่ือในการเป็นคนซ่ือสัตย์ [และ] 
จริง ให้พวกเขาพูดข้อความน้ีซ้ําสักสองสามคร้ัง 
พระเยซูคริสฅ์ได้ทรงบอกความจริง 
แสดงรูปภาพ 2-56 การทคลองของพระเยซู ให้ติครูปภาพไว้จนหมดเวลาบอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์จะ 
ทรงกล่าวความจริงเสมอ และให้เล่าเร่ืองตามท่ีพบใน มาระโก 14:53-65 
อธิบายว่าเม่ือทหารไค้นำพระเยซูไปท่ีห้านมหาปุโรหิตชาวยิว ที่ซื่งหัวหห้าชาวยิวไค้ถามพระองค์หลาย ๆ 
คร้ังให้อ่าน มาระโก 14:61 คำถามหนึ่งที่พวกเขาไค้ถามพระองค์คอ "ท่านเป็นพระคริสต์หรอ?" 
อธิบายว่าพระเยซูทรงทราบว่าหากพระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์คอพระคริสต์ พระบุตรของพระบิดาบน-
สวรรค์ ผู้นำคนนั้นก็คงจะไม่ปล่อยให้พระองค์ไป ให้อ่าน มาระโก 14:62 ออกเสิยงดังว่าพระเยซูไค้ทรง 
ตอบคำถามของมหาปุโรหิตอย่างไร พระเยซูทรงตอบว่า "เราเป็น" ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูจะทรงกล่าวความ 
จริงเสมอ แม้ว่าจะทำให้พระชนม์ชิพของพระองค์ค้องไค้รับอันตรายก็ตาม 

อธิบายว่าพระเยซูทรงค้องการให้เราพูดความจริงเสมอ แม้เม่ือมันเป็นการยากท่ีจะทำเช่นน้ัน 

ชิไปที่แผนผัง ลสด. และให้เด็ก ๆ พูดข้อความที่อยู่บนนั้นซาอกครั้งหนึ่ง แล้วให้พวกเขาพูดตามท่านว่า 
"ฉันจะทำตามพระเยซูคริสต์และจะพูดความจริง" 
ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เพ่ือแสดงว่าฉันเสือกถูก" ("To Show I Choose the Right") 

เพ่ือแสดงว่าฉันเสือกถูก ฉันพูดความจริง 
เพ่ือแสดงว่าฉันเสือกถูก ฉันพูดความจริง 
ฉันร้ทางของพระผู้ช่วย 
และมันจะแสดงออกค้วยคำพูด 
เพ่ือแสดงว่าฉันเสือกถูก ฉันพูดความจริง 

ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงสักสองสามรอบเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรยนรูเพลงน้ี 

เราสามารถบอกความจริงได้แมว1า มนไม่ใช่เรื่องง่าย 
ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ง่ายเสมอไปที่จะพูดความจริง บางคร้ังมันก็เป็นการง่ายท่ีจะบอกบางส่ิงบางอย่างท่ีมัน 
ไม่เป็นความจริง หรอไม่พูดอะไรเลย 
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บทที่ 35 

• ทำไมมันจงเป็นสิ่งที่ยากที่จะพูคความจริง? (คำตอบอาจรวมถง เพราะว่าเราไม่ต้องการทำให้ใครคน 
ใดคนหน่ึงโกรธ หรอเพราะว่าเราอาจจะต้องถูกลงโทษ) 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองของเด็กคนหน่ึงต่อไปน้ีท่ีไม่ไต้พูดความจริงและรูสีกเสียใจเก่ียวกับเร่ืองน้ี ท่านอาจต้องการใช้ 
เรื่องเล่าต่อไปนี้: 
จันทร์ไต้ทำกรรไกรของคุณแม่หักโดยไม่ไต้ตั้งใจ เธอจงเอามันไปซ่อนไว้ในล้ินชักเพ่ือท่ีคุณแม่ของเธอจะ 
ไต้ไม่ร้ว่าใครเป็นคนทำมันหัก คุณแม่ของจันทร์ไต้หากรรไกรและถามว่ามใครเห็นมันไหมจันทร์บอก 
คุณแม่ว่าเธอไม่เห็น 

จันทร์ร้สิกไม่สบายใจหลังจากที่เธอไต้พูดเช่นนี้น เธอร้ว่าเธอไต้ทำผิคท่ีเล่นกับกรรไกรท้ัง ๆ ที่เธอไม, 

ควรจะเล่นกับมันและตอนนี้เธอก็ไต้ทำความผิดต่อมาเป็นความผิคที่สองคอ การโกหกเก่ียวกับกรรไกร 
นี้ จันทร์เสกไม่สบายใจ 
เม่ือจันทร์ไต้สวดอ้อนวอนกับครอบครัว เธอรบหลับตาลงอย่างรวดเร็ว เธอไม่ต้องการมองคูคุณแม่ของ 
เธอ ในขณะท่ีคุณพ่อกำลังสวดอ้อนวอนอยู่น้ีน จันทร์ไต้ยินท่านพูดว่า "ขอจงทรงโปรดประทานพรให้ 
พวกเรามพลังท่ีจะทำส่ิงท่ีถูกต้องเพ่ือท่ีเราจะไต้มสันติสุขและมความปีติยินคตลอดไป" จันทร์ร้ว่าเพื่อที่ 
จะมความสุขอกครั้งหนึ่งเธอต้องพูดความจริงกับคุณแม่เรื่องกรรไกรนี้น่ 

จันทร์เอากรรไกรที่หักนี้นไปให้คุณแม่ดูและบอกความจริงกับคุณแม่ของเธอ เธอรู้สีกเสียใจท่ีเธอไต้ทำ 
กรรไกรหักและไต้โกหก และเธอต้องการท่ีจะทำส่ิงท่ีถูกต้อง (ดัดแปลงจาก Margery Cannon, "A 
Miss and a Mistake," Children's Friend, Mar. 1962, p. 14) 

การสนทนา • จันทร์ไต้พูดความจริงทันท่ตั้งแต่แรกที่คุณแม่ของเธอถามหรอไม่? 
¥ ' . VI _ ^ _ toll/13/ ^ ^ 

• จนทรรูสกอย่าง เรเมอเธอ เม เดพูดความจรง? 
• หนูคิดว่าจันทร์ร้สีกอย่างไรเมื่อเธอไต้บอกความจริงกับคุณแม่? 
• มันเป็นสิ่งง่ายหรอไม่สำหรับจันทร์ที่จะพูดความจริง? 
อธิบายว่าแห้ว่ามันจะเป็นการยากสำหรับจันทร์ท่ีจะพูดความจริง เพราะเธอกลัวว่าจะถูกลงโทษแต่เธอก็ 
รูสีกมความสุขมากขี้นเมื่อเธอไต้พูดความจริง 

เกม ให้เล่นเกม "พูดความจริง" กับเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลมและเอาขวดวางที่พื้นตรงกลางวงกลมนี้น 
อธิบายว่าท่านจะหมุนขวดและหากขวดหยุดและชี้อยู่ที่ใคร เด็กคนนี้นจะเป็นคนตอบคำถามของท่าน 
เกี่ยวกับการพูดความจริง หลังจากท่ีไต้ตอบคำถามเด็กคนน้ีนจะเป็นคนหมุนขวดเพ่ือเสือกคนท่ีจะตอบ 
คำถามคนต่อไป (หากขวดช้ีไปท่ีเด็กคนไหนท่ีไต้ตอบคำถามไปแล้ว ก็ให้เด็กคนที่หมุนขวดนี้นหมุน 
ขวดใหม่) 
ให้ใช้สถานการณ์และคำถามต่อไปน้ีในการเล่นเกม หริออาจสร้างสถานการณ์ท่ีคิคว่าเหมาะสมกว่าสำหรับ 
เด็กในช้ันเรยนของท่านก็ไต้ (หากช้ันเรยนของท่านมขนาดใหญ่ท่านอาจต้องหาสถานการณ์ให้มมากข้ืน) 
1. หนูกำลังเล่นในห้านและหนูไต้ทำตะเกียงแตกโคยบังเอิญ 

• หนควรทำอย่างไร? 
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2. คุณพ่อขอให้หนูรบที่ไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อสิ่งของบางอย่างให้ท่าน ท่านขอให้หนูรบไปอย่าหยุดเล่น 
ตามทาง ในขณะท่ีหนูเดินผ่านบานของเพ่ือนห้าน เธอไค้ฝากจดหมายไปท้ิงตู้ไปรษณย์ให้เธอ ในตอน 
เดินกลับจากร้านขายของหนูไค้หยุดเพื่อที่จะคูรถจักรยานคันใหม่ของเพื่อน ทันใดนั้นหนูก็นกขี้นมา 
ไค้ว่าคุณพ่อกำลังรออยู่ หนูจงรบกลับห้าน คุณพ่ออารมณ์เสืย และหนูค้องการท่ีจะบอกท่านว่าหนูมา 
ช้าเพราะหนูเอาจดหมายไปทิ้งที่ตู้ไปรษณย์ให้เพื่อนห้าน 
• หนูควรจะพูดอย่างไร? 

3. หนูเห็นถาดขนมบนโตะ ซึ่งมองดูน่ารับประทานมากทำให้หนูหยิบมาหนึ่งชิ้นสำหรับตัวเองและเอาให้ 
ห้องชายอกหนึ่งชิ้น เม่ือคุณแม่เดินมาเพ่ือท่ีจะเอาขนมไปให้เพ่ือนของท่าน คุณแม่เห็นห้องชายของหนู 
กำลังรับประทานขนมอยู่เธอจึงไค้ว่าห้องชาย 
• หนูควรจะทำอย่างไร? 

4. ห นูเอาของเล่นอันหนึ่งของห้องสาวไปทำให้เธอร้องไห้ เม่ือหนูเห็นคุณยายเดินผ่านมา หนูก็รบเอาของ 
เล่นสืนให้อย่างรวดเร็ว แต่ห้องสาวก็ไม่หยุดร้องไห้ คุณยายจึงถามว่าทำไมห้องจึงร้องไห้ 
• หนูควรทำอย่างไร? 

5. หนูและเพื่อนกำลังเล่นกันที่หห้าห้านของเพื่อน หนูเตะลูกบอลไปถูกกระถางค้นไม้แตกท่ีหห้าประตู 
ห้านของเพื่อนห้าน 

• หนูควรทำอย่างไร? 

สรป 
ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่ามันเป็นส่ิงสำคัญในการท่ีจะเป็นคนซ่ือสัตย์แม้ว่ามันจะเป็นการยาก เตอน 

เด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงตรัสความจริงเสมอและพระองค์ทรงค้องการให้เราพูดความจริงเสมอ ท่านอาจ 
ค้องการเล่าถงความคใจที่ตนเองไค้รับจากการพูดความจริง แม้ว่ามันเป็นการยากสำหรับท่านท่ีจะทำ 
เช่นนั้น 
เตอนเด็ก ๆ ว่าพวกเขาควรจะพยายามเสมอที่จะเสือกสิ่งที่ถูกค้อง เม่ือพวกเขาพูดความจริงพวกเขาไค้ 
เสือกทำส่ิงท่ีถูกค้อง 
กระตุ้นให้เด็ก ๆ เล่าให้ครอบครัวของเขาหัเงถงเร่ืองท่ีพวกเขาไค้เรยนร้ไนวันน้ี 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปีค แนะนำให้เด็กคนน้ันสวดอ้อนวอนเพ่ือทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ 
ช่วยสมาชิกของชิ้นเริยนแต่ละคนให้พูดความจริงแม้ว่าจะเป็นการยาก 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ินเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เสริมเหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้สำหรับคำแนะนำเพ่ืมเติมให้ดู "เวลา 
ชิ้นเรยน,, ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "กล้าทำส่ิงท่ีถูก,, (เพลงเด็ก หห้า 79) "เสือกทางถูก" (เพลงเด็ก หห้า 

82) หรอ "I Believe in Being Honest" (Children's Songbook, p. 149) เน้ือเพลง "กล้าทำส่ิงท่ี 
ถูก" และ "เสือกทางถูก,, มอยู่ตอนห้ายของคู่มอน้ี 
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บทที่ 36 

ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์ 

ฉันเชื่อในการเป็นคนชื่อสัตย์ 
ฉันเชื่อถอมั่นในความจริง 
ความสัตย์ซื่อควรเริ่มที่ฉันก่อน 
ต้องซื่อสัตย์จริงทั้งพูดและทำ 
จะสร้างนิสัยคในวัยเยาว์ 
ถอเอาความจริงยคความถูกต้อง 
พูดปกป้อง พูดความจริง 
เพื่อชื่อและเกิยรติคงไว้เจิดจ้า 

ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์ 
ฉันเชื่อถอมั่นในความจริง 
ความสัตย์ซื่อควรเริ่มที่ฉันก่อน 
ต้องซื่อสัตย์จริงทั้งพูดและทำ 

2. ให้เด็กคนหน่ึงออกมาท่ีหน้าช้ินเรยนและชูมือท้ังสองข้างข้ืน ให้เอาเชือกหรอคายพนรอบ ๆ ข้อมอของ 
เด็กหลวม ๆ และถอไว้ อธิบายว่าเชือกหรอค้ายก็เหมือนกับการโกหกเพยงเล็กน้อยขอให้เด็กออกมา 
จากบ่วงน้ันเพ่ือเป็นอิสระ (ให้ท่านถอค้ายหรอเชือกไว้ไนลักษณะท่ีหลวมมากพอเพ่ือท่ีเด็กจะสามารถ 
ทำให้เชือกขาดและเขาหลุดออกมาไค้จากบ่วงนั้น) 

เลร็จแล้วให้พันค้ายรอบข้อมือของเด็กคนน้ันใหม่สักสิบกว่ารอบเพ่ือให้ยากท่ีจะทำให้ขาดไค้ อธิบายว่า 
การโกหกเพยงคร้ังหน่ึงจะทำให้เราโกหกมากข้ืนเพ่ือปกปิดการโกหกน้ัน เม่ือเราไค้โกหก เรามักจะ 
ค้องโกหกมากขื้นเพื่อปกปิดไม่ให้คนร้ว่าเราไค้โกหก เม่ือเราไค้โกหกมากข้ืนก็ยากท่ีจะเลิกไค้ ขอให้ 
เด็กคนน้ันพยายามท่ีจะคงเชือกให้ขาด อธิบายว่า ยิ่งเราโกหกมากขี้นเท่าใดมันก็ยากมากขนเท่านั้นที่ 
จะเสือกสิ่งดและที่จะพูดความจริง 
• หนูจะหลุดจากบ่วงของการโกหกไค้อย่างไร? 

ใชกรรไกรตัดค้ายน้ันและทำให้มือท้ังสองข้างของเขาเป็นอิสระ อธิบายว่าท่ีจะเป็นอิสระจากการโกหก 
เราตองพูดความจริงเสมอ หากเราไค้เคยโกหกไปแล้ว เราตองกลับใจโดยการบอกความจริงกับผู้ท่ีเรา 
ไค้โกหกไปน้ันเสียใหม่ เม่ือเราไค้พูดความจริงเราสามารถกลับใจ 

3. เตรยมสำเนาให้เด็กแต่ละคน "เร่ืองลับ" ที่มอยู่ตอนทายของคู่มือนี้ แจกสำเนาเร่ืองลับน้ีให้เด็กแต่ 
ละคนพร้อมค้วยดินสอ อธิบายว่าคำสอนอย่างหน่ึงของพระเยซูน้ันอยู่ในข่าวลับน้ี บอกเด็ก ๆ ว่า 
พวกเขาสามารถค้นพบข่าวลับนี้ไค้ โคยการค้นหาตัวอักษรท่ีมอยู่ในแต่ละสัญลักษณ์และท่ีเขยนไว้ท่ี 
ในกล่องข้างใค้สัญลักษณ์น้ัน เขยนตัวอักษรหน่ึงตัวให้ดูเป็นตัวอย่างและให้ช่วยพวกเขาหากค้องมการ 
ให้ความช่วยเหลอ 
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ขอให'เด็ก ๆ กอดอกแล้วย้ิมเม่ือพวกเขารูว่าข่าวลับน้ันคออะไร เม่ือเด็กท้ังหมดได้ค้นพบข่าวลับ ให' 
พวกเขาอ่านข้อความในข่าวลับนั้นด้วยกันกับท่าน "พูดความจริง" 

4. ให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทจากเกม "พูดความจริง" โดยใชสถานการณ์ท่ีมในบทเรยน โดยให้แสดงให้ 
เห็นถงการตัดสินใจเสือกทางเสือกที่ถกตองสำหรับแต่ละสถานการณ์ด้วย 
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35 ฉันมีพรสวรรค์ 
จดประสงค เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้ตระหนักว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ประทานพรสวรรค์ให้พวกเขาแต่ละคน 

การเตรียม 1. ศกษา มัทธิว 25:14-29 และ หลักธรรมพระ'กิตติ.คุฌ (31110) บทท่ี 34 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. ในระหว่างสัปดาห์ให้ติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแต่ละคน และถามพวกเขาว่าพวกเขาสังเกตเห็น 
ว่าลูกของพวกเขามพรสวรรค์อะไรห้าง หากจำเป็นให้แนะนำพรสวรรค์ท่ีรองลงมา เช่น การเป็นคนม 
ความเมตตากรุณา เป็นคนร่าเริง เช่ือหัเง ชอบช่วยเหลอ ร้จักให้อภัย เป็นมิตรกับทุกคน หรอเป็นคน 
สวดอ้อนวอนเสมอ ให้เขิยนรายการความสามารถพิเศษนี้ไว้รวมกันกับที่ท่านไค้สังเกตเห็นเด็กแต่ 
ละคนม 

3. ใช้รายการความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคนท่ีท่านไค้ทำข้ืนน้ีน เพ่ือเตรยมกระดาษท่ีเหมอนกันตาม 
ตัวอย่างนี้สำหรับเด็กแต่ละคน ให้เขยนช่ือของเด็กแต่ละคนบนกระดาษน้ีนพับกระดาษคร่ึงหน่ึงเพ่ือ 
เขยนพรสวรรค์ของเด็กซ่ึงจะสนทนากัน และปล่อยให้อกคร่ึงหห้ากระดาษว่างเปล่าไว้ 

(ชื ่อของเด็ก) I 
ถามเกี่ยวกับพรสวรรค์ของฉัน ! 
1. 
2. I 

3. I 
4. 

5. I 

! ให้แน่ใจว่า กระดาษของเด็กแต่ละคนมรายการตัวเลขท่ีเขิยนใส่ไว้จำนวนเท่ากับของพรสวรรค์ท่ีท่าน 
ไค้ทำรายการลงไว้ และให้รายการของเด็กน้ีนอย่างห้อยท่ีสุคค้องมพรสวรรค์หน่ึงอย่างท่ีสามารถแสดง 
ให้ดูไค้ เช่น การร้องเพลง การกระโคค หรือการอ่านหนังสือ 

4. เตรยมที่จะแสดงพรสวรรค์ของท่านหนึ่งอย่าง หรือนำส่ิงของอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองแสดงถง 
ความสามารถพิเศษของท่าน 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล 
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ข. ดินสอเท่ยนหรอดินสอ 
ค. รูปภาพ 2-57 ฮเบอร์ เจ. แกรนท์ 

6. เ ตริยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการ1ใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองเล่า และ 
การสนทนา 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พรสวรรค์เปีนของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์ 
ให้แสดงพรสวรรค์ของท่านอย่างหน่ึง หรอแสดงส่ิงของบางอย่างท่ีแสดงถงความสามารถพิเศษของท่าน 
• พรสวรรค์คออะไร? 

หากท่านไต้นำส่ิงของมา ให้เล่าเก่ียวกับส่ิงของน้ันและอธิบายว่าทำไมพรสวรรค์จงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญสำหรับ 
ท่าน หากท่านไต้แสดงพรสวรรค์ให้อธิบายว่าทำไมท่านจงมความสุขท่ีไต้ใช้พรสวรรค์ของท่าน 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ไต้ทรงประทานพรสวรรค์ให้กับลูกทุกคนของพระองค์ ให้กล่าวถึงคนบางคน 
ในสาขาของท่านหรอในวอร์คของท่าน ผู้ไต้ใช้พรสวรรค์ของเขาที่เด็ก ๆ รูจํกค เช่น การร้องเพลง การ 
เล่นดนตร หรอการช่วยเหลอผู้อ่ืนให้มความสุข 
เตอนพวกเขาว่าเราแต่ละคนเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ ดังนั้นแต่ละคนในพวกเขาจึงต้องมพรสวรรค์ 
ต้วย อธิบายว่าทุกคนมพรสวรรค์ท่ีแตกต่างกัน 

เราแตละคนมพรสวรรคที่แตกตางก้น 
ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ี ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งผู้ค้นพบพรสวรรค์ของเธอโดยใช้คำพูดของท่านเอง: 
วันคมองดูพี่สาวของเธอที่ชื่อเชลลี่วาดรูปภูเขาที่สวยงามซึ่งอยู่ที่หลังห้าน วันคห้อ1ใจมากเธอไม่สามารถ 
วาคไต้คเท่ากับพ่ีสาว เชลล่ีเล่นเปียโนต้วยท่ีโรงเรยนและเล่นเก่งมาก วันคคิคถึงทุกสิ่งที่วันคสามารถทำ 
ไต้ด เธอจึงสงสัยว่าทำไมเธอทำส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ันไต้ไม่สืเหมือนกันกับท่ีพ่ีสาวทำไต้ 
• หนูคิดว่าวันดร้สิกอย่างไรเมื่อเธอคิดถึงพรสวรรค์ทุกอย่างของเชลลี่? 
วันหนึ่งคุณครูของวันคขอให้เธอเป็นผู้พูคในชั้นเรยนปฐมวัย เธอพยายามเตรยมอย่างดและพูดไต้ดิมาก 
อธิการไคยนการพูดของเธอและบอกเธอว่าท่านชอบการพูดของเธอมาก ท่านบอกวันคว่าเธอมพรสวรรค์ 

ความร้สีกอบอุ่นไต้เขามาสู่จิตใจของวันค คำพูคของอธิการไต้ช่วยเธอค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ 
เกี่ยวกับตัวเธอเอง 
• อธิการไต้ช่วยวันคให้ค้นพบอะไร? (เธอมพรสวรรค์ในการเป็นผู้พูคท่ีค) 
วันคไต้ค้นพบว่าเธอเองก็มพรสวรรค์ต้านอื่นต้วยเหมอนกัน เธอเข้ากับคนไต้ง่ายและเด็กคนอ่ืน ๆ ก็ชอบ 
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อยู่ใกลกับเธอ เธอชอบอ่านหนังสือและชอบเขยนหนังสือ เม่ือเธอไปโบสถ์ เธอไค้แสดงความคารวะ 
และหัเงคุณครูของเธอ วันคไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้เป็นพรสวรรค์ค้วยเหมอนกันเพราะมันไม่เหมอนกับพรสวรรค์ 
ของเชลลี่ ตอนน้ีวันคไค้ตระหนักแล้วว่าตัวเธอมพรสวรรค์ค้วย เพิยงแต่ว่าพรสวรรค์ของเธอแตกต่างไป 
จากพรสวรรค์ของพี่สาวของเธอ 

• พรสวรรค์อะไรท่ีวันคม? 
เน้นกับเด็ก ๆ ว่าทุกคนมพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกพรสวรรค์มความสำคัญ 

กิจกรรม บอกกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขากำลังที่จะเรยนรูเกี่ยวกับพรสวรรค์ที่แตกต่างกันมากมายหลายอย่างของผู้คนใน 
ชั้นเรยนปฐมวัยของพวกเขา ขอให้เด็ก ๆ ตงใจหัเงในขณะท่ีท่านอ่านรายการพรสวรรค์แต่ละรายการ บอก 
เด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาเว่าท่านกำลังพูดถงใครที่มพรสวรรค์เช่นนี้น ให้พวกเขายกมอข้ีนแต่ไม่ค้องพูคอะไร 
ออกมา 

ให้เริ่มโคยพูคว่า "ครูกำลังคิดถงใครคนหน่ึงท่ีมพรสวรรค์น้ี" แล้วให้อ่านรายการพรสวรรค์ท่ีท่านไค้ 
เตรยมไว้สำหรับเด็กแต่ละคนนั้น 
เม่ือท่านเสร็จการอ่านรายการสำหรับแต่ละคน ให้เด็ก ๆ เคาว่าท่านไค้พูคถงใคร หากเด็กไม่สามารถเคา 
ไค้อย่างถูกตอง ให้บอกให้ท่ีเห็นไค้ชัดเช่นให้บรรยายถงเส้ือผ้าท่ีคน ๆ นั้นกำลังสวมใส่อยู่หรอพูดถงว่า 
คน ๆ นั้นเป็นหญิงหรอเป็นชาย 

การแสดงพรสวรรค์ เสือนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ประทานพรสวรรค์เหล่านี้ให้พวกเขา เชิญให้เด็กออกมาแสดงพร-
สวรรค์ของพวกเขาจากรายการของเขาหรอเธอน้ัน (ให้ทำการตัดสินใจไว้ก่อนแล้วว่าพรสวรรค์ใดในราย 
การของเด็กท่ีจะสามารถแสดงไค้อย่างง่าย ๆ ในช้ันเรยนของท่าน เช่นการรองเพลงท่ีช่ืนชอบ การอ่าน 
หนังสือ การกระโดด หรอการเค้น) 
พระเยซูได้ทรงสอนเราใหใช้พรสวรรค์ของเรา 

เรื่องจากพระคัมภิร' เล่าให้เด็กหัเงว่าพระเยซูคริสต์ทรงสอนเราว่าเราควรจะใช้พรสวรรค์ของเรา ให้เล่าเรื่องที่พบใน มัทธิว 
25:14-29 อธิบายว่าพระเยซูทรงเล่าเรื่องนี้ให้สานุศิษย์ของพระองค์เพื่อช่วยพวกเขาให้เช้าใจว่าพวกเขา 
ค้องทำอะไรเพื่อที่จะช่วยพวกเขาให้ไค้อยู่กับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์อกคเงหนึ่งหลังจากชิวิต 
บนโลกนี้ 

เน้นจุดต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเล่าเรื่อง: 

1. ในสมัยของพระเยซูตะลันต์คอหน่วยหนึ่งของเงิน 
2. คนใช้ที่ไค้รับเงินห้าตะลันต์ไค้ใช้มันอย่างฉลาดและในไม่ช้าก็ไค้รับเพิ่มอิกห้าตะลันต์ 
3. คนใช้ผู้ไค้รับเงินสองตะสันต์ไค้ใช้มันอย่างฉลาดและในไม่ช้าก็ไค้รับเพิ่มอิกสองตะลันต์ 
4. คนใช้ที่ไค้รับหนึ่งตะลันต์เอาเงินไปซ่อนและไม่ไค้ใช้มันเลย 
5. นายกลับมาและถามคนใช้ว่าพวกเขาไค้ทำอย่างไรกับเงินที่ไค้ให้ไว้ 

ให้อ่าน มัทธิว 25:21 ออกเสียง สิ่งที่นายไค้บอกกับคนใช้ผู้ที่ไค้รับเงินห้าตะลันต์และไค้ทำให้มเพิ่มอิก 
ห้าตะลันต์ 
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อธิบายว่านายไค้กล่าวส่ิงเคยวกันน้ีกับคนใช้ผู้ท่ีไค้รับสองตะลันต์ และไค้ทำให้มเพ่ิมอกสองตะสันต์ นาย 
จึงพอใจกับคนใช้ทั้งสองคนนี้มากสำหรับการใช้พรสวรรค์ของเขาอย่างฉลาด 
อธิบายว่านายไค้บอกกับผู้รับใช้คนที่สามว่า เนื่องจากเขาไม่ไค้ใช้เงินของเขาให้เกิดประโยชน์นายก็จะ 
เอามันไปจากเขาเสียและก็จะไม่ให้อก (ดู มัทธิว 25:26-29) 

การนำเสนอของครู ช่วยให้เด็ก ๆ เช้าใจว่า เราควรเป็นเหมือนคนรับใช้สองคนแรกในเร่ืองเปรยบเท่ยบท่ีกล่าวมาแค้วน้ีน 
แห้ว่าเราจะใช้คำว่า "ตะสันต์,, แทนความหมายถงส่ิงซ่ึงเราทำนอกเหนอไปจากเงินเราก็ควรยังคงใช้ส่ิงน้ีน 
คอพรสวรรค์ของเราอย่างฉลาด 
อธิบายว่าในฐานะท่ีเป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์เราแต่ละคนไค้รับพรสวรรค์พิเศษ หรอไค้ 
รับของประทานเพื่อที่จะใช้และพัฒนาขื้นบนโลกนี้ เม่ือเราใช้พรสวรรค์ของเรา เราไค้ทำให้ตัวเราและคน 
อื่นมความสุข เช่นเคิยวกับนายในเร่ืองน้ี 

พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงค้องการให้เราซ่อนพรสวรรค์ของเราและบางท่ก็ทิ ้งพรสวรรค์ของตนเอง 
พระองค์ทรงค้องการให้เราใช้พรสวรรค์ของเราเพ่ือท่ีมันจะถูกพัฒนาเจริญค้ๅวVIห้าข้ีน เพ่ือท่ีเราจะสามารถ 
เตรยมตัวเพื่อกลับไปอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้อก 
เราพัฒนาพรสวรรค์ของเราโดยการแกห'ด 

เร่ืองเล่า และ แสดงรูปภาพ 2-57 ฮเบอร์ เจ. แกรนท์ อธิบายว่าท่านกำลังจะเล่าเร่ืองของฮเบอร์ เจ. แกรนท์ ใหั 
การสนทนา พวกเขาฟิง ซึ่งต่อมาท่านไค้กลายเป็นศาสคาของศาสนาจักรฯ และเล่าถึงเรื่องที่ท่านไค้ทำเพื่อพัฒนาพร-

สวรรค์ดังนี้: 
เมื่อฮเบอร์เจ. แกรนท์ เป็นเด็ก เขาค้องการเล่นฟุตบอล แต่เขาไม,สามารถขว้างลูกบอลไค้ไกล เด็กคน 
อื่น ๆ จะหัวเราะเยาะเขาเมื่อเขาพยายามที่จะขว้าง 

ฮเบอร์ไค้ตัดสินใจว่าเขาจะค้องเล่นฟุตบอลให้ค เพื่อที่เขาจะไค้รับการคัดเสือกให้เขาเล่นในท่มที่สิ 
วันแล้ววันเล่าเขาได?เกหัดขว้างลูกบอลใส่ขางฝาของโรงนา บางครงแขนของเขาปวดมากจนนอนแทบ 
จะไม่ไค้ในตอนกลางคน แต่เขาก็ยังคงแกหัดต่อไป หลังจากน้ีนสักสองสามปี ฮเบอร์ก็ไค้เช้าร่วมเล่น 
ในทิมที่เก่งจริง ๆ ซึ่งเป็นท่มที่ชนะการแข่งขัน 

• พรสวรรค์อะไรที่ฮเบอร์ค้องการม? 

• ฮเบอร์ไค้ทำอะไรเพื่อที่จะพัฒนาพรสวรรค์นี้? 
• เกิดอะไรขี้นจากการที่ฮเบอร์สกฝนการเล่นฟุตบอล? 
ต่อมาฮเบอร์ค้องการที่จะทำงานเป็นพนักงานบัญชของธนาคาร แต่คนทำงานบญชจะค้องมลายมือท่ีสวย 
งามและอ่านง่าย เพื่อนคนหนื่งของ?เบอร์ไค้บอกเขาว่า "ลายมือของคุณ [เขา] เหมือนไก,เข่ีย" ส่วนเพื่อน 
อกคนหน่ืงก็พูคว่า "มันเหมือนฟ้าฝาขวดหมก" 

ฮเบอร์ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแกหัดพัฒนาลายมือของเขา เป็นเวลาหลายปีต่อมาที่เขาไค้รับรางวัล 
การประกวดลายมือที่สวยงามที่คิที่สุดของรัฐ เขาจึงไค้สอนการคัดลายมือและเป็นพนักงานบัญชิของ 
มหาวิทยาลัยค้วย 
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• พรสวรรค์อะไรท่ีฮเบอร์ต้องการม? 

• ฮเบอร์ทำอะไรเพ่ือพัฒนาพรสวรรค์น้ี? 
• เกิคอะไรขี้นเนื่องจากการที่ฮเบอร์ไต้ฝึกฝนการคัดลายมอของเขา? 
เม่ือฮเบอร์ยังเป็นเด็ก คุณแม่ต้องการให้เขาเรยนขับร้อง เม่ืออายุไต้สิบขวบเขาไต้เช้าเรยนในช้ันเรยน 
ขับร้อง คุณครูพยายามที่จะสอนฮเบอร์ให้ร้องเพลงแต่ในที่สุคก็ยอมแพและไต้บอกฮเบอร์ว่าเขาคงจะเรยน 
ไม่ไต้ หลายปีต่อมาฮเบอร์ไต้คุยกับเพ่ือนท่ีสอนการร้องเพลง ฮเบอร์บอกว่าเขาจะคใจมากหากแม้เพยง 
สามารถร้องเพลงสวคไต้สักสองสามเพลง เพ่ือนของเขาบอกเขาว่ามันต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ 
เขาสามารถทำไต้ ฮเบอร์เด็มใจมากท่ีจะแกหัคอย่างมากมายและเขาก็ไต้เรยนรู้การร้องเพลงของศาสนา-
จักรฯ (คู Bryant ร. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 195l], pp. 37-42, 45-49) 
• พรสวรรค์อะไรท่ีฮเบอร์ต้องการม? 
• ฮเบอร์ทำอะไรท่ีช่วยให้เขาเล่นฟุตบอลไต้ค ปรับปรุงลายมอ และปรับปรุงการร้องเพลงของเขา? 

อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าเราพัฒนาพรสวรรค์ของเราโคยการฟิกฝนเช่นเคยวกับที่ฮเบอร์ไต้กระทำ ยิ่งเราทำ 
อะไรมาก ทำบ่อย ๆ เราก็ย่ิงเก่งและชำนาญ ฮิเบอร์ไคฟิกหัคการใช้พรสวรรค์ของเขาครงแล้วครงเล่า 
ดังนี้นเขาจงมความเก่งขื้นในเรื่องเหล่านี้น พระบิคาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยเม่ือเราไคฟิกหัดการใช้ 
พรสวรรค์ท่ีพระองค์ทรงประทานให้เรา 
สรป 

กิจกรรม ให้ทบทวนพรสวรรค์อย่างใดอย่างหน่ึงของเด็กแต่ละคน ดังที่ไต้เคยสนทนากันไปแล้วในตอนต้นบทเรยน 
ให้รายการพรสวรรค์ของเด็ก ๆ แก่พวกเขา และแจกดินสอเทยนหรอดินสอ ทางต้านท่ีว่างของกระดาษ 
ของพวกเขา ให้พวกเขาวาดภาพพรสวรรค์ท่ีพวกเขามหรอต้องการท่ีจะม 
ให้เด็กแต่ละคนเล่าเร่ืองรูปภาพของตน และสนทนากันว่าพวกเขาสามารถช่วยพรสวรรค์ท่ีว่าน้ีนให้เจริญ 
เติบโตขื้นไต้อย่างไร 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานพรสวรรค์ท่ีแตกต่างกันให้เราแต่ละคน เสือนเด็ก ๆ 
ว่าพระเยซูคริสต์ และพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราใช้พรสวรรค์ของเรา เม่ือเราใช้พรสวรรค์ของ 
เรา เราสามารถทำให้ตนเองและผู้อ่ืนมความสุข และมันก็ย่ิงจะเป็นการทำให้พรสวรรค์ของเราพัฒนาข้ีน 

ให้อ่านหรอให้เด็กอ่านคำท่ีอยู่ข้างบนของรายการของตนออกเสียงดัง ที่เขิยนไว'ว่า '•ถามฉันเก่ียวกับ 
พรสวรรค์ของฉัน,, กระต้นเด็ก ๆ ให้แสดงรายการพรสวรรค์ของเขากับสมาชิกในครอบครัวของเขาและ 
บอกครอบครัวว่าพวกเขาไต้เรยนรูอะไรห้างเกี่ยวกับพรสวรรค์เหล่านี้น 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปีค โดยแนะนำคนท่ีจะสวดอ้อนวอนว่า ให้ขอบพระทัยพระบิดาบน-
สวรรค์สำหรับสมาชิกของช้ันเรยนและทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ไต้ทรงช่วยเด็ก ๆ ให้ไช้พรสวรรค์ของ 
พวกเขาอย่างค 
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บทที่ 35 

กิจกรรม!สริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เสริมเหล่าน้ีในบทเรียน หรือใช้เพ่ือทบทวน หรือเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลา 
ชั้นเรียน" ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เด็กน่ังเป็นวงกลม ฮัมเพลงในลำคอ รองเพลง หรือเล่นเพลงจากเทปขณะท่ีให้พวกเขาส่งมอบถุง 

ถั่วหรือส่งมอบวัตถุอย่างอื่นที่นิ่มไปรอบ ๆ เม่ือเพลงหยุดให้เด็กคนท่ีกำลังมถุงถ่ัวอยู่ในมอลุกขนมา 
ยนในวงกลมเพ่ือแสดงพรสวรรค์อะไรก็ไค้ ซึ่งพรสวรรค์นี้อาจรวมถงการท่องโคลงกลอน การรองเพลง 
การอ่านพระคมภร์ การกระโดดขาเคยว หรือการวาดภาพธรรมคา ๆ บนกระคาน เด็ก ๆ อาจแสคง 
พรสวรรค์ที่ไม่ไค้แสดงในชั้นเรียนไค้ เช่นการแสคงความเมตตากรุณาหรือการเตะลูกบอล ขอให้ 
เด็ก ๆ ปรบมอเบา ๆ หลังจากท่ีไค้มการแสดงพรสวรรค์แต่ละรายการเสร็จ 
ทำต่อไปจนกว่าเด็กทุกคนไค้มโอกาสออกมาแสดง 

2. แจกดินสอเท่ยนกระดาษท่ีท่านไค้วาดรูปคาวเอาไว้ให้เด็กแต่ละคน (รูปคาวท่ีจะใช้เป็นแบบมอยู่ตอน 
ห้ายของคูมอนี้) ขอให้เด็ก ๆ ระบายสืรูปคาวให้ดูผิคปกติไปจากธรรมชาติของมัน เม่ือเด็กทุกคน 
ระบายสีเสร็จแล้ว ให้พวกเขาแสดงคาวน้ีนและร้องหรือพูคคำจากเน้ือเพลงช้อแรกของเพลง "คาวแต่ละ 
ควงนนต่างกัน" ["Every Star Is Different" (Children's Songbook, p. 142)] 

คาวแต่ละควงนี้นต่างกัน 
เช่นกันกับเด็กทุกคน 
บางคนแจ่ม1ใสมสุข 
บางคนถ่อมและสุภาพ 
ทุกคนเป็นที่ค้องการ 
ตามงานท่ีเขาทำ 
หนูเป็นหนิ่งเคยวคนนั้น 
ใครจะเป็นเช่นหนูไค้ 
(© 1980 by K. Newell Dayley. Used by permission) 
ช่วยเด็ก ๆ ให้เช้า1ใจว่ าเช่นเคยวกับที่ควงดาวของพวกเขาดูแตกต่างกัน พวกเขาทุกคนก็แตกต่างกัน 
เพราะพวกเขามพรสวรรค์และความสามารถท่ีแตกต่างกัน เตอนเด็ก ๆ ว่าพรสวรรค์เป็นพรจากพระ-
บิดาบนสวรรค์ 

3. สอนทักษะท่ีง่าย ๆ ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาขื้นเป็นพรสวรรค์ไค้ เช่น การนำเพลงหรือการทำ 
งานประดิษฐ์ 

221 





ฉันฉลาด1เมื่อุฉัน 
ได้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง 

36 
จดประสงค็ ๋ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าเราจะฉลาดหากเราไค้เช่ือฟิงคำสอนของพระเยซูคริสต์ 

การเฅรืยม 1. ศกษา มัทธิว 7:24-27 โดยมการสวดค้อนวอนค้วย 

2. เตรียมป้ายสองอัน โดยการใช้กระดาษพับตามท่ีแสดงให้คู: 

ฉลาด โง่เขลา 

3. เตรียมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "คนม!!ญญาและคนโง่" (เพลงเด็ก หห้า 131) [("The Wise 
Man and the Foolish Man (Children's Songbook, p. 281)] และเพลง "เลือกทางถูก,, (เพลง 
เด็ก หห้า 82) เน้ือเพลง ไลอกทางถูก" มอยู่ในตอนห้ายของคู่มอน้ี 

4. ให้เขยนการกระทำบางอย่างท่ีฉลาดและการกระทำบางอย่างท่ีโง่เขลาบนกระดาษช้ินเล็ก ๆ ใช้ตัวอย่าง 
การกระทำต่อไปน้ี และอาจเพ่ิมเติมการกระทำอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมสำหรับช้ันเรียนของท่านด้วยก็ไค้ 
เอากระดาษเหล่าน้ีใส่ไว้ในภาชนะเลก ๆ เช่น กล่อง ถ้วย หรอลุง 
สวดค้อนวอน 

เชื่อหัเงคุณพ่อคุณแม่ 
มความคารวะในปฐมวัย 
มความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 
แบ่งปีน 
พูดความจริง 
ทะเลาะวิวาท 
พูดคำหยาบ 

เห็นแก่ตัว 
โกหก 
ไม่เมตตากรุณา 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. หมวก ลุงมอหนึ่งคู่ และรองเท้าหน่ึงคู่ (หรอเคร่ึองน่งห่มอย่างอ่ืนสักสามอย่างท่ีเด็ก ๆ ในช้ันเรียน 

ของท่านอาจสวมใส่) 
223 



ค. แผนผัง ลสค. (ดู บทท่ี 1) 
6. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสรมที่ท่านต้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถตดสินใจอยางฉลาดได้ 
แสดงถุงมอ หมวก และรองเท้า (ดัดแปลงกิจกรรมน้ีหากท่านไต้นำส่ิงของอย่างอ่ืนมาแทนเส้ือผ้า) 
เอาถุงวางไว้บนศรษะ 
• นี่คอวิธที่เราสวมถุงมอใช่ไหม? ทำไม? 
• เราควรใช้ถุงมอสำหรับทำอะไร? 

ชี้ให้เห็นว่ามันจะเป็นการโง่หากเราใส่ถุงมอบนศรษะเพราะว่ามันจะไม่สามารถปกป้องมอของหนูไต้ 
เชิญให้เด็กออกมาแสดงวิธใส่ถุงมออย่างฉลาด 
เอาหมวกวางไว้บนเท้าช้างหนึ่งของท่าน 

• นี่คอวิธที่เราใส่หมวกใช่ไหม? ทำไม? 
• เราควรใช้หมวกสำหรับอะไร? 

ชี้ให้เห็นว่ามันจะเป็นการโง,ที่จะเอาหมวกไว้บนเท้า เพราะมันจะไม่สามารถปกป้องศรษะของเราไต้ 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้ออกมาแสดงวิธใช้หมวกให้ถูกวิธ 
เอามอใส่รองเท้า 

• นี่คอวิธที่เราสวมใส่รองเท้าใช่ไหม? ทำไม? 

• เราควรใช้รองเท้าสำหรับอะไร? 
ชี้ให้เห็นว่ามันจะเป็นการโง,เขลาหากเราจะเอามือใส่รองเท้าเพราะมันก็จะไม่ไต้ปกป้องเท้าของเรา 
เชิญเด็กอกคนหนึ่งให้ออกมาสาธิตวิธใส่รองเท้าที่ฉลาด 
ชิให้เห็นว่าคนสองสามคนอาจสวมใส่ถุงมือ หมวก หรอรองเท้ากับส่วนท่ีผิคของร่างกายของพวกเขา แต่ 
การเลอกว่าจะสวมใส่อย่างไรก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถงความฉลาดหรอความโง่ ให้สนทนากับเด็ก ๆ 
อย่างย่อ ๆ ว่ามันเป็นการโง่หรอฉลาดที่จะใช้สิ่งของเหล่านี้นฝ็ค ๆ (เช่นมันจะเป็นการฉลาดหากจะใส่ถุง 
มือเมื่อเราออกไปช้างนอกที่อากาศหนาวเย็น แต่มันจะเป็นการโง่หากจะใส่เม่ือเราจะอาบน้ีา) 
อธิบายว่าเราต้องตัดสินใจเสือกมากมายในแต่ละวัน การเสือกท่ีไม่ฉลาดสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อ 
เราและทำให้เราไม่มความสุขไต้ การเสือกท่ีฉลาดจะช่วยให้เราปลอดภัยและมความสุข 
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บทที่ 36 

พระเยซูคริสต์ทรงต้องการใหเราฉลาดและเชื ่อฟังคาสอนของพระองค์ 
เร่ืองจากพระคัมภร์ อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงใช้เร่ืองเล่าท่ีเรยกว่าเร่ืองเปรยบเท่ยบ เพ่ือใช้สอนผู้คนของพระองค์ พระองค์ 

ทรงเล่าเรื่องเปรยบเทิยบเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำการเสือกตัดสินใจในทางที่ไม่ฉลาด และ 
ผู้ชายอกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเสือกอย่างฉลาด บอกเด็ก ๆ ว่าท่านจะอ่านเรื่องเปรยบเท่ยบนี้จากพระคมภิร์ 
ไบเบิล ให้อ่าน มัทธิว 7:24-27 

การสนทนา • หนูคิดว่าชายคนท่ีสร้างห้านบนทรายจะเสกอย่างไร เม่ือลมพายุพัดมาและทำให้ห้านของเขาพังทลาย? 

• หนูคิดว่าชายคนท่ีสร้างห้านบนหินจะร้สีกอย่างไร ที่ลมพายุไม่สามารถทำอะไรห้านของเขาไค้? 
อธิบายว่าพระเยซูทรงเปรยบเท่ยบเรากับชายท่ีอยู่ในเร่ืองน้ี หากเราทำตามคำสอนของพระเยซูเราก็เหมือน 
กับชายคนที่ฉลาดนี้นที่ไค้สร้างบานไว'บนศิลา เราจะมความสุข หากเราไม่ไค้ทำตามคำสอนของพระเยซู 
เราก็เหมือนกับชายคนท่ีโง่ผู้ท่ีไค้สร้างห้านบนทราย เราจะไม่มความสุข 

เพลง ช่วยชั้นเรยนให้ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "คนม!]ญญาและคนโง่,, (เพลงเด็ก หห้า 131) [("The 
Wise Man and the Foolish Man")] โดยใช้ท่าทางตามท่ีบอกน้ี: 

คนมปีญญาสร้างห้านไว้บนศิลา (เอากำปีนข้างขวาวาง ไว้บนมือข้างซ้ายที่แบหงายออก) 
คนมิป็ญญาสร้างห้านไว้บนศิลา (เอากำปีนข้างขวาวางไว้บนมอข้างซ้ายที่แบหงายออก) 
คนมิปีญญาสร้างห้านไว้บนศิลา (เอากำปีนข้างขวาวางไว้บนมอข้างซ้ายที่แบหงายออก) 
และเม่ือมิฝนกระหนามา (ยกมือทั้งสองข้างขี้มสูงแล้วค่อย ๆ ลดตาลงชา ๆ โดยกระคุกกระดิกนิ้วมอเพื่อ 

แสดงเป็นสายฝนที่ตกลงมา) 
เม่ือฝนกระหน่ึาและน้ีาก็ท่วมข้ีนมา (เอามอตาลงแล้วก็ยกระดับมอขื้นโดยหงายฝามอขื้นแสดงลงระดับ 

นาที่สูงขน) 
เม่ือฝนกระหน่ึาและน้ีาก็ท่วมข้ีนมา (เอามือตาลงแล้วก็ยกระดับมือขี้นโดยหงายฝามือขี้นแสดงลงระดับ 

นิ้าที่สูงขน) 
เม่ือฝนกระหน่ึาและน้ีาก็ท่วมข้ีนมา (เอามือตาลงแล้วก็ยกระดับมือขี้นโดยหงายฝามือขี้นแสดงลงระดับ 

นิ้าที่สูงขน) 
ห้านนี้นหนายังตั้งมั่นคง (เอากำปีนข้างขวาวางไว้บนมือข้างซ้ายที่แบหงายออก) 
คนโง่น้ีนสร้างห้านเขาไว้บนดินทราย ( ขยับนิ้วมือและแขน ไปมาทางค้านหนาของตนเอง) 
คนโง่น้ีนสร้างห้านเขาไว้บนดินทราย (ขยับนิ้วมือและแขนไปมาทางค้านหน้าของตนเอง) 
คนโง่น้ีนสร้างห้านเขาไว้บนดินทราย (ขยับนิ้วมือและแขนไปมาทางค้านหน้าของตนเอง) 
และเม่ือมิฝนกระหน่ึามา (ยกมือทั้งสองขี้นสูงแล้วค่อย ๆ ลดตาลงข้า ๆ โดยกระคุกกระดิกนิ้วมือเพื่อ 

แสดงเป็นสายฝนที่ตกลงมา) 
เม่ือฝนกระหน่ึาและน้ีาก็ท่วมข้ีนมา (เอามือตาลงแล้วก็ยกระดับมือขี้นโดยหงายฝามือขี้นแล'คงลง 

ระดับนิ้าที่สูงขน) 
เม่ือฝนกระหน่ึาและน้ีาก็ท่วมข้ืนมา (เอามือตาลงแล้วก็ยกระดับมือขี้นไดยหงายฝามือขี้นแสดงลงระดับ 

นิ้าที่สูงขี้น) 
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เม่ือฝนกระหนรและน้ัาก็ท่วมข้ีนมา (เอามอตาลงแล้วก็ยกระคับมอขึ้นโดยหงายฝามอขึ้นแลrคงถงระคับ 
นาที่สูงขึ้น) 

บ้านนั้นหนาก็พังทลาย Cขยับน้ิวมอและแขนไปมาทางค้านหน้าของตนเอง) 

เราฉลาดเมื่อเราเลอกสิ่งที่ลูกต้อง 
เรื่องเล่า และ อธิบายว่าแต่ละคนต้องเสือกทุกวัน เราสามารถตัดสินใจเสือกที่ฉลาดไต้หรอเราสามารถตัดสินใจเสือก 
การสนทนา อย่างโง่เขลาไต้ต้วย ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเองซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับ บ. เอช. (แฮรรี่) 

โรเบิร์ต ผู้ที่ต่อมาไต้เป็นเจ้าหห้าที่ชนผู้ใหญ่ ให้เด็ก ๆ ตัดสินใจว่าการตัดสินใจเสือกของแฮรํรื่ในเรื่องนี้ 
เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดหรอโง่ 
แฮรร่ีเกิคท่ีประเทศอังกฤษนานมาแล้ว ครอบครัวของเขายากจนมาก ดังนั้นแฮร้รึ่จงไมมโอกาสไปโรงเรยน 
เขาต้องการที่จะเรยนร้การอ่านเขยนเป็นอย่างมาก เขาคิดว่าหากสามารถมโอกาสไต้เช้าเรยนเขาจะไม่ 
เพยงแต่ที่จะอ่านหนังสือเท่านั้นแต่จะเขยนมันต้วย 

เมื่อแฮร์รี่อายูไต้สิบขวบเขาไต้เดินทางมาที่ประเทศอเมริกาและไต้ช้ามที่ราบอันกวัางใหญ่กับพี่สาวและ 
ผู้บุกเบิกคนอื่น ๆ อกมาก 

แฮร้รมการผจญภัยมากมาย วันหนึ่งเขาไต้ยินว่ากลุ่มของเขาจะเดินทางช้ามแม่นั้าที่กว้างใหญ่ในวันพรุ่งนี้ 
สิ่งนน่าตื่นเต้น ดังนั้นแฮ^จงรบมุดออกมาจากเต็นท์ของเขาตั้งแต่เช้าตรู่และรบออกไปเพื่อดูที่แม่นั้ๅนั้น 
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิคกฎของการตั้งค่าย 

• หนูคิดว่าการที่แฮร์รี่ไต้แอบออกไปจากเต็นท์เป็นสิ่งที่ฉลาดหรอโง่? 
แม่นี้าอยู่ไกลออกไปมากกว่าที่เขาคิด และเขาก็เหน่ือยเม่ือไปถงท่ีน่ัน เขาไต้นอนลงและไต้หลับไปท่ี 
บริเวณที่มต้นวิลโล่ 

เม่ือแฮร์ร่ีต่ืนขนก็พบว่า เกวยนทุกเล่มพากันแล่นขามแม่นรไปจนหมดส้ินแล้ว เขาว่ิงไปท่ีล่งแม่น้ัาและ 
ตะโกนเรยกเพ่ือให้คนไต้ยิน มคนบอกให้เขาว่ายช้ามแม่นามา ดังนั้นเขาจงถอดเสื้อโต้ทและรองเห้าออก 
และกระโดดลงไปในแม่น้ัา เขาเกอบจะช้ามพันแม่นาอยู่แล้วแต่เขาเหน่ือยมากเกินไปและผู้ควบคุมไต้นำ 
เขาขี้นหลังม้าเพื่อให้เขาสามารถไปต่อไต้อก แฮรร่ีคใจมากท่ีตนเองปลอดภัย แต่ไม่มทางท่ีจะไต้เส้ือ 
โค'ทและรองเห้า1ของเขากลับคนมา ทุกคนเขาอยากมเสื้อโค'ทตัวนั้นและทุกวันเขาอยากมรองเห้าคู่นั้นที่ 
เขาเคยม 
แฮร์รี่ต้องเดินทางเป็นระยะทางเก้าร้อยไมล์ควยเห้าเปล่า ทำให้เห้าของเขาปวดระบมไปหมดต้นกระบอง 
เพชรที่มหนามงอกขนตามทางมากมาย แฮร็ร่ีหิวมากบางครงต้องเก็บเอามารับประทานหนามท่ีแหลมคม 
ของมันไต้ท่ิมเห้าท่ีระบมของเขา โพล่ีเป็นคนคงหนามออกจากเห้าของเขาซ่ึงท้ังสองคนจะร้องล่ันต้วยกัน 
ทั้งคู่ แฮรร่ีร้องเพราะเห้า'ของเขาเจ็บ ส่วนโพลี่ร้องเพราะสงสารแฮร้รึ่ 

• ทำไมการเสือกที่จะแอบออกไปจากค่ายของแฮร์รี่จงเป็นการเสือกที่ผิค? 
• แฮร์รี่เสิกอย่างไรในตอนหลังกับการเสือกของเขา? 

หลังจากท่ีแฮรร่ีไต้ไปถงซอลท์ เลค ซิตี้ ในท่ีสุคเขาไต้มโอกาสไปโรงเรยน เม่ือเขามอายุไต้ สิบเอ็ด'ขวบ 
คุณครูไต้พาเขาไปโรงเรยนและสอนเขาถงอักขระ หนังสือเพยงเล่มเดยวท่ีแฮรร่ีมคอพระคัมภรไบเบิล 
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บทที่ 36 

แผนผัง ลสด. 

กิจกรรม 

การสนทนา 
เพ่ือทบทวน 

เพลง 

และเขาอ่านมันซ้ําแลวซาเล่า เขาต้ังใจเรยนท่ีโรงเรยนและเป็นเด็กเรยนค 
• แฮรร่็ได้เสือกอะไร? (เขาเสือกท่ีจะเรยน และเขาเสือกท่ีจะศกษาพระคมภร') 

• การเสือกเหล่านี้เป็นการเสือกที่ฉลาดหรอโง่เขลา? 
เม่ือแฮร์ร่ีโตข้ีนเขาได้กลายเป็นคนท่ีฉลาดและมความสำคัญในศาสนาจักรฯ เขารักการอ่านและชอบการ 
อ่านพระคัมภิร์ เขาได้เขิยนหนังสือมากมายเก่ียวกับศาสนาจักรฯ ผู้คนมากมายได้อ่านหนังสือของเขาและร 
ความเมากเก่ียวกับศาสนาจักรฯ (ดู Church News, 19 July 1980, pp. 8-9; and Truman G. 
Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Robert Story [Salt Lake City: Bookcraft, 1980], 
pp. 19-21, 37-40, 56-57) 
แสดงแผนผัง ลสด. และให้เด็กพูดคำว่า "ฉันจะเสือกส่ิงท่ีถูกต้อง,, พรอมกับพ่าน อธิบายกับเด็ก ๆ 
ว่าเมื่อเราเสือกสิ่งที่คเราได้รการตัดสินใจที่ฉลาด 
สรุป 

แสดงป้ายท่ีเขยนไว้ว่า "ฉลาด" และ "โง่เขลา,, บนพ้ืนหรอบนโต๊ะ ให้เด็กพูดคำพูคท่ีอยู่บนป้ายแต่ละ 
ป้ายพรอมกับพ่าน ชี้ให้เห็นว่าป้ายที่เขิยนไว้ว่า "ฉลาด,, จะมหนาความสุขอยู่ข้างบนเพราะการฉลาดทำให้ 
เรามความสุข ชี้ให้เห็นว่าป้ายที่เขยนไว้ว่า "โง่เขลา,, จะมหนาท่ีเศร้าเพราะการโง่เขลาจะทำให้เราไม่ม 
ความสุข 
แสดงภาชนะท่ีมกระดาษช้ินเล็ก ๆ อยู่ในน้ีน และให้เด็กผลัดกันออกมาหยิบกระดาษท่ีอยู่ในภาชนะน้ีน 
ในขณะท่ีเด็กแต่ละคนได้เสือกกระคาษน้ีน ให้อ่านหรอให้เด็กอ่านข้อความท่ีมอยู่บนกระดาษน้ีน ให้เด็ก 
คนนี้นตัดสินใจว่าการกระทำเช่นนี้นเป็นการกระทำที่ฉลาดหรอโง่เขลาและให้เอากระคาษนี้นวางไว้กับ 
ป้ายอันที่เขยนข้อความสอคคลองกัน 
กระตุ้นให้เด็กแสคงการกระทำที่พวกเขาบอกว่าเป็นการเสือกที่ฉลาค 

• การเสือกแบบใดที่ทำให้เรามความสุข? 
• เพ่ือท่ีจะเป็นคนมปีญญาและมความสุข เราควรทำตามคำสอนของใคร? 
• ทำไมมันจงเป็นการโง่เขลาที่จะไม่เชื่อหัเงพระเยซูคริสต์และทำสิ่งที่ผิด? 
แสดงประจักษ์พยานว่าเราจะมความสุขเม่ือเราได้มการเสือกท่ีฉลาด แสดงความเสิกกตัญญสำหรับพระเยซู 
คริสต์และส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงสอนซ่ึงช่วยให้เรามความสุข 
กระตุ้นให้เด็กพยายามเป็นพิเศษในสัปดาห์น้ีท่ีจะคิดถงการตัดสินใจของเขา และพยายามท่ีจะทำการเสือก 
ที่ฉลาด 
ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เสือกทางถูก" (เพลงเค็)7หห้า 82) กับเด็ก ๆ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด โดยขอให้เด็กคนน้ีนทูลอ้อนวอนขอให้เด็ก ๆ มความฉลาดและเสือก 
สิ่งที่ถูกด้อง 
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กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู,, 

1. แสดงรูปภาพ 2-7 นักปราชญ์ และให้เด็ก ๆ เล่าให้ท่านหัเงเก่ียวกับรูปภาพ เสือนเด็ก ๆ ว่านักปราชญ์ 
มาหาพระเยซูหลังจากท่ีพระองค์ทรงประสูติ (ดู มัทธิว 2:1-12) อธิบายว่าผู้คนเหล่าน้ีฉลาดไม่ใช่เพยง 
เพราะพวกเขารความรูมากแต่เพราะพวกเขาแสวงหาและสักการะพระเยซูคริสต์ พวกเขาฉลาดท่ีเสือก 
ทำตามพระเยซู 
ท่านอาจต้องการให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเรื่องนักปราชญ์เสาะแสวงหาพระเยซู 

2. ให้เด็กแต่ละคนบอกท่านเก่ียวกับการเสือกท่ีฉลาดท่ีเขาหรอเธอไต้ทำในระยะหลัง ๆ ที่ผ่านมานี้ (ท่าน 
อาจให้คำแนะนำหากจำเป็น) เขิยนคำตอบของเด็กแต่ละคนบนกระดาษเพ่ือท่ีจะแจกกระดาษน้ีนให้ 
เด็กแต่ละคนท่ีตอบน้ันเพ่ือให้เขาวาดรูปตัวเขาเองบนกระคาษน้ีน เสือนเด็ก ๆ ให้วาดรูปโคยมใบหห้า 
ที่ยิ้มด้วยเพราะการตัดสินใจเสือกที่ถูกต้องจะทำให้มความสุข 

3. ให้สาธิตบทเรยนซ่ึงใช้วัสดุในการสอนดังน้ี (ใพเกหัดทำการสาธิตบทเรยนน้ีท่ีห้านก่อนท่ีจะนำมาสาธิต 
ที่ชั้นเรยน) 
อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. เด็กแปดหรอสิบคนเล่นตัวต่อเพ่ือสรางบานสองหลัง ตามท่ีแสดงให้ค: 

ข. ก ะทะก้นลกสองใบที่มขนาคเคยวกัน 
ค. หินเรยบก้อนใหญ่หนึ่งก้อนเพื่อเอาใส่ในกะทะ 
ง. ทรายจำนวนหนึ่งที่จะใส่ในกะทะอกอันหนึ่ง 
จ. นั้าที่ใส่ในขวดหรอในเหยอก 

เอาทรายใส่ในกะทะใบหน่ึงจนพูน แล้วเอามือกวาคให้ทรายเรยบ เอาหินท่ีเรยบใส่ในกะทะอกใบหน่ึง 

แสดงตัวต่อและอธิบายว่าท่านจะใช้มันเพ่ือสร้างห้านสองหลัง หลังหน่ึงสร้างบนทรายอกหลังหน่ึงสร้าง 
บนศิลา 
ท่านอาจขอให้เด็ก ๆ ช่วยสร้างห้านบนศิลา ห้านที่สร้างบนศิลานี้ควรเหมือนกับหลังที่ท่านสร้างบนทราย 
หลังจากท่ีบ้านไต้สร้างเสร็จแล้วให้เด็ก ๆ จินตนาการว่าไต้เกิดพายุพัดบ้านทั้งสอง ฝนตกหนักและลมก็พัค 
• หนูคิดว่าพายุจะทำอะไรกับบ้านทั้งสองหลังนี้? 
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หลังจากท่ีเด็กไคให้ข้อคิดแสัว อย่าเพ่ิงพูคอะไร ให้ค่อย ๆ พรมน้ีาลงบนห้านท่ีสร้างบนทรายจนกระท่ัง 
ทรายได้ถูกพัคพาไป และห้านได้พังลง เอาน้ําจำนวนเคยวกันน้ีพรมลงบนบานท่ีสร้างบนหินและให้ 
เด็ก ๆ สังเกตว่าบานไม่ได้พังลง 
ช่วยให้เด็ก ๆ เห็นว่าการสร้างห้านบนทรายเป็นความคิคท่ีไม่ฉลาด ในขณะเคยวกันการสร้างบานบนหิน 
เป็นการกระทำที่ฉลาด 

ให้อ่านส่วนแรกของ ฮลามัน 5:12 ออกเสียง (โคยเริ่มตั้งแต่ คำว่า รากฐาน) ชี้ให้เห็นว่าพระคํมภิร'ข้อ 
นี้ได้เปรยบเทํยบพระเยซูว่าเป็นเช่นศิลา เตอนเด็ก ๆ ให้ทำตามคำสอนของพระเยซูซ่ึงจะเป็นเหมอนการ 
สร้างห้านไว'บนศิลา เป็นการเสือกท่ีฉลาด 

229 

บทที่ 36 



37 ฉันสามารถรักษา 
วันแซบธให้ศักดิสิทธิ 

จดประสงค์ เพ่ือให้เด็กแต่ละคนมความเข้มแข็งในการรักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนต้วย อพยพ 20:8-11 และ มัทธิว 12:10-13 และดู 
พลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 24 

2. ถ่ายเอกสารหรอทำสำเนาลอกรูปปฏิทินที่มตัวอย,างในตอนห้ายของบทเรยนนี้ ให้ระบายสิวันอาทิตย์ 
สีแดง ฟานอาจต้องการใส่หมายเลขของวันตามเสือนแต่ละเคอน 

3. เตรยมแถบคำต่อไปนี้: 
"จงระลกถงวันสะบาโต ถอเป็นวันบริสุทธิ" 

4. ทำสำเนาหรอถ่ายเอกสารแผ่นกิจกรรมวันแซบัธทั้งสองชุค (มอย่ท่ีตอนห้ายของบทเรยน) เพ่ือแจกให้ 
เด็กแต่ละคน สำหรับเด็กที่อายุห้อย ให้ตัคหห้าแยกออกมาตามรอยท่ีปรุไวั สำหรับเด็กที่มอายุมากขื้น 
ให้นำกรรไกรมาต้วยสักสองสามอันเพ่ือท่ีเด็ก ๆ จะไต้ตัคออกมาไต้ควยตัวของเขาเอง 

5. เตรยมร้องหเอพูดคำจากเน้ีอเพลง "วันเสาร์" (เพลงเด็ก หห้า 105) 

6. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคํมภร์ไบเบิล 
ข. ดินสอเทิยน 
ค. ที่เย็บกระดาษ หรอท่ีหนํบกระดาษ 
ง. รูปภาพ 2-58 พระเยซูทรงรักษาชายท่ีมอพิการ 

7. เตรยมส่ิงท่ีจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ว้นแซifธเป็นวันทื่พิเศษ 
แสดงเปฎิทินให้เด็ก ๆ และอธิบายว่ามันจะทำให้เราเห็นวันต่าง ๆ ของเสือน ให้สนทนาอย่างส้ัน ๆ ว่า 
ปฏิทินมไว้สำหรับอะไร 

• รอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับปฏิทินนี้? 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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• วันที่ระบายสืแคงเป็นวันอะไร? 
• ทำไมวันนี้จงเป็นวันที่พิเศษ? (เพราะมันเป็นวันแซบ'ธ) 

การนำเสนอของครู บอกเด็ก ๆ ว่านับตั้งแต่การเริ่มต้นของโลก หน่ึงวันในแต่ละสัปดาห์ไค้ต้ังไว้เพ่ือการเรยนร้และเพ่ือการ 
คิดเกี่ยวกับพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ และสำหรับทำส่ิงคอย่างอ่ืนอกค้วย วันนี้เรยกว่าเป็น 
วันแซบธ 
• วันอะไรของแต่ละสัปดาห์คอวันแซบัธ? 

พระคัมภร์ และ ให้อ่าน อพยพ 20:8 ออกเสืยงดังและแสดงแถบคำ ช่วยให้เด็ก ๆ พูฅคำนี้พร้อมกันๆกอกบอกพวกเขา 
แถบคำ ว่าสิ่งนี้เป็นพระบัญญัติ 

อธิบายว่าการรักษาวันแซบัธให้สักคสิทธิหมายความว่า เราไค้ทำส่ิงท่ีเตอนเราให้ระลกถึงพระบิคาบนสวรรค์ 
และพระเยซู เช่นการไปโบสถ์ การอ่านพระคัมภร์ และการทำส่ิงอ่ืนท่ีแสดงความเคารพ 

เราสามารถรักษาวันแซบ'ธให้สักดิ๋สิฑธิ๋ได้ 
การสนทนา สนทนากับเด็ก ๆ ถึงกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับวันแซบัธ ถามเขาว่าเขาไค้ทำอะไรในวันน้ีเพ่ือทำให้วัน 

แซบัธศักดสิทธ ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าการไปโบสถ์ การสวดอ้อนวอน การร้องเพลง การเป็นผู้พูด,ใน 
การประชุม การเรยนแก่ียวกับคำสอนของพระเยซูและการรับส่วนศลระลก เป็นส่ิงท่ีเราสามารถทำไค้ 
เพ่ือทำให้วันแซบัธศักดสิทธิ 
อธิบายว่าเราไม,ควรทำงานในวันอาทิตย์ หากเป็นไปไค้ และเราไม่ควรทำส่ิงท่ีทำให้เราไม่ไค้คิดถึงเร่ือง 
ของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

กิจกรรม อธิบายกิจกรรมบางอย่างท่ีเด็ก ๆ อาจเข้าร่วมไค้ ขอให้เด็ก ๆ ยิ้มหากเป็นกิจกรรมที่พวกเราควรทำในวัน 
แซบธ และให้ขมวดค้ิวหากกิจกรรมน้ีนเป็นส่ิงท่ีเราไม่ควรทำในวันแซบัธ ใชตัวอย่างต่อไปน้ีหรอตัวอย่าง 
กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับเด็กในชนของท่าน 
• การไปโบสถ์ 
• การทำความสะอาดห้าน 

• การไปเยี่ยมญาติ 
• การไปซื้อของ 
• การไปดูภาพยนตร์ 
• การอ่านพระคัมภร์และหนังสือท่ีค ๆ 
• การสวคอ้อนวอน 
• การดูหรอเข้าร่วมการแข่งขันกิฬา 
• การเขิยนจดหมาย 
• การออกไปเดินเล่น 
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• การเล่นเกมพระคัมภร์ 

• การไปเยี่ยมคนป่วย 

พระเยซูคริสต์ทรงร้กษไว้นแซบ้ธให้ศักดิ๋สิทธิ๋ 
บอกเด็ก ๆ ว,ามันไม่ใช่ส่ิงง่ายท่ีจะตัดสินว่ากิจกรรมใดเป็นส่ิงท่ีเราควรทำในวันแซบัธ ทางท่ีคท่ีสุคท่ีจะ 
ทำก็คอการทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ 

เร่ืองจากพระคํมภิร์ แสดงรูปภาพ 2-58 พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนมือลบ และให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน มัทธิว 12:10-13 

อธิบายว่าฟาริสีคอพวกท่ีไม่ชอบพระเยซูคริสต์และไม่ชอบส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทำ พวกเขาพยายามท่ีจะ 
วางกับคักพระองค์ให้พูดส่ิงท่ีผิคหรอส่ิงท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขาถามพระองค์ว่ามันผิดไหมท่ีจะ 
รักษาคนป่วยในวันแซบัธ พวกเขาต้องการให้พระองค์ตรัสว่า มันผิดที่จะทำเช่นนี้น 
เล่าให้เด็ก ๆ หัเงว่าพระเยซูทรงชี้ให้เห็นว่าหากพวกฟาริสีมแกะที่ตกลงไปในบ่อในวันแซบัธ พวกเขาก็จะ 
ต้องคงเอามันออกมา เน่ืองจากคนมิความสำคัญย่ิงกว่าแกะ การช่วยคนจงเป็นส่ิงท่ีคท่ีจะทำในวันแซบัธ 
ให้อ่านส่วนท่ีสองของ มัทธิว 12:12 ออกเสียงดัง (ตั้งแต่คำว่า เหตุฉะนั้น) 
เตอนเด็ก ๆ ว่าหากเป็นกิจกรรมที่พระเยซูจะทรงกระทำ เช่น การช่วยคน การมิความเมตตากรุณาต่อ 
ผ้อื่น มันเป็นสิ่งที่คที่จะทำในวันแซบ'ธ 

การรักษาว้นแซบ้ธให้ศกดิ๋สิทธิ ๋ฅัองมืการเตรียม 
การสนทนา ชี้ให้เห็นว่าการรักษาวันแซบัธให้ศักดสิทธิ เราจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างก่อนล่วงหนาเพื่อเป็น 

การเตรยม 
• อะไรห้างท่ีหนูและครอบครัวของหนูควรต้องทำเพ่ือให้พร้อมสำหรับวันอาทิตย์? (คำตอบอาจรวมถงการ 

ซัก1ดเสื้อผ้าที่จะใส่ไปโบสถ์ การทำความสะอาดห้าน การเตรยมอาหารท่ีจะรับประทานในวันแซบัธ 
และการต้นคว้าพระคัมภร์และรายการอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปโบสถ์) 

• หนูควรทำส่ิงน้ีเม่ือไร? 
เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนี้อเพลง "วันเสาร์" (เพลงเด็ก หนา 105) ช่วยเด็ก ๆ ทำทำทางเลยนแบบตาม 

เน้ือเพลง (หากวันแซบัธเป็นวันอ่ืนท่ีไม่ใช่วันอาทิตย์ในห้องท่ีของท่าน ให้เปล่ียนคำว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ 
และวันจันทร์เป็นวันที่ถูกต้องตามที่เป็นในเขตห้องที่ของท่าน) 
วันเสาร์เป็นวันอันแสนพิเศษ 
เป็นวันให้เราเตรยมสำหรับวันอาทิตย์ 
เรากวาดถูห้านและเราไปเดินซื้อของ 
เราจงไม่ต้องทำงานจนถงวันจันทร์ 
เราจัดเสื้อผ้าและเราขัคร.องเห้า 
เราเรยกว่าเป็นวันแห่งงานนี้นเสร็จทัน 
จากนี้นเราตัดเล็บและแล้วสระผมของเรา 
ทำให้เราพร้อมสำหรับวันอาทิตย์ 
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กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ทำการเตรยมสำหรับวันอาทิตย์เพ่ือพวกเขาจะพร้อมท่ีจะรักษาวันอาทิตย์ให้ศักดิสทธิ 

สรูป 
เพลง แจกแผ่นกระดาษกิจกรรมวันแซบัธให้เด็กแต่ละคน ช่วยเด็กให้อ่านหัวข้อบนหห้ากระดาษพร้อมกับทาน 

"สมุดวันแซบัธของฉัน,, ช่วยเด็กให้ตัดแบ่งหห้าออกหากท่านยังไม่ไคตัดมา 
อ่านประโยคต่อไปนี้ซึ่งอธิบายกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับวันอาทิตย์ และช่วยเด็ก ๆ ให้เสือกรูปภาพท่ี 
แสดงกิจกรร่มแต่ละอย่างนี้น 
• ในวันอาทิตย์เราไปโบสถ์เพ่ือถวายรัศมภาพแด่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และเรยนร้เก่ียวกับ 

พระองค์ 
• วันอาทิตย์เป็นวันที่คในการเรยนเพระกิตติคุณกับครอบครัวของเรา เราสามารถอ่านพระคัมภิร์และ 

