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แหล่งช่วยครู 
จดประสงค์ คู่มอนี้เขยนขี้นเพื่อช่วยท่านให้สอนเด็ก ๆ ว่าโดยการทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต ์พวกเขาสามารถ 

เสือกส่ิงค รับบ'พติศมา และเป็นสมาชิก1ของศาสนาจักร1ของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิ'ชนยูคลุ[คทำยได 

ขาวสารดึงครู 
ผู้สอนปฐมว้ย พระบิดาบนสวรรค์ไค้ประทานการเรยกอันศักคสิทธิแก,เราให้สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับ 

เด็ก ๆ และช่วยพวกเขาให้ดำรงชวิตตามน้ัน ในขณะท่ีท่านรับใช้และเช้ือเชิญพวกเขาให้,,มาสู่พระคริสต์,, 

ท่านจะเป็นพรแก่ชวิตของพวกเขา ท่านสามารถช่วยพวกเขาให้เริ่มเข้าใจพรของพระบิดาบนสวรรค์และ 
ไค้รับประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของพระองค์ท่านเองก็จะเติบโตและเรยนรูจากพวกเขาค้วย การรับใช้ 
ของท่านในปฐมวัยสามารถใ4าความปีติยินคอันย่ิงใหญ่มาสู่ท่านไค้ จากการรับใช้เด็ก ๆ ในปฐมวัยท่านไค้ 
รับใช้พระบิดาบนสวรรค์ค้วยเช่นกัน (ดูโมไซยา 2:17) 
ในขณะท่ีท่านดำรงชวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ ศกษาพระคัมภิร์ ทำตามคำแนะนำของผู้นำฐานะปุโร-
หิต และเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์โดยการสวดอ้อนวอน ท่านจะไค้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ 
เก่ียวกับเด็กท่ีท่านสอน แสดงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ บ่อย ๆ และให้พระวิญญาณทำงาน 
ผ่านท่านในการเรยกที่สำคัญนี้ เม่ือท่านทำดังน้ีน พระวิญญาณจะนำท่านเพ่ือท่ีทุกส่ิงท่ีท่านทำในช้ัน 
เรยนปฐมวัยจะเป็นส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสำหรับลูก ๆ ของพระองค์ 

โล่ ลสด. จะพบไค้ท่ีค้านหนาของคู่มอน้ี และแหวน ลสด. จะใช้ในบทเรยนหลายบท ลสด. เป็นอักษร 
ย่อของคำว่า "เสือกส่ิงด,, แหวน ลสด. ไค้กล่าวถงในหลาย ๆ บทเรย.นและในกิจกรรมเสริมและจะเป็น 
สิ่งสำหรับเสือนผู้ที่สวมใส่ให้เสือกสิ่งด หากแหวน ลสด. สามารถหาไค้ไนเขตของท่าน ให้อธิการหรอ 
ประธานสาขาจัดเตรยมเงินทุนสำหรับซ้ือให้เด็กแต่ละคน 

ทลาช้ันเรยน การสวดออนวอน 
ให้เปิดและปิดช้ันเรยนทุกครงค้วยการสวดอ้อนวอน ให้เด็กแต่ละคนไค้มโอกาสเป็นผู้สวดอ้อนวอนอย่าง 
สมาเสมอ ทำให้การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนที่มความหมายสำหรับบทเรยน โดยการสอนและให้คำแนะนำ 
กับเด็กที่จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนนั้นและโดยการถามแนวความคิดจากเด็ก ๆ ถงส่ิงท่ีจะนำมาพูดรวมในการ 
สวดอ้อนวอนน้ี โดยให้เน้นถงเร่ืองท่ีช้ันเรยนต'องการและให้ตรงกับเน้ือหาของบทเรยน 
การสอนบท!รยน 
ให้เตรยมบทเรยนแต่ละบทเรยนอย่างระมัดระวังและโคยมการสวดอ้อนวอนค้วยเพ่ือท่ีเด็ก ๆ จะเข้าใจ 
และชอบบทเรยนและเพ่ือท่ีท่านจะไค้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริธุfทธ โปรดอย่าอ่านบทเรยนให้ 
เด็ก ๆ ฟิง พวกเขาจะตอบสนองท่านไค้ดกว่า หากท่านจะนำเสนอบทเรยนโดยใช้คำพูดของท่านเอง 

ให้เสือกเน้ือหาของบทเ1ยนท่ีเห็นว่า เหมาะสมสำหรับช้ันเรยนของท่าน กิจกรรมเสริมที่รอยู,ในตอนทาย 
ของบทเรยนแต่ละบทน้ัน อาจใช้นำเสนอในระหว่างบทเรยนไค้หากท่านเห็นว่าเหมาะสม ไม่ใช่เน้ือหา 

ขอมูลของช้ันเรยน 
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บทเรยนทุกบทหรอกิจกรรมเสืริมทุกกิจกรรมจะเหมาะสมสำหรับช้ันของท่าน ให้ท่านเสือกเฉพาะกิจกรรม 
ที่ท่านเห็นว่า ชั้นเรยนของท่านจะตอบสนองไค้ค หากท่านมเด็กเล็กในช้ันของท่านท่านอาจต้องการ 
ใช้เพลง หรอการแสดงน้ิวมอในบทเรยนบ่อย ๆ เพ่ือช่วยให้พวกเขาสนใจ ท่านอาจต้องใช้ท่าทาง 
ประกอบคำกลอนหลาย ๆ ครงหากเห็นว่า เด็ก ๆ ชอบการแสดงท่าทางน้ัน ในกรณท่ีต้องมการใช้ 
แถบคำสำหรับเด็กเล็ก ๆ ท่านอาจต้องวาดรูปหรอตัดรูปภาพจากนิตยสารที่แสดงถงแนวความคิคที่จะ 
สอนถงแถบคำน้ันไค้ 

คู่มอการสอน ไมมการเริยกอะไรยิ่งใหญ่กว่าการสอน (33043) สามารถช่วยท่านไค้อย่างมากในการสอน 
บทเรยนเหล่าน้ี 

แสดงประจักษ์พยานส่วนตัวอย่างสน ๆ บ่อย ๆ เพ่ือท่ีสมาชิกของช้ันเรยนจะไค้ยินและตอบสนองค้วย 
พระวิญญาณไค้มากข้ืนต่อข่าวสารพระกิตติคุณท่ีท่านสอน 

ดนครในช้ันเรยน 
คนตรสามารถนำพระวิญญาณของพระเจ้ามาส่ช้ันเรยนไค้ การร้องเพลงค้วยกันท้ังช้ันเรยนสามารถช่วย 
เด็ก ๆ ให้เขาใจและจำบทเรยนไค้คข้ีน และทำให้บทเรยนของท่านน่าสนใจมากข้ีน 

เน้ือเพลงท่ีไค้ใช้ในบทเรยนมากกว่าหน่ึงคร้ังไค้พิมพไว้ท้ายคู่มอน้ี ส่วนเนื้อเพลงที่ใช้เพยงครั้งเคยวใน 
บทเรยนก็จะรวมอยู่ในบทเรยนน้ันเลย ทำนองของเพลงเหล่านี้สามารถหาไค้จากหนังสือเพลงเด็ก (ปก 
แข็ง 31246; สันขคลวค 33441) แถบบันทกคนตรจากหนังสือเพลงเด็กเป็นเทปคาสเซ็ท (คนตรอย่าง 
เคิยว 52505; เน้ือเพลงและคนตร 52428) และรปันทกในแผ่นดิสค์ (คนตรอย่างเคยว 50505; เน้ือ 
เพลงและคนตร 50428) 
ท่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักดนตรที่มความชำนาญจงจะสามารถทำให้การร้องเพลงของชั้นเรยนเป็น 
ประสบการณ์ท่ียอคเย่ียมเหมอนการประกวคร้องเพลง ใพเกหัดและเรยนเพลงเหล่านี้ที่บ้าน ให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการเตรยมบทเรยนของท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหสือพิเศษ ให้ขอความช่วยเหลอ 
จากผู้นำเพลงหรอผู้เล่นเปียโน (สำหรับความช่วยเหลอเพ่ิมเติม ให้ดู "Music in the Classroom," The 
How Book for Teaching Children [31109], pp. 40-42) 
ท่านอาจต้องการใช้ท่าทางประกอบเพลงที่เห็นว่าเหมาะสมโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ๆ ท่านอาจต้องพูค 
เน้ือเพลงมากกว่าท่ีจะร้องเพลงกับพวกเขา 