หนังสือท่ีค ๆ 

• วันแซบัธเป็นวันแห่งการสวดอ้อนวอน เราสวดอ้อนวอนท่ีโบสถ์กับครอบครัวของเราและกับคนอ่ืน ๆ 
• ในวันแซบัธเราจะร้องเพลงสวคและฟิงคนตรที่คไต้ 
• ในวันอาทิตย์เราสามารถเขยนบันทิกประจำวัน หรอจะเขิยนจดหมายหรอวาครูปให้กับญาติของเราหรอ 

เพ่ือนของเราและผู้สอนศาสนา 

• วันแซบัธเป็นวันที่คที่จะไปเยี่ยมสมาชิกของครอบครัวหรอผู้คนที่ป่วยหรอเหงา 
แจกดินสอเทิยนและให้พวกเขาระบายสี ขอให้พวกเขาวาคในหน้าท่ีว่างถงบางส่ิงบางอย่างท่ีพวกเขากำลัง 
จะทำเพ่ือเป็นการรักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธิ 
ช่วยเด็ก ๆ เย็บหน้ากระคาษเพ่ือทำเป็นหนังสือของพวกเขา 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานเก่ียวกับความสำคัญของการรักษาวันแซบัธให้ศักดิสิทธิ ท่านอาจต้องการพูคถงเรื่อง 
ลักสองสามสิ่งที่ท่านชอบทำในวันแซบัธ และให้บอกว่าท่านเสีกอย่างไรเม่ือท่านทำส่ิงเหล่าน้ี เนนว่าวัน 
แซบัธควรจะเป็นวันที่เรามความสุขเมื่อเราคิด และเรยนแก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้แสดงหนังสือของพวกเขากับครอบครัวของเขา และแบ่งป็นส่ิงท่ีพวกเขาไต้เรยนเไน 
วันนี้ แนะนำว่าเด็ก ๆ ควรจะรักษาหนังสือไว้ในท่ีท่ีพวกเขาสามารถเห็นไต้เพ่ือระลกถงการรักษาวัน 
แซบัธให้ศักดิสทธ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด โดยแนะนำเขาให้ทูลขอต่อพระบิดาบนสวรรค์ท่ีจะช่วยสมาชิกของ 
ชั้นเรยนรักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธิ 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เสริมเหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลา 
ชั้นเรยน,, ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ร้องหรอพูคคำจากเนี้อเพลงข้อแรกของเพลง "เม่ือฉันไปโบสถ์" (Children's Songbook, p. 157) 
ให้เด็ก ๆ ยนและทำท่าทางตามต่อไปน้ีในขณะท่ีร้องเพลงะ 

บทที่ 46 
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ฉันมความร้สิกเป็นสุขเสมอ 
เม่ือฉันไคไปโบสถ์ (เอามอวางไว้ที่อกแล้วยิ้ม) 
ออร์แกนแผ่วนุ่มและแสนหวาน (เอามอป้องทู) 
พลันให้ฉันเคินย่องไปน่ังท่ี (ย่องไปที่นั่งและเอานิ้วชี้ชี้แตะที่ริมฝปาก) 
สวัสคทักทายคุณครูและเพ่ือน (จับมอทักทายกับคนท่ีอยู่ใกล้คุณเบา ๆ ) 
เม่ือฉันไคไปโบสถ์ (นั่งบนเล้าที่) 

2. วาครูปควงฅาคู่หน่ึง หูคู่หนึ่ง ปาก และมอสองข้างบนกระคาน ถามเด็ก ๆ ว่าส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เหล่าน้ีสามารถช่วยเราให้รักษาวันแซบัธให้ศักคสิทธ!ค้อย่างไร 

ตัวอย่าง: 
ตา-อ่านพระคมภร์ มองดูผู้พูคและครูท่ีสอนในโบสถ์ 
หู-หัเงคนตรหรอเรื่องที่ยกจิตวิญญาณ หัเงบทเรยนปฐมวัย 
ปาก-รองเพลงสวคหรอรองเพลงปฐมวัย พูคสิ่งคและสุภาพต่อสมาชิกของครอบครัวและต่อเพื่อน 
มอ-วาครูปภาพสำหรับสมาชิกของครอบครัวท่ีอย่ห่างไกล หรอเขิยนบันทึกประจำวัน 

3. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องจำ อพยพ 2:8 "จงระลกถืงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ*, 

4. ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "จงระลกถืงวันแซบัธ" ("Remember the Sabbath Day" (Children's 
Songbook, p. 155) 
จงระลกถืงวันแซบัธ 
รักษาให้ศักคสิทธิเสมอ 
พระเจ้าทรงให้พรและให้พร 
เพ่ือนมัสการพระองค์ 
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รันอาทิตย ์รันจันทร์ รันอ้งคาร รันพุธ วันพฤฬัสบด รันธุกร์ วันเสาร์ 
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วันแซบ'ธเป็นวันสักดสืทธ 



สมุด 
วัน 
แซบธ 
ของฉัน 





ฉนจะระลึกถึงพระเยซูคริสต์ 
ในระหว่างศลระลึก 

จุดประสงค เพ่ือคลใจเด็กแต่ละคนให้ระลกถงพระเยซูคริสต์ในระหว่างศลระลก 

การเตรยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย ลูกา 22:7-20 และ คำสอนและพันธสัญญา 
20:75-79 คู หลักธรรมพระ,กิตติ,คุฌ(31110) บทท่ี 23 ควย 

2. เตรยมช่วยเด็กให้ร้องเพลงหน่ึงหรอสองเพลงเก่ียวกับพระเยซูคริสต์เช่นเพลง "ฉันคิดถงยามอ่านเร่ือง 
แสนหวาน" (เพลงเด็ก หห้า 34) และเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (เพลงเด็ก หห้า 37) 
เนอเพลงน้ีและเพลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับพระเยซูมอยู่ตอนห้ายของคู,มอนี้ 

3. เตรยมเล่าเร่ืองท่ีท่านช่ืนชอบเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ ให้ใช้รูปภาพท่ีพอจะหาไค้ 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์ไบเบิลและคำสอนและพันธสัญญา 
ข. ถาดศลระลกสำหรับขนมปีงและน้ีา 
ค. รูปภาพ 2-29 การส่งผ่านศลระลก (62021) รูปภาพ 2-54 พระกระยาหารม้ือสุคทาย (ชุคภาพพระ 

กิตติคุณ 225; 62174) รูปภาพ 2-59 รูปพระเยซู 
5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต์องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองจากพระคํมภิร' 
และการสนทนา 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปิค 
ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้ทำการมอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่าง ในระหว่างสัปคาห์ท่ี 
ผ่านมา 
พระเยซูคริสฅใหศีลระลึกแก ,เรา 
แ สคงถาดศลระลก 
• สิ่งนี้ใช้สำหรับทำอะไร? 

ข อให้เด็ก ๆ บอกว่าพวกเขารู้อะไรห้างเก่ียวกับถาดศลระลก และเก่ียวกับศลระลก บอกพวกเขาว่า 
บทเรยนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องศลระลก 
แสคงรูปภาพ 2-54 พระกระยาหารม้ือสุคห้าย หากเด็กจำไค้ขอให้พวกเขาเล่าให้ฟิงว่าเกิดอะไรขน 
เก่ียวกับรูปภาพน้ี หากพวกเขาไม่รู้จักรูปภาพน้ีให้เล่าให้พวกเขาฟิงว่ารูปภาพน้ีเป็นรูปภาพของพระเยซู 
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คริสต์และอัครสาวกของพระองค์ ขอให้เด็ก ๆ ชี้ไปที่พระเยซู 
เล่าเร่ืองพระกระยาหารม้ือสุดห้ายตามท่ีพบใน ลูกา 22:7-20 
อธิบายว่าพระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค์ทรงฉลองโอกาสพิเศษเน่ืองในวันอันศักดิสิทธิของชาว 
ยิวที่เรยกว่า พิธิปีสกา ซึ่งพระเยซูทรงทราบคว่านี้จะเป็นพระกระยาหารครงสุดห้ายของพระองค์กับอัคร-
สาวก ซึ่งเรามักจะเรยกว่าเป็นพระกระยาหารมื้อสุดห้าย 
อธิบายว่าพระเยซูทรงรักอัครสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงเสือกชายเหล่าน้ีเพ่ือนำศาสนาจักรของพระ-
องค์หลังจากที่พระองค์ทรงจากไป พระองค์ไค้ทรงสอนพวกเขามากมายและทรงต้องการให้พวกเขาจำ 
พระองค์และคำสอนของพระองค์ 
• ทำไมจงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอัครสาวกที่จะระลกถงพระองค์? 
• พระเยซูทรงให้อะไรเพ่ือให้อัครสาวกคิดถงพระองค์? 

ให้อ่าน ลูกา 22:19 ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภร์เหล่านี้บอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงหักขนมปีงเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
ให้พรมันและให้อัครสาวกรับประทาน พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าขนมปีงจะเสือนพวกเขาให้ระลกถง 
พระวรกายของพระองค์ และจะทำให้พวกเขาจดจำระลกถงพระองค์ไต้เม่ือพวกเขารับประทาน 
บอกเด็ก ๆ ว่าหลังจากที่อัครสาวกแต่ละคนไต้รับประทานขนมปีงแลัว พระเยซูไต้ทรงให้พรน้ีาองุ่นและ 
ทรงประทานให้อัครสาวก พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าน้ีาจะทำให้พวกเขาระลกถงพระโลหิตของพระองค์ 
เมื่อพวกเขาไต้ดื่ม พวกเขาควรจะระลกว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาจะไต้อยู่กับพระบิคา-
บนสวรรค์อกเมื่อพวกเขาตาย 
อธิบายว่าพระเยซูทรงทราบว่าหากอัครสาวกจะระลกถงพระองค์และคำสอนของพระองค์ มันจะเป็นการ 
ช่วยให้พวกเขาเสือกสิ่งที่ถูกต้อง 

• เราเรยกขนมปีงและน้ีาท่ีพระเยซูทรงประทานให้กับอัครสาวกของพระองค์ในพระกระยาหารม้ือสุดห้าย 
ว่าอะไร? (ศลระลก) 

• ทำไมพระเยซูจงทรงประทานศลระลกให้อัครสาวก? 

เรารับสีลระลึกเพอระลึกถึงพระเยซูคริสฅ์ 
การสนทนา แสดงรูปภาพ 2-29 การส่งผ่านศลระลก และเสือนเด็ก ๆ ว่าเรารับศลระลกเช่นเดยวกับที่เหล่าอัครสาวก 

ไต้รับ (ฟานอาจต้องการท่ีจะอธิบายว่าเราใช้น้ีาแทนเคร่ืองด่ืมท่ีพระเยซูทรงประทานให้อัครสาวก) 
• เรารับศลระลกเม่ือไร? 

ชี้ให้เห็นว่าการประชุมที่เรารับศลระลกเราเริยกว่าการประชุมศลระลก เพราะว่าศลระลกเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุค 
ของการประชุม 
• ทำไมเราจงรับศลระลก? 

• ศลระลกสามารถช่วยเราให้จำที่จะเสือกสิ่งดไต้อย่างไร? 
พระคัมภีร์ เสือนเด็ก ๆ ว่าก่อนที่จะมการส่งผ่านศลระสิกจะมการสวดอ้อนวอนที่พิเศษ คำสวดอ้อนวอนนี้เราไต้ 
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บอกพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราสัญญาท่ีจะทำบางส่ิงบางอย่าง ขอให้เด็ก ๆ ฟิงอย่างระมัดระวังขณะที่ท่าน 
อ่านคำสวดอ้อนวอนนี้ที่จะสวดให้กับขนมใ]ง เพ่ือท่ีเด็ก ๆ จะเห็นว่ามสัญญาสองข้อท่ีเราได้ทำกับ 
พระบิดาบนสวรรค์เม่ือเรารับศลระลก 
ให้อ่าน คำสอนและพันธสัญญา 20:77 ออกเสืยงดัง เห้นตรงข้อความท่ีว่า "เพ่ือเขาจะรับประทานใน 
ความระถึกถึงกายของพระบุตรของพระองค์ และเป็นพยานต่อพระองค์, และ "ระถึกถึงพระองค์ตลอด 
เวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ซ่ึงพระองค์ประทานให้เขา" 
บอกเด็ก ๆ ว่า "เป็นพยานต่อพระองค์" หมายความว่า เรากำลังทำสัญญาต่อพระบิดาบนสวรรค์ 

• สองข้อที่เราได้สัญญาต่อพระองค์คออะไร? 
อธิบายว่าในแต,ละครงท่ีเราได้รับศลระลกเราได้สัญญาท่ีจะระลกถงพระเยซูคริสต์และท่ีจะรักษาพระบัญญัติ 
ของพระองค์ 
เราสามารถคิดถึงความร้กของพระเยซูคริสฅที่มืตอ!ราในระหวางสีลระลก 

การนำเสนอของครู แสดงรูปภาพ 2-59 รูปพระเยซู อธิบายว่า รูปภาพนี้แสคงให้เห็นถึงพระเยซูทรงประทับอยู่โคยมฉากข้าง 
หลังเป็นดวงคาวต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ คุยกันเกี่ยวกับรูปนี้สักเล็กห้อย 
อธิบายว่าในระหว่างศลระลกเราควรคิคถงเรึ่องพระผู้ช่วยให้รอคและความรักของพระองค์ที่ทรงมต่อเรา 
เ . ไสามารถคิคถึงรูปของพระเยซูท่ีเราได้เคยเห็นอย่างท่ีกำลังแสคงให้ดูน้ี และเราก็อาจคิดถึงเร่ืองเล่าท่ี 
เกี่ยวกับพระเยซูก็ได้ 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองท่ีท่านช่ึนชอบเก่ียวกับพระเยซู โดยใช้รูปภาพหากพอหาได้ อธิบาย ว่าพระเยซูทรงรักผู้คน 
สักเพยงใด 

การให้เด็กมส่วนร่วม ให้เด็กแต่ละคนเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ หรอเล่าเรื่องบางอย่างที่เขาหรอเธอสามารถจำได้เกี่ยวกับ 
พระเยซูในขณะที่เด็ก ๆ กำลังคุยกัน อธิบายว่าความรักของพระเยซูได้แสดงให้เห็นในเร่ืองเล่าน้ีน 
อย่างไร และเร่ืองท่ีพวกเขาจำได้เก่ียวกับพระเยซู 
อธิบายว่าเรารู้จักเพลงมากมายเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ แห้เราไม่ได้ร้องเพลงเสืยงดังในขณะท่ีกำลังส่งผ่าน 
ศลระลก เราก็สามารถคิดถึงเน้ือเพลงเพ่ือช่วยเราให้ระถึกถึงพระองค์ได้ 
ร้องเพลงที่คุ้นเคยที่เกี่ยวกับพระเยซูสักหนึ่งหรอสองเพลง เช่น "ฉันคิดถึงยามอ่านเร่ืองแสนหวาน" (เพลง 
เด็ก หห้า 34) และเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (เพลงเด็ก หห้า 37) 
การแสดงความคารวะในระหวางพิธีศลระลึกจะชวยเราให้จดจำพระเยซูคริสต็ ๋ 
อธิบายว่าเม่ือเราแสดงความคารวะในระหว่างพิธศลระลก มันก็จะง่ายสำหรับเราที่จะคิดถึงพระเยซู 
• เราสามารถแสดงความเคารพในระหว่างพิธศลระลกได้อย่างไร? 
ให้แน่ใจว่าท่านได้พูดถึงความคิดต่อไปนี้แล้ว 
• ให้หัเงการสวดศลระลกและกล่าวคำว่าเอเมนในตอนห้าย 

• ไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่ หรอคนอ่ืน ๆ เพราะพวกเขาเองก็ต้องคิดถึงแต่เร่ืองของพระเยซูเช่นกัน 

เพลง 

การสนทนา 
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บทที่ 3 ร 

• ให้เก็บดินสอ ปากกา หนังสือ หรอส่ิงของอย่างอ่ืนไว้เสียก่อนการประชุมศลระถึก 

• ให้เงยบและนั่งอยู่ในที่ของตน 
• ให้คิดถงเร่ืองของพระเยซูโดยการนกถงเร่ืองเล่าหรอเพลงท่ีเก่ียวกับพระองค์ หรอเก่ียวกับความ 

รักของพระองค์ที่มต่อเรา และคิดถึงส่ิงท่ีพระองค์ทรงสอน 
• ให้หยิบเอาชิ้นขนมปีงและถ้วยนี้าศลระถึกอันที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเรา 
• ให้เอาถ้วยศลระถึกคนเมื่อดื่มเสร็จแล้วโดยไม่เล่นกับมัน 

กิจกรรม ขอให้เด็ก ๆ สมมุติว่าพวกเขากำลังน่ังอยู่ในการประชุมศลระถึก และให้สมมุติว่ามันเป็นเวลาการประชุม 
ศลระถึก ขอให้พวกเขาตอบคำถามต่อไปน้ีโดยไม่ต'องคุยกัน 
• หนูจะทำอย่างไรกับปากของหนูเพื่อแสดงว่าหนูคิดถึงเรื่องพระเยซู? 
• หนูจะทำอย่างไรกับศรษะของหนูเพื่อแสดงว่าหนูให้ความเคารพ? 
• หนูจะทำอย่างไรกับแขนและมอเพื่อแสดงว่าหนูกำลังคิดถึงพระเยซู? 
• หนูจะทำอย่างไรกับเห้าของหนูเพื่อแสดงว่าหนูให้ความเคารพ? 

ให้เด็กน่ังเงยบ ๆ สักหนึ่งนาทิและคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ อย่างท่ีพวกเขาควรจะทำในเวลาท่ี 
กำลังมการส่งผ่านศลระถึก แล้วให้พวกเขาแบ่งซนว่าพวกเขาได้คิดถึงเก่ียวกับพระเยซูอย่างไร 
สรุป 

กิจกรรม ขอให้เด็ก ๆ ฟิงอย่างระมัดระวังในขณะที่ท่านกำลังอ่านข้อความที่พวกเขาสามารถทำ หรอสามารถคิดได้ 
ในระหว่างศลระถึก บอกเด็ก ๆ ว่าหากข้อความใดบอกให้พวกเขาทำบางอย่าง หรอคิดถึงบางส่ิงระหว่าง 
ศลระถึกให้พวกเขายนข้ีน หากข้อความใดบอกส่ิงท่ีพวกเขาไม่ควรทำและไม่ควรคิดในระหว่างศลระถึก 
ให้พวกเขาน่ังลง 

ใช้ข้อความต่อไปนี้หรอท่านอาจแต่งขี้นเองก็ได้ 

• ให้คิดว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเรา 
• นกถึงการออกไปเล่นข้างนอก 
• คิดถึงเรื่องที่พระเยซูทำให้คนที่ป่วยหาย 
• กระซิบและคุยกับเพื่อน 
• ขยับไปมาในที่นั่งของหนู 
• คิดถึงเพลงเกี่ยวกับศลระถึกและเพลงอื่นเกี่ยวกับพระเยซู 
• สวดออนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
• วาดรูปหรอเล่นกับของเล่น 
• ให้คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู 
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ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของพ่านเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ บอกเด็ก ๆ ว่าพ่านรูสีกอย่างไรเกี่ยวกับการสามารถ 

ไค้รับศีลระถึก 
กระตุ้นเด็ก ๆ ที่จะระถึกถึงพระเยซูคริสต์ และท่ีจะมความเคารพคารวะในระหว่างพิธศีลระถึก 
เชิญเด็กให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับบทเรยนของพ่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. รองหรอพูดคำจากเนึอเพลง "คดถงพระเยซู" ["To Think about Jesus" (Children's Songbook, 

p. 71)] 

มันคงไม่ยากที่จะนั่งนิ่ง ๆ 
และคิดถึงพระเยซู กางเขนของพระองค์บนภูเขา 
และส่ิงท้ังหมดท่ีพระองค์ทรงทุกข์ทรมาน และทรงกระทำเพ่ือฉัน 
มันคงไม่ยากที่จะนั่งเงยบ ๆ 
มันคงไม่ยากแม้ว่าฉันจะยังเล็ก 
ที่จะคิดถึงพระเยซูไม่ยากเลย 
ฉันคิดถึงระยะทางที่พระองค์ทรงดำเนินไปในทางที่เต็มไปค้วยฝ่น 
มันคงไม่ยากที่จะนั่งตัวตรงในที่ของฉัน 
เพ่ือหัเงอย่างสุภาพและวางเทาน่ิงไว้ 
มันคงไม่ยากแม้ว่าฉันยังเล็ก 
ที่จะคิดถึงเรื่องของพระเยซู ไม่ยากเลย 

2. โดยไค้รับอนุมัติจากประธานปฐมวัย พ่านอาจขอประธานสาขาหรืออธิการจัดให้ปุโรหิตหรอมัคนายก 
ไปเย่ียมช้ันเรยน และอธิบายหห้าท่ีของพวกเขาเก่ียวกับศีลระถึกอย่างย่อ ๆ 

3. ทำสำเนารูปเด็กนั่งอย่างมความเคารพ (ซ่ึง:รอยู่ใน1ตอน,ห้าย,ของภู่ม!อ) ให้ระบายสี และตัดออกมาเป็น 
ชิ้น ๆ เพ่ือเล่นเกมปริศนาต,อรูปภาพ โดยเขยนคำถามต่อไปน้ีหน่ิงคำถามท่ีค้านหลังของกระดาษแต่ 
ละชิ้น 

• อะไรคอส่ิงสำคัญท่ีสุคท่ีเราทำในระหว่างการประชุมศีลระถึก? 
• ปุโรหิตทำอะไรเมื่อถึงเวลาสำหรับศีลระถึก? 
• มัคนายกทำอะไรกับศีลระถึก? 
• เราควรน่ังอย่างไรในระหว่างการประชุมศีลระถึก? 
• เราควรคิดถึงเร่ืองอะไรในระหว่างศีลระถึก? 
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บทที่ 46 

ให้'เอาช้ินกระดาษท่ีตัคเหล่าน้ีวางกระจายบนพ้ืนหรอโตะ ให้เด็ก ๆ เสือกช้ินของภาพปริศนาน้ีนให้ถาม 
คำถามเด็ก ๆ โดยใช้คำถามท่ีไค้เขยนไว้ท่ีค้านหลังของกระดาษแต,ละช้ินน้ีน และให้ช่วยพวกเขาตอบ 
คำถาม เมื่อไค้ตอบคำถามทั้งหมดแลวให้ช่วยพวกเขาเอากระดาษแต่ละชิ้นนี้นมาต่อกันเป็นรูปภาพ 

4. ช่วยให้เด็ก ๆ พูดคำกลอนต่อไปนี้: 
ศลระถึก 

ฉันกอดอกตัว 
ก้มหัวหลับตา 
นั่งเงยบตลอดเวลา 
ศลระถึกกำลังอวยพร 
สังวรณ์จคจำพระองค์ 
(DeVota M. Peterson) 

ให้พูดช้อน้ีซาสักสองสามคร้ัง เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้จำไค้ 
ท่านอาจต้องการถามคำถามต่อไปนี้ก่อนที่จะพูดขอความนี้น 
• เรากอดอะไร? 
• เราก้มอะไร? 

• ในระหว่างศลระถึกเราควรที่จะเงยบหรอที่จะส่งเสืยงดัง? 
• เราควรคิดถึงเรื่องอะไรในระหว่างศลระถึก? 
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ฉันสามารถทำตามพระเยซูคริสต์ 
โดยการรับใช้ผู้อื่น 
จุดประสงค์ เพื ่อทำให้เด็ก ๆ ปรารถนาท่ีจะทำตามพระเยซูคริสต์โดยการรับใช้ผู้อ่ืน 

การเตรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ยอห์น 13:1-17 หลักแห่งความเช่ือ ช้อที่ 13 
และ 'หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 28 

2. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ีอเพลงท้ังสามข้อของเพลง "ลำธารห้อยพูดว่า *จงให้" (เพลงเด็ก หนา 
118) และเพลง "ฉันร้สกถึงความรักของพระผู้ช่วย" (เพลงเด็ก หห้า 40) 

3. เตรยมเล่าให้เด็ก ๆ ฟิงว่าท่านได้รับพรที่มาจากการรับใช้คนบางคน 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์ไบเปิล 
ข. กระดาษและดินสอหรอดินสอเทํยนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 2-60 พระเยซูทรงชำระเห้าของอัครสาวก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 226: 62550) 

5. เตรยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

บ ท ท ี ่ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เพลง 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระเยซูคริสต์ทรงตองการให้เรารับใช้ผู ้อื ่น 
ในขณะท่ีท่านเร่ิมบทเรยน ให้ทำดินสอเทํยน กระดาษ หรอส่ิงของอย่างอ่ืนตกท่ีพ้ืนราวกับว่า "เป็นอุบัติ 
เหตุ,, รอสักเล็กห้อยเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ช่วยท่านเก็บส่ิงของ (หากไม่มใครช่วยเก็บให้ 
ท่านขอให้พวกเขาช่วย) 
ขอบคุณเด็ก ๆ ที่ได้ช่วยท่านและชมเชยพวกเขาสำหรับการรับโอกาสที่จะรับใช้ผู้อื่น อธิบายว่าเม่ือเรา 
ช่วยผู้อื่นโดยไม่ได้ขอหรอหวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน เราเรยกว่าเป็นการรับใช้ ขอให้เด็ก ๆ พูดคำว่า 
รับใช้ กับท่าน 
ร้องหรอพูดเนี้อเพลงทั้งสามข้อของเพลง "ลำธารห้อยพูดว่า พให ้" ชี้ให้เห็นว่าข้อสุดห้ายได้บอกเราว่าเรา 
ควรจะให้อย่างท่ีพระเยซูได้ทรงให้ บอกพวกเขาว่าเม่ือพระเยซูทรงประทับอยู่บนโลกน้ี พระองค์ได้ทรงรับ 
ใช้ผู้อ่ืนเสมอ 
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เร่ืองจากพระคัมภิร์ แสดงรูปภาพ 2-60 พระเยซูทรงชำระเทาของอัครสาวก และให้เล่าเร่ืองท่ีพบใน ยอห้น 13:1-17 เสือน 
เด็ก ๆ ว่าพระเยซูไค้ทรงเรยกอัครสาวกตามที่แสดงในรูปภาพ เพ่ือให้พวกเขาช่วยนำศาสนาจักรของ 
พระองค์ 

เสือนความจำเด็ก ๆ ถงเร่ืองท่ีพวกเขาไค้เรยนรู้จากบทเรยนก่อน ๆ เก่ียวกับพระกระยาหารม้ือสุดห้าย 
อธิบายว่าหลังจากท่ีพระเยซูคริสต์ไค้ทรงสอนอัครสาวกของพระองค์เก่ียวกับสืลระลก พระองค์ไค้ทรงสอน 
พวกเขาถงความสำคัญของการรับใช้ผู้อื่น 

อธิบายว่ามันเป็นเรื่องธรรมคาสำหรับผู้คนที่จะไค้รับการล้างเห้า เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ใส่รองเห้าแตะ 
และเทาของพวกเขาก็สกปรกมาก แต่ตามปกติแล้วคนใช้จะเป็นคนทำหน้าท่ีน้ี อธิบายว่าปีเตอร์ไม่อยาก 
ให้พระเยซูทรงชำระเห้าให้เขาเพราะเขาคิคว่ามันไม,สมควรสำหรับพระเยซูที่จะทำหน้าที่เป็นคน!'บใช้ 
บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูไค้อธิบายให้กับอัครสาวกว่าแห้พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอค แต่พระองค์ 
ก็ยังคงรับใช้พวกเขา พระองค์ทรงตองการให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาตองรับใช้ซึ่งกันและกันให้อ่าน 
ยอห์น 13:15 และอธิบายว่าพระเยซูทรงตองการให้เราทำตามตัวอย่างท่ีคและรับใช้ผู้อ่ืน 

การสนทนา • ทำไมพระเยซูจงทรงชำระเห้าของอัครสาวก? 
• พระเยซูทรงตองการให้อัครสาวกทำอะไร? 
• พระเยซูทรงต้องการให้เราทำอะไร? 

อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เรารับใช้เม่ือไรก็ตามท่ีเราทำไค้ แห้เม่ือเราไม่ไค้ถูกขอให้ช่วยหรอ 
แห้เม่ือไม่มรางวัลให้กับการรับใช้ของเราก็ตาม เราต้องทำตามพระเยซู 

เราสามารถรับใชผู้อื ่นไดหลายทาง 
เรื่องเล่า ขอให้เด็ก ๆ ตั้งใจหัเง เม่ือพ่านเล่าเร่ืองของเด็กชายคนหน่ึงผู้นกถงวิธรับใช้คนในครอบครัวของเขาใน้ 

เล่าเรื่องต่อไปนี้โคยใช้คำพูคของพ่านเอง 
"มันมคมากจนทำให้เด็กอายุเจ็ดขวบซ่ึงง,วงนอนมากหาทางเดินไปท่ีโรงนาไค้ยากมาก เขาไค้วางแผนไว' 
หลายวันแล้วว่าจะต่ืนอย่างไร แต่งตัว ลงไปข้างล่างอย่างเงยบ ๆ เอาถังใส่นมจากช้ันวางของในห้องครัว 
และออกจากห้านไปที่โรงนาโดยไม่ทำให้ใครตื่น 

"...[ใจเซฟ] ไค้เห็นพ่ีสาวของเขาท่ีช่ึอแมร่ีรดนมวัวหลายคร้ังแล้ว เขารูว่ามันไม,ง่ายอย่างท่ีเขาคิดเม่ือเขา 
ลองทำไปไค้ไม่นานเขาก็เริ่มปวดมอและนิ้วซึ่งเขาต้องหยุดหลายครั้งเพื่อพัก 
"เด็กชายคนนี้ยุ่งอยู่กับการรดนมวัวจนทำให้เขาไม่รูสืกตัวว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร และก็ต้องแปลกใจ 
มากเม่ือเห็นว่าเร่ิมมแสงสว่างแล้ว เม่ือเขาไค้ออกจากโรงนาและเดินไปท่ีห้าน ในขณะท่ีเขาไค้เข้าไปใน 
ห้องครัว คุณแม่ไคเงยหห้าจากเตาไฟที่ที่ท่านกำลังเตรยมอาหารเช้าและไค้ถามว่า มอะไรหรอลูกโจเซฟ 
ลูกไค้ตื่นแต่เช้าวันนี้เพื่อทำอะไรหรอ?, 

"เขาไค้ชูถังที่ใส่นมที่รคมาแทนคำตอบ และร้สิกอบอุ่นในรอยยิ้มของคุณแม่ของเขาที่ไค้ยอมรับการ 
กระทำของเขา 1อั' เธอกล่าว ไฐเหมือนลูกโตพอแล้วซินะ การรดนมวัวขอให้เป็นหห้าท่ีของลูกทุกเช้า 
เลยนะคะ, เธอหยุดช่ัวขณะหน่ึงแล้วไค้ถามว่า ไเต่ทำไมลูกถงกระสือรอร้นท่ีจะรบช่วยในการรดนมวัว 
นักล่ะคะ?, 
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บทที่ 46 

"โจเซฟไค้เงยหน้าท่ีเต็มไปด้วยความกระสือรอร้นของเขาข้ีนแล้วตอบว่า vลูกเพยงแต่อยากจะช่วยในช่วง 
ที่คุณพ่อไปเป็นผู้สอนศาสนาเท่านี้น และคุณแม่ก็เห็นอยู่แล้วว่า แมร่ีมงานอ่ืนท่ีจะตองทำมากหากลูกช่วย 
ดูแลเรื่องการรดนมวัวทุกตอนเช้า เธอก็จะไม่ต้องกังวลเก่ียวกับเร่ืองน้ี!, 

"...คุณแม่โอบกอดเขาเข้ามาชิดตัวแล้วพูดว่า xคุณพ่อจะคใจสักเพยงใดเม่ือแม่เขิยนจดหมายไปบอกท่าน 
ว่าท่านมเด็กหนุ่มที่แสนคที่จะช่วยทำหน้าที่แทนท่านในขณะที่ท่านไม่อยู่บ้าน!, (Lucile c. Reading, 
"The Morning Chore," Children's Friend, Apr. 1970, p. 23) 
บอกเด็กว่าเด็กหนุ่มคนน้ีคอโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ และต่อมาเม่ือเขาโตข้ืนเขาได้เป็นประธานศาสนาจักรฯ 
คนท่ีสิบ 

• โจเซฟ ฟิลดิง สมิธ ได้รับใช้อย่างไร? 
• เขาได้รับใช้ใคร? 

หลักแห่งความเช่ือ บอกกับเด็ก ๆ ว่าหลักแห่งความเชื่อข้อสิบสามได้กล่าวว่าเราเชื่อในการรับใช้ผู้อื่น ช่วยให้เด็กยืนขี้นและ 
พูดว่า "เราเช่ือ....ในการทำความคต่อมนุษย์ท้ังปวง" (ท่าน'อาจต้องอธิบาย1ให้'พวกเขาฟงว่า มนุษย์ทั้ง 
ปวง ก็คอคนทั่วไปทุกคนนั่นเอง) 

กิจกรรม ถามเด็กทุกคนผู้ต้องการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ให้ยนข้ีนและยืนรออยู่อย่างน้ีน เสือนพวกเขาว่า 
พระเยซูทรงต้องการให้สานุศิษย์ทุกคนรับใช้ผู้อ่ืน 

• เราสามารถรับใช้ผู้อ่ืนได้อย่างไร? 
ขอเด็กแต่ละคนนั่งลงเมื่อเขาหรอเธอได้บอกวิธิรับใช้ผู้อื่น 
หากเด็กแต่ละคนร้สิกยากที่จะคิคถงวิธิที่จะรับใช้ผู้อื่น ท่านอาจต้องการแนะนำความคิดบางอย่างกับ 
พวกเขา หรือความคิดอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ ในช้ันเรยนของท่าน: 

• เล่าหรืออ่านเรื่องให้กับเด็กที่เล็กกว่า 
• วาดรูปให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยาย 
• เก็บของเล่นที่ห้องเล่นเสร็จแล้ว 
• จัดโตะอาหารโดยไม่ต้องให้ขอ 

เรามความสขเมื่อเราร้บใช้ 
การสนทนา • ใครมความสุขเม่ือเรารับใช้? (คำตอบอาจรวมถงคนท่ีเรารับใช้ ตัวเราเอง และพระบิดาบนสวรรค์และ 

พระเยซูคริสต์) 
เน้นว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นไม่เพยงแต่คนที่เรารับใช้เท่านี้นที่มความสุข แต่เราก็มความสุขด้วย 
• ทำไมการรับใช้ผู้อื่นจงทำให้ท่านมความสุขด้วย? 