หล้กแฟงความ!ช่ือ 
หลักแห่งความเช่ือเป็นส่วนท่ีสำคัญของหลักสูตรของปฐมวัย กระตุ้นเด็กแต่ละคนท่ีสามารถจดจำไค้ให้ 
ท่องจำทั้งหมดหรอบางส่วนของหลักแห่งความเชื่อที่ใช้ในบทเรยนนี้ 
พระคมภืร์ 
นำพระคัมภร์ของท่านมาที่ชั้นเรยนในแต่ละอาทิตย่' และให้เด็กๆ เห็นว่า ท่านอ่านและสอนพวกเขาจาก 
พระคัมภร' หากเด็ก ๆ มพระคัมภิร์ของเขา กระตุ้นให้พวกเขานำมาช้ันเรยนในแต่ละอาทิตย์ ช่วยเด็กที่โต 
ให้คนหาข้อพระคัมภร์ท่ีใช้ไนบทเรยนน้ันให้แสคงประจักษ์พยานเป็นคร้ังคราวถงคุณค่าของพระคัมภร์ 
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สื่อการสอน 
รูปภาพ ที่ใช้ในบทเรยนนี้สํวนใหญ่จะมหมายเลขกำกับและจะอยู่ในซองรูปภาพที่มาพเอมกับดู,ฐอฎ 
รูปภาพนี้ควรอยู่กับคูมฺอนี้เสมอหมายเลขของรูปภาพจากห้องสมคมอยู่ในบทเรยนที่ตองใช้รูปภาพซึ่งจะ 

เป็นภาพขนาคใหญ่ท่ีอาจมในห้องสมุคอาคารประชุมของท่าน ชุคภาพพระกิตติคุณก็มหมายเลขสำVIรับ 
ภาพเหล่าน้ันรวมอยู่ในซองแล้ว 
คนดร ดู "Music in the Classroom" ตามที่กล่าวแล้ว 

ทัศนูปกรณ์ภาพตัด ใช้ภาพตัคและน้ิวมอในบทเรยนท่ีคิคว่าเหมาะสม แล้วให้เก็บไว,กับคู่มอน้ี 

อาหาร เมื่อไรก็ตามที่บทเรยนไค้แนะนำให้ใช้อาหารขอให้ตรวจสอบกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กล่วงหห้า 
ว่าไม่มใครแพ'อาหารหรอมปฎิกิริยาตอบสนองทางร่างกายที่ไม่คต่ออาหาfที่ท่านนำมา 

สือการสอนอื่นๆ ท่านอาจตองการทำสื่อการสอนอื่นๆที่ง่ายๆที่จะช่วยแนะนำบทเรยนให้กับเด็ก 
เช่น แถบคำ แผนผัง และเอกสารแจก ให้เก็บรักษาสื่อการสอนเหล่านี้ไ'flช้ไนบทเรยนอื่นต่อไปและ 
ในปีต่อไปควย 
การนำเสนอในช่วงการใชทลารวมกัน 
บางคเงช้ันเรยนของท่านต้องนำเสนอหลักธรรมพระกิตติคุณง่าย ๆ ในระหว่างการใช้เวลาร่วมกัน การนำ 
เสนอเช่นนี้ควรคัดแปลงจากบทเรยนให้มองหาความคิคที่เหมาะสมในช่วงการใช้เวลาร่วมกันในขณะที่ 
ท่านเตรยมและให้บทเรยน ท่านอาจต้องเสือกหลักธรรมที่ใช้!นการนำเสนอการประชุมศลระลกของเด็ก 
ที่ทำเป็นประจำนั้น 

การให้เด็กๆสอนหลักธรรมพระกิตติคุณในระหว่างการใช้เวลาร่วมกันนั้นเป็นวิธที่มประสิทธิภาพในการ 
ช่วยพวกเขาให้เรยนร้และแบ่งปีนหลักธรรมนั้น ท่านอาจจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของชั้นเรยนเตรยมการนำ 
เสนอน้ี 

ต้องแน่ใจว่า การนำเสนอในช่วงการใช้เวลาร่วมกันนี้เป็นการกระทำที่เรยบง่ายและไม,ต้องมการeg'ก^อม 

กันมากจนเกินไป คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยให้การนำเสนอของชั้นเรยนเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพและ 
เรยบง่าย 
1. ให้แสคงบทบาทจากเร่ืองหรอจากสถานการณ์ท่ีมในบทเรยน 
2. ให้แสคงและอธิบายแผนผัง "การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์,, (ดูบทที่ 7) 

3. ให้เด็ก ๆ อธิบายความรูสีกของพวกเขาเก่ียวกับการบัพติศมาของพวกเขาท่ีกำลังจะมาถงหๅกมเด็ก 
ที่อายูครบแปคขวบและไค้รับบัพติศมาแล้ว ขอให้เขาแบ่งปีนความรู้สิกเกี่ยวกับการบัพติศมาของเขา 

4. เล่าเรื่องจากบทเรยนโคยการใช้รูปภาพ แถบคำ หรอภาพตค 

5. ให้พูคและอธิบายหลักแห่งความเชื่อซาหลาย ๆ คร้ัง ท่านอาจต้องการร้องเพลงหลักแห่งความเชื่อ 
สักหนึ่งเพลงจากหนังสือเพลงเด็ก ( Children's Songbook, pp. 122-33) 

สำหรับความช่วยเหลอเพิ่มเติม ให้ดู The Primary Sharing Time Resource Manual (33231) 
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การมีส่วนรวมกับครอบครัวของเด็ก ๆ 
กระตุ้นเด็กๆ ให้แบ่งปีนส่ิงท่ีพวกเขาไค้เรยนflนปฐมวัยกับครอบครัวของพวกเขา เชิญคุณพ่อคุณแม่ให้ 
มาเย่ียมและมส่วนร่วมกับช้ันเรยนของท่านเป็นคร้ังคราวเพ่ือทำให้บทเรยนน่าสนใจย่ิงข้ืน ให้เปิดกว้าง 
รับความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่ที่จะทำให้ปฐมวัยมความหมายมากยิ่งขื้นสำหรับเด็ก ๆ 
การเตรยมสำหรับการรับบพติศมา 
หากท่านมเด็กท่ีอายุเจ็ดขวบในช้ันเรยนของท่าน ซึ่งอาจมบางคนไค้รับบัพติศมาในช่วงระหว่างปี ใน 
ฐานะท่ีเป็นครูปฐมวัยท่านสามารถสนับสนุนครอบครัวของเด็กๆ และช่วยสมาชิกของช้ันเรยนเตรยม 
สำหรับการบัพติศมาของเขา ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปน้ีเพ่ือช่วยท่านในการทำส่ิงน้ี ะ 
1. หากเป็นไปไค้ให้สอนบทเรยนบางบทท่ีเก่ียวกับการบัพติศมา (บทที่ 11, 13, 32, และ 33) ก่อน 

การบัพติศมาเด็กคนแรกในช้ันเรยนของท่าน 
2. ให้ใช้เวลาสักสองสามนาทิในวันอาทิตย์ก่อนการบัพติศมาน้ัน พูดถงความสำคัญของพิธการนี้ 
3. หากเป็นไปไค้ให้เข้าร่วมพิธบัพติศมาของเด็กแต่ละคนพร้อมดวยสมาชิกของฝ่ายประธานปฐมวัยและ 

สมาชิกของช้ันเรยนคนอ่ืน ๆ ที่ค้องการเข้าร่วม 
4. ช่วยเด็ก ๆ ให้เตรยมการนำเสนอของช้ันเรยนเก่ียวกับการบัพติศมาในช่วงการใช้เวลาร่วมกัน 

การเขาใจเด็ก ๆ การเรยกของท่านท่ีจะทำการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์น้ีเป็นการเรยกท่ีไค้รับการไว้วางใจและ 
ศักดิสทธ ิซึ่งประทานให้ท่านโดยผ่านฝ่ายอธิการหรอฝ่ายประธานสาขาของท่าน ท่านสามารถเป็นอิทธิพล 
ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็ก ๆ เหล่าน้ีท่ีจะทำตามพระผู้ช่วยให้รอดตลอดชิวิตของพวกเขา ให้จำไว้ว่า ผู้นำฐานะ-
ปุโรหิตไค้เรยกท่านโดยผ่านการคลใจจากพระบิดาบนสวรรค์ 

ให้แสดงทัศนะคติท่ีคต่อช้ันเรยนและแสดงความรักต่อเด็ก ๆ เสมอ ให้ทำความร้จักกับพรสวรรค์ส่ิงท่ี 
เขาสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน ดัดแปลงกิจกรรมของบทเรยนที่ค้องอ่านและเขยนให้ 
สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก ๆ 
ช่วยเด็กทุกคนให้มความร้สืกที่คต่อตัวเองโดยการหัเงพวกเขา และให้ความสนใจต่อพวกเขาแต่ละคน 
ให้มากท่ีสุคเท่าท่ีจะมากไค้ 