เพลง ร้องเพลงหรือพูดคำจากเนี้อเพลงข้อที่สี่ในเพลง "ฉันรูสิกถงความรักของพระผู้ช่วย" (เพลงเด็ก หนา 
40) กับเด็ก ๆ (หากเด็ก ๆ ไม่ร้เน้ือเพลงข้อท่ีส่ี ท่านอาจต้องร้องหรือพูดเนื้อเพลงด้วยตัวท่านเองและให้ 
เด็ก ๆ ร้องสร้อยเพลงกับท่าน) 247 



สรุป 

กิจกรรมศิลปะ ช่วยเด็ก ๆ ให้คิดถึงการกระทำท่ีเป็นการรับใช้ท่ีง่าย ๆ ที่พวกเขาสามารถทำไค้เสร็จในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น 
ที่ห้านหรอที่โบสถ์ แจกกระดาษและดินสอหรอดินสอเทํยนและให้เด็กแต่ละคนวาดรูปภาพของการกระทำ 
ที่เป็นการรับใช้ที่เขาหรอเธอจะทำในวันนี้ ให้เด็ก ๆ แสดงและอธิบายรูปภาพของเขากับคนอ่ืน 

ประจักษ์พยาน บอกเด็ก ๆ ถึงเรื่องที่ท่านไค้รับพรจากการรับใช้ผู้อื่น เป็นพยานว่าความสุขท่ีแห้จริงมาจากการรับใช้ผู้อ่ืน 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้คอยหาวิธท่ีจะสามารถรับใช้ผู้อ่ืนในสัปดาห์น้ี ท่านอาจตองการที่จะขอให้เด็ก ๆ 
รายงานต่อชั้นเรยนในคราวหนาสำหรับประสบการณ์ของเขาในการรับใช้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้จัดเตรยมก่อนล่วงหห้าสำหรับการกระทำท่ีเป็นการรับใช้ท่ีเด็ก ๆ สามารถรับใช้ไค้ในช้ันเรยนของ 

ท่าน (ตองให้แน่ใจว่ากิจกรรมแห่งการรับใช้น้ีเหมาะสมสำหรับวันแซบัธ) 

ตัวอย่างเช่น: 
• เตรยมล่วงหน้ากับครูช้ันเรยนบริบาล เพ่ือท่ีจะให้เด็กในช้ันเรยนของท่านร้องเพลงปฐมวัยท่ีช่ืนชอบ 

ให้กับเด็ก ๆ ในช้ันบริบาล 
• นำวัสดุสำหรับให้เด็ก ๆ ทำบัตรขอบคุณสำหรับคณะนักร้องปฐมวัยและคนเล่นเปียโน 

• ช่วยเด็ก ๆ ให้ทำส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับการเตรยมห้องเรยนสำหรับผู้ท่ีจะใช้ต่อไปหเอสำหรับอาทิตย์ท่ี 
จะมาถึง เช่นการลบกระคานหรอการเก็บเก้าอ้ี 

หลังจากท่ีเด็กไค้ทำกิจกรรมการรับใช้เสร็จแล้ว ให้สนทนากับพวกเขาว่าพวกเขารูสืกอย่างไรเก่ียวกับ 
การรับใช้ ยํ้ากับพวกเขาว่าการรับใช้สามารถทำให้เรามความสุขไค้ 

2. ทำกระคาษรูปหัวใจสามอันสำหรับเด็กแต่ละคน บอกพวกเขาว่าท่านต้องการ "สมาคมการรับใช้ท่ีเป็น 
ความลับ" กระตุ้นให้พวกเขาเอาหัวใจน้ีกลับห้านและทำกิจกรรมท่ีเป็นการรับใช้ท่ีเป็นความลับสำหรับ 
สมาชิกของครอบครัว โคยการเอาหัวใจวางไว้ในแต่ละท่ีท่ีพวกเขาไค้กระทำการรับใช้น้ีน ตัวอย่าง 
เช่น พวกเขาสามารถทำเตยงให้ห้องสาวหรอห้องชายไค้แล้วให้เอากระคาษรูปหัวใจน้ีนวางไว้บนหมอน 
ขอให้พวกเขารายงานในอาทิตย์หห้าว่าพวกเขาร้สิกอย่างไรในการกระทำท่ีเป็นการรับใช้อย่างลับ ๆ 

3. ร้องหรอพูดคำจากเนี้อเพลง1ข้อที่สอง "ฉันพยายามเป็นเหมอนเยซู" (เพลงเด็ก หห้า 38) เน้ือเพลงน้ี 
มอยู่ในตอนทายของคู่มอนี้ 

4. ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลมเล็ก ๆ บนพ้ืน โยนลุงถ่ัวหรอวัตถุท่ีน่ึม ๆ ให้พวกเขาและถามเขาหรอเธอให้ 
บอกวิธท่ีพวกเขาสามารถรับใช้ผู้อ่ืนไค้ เม่ือเด็ก ๆ ไค้ตอบแล้วก็ให้โยนถุงถ่ัวไปให้เด็กคนต่อไปท่ีน่ัง 
อยู่ในวงกลมนี้น เล่นต่อไปจนทุกคนไค้มโอกาสท่ีจะบอกวิธรับใช้ผู้อ่ืนอย่างห้อยคนละหน่ึงวิธ 
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บทที่ 46 
5. หากสามารถทำไค้ในท้องท่ีของฟานให้ฉาย "The Gift" (16 นาท) จากวิดโอ "The Worth of 

Souls" (53147) ในตอนท่ีท่านเล่าเร่ืองของโจเซฟ ฟลดิง สมธ 

6. ให้เด็ก ๆ สนทนา หรอแสดงว่าพวกเขาจะทำอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ต่อไปน้ีหากพวกเขามความ 
ต้องการที่จะรับใช้ผู้ส์น (ดัดแปลงสถานการณ์บางอย่างท่ีจำเป็นเพ่ือช่วยให้เหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ ใน 
ชั้นเรยนของท่าน) 
• หนูกำลังจะไปเล่นฟุตบอล หนูกำลังรบมากแต่เมอหนูกำลังเดินไปตามถนนทางที่จะไปสนาม 

ฟุตบอลหนูเห็นสตรที่มอายุไค้ทำถุงใส่ของที่ซื้อมาจากร้านขายของชำตก 

• หนูไค้อยู่ท่ีบ้านเพ่ือนเพ่ือเล่นกัน หนูเหน่ึอยมาก ในขณะท่ีหนูกลับมาท่ีบ้านเห็นคุณพ่อกำลังทำงาน 
ในสวน 

• ในขณะท่ีหนูเดินไปท่ีห้องครัวเพ่ือด่ืมน้ีา หนูเห็นพ่ีชายกำลังล้างจาน 
« หนูเดินกลับบ้านกับเพื่อน หนูเห็นสุนัขไค้ทำถังขยะล้มในสนามหญ้าของเพ่ือนบ้านและไค้ทำให้ 

ขยะเกล่ือนไปท่ัว เพ่ือนบ้านไม่อยู่และจะไม่กลับมาอิกสองสามวัน 
• หนูเห็นเด็กหญิงคนใหม่เพ่ิงมาโรงเรยนและไค้แนะนำตัวเธอกับหนู เด็กหญิงคนใหม่ไค้ถามหนูว่า 

จะรับประทานอาหารกลางวันท่ีไหน หนูไค้วางแผนไวัแล้วท่ีจะรับประทานอาหารกับเพ่ือน ๆ 
• ครอบครัวของหนูเตรยมพร้อมแล้วท่ีจะออกไปโบสถ์ คุณพ่อของหนูไค้ออกไปก่อนเพราะว่าท่าน 

ต้องเข้าร่วมประชุมที่ต้องเข้าร่วม หนูมห้องชายห้องสาวหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลอเพื่อ 
เตรยมพวกเขาให้พร้อมท่ีจะไปโบสถ์ 
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จุดประ ร^ค ํ เพอช่วยเดกแต่ละคนให้เข้าใจว่าเรามความสุขเมึอเราให้อภัยผู้อน เช่นพระเยซูไค้ทรงกระทำ 

การ!ตรยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย ลูกา 23:13-34 และ ยอหน 18:12-14; 19-24; 
19:1-5 

2. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงข้อแรกของเพลง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน,, (เพลงเด็ก หห้า 73) 

3. ทำแถบคำต่อไปนี้: 
"โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่า เขาไม่รว่าเขาทำอะไร,, 

4. เตรยมเล่าถงเรื่องที่ฟานไค้ให้อภัยและว่าท่านรู้สิกอย,างไรกับการให้อภัยนี้น 
5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข.แผนผัง ลสด. (ดู บทที่ 1) 
ค. ชอล์ค กระคาน และแปรงลบกระคาน 
ง. รูปภาพ 2-56 การพิพากษาของพระเยซู รูปภาพ 2-61 การตรงกางเขน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 

230; 62505) 

6. เตริยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กให้สวคอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ท่ีผ่านมา ท่าน 

อาจต้องการขอให้เด็ก ๆ รายงานประสบการณ์การรับใช้ของพวกเขา 

เราสามารถใหอภัยผู้อื ่น 
ขอให้เด็ก ๆ ฟิงอย่างตั้งใจในขณะที่ท่านกำลังบรรยายสถานการณ์ต่อไปนี้ (ให้คัคแปลงสถานการณ์ตามท่ี 
เห็นว่าจำเป็นเพ่ือทำให้เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในช้ันเรยนของท่าน): 
หนูกำลังเดินไปโคยถอหนังสือและส่ิงของอย่างอ่ืนเต็มมอ ทันใคนี้นก็มคนชนหนูล้มลงและของที่หนูถอ 
มาน้ีนก็ตกลง หนังสือและกระคาษกระจัดกระจายเต็มพ้ืน 

• เคยมสิ่งนี้เกิดขี้นกับหนูหรอไม่? 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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• หนูเสกอยางไร? 

บอกกับเด็ก ๆ ว่าหนูกำลังจะเล่าให้ฟิงถงตอนจบของสถานการณ์ที่แตกต่างกันสองแบบ ขอให้พวกเขา 
ตัดสินว่าการจบแบบไหนคที่สุด 

การจบแบบที่ 1 

หนูหัวเสียเก่ียวกับเร่ืองท่ีของหล่นกระจายน้ัน เม่ือคนท่ีชนหนูไค้กล่าวคำขอโทษและเสนอท่ีจะช่วยหนู 
เก็บข้าวของเหล่าน้ันหนูไค้ตอบค้วยน้ัาเสียงท่ีโกรธ ว่า "ไม่,, และไค้ผลักเขาออกไปเสีย หนูหวังว่าพรุ่งน้ี 
หากเจอคนนี้ถอของเต็มมือมาหนูจะชนเขาคน 
การจบแบบที่ 2 
หนูหัวเสียเก่ียวกับเร่ืองท่ีของหล่นกระจายน้ีน เม่ือคนท่ีชนหนูไค้กล่าวขอโทษและเสนอท่ีจะช่วยหนูเก็บ 
ข้าวของเหล่านั้นหนูไค้ตอบว่า "ขอบคุณ" หนูกับเขาไค้ช่วยกันเก็บข้าวของอย่างรวดเร็ว หนูบอกคนน้ัน 
ว่าหนูรูว่าเขาไม่ไค้ตั้งใจชนหนู แล,วหนูและเขาก็เดินจากไปอย่างมความสุข 

• การจบเรื่องนี้แบบไหนดกว่า? 
• ทำไมการจบแบบที่สองจงดกว่า? 
• เราควรทำอะไรเม่ือมคนทำให้เราไม่ชอบหเอทำให้เรารูสีกเจ็บหรอรูสีกโกรธ? (เราควรให้อภัยพวกเขา) 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าการให้อภัยผู้อื่นหมายความว่าการรูสกถงความรัก และความเมตตากรุณาสำหรับคนน้ีนแห้ว่า 
พวกเขาไค้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเจ็บใจหเอทำให้เราโกรธ บางครงมันหมายถงการท่ีเราจะต้อง 
เปล่ียนความเสกโกรธท่ีเรามต่อคนน้ันให้เป็นความรูสีกท่ีมความเมตตากรุณา เม่ือเราไค้ให้อภัยผู้อ่ืน เรา 
ก็ไม่ต้องการที่จะทำให้เขาเจ็บใจหเอที่จะแก้แค้นคน เราจะมความเมตตากรุณาต่อพวกเขาแห้ว่าพวกเขา 
จะไม่มความเมตตากรุณาต่อเราก็ตาม 

พระเยซูคริสต์ทรงใฟ้อภ้ยผู้อื่น 
เร่ืองจากพระคัมภร์ แสดงพระคัมภร์ไบเบิลและบอกกับพวกเขาว่า ท่านกำลังจะเล่าเรื่องจากพระคัมภร์ไบเบิลถงเรื่องที่พระเยซู 

คริสต์ทรงให้อภัยผู้ท่ีทำร้ายพระองค์ เล่าเร่ืองการพิพากษาของพระเยซูและการตรึงกางเขนพระองค์ ตามท่ี 
พบใน ลูกา 23:13-34 และ ยอห์น 18:12-14, 19-24, 19:1-5 
อธิบายว่า หลังจากท่ีพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ไค้รับประทานอาหารร่วมกันเป็นม้ือสุดห้ายแล้ว 
พระเยซูไค้ทรงเสด็จไปท่ีสวนเกทเสมนิเพ่ือสวดออนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ หลังจากท่ีพระเยซูไค้ทรง 
เสร็จการสวดอ้อนวอน ไค้มทหารมาจับพระองค์ไปมัคค้วยเชอกและนำพระองค์ไปยังหัวหห้าปุโรหิตท่ีท่ี 
พระองค์ต้องคำพิพากษา 
แสดงรูปภาพ 2-56 การพิพากษาพระเยซู 

ชี้ให้เห็นว่าในระหว่างการพิพากษา พวกทหารไค้ทำหลายส่ิงหลายอย่างท่ีแสดงถงความไม่เมตตากรุณาต่อ 
พระองค์ พวกเขาไค้ทุบตพระองค์ เฆ่ียนพระองค์ ถ่มนี้าลายใส่พระองค์ เอามงกุฎหนามใส่บนพระเศยร 
ของพระองค์ และใช้คำหยาบเรยกพระองค์ แต่พระเยซก็มิไค้ทรงโกรธ 
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การนำเสนอของครู 

เพลง 

เร่ืองเล่า และ 
การสนทนา 
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แสดงรูปภาพ 2-61 การตรงกางเขนพระองค์ 

เล่าให'เด็ก ๆ ฟิงว่าหลังจากที่ไค้มการพิพากษาแล้ว ทหารไค้นำพระเยซูไปยังสถานท่ีท่ีเริยกว่าคัลวารและ 
ไค้ตรงพระองค์บนไม้กางเขนค้วยการตอกตะปู อธิบายว่าพระเยซูไม่ไค้ทรงตอบเหล่าทหารน้ันในส่ิงท่ี 
พวกเขาไค้ทำต่อพระองค์ แต่พระองค์กลับทรงทูลวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงโปรดให้อภัยทหาร 
เหล่านั้น 
ให้เด็ก ๆ หัเงว่าพระเยซูทรงกล่าวอย่างไรก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ ให้อ่านประโยคแรกของลูกา 
23:34 ออกเสิยงดัง 
แสดงแถบคำและให้ตดไว้ตลอดเวลาของช้ันเรยน ช่วยให้เด็ก ๆ พูดพระคำของพระเยซูกับท่าน 
ชให้เห็นว่าแม้ว่าทหารจะไม่มความเมตตากรุณาต่อพระเยซู พระองค์ก็ทรงให้อภัยพวกเขาและไค้ทูลขอ 
ให้พระบิดาบนสวรรค์ให้อภัยพวกเขา 

ความสขมาจากการให้อภ้ยผู ้อื ่น 
เตอนเด็ก ๆ ว่าเมื่อเราไค้ทำตามพระเยซูคริสต์เราไค้พยายามทำสิ่งที่เราควรทำ พระเยซูไค้ทรงให้อภัยผู้ซ่ึง 
ไม่มความเมตตากรุณาต่อพระองค์ เราก็ควรให้อภัยผู้ท่ีไม่มความเมตตากรุณาต่อเราค้วย 
ร้องหรอพูดเนื้อเพลงขอแรกของเพลง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน" (เพลงเด็ก หนา 73) ขอให้เด็ก ๆ หัเง 
คำเหล่านี้อย่างตั้งใจ ชี้ให้เห็นว่าคำในเนื้อเพลงนี้เป็นเหมอนการสวดอ้อนวอนเพื่อช่วยเราให้รู้สืกถง 
ความสำคัญของการให้อภัยผู้อื่น 

พระบิดาโปรดช่วยฉันที่จะอภัย 
ผู้คนทั้งหลายที่ไค้ทำฉัน 
บิดาอ้อนวอนขอพรทุกวัน 
โปรดช่วยฉันให้ไค้เข้าใกล้พระองค์ 
ให้เด็กยนและร้องเพลงหรอพูดเนื้อเพลงกับท่าน กระตุ้นให้พวกเขาคิดถึงเก่ียวกับความหมายของคำท่ี 
พวกเขาไค้ร้องนั้น 

เล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งต่อไปนี้ผู้รู้จักการให้อภัย: 
คุณแม่ของเค็นไค้ขอให้เขาทำความสะอาดสนามหญ้า เขาไค้เอาคราดกวาดใบไม้และก่ิงไม้เล็ก ๆ ที่หล่น 
จากต้นไม้ ต้นพืชที่ปลูกอยู่,ในสนามนั้น เค็นไค้ทำงานอย่างหนักและในท่ีสุคเขาก็ไค้เก็บรวบรวมใบไม้ 
กิ่งไม้ทั้งหมดไว้เป็นกองใหญ่ แล้วทันใดน้ันเจ็ดก็ไค้เดินผ่านมา เขาไค้ว่ิงเข้าไปท่ีกองใบไม้น้ัน และ 
เตะใบไม้ก่ิงไม้เหล่าน้ันให้กระจัดกระจายไปท่ัว งานท่ีเค็นทำเสร็จกลับเสิยภายในสองสามวินาทํ 
• หนูคิดว่าเค็นรู้สีกอย่างไรเมื่อเจ็ดไค้ทำสิ่งเหล่านี้? 
ห้องชายของเค็นเห็นการกระทำของเจ็ด เขาคิดว่าเค็นควรจะไล่กวดเจ็ดและตเจ็ดท่ีทำให้กองใบไม้น้ีน 
กระจัดกระจายไปท่ัว 
• เค็นควรทำอะไร? 

ช่วยเด็ก ๆ ให้คิดถึงคำแนะนำสักสองสามอย่าง แล้วให้จบเร่ือง 

พระคัมภีร์ และ 
แถบคำ 
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เค็นไค้วิ่งตามเจ็ดไปและแทนที่จะตเจ็ด เขากลับถามเจ็ดว่ามงานอะไรท่ีเขาต้องทำในวันน้ีไหม เจ็ด 
พยักหน้า 
เค็นจงเสนอที่จะช่วยเจ็ดทำงานของเจ็ดถาเจ็ดจะช่วยเขากวาดใบไมไหเป็นกองแบบเดิม เจ็ดตกลงท่ีจะ 
ทำและเด็กสองคนก็ไค้ทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน 

การสนทนา อธิบายว่าหากเราให้อภัยผู้อื่น และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมความเมตตากรุณาเหมือนท่ีเค็นได้ปฏิบัติต่อ 
เจ็ด เราจะรูสีกมความสุขอยู่ภายใน หากเราไม่ให้อภัยเราจะยังคงเสีกเจ็บหรอโกรธ และเราจะไม่มิความสุข 
เราต้องให้อภัยผู้อื่นเพื่อที่เราจะมความสุข 
ให้บรรยายถงสถานการณ์บางอย่างและสนทนากันว่าเด็กในเรื่องนี้ได้แสดงการให้อภัยพอไม่ หากเด็ก 
ในเร่ืองท่ีบรรยายน้ีนไม่ไค้แสดงการให้อภัย ให้ถามเด็ก ๆ ว่าเด็กคนนี้นควรทำอะไรเพื่อเป็นการแสดง 
การให้อภัยและความรูสืกที่เป็นสุขอยู่ภายใน 
ใช้สถานการณ์ต่อไปน้ีหรอท่านอาจสร้างสถานการณ์ของท่านเองะ 

1. แจนเพิ่งจะวาดรูปที่สวยงามเสร็จ เมื่อใป้องชายคนเล็กของเธอไค้เขามาและไค้ทำให้ภาพที่สวยงาม 
นี้นเสืย แจนหัวเสียเธอร้องตะโกนและติมือห้องชายของเธอ 

• แจนไค้แสดงการให้อภัยหรอไม่? 
• หนูคิดว่าแจนเสีกอย่างไรภายในใจ? 
• แจนสามารถทำอะไรเพื่อเป็นการแสดงการให้อภัยห้องชายของเธอ? 

2. ที่สนามเด็กเล่น คอนน่าไค้เดินมาท่ีคาลิและไค้ผลักเธอล้มลง คอนน่าว่ิงหนไปพร้อมท้ังหัวเราะชอบใจ 
วันต่อมาคอนน่าตกชิงช้าและหัวเข่าเป็นบาดแผล คาลิว่ิงมาช่วยพยุงเธอลุกขน 

• คาลิไค้แสคงการให้อภัยหรอไม่? 
• หนูคิคว่าคาลิร้สีกภายในใจอย่างไร? 

3. เมื่อชัดกำลังรอดื่มนี้าจากเครื่องทำนี้าเย็น เด็กชายคนที่อยู่ช้างหห้าเขาไค้หันมาและเอานี้าสาดเขา 
ทำให้หน้าของชัดเปียกหมด แต่เขาก็เพยงแต่หันหนิและเดินจากไปโดยไม่ไค้พูดอะไร วันต่อมา 
เม่ือชัดกำลังด่ืมน้ีาอยู่น้ีนเด็กคนท่ีสาคน้ีาใส่ชัดน้ีนเดินผ่านมา ซึ่งชัคก็อาจจะสาคนี้าคนใส่เขาไค้ แต่ 
เขาก็ไม่ไค้ทำ 

• ชัดไค้แสคงการให้อภัยหรอไม่? 
• หนูคิดว่าชัดรูสีกภายในอย่างไร? 

สรุป 
กิจกรรมทบทวน ให้เขยนหมายเลขจากหน่ึงถงแปดบนกระคาน ให้เด็ก ๆ ผลัคกันออกมาลบหมายเลขและตอบคำถามท่ี 

ตรงกับหมายเลขนี้น หากท่านมนักเ1ยนในช้ันเรยนมากท่านอาจต้องเตรยมคำถามไว้ให้มากพอ 

1. การให้อภัยผู้อ่ืนหมายความว่าอย่างไร? 
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2. พระเยซูทรงมปฏิกิริยาโต้ตอบทหารผู้ที่จับพระองค์แขวนบนไม้กางเขนอย่าง1ร? 
3. พระเยซูคริสต์ทรงขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำอะไรกับทหาร? 
4. หนูคิดว่าเค็นเสืกอย่างไรเมื่อเจ็ดเตะกองใบไม้? 
5. หนูคิดว่าเค็นไคแสดงการให้อภัยแก,เจ็ดอย่างไร? 
6. หนูคิดว่าเค็นรูสิกอย่างไรเมื่อเขาไค้ให้อภัยเจ็ด? 
7. หนูคิดว่าเจ็ดรูสิกอย่างไรเมื่อเค็นมความเมตตากรุณาต ,อเขาแทนที่จะหาทางนกนต้น เขๅ? 
8. เราจะเสืกอย่างไรเมื่อเราไต้ให้อภัยผู้ซึ่งไม,มความเมตตากรุณาต่อเรา? 

แสดงแผนผัง ลสด. ให้เด็กพูดคำท่ีอยู่บนแผนผังๆท ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าเม่ือเราไคไห้อภัยผู้อ่ืนดัง 
ที่พระเยซูไคทรงกระทำก็เท่ากับเราไต้เสือกสิ่งที่ถูกต้อง 
ให้เด็ก ๆ มองดูแหวน ลสค. หากพวกเขากำลังใส่แหวนน้ัน บอกพวกเขาว่าแหวนของพวกเขาสามารถ 
เสือนพวกเขาให้เสือกทำสิ่งที่ถูกต้องไต้โคยการให้อภัยผู้อื่น 

เป็นพยานว่าเราสามารถมความสุขไต้ เม่ือเราปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมความเมตตากรุณาและให้อภัยพวกเขา 
ให้เล่าเร่ืองท่ีท่านไต้เสือกทำส่ิงท่ีถูกต้องและไคไห้อภัยผู้อ่ืน อธิบายว่าเรามความรูสืกอย่างไรต่อผู้ท่ีเราให้ 
อภัยอย่างเต็มใจ 

หากมเวลาพอให้อนุญาตให้เด็ก ๆ เล่าถงเร่ืองท่ีพวกเขาไค้ให้อภัยผู้อ่ืน 
กระต้นให้เด็ก ๆ พยายามเป็นพิเศษท่ีจะให้อภัยผู้อ่ืนในสัปดาห์น้ี แนะนำให้เด็ก ๆ สนทนาเร่ืองการให้ 
อภัยกับครอบครัวของพวกเขา 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดออนวอนปิด แนะนำให้เด็กท่ีจะสวดออนวอนปิดน้ันทูลขอพระบิคาบนสวรรค์ 
ช่วยเด็กให้รูจักให้อภัยผู้อื่น 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีตามท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ึอทบทวน หรอเพ่ือสรุปกไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู,, 

1. ให้นำลุงขนาคใหญ่และกอนหินจำนวนหน่ึง ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าเรามักจะโกรธบ่อยแค,ไหนหรอ 
แสวงหาการแกแคนเม่ือคนไต้ทำส่ิงท่ีไม,มความเมตตากรุณาต่อเรา ในระหว่างการสนทนาให้เอาก้อน 
หินใส่ในลุงทิละก้อนสำหรับเรื่องที่เราโกรธแต่ละเรื่อง 

เม่ือลุงมก้อนหินอยู่ในน้ันมากพอ ให้เด็กผลัดกันถอไปรอบ ๆ ให้พวกเขาพยายามท่ีจะปรบมอ หเอ 
กอดเพ่ือนสักคนหน่ึงในขณะท่ีถอลุงน้ันอยู่ อธิบายว่าการถอโกรธต่อผู้ท่ีไม่มความเมตตากรุณาต่อเรา 
ก็เหมอนกับการถอลุงใส่ก้อนหินนั้นเองมันเป็นภาระที่หนักสำหรับเรา 

ให้เด็ก ๆ พูคคำว่า "ฉันจะให้อภัย,, สองสามคร้ังในขณะท่ีท่านเอาก้อนหินออกจากถุง แล้วให้เด็ก ๆ 
ถอลุงอกคร้ัง อธิบายว่าเม่ือเราไค้ให้อภัยผู้อ่ืนเราก็จะไม่ต้องแบกภาระท่ีหนักต่อไปอก เราจะรูสีกม 
ความสุขกว่าเมื่อเราไต้ให้อภัยผู้อื่น 

แผนผัง ลสด. 
และ แหวน 

ประจักษ์พยาน 
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2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ทำตามท่ีฉันทำ,, ("Do as I'm Doing", Children's Songbook, p. 
276) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ตอนท้ายของคู,มอน้ี 

ให้พูดเน้ือเพลงสักสองสามครง ให้เด็ก ๆ ผลัดกันเสือกท่าทางท่ีจะต้องทำ เสือนเด็ก ๆ ว่าเมื่อเราไค้ 
ทำตามใครสักคนหนึ่งก็คอการที่เราไค้ทำในสิ่งที่เขาไค้ทำนั่นเอง หากเราต้องการเป็นผู้ติดตามพระเยชุ-
ดริสต์ เราก็ควรจะทำตามในส่ิงท่ีพระองค์ทรงไค้กระทำ ซึ่งก็รวมทั้งการให้อภัยต,อผู้ที่ไม่มความเมตตา 
กรุณาต่อเราค้วย 

3. ให้เล่าเรื่องของโจเซฟ และพ่ีห้องของเขา ตามท่ีพบใน ปฐมกาล 37 และ 41-45 ท่านอาจต้องการ 
ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางประกอบตามเร่ืองน้ี ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าโจเซฟไค้ให้อภัยพี่ห้องของเขา 
อย่างไร (คู ปฐมกาล 45:1-15) 

4. ให้ทำสำเนาสำหรับเด็กทุกคนตามภาพที่มอยู่ในตอนห้ายของบทเรยนนี้ แจกสินสอเทิยนหรอดินสอ 
และให้พวกเขาวาดใบหห้าของเด็กท่ีมความสุขในรูปภาพน้ีน แล้วให้พวกเขาระบายสัรูปภาพน้ีน ใท้ 
เด็ก ๆ เอารูปภาพน้ีนกลับไปห้านแล้วเอาไปวางไว้ในท่ีท่ีพวกเขาสามารถเห็นไค้ง่าย ๆ เพ่ือเตอน 
พวกmให้ระลกไค้ถงการที่ต้องให้อภัยผู้อื่น 

5. ให้เด็ก ๆ ผลัดกันเล่นบทบาทสมมุติเก่ียวกับเร่ืองเค็นและสถานการณ์อ่ืน ๆ อกสามสถานการณ์ตามท่ี 
พบในรูปภาพ 219-20 ของบทเรยน (ในสถานการณ์แรก ให้เด็ก ๆ แสดงให้เห็นว่าแจนไค้แสดงการ 
ให้อภัยต่อห้องชายของเธออย่างไร) หรออาจสร้างสถานการณ์อ่ืนท่ีคล้ายกันน้ีท่ีเหมาะสมกับเด็กใน 
ชนเรยนของท่านและให้พวกเขาแสดงบทบาทเหล่านี้น 
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การให้อภัยทำให้เรามีความสุข 



พระเยซูคริสต์ทรงเปีน 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าเพราะพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์ ทุกคนก็จะไค้รับการฟืนคน 

ชวิต 

การเตรึยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย มัทธิว 27:45-66, 28:1-8 ลูกา 24:13-46 และ 
ยอห์น 19:30, 20:11-18 ดู หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 11 และ บทท่ี 12 ค้วย 

2. ตัคกระคาษให้มขนาคเท่ากับรูปภาพ 2-65 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 
239; 62187) ให้เป็นช้ินเล็ก ๆ จำนวนแปคชิ้น ให้ใส่หมายเลขหน่ึงถงแปคนำกระคาษท้ังแปคช้ินมา 
ปิดรูปภาพ 2-65 ตามท่ีไค้แสดงให้ดูน้ีน โดยค่อย ๆ ติดอย่างระมัดระวังค้วยคลิบหรอสกัอตเทปชิ้น 
เล็ก ๆ 

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 

3. เตริยมร้องหรอพูคคำจากเน้ือเพลงข้อแรกของเพลง "พระองค์ทรงฟืน" (เพลงสวด ที่ 92) หรอนำ 
เทปของเพลงนี้มาเปิด 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข.ภาพตัด 2-5 ภาพการตรงกางเขน ภาพตัด 2-6 การห่อพระศพของพระเยซู ภาพตัด 2-7 หลุมแง 

ศพ ภาพตัด 2-8 หินกอนใหญ่ ภาพตัด 2-9 ภาพยาม ภาพตัด 2-10 เทพ ภาพตัด 2-11 ผู้หญิง 
กับนี้ามันชโลม ภาพกระดาษตัด 2-12 พระเยซูผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ ให้รวมภาพตัดเหล่าน้ีไวัค้วย 
กันอย่างเป็นระเบยบตามลำดับก่อนหลังในการใช้ตามบทเรยนนี้ 

ค.ภาพ 2-2 ครอบครัวท่ีมเด็กทารก (62307) ภาพ 2-35 พระคริสต์กับเด็ก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 
216; 62467) ภาพ 2-62 มารณ์เละพระผู้เป็นเจ้าผู้ฟืนคนพระชนม์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 233; 
62186) ภาพ 2-63 หนทางไปสู่เอมมาอูส ภาพ 2-64 พระเยซูทรงแสดงรอยบาดแผลของพระองค์ 
(ชุดภาพพระกิตติคุณ 234; 62503) 

5. เตริยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านค้องการใช้ 
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ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บท!รืยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 

การนำเสนอของครู 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคๅห้ท่ีผ่านมา 

พระเยซูคริสต์ทรงกระทำบางอยางที่เราไม่สามารถทำ!องได้เพื่อ!รา 
แสดงรูปภาพ 2-2 ครอบครัวท่ีมเด็กทารก ให้เด็ก ๆ คิดถงเมื่อเรามายังโลกนี้ในช่วงแรก ๆ ในสภาพท่ี 
เป็นเด็กทารก 
• คุณพ่อคุณแม่ของหนู (หรอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) ไค้ทำอะไรให้หนูห้างเม่ือตอนท่ีหนูเป็น 

เด็กทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลอตนเองไค้? 

ช่วยให้เด็ก ๆ คิดถงเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ (หรอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) ไค้ทำให้พวกเขาตอง 
ให้แน่ใจว่าเด็กแต่ละคนไค้ตอบอย่างห้อยหนึ่งเรื่อง 
• คุณพ่อและคุณแม่ของหนู (หรอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว) ไค้ทำอะไรให้หนูห้างในเวลาน้ีซ่ึง 

เป็นสิ่งที่หนูไม่สามารถทำเองไค้? 

• ทำไมพวกเขาจงทำสิ่งนี้ให้กับหนู? 

อธิบายว่าคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวมความสุขท่ีจะช่วยเราทำส่ิงท่ีเราไม่สามารถ 
ทำไค้เอง เพราะพวกเขารักและต้องการช่วยเหลอเรา 
อธิบายว่ายังมคนอื่นอกที่รักเรามาก และเต็มใจท่ีจะทำบางส่ิงบางอย่างท่ีเราไม1สามารถทำไค้ค้วยตนเอง 
ให้กับเรา 
แสดงรูปภาพ 2-35 พระคริสต์กับเด็ก ๆ 

• คนที่รักเราคนนี้คอใคร? 
อธิบายว่าก่อนท่ีเราจะมายังโลกน้ี พระเยซูไค้ทรงเสนอท่ีจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา นั่นหมายความ 
ว่าพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะสิ้นพระชนม์ และไค้รับการแนคินพระชนม์เพ่ือท่ีเราจะสามารถมชิวิตอยู, 

ไค้อกครงและไค้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูทรงเป็นพระบุคคลองค์เคยวท่ีมอำนาจทำส่ิงน 
เพ่ือเราไค้ เราไม่สามารถทำเพ่ือตัวเราเองไค้ 
• การฟืนคนพระชนม์หมายความว่าอย่างไร? 

อธิบายว่าเม่ือเราตาย จิตวิญญาณของเราจะออกจากร่างกายของเรา หลังจากท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนม์ 
จิตวิญญาณและร่างกายทางกายภาพของพระองค์ ไค้กลับมารวมกัน!foคร้ังหน่ึงเป็นพระวรกายท่ีฟืนคน 
พระชนม์ท่ีจะรพระชนม์อยู่ตลอคไป เพราะพระเยซูทรงส้ินพระชนม์ และทรงฟืนคนพระชนม์เราก็จะไค้ 
รับการฟืนคนชิวิตค้วยเช่นกัน 

พระเยซูคริสต์ทรงส์นคนพระชนม่ 
อธิบายว่าการฟืนคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยของเรา เป็นเหตุการณ์ท่ีสำคัญมากท่ีเราไค้ถอ 
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เป็นวันสำคัญเพื่อการฉลองทุกปี เพ่ือเป็นการช่วยเราให้ระลกว่าไค้เกิคอะไรข้ีนในวันน้ัน 
• เราเรยกวันท่ีพิเศษน้ีว่าวันอะไร? (วันอสเตอร์) 
เสือนเด็ก ๆ ว่าช่วงเวลาอสเตอร์ เราจะไค้เรยนรู้เก่ียวกับการแนคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

เร่ืองจากพระคัมภิร์ เล่าเร่ืองการตรงกางเขนของพระเยซูคริสต์ การฝืงพระศพ และการห้ืเนสืนพระชนม์ของพระองค์ (ให้ดู 
กับภาพตัด มัทธิว 27:45, 57-66; 28:1-6; และ ยอห์น 19:30) โดยให้เด็ก ๆ ช่วยถอภาพตัดนี,้น,ในเวลาที่เหมาะสม 

ในขณะท่ีท่านกำลังเล่าเร่ืองน้ี 
ให้เด็กคนหน่ึงถอภาพตัด 2-5 ภาพการตรงกางเขน 

อธิบายว่าพระเยซูไค้ทรงถูกตรงกางเขนในช่วงเวลาก่อนเที่ยงวัน ในตอนเท่ียงพระอาทิตย์ไค้ถูกบดบัง 
และความมืดไค้เข้ามาปกคลุมท่ัวท้ังแผ่นดินเป็นเวลาสามช่ัวโมง (ดู มัทธิว 27-45) ความเจ็บปวดของ 
พระคริสต์น้ีนมากเกินกว่าท่ีพวกเราจะทนไค้ พระคริสต์ไม่ไค้ทรงถูกเสือกท่ีจะให้ทนทุกข์และส้ินพระชนม์ 
แต่พระองค์ทรงไค้รับพระสัญญาจากพระบิดาบนสวรรค์ว่าพระองค์จะมายังโลกนี้และจะทนทุกข์ทรมาน 
และส้ินพระชนม์เพ่ือเรา 
บอกเด็ก ๆ ว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวสั่นสะเทือน ฝูงชนซึ่งยนดูการตรงกางเขนในความมืคมิคนั้น 
พวกเขาไค้ยินพระสุรเสืยงของพระเยซูรองออกมาว่า "สำเร็จแล้ว,, (ยอห์น 19:30) ความทุกข์ทรมานของ 
พระองค์จบส้ินลง พระองค์ทรงก้มพระเศยรลงส้ินพระชนม์ พระวิญญาณออกจากพระวรกาย 
• หนูคิดว่าเพ่ือน ๆ และสานุศิษย์ของพระองค์จะรูสีกอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงถูกตรงกางเขน? 
ให้เด็กวางภาพตัดการตริงกางเขนลง 
ให้เด็กคนหน่ึงถอภาพ 2-6 การห่อพระศพของพระเยซู 
อธิบายว่าเพ่ือน ๆ และสานุศิษย์ของพระเยซูไค้นำเอาพระวรกายของพระเยซูลงมาจากไมกางเขนอย่าง 
ระมัดระวัง พวกเขาไค้ห่อพระศพดวยผ้าลินินอย่างดและค้วยเคร่ืองหอมตามประเพณในสมัยน้ัน 

ให้เด็กคนหน่ึงชูภาพตัด 2-7 หลุมฝืงศพ 
อธิบายว่าเม่ือเพ่ือนของพระผู้ช่วยให้รอดไค้นำเอาพระศพของพระผู้ช่วยให้รอดไปวางไวัไนหลุมฝืงศพ หลุม 
ฝืงศพเป็นห้องเล็ก ๆ ซึ่งสกัดจากหินก้อนใหญ่ ซึ่งใช้เป็นที่ฝืงศพของคน 
ให้เด็กเอาภาพตัดการห่อพระศพวางลง 
ให้เด็ก ๆ ชูภาพตัด 2-8 หินก้อนใหญ่ และชูภาพตัด 2-9 ภาพยาม 

บอกเด็ก ๆ ว่าหินก้อนใหญ่ไค้ถูกนำไปปิคที่ประตูหลุมฝืงศพ และยามไค้ยนเฝืาท่ีประตูน้ัน 
• ทำไมจงเอาหินก้อนใหญ่มาวางไว้ที่ประตูและทำไมค้องมยามเฝืาที่หลุมฝืงศพค้วย? (ดู มัทธิว 27: 

6 2 - 6 6 ) 

อธิบายว่าเป็นเวลาถงสามวันที่พระศพของพระเยซูไค้อยู่ในหลุมฝืงศพ ในวันท่ีสามตอนเช้าซ่ึงเป็นวัน 
อาทิตย์ แผ่นดินไค้ไหวอกครงหน่ึง (ดู มัทธิว 28:1-2) 
ให้เด็กคนหน่ึงสือภาพตัค 2-10 เทพ 

บทที่ 46 
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อธิบายว่าเทพไค้ลงมาจากสวรรค์และไค้กลิ้งหินออกจากประตูหลุมฝืงศพ 
ให้เด็กวางภาพตัดรูปหินก้อนใหญ่นั้นลง 

• เกิดอะไรข้ืนกับผู้คนท่ีเสืาหลุมฝืงศพน้ัน? (ดู มัทธิว 28:4) 
ให้เด็กวางภาพตัดรูปยามนั้นลง 
ให้เด็กคนหน่ึงถอภาพตัด 2-11 หญิงกับน้ัามันชโลม 
อธิบายว่า ในเช้าวันอาทิตย์วันเคยวกันน้ันเอง มารย์ มักคาลิน ผู้ติดตามพระเยซู และสตรคนอ่ืน ๆ ไค้ 
ไปเย่ียมท่ีหลุมตงศพ (ดู มัทธิว 28:1) พวกเธอต้องการเอาน้ัามันชโลม และเคร่ืองหอมไปชโลมพระศพ 
ของพระเยซู (ซ่ึงการทำส่ิงน้ีเป็นประเพณของสมัยน้ัน) เม่ือพวกเธอไค้เข้าไปใกล้หลุมฝืงศพ พวกเธอไค้ 
เห็นว่าหินก้อนน้ันไค้ถูกกล้ิงออก หลุมฝืงศพว่างเปล่าและพระศพของพระเยซูไค้หายไป 
อธิบายว่าหญิงเหล่าน้ีนไค้เห็นเทพ ซึ่งไค้บอกพวกเธอว่าไม,ต้องกลัว ให้อ่าน มัทธิว 28:5-6 ออกเสืยงดัง 
ว่าเทพไค้กล่าวกับหญิงเหล่านั้น 
ให้เด็ก ๆ วางรูปภาพตัดลง ให้เด็กอกคนหน่ึงชูภาพตัด 2-12 พระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์ 

อธิบายว่า เม่ือเทพไค้กล่าวว่า "พระองค์ทรงฟืน" เทพไค้กำลังบอกหญิงเหล่าน้ันว่าพระเยซูคริสต์ไค้ 
ทรงฟืนคนพระชนม์แล้ว พระวิญญาณของพระองค์ไค้กลับคนมารวมกับพระวรกายของพระองค์อก 
ครงหน่ึง 
บอกเด็ก ๆ ว่าสานุศิษย์ของพระเยซู และเพ่ือน ๆ ของพระองค์มความรนคมากท่ีไค้ยินว่าพระองค์ทรง 
พระชนม์อกคร้ังหน่ึง 

เพลง ให้เด็ก ๆ ยังคงถอภาพตัคไว'ต่อไปในขณะที่ท่านร้องเพลงหรอเล่นเทปของเพลงข้อแรก "พระองค์ทรงฟืน" 
แล้วให้เด็ก ๆ เอาภาพตัดวางลง 
พระองค์ทรงฟืน พระองค์ทรงฟืน 
เราจงป่าวไปค้วยเสียงเพลง 
ทรงทำลายคุกความตายสามวัน 
โลกจงพลันยินคทั่วหล้า 
ชนะความตายและไถ่เรา 
องค์พระคริสต์เจ้าทรงมชย 

พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระวรกายตอมไรย์ มักดาสิน และต์อสานุศิษย์ของพระองค์ 
การสนทนา แสคงรูปภาพ 2-62 มารย์และพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ 

อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ไค้ทรงปรากฏต่อผู้ติคตามบางคนของพระองค์ หลังจากท่ีพระองค์ไค้ทรงฟืนคน 
พระชนม์แล้ว บุคคลแรกที่ทรงปรากฎต่อคอมารย์ มักคาลิน (คู ยอห์น 20:11-18) มารย์ไค้มาอยู่ท่ีหลุม 
ตงศพกำลังร้องไห้เม่ือพระเยซูไค้เสด็จมาหาเธอ 

• หนูคิคว่ามารย์ร้สีกอย่างไรท่ีไค้พบพระเยซูและไค้ร้ว่าพระองค์ทรงฟืนคนพระชนม์อกคร้ังหน่ึง? 
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เร่ืองจากพระคมภร์ แสดงรูปภาพ 2-63 บนถนนท่ีจะไปหมู่บ้านเอมมาลูส และให้เล่าเร่ืองท่ีพบไนลูกา 24:13-16 
อธิบายว่าสานุศิษย์สองคนจำพระเยซูคริสต์ไม่ไค้ เม่ือพระองค์ไค้เร่ิมตรัสกับพวกเขา สานุศิษย์ไค้ทูล 
พระเยซูเก่ียวกับทุกส่ิงท่ีไค้เกิดข้ืนในวันน้ันท่ีหลุมฝืงศพ เม่ือพระเยซูไค้ทรงหยุดเสวยพระกระยาหารกับ 
พวกเขา พระองค์ไค้ทรงหักขนมปีง และประทานให้พวกสานุศิษย์ ต่อมาพวกเขาก็ไค้ตระหนักว่าพระองค์ 
ทรงเป็นผู้ใด แล้วพระเยซูก็ไค้ทรงหายไปจากสายตาของพวกเขา 
• หนูคิดว่าสานุศิษย์ร้สิกอย่างไรหลังจากท่ีเห็นพระเยซู? 
• หากหนูเป็นสานุศิษย์คนหน่ึงของพระองค์และเพ่ิงจะไค้เห็นพระเยซู หนูจะทำอย่างไร? 

อธิบายว่าสานุศิษย์สองคนรบเดินทางไปเยรูซาเล็มเพ่ือท่ีจะบอกกับสานุศิษย์คนอ่ืน ๆ ว่าพวกเขาไค้เห็น 
พระเยซู ในขณะท่ีพวกเขากำลังบอกคนอ่ืน ๆ เก่ียวกับเร่ืองน้ีว่าเกิดอะไรขน พระเยซูก็ไค้ปรากฎพระองค์ 
ขื้น 
ให้อ่าน ลูกา 24:36-37 อธิบายว่าสานุศิษย์ตกใจมากเม่ือพวกเขาไค้เห็นพระเยซู เพราะว่าพวกเขาคิดว่า 
พระองค์ทรงเป็นวิญญาณ 
แสดงรูปภาพ 2-64 พระเยซูไค้ทรงแสดงบาดแผลของพระองค์ 

อธิบายว่าพระเยซูทรงค้องการให้สานุศิษย์ของพระองค์ไค้สัมผัสบาดแผลของพระองค์เพื่อที่ว่าพวกเขาจะ 
ไค้รู'ว่าพระองค์ทรงฟืนคนพระชนม์ ให้อ่านออกเสืยงใน ลูกา 24:39-40 
บอกเด็ก ๆ ว่า พระเยซูก็ทรงขออาหารจากสานุศิษย์เพ่ือเสวยเช่นกัน พระองค์เสวยอาหารน้ันเพ่ือจะแสดง 
ว่า ร่างกายทางกายภาพซึ่งเป็นเนื้อหนังและกระดูกไค้กลับมารวมกันอกกับพระวิญญาณในพระวรกาย 
ที่ฟืนคนพระชนม์นี้ (ดู ลูกา 24:41-43) 

เนื่องจากพระเยซูคริสฅทรง!เนคนพระชนม์ เรา!งจะได้รับการใเนสืนพระชนม์ด้วย 
การนำเสนอของครู บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทรงสัญญาว่าผู้คนทุกคนจะมชวิตขื้นอก 

ครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเขาไค้ตาย เราแต่ละคนจะไค้รับการฟืนคนช่วิตเช่นเคยวกับท่ีพระเยซูไค้ทรงฟืน 
คนพระชนม์ และจะไค้รับร่างกายที่สมบูรณ์อย่างพระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงรักเราพระองค์จง 
ทรงทำให้เร่ืองน้ีเป็นไปไค้สำหรับเรา 

กิจกรรม แสดงรูปภาพที่ปิคไว้ค้วยกระดาษแปดชิ้นนี้น อธิบายว่าส่ิงท่ีซ่อนอยู่เบ้ืองหลังกระดาษเหล่าน้ีคอรูปภาพ 
พิเศษ ให้เด็ก ๆ ผลัดกันเสือกหมายเลข 1 ถง 8 ให้ถามคำถามท่ีตรงกับหมายเลขน้ีนและให้ช้ันเรยนตอบ 
(ช่วยเด็ก ๆ หากเห็นว่าจำเป็น) หลังจากท่ีช้ันเริยนไค้ตอบคำถามแต่ละคำถามแล้วให้เด็กคนหน่ึงเอา 
กระดาษช้ินท่ีหมายเลขตรงกันน้ีนออก เพ่ือทำให้เห็นภาพท่ีถูกปิดไว้น้ีน 
ให้ใช้คำถามต่อไปน้ีสำหรับกิจกรรม (หรออาจสร้างคำถามของท่านเอง) 
1. ใครจะไค้รับการฟืนคนชวิต? (ทุกคน) 

2. การฟืนคนชวิตหมายความว่าอย่างไร? (การไค้มชวิตอกคเง การมร่างกายและวิญญาณมารวมกันอก 
ครงหนึ่งหลังจากความตาย) 
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4. พระเยซูคริสต์ไค้ทรงทำอะไรบ้างหลังจากที่พระองค์ไค้ทรงแนคนพระชนม์? (พระองค์ทรงคำเนิน 
เสวยพระกระยาหาร ทรงปรากฏต่อมารย์ มักคาสิน และต่อสานุศิษย์ของพระองค์ ให้สานุศิษย์ของ 
พระองค์คลำรอยแผลเป็นที่พระหัตถ์และที่พระบาทของพระองค์) 

5. ใครคอพระผู้ช่วยให้รอคของเรา? (พระเยซูคริสต์) 

6. พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏกับใครหลังจากที่พระองค์ไค้ทรงฟืนคืนพระชนม์? (ทรงปรากฏต่อมารย์ 
มักคาสิน และสานุศิษย์ของพระองค์อกหลายคน) 

7. พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ในเวลาน้ีหรอไม่? (ใช่ ยังทรงพระชนม์และประทับอยู่บนสวรรค์กับ 
พระบิดาบนสวรรค์) 

8. ทำไมพระเยซูจงทรงเต็มพระทัยที่จะสิ้นพระชนม์และทรงฟินคนพระชนม์เพื่อเรา? (เพราะพระองค์ทรง 
รักเราและทรงต้องการให้เราสามารถที่จะมชวิตอกครั้งหนึ่งกับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ เม่ือ 
เปิดรูปภาพท้ังหมดแล้ว ให้อธิบายว่าน่ันคือภาพวาดของพระเยซูคริสต์ท่ีทรงฟืนคืนพระชนม์ เม่ือเราไค้ 
เห็นรูปภาพน้ี เราสามารถท่ีจะระลกว่าเป็นเพราะว่าพระเยซูไค้ทรงห้ืเนคืนพระชนม์เพ่ือทุกคนจะสามารถ 
ฟืนคืนชีวิตค้วย 

สรุป 

ประจักษ์พยาน แบ่งปีนความรูสีกแห่งความรักของพระเยซูคริสต์ และให้แสดงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับพระองค์ 
และการฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์ เตอนเด็ก ๆ ว่า ข่าวที่ว่า "พระองค์ทรงฟืน" เป็นข่าว 
คสำหรับทุกคน 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด ให้แนะนำเด็กคนท่ีสวคอ้อนวอนปิคน้ีนให้ทูลขอบพระทัยพระบิคา-
บนสวรรค์สำหรับการส่งพระบุตรองค์เคยวของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งทำให้การมชีวิตอกครั้งหนึ่งหลัง 
ความตายเป็นสิ่งที่เป็นไปไค้สำหรับพวกเรา 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 

1. ให้ทบทวนเร่ืองถุงมอและมอจากบทเรยนท่ี 3 (ดูหห้าท่ี 15) ให้อธิบายการเปรยบเทิยบน้ีว่าการตายก็ 
เหมอนกับเอามอออกจากถุงมึอ ร่างกาย (เปรยบเสมอนถุงมอ) ไม่สามารถเคล่ือนไหวไค้ แต่วิญญาณ 
(เปรยบเสมอนมอ) ยังคงมชีวิตอยู่ ในการฟืนคืนชีวิต วิญญาณและร่างกายจะรวมกันอกครั้งหนึ่ง และ 
ทำให้ทั้งสองสิ่งนี้ยังคงมชีวิตอกครั้งหนึ่ง 

2. ให้เด็ก ๆ ลุกขี้นยนและพูดหลักแห่งความเชื่อขอที่สามกับท่าน อธิบายว่าเน่ืองจากการส้ินพระชนม์ 
ของพระเยซูคริสต์และการฟืนคืนพระชนม์ เราจึงจะไค้รับการฟืนคืนชีวิตค้วฺยเช่นกัน และหากเราจะ 
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ เราก็จะสามารถมชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์อกคร้ัง 
หน่ึงในวันขางหนา ท่านอาจต้องการช่วยให้เด็ก ๆ จำหลักแห่งความเชื่อนี้ 

3. รองหรอพูดคำจากเน้ีอเพลง "พระเยซูทรงฟืนคืน จริงไหม?" (เพลงเด็ก หห้า 43) ช่วยเด็ก ๆ ให้ 
แสดงท่าทางประกอบตามที่บอกนี้ 

262 



แสดงท่าทางประกอบตามที่บอกนี้ 

พระเยซูทรงห้ืเนคน จริงไหม? (ชูมอขึ้น โคยเอาค้1 นองมอหงพขึ้น) 
ใช่ในสามวันพระองค์ (ชูนิ้วมอขึ้นสามนิ้ว) 
จากอุโมงค์และทรงเป็นข้ีนมา (เดินอยู่กับที่) 
พระเรยกหาแมร (เอามอป้องปาก) 
พระมาหาคนท่ีรักใคร่ไหม? (เอามอวางทาบอก) 
ใช่ผู้คนแตะพระบาท (กัมลงแตะที่เท้า) 
พระให้ประชารังผ้ีงและปลา 
เพ่ึอร่วมรับประทาน (ทำท่าว่ากำลังรับประทานอาหาร) 

มรอยตะปูท่ีฝ่าพระหัตถ์ (ชี้ไปที่มอ) 
และพระปรัศว์มแผลเป็นรู (ชี้ไปที่สข้าง) 
พระเยซูทรงฟินข้ืนจริงไหม? 
หลังจากพระตักษัย (ชูมอออกและเอาทางค้านอุ้งมอข้ึน) 
โอ ใช่ฉันก็เช่นกัน (พยักหนา) 

4. โดยได้รับการอนุมัติจากประธานปฐมวัย ให้เชิญสมาชิกของสาขามาท่ีช้ันเรยนและแบ่งปีนความรัก 
ของเขาหรอเธอที่มต'อพระผู้ช่วยให้รอดและประจักษ์พยานของการแนคนพระชนม์ 

5. ขอให้เด็ก ๆ หลับตาและแสร้งทำเป็นตาบอด อธิบายว่าเม่ือพวกเขาได้รับmรฟินคนพระชนม์จะไม่ม 
คนตาบอดอกต่อไป และจะไม่มคนท่ีพิการอกต่อไป ร่างกายของเราจะมความสมบูรณ์ ทุกคนจะได้ 
รับความสามารถในการมองเห็นและในการหัเงและในการวิ่ง จะไม่มใครบกพร่องทางด้านร่างกายอกต่อ 
ไปจะไม่มใครป่วย ขอให้เด็ก ๆ เปิดตาข้ีนและคุยกันว่าเป็นส่ิงท่ีคเหลอเกินเม่ือพวกเขาจะได้รับความ 
สมบูรณ์ทางด้านสุขภาพร่างกาย 
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ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
บนโลกนี้ 

จุดประสงค์ เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย เป็นศาสนาจักรฯ เคยวกันกับ 

ที่ไค้จัดตั้งขื้นเมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่บนโลกนี้ 

การเตร ียม 1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีโคยมการสวคอ้อนวอนค้วย พระคํมภร์คำสอนและพันธสัญญา 115:4 ให้ดู 
หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 16 และบทท่ี 17 ค้วย 

2. เตรยมร้องหริอพูคคำจากเน้ือเพลง ข้อแรกของเพลง "บอกฉันถงเร่ืองของพระเยซู" (เพลงเด็ก หห้า 
35) และเพลง "ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์" (เพลงเด็ก หห้า 46) 

3. ศกษาแผนท่ีโลกท่ีพบในตอนห้ายของบทเรยนน้ี และช้ีให้เห็นสถานท่ีท่ีเด็กคุ้นเคยสักสองสามแห่งซ่ึง 
รวมท้ังเมองหรอประเทศของฟานค้วย 

4. รูปภาพที่แสดงบนกระคาน ฝาผนัง หริอพ้ืนในระหว่างบทเรยนควรจะเรยงลำดับจากต้นจนจบให้ม 
ลักษณะเช่นนี้: 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภิรไบเบิล และพระคํ'มภร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข.เทป หรอส่ิงอ่ืนท่ีใช้ติด (ให้เลอก) 
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คำเทศนา 
บนภเขา 

พระเยชุ 
ทรงไ^รับ 
ใ!ฑติศมา 

พระคริสต์ 
ทรงแต่งตง 
อัครสาวก 

พระเยชุ 
ทรงใ'สัพร 
สืลระลึก 

พระเยชุ 
ผูทรงเป็น 
พระคริสต์ 

ภาพท 
มาปรากฎ 
ครงแรก 

เด็กชาย 
กำลังไส์เรับ 
บํพติศมา 

การ fเนฟู 
ฐานะ 
โรหิตแห่ง 

เม็ลคิเซเค็ค 

เด็กกำลัง 
รับ 

ศลระลึก 



ค. รูปภาพ 2-3 พระเยซู พระคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลัง 
ให้บัพติศมาพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208;62133) เด็กชายกำลังไค้รับบัพติศมา (ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 62018) รูปภาพ 2-37 คำเทศนาบนคูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) รูปภาพ 
2-38 ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) รูปภาพ 2-66 พระคริสต์ทรง 
แต่งต้ังอัครสาวก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 211; 62557) รูปภาพ 2-67 พระเยซูทรงให้พรศลระลกคร้ัง 
แรก รูปภาพ 2-68 การห๊ืเนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค (ชุดภาพพระกิตติคุณ 408; 62371) 
รูปภาพ 2-69 เด็กรับศลระลก รูปภาพ 2-70 เด็กท่ัวโลก 

6. เต1ยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านค้องการใช้ 

ข้อแนะนำ 
ในการดํไเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอของคร 

กิจกรรมรูปภาพ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระเยซูคริสฅ็่ทรงจัดฅั้งศาสนาฉ้กรของพระองค์บนแผ่นดินอันศกดิ๋สิทธินี้ 
แสดงให้เด็ก ๆ เห็นแผนท่ีตามท่ีพบไค้ในตอนห้ายของบทเรยนน้ี 
• นี้คออะไร? (แผนท่ีอันหน่ึง) 
ให้สนทนากันอย่างส้ัน ๆ ว่าเราใช้แผนที่สำหรับทำอะไร แสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่าเราอาศัยอยู่ท่ีตรงส่วนใด 
ตามแผนท่ี ชี้ส่วนอื่น ๆ ที่เด็ก ๆ อาจจะคุ้นเคยเช่นท่ีท่ีผู้สอนศาสนามา หรอท่ีท่ีใครสักคนหน่ึงกำลังรับ 
ใช้อยู่ หรอท่ีท่ีครอบครัวใหม่ของวอร์คหรอสาขาไค้ย้ายออกมา 
อธิบายว่าแผนท่ีน้ีเป็นเขตท่ีมักจะเรยกว่าเป็นแผ่นดินท่ีศักคสิทธิช้ีให้เห็นเขตน้ี อธิบายว่าน้ีเป็นท่ีท่ีพระเยซู 
ไค้ทรงเจริญวัยข้ีน ไค้ทรงสอนผู้คนและไค้ทรงจัคต้ังศาสนาจักรของพระองค์ข้ีน ช่วยให้เด็กจดจำไว้ว่าใน 
ชั้นเริยนปฐมวัยปีนี้เราจะไค้เรยนแกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูและคำสอนของพระองค์ที่ทรงประทานให้กับ 
ผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินอันศักดิสทธิน 
แสดงพระคัมภรไบเบิลและเปิดไปท่ีภาคพันธสัญญาใหม่ ให้เด็กจดจำไว้ว่าพระคัมภร์น้ีเป็นหนังสือท่ีบรรจุ 
เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินอันศักดิสทธิ เราสามารถอ่านไค้ในภาคพันธ-
สัญญาใหม่ถงเรื่องที่พระเยซูไค้ทรงจัดตั้งศาสนาจักรของพระองค์ในแผ่นดินอันศักดิสทธิน 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลังจะสนทนาเกี่ยวกับศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ช่วงหนึ่งในเวลาที่พระองค์ไค้ 
ทรงจัดต้ังศาสนาจักรข้ีนในแผ่นดินอันศักดิสทธิเม่ึอพระองค์ทรงอยู่บนโลกน้ี (ท่านอาจตองการช้ีให้เห็น 
ว่าพระเยซูไค้ทรงจัดตั้งศาสนาจักรของพระองค์ ในวิถทางเคยวกับที่ทรงปฏิบัติต่อชาวนํไฟในทวป 
อเมริกา เม่ือพระองค์ทรงเสด็จเย่ียมผู้คนท่ีน้ีนหลังจากการถูกตริงกางเขนของพระองค์) 
แสดงรูปภาพ 2-37 คำเทศนาบนภูเขา และให้เด็ก ๆ ติดรูปภาพนี้ไว้ที่มุมบนของกระคาน หริอท่ีฝาผนัง 
หริอท่ีบนพ้ืนของช้ันเรยน 
• ภาพน้ีแสดงให้เห็นถงอะไร? (พระเยซูคริสต์ทรงกำลังสอนผู้คนของพระองค์) 
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• คำสอนอะไรบ้างของพระเยซูคริสต์ที่พ่านจำไค้? 
อธิบายว่า พระเยซูทรงรักผู้คนที่พระองค์ทรงสอนและทรงค้องการให้พวกเขารูจักพระกิตติคุณในสิ่งที่ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงค้องการให้พวกเขาทำ เหตุผลหน่ึงท่ีพระเยซูทรงจัดต้ังศาสนาจักรของพระองค์ก็ 
เพื่อช่วยผู้คนให้เรยนรูพระกิตติคุณ อธิบายว่าการจัดต้ังหมายความว่านำมารวมกันอย่างเป็นระเบยบ 
• ทำไมพระเยซูจงทรงค้องการให้ผู้คนไค้รับพระกิตติคุณ? (เพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเขา และทรง 

ต้องการให้พวกเขารูวิธที่จะกลับมช่วิตอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อิกครั้งหนึ่ง) 
แสดงรูปภาพ 2-19 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาพระเยซู และให้เด็ก ๆ ติดรูปภาพนี้ไว้ข้างล่างรูปภาพคำเทศนา 
บนภูเขา 

ขอให้เด็ก ๆ บอกท่านว่าพวกเขาไค้รูอะไรห้างจากรูปภาพน้ีน อธิบายว่าเม่ือพระเยซูไค้ทรงเป็นตัวอย่างว่า 
เราควรจะไค้รับบัพติศมาไค้อย่างไร การบัพติศมาคอการลงไปในน้ีาท้ังตัวโคยผู้ท่ีดำรงฐานะปุโรหิตซ่ึง 
เป็นส่วนที่สำคัญของศาสนาจักรของพระเยซู 
แสดงรูปภาพ 2-66 การแต่งต้ังอัครสาวก และให้เด็กเอารูปภาพน้ีวางไว้ข้างล่างรูปภาพการบัพติศมาน้ีน 
อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ไค้ทรงเสือกคนสิบสองคนเพื่อช่วยนำศาสนาจักรของพระองค์ (คนท้ังหมดน้ีน 
ไม่ไค้แสดงให้เห็นในภาพนี้) คนเหล่าน้ีเรยกว่าอัครสาวก พระเยซูทรงให้อำนาจฐานะปุโรหิตแก,พวกเขา 
เพื่อช่วยพวกเขาในการนำศาสนาจักรของพระองค์และในการรับใช้ผู้คน 
แสดงรูปภาพ 2-67 พระเยซูทรงให้พรศลระลกคร้ังแรก และให้เด็กวางรูปภาพน้ีไว้ข้างล่างรูปภาพของ 
อัครสาวก 

ให้เด็ก ๆ บอกว่าพวกเขาเอะไรห้างเก่ียวกับรูปภาพน้ี เตอนพวกเขาว่าพระเยซูคริสต์ทรงให้ศลระลกเพ่ือ 
ช่วยพวกเขาให้ระสิกถงพระองค์ 
แสดงรูปภาพ 2-3 พระเยซู พระคริสต์ และให้เด็กวางรูปภาพน้ีไว้ข้างล่างภาพศลระลกคร้ังแรก 
บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูทรงต้องการให้ทุกคนรูว่าศาสนาจักรที่แห้จริงคอ ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 

เพลง ให้เด็ก ๆ ลุกขนและร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลงข้อแรก "บอกฉันเร่ืองของพระเยซู" (เพลงเด็ก หนา 35) 
กับท่าน 
บอกฉันถงเรื่องของพระเยซู 

ฉันนี้นชอบฟิงถงสิ่งที่ฉันอยากถามหากพระองค์อยู่ที่นี่ 
ตำนานที่ทะเลสาบกาลิล 
ซึ่งมเรื่องของพระ โปรคเล่าฉันทํ 
พระเยซูคริสต์ทรงจัดตั ้งศาสนาจักรของพระองค์เพื ่อเรา 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าเม่ืออัครสาวกไค้นำศาสนาจักรฯหลังจากท่ีพระเยซูคริสต์ทรงส้ินพระชนม์ และหลังจากท่ีอัคร-
สาวกไค้ตายไป ผู้คนเริ่มลมเรื่องราวของพระเยซูและอัครสาวกเหล่านี้น พวกเขาไม่ไค้เช่ือฟิงพระบัญญัติ 
ของพระเยซูและคำสอนของพระองค์อิกต่อไป ในไม่ช้าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ก็ไม่มอยู่บนโลกน้ี 
อิกต่อไป เวลาฝานไปนับร้อย ๆ ปีและไค้เกิคมศาสนาจักรที่แตกต่างกันมากมายขี้นมา แต่แต่ละศาสนา 
จักรนี้นไม่ไค้มอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้องเลย 266 



บทที่ 46 

บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูยังคงรักผู้คนทุกคนบนโลกนี้ พระองค์ท้ังสองทรงต้องการ 
ให้ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ยังคงมอยู่บนโลกน้ีอถคร้ังหน่ึง ฒื่อผู้คนจะสามารณรยนเถงหลักธรรม--
พระกิตติคุณไค 

แผนท่ี แสคงแผนท่ีอกคร้ังหน่ึงและบอกเด็ก ๆ ว่าในปี 1820 พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้ทรงเสด็จ 
มาปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ ผู้อาศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์ค ในสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เด็ก ๆ ดูว่ามลรัฐนิวยอร์คอยู่ที่ 
ตรงไหนในแผนท่ี 

กิจกรรมรูปภาพ แสดงรูปภาพ 2-38 ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก และให้เด็ก ๆ วางภาพน้ีไว้ต่อจากรูปภาพคำเทศนาบน 
ภูเขา 

ให้เด็ก ๆ เล่าว่าพวกเขารูอะไรห้างเก่ียวกับแผนท่ี อธิบายว่าพระเยซูไค้ทรงบัญชาให้โจเซฟ สมิธ จัดตั้ง 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ เช่นเคยวกับท่ีพระเยซูพระองค์เองไค้ทรงเคยจัดต้ังเม่ือพระองค์ประทับอยู่ 
บนโลกน้ี 
แสคงพระคัมภร์คำสอนและพันธสัญญา (หรอแสดงหห้าคำนำของพระคัมภร์คำสอนและพันธสัญญา) ชี้ 
ให้เห็นว่าเช่นเคยวกับท่ีพระศัมภรไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ไค้บรรจุคำสอนของพระเยซูในเวลาท่ีพระองค์ 
ประทับอยู่บนโลกน้ี คำสอนและพันธสัญญาไค้บรรจุคำสอนของพระเยซูซึ่งไค้ทรงประทานให้กับโจเซฟ 
สมิธ และศาสดาคนอ่ืน ๆ ในวันเวลาของเรา 

แสดงรูปภาพ 2-20 เด็กชายไค้รับบัพติศมา และให้เด็กวางรูปภาพน้ีไว้ต่อจากรูปของพระเยซูท่ีทรงไค้รับ 
บัพติศมา 

ให้เด็ก ๆ เล่าเก่ียวกับรูปภาพน้ี ชี้ให้เห็นว่าเด็กคนนี้กำลังไค้รับบัพติศมาโดยการลงไปในนี้าทั้งตัว (ถูก 
จุ่มลงไปจนจมทั้งตัว) โดยคนท่ีมอำนาจฐานะปุโรหิตเหมอนคังท่ีพระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา 
แสดงรูปภาพ 2-68 การฟืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค และให้เด็กคนหน่ึงเอารูปภาพน้ีวางไว้ต่อจาก 
รูปภาพที่พระเยซูคริสต์ทรงแต่งตั้งอัครสาวก 
ชี้ให้เห็นว่า เปรโต ยากอบ และจอห์น ในรูปภาพของการฟืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค อธิบายว่า 
เปรโต ยากอบและจอห์น เป็นบุคคลสามคนท่ีเป็นอัครสาวกรุ่นแรกผู้ไค้รับฐานะปุโรหิตจากพระเยซู-
คริสต์ บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยซูไค้ทรงให้เปรโต ยากอบ และจอห์นกลับมายังโลกน้ีเพ่ือมอบอำนาจของ 
ฐานะปุโรหิตให้กับโจเซฟ สมิธ และโอณิวอร์ คาวเคอรี่ พระเยซูทรงทราบว่าเราจะต้องการฐานะปุโรหิต 
เช่นเคยวกับที่สมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์ทรงต้องการ 
แสดงรูปภาพ 2-69 เด็กคนหน่ึงกำลังรับส่วนศลระลก และให้เด็กเอารูปภาพน้ีวางต่อจากรูปภาพของ 
พระเยซูท่ีทรงให้พรศลระลกคร้ังแรก 
• กำลังเกิดอะไรขนในรูปภาพนี้? 
• ทำไมเราจงรับเอาส่วนศลระลก? 

ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ไค้ประทานศลระลกให้เรา โคยมเหตุผลเดยวกันกับท่ีพระองค์ไค้ทรงให้กับอัคร-
สาวกของพระองค์ท่ีอยู่ในแผ่นดินอันศักดิสทธ่ึนน ก็คอเพื่อช่วยพวกเขาให้ระลกถงพระองค์ 
เล่ือนรูปภาพ 2-3 พระเยซู พระคริสต์ เพ่ือให้รูปภาพน้ีนอยู่ระหว่างแถวของรูปภาพท้ังสองน้ีน 
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อธิบายว่าเราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ เช่นเคยวกับท่ีผู้ติดตามของพระองค์ท่ีอยู่ใน 
แผ่นดินอันศักดิสทธิเป็น 
• ชื่อของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในทุกวันนี้คออะไร? 
ให้อ่านคำสอนและพันธสัญญา 115:4 อธิบายว่า ยุคสุดห้ายหมายความถึงเวลาที่เรากำลังมชวิตอยู่ในขณะนี้ 
และสิทธิชนหมายถึงผู้ที่เชื่อฟิงคำสอนของพระเยซู 
ให้เด็ก ๆ ยนขื้นและพูดว่า "ฉันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดห้าย" 
ด้วยกันสักสองสามครง 

การนำเสนอของครู ให้เปรยบเทยบรูปภาพท้ังสองแถวอย่างส้ัน ๆ เห้นว่าศาสนาจักรของพระเยซูยังคงเป็นแบบเคยวกันน้ีนใน 
ทุกวันนี้อย่างที่มันเคยเป็นในแผ่นดินอันศักดิสทธิ พระเยซูทรงให้คำสอนต่อพวกเราเช่นเคยวกับท่ีพระองค์ 
ได้ทรงให้กับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินอันศักดิสทธ 

แผนท่ี แสคงรูปแผนที่โลกอิกครงหนึ่ง ชี้ไปที่แผ่นดินอันศักดิสทธิ และอธิบายว่าเม่ือพระเยซูประทับอยู่บน 
โลกนี้สมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์ได้อาศัยอยู่ที่แผ่นดินอันศักดิสทธนี้ 
• สมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ทรงอาศัยอยู่ที่ไหนในทุกวันนี้? 

การนำเสนอของครู แสคงรูปภาพ 2-70 เด็ก ๆ ทั่วโลก และอธิบายว่าสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชน-
ยุคสุคห้ายได้อาศัยอยู่ทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่าเด็ก ๆ ในรูปภาพมาจากประเทศต่าง ๆ กัน อธิบายว่าพระเยซู 
ทรงต้องการให้ผู้คนทั่วไปไม่เพยงแต่ผู้คนในหนึ่งหริอสองประเทศเท่านี้นที่จะได้เรยนรูถึงคำสอนของ 
พระองค์และเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์ 

เพลง ร,องหริอพูคคำจากเน้ือเพลง "ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์,, (เพลงเด็ก หห้า 46) 

ฉันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
ฉันรูซิว่าฉันคอใคร 
และทำตามแผนพระด้วยศรัทธา 
ฉันเชื่อในพระถูวนัยพระผู้ไถ่ฉัน 
ให้เกิยรติบูชา 
จะทำสิ่งดงามเดินตามแสงของพระ 
และจะประกาศความจริง 
สรป 

เกมจับคู่ ให้เคล่ือนท่ีภาพท้ังหมดนอกจากภาพ 2-3 พระเยซู พระคริสต์ จากแถวท่ีได้วางไว้บนกระคานหริอบน 
โตะหริอท่ีพ้ืนน้ีน ให้เอาปนกันให้หมดและเอาทางด้านหห้าของรูปภาพควรลง (หริอหงายหห้าข้ีนสำหรับ 
เด็กที่เล็กกว่า) บนพ้ืนเป็นสองแถว 
บอกให้เด็ก ๆ ว่าจดประสงค์ของเกมนี้ก็คอ จับคู่รูปภาพเหล่านี้ ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันออกมาทิละคน 
ให้เขาหงายภาพสองภาพข้ีน หากรูปภาพเป็นรูปท่ีเข้าคู่กัน (ตัวอย่าง เช่น รูปภาพของพระเยซูทรงกำลัง 
ได้รับบัพติศมาก็จะเป็นรูปภาพท่ีเข้าคู่กับรูปเด็กชายท่ีกำลังได้รับบัพติศมา) ให้เด็กบอกว่า ส่วนใดของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เป็นส่วนท่ีแทนด้วยรูปภาพน้ีน หากรูปภาพไม่เข้าคู่กัน ให้เด็กคนน้ีนควา 
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หน้ารูปภาพท้ังสองไว้ในตำแหน่งเดิมของมัน (หากท่านคิดว่าเด็ก ๆ อาจจะถูกทำให้หันเหความสนใจ 
ไปยังค้านหลังของภาพก็ให้เอากระดาษเปล่าปิดค้านนั้นไว้ก่อน) 

ให้ทำต่อไปจนรูปภาพไค้ถูกจับคู่ไค้ทั้งหมดสี่คู่ หากท่านมนักเรยนในช้ันเรยนมาก ท่านอาจตองการ 
เอารูปภาพที่ไค้จับคู่จนหมดแล้วนี้มาปนกันใหม่อกครั้งแล้วให้เด็กคนที่ยังไม่ไค้เล่นไค้เล่นเกมนี้ต่อไปจน 
กระทั่งทุกคนไค้มโอกาสเล่นเกมจับคู่หมดทุกคน 

ประจักษ์พยาน เป็นพยานว่าศาสนาจักรน้ี เป็นศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุคทายท่ีเป็นศาสนาจักรเคยว 
กันกับที่พระเยซูไค้ทรงจัดตงขี้นเมื่อพระองค์ประทับอยู่บนโลกนี้ บอกเด็ก ๆ ว่าพ่านfสิกอย่างไรเกี่ยวกับ 
เร่ืองราวของพระกิตติคุณท่ีไค้สนทนากันในบทเรยนในวันน้ี (การบัพติศมา ฐานะปุโรหิตหริอพิธศลระลก) 
กระตุ้นให้เด็ก ๆ บอกกับครอบครัวของพวกเขาว่าพวกเขาไค้เรยนรูเก่ียวกับอะไรในวันน้ี ท่านอาจตอง 
การถามคำถามสักสองสามข้อ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้ทบทวนความคิคท่ีไค้สอนในบทเรยนน้ีอย่างรวดเร็ว 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนปิด โคยแนะนำเด็กคนนั้นให้ขอบพระทัยพระบิคาบนสวรรค์สำหรับ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุคห้าย 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หริอใช้ทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน', ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู', 

1. ช่วยให้เด็กจำส่วนค้นของหลักแห่งความเชื่อข้อที่หกที่ว่า "เราเช่ือในการจัดวางระเปียบงานอย่างเดยว 
กับที่มอยู่ในศาสนาจักรสมัยโบราณ" อธิบายว่าศาสนาจักรในสมัยโบราณหมายความถงศาสนาจักรใน 
แผ่นดินอันศักดิสทธิในระหว่างเวลาของพระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้ 

2. แจกกระดาษ ดินสอและดินสอเทิยนให้เด็ก ๆ และให้พวกเขาวาดภาพของพวกเขาเองเม่ืออยู่ท่ีโบสถ์ 
หริออยู่ท่ีอาคารท่ีพวกเขาพบกันท่ีหห้าโบสถ์ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า ศาสนาจักรฯเป็นมากกว่าอาคาร 
มันเป็นองค์กรที่ช่วยสอนเราว่าเราจะดำรงชิวิตอย่างไร เพื่อให้เราสามารถกลับไปอยู่กับพระบิคา-
บนสวรรค์และพระเยซคริสต์ไค้ในวันหนึ่งข้างหห้า 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เตริยมสำหรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู โดยการทำตามคำสอนของ 
พระองค์ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภีร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย มัทธิว 24:36 ลูกา 24:50-53 และกิจการ 1:3, 
9-11 และให้คู หลักธรรมพระกิตติคุณ (31110) บทท่ี 43 

2. ทำสำเนา "การเตรยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู,, กระคานเกม ที่พบในแผ่นสุดห้ายของคู่มอนี้ 
(หากเป็นไปไม่ได้ท่ีจะทำสำเนา ให้ค่อย ๆ ดงเอาหห้ากระดาษน้ีนออกจากคู่มอน้ีแทน) ให้เอากระ-
ดาษเกมน้ีวางไว้บนกระคานหรอกระดาษท่ีแข็ง ให้เก็บกระคานเกมน้ีไว้สำหรับช้ันเริยนคราวหห้า 

หากช้ันเรยนของท่านมนักเรยนมาก ท่านอาจต้องการทำเกมนี้สองชุดเพื่อที่สองกลุ่มจะเล่นได้ในเวลา 
เคยวกัน ขอให้ผู้นำปฐมวัยหรอคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนใดคนหน่ึงมาช่วยในการให้คำแนะนำในการ 
เล่นเกมกับเด็กกลุ่มที่สอง 

3. สำหรับการเล่นเกม ให้ตัดกระดาษเป็นช้ินเล็ก ๆ สิบสองชิ้น เขยนหมายเลขลงในแต่ละช้ินโดยใช้ 
หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 6 สองคร้ัง ห้วนกระดาษเหล่านี้แลวเอาใส่ภาชนะไว้ 

4. เตรยมเล่าถึงเร่ืองท่ีคนใกล้ชิดของท่าน ใครก็ได้สักคนหน่ึงต้องจากท่านไปช่ัวขณะหน่ึง ให้วางแผนท่ี 
จะพูดถึงว่าท่านรูสีกคิดถึงคนนี้นสักเพยงใดและได้วางแผนที่จะต้อนรับเมื่อเขากลับมาอย่างไร 

5. เต1ยม!,องหรอพูดคำจากเน้ีอเพลงข้อท่ีสองของเพลง "เม่ือพระองค์เสด็จมาอกคร้ังหน่ึง,, ["When He 
Comes Again" (Children's Songbook, p. 82)] 

6. อุปกรณ'การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล 
ข. วัตถุเล็ก ๆ เช่น กระคุม หรอกอนหิน สำหรับเด็กแต่ละคน วัตถุเหล่านี้จะใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายใน 

การเล่นเกม วัตถุแต่ละชิ้นจะต้องแตกต่างกัน (อาจแตกต่างกันท่ีสิ รูปร่าง หรอขนาดก็ได้) เพ่ือท่ี 
เด็ก ๆ จะสามารถจำเคร่ืองหมายของตนเองได้ 

ค. รูป 2-62 มารย่และพระผู้เป็นเจาผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 233; 62186) รูปภาพ 
2-64 พระเยซูทรงแสดงรอยแผลของพระองค์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 234; 62503) รูปภาพ 2-65 
พระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 239; 62187) รูปภาพ 2-71 การเสด็จข้ืน 
สู่สวรรค์ของพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 236; 62497) 

7. เตริยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้อ่งการใช้ 
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จะเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง 



ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอ1ของคร 

สนทนารปภาพ 

เร่ืองจากพระคัมภีร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้'สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราเฅรียมเพื่อร้บการกลับมาของคนที่เราร้ก 
ให้เล่าถงเรื่องที่ใครสักคนหนึ่งที่สนิทกับพ่านไค้จากท่านไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง อธิบายว่าพ่านเสก 
อย่างไรเม่ือคน ๆ นี้ไค้จากไปและท่านรอคอยการกลับมาของเขาอย่างใจจดใจจ,อสักเพยงใด ให้เล่าว่า 
ท่านไค้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการเตรยมรับคนที่ท่านรักกลับมาห้านและให้บอกว่าท่านรูสีกอย่างไรที่ 
ไค้เห็นพวกเขาอิกครั้งหนึ่ง 
ช่วยให้เด็ก ๆ คิดถงเวลาคนที่พวกเขารักไค้จากไปแม้สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจรวมทั้งการที่คุณพ่อ 
คุณแม่ตองเดินทางไปที่อื่น หรอเม่ือคุณแม่ตองไปโรงพยาบาลเพ่ือคลอดห้อง หรอเม่ือพ่ีห้องหรอสมาชิก 
คนอ่ืน ๆ ในครอบครัวค้องเดินทางไปเป็นผู้สอนศาสนา ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าพวกเขารูสิกอย่างไรเมื่อ 
บุคคลเหล่านี้ไค้จากห้านไปและพวกเขารูสิกอย่างไรเมื่อพวกเขาไค้กลับมา เห้นว่าเราคิดถงคนท่ีเรารัก 
เม่ือพวกเขาไค้จากไป และเรามความสุขเม่ือพวกเขาไค้กลับมา ให้เด็ก ๆ พูดถงเรื่องการเตริยมอย่างใด 
อย่างหน่ึงท่ีพวกเขาและครอบครัวไค้ทำสำหรับการกลับมาห้านของคนน้ีน เช่น การทำความสะอาดและ 
การตกแต่งห้าน การทำอาหารพิเศษ หรอการใส่เส้ือผ้าท่ีสวยงามเป็นพิเศษ 
พระเยซูครสตจะเสด็จกลับมา 

อธิบายว่าเม่ือพระเยซูคริสต์ประทับอยู่บนโลกน้ี มเพ่ือนคนท่ีรักพระองคอย่างมาก เพ่ือนเหล่าน้ีจะติดตาม 
พระองค์และทำตามคำสอนของพระองค์ เนื่องจากพวกเขาไค้ทำสิ่งที่พระองค์ไค้ทรงสอนพวกเขาจง 
ถูกเริยกว่าสานุศิษย์ 
อธิบายว่าพระเยซูทรงรักสานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยพวกเขาเรยนรูถงส่ิงท่ีพวกเขาจะตอง 
ทำเพื่อที่จะไค้อยู่กับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์อิกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเข้าใจ 
ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพื่อที่พวกเขาจะไค้เสือกสิ่งที่ถูกค้อง 
แสดงรูปภาพ 2-62 มารย์และพระเจ้าผู้ทรงห้ืเนคนพระชนม์ และรูปภาพ 2-64 พระเยซูทรงแสดงบาด-
แผลของพระองค์ เสือนเด็ก ๆ ว่าสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา (บทท่ี 41 ) พวกเขาไค้เริยนรูถงเร่ือง 
เก่ียวกับพระเยซูเสด็จเย่ียมสานุศิษย์ของพระองค์หลังจากท่ีพระองค์ไพเนคนพระชนม์ ขอให้เด็ก ๆ พูดคุย 
เก่ียวกับรูปภาพน้ีนสักสองสามนาท 

อธิบายว่าพระเยซูไค้เสด็จเย่ียมและทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์เป็นเวลาถงส่ีสิบวันหลังจากท่ีพระองค์ 
ทรงแนคนพระชนม์ (คู กิจการ 1:3) พระองค์ทรงตองการทำให้แน่พระทัยว่าพวกเขาไค้รูแน่ว่าพระองค์ 
ทรงพระชนม์อยู่อิกคร้ังหน่ึงและว่าพวกเขาเข้าใจคำสอนของพระองค์ พระเยซูทรงค้องการให้สานุศิษย์ของ 
พระองค์เชื่อฟิงคำสอนของพระองค์แม้เมื่อพระองค์ไม่ไค้ประทับอยู่กับพวกเขาอิกก็ตาม 
แสดงรูปภาพ 2-71 การเสด็จข้ีนสู่สวรรค์ของพระเยซู ให้เล่าเร่ืองการเสด็จข้ืนส่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 
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โดยใช้คำพูดของพ่านเอง ตามท่ีมอยู่ใน ลูกา 24:50-53 และ กิจการ 1:9-11 ให้เห้นถงเร่ืองต่อไปน้ี: 

1. พระเยซูทรงให้พรสานุศิษย์ 
2. พระเยซูทรงจากสานุศิษย์และทรงเสด็จข้ืนสู่เมฆสวรรค์เพ่ือประทับอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ 
3. สานุศิษย์ไค้ยนขื้นและจ้องมองดูจนพระเยซูทรงหายลับไป 
เล่าให้เด็ก ๆ หัเงว่าในขณะที่สานุศิษย์ไดยนขื้นและจ้องมองดูเบื้องบนของสวรรค์นี้น เทพสองคนซ่ึง 
แต่งตัวค้วยชุดสีขาวไค้มาปรากฏที่ขางกายพวกเขา 
ให้อ่านว่าเทพไค้บอกอะไรกับสานุศิษย์ใน กิจการ 1:11 (โดยเร่ิมท่ีคำว่า เหตุ ไฉนท่านจงเขม้นคูฟืา 
สวรรค์) 
อธิบายว่าเทพไค้บอกสานุศิษย์ว่าสักวันหนง พระเยซูคริสต์จะทรงกลับมาท่ีโลกน้ีอย่างท่ีพระองค์ไค้ทรง 
จากไป บอกเด็ก ๆ ว่าเราเริยกการกลับมานี้ว่าการเสด็จมาครั้งที่สอง 
ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าพระเยซูจะทรงกลับมาเมื่อไร มเพยงพระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ีนท่ี 
ทรง!เวลาท่ีแน่,นอนน้ี (ดู มัทธิว 24:36) แต่เราก็รูว่าสักวันหน่ึงพระเยซูจะเสด็จกลับมาท่ีโลกน้ีเพ่ือ 
ประทับอยู่อก 

การสนทนา แสดงรูปภาพ 2-65 พระเยซูผู้ทรงแนคนพระชนม์ 

อธิบายว่าเม่ือพระเยซูไค้เสด็จมาอกคร้ังหน่ึงพระองค์จะทรงประทับร่วมกับผู้คนบนโลกน้ี ทุกคนจะรู'ว่า 
พระองค์คอพระคริสต์ พระผู้ช่วยของเรา และจะนมัสการพระองค์ 

• หนูตองการอยู่ท่ีน้ีเม่ือพระองค์จะเสด็จมาอกคร้ังหน่ึงไหม? ทำไม? 
ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งนัก ที่พระเยซูจะทรงเสด็จมาประทับอยู่ในโลกนี้อกครั้งหนึ่ง 
ผู้คนจะสามารถเห็นพระเยซู จะเดินและพูดคุยกับพระองค์ และจะไค้รับการโอบกอดจากพระกรของ 
พระองค์ ชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่พระเยซูไค้เสด็จมา ทุกคนจะเป็นเพื่อนกัน จะไม่มคนช่ัวราย เราไม่จำเป็น 
ตองล็อคประตูเพราะว่าทุกส่ิงและทุกคนจะปลอดภัย จะไม่มโรคภัยไข้เจ็บท่ีจะทำให้เราป่วยหริอเจ็บปวด 
และสัตว์ทุกตัวจะเป็นเพื่อนกันและเป็นมิตรกับมนุษย์ค้วย 

กิจกรรมทบทวน ให้ถามคำถามเด็กค้วยคำถามต่อไปน้ีเก่ียวกับการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง บอกให้พวกเขายนขนหากพวกเขารู 
คำตอบของคำถาม เม่ือมเด็กอย่างห้อยสักสามคนไค้ยนข้ืน เรยกคนหน่ึงในพวกเขาให้ตอบคำถาม หาก 
ไม่มใครยนขี้นหรอหากเด็กมท่าทางสับสนหริอไม่แน่ใจที่จะตอบ ให้ใช้เวลาทบทวนสาระในเร่ืองน้ีอก 
คร้ังหน่ึง 

• เป็นเวลาก่ีวันท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จเย่ียมสานุศิษย์หลังจากท่ีพระองค์ทรงแนคนพระชนม์? (ส่ีสิบวัน) 
• ใครรูว่าพระเยซูจะเสด็จมาเม่ือไร? (เฉพาะพระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ีนท่ีทรงทราบ ไม่มคนอ่ืนรู) 

• จะมสงครามหริอการต่อสักันหลังจากท่ีพระเยซูเสด็จมาอกคร้ังหน่ึงหริอไม่? (ไม่ม ทุกคนจะอยู่บนโลก 
นี้อย่างเป็นมิตรต่อกัน) 

• จะเกิดอะไรข้ีนกับผู้คนท่ีเจ็บป่วยหริอพิการเม่ือพระเยซูทรงเสด็จมาอกคร้ังหน่ึง? (พวกเขาจะหาย จะ 
ไม่มความเจ็บป่วยอกต่อไปเมื่อพระเยซูทรงกลับมาที่โลกนี้อกครั้งหนึ่ง) 

บทที่ 46 
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• สัตว์จะเป็นอย่างไรเมื่อพระเยซูทรงกลับมาอกครงหนึ่ง? (พวกมันจะเป็นมิตรต่อกันและต่อเรา) 

เราสามารณฅรยมสำหรับการเสด็จมาครั ้งที ่สอง 
การนำเสนอของครู ให้เด็ก ๆ ระลกถงการเตริยมท่ีพวกเขาไค้ทำเม่ือคนท่ีพวกเขารักจะกลับมาห้าน อธิบายว่าเราค้องเตริยม 

เพ่ือพระเยซูท่ีจะทรงเสด็จกลับมายังโลกน้ีเช่นกัน เราสามารถเตริยมไค้โดยการเริยนรู้และโดยการทำตาม 
คำสอนของพระเยซู 
ชี้ให้เห็นว่าหากเราเตริยมพร้อม เราจะมความสุขท่ีจะไค้เห็นพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงค้องการให้ทุก 
คนไค้อยู่ร่วมกับพระองค์อกครงหน่ึง แต่เฉพาะผู้ท่ีไค้ทำตามคำสอนของพระองค์และเสือกส่ิงท่ีคเท,าน้ีน 
จงจะสามารถอยู่กับพระองค์ไค้ พระเยซูไค้ทรงช่วยสานุศิษย์ขอ,งพระองค์ให้เรยน!ในส่ิงท่ีพวกเขาตอง 
ทำเพื่อที่จะไค้อยู่กับพระองค์อกครั้งหนึ่ง และพระองค์ทรงให้การสอนกับเราเพื่อช่วยเราให้เตริยมตัว 
เม่ือพระองค์เสด็จมา 

เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงข้อที่สองของเพลง "When He Comes Again" ช่วยให้เด็ก ๆ ทำท่าทางตาม 

ที่แนะนำให้นี้: 
ฉันพิศวง เม่ือใดพระองค์จะเสด็จมา 
ฉันจะพร้อมที่นั่นหรอ (เอานิ้วปีอชี้ที่ขมับ) 
ที่จะไค้มองพระพักตร์ที่เปียมรัก 
และสวดอ้อนวอนร่วมกับพระองค์ (กอดอกทำท่ากำลังสวดอ้อนวอน) 
แต่ละวันฉันจะพยายามทำตามพระทํย 
และให้แสงของฉันส่องออกไป ( ชูแขนทงสองข้างออก ไปเหนือศรษะ) 
เพื่อคนอื่นเห็นตัวอย่างฉันอาจแสวงหา 
แสงสวรรค์อันย่ิงใหญ่ (ไข้มอป็องตา) 
และเม่ือวันอันเป็นพรมาถง 
พระองค์จะรักฉันและจะทรงกล่าว (กอดอกตัวเอง) 
"เจ้ารับใช้เราค ลูกรัก; 
เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเรา" (ยื่นแขนออก ไป) 
(© 1952, 1980 by Mirla Greenwood Thayne. Used by permission) 

เกม ชี้ให้เห็นว่าการเตรยมเพื่อรอรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำไค้ในวัน 
เสียว เราค้องเตริยมตัวเราเองตลอดท้ังชวิตโดยการทำตามคำสอนของพระเยซู 
แสดงกระดานเกม "การเตรยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู,, บอกพวกเขาว่าเกมน้ีจะทำให้พวกเขาระลก 
ว่า พวกเขาสามารถทำอะไรเพ่ือท่ีจะอยู่กับพระเยซู 

แสดงให้เห็นว่าเกมไค้บอกถงส่ิงท่ีดท่ีเราสามารถทำไค้เพ่ือเป็นการทำตามพระเยซู สิ่งเหล่านี้จะนำเราไปยัง 
เขตท่ีเขยนข้อความว่า "การเตริยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู,, ชี้ให้เห็นว่าเกมนี้จะแสดงวิถทางที่เรา 
อาจจะทำผิดดวย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำเราไปยังเขตที่เขียนข้อความว่า "ไม่ไค้เตริยมสำหรับการเสด็จมาของ 
พระเยซู" 
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บทที่ 46 

ให้วัตถุส่ิงเล็ก ๆ กับเด็กแต่ละคนเพื่อทำเป็นเครื่องหมายหรอหมากในการเล่นเกม แล้วให้อธิบายกติกา 
ดังต่อไปนี้: 
1. จุดประสงค์ของเกมก็คอเพื่อออกจากเครื่องหมายลูกศร "เร่ิมต้น,, ไปยังเขตท่ีเขยนข้อความว่า ''การ 

เตริยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู" 
2. ผลัดกันเดินหมาก 

3. เม่ือถึงทิ,ของหนู ให้เลอกกระดาษหนึ่งชิ้นจากภาชนะและให้เคลื่อนหมากไปตามช่องตามจำนวนที่ 
เขยนไวับนกระคาษน้ีน แล้วให้ห้วนกระดาษน้ีนใส่ไว้ในภาชนะเหมอนเดิม 

4. ในขณะท่ีหนูกำลังเคล่ือนหมากไปตามช่องต่าง ๆ นั้น หนูหรอคุณครูของหนูจะเป็นคนอ่านส่ิงท่ีเขิยน 
ไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนั้นโคยออกเสียงดัง บอกสิ่งที่หนูสามารถทำไค,เพื่อเป็นการทำตามคำสอนของ 
พระองค์ หรออธิบายว่าทำไมจงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำส่ิงท่ีไค้บรรยายไว้ในช่องส่ีเหล่ียมน้ัน หากหนู 
เคล่ือนหมากไปตรงช่องท่ีมข้อความท่ีบอกส่ิงท่ีผิค ๆ ให้อธิบายว่าหนูสามารถทำอะไรไค้แทนส่ิงท่ี 
เขยนน้ันซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรทำ หากหนูต้องการความช่วยเหลอ คุณครูจะให้คำแนะนำไค้ 

5. ลูกศรที่อยู่บนช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องนั้นจะบอกทิศทางให้เราเดินหมากต่อไปทางไหน 
เม่ือเด็กคนหน่ึงไค้เดินหมากท่ีช้ีไปจากข้อความท่ีว่า "การเตริยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู" ช่วย 
เด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าเม่ือเราทำส่ิงท่ีผิดเราก็ไม่ไค้ทำตามคำสอนของพระเยซู แต่เราสามารถเปล่ียนทิศทาง 
ของเราไค้โดยการทำสิ่งที่ถูกต้อง 
เล่นเกมน้ีจนกว่าทุกคนจะไค้ทำ "การเตริยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู,, หริอจนกว่าเวลาของช้ันเริยน 
จวนจะหมด 
สรป 

ปร ะจักษพยาน เป็นพยานว่าพระเยซคริสต์จะทรงเสด็จมายังโลกนอกครังหนง แห้ว่าเราจะไม่รว่าจะเป็นเมอใค บอกเด็ก ๆ 
ว่าท่านต้องการที่จะทำตามคำสอนของพระเยซูสักเพยงใดเพื่อที่ท่านจะสามารถมสิทธิที่จะไค้เห็นพระองค์ 
เม่ือพระองค์เสด็จมาอกคร้ังหน่ึง ให้แสคงความปรารถนาของท่านท่ีอยากให้เด็กแต่ละคนในห้องเรยนของ 
ท่านทำตามคำสอนของพระเยซูเพื่อที่พวกเราทงหมคจะไค้อยู่ค้วยกันอกกับพระองค์ 

แหวน ลสค. หากเด็กกำลังใส่แหวน ลสค.ให้บอกพวกเขาให้มองดูมัน เสือนพวกเขาว่าแหวนของพวกเขาสามารถช่วย 
พวกเขาให้จำไค้ที่จะเสือกสิ่งที่ถูกต้องและทำตามคำสอนของพระเยซู 

ขอให้เด็กแต่ละคนบอกชั้นเริยนว่าพวกเขาแต่ละคนจะทำอะไร ในระหว่างสัปคาห์ท่ีจะมาถึงน้ีเพ่ือเป็น 
การเตรยมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคออนวอนปิค แนะนำเด็กให้ทูลขอพระบิคาบนสวรรค์ที่จะช่วยให้สมาชิกของ 
ชั้นเริยนเตริยมเพื่อรับการเสด็จมา1ของพระเยซูคริสต์ 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเริยนของท่าน ท่านสามารถใข้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเริยน หริอใข้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลา1ช้ันเริยน,, 

ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับคร" 
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1. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงท้ังสองข้อของเพลง "เม่ือพระองค์เสด็จมาอกคร้ังหน่ึง" ["When He Comes 
Again" (Children's Songbook, p. 82)] 
ฉันพิศวง เม่ือพระองค์เสด็จมา 
เหล่าเทพจะรองเพลงหรอ? 
แผ่นดินโลกจะขาวราวหิมะหรอ 
โลกจะรูจักกับฤดูใบไม้ผลิหริอ? 
ฉันพิศวงหากดาวสักควงหนึ่งจะส่องแสง 
ยิ่งกว่าอิกดวงอื่น 
แสงกลางวันจะสว่างไปทั้งคนหรอ? 
นกเสียงหวานจะจากรังไหม? 
ฉันแน่ใจว่าพระองค์จะทรงเริยกเด็กเล็ก ๆ ของพระองค์ 
มารวมกันที่พระชานุ 
เพราะพระองค์ตรัสในวันก่อนที่ผ่านไป 
"ให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเรา" 
(© 1952, 1980 by Mirla Greenwood Thayne. Used by permission) 

2. อธิบายว่าหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบ บอกเราเก่ียวกับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต์ ช่วยให้ 
เด็ก ๆ จำข้อความที่ว่า "เราเช่ือใน....ว่าพระคริสต์จะทรงครองแผ่นดินโลกเอง" อธิบายความหมายของ 
ข้อความนี้ให้'กับเด็ก ๆ 

3. แสดงให้เด็ก ๆ ดูตะเกยงหริอเพิยงแต่วาดตะเกยงให้พวกเขาดู อธิบายว่าพระเยซูไค้ทรงสอนเราถึง 
ความสำคัญของการเฅริยม สำหรับการเสด็จมาของพระองค์ในเรึ่องที่เกี่ยวกับหญิงพรหมจรรย์ทั้งสิบคน 
และตะเกยงของพวกเธอ ให้เล่าเร่ืองของหญิงพรหมจรรย์ท้ังสิบคนท่ีพบใน มัทธิว 25:1-13 อธิบายว่า 
ตะเกยงไม่อาจให้แสงสว่างไค้จนกว่าจะมน้ีามันสำหรับจุดให้เผาไหม้ เห้นว่าเน่ึองจากหญิงท่ีโง่ท้ังห้าคน 
ไม่ไค้ทำการเตริยมพวกเธอจงไม่ไค้รับอนุญาตให้เข้าไปในงานแต่งงานนั้น 

อธิบายว่าพระผู้ช่วยให้รอดไค้ทรงเปรยบเทยบการแต่งงานเหมอนกับการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง หญิงสาวไค้ 
เตริยมนามันสำหรับตะเกียงท่ีเป็นการเปรยบเทียบถึงการเตริยมเพ่ือท่ีจะไค้ไปอยู่กับพระ!ยซู หากเราไม่ 
ไค้เตรยมเมื่อพระองค์เสด็จมา เราก็จะไม่สามารถท่ีจะไค้อยู่กับพระองค์อิก 
ขอให้เด็ก ๆ บอกวิธิท่ีพวกเขาสามารถทำการเตริยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู (ท่านอาจต้องการ 
ให้คำแนะนำพวกเขาตามคำแนะนำที่ไค้จากการเล่นเกมนั้น) ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าโดยการเสือก 
สิ่งที่ถูกต้องเราไค้เฅริยมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ 

4. เขยนข้อความ ฉันกำลังเตรยมสำแรับการเสด็จมา'บองพระเยซูคริสต์ที่ตรงข้างบนเห่ริยญตรา'ของเด็ก 
แต่ละคน ให้พวกเขาใช้ดินสอหริอดินสอเทียนวาดบนรูปเหริยญตราเป็นรูปตัวของเขากำลังทำบางส่ิง 
บางอย่างสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู ให้กลัดเหริยญตราน้ีไว้ท่ีหห้าอกเส้ือของพวกเขา หริออาจใช้ 
เชอก หริอค้าย ร้อยรูที่ค้านบนของรูปเหริยญตราเพื่อทำเป็นสร้อยคอให้พวกเขา 
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ฉันสามารถแสดง 
ความรักต่อสัตว์ 44 
จดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนแสดงความเมตตากรุณา และเคารพต่อส่ิงมชิวิตทุกส่ิงท่ีทรงสร้างขน 

การเตรืยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ปฐมกาล 6:11 ถงปฐมกาล 7:24 อิสยาห์ 11: 
6-9 และ ลูกา 12:6 

2. ทำสำเนารูปสัตว์ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตามที่มในตอนห้ายของบทเรยนนี้ (หากไ:ม่สา:มารถทำสำเนาได้ 
ให้ค่อย ๆ คงหห้าน้ีออกจากคู่มอ) ให้ตัคช่องส่ีเหล่ียมแยกออกจากกัน ให้เก็บช้ินท่ีตัคออกเป็นส่ีเหล่ียม 
เหล่านี้ไว้ใช้ในบทเริยนคราวต่อไป 

3. เตริยมร้องหริอพูคคำจากเน้ือเพลงตามทำนองของเพลง "ทำส่ิงเจิคจ้าและสวยงาม,, ["All Things 
Bright and Beautiful" (Children's Songbook, p. 231)] 

4. เตริยมเรื่องที่จะเล่าว่าท่านเคยแสดงความเมตตากรุณา หรอเคยเห็นคนอ่ืนแสดงความเมตตากรุณาต่อ 
สัตว์อย่างไร 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. กระดาษและดินสอเทํยนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 2-72 โนอาห์และเริอกับสัตว์ต่าง ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 103;62305) รูปภาพ 2-73 

การสร้าง-ส่ิงท่ีมชิวิตต่าง ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 100; 62483) รูปภาพ 2-74 เทเบอร์นาเคิลท่ี 
ซอลท์ เลค (ชุดภาพพระกิตติคุณ 503; 62490) 

6. เต1ยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

สัตว์มความสำค้ณ 
ให้เอารูปสัตว์ชิ้นสี่เหลี่ยมเหล่านี้นมาปนกัน และให้วางช้ินส่ีเหล่ียมเหล่าน้ีควาหห้าลงบนโต๊ะหริอท่ีพ้ืน 
เชิญให้เด็กออกมาทละคนเพ่ือพลิกภาพส่ีเหล่ียมเหล่าน้ีขนทละสองใบ และเอารูปท่ีพวกเขาหยิบหงายข้ีน 
นี้วางตั้งเอาทางหัวของรปภาพขน จัดให้เป็นแถว หากรปสัตว์ท้ังสองแผ่นท่ีเด็กหยิบน้ีนไม่เข'าค่กันก็ให้ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรืยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เร่ืองจากพระคัมภร์ 

การสนทนารปภาพ 

เพลง 

พระคัมภร์ 

พระคัมภร 

เด็กคนนั้นเอารูปภาพนั้นกลับไปวางไว้ที่เดิม ให้เล่นเกมน้ีจนกว่าจะจับคู่รูปสัตว์ได้หมดทุกตัวแลัวให้ 
วางรูปสัตว์เหล่าน้ีนเป็นแถวเป็นขบวน 
ถามเด็ก ๆ ว่าสัตว์แต่ละคู่ที่อยู่ในแถวนั้นทำให้พวกเขาคิดถึงเรื่องในพระคัมภรไบเบิลหรอไม่ หากพวกเขา 
ไม่ได้คิดถึงเร่ืองของโนอาห้และเรือ ให้ท่านบอกให้ให้กับพวกเขาสักสองสามอย่างดังต่อไปน้ี: 
• พระเจาได้ทรงบัญชาให้คน ๆ หน่ึงสรางบางส่ิงบางอย่าง 

• ให้นำสัตว์เข้ามาเป็นคู่ ๆ 
• ฝนได้ตกเป็นเวลาถึงส่ิสิบวันและส่ีสิบคน นาไดท่วมโลก 
แสดงรูปภาพ 2-72 โนอาห์และเรือกับสัตว์และให้ทบทวนเร่ืองท่ีพบใน ปฐมกาล 6:11-7:24 อธิบายว่า 
เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้สัตว์เหล่าน้ีนได้รับการรักษาให้รอดชวิตจากการถูกน้ีาท่วม พระองคํได้ 
ทรงบอกให้โนอาห์นำสัตว์เหล่าน้ันเข้าไปในเรือ และทรงช่วยให้โนอาห์รูว่าจะดูแลสัตว์ท่ีมมากมายและ 
แตกต่างกันเหล่านั้นได้อย่างไร 

พระเยซูทรงสร้างสัตว์ต่าง ๆ 
แสดงรูปภาพ 2-73 การสร้าง-ส่ิงท่ีมชวิต 
• สัตว์อะไรห้างที่หนูเห็นในรูปภาพนี้? 

• หนูชอบอะไรเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้? 
ขอให้เด็ก ๆ คุยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เหล่านี้สักสองสามนาที 
• ใครเป็นคนสร้างสัตว์เหล่าน้ี? 
เสือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้างสัตว์ต่าง ๆ เหล่าน้ีภายใต้คำแนะนำของพระบิดาบนสวรรค์ 
ให้ร้องหรือพูดคำจากเน้ีอเพลงตามทำนองขฺองเพลง "All Things Bright and Beautiful" 
ทุกสิ่งสดใสและสวยงาม 
ทุกนามสัตว์ตัวห้อยและตัวใหญ่ 
ทุกสิ่งฉลาดและแยบยล 
พระเจ้า ทรงสร้างท้ังมวล 

เสือนเด็ก ๆ ว่าในบทเริยนก่อน พวกเขาได้มโอกาสเริยนร้เก่ียวกับการเสด็จมาครงท่ีสองของพระคริสต์ 
เสือนพวกเขาว่าเม่ือพระเยซูทรงเสด็จมาอกคร้ังหน่ึง สัตว์ทุกตัวจะเป็นเพื่อนกันและจะอยู่ด้วยกันอย่างม 
ความสุข ให้อ่าน อิสยาห์ 11:6-7 ออกเสียงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสัตว์ทุกตัวจะเป็นเพ่ือนกันเม่ือพระเยซูทรง 
เสด็จมาประทับอยู่บนโลกน้ีอิกคร้ังหน่ึง 

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงร้กสัตว์ทุกฅ้'ว 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้สัตว์ทุกตัว แม้ว่าจะเป็นตัวเล็กที่สุคม 
ความสุข พระองค์ท้ังสองทรงเห็นว่าส่ิงมช่วิตทุกชวิตมความสำคัญ 
ให้อ่าน ลูกา 12:6 อธิบายว่าพระคัมภิร์ข้อน้ีได้บอกเราว่าแม้แต่นกกระจอกซ่ึงเป็นนกท่ีเล็กมาก พระบิดา-
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บนสวรรค์และพระเยซูก็ยังทรงห่วงใยพวกมัน 

เร่ืองเล่า ให้แสดงรูปภาพ 2-74 เทเบอร์นาเคิล ซอลท์ เลค 
• หนูเคยดูการประชุมใหญ่สามัญทางโทรทัศน์ หรอโดยผ่านทางคาวเทิยมที่อาคารประชุมของโบสถ์ 

หรอไม่? 
ให้อธิบายว่าการประชุมใหญ่สามัญเป็นการกระจายเสียงจากการประชุมท่ีอาคารในรูปน้ี ซึ่งมชึ่อเรยกว่า 
เทเบอร์นาเคิล ในซอลท์ เลค ซิตึ้ รัฐยูท่าห์ สร้างโคยสิทธิชนยูคสุคห้ายในยูคบุกเบิก 
ชี้ไปที่หลังคาสูงและประตูมากมายของตกเทเบอร์นาเคิล และให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูคของท่านเองะ 
ในเย็นวันหนึ่งของฤดูใบไห้ผลิได้มการเปิคประตูของเทเบอร์นาเคิล เพื่อทำให้อาคารได้รับอากาศเย็น 
มนกตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งได้บินเข้ามาในอาคารโคยไม่มใครสังเกตเห็น ต่อมาเมื่อมคนปิดประตู นกก็ยังคง 
อยู่ข้างในอาคาร 
เม่ือคนงานได้มาถงอาคารในตอนเช้าเพ่ือเตรยมสถานท่ีสำหรับการแสดงคนตร พวกเขาเห็นว่ามนกและ 
ได้พยายามเป็นเวลาหลายช่ัวโมงเพ่ือเอามันออกไป พวกเขาได้โทรศัพท์ไปหาคนท่ีได้รับการัฝืกอบรมมา 
เป็นพิเศษทางด้านน้ีเพ่ือท่ีจะใช้ตาข่ายท่ีมท่ีจับด้ามยาว ๆ จับมัน 

เม่ือบราเดอร์จอห์น ซึ่งเป็นผู้จัดการได้มาถง เขาพบว่าคนหลายคนกำลังพยายามไล่จับนกโดยใช้ตาข่าย 
นั้น แต่ละครั้งที่พวกเขาพากันถอตาข่ายวิ่งไปที่มุมด้านหนึ่งของห้องนกก็จะบินไปยังอกด้านหนึ่งของ 
ห้อง พวกเขาเปิดประตูท้ังหมดไว้เพ่ือให้นกตัวน้ีบินออกไป แต่นกคงจะตกใจมากเกินไปจนไม่เห็นทาง 
ออก 
คนท่ีได้รับการัฝืกอบรมมาทางด้านการจับนก ได้ให้ความคิคเห็นว่าน่าจะใช้ปีนท่ีมลูกกระสุนเล็ก ๆ ยิงนก 
ตัวนี้ บราเดอร์จอห์นไม่เห็นด้วยกับความคิคน้ี ปีนอาจทำให้อาคารเสียหายหรอทำให้เครื่องมอที่อยู่ภาย 
ในเสียหายได้ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น เขาคิดว่าไม่ควรจะฆ่านก เขาจำได้ว่าประธานสเป็นเซอร์ คับเบิลยู. 
คิมบิลล์ ประธานศาสนาจักรฯ คนท่ีสิบสองได้เคยกล่าวในท่ีประชุมว่าเราไม่ควรยิงนกเล็ก ๆ 
นอกจากน้ีคนท่ีได้รับการัฝืกอบรมมาในเร่ืองการจับนก ได้ให้ความคิดเห็นต่อไปอกว่าน่าจะให้อาหารนก 
โดยใส่ยาพิษไว้ด้วย ซึ่งบราเดอร์จอห์นก็ไม่ตองการที่จะทำเช่นนี้นเช่นกัน แต่เขาคิดว่าจะต้องเอานกออก 
ไปจากอาคารโดยเร็ว เพราะว่าจะมการแสดงท่ีสำคัญมากในคาวันน้ัน 
บ ร าเคอร์จอห์นได้เดินออกไปเพ่ือสวดอ้อนวอนอย่างสน ๆ ว่า "พระบิดาบนสวรรค์ หากนกกระจอก 
นี้สำคัญสำหรับพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงแสคงให้เราทราบถงวิธท่ีเราจะเอามันออกไปข้างนอกได้โคย 
ปลอคภัย" 
ในขณะท่ีบราเ'คอร์จอห์นเสร็จการสวคอ้อนวอน เขาก็ร้ว่าเขาควรจะทำอย่างไร เขาบอกให้คนงานปิคไฟ 
หมคทุกควงในอาคารและให้ปิดหห้าต่างทั้งหมคให้เหลอเปิคไว้เพิยงบานเคยว 

นกได้จับอยู่ที่บนออร์แกน แต่เมื่อพวกเขาได้ปิดไฟ และปิดหนาต่างหมดนอกจากบานเคยวท่ีเปิดไว้ 
นกได้บินออกไปจากออร์แกนตรงไปท่ีประตูท่ีเปิคท้ิงไว้ให้น้ีน (See Ronald D. John, "A Sparrow 
in the Tabernacle," Ensign1 June 1989, pp. 24-25) 
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• บราเดอร์จอห์นไค้แสดงว่าเขาเป็นห่วงนกตัวเล็ก ๆ ตัวนี้อย่างไร? (เขาสวดอ้อนวอนเพ่ือมันแทนท่ีจะ 
ยิงหรอให้ยาพิษมัน) 

• หนูรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นห่วงนกเหล่าน้ีอย่างไร? (พระองค์ทรงช่วยบราเดอร'จอห์นให้รู้ว่าจะ 
ทำให้นกตัวนี้ออกไปจากภายในอาคารเทเบอร์นาเคิลไค้อย่างไร) 

เราสามารถเปีนคนทื ่ม ืความเมฅฅากรณาตพฅว]ด 
การสนทนา อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราแต่ละคนเป็นห่วงสัตว์ ดังที่พระองค์ทั้งสองทรง 

เป็นห่วง 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้พูดเก่ียวกับสัตว์เล้ียงอะไรก็ไค้ท่ีครอบครัวของเขาม (หากเด็ก ๆ ไม่มสัตว์เล้ียงท่ีบาน 
ให้พวกเขาพูดถึงสัตว์เล้ียงชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีพวกเขาต้องการเล้ียง) ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถดูแล 
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไค้อย่างไร ขอให้เด็ก ๆ แสดงทำทางราวกับว่าพวกเขากำลังทำส่ิงซ่ึงเป็นการดูแลสัตว์ 
เล้ียงเหล่าน้ีน เช่นการเตริยมน้ีาท่ีสะอาด และอาหารท่ีค การแต่งตัวให้สัตว์ หรอการพูดกับมันอย่าง 
เมตตากรุณา 

เร่ึองเล่า ให้เล่าว่าศาสดาโจเซฟ สมิธ ซึ่งเป็นศาสดาคนแรกของศาสนาจักรฯ ก็ไค้สอนในเรื่องการเป็นคนม 
ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง: 

ศาสดาโจเซฟ สมิธ และผู้ชายอกกลุ่มหน่ึงไค้ไปตงค่ายท่ีริมต่งแม่น้ีาเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ในขณะท่ีศาสดา 
กำลังปีกเสาเต็นท์อยู่นี้น ท่านเห็นงูที่อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าสามตัว ชายคนหน่ึงอยากจะฆ่ามันแต่ศาสดาไค้ 
หยุดพวกเขาไว้และบอกพวกเขาว่าอย่าทำร้ายงู พวกผู้ชายจงพากันเอาไมยาว ๆ เก่ียวงูเอาไปท่ีเงท่ีอกฟาก 
หนงของแม่นา ศาสดาจงบอกพวกเขาว่าไม่ควรฆ่างูไม่ว่าจะเป็นงู หริอนกหริอสัตว์อะไรก็ตามในขณะท่ี 
พวกเขาต้องเดินทาง เว้นแต่ต้องการใช้เป็นอาหารเท่าน้ีน (See History of the Church, 2:71-72; 
see also Spencer พ. Kimball, Ensign1 Nov. 1978, p. 45) 
สรป 
เสือนเด็ก ๆ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้างสัตว์และสิ่งมชิวิตทุกชนิดบนโลกนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของ 
พระองค์ 

กิจกรรม ให้เด็ก ๆ ยนข้ืน และช่วยพวกเขาให้พูดคำพูดและทำท่าทางตามคำกลอนต่อไปน้ี: 

พระเยซูทรงรักส่ิงมชวิตท้ังหมด (ยื่นแขนทั้งสองออก ไป) 
ช้าง ทั้งสูงใหญ่ (ยดคัวสูงขื้นโดยชูแขนทั้งสองบนศรษะ) 
ปลาในทะเล (เอามอทั้งสองมาประกบกันแล้วขยับมอให้เป็นลักษฌะคล้ายปลากำลังแหวกว่าย) 
หนูตัวห้อยนิด (คุดคู้ตัวให้เล็กลงเหมอนเป็นหนู) 
พระองค์ทรงรักแมลงท่ีคลบคลาน (ทำนิ้วมอให้มลักษฌะสัตว์ที่กำลังคลับคลานบนอิกมอข้างหนึ่ง) 
นกท่ีบินข้างบน (ยื่นแขนทั้งสองออก ไปทางข้างแล้วขยับเหมอนนกกำลังบิน) 
กวางท่ีแสนอ่อนโยนในป่า (เอานิ้วโป้งทั้งสองติดกับศิรษะแล้วกางนิ้วมอส่วนที่เหลอออกให้ดูเหมอนเป็น 

เขากวาง) 
พวกมันท้ังหมดไค้รู้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด (เอามอทั้งสองวางไว้ที่หัวใจ) 
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บทที่ 46 

ประจักษ์พยาน ให้เล่าเร่ืองท่ีพ่านเห็นใครสักคนหน่ึงหรอเร่ืองของท่านเองท่ีไค้แสดงถงความเมตตากรุณาต่อสัตว์ เป็น 
พยานว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักสิ่งมชวิตทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้และต้องการให้เราม 
ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
กระตุ้นให้เด็กแต่ละคนทำบางสิ่งบางอย่างในสัปดาห์ที่จะมาถงนี้ เพื่อเป็นการแสดงความเมตตากรุณา 
ต่อสัตว์ 

กิจกรรมศิลปะ แจกกระดาษและดินสอเทํยนและให้พวกเขาวาดภาพสิ่งที่พวกเขาอาจจะทำ เพื่อเป็นการแสดงความ 
เมตตากรุณาต่อสัตว์ 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเริยนของพ่าน พ่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ี'ในบทเริยน หริอใช้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเริยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เล่าเร่ืองของบราเดอร์จอห์นโดยใช้คำพูดของพ่านเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่จำมาจากคำพูด8,.,อง ประธาน 

สเป็นเซอร์ คับเบิลยู. คิมบัลล์: 

"ข้าพเจ้าจำไค้หลายครั้งที่ไค้ร้องเพลงค้วยเสียงอันดังว่า: 

"อย่าฆ่านกเล็ก ๆ 
ที่ร้องเพลงบนสุมทุมพ่มไห้นี้น 
ตลอดทั้งฤดูร้อน 
เพลงที่แสนหวานที่สุคของพวกมัน 
อย่ายิงนกเล็ก ๆ 
โลกเป็นที่ของพระผู้เป็นเจ้า 
และพระองค์ประทานอาหารให้ 
สำหรับทั้งสิ่งเล็กและสิ่งใหญ่ 
(Deseret Songs, 1909, no. 163) 
"ฉันมหนังสต๊ิก และมคริบยางสำหรับว่ายน้ีา ซึ่งฉันทำค้วยตนเอง และมันใช้การไค้ค มันเป็นงานของ 
ฉันที่จะพาวัวไปเลี้ยงที่พ่งหญ้าซึ่งอยู่ห่างเป็นระยะทางไกลเป็นกิโล ๆ จากห้าน มต้นค็อทตอนวูคข้ืน 
เริยงรายสองข้างทาง และฉันร้สีกว่ามันเป็นส่ิงท่ีกำลังล่อลวงฉันอย่างมากท่ีจะยิงนกเล็ก ๆ เหล่าน้ีน 
ซงร้องบนสุมทุมพ่มไห้ เพราะฉันยิงไค้ค่อนข้างแม่นยำ ฉันสามารถยิงเสาที่อยู่ไกลเป็นระยะทางถงห้า 
สิบหลา หริอถ้าไม่ยิงเสาก็ยิงต้นไห้อย่างแม่นยำ แต่ฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะเราร้องเพลงน้ีเกิอบทุกวัน 
อาทิตย์ ที่ว่า vอย่าฆ่านกเล็ก ๆ, สิ่งนี้ทำให้ฉันยั้งมอไว้....ฉันมองไม่เห็นว่ามันจะสนุกตรงไหนที่นก 
แสนสวยตัวเล็ก ๆ จะต้องร่วงหล่นลงมาท่ีเห้าของฉัน" (Spencer พ. Kimball, in Conference 
Report, Apr. 1978, p. 71; see also Ensign, May 1978. pp. 47-48) 

2. แจกแป้งซอลทํ' โค ให้เด็กแต่ละคนลักเล็กห้อยเพ่ือให้พวกเขาปีนสัตว์ท่ีพวกเขาช่ืนชอบ (สูตรการทำ 
แป้งซอลทํ' โด ให้ดู ที่หห้า 51) ให้เด็ก ๆ นำเอาสัตว์ที่เขาปีนไค้นี้นกลับห้านเพื่ออวดกับคนใน 
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ครอบครัวของเขา 

3. ให'เด็กแต่ละคนผลัดกันแสดงท,าทางของสัตว์ท่ีเขาช่ืนชอบ และให้เด็กท่ีเหลอพยายามเคาว่าท่าทางท่ี 
เด็กคนน้ันกำลังแสดงอยู่น้ันเป็นท่าทางของสัตว์อะไร หากเด็ก ๆ ไม่สามารถเคาไดจากท่าทางท่ีเขา 
แสดงก็ให้เด็กคนที่แสดงนั้นใช้คำพูดบอกให้ 

4. ให้บอกให้กับเด็ก ๆ เก่ียวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขารู้ว่าท่านกำลังพูดหมายถึง 
สัตว์อะไรก็ให้พวกเขายกมอขื้นโดยไม่ต้องพูดอะไร ให้ถามเด็กคนท่ียกมอข้ืนตอบว่าสัตว์ท่ีบอกให้ 
ให้นั้นคออะไร ให้ใช้คำบอกให้ต่อไปน้ีหรอท่านอาจสรางข้ืนเองก็ไค้ตามชนิดของสัตว์ท่ีฐอยู่ในเขต 
ของท่าน 
• ฉันมหก1ขา ผิวของฉันสีเขยว 

ฉันเป็นนักกระโคคชั้นเยี่ยมเท่าที่หนูจะเคยเห็น (ตั๊กแตน) 
• ฉันตัวเล็กและชอบกระคิ๊บ ๆ เพราะเน้ือตัวอ่อนงอง่าย 

มองฉันอย่างไรก็เหมอนกันท้ังหัวจนถึงห้าย (หนอน) 
• ห้านของฉันอยู่ในสระที่เย็นแสนสบาย 

ฉันชอบเหลอหลายที่จะส่งเสียงโอ๊บ ๆ และกระโคค ๆ (กบ) 
• เมื่อฤดูร้อนมาถึงหนูจะเห็นฉัน 

ฉันมขนสีคำขาว และอยู่สูงบนยอคไม้ (นกกางเขน) 
• หห้าฉันกลมและตาฉันโต 

ฉันมองเห็น1ไค้แม้มคแสนมค เขาคิคว่าฉันเป็นผู้ชาญฉลาด (นกฮูก) 
• ฉันมทั้งมอและเห้า ตา หู จมูก 

ฉันสามารถห้อยโหนอยู่บนต้นไม้ค้วยหางและค้วยนี้วเห้า (สิง) 

• หากหนูข้ีนข่ีบนหลังของฉัน ฉันจะให้ขี่พาไป 
จับสายบังเห็ยนไว้ แสนง่ายท่ีจะนำทาง (ม้า) 

• ฉันสามารถวิ่งขี้นต้นไม้ไค้ไวเกินที่หนูจะคิดไค้ 
หางเป็นพู่พวงโบกลาไค้เร็วไวกว่ากระพริบตา (กระรอก) 

• ฉันอาศัยอยู่ในฟาร์มและมหางม้วนงอ 
พวกเขาต้องเอาอาหารใส่ถังมาให้ฉัน (หมู) 

• ฉันชอบที่จะวิ่ง กระโดด และเล่น 

ฉันพูดไค้เพยงคำเคยวว่า "แบ ๆ " (แพะ) 
(คำบอกให้คัดแปลงจาก,,ฉันเป็นใคร?,, Childrenร Friend, May 1956, p. 208.) 

5. ทบทวนเร่ืองของสมชายจากบทเรยนท่ีสอง (ดูท่ีหนา 8) 
6. ให้เล่นเกมจับคู่อกครงหน่ึงจากท่ีไค้เล่นในตอนแรกของบทเรยนน้ี ให้เล่นหลาย ๆ คร้ังตามท่ีเด็ก 

ต้องการ 
282 



7. ช่วยให้เด็กฟ้าที่ใส่อาหารไว้ให้นกแบบง่าย ๆ แห้วให้พวกเขานำกลับบานเพื่อเอาไปแขวนไว้ที่นอก 
ห้าน เอาอาหารนกใส่ในภาชนะที่มรูปร่างที่น่าสนใจแห้วใช้ลวดแขวนภาชนะนี้ไว้บนต้นไห้หรอเสา 
หรอพุ่มไห้ (ท่านอาจรูวิธทำที่ใส่อาหารไว้เลี้ยงนกแบบง่าย ๆ โดยใช้วัสดุท่ีหาไค้ไนเขตของท่าน) 
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บทที่ 46 







จดประสงค เพื่อช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าเราฉลองเทศกาลอสเตอร์เพราะพระเยซูคริสต์ทรงแนคนพระชนม์ 

การเฅรียม 1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปนี้โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย มิ'ทธิว 27:57-66; 28:1-8 มาระโก 15:16-20; 
40-47; 16:1-11; ลูกา 23:44-46 และยอห์น 20:1-18 

2. วาดรูปหริอเตริยมภาพสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องการฉลองทางโลกของเทศกาลอสเตอร์เท่าที่พอจะหา 
ได้ในเขตของท่าน เช่น ลูกกวาด ไข่ คอกไห้ หริอเส้ือผ้าท่ีมสืสันลวคลายสคใสสะคุคตา ก่อนเริ่ม 
ชนเรยน ให้วางส่ิงเหล่าน้ีไว้บนโต๊ะ พื้นหริอบนกระคาน แสคงรูปภาพ 2-12 พระเยซูทรงฟืนคน 
พระชนม์ เอาภาพนี้ไว้กับภาพอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้น 

3. เตริยมร้องหริอพูคคำจากเนี้อเพลง "พระเยซูทรงฟืนคนจริงไหม?" (เพลงเด็ก หห้า 43) 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก.พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. ถุงหริอกล่องใบเล็ก 
ค.รูปภาพ 2-5 ภาพการตริงการเขนพระเยซู รูปภาพ 2-6 การห่อพระศพพระเยซู รูปภาพ 2-7 

อุโมงค^งศพ รูปภาพ 2-8 หินก้อ.นใหญ, รูปภาพ 2-9 ยาม รูปภาพ 2-10 เทพ รูปภาพ 2-11 
หญิงกับน้ีามั'นชโลม รูปภาพ 2-12 พระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์ เอารูปภาพรวมกันไว้ตามลำคับ 
ที่จะต้องใช้ในเรื่องเทศกาลอสเตอร์ครงแรก 

ง. รูปภาพ 2-65 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ (ชุคภาพพระกิตติคุณ 239; 62187) 

5. เตริยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวคอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ในเทศกาลอสเตอร์ 
ให้แสดงรูปภาพที่ท่านได้วางไว้บนโต๊ะ ที่พื้นหริอที่กระคาน ให้เด็ก ๆ บอกและอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ 
เหล่าน้ีนทละรูปว่าส่ิงของท่ีอยู่ในรูปภาพน้ีน เกี่ยวข้องกับประเพณวันอิสเตอร์ทางโลกของห้องถิ่นอย่างไร 
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ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรียน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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เราฉลองการห่ึเนคืนพระชนม์ 
ของพระเยซูคริสต์ 
(เทศกาลอสเตอร์) 



หลังจากที่เด็ก ๆ ไค้สนทนากันถึงแต่ละรายการแล้ว ให้ท่านถามพวกเขาดังนี้ 
• สิ่งของเหล่านี้คอเหตุผลจริง ๆ หริอในการฉลองเทศกาลอสเตอร์ของเรา? (ไม่ใช่) 
แล้วให้เด็กเอารูปภาพนี้นออกไปใส่ไว้ในถุงหริอกล่องที่ไค้เตริยมมา 
ให้ทำการสนทนากันเกี่ยวกับรูปภาพต่อไป จนกระทั่งเหลอเพยงรูปภาพของพระเยซูคริสต์เท่านี้น 
• สิ่งนี้คอเหตุผลจริง ๆ ในการฉลองเทศกาลอสเตอร์ของเราใช่ไหม? (ใช่) 
เสือนเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์คอเหตุผลจริง ๆ ของเราในการฉลองเทศกาลอสเตอร์ พระเยซูไค้ 
ทรงทำสิ่งที่ประเสริฐเพื่อเราในอสเตอร์ครั้งแรก 

พระเยซูคริสฅทรงส์นคนพระชนม์ในอสเตอร์แรก 
เรื่องจากพระคมภร์ ให้เล่าเรื่องอิสเตอร์แรกโดยใช้คำพูดของท่านเอง (ดู มัทธิว 27:57-66; 28:1-8; มาระโก 15:16-20; 
และ รูปภาพ 40-47; 16:1-11 ลูกา 23:44-46; และยอหน 20:1-18) ให้เด็กผลัดกันถอรูปภาพชูขี้นในขณะที่ท่าน 

เล่าเรื่องเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม หากเด็กร้จักเรื่องที่ท่านกำลังเล่า ก็ให้พวกเขาช่วยท่านเล่าเรื่องนี้ 
ให้เด็กคนหนึ่งถอภาพ 2-5 ภาพการตริงกางเขน 

อธิบายว่าคนชั่วร้ายไม่ชอบพระเยซูคริสต์ และในที่สุคไค้รับอนุญาตจากผู้นำของพวกเขาให้จับพระองค์ 
ไปประหาร คนเหล่านี้ไค้เฆี่ยนตพระองค์และไค้ทำการเยาะเย้ยพระองค์ต่าง ๆ นานา พวกเขาไค้นำ 
พระองค์ไปที่เนินเขานอกเมองและไค้จับพระองค์ตริงไว้ที่กางเขน 
ให้เด็กเอารูปภาพนิลงและให้เด็กอิกคนหนึ่งถอภาพ 2-6 การห่อพระศพของพระเยซูชูขี้น 

อธิบายว่าหลังจากที่พระเยซูไค้สิ้นพระชนม์ เพื่อน ๆ ของพระองค์ไค้แสดงความรักต่อพระองค์โดยการ 
จัดการทำพระศพให้พระองค์ พวกเขาค่อย ๆ นำพระศพลงมาจากไม้กางเขนอย่างระมัดระวังพวกเขาเอา 
ผ้าที่สะอาดและใหม่ห่อพระศพและนำพระศพไปไว้ที่ในอุโมงคํ^งศพ ซึ่งก็คอถํ้าเล็ก ๆ หริอหินบนภูเขาท่ี 
เจาะเป็นห้องเข้าไปนั่นเอง 

ให้เด็กเอารูปภาพนี้ลง และให้เด็กอิกคนหนึ่งเอารูปภาพ 2-8 หินก้อนใหญ่ ชูขื้นแทน 

อธิบายว่าเมื่อเพื่อน ๆ ของพระเยซูไค้เอาพระศพของพระองค์ไปวางไว้ที่หลุมตงศพแล้ว พวกเขาไค้กลิ้ง 
หินก้อนใหญ่ปิดปากอุโมงค์นี้ไว้ 
• หนูคิดว่าเพื่อน ๆ ของพระเยซูจะร้สีกอย่างไรในคาวันนี้น? 
ให้เด็กคนหนึ่งชูรูปภาพ 2-9 ยาม 

เล่าให้เด็ก ๆ ฟิงว่า หลังจากนี้นพวกที่เป็นศัตรูกับพระผู้ช่วยให้รอดไค้วางยามรักษาการไว้ที่หห้าอุโมงค์ 
พวกเขาทำสิ่งนี้เพราะว่าพระเยซูไค้ทรงบอกผู้คนว่าพระองค์จะทรงฟืนคนพระชนม์ในสามวัน ศัตรูของ 
พระองค์ไม่เชื่อสิ่งนี้ว่าพระองค์จะทรงแนคนพระชนม์ พวกเขาคิดว่าเพื่อนของพระเยซูจะนำพระศพของ 
พระองค์ไปซ่อนแล้วแกล้งมาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นขื้นมาอิกครั้งหนึ่ง 
ให้เด็กชูรูปภาพ 2-10 เทพ 

อธิบายว่าในเช้าของวันที่สามเทพไค้มาปรากฎและไค้มากลิ้งหินออกจากทางเข้าอุโมงค์ ยามตกใจกลัว 
และพวกเขาไค้ล้มลงราวกับจะตาย 287 



ให้เด็กเอารูปภาพของยามและหินก้อนใหญ่ลง และให้เด็กอกคนหนึ่งชูรูปภาพ 2-11 ผู้หญิงกับนํ้ามัน 
ชโลมขี้น 

บอกเด็ก ๆ ว่าในวันเคยวกันนั้นเองซึ่งเป็นวันอาทิตย์ ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพระเยซูได้ไปที่ 
หลุมฝืงศพ พวกเธอได้นำเครื่องหอมเพื่อจะพรมพระศพของพระเยซู การทำส่ิงน้ีเป็นการแสคงออกของผู้ 
คนในสมัยนี้นเพื่อเป็นการแสดงถงความรักความเคารพที่พวกเขามต่อผู้ที่เสียชิวิตนี้น 
อธิบายว่าพวกผู้หญิงกำลังสงสัยว่าพวกเธอจะกลิ้งเอาหินที่หนักมากที่ปากอุโมงค์ออกได้อย่างไร แต่เมื่อ 
พวกเธอไปถงที่อุโมงค์ก็เห็นว่าหินได้เปิดออกอยู่แล้วและพระศพของพระเยซูก็ได้หายไป และท่ีใกล้กับ 
หลุมฝืงศพนี้นพวกเขาได้เห็นเทพผู้หนึ่ง 
• หนูคิดว่าพวกผู้หญิงจะรูสีกอย่างไรเมื่อพวกเธอเห็นว่าพระศพของพระเยซูได้หายไป? 

• หนูคิดว่าพวกเธอรูสีกอย่างไรที่ได้เห็นเทพ? 
พระคมภร์ ให้อ่าน มัทธิว 28:5-6 ออกเสียงว่า เทพได้บอกอะไรกับหญิงเหส่าน้ีน 

อธิบายว่าเทพได้บอกหญิงเหส่านี้นใหรบไปโดยเร็ว เพื่อบอกสานุศิษย์ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงฟืนคน 
พระชนม์จากความตาย (คู มัทธิว 28:7) 
ให้เด็ก ๆ เอารูปภาพเหล่านี้นวางลงและให้เด็กอกคนหนึ่งชูรูปภาพ 2-12 พระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์ 
ขี้นแทน 

อธิบายว่าพวกผู้หญิงได้ไปและบอกสานุศิษย์และต่อมาสานุศิษย์ได้เห็นพระเยซู พระองค์ทรงพระชนม์อก 
คร้ังหน่ึง 

• หนูคิดว่าสานุศิษย์จะรูสีกอย่างไร เม่ือพวกเขารูว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงมพระชนม์ข้ีนมาอกคร้ังหน่ึง? 

กิจกรรมทบทวน ให้วางรูปภาพเอาทางหห้าควาลงที่บนโต๊ะหริอที่พื้น ให้เด็ก ๆ ผลัดกันเลอกรูปภาพนี้นและเล่าเรื่องจาก 
รูปภาพนี้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการฟืนคนพระชนม์ของพระเยซู 

รทศกาลอึสเตอร์บอกให้เราเจ่าเราจะได้รับการฟินคนชืวิฅ 
การนำเสนอของครู แสดงรูปภาพ 2-65 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟืนคนพระชนม์ 

อธิบายว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์ วิญญาณของพระองค์ได้ออกไปจากพระวรกายของ 
พระองค์ และเสด็จไปท่ีสวรรค์ หลังจากน้ีนได้สามวันวิญญาณของพระองค์ได้เสด็จกลับมายังพระวรกาย 
ของพระองค์อกทำให้พระวรกายนี้นทรงฟืนมชวิตอกครั้งหนึ่ง เราเริยกว่าเป็นการฟืนคนพระชนม์ ให้ 
เด็ก ๆ พูดคำว่า ฟืนคนพระชนม์ออกเสียงดังหลาย ๆ คร้ัง 

อธิบายว่าพระเยซูเป็นพระองค์แรกท่ีเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าท่ีได้รับการฟืนคนพระชนม์ เพราะพระองค์ 
ได้รับการฟืนคนพระชนม์เราจงสามารถได้รับการฟืนคนชิวิตด้วยเช่นกัน เราอาจจะไม่ได้รับการฟืนคน 
ชวิตภายในสามวันหลังจากที่เราตายอย่างกรณิของพระองค์ แต่สักวันหน่ึงข้างหห้าเราจะได้รับการฟืนคน 
พระชนม์ 

เรื่องเล่า ให้เล่าเรื่องของเด็กต่อไปนี้ผู้มความสุข เม่ือเธอคิดเก่ียวกับเร่ืองของพระเยซูคริสต์และการฟืนคนพระชนม์ 
ของพระองค์ ฟานอาจต้องการใช้เร่ืองต่อไปน้ี: 
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บทที่ 46 

คมขำชอบเล่นที่สนามหญ่'าใกล'กับสวนของเพื่อนบ้านคอของบราเคอร์สมพร บ่อยครงเมื่อบราเดอร์ 
สมพรทำงานในสวนของเขาคมขำก็จะคุยกับเขา เขาทั้งสองเป็นเพื่?นที่คต่อกัน 
วันหนึ่งคุณแม่ของคมขำบอกเธอว่า เนื่องจากบราเคอร์สมพรอายุค่อนข้างมากเขาจงสิ้นชิวิตลงวิญญาณ 
ของเขาไค้ออกจากร่างและจะไม่มชวิตอิก 
คมขำรู'ว่าเธอจะค้องคิคถึงบราเดอร์สมพร แต่คุณแม่ของเธอไค้เตอนให้เธอคิดถึงเรื่องอิสเตอร์ คมขำจำไค้ 
ถึงเรื่องเทศกาลอิสเตอร์ เธอรูว่าพระเยซูไค้ทรงกล่าวว่าเราทุกคนจะไค้รับการแนคนชวิตและจะไค้รับชวิต 
อิกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไค้ตาย คมขำรูว่าบราเดอร์สมพรจะไค้รับการฟืนคนชวิตค้วยเช่นกัน เธอม 
ความสุขมากที่พระเยซูไค้ทรงทำให้เป็นสิ่งที่เป็นไปไค้สำหรับเราที่จะไค้รับการฟืนคนชิวิต 

การสนทนา อธิบายว่าเราเรยกวันท่ีพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์ว่าเป็นวันอิสเตอร์แรก ผู้คนทั่วโลกที่รักพระเยซู 
จะฉลองเทศกาลอิสเตอร์ การฟืนคนพระชนม์ของพระองค์น้ี 
• ทำไมหนู'จงรูสกมความสุข'ในเทศกาลอิสเตอร์? (เรารูว่า เราและคนท่ีเรารักทุกคนจะไค้รับการฟืนคน 

ช่วิตอย่างที่พระเยซูทรงไค้รับ) 

• อะไรห้างท่ีเราสามารถทำเพ่ือเป็นการระลกถึงพระเยซูคริสต์ และเพื่อแสดงว่าเรามความสุขในเทศกาล 
อิสเตอร์? (คำตอบอาจเป็น การพูดคุยกันท่ีห้านของเราในเร่ืองของพระเยซู การร้องเพลงซึ่งเกี่ยวกับ 
พระเยซูกับครอบครัวของเรา และการมบทเริยนที่พิเศษเกี่ยวกับเทศกาลอิสเตอร์และการร้องเพลงที่ 
โบสถ์) 

สรุป 
เพลง ให้เด็กยนขื้นและร้องหริอพูคคำจากเนื้อเพลง "พระเยซูทรงฟืนสืนจริงไหม?" (เพลงเด็ก หห้า 43) 

พระเยซูทรงฟืนคนจริงไหม? (ชูมอทั้งสองขี้นโดยให้อุ้งมอหงายออก) 
ใช่ในสามวันพระองค์ (ชูนิ้วมอสามนิ้วขี้น) 
จากอุโมงค์พระทรงเป็นขนมา (เดิน ไปมาอยู่กับที่) 
พระเริยกหาแมริ (เอามอป้องปาก) 
พระมาหาคนท่ีรักใคร่ไหม? (เอามอวางทาบที่หน้าอก) 
ใช่ผู้คนแตะพระบาท (กัมลงและจับเทา) 
พระให้ประชารังผื้งและปลา 
เพ่ือร่วมรับประทาน (แสดงท'าทางว่ากำลังรับประทานอาหาร) 

มรอยตะปูท่ีฝ่าพระหัตถ์ (ชี้ที่ฝามอตนเอง) 
และพระปรัศว์มแผลเป็นรู (ชี้ที่สิข้าง) 
พระเยซูทรงฟืนขื้นจริงไหม? 
หลังจากพระตักษัย? (ชูมอทั้งสองข้างขี้นให้อุ้งมอหงายขี้น) 
โอ้ใช่ฉันก็เช่นกัน (พยักหน้า) 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงการฟืนคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ บอกเด็ก ๆ ว่าท่านรู'สืกอย่างไร 

ที่สักวันหนึ่งท่านและคนที่ท่านรักจะไค้รับการฟืนคนชวิต 
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กระตุ้นเด็ก ๆ ให้พูดคุยเกี่ยวกับการแนคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์กับครอบครัวของเขา 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดออนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เลอกกิจกรรมเสริมต่อไปนี้ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุคสำหรับชั้นเริยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ี'ในบทเริยน หริอใช้เพื่อทบทวน หริอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเริยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้อ่านเรื่องจากภาพกับเด็ก ๆ คอเร่ือง "อสเตอร์แรก,, (มอยู่,ในตอนห้าย'ของบทเริยนนี้) ช่วยเด็ก ๆ 
เติมคำที่ใช้แทนรูปภาพเมื่อถงตอนนี้น หากเป็นไปได้ท่านอาจต้องการทำสำเนาสำหรับเรื่องนี้ให้กับ 
เด็กแต่ละคน 

2. นำรูปภาพสมาชิกของครอบครัวหริอครอบครัวของเพื่อนของท่านที่มรูปคนที่เสียช่วิตแล้ว ให้แสดง 
รูปภาพกับเด็ก ๆ และคุยกันถงเรื่องที่ท่านได้ทำกับบุคคลนี้และให้เล่าว่าทำไมท่านจงยกย่องและรัก 
คนที่เสียชวิตนี้ ให้แสดงความรูสีกของท่านเกี ่ยวกับที่ท่านได้รูว่าท่านจะสามารถได้พบคนนี้อก 
ครั้งหนึ่งในวันข้างหห้า 

3. แจกกระดาษที่มข้อความว่า เราจะมชวิตอกครงหนึ่ง ให้เด็กแต่ละคน แจกดินสอเทํยนและขอให้ 
พวกเขาวาดภาพของคนที่เขารักผู้ได้เสียชวิตไปแล้ว หริอวาดภาพสมาชิกของครอบครัวของเขาให้ 
เด็ก ๆ บอกเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพของพวกเขากับสมาชิกคนอื่น ๆ ของชั้นเริยน 
ให้เด็ก ๆ ระลกว่าเน่ืองจากพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคนพระชนม์ เราจะสามารถฟืนคินพระชนม์ได้ด้วย 
เช่นกันหลังจากที่เราได้ตายไปแล้ว คนที่เรารักทุกคนจะได้รับการฟินคนชิวิตในลักวันหนึ่งด้วย 

4. ให้สนทนากันกับเด็ก ๆ ถงความทุพพลภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหริอทางด้านจิตใจที่พวกเขา 
คุ้นเคยหริอเคยเห็น ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าเมื่อเราได้รับการฟืนคนชวิต ร่างกายของเราจะสมบูรณ์ 
(ดู แอลมา 40:23) ไม่มคนทุพพลภาพอก ให้สนทนากันว่า เป็นเรื่องที่วิเศษที่จะเป็นเช่นนี้น 

5. รองหริอพูคคำจากเนื้อเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "พระเยซูทรงฟืน,, (เพลงเด็ก หห้า 42) 

พระเยซูทรงฟืน 
ทรงคนชวา 
ใจเราสุขหนา 
ทรงชนม์อกครา 
ยามอสเตอร์ 
เรามารอง 
สรรเสริญพระองค์ 
พระเยซูทรงฟืน 
ผู้ช่วยของเรา 
พระเยซูทรงฟืน 
ผช่วยของเรา 
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อีสเตอร์แรก 

เพื่อน อุโมงค์ ก้อนหิน ทหาร เทพ 

เมื ่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อน ๆ ของพระองค์พากัน เศร้าโศก พวกเขาได้นำ 

พระศพของพระองค์ไปไว้ที่ 

ยืนเสืาอยู่ใกล้ เพื ่อไม่ให้ใครมากลิงเอา ออกไป 

วันที่สาม 

มี 

ออก 
เมื่อ 

ของพระเยซู ได้มาที่ 

พวกเขากลัวนัก 

พวกเขาเห็นว่า ปี^) ได้ถูกกลิ ้งออกไป 

ได้กล่าว "พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี ่ เพราะพระองค์ทรงแนขื้นแล้ว" 

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ เพื ่อว่าเราทุกคนจะสามารถแนคืนมีชีวิตอีกครั ้งหนึ่งหลังจาก 

ความตาย เรามีเทศกาลอีสเตอร์ เพื่อช่วยเตือนเราให้จำได้ถึงวันที่พระเยซูได้ทรงลุกขี้นจากความตาย 

มีคนเอา 
ก้อนใหญ่มาปิดไว้ที่ ปากหลุมนั้น 

เป ็นเวลา วันที่พระศพของพระเยซูได้ถูกวางไว้ใน นั้น และแล้ว ในเช้าของ 

ได้มากลิ้ง เห็น 

วันนั้น 

ที่ 
นั้น 



พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
ของขวัญท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

(เทศกาลคริสต๊ํมาส) 
จุดประสงค์ เพื่อช่วยเด็กแต่ละคนมความซาบซี้ง ในของขวัญท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงประทานให้ 

แก่เราเมื่อพระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มายังโลกนี้ 

การเฅรึยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดออนวอนค้วย ม,ทธิว 2:1-12 และ ยอหน 3:16 
2. เอารูปภาพ 2-41 การประสูติของพระเยซู (ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116) ใส่ไวัในกล่องหาก 

เป็นไปไค้ให้ห่อเหมอนว่าเป็นของขวัญจริง เขยนข้อความ ยอห์น 3:16 บนแผ่นป้ายหริอบนกระดาษ 
แล้วนำมาติดไว้ที่ของขวัญนั้น 

3. ทำกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคนโดยการพับแผ่นกระดาษเข้าหากันครึ่งหนา เพ่ือเป็นการ์ดและเขยน 
ข้อความว่า Merry Christmas บนค้านหห้าของการ์ดนี้ หากเป็นไปไค้ให้นำซองมาค้วยเพ่ือให้เด็ก 
เอาการ์ดนี้ใส่ 

4. วาดหริอตัดกระดาษเป็นรูปคาว เพื่อเป็นเครื่องหมายแทนควงคาวที่นักปราชญ์สามคนไค้ติดตามมา 
(แบบในการวาดรูปคาวมอยู่ที ่ตอนห้ายของคู่มอนี้) 

5. นำเสื้อผ้าที่จะใช้เล่นละครเป็นมาริย์และโจเซฟ และเป็นนักปราชญ์ (เช่น ผ้าพันคอ หริอเส้ือคลุม) 
หากไม่สามารถหาชุดเช่นนั้นไค้ให้ทำป้าย เพ่ือบอกว่าใครคอใครในการแสดงน้ันและให้นำตุ๊กตาเพ่ือ 
ทำเป็นทารกเยซูพร้อมค้วยสิ่งของเพื่อแสดงว่าเป็นของขวัญจากพวกนักปราชญ์ค้วย (เช่น กล่องเหยอก 
นั้า หริอแจกัน) 

6. เตริยมร้องหริอพูคคำจากเน้ือเพลง "พระเยซูทรงแน" (เพลงเด็ก หนา 42) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ในตอน 
ห้ายของคู่มอนี้ 

7. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์ไบเบิล 
ข. เทปสำหรับเปิดคนตริเก่ียวกับเทศกาลคริสต์มาส (ทางเลอก) 
ค. ดินสอและดินสอเทิยน 
ง. รูปภาพ 2-7 นักปราชญ์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 203; 62120) 

8. เตริยมสิ่งจำเป็นอย่างอื่นสำหรับกิจกรรมเสริมที่ท่านค้องการใช้ 
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ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 

เพลง 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 
และ การสนทนา 

เชิญเด็กคนหนึ่งให'สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

การประสูติของพระเยซูคริสฅ์คอของขวัญที่ยิ ่งใหญ 
ให้แสดงของขวัญที่ท่านได้ห่อมานั้นกับเด็ก ๆ บอกพวกเขาว่ามสิ่งที่อยู่ข้างในที่เป็นเครื่องแทนของขวัญ 
ที่มค่าจากคนบางคนผู้ซึ่งรักเรามาก 
ให้เด็กผลัดกันถอห่อของขวัญนั้นแล้วเดาว่ามอะไรอยู่ข้างใน 

บอกเด็ก ๆ ว่าป้ายที่มอยู่ข้างนอกกล่องนั้นเป็นคำบอกให้ ให้อ่าน ยอห์น 3:16 ตอนน้ีให้ถามเด็ก ๆ ว่า 
พวกเขารูแล้วหรอยังว่าของขวัญที่อยู่ข้างในนี้นคออะไรและว่ามันมาจากใคร (ท่านอาจต'องเตอนเด็ก ๆ 
ว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นอกช่ือหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค์) ให้เด็กคนหน่ึงแกัห่อของขวัญและให้ถอรูปภาพ 
นี้นเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็น 
• ของขวัญนี้นคออะไร? 
• ของขวัญนี้มาจากใคร? 
• ทำไมการประสูติของพระเยซูคริสต์จงเป็นของขวัญที่ประเสริฐ? 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าเหตุผลอย่างหนึ่ง ที่การประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ก็คอพระเยซู 
คริสต์ได้เสด็จมาที่โลกนี้เพื่อสอนเราให้เทางที่ถูกต้องในการดำเนินชิวิต และการช่วยผู้อ่ืนจะทำให้เราม 
ความสุข โดยการส่งพระเยซูมาท่ีโลกน้ี พระบิดาบนสวรรค์ได้ให้ของขวัญท่ีจะช่วยเราให้ค้นหาความสุข 
ไม่เพยงแต่เฉพาะในเวลาเทศกาลคริสต์มาสเท่านี้นแต่ต้องทำตลอดเวลา 

ร้องหริอพูดคำจากเนื้อเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "พระองค์ทรงส่งพระบุตร" (เพลงเด็ก หห้า 20) 

น้กปราชญได้ถวายของขวัญแด,ทารกเยซู 
ชี้ให้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์ ทรงต้องการให้ทุกคนรูเกี่ยวกับของขวัญที่พระองค์ทรงประทานให้เรา 
คังนี้นพระองค์จึงทรงให้มดวงคาวบนห้องฟ้า 
แสดงรูปภาพ 2-7 นักปราชญ์และขอให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองของนักปราชญ์ได้ติดตามควงคาวเพ่ือท่ีจะค้นหา 
พระเยซู (คู มัทธิว 2:1-12) ช่วยเด็ก ๆ ในรายละเอยคที่พวกเขาอาจจะลม 
ให้อ่าน มัทธิว 2:11 ออกเสียงดัง 
• ของขวัญอะไรที่นักปราชญ์ได้นำมาถวายพระเยซู? 

ให้อธิบายว่า มคยอบและกำยานน้ันเป็นเคร่ืองหอมท่ีใชในพิธทางศาสนา ซึ่งทั้งสามสิ่งเป็นสิ่งที่หายากและ 
มราคามาก นักปราชญ์ต้องการนำของขวัญที่คที่สุคมาถวายพระเยซูเท่าที่พวกเขาจะสามารถหาได้ 
• ทำไมนักปราชญ์จึงนำของขวัญมาให้พระเยซู? (เพื่อแสคงว่าพวกเขารักและให้เกิยรติพระองค์) 
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• ทำไมนักปราชญ์จงต้องก้มลงและนมัสการพระเยซูเมื่อพวกเขาไค้พบพระองค์? (พวกเขา!ว่าพระองค์ 
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์) 

^ จ ก ร ร ม ใฟ้โเสิก ๆ แสดงเรื่องราวของนักปราชญ์ ให้เด็กคนที่ต้องการมส่วนร่วมในการแสดงไค้เข้าฏส่วนร่วมใน 

แ ส ค ง ล ะ ค ร การแสดงทุกคน ซึ่งพวกเขาอาจเป็นมารย' โจเซฟ และนักปราชญ์ (ให้มนักปราชญ์มากเท,าที่ต้องการ 
เพื่อให้ทุกคนไค้มส่วนร่วม) ฟานอาจต้องขอให้เด็กคนหนึ่งถอดวงดาว ให้เด็ก ๆ ใส่ชุดหรอติดป้ายบอกว่า 
เขากำลังเล่นเป็นใคร 

เพื่อที่จะนำเข้าสู่การแสดงท่านอาจต้องการใช้คนตริเบา ๆ เกี่ยวกับเพลงคริสต์มาสเพื่อให้รูสิกถงบรรยา-
กาศในสมัยนั้น 
ให้มบทพูดโดยการอ่านข้อความที่เสือกจาก มัทธิว 2:1-12 โดยเฉพาะข้อ 2 และ ข้อ 9-11 ท่านอาจ 
ต้องการให้นักปราชญ์ท่องข้อความใน มัทธิว 2:2 กับท่าน (หากจำเป็น ให้อธิบายว่า กษัตริย์ของชาว 
รา คออกชื่อหนึ่งของพระเยซูคริสต์) 
การใหความรักเป้นของขวญทำให้mSความปีติย ินด 

1ร่ือง*ล่า ให้อธิบายว่าดังที่นักปราชญ์ไค้นำของขวัญมาถวายให้แค่พระเยซู เพื่อแสดงถงความรักของพวกเขาที่ฐ 
ต่อพระองค์ เราสามารถให้ของขวัญกับผู้อื่นเพื่อแสดงความรักของเราต่อพวกเขา 

เล่าเรื่องเด็กหนุ่มที่ชื่อ เอส. ดิลเวิร์ธ ยัง ผู้ซึ่งต่อมาไค้เป็นเจ้าหนาที่ชนผู้ใหญ่: 

ในเทศกาลคริสต์มาสที่เอส. ดิลเวิร์ธ ยัง มอายุไค้ห้าขวบนั้น เขามองเห็นของเล่นภาพต่อปริศนาtทกต้ 
โชว์หห้ารานขายของ ภาพต่อปริศนาเป็นรูปของมาแก,ที่ลากรถคับเพลิง ดิลเวิร์ธอยากไค้ภาพต่อปริคนา 
นี้เป็นของขวัญสำหรับวันคริสต์มาสมากยิ่งกว่าสิ่งใด 
เอ็ลเดอร์ยังไค้อธิบายต่อว่าเกิดอะไรขื ้นกับภาพต่อปริศนาในวันคริสต์ม ๅ ส : 

ในที่สุคเช้าวันคริสต์มาสก็มาถง ข้าพเจ้าเห็นลุงเทาที่แขวนอยู่บนเก้าอี้เต็มไปค้วยของขวัญที่ค ๆ แต่ 
ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นแวบ ๆ ว่ามภาพต่อปริศนาที่ข้าพเจ้าอยากไค้ มันห่อค้วยกระดาษทสคใส แต่จาก 
รูปร่างของมันข้าพเจ้าก็สามารถบอกไคว่ามันคออะไร ข้าพเจ้าริบเปิดมันออกอย่างรวดเร็วและไค้นั่งลง 
เพลิดเพลินกับการเล่นภาพต่อปริศนานั้น 

"ในขณะที่เล่นไปไค้ไม่นานเท่าไรนักคุณพ่อก็ไค้เข้ามาในห้องและอธิบายให้ห้องชาย พื่สๅว และข้าพเจ้า 
ฟิงว่า ครอบครัวของเจ็นเส็นที่อยู่ที่ถนนนี้เพิ่งจะย้ายมาจากประเทศเคนมาร์ก คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อของ 
ห้านนั้นยังไม่ไค้ทำงานและไม่มเงิน และท่านไค้แนะนำให้เราเอาอาหารคริสต์มาสไปให้พวกเขาและท่าน 
ไค้ขอให้เราเสือกของเล่นที่ดิที่สุคที่เรารักมากที่สุคไปให้ลูก ๆ ของครอบครัวเจ็นเส็นค้วย 
''ก่อนที่เราจะไปยังครอบครัวของเจ็นเส็น ข้าพเจ้าไค้เล่นกับภาพต่อปริศนาอย่างฐความสุขเป็นเวลานาน 
ถงสามชั่วโมง ข้าพเจ้ากำลังคิคถงการที่จะให้สิ่งของอย่างอื่น แต่ข้าพเจ้ารูในส่วนลกของจิตใจของตน 
เองว่ามเพยงของสิ่งเคยวเท่านั้นที่ควรจะให้ 

"สิบเอ็คนาฬิกาสี่สิบห้านาท เราไค้เริ่มออกไป คุณพ่อไค้ถอถาดใส่ไก่งวง คุณแม่และห้องสาวที่ชื่อเอ็มมิลี่ 
ไค้ถอมันฝรั่งตามมา มีนั้าเกรวี่ เดรสซึ่ง แครนเบอร์รื่ และของหวาน และที่ใต้แขนของข้าพเจ้า ซึ่ง 
ข้าพเจ้าไค้ห่อมันไวัคนอย่างเดิมค้วยความระมัดระวังก็สือภาพต่อปริศนารถคับเพลิงของข้าพเจ้านั่นเอง 
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บทที่ 46 

"เม่ือเราไปถงครอบครัวเจ็นเส็น คุณพ่อไค้เอาไกงวงวางบนโต๊ะเล็ก ๆ ที่ว่างเปล่าที่ตั้งอยู่ที่มมห้องและ 
คนอ่ืน ๆ เอาของมาวางตาม 
"แต่ละคนในพวกเราไค้เข้าไปเอาของขวัญของตนให้พวกเขา เอ็มมิล่ีไค้เอาชุกตาท่ีสวยงามของเธอให้ 
เด็กหญิง ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปและมองคูเด็กชายที่อายุรุ่นราวคราวเคยวกับข้าพเจ้าแล'วพูคว่า ไอาน่ี, แล'ว 
ยื่นภาพต่อปริศนานั้นให้เขา เขารับไปจากฉันแล้วย้ิมให้ คนต่อไปก็คอห้องชายซ่ึงไค้ให้ของขวัญกับเด็ก 
คนท่ีเล็กท่ีสุคของห้านน้ัน และพวกเราก็พากันกลับ 

"มันเป็นส่ิงท่ีแปลก แต่อย่างไรก็ตามเม่ือข้าพเจ้าเคินกลับมาในระหว่างทางจากห้านของครอบครัวเจ็นเส็น 
ไปยังบานของเรา มันคูเหมอนว่าเห้าของข้าพเจ้าไม่ไค้ติคพื้น ข้าพเจ้ารูสีกเหมอนกับตัวเองกำลังลอยไป 
บนเมฆแห่งความเสกค เพราะข้าพเจ้ารูว่าข้าพเจ้าไค้ทำบางส่ิงบางอย่างให้คนอ่ืนมความสุข 
"ถงแห้ว่าอาหารในวันคริสต์มาสของเราในวันน้ันจะเหลอเฉพาะแต่อาหารท่ีพ้ืน ๆ ที่ทานเป็นประจำอยู่แล้ว 
คอพวกถ่ัวกระ{เอง ขนม!]ง เนย และผลไห้กระป้องก็ตาม แต่ก็ดูเหมอนมันเป็นวันคริสต์มาสท่ีมความ 
หมายย่ิงท่ีไม่อาจจะลมไค้เลย!,, (ร. Dilworth Young, "Friend to Friend: A special Christmas," 
Friend, Dec. 1972, pp. 20-21) 

การสนทนา • ดิลเวิร์ธไค้ทำอะไรที่ทำให้เขามความสุข? 
• ทำไมเขาจึงมความสุขหลังจากไค้ให้ของขวัญที่เขาชื่นชอบ? 
• หนูเคยให้ของอะไรกับคนอื่นที่ทำให้เขามความสุขหริอไม่? 
ขอให้เด็ก ๆ พูดคุยถงเรื่องที่เขาไค้ทำให้ใครลักคนหนงมความสุข โดยการให้ของขวัญ? 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าเม่ือเราไค้ให้ของขวัญแก่ผู้อ่ืนเรารูว่าเราไค้แสดงความรักต่อคนน้ัน ในขณะท่ีการไค้รับของขวัญ 
ทำให้เรามความสุขการให้ของขวัญก็ทำให้เราสามารถมความสุขไค้เช่นกัน ชี้ให้เห็นว่าของขวัญไม่จำเป็น 
จะค้องเป็นส่ิงท่ีมราคาแพงจึงจะแสดงว่ามความรักมาก ของขวัญบางครงอาจเป็นการให้ความช่วยเหลอ 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งผู้ให้ของขวัญโดยการรับใช้ ฟานอาจค้องการใช้เร่ือง 
ต่อไปนี้: 
เทศกาลคริสต์มาสกำลังมาถง และเบธค้องการให้ของขวัญวันคริสต์มาสกับคนในครอบครัวของเธอ 
เพ่ือเป็นการแสดงถงความรักท่ีเธอมต่อพวกเขา แต่เบธไม่มเงินเลย เธอคิดว่าเธอคงไม่มทางท่ีจะให้ของ 
ขวัญไค้เธอจึงเสิกเศราใจ และแล้วเบธก็นกข้ีนมาไค้ว่าคุณครูในช้ีนเริยนปฐมวัยไค้เคยพูดว่ามของขวัญ 
ซึ่งเงินไม่อาจซื้อไค้ คังนี้นเบธจึงตัดสินใจที่จะให้ของขวัญคอการรับใช้ 
เบธทำการ์ดสำหรับทุกคนในครอบครัว และท่ีการ์ดน้ีนเธอไค้เขยนส่ิงท่ีเธอจะทำให้กับสมาชิกครอบครัว 
คนน้ัน การ์ดท่ีให้กับห้องสาวคนเล็กของเธอ เธอเขยนว่าเธอจะเล่นเกมท่ีห้องชอบกับห้อง การ์ดท่ีให้กับ 
พี่ชายเธอเขยนว่า เธอจะล้างจานแทนเขาหน่ึงคร้ังเม่ือถงทิของเขาท่ีจะค้องล้าง สำหรับคุณแม่เธอสัญญาที่ 
จะดูห้องให้ท่านเม่ือท่านตองการงบหลับ และสำหรับคุณพ่อเธอสัญญาท่ีจะช่วยทำงานในสวน ของขวัญ 
ที่เธอชอบมากที่สุคที่เธอจะให้กับคุณตาก็คอที่จะกอดท่านอย่างเต็มที่เป็นสิ่งแรกในทุก ๆ วันตอนเช้าก่อน 
ทำอะไรเป็นเวลาหนึ่งเสือน 
ในเช้าวันคริสต์มาสเบธไค้เอาของขวัญให้สมาชิกของครอบครัวของเธอ ทุกคนชอบของขวัญแห่งการ 
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กิจกรรมทำการ์ด 

การนำเสนอ1ของคร 

ประจักษ์พยาน 

รับใช้ของเบธ พวกเขารูว่าเบธรักพวกเขาเพราะเธอไคให้ของขวัญที่น่าประทับใจแก่พวกเขา 

แจกการ์คและดินสอหรือดินสอเทํยนให้เด็กแต่ละคน บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาแต่ละคนสามารถให้ของ 
ขวัญซึ่งเป็นของขวัญแห่งการรับใช้อย่างเช่นที่เบธไค้ให้ 

สนทนากันถงของขวัญบางอย่างที่เด็ก ๆ สามารถให้ เช่น การช่วยจัคเตยงให้พี่ห้อง จัคโต๊ะอาหารเล่นกับ 
ห้องคนเล็ก หรือการวิ่งไปทำธุระเล็ก ๆ ห้อย ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กแต่ละคนให้เสือกของขวัญแห่ง 
การรับใช้และว่าจะทำให้กับใครค้วย 
ช่วยเด็กแต่ละคนให้เขยนคำว่า ฉันจะ ที่ค้านในของกระดาษทางค้านบนของแผ่นกระคๅษ และคำว่า 
ให้กับคุณไว้ที ่ข้างล่างของแผ่น 

ส่วนตอนกลางของหห้าให้เด็กวาดรูปภาพที่พวกเขาจะทำให้กับผู้อึ่นในการเป็นของขวัญแห่งการให้ 

หากท่านไค้นำซองมาค้วยให้เอาซองให้กับเด็กแต่ละคนเพึ่อที่จะใส่การ์ดนั้น ช่วยเด็ก ๆ ให้เขิยนชึ่อของ 
ผู้รับไว้ที่บนซองหรือบนค้านหห้าของการ์ด 
เตอนเด็ก ๆ ที่จะให้การ์ดในตอนที่สมาชิกของครอบครัวมการแลกของขวัญกัน ท่านอาจค้องการให้ 
คำแนะนำว่าพวกเขาอาจทำการ์ดที่คล้ายกันนี้ ให้กับสมาชิกครอบครัวอื่นหรือกับเพื่อน ๆ 
สรป 

ช่วยให้เด็ก ๆ ระลกว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุคที่พระบิดาบนสวรรคไค้ทรงเคยประทานให้กับพวกเราก็คอ 
พระเยซูคริสต์ นี่เป็นเพราะว่าพระเยซูจะทรงช่วยเราให้สามารถกลับไปอยู่กับพระองค์ และกับพระบิคา-
บนสวรรค์ไค้อกในวันหนี่งข้างหห้า อธิบายว่าเหมอนกับที่พระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรงแสดงความรักต่อเรา 
โดยการส่งพระเยซูมายังโลกนี้ เราก็สามารถแสดงความรักของเราสำหรับผู้อื่นโดยการให้ของขวัญที่พิเศษ 
กับพวกเขา 
แสดงประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์คอพระผู้ช่วยให้รอด บอกเด็ก ๆ ว่าท่านรูสกอย่างไรเมื่อท่านคิดถง 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราแต่ละคนมากเพยงใด และให้บอกกับเด็ก ๆ ว่าท่านรู 
สีกอย่างไรเมื่อท่านไค้ให้ของขวัญต่อผู้อื่น 
กระตุ้นเด็กแต่ละคนให้ระลกถงพระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์เมื ่อพวกเขาไค้ฉลองเทศกาล 
คริสต์มาส 

เชิญเด็กคนหนี่งให้สวดออนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปนี้ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุคสำหรับชั้นเริยนของท่าน ท่านสามารถใช้กิจกรรม 
เสริมนี้,ในบทเริยน หรือใช้เพื่อทบทวน หรือเพื่อสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเริยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ร้องหรือพูดคำจากเนี้อเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "ราตริสงัดราตริสวัสดิ" (เพลงสวด ที่ 115) 

ราตริสงัด! ราตรสวัสด! 
แสนสงบและเจิดจ้า 
รอบมารดรและกมารา 
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ทารกบริสุทธิละไม 
บรรทมเป็นสุขสบาย 
บรรทมเป็นสุขสบาย 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ในรางหญ้า" (เพลงเด็ก หน้า 26) "แมร่ีกล,อมพระกุมไร,, (เพลงเด็ก 
หน้า 28) หรอเพลง "โอลูกน้อยหลับเถิดหนา,, (เพลงเด็ก หน้า 30) เนื้อเพลงเหล่านี้มอยู่ตอนท้าย 

ของคู่มอนี้ 

ร. อ่าน มทธิ'ว 2:1-2, 9-11 ออกเสียงดัง สนทนากันถงความสำคัญของควงคาวที่มต่อนักปราชญ์ช่วย 
เด็กแต่ละคนให้ตัดรูปสามเหลี่ยมสองชิ้นและเอากาวทาติดกันเพื่อทำเป็นรูปดาว (ให้ดูแบบตาม 
ข้างล่างน) ให้เด็ก ๆ นำคาวของพวกเขากลับห้าน 
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เน้ือเพลง 
ครอบครัวที่แสนลุ[ขส้นฅ 
ฉันรักแม่แม่ก็รักฉัน 
ฉันรักพ่อรักแม่เท่ากัน 
ท่านรักเราพวกเราร้กัน 
เราเป็นครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์ 

ฉันรักพี่พี่สาวรักฉัน 
ฉันรักพี่พี่ชายเท่ากัน 
ท่านรักเราพวกเราร้กัน 
เราเป็นครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์ 
(© 1948, by Pioneer Music Press, Inc. Used 
by permission of Jackman Music Corp.) 
ในรางหญ้า 
พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับในรางหญ้า 
ไม่มแม้เปลนอนมาให้ทารกหนุนนอน 
ควงคาวพราวฟากฟ้าสาดส่องตามาอาทร 
พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับอยู่บนหญ้า 
สัตว์เลี้ยงร้องพาตระหนกทารกห้อยพลอยตื่น 
แต่ไร้เสียงร้องสะอื้นขี้นจากกุมารา 
ข้ารักพระเยซูโปรดมองดูจากนภา 
สถิตชิดยามนิทราตราบอุษามาเยอน 
ข้าอ้อนวอนพระเยซูโปรดอยู่คู่ชวัน 
ใกล้ชิดชั่วนิจนิรันดร'และรักมั่นอาร 
โปรดอวยพรเมตตาบุตรธิดาด้วยปราน 
ให้เราเนาพร้อมภูมในท่ีสูงสุดเทอญ 

บัพติศมา 
พระเยซูเสด็จมาหายอห์น 

ในเขตแคว้นยูเคยนานมา 
รับบัพติศมาโดยจุ่มลงไป 
ในนั้าแห่งแม่นํ้าจอร์แคน 

เมื่อยอห์นทูลถามว่าด้วยเหตุใด 
พระผู้ไถ,ตรัสเพ่ือให้กฎ 
และเพื่อเข้าไปในอาณาจักร 
อยู่กับพระบิดาศักดิสทธิ 
เราร้ว่าเราต้องเป็นพยาน 
ในคำของพระเยซูเจ้า 
เราเชื่อ ฟิง,โดยการบัพติศมา 
ดังพระเยซูเจ้าของเรา 

เลอกทางที่ถูก 
สู่หนทางที่นำเราไปถิงความสุข 
ทุกทุกวันฉันจะเสือกแต่สิ่งค 
ฉันจะเ1ยนเรยนร้คำสอนพระเยซู 
ช่วยให้ฉันร้หนทางที่คนั่น 
ล'รอย: 
เสือกทางที่คและมความสุข 
ฉันต้องเสือกทางคเสมอ 

พระกิตติคุณช่วยฉันเรยนร้ถ่อมใจ 
ศรัทธากลับใจจากบาปและเชื่อฟิง 
และฉันยังร้ถาฉันทำตามคำสอน 
ฉันจะมความสุขแห้จริงทุกวัน 
สร้อย 

กลาทำสิ่งลูก 
กล้าทำส่ิงถก กล้าทำส่ิงจริง 
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ท่านมงานที่ผู้อื่นไม่อาจทำไค้ 
ทำค้วยใจกล้าใจเมตตาทำให'ค 
เหล่าเทพเร่งรบเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องนี้ 
กล้า กล้า กล้าทำส่ิงถูก 
กล้า กล้า กล้าทำส่ิงจริง 
กล้าทำส่ิงจริง กล้าทำส่ิงจริง 

ทำอย่างที่ฉ้นทำ 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน 
ไม่ว่าฉันทำสูง หริอตา 
ไม่ว่าฉันทำเร็ว หริอช้า 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน 
(© 1963 by D. c. Heath and Company. 
Used by permission) 
ลำธารน้อยพูดว่า "จงให , 

ลำธารน้อยนี้นพูคว่า 
โอจงให้ โอจงให้ 
ลำธารห้อยนี้นพูคว่า 
ให้มันไหลลงจากเนินเขา 
เป็นลำธารเล็กแต่ยังไหลไปให้ 
ทุ่งหญ้าเขยวขจ 
สร้อย: 
ร'องเพลง ร้องเพลงกันทั้งวัน 
ขอจงให้ โอขอจงให้ 
ร้องเพลง ร้องเพลงกันทั้งวัน 
ให้โอ ขอจงให้ 

ฝนเม็ดห้อยนี้นพูคว่า 
โอจงให้ โอจงให้ 

ฝนเม็ดห้อยนี้นพูคว่า 
ฉันจะตกลงบนคอกไห้ 
ฉันทำให้คอกที่เหี่ยวสคชึ่น 
ฟินคนเป็นเช่นคอกไห้ 
สร้อย: 

พระเยซูไค้ตรัสว่า 
โอจงให้ โอจงให้ 
พระเยซูไค้ตรัสว่า 
ทุกสิ่งที่พระองค์อยากให้ทำ 
ดังเช่นลำธารและดอกไห้ที่ 
ให้แก่ทุก ทุกคน 
สร้อย 

พระองค์ทรงส่งพระบุตร 
พระบิคาบอกโลกถงความรักและความห่วงใยอย่างไร 
พระองค์ส่งพระบุตรค้วยสันติและศักดิสทธิจุติใหม่ 
พระบิดาให้โลกเห็นถงทางที่เราควรไปอย่างไร 
พระองค์ส่งพระบุตรกับมนุษย์เพื่อไค้เทางที่ไป 
พระบิดาบอกโลกถงการเสืยสละชวิตอย่างไร 
พระองค์ส่งพระบุตรส้ินเพ่ือเราและทรงฟืนข้ีนมาใหม่ 
พระบิดาทรงขอในส่ิงใด พระคมภร์กล่าวอะไร 
ศรัทธาและหวังทำดังพระบุตรช่วยเพื่อนมนุษย์พ้นภัย 

ทรงขออะไร ทำดังพระบุตร 
(© 1982 by Mabel Jones Gabbott. Used by 
permission) 

ฉนลูกพระฌู้ปีนเจ้า 
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานี่ 
ประทานให้มห้านในโลกน้ี 
มฟอแม่รักเมตตา 
สร้อย: 
พาฉัน นำฉัน เดินเคยงข้างฉัน 
ช่วยฉันให้พบทาง 
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สอนฉันทุกอย่างท่ีต้องทำ 
เพื่อพำนักกับพระอก 
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
เหล่าความต้องการใหญ่ยิ่ง 
ช่วยฉันเข้าใจพระคำความจริง 
ก่อนทุกสิ่งสายเกินกาล 

สร้อย 

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
พระพรเฝืาคอยรอท่า 
หากฉันเรยนทำตามพระบัญชา 
จะไค้อย่กับพระองค์ 
สร้อย 

ฉันรูสึกถึงความรักของพระผู้ชวย 
ฉันร้ถงรักทั้งผอง 
ของพระผู้ช่วยรอบตัวฉัน 
พระช่วยฉันอบอุ่นใจ 
ในทุกสิ่งที่ฉันเห็น 
สร้อย: 

พระองค์ร้ฉันจะติดตาม 
มอบชวิตแค่พระองค์ 
ฉันร้สีกถงความรัก 
ซึ่งพระองค์ประทานให้ฉัน 

ข้อที่สี่: 

ฉันจะแบ่งปีนความรัก 
ของพระผู้ช่วยแก่เพื่อนห้าน 
รับใช้จะไค้รับพร 
เพื่อให้ไค้รับเช่นกัน สร้อย 

(© 1978, 1979 by K. Newell Dayley. All rights 
reserved. Used by permission) 

ฉ้นรูวาพระบิดาทรงพระชนม 

ฉันร้ว่าพระบิคาทรงพระชนม์และรักฉัน 
พระวิญญาณทรงกระซิบให้ฉันร้ว่านี่เป็นความจริงบอกว่านี่ 

เป็นความจริง 
พระ9งค์ทรงส่งฉันมาดำรงชวาตามแผน 
พระวิญญาณทรงกระซิบให้ฉันร้ว่าฉันทำตามไค้ 
บอกว่าฉันทำตามไค้ 

ฉันชอบวนเกิดของฉัน 
ฉันชอบวันเกิดของฉันทุกครั้ง 
ทุกครั้งนำความสุขยิ่งใหญ่มาให้ 
แต่ฉันเกิอบรอแปดปีไม่ไหว 
เพราะถงวันรับบัพติศมา 
บัพติศมาอย่างพระเยซู 
โดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
ดังนี้ฉันเชื่อฟิงกฎศักดิสทธิ 
คอสิ่งที่คิดและต้องการทำ 

เมื่อนำมอวางบนศรษะ 
ฉันรับพระวิญญาณบริสุทธิ 
และหากฟ้งอย่างตั้งใจที่สุค 
พรบริสุทธฉันจะไค้รับ 

พระบิดาที่รัก ขาฯ ขอบพระท้ย 
พระบิดาเบ้ืองบนท่ีรักข้าฯ ขอบพระทัย 
สำหรับความรักเมตตาและปรานของพระองค์ 
ขอบพระทํยสำหรับห้าน เพื่อน พ่อแม่ที่แสนค 
อกท้ังพรมากมท่ีข้าฯ ไค้ในโลกน้ี 
โปรคทรงช่วยข้านี้เป็นคนคมเมตตา 
และทรงเสือนข้าดังพ่อแม่ที่เอ่ยวาจา 
พระนามพระเยซูน้ีผู้มรักท่ีม่ันคง 
โปรคทรงอวยพรข้าฯ และดูแลลูกพระองค์ 

ฉันคิดถึงยามอานเรื่องแสนหวาน 
ฉันคิคถงยามอ่านเรื่องแสนหวานเมื่อนานมา 
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เมื่อเยซูมาอยู่กลางประชา 
พระทรงเมตตาเ1ยกเด็กเด็กดังแกะให้เข้ามา 
ฉันหวังว่าจะอยู่กับพระอกครา 
ฉันปรารถนาพระหัตถ์พระวางบนศรษะ 
ว่าพระพาหุทรงโอบกอดกายา 
ว่าฉันเห็นเมตตาจากพระเนตรเมื่อพระกล่าว 
"จงให้เด็กเล็กเล็กเข้ามาหาเรา,, 

ฉ้นพยายามเป้นเหมอนเยซู 
ฉันพยายามเป็นเหมอนเยซู 
ฉันรูทางพระฉันเดินตาม 
ฉันพยายามรักดังพระทำทั้งคำพูดและการกระทำ 
บางครั้งฉันถูกล่อลวงให้เสือกในสิ่งผิด 
แต่ฉันคิคถิงการฟิงสุรเสืยงอันเรยบนิ่มกระซิบ 
สร้อย: 
จงรักกันและกันดังเยซูรักท่าน 
จงม่ันเมตตาในทุกส่ิงท่ีท่านทำ 
ทั้งความคิดและการกระทำ 
รักและอาทรเพราะเป็นสิ่งที่เยซูทรงสอนฉันเรยน 
ฉันพยายามจะรักเพื่อนพ้อง 
จะพร้อมใจรับใชพวกเรา 
ฉันคอยเฝืาวันแห่งความยินควันที่เยซูเสด็จมา 
ฉันจะจดจำคำสอนของพระองค์ทุกครา 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิทรงสถิตในใจฉันตรัสว่า 
สร้อย 

(© 1980 by Janice Kapp Perry. Used by 
permission) 
พระเยซูทรงรักเด็กเล็กเล็ก 
พระเยซูทรงรักเด็กเล็กเล็ก 
เล็กเล็กเหมอนกับฉัน 
ทรงช่วยเด็กและให้พร 
และอุ้มเขานั่งตักพลัน 

สิ่งคงามมากมายพระองค์สอน 
ทุกคนลวนควรทำ 
รักกันพร้อมช่วยผูอน 
คสัตย์ซื่อถอความจริง 
พระเยซูตรัสจงรักทุกคน 

พระเยซูตรัสให้รักกัน 
แบ่งปีนเมตตาให้ 
เมื่อควงใจเธอเปียมด้วยรัก 
คนส์นจะรักเธอ 
พระเยซูอยากใหฉ้นเปีนลำแสง 
เยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง 
ฉายส่องแทนพระทุกวัน 
ในทุกทางฉันจะทำสิ่งค 
ทั้งที่โรงเรยนและห้าน 

สร้อย: 
เป็นลำแสง เป็นลำแสง 
เยซูอยากให้ฉันเป็นลำแสง 
เป็นลำแสง เป็นลำแสง 
เพื่อพระฉันจะเป็นลำแสง 
เยซูอยากให้ฉันเป็นที่รัก 
มเมตตาต่อทุกคน 
และดังตนร่าเริงและมสุข 
ให้ทุกทุกคนได้ยล 
สร้อย 

จงรักกันและก้น 
จงรักกันและกัน 
ดังเรานนรักเจ้า 
นี่เป็นบัญญัติใหม่ 
ให้รักกันและกัน 
ปวงชนจะรู'ว่า 
เจ้าเป็นสาวกของเรา 
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หากว่าพวกเจ้าเฝืารักกันและกัน 
(© 1961, renewed 1989 by Luacine c. Fox. Used by 
permission) 

แมรี่กล่อมพระกมาร 
หลับเถิคหนาหลับเถิดหนาลูกน้อยของแม่ 
หลับเถิดหนาลูกน้อยที่รัก 
พระชนม์ค่าล้นเริ่มต้นแลวนา 
แม่จะถนอมกล่อมลูก 
เมื่อโจเซฟเฝืามองในยามราตร 
ดาราฉายรัศม 
หลับเถิดหนาหลับเถิดหนาลูกน้อยของแม่ 
หลับเถิดหนาลูกน้อยที่รัก 
พระเศยรพระองค์จะสวมมงกุฎ 
เพราะเป็นพระบุตรของราชา 
พระกรท้ังสองน่ารักหนักหนา 
จะนำพรเหลอคณาให้ 
ให้สรรพส่ิงร้องเพลงเถิดหนา 
สันติและรักเกิดมา 
หลับเถิดหนาหลับเถิดหนาลูกห้อยของแม่ 
หลับเถิดหนาลูกห้อยที่รัก 
โอลูกน้อยหลบ!ถดหนา 

โอลูกห้อยหลับเถิดหนาแม่จะเล่าเรื่องราว 
ของเรื่องครั้งพระเยซูที่มายังโลกา 
ห่างออกไปในดินแคนแสนไกลเหลอคณา 
กุมาราประสูติดังเช่นตัวลูกเกิดมา 
สร้อย: 
หลับเถิคหนาลูกห้อยหลับเถิดลูกรัก 
นอนเถิดลูกจงนอนอย่ากลัวภัยนานา 
หลับเถิดหนาลูกห้อยจงหลับเถิดหนา 
พระเยซูจะดูแลลูกทุกเวลา 

เรื่องราวกล่าวขานเล่ามาโดยเทพนั้นกระจ่าง 
แสงสว่างแห่งสวรรค์เจิดจ้ารอบกายา 

หมู,คาราทอแสงมาแต่มอยู่ควงหนง 
ที่นำสู่ที่ประทับทารกห้อยเยซู 

สร้อย 

คนเลยงแกะพบมิ่งขวัญดังเทวัญนั้นบอก 
เล่าขานถึงกุมารที่ไม่มแม้เปลไกว 
ตาต้อยในรางหญ้าน้ันทรงบรรทมหลับไหล 
กุมารนี้คอเยซูผู้บรรทมบนหญ้า 
สร้อย 

ฉันเชื่อฟังเร็วพลัน 
เมื่อคุณแม่ท่านเรยกฉัน 
ฉันเชื่อทัเงเร็วพลัน 
ฉันทำแต่สิ่งที่คเท่านั้น 
เชื่อฟิงท่านทุกวัน 
เมื่อคุณพ่อท่านเรยกฉัน 
ฉันเชื่อฬงเร็วพลัน 
ฉันทำแต่สิ่งที่ดเท่านั้น 
เช่ือพัเงท่านทุกวัน 
พระบิดาทรงเรยกฉัน 
ให้พรฉันทุกวัน 
ฉันทำแต่สิ่งที่คเท่านั้น 
เช่ือหัเงท่านทุกวัน 

ยิ้ม 
ล้าเธอพบกับความหห้าบี้ง 
อย่าปล่อยให้มันอยู่ 
แปรเปลี่ยนมันให้กลับหัวลง 
และย้ิมให้บ้ีงหมดไป 
ไม่มใครชอบหห้าที่บื้ง 
เปลี่ยนเป็นยิ้มเถิดนา 
ทำให้โลกน่าชื่นชมกว่า 
โดยยิ้มอยู่ทุกเวลา 
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พระวิญญาณบริสทธิ 

ครั้งพระคริสต์อยู่บนโลก 
พระทรงโปรดให้สัญญาว่า 
พระวิญญาณจะมาเพื่อปลอบโยน 
และเป็นเพื่อนนิรันดร' 
พระวิญญาณนั้นกระซิบควย 
เสียงเรยบและแผ่วเบา 
ทำให้ใจเราเบิกบาน 
และเป็นพยานถงพระเป็นเจ้า 
โดยอำนาจอันศักดสิทธิ 
ของฐานะใ]โรหิต 
พระวิญญาณอันทรงฤทธิ 
สถิตกับเราทุกทุกโมงยาม 
ฉันจะทำตามเสียงเรยบ 
และแผ่วเบาเสมอไป 
โดยการทรงนำฉันทำสิ่งถูก 
ทุกคราฉันตัดสินใจ 
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การไม่เตรืยม 
สำหรบ 
การเสด็จมา 
ของพระเยซู 



การ!ตรยม 
สำหรบการ 

เสดจมา 
ของพระเยซู 