บทเรยนเหล่าน้ีไค้เขิยนข้ืนเพ่ือช้ันเรยนท่ีอาจมเด็กอายุระดับเคยวกันหรอสำหรับช้ันเรยนท่ีมอายุคนละ 
ระดับกันเร่ิมต้ังแต่ สี่ขวบไปจนถง เจ็ดขวบ อย่างไรก็ตามท่านอาจตองการดัดแปลงบทเรยนเหล่าน้ีให้ 
สอดคล้องกับอายุของเด็กในช้ันของท่าน แต่ไม่ว่า ชั้นเรยนของท่านจะประกอบค้วยเด็กอายุระดับใด 
ก็ตาม การเข้าใจบุคลิกของเด็กแต่ละระดับอายุจะช่วยให้ท่านสอนไค้อย่างมประสิทธิภาพมากข้ีน สิ่งนี้ 
จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่า ทำไมเด็กจงมพฤติกรรมเช่นนั้นและช่วยให้เข้าใจว่า จะสอนพวกเขาค้วยวิธใด 
จงจะทำให้พวกเขาสามารถเรยนร้ไค้คท่ีสุด การเข้าใจช่วยให้ท่านรักษาความร้สิกท่ีคในช้ันเรยนไค้ค้วย 
ให้ทบทวนบุคลิกของเด็กเม่ือท่านเตรยมบทเรยน อย่างไรก็ตามขอให้ระลกว่า เด็กแต่ละคนจะมอัตรา 
การพัฒนาการของเขาเอง ต่อไปนี้เป็นเพยงแนวทางทั่ว ๆ ไปเท่าน้ัน 
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เด็กอายส่ืขวบ 
เด็กอายูส่ีขวบเป็นช่วงท่ีสนใจอยากเอยากเห็น คำสองคำที่ใข้บ่อยมากที่สคคอคำถามว่า ทำไมุ แ ล ะ 

อยางไร เป็นช่วงท่ีมความกระสือรอรนและซนมาก ต่อไปนี้เป็นบุคลิกโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กอายุส่ีขวบ 
1. พวกเขาสามารถว่ิง กระโคค และปีนป่ายไค้เก่งขื ้นและมความทั ่นใปีมากกว่าต อนที่0ายุส า ม ข ว บ 

2. พวกเขาสามารถโยนหรอเตะลูกบอล และสร้างบ้านโคยใช้ตัวต่อไค้ 
3. พวกเขาชอบพูคคำพูคท่ีคล้าย ๆ กนน้ีคอ "หนูเคยทำส่ิงน้ันแล้ว หนูทำอย่างอ่ืนไค้คกว่าน้ีอีก,, 

4. พวกเขาชอบเล่นกับเด็กคนอ่ืน ๆ แต่ก็ยังไม่มความพร้อมทางสังคมท่ีจะเช้ากับกล่มไหญ่ ๆ 
5. แม้ว่า พวกเขาจะตองการและเห็นว่าจำเป็นท่ีจะมเด็กคนอ่ืน ๆ มาเล่นดวยกันุ แต่พวกเขาส่วนใหญ่ 

ก็มักจะเล่นตามลำพังเมื่ออยู่รวมกัน พวกเขาอาจจะเล่นหรือเต้นรำกับกลุ่มเมื่อมเสียงดน^ แต่พวก 

เขาจะไม่สนใจมากนักว่า เด็กคนอ่ืน ๆ กำลังเต้นรำหรือกำลังเล่นกันอย่างไร 
6. นอกจากนิสัยชอบถามคำถามมากมายแล้ว พวกเขายังสามารถพูดคยกับเด็กคนอ่ืน ๆ หรือกับผู้ไหญ่ 

ไค้ค้วย 
7. เน่ืองจากประสบการณ์ของพวกเขาส่วนมากมแต่อยู่เพยงภายในบ้าน ส่วนมากพวกเขาจงคุยเฉพาะ 

เร่ืองท่ีเก่ียวกับบ้านและครอบครัว เด็กอายุขนาคน้ีชอบเล่าให้คุณครูขอุงเขาฟิงถงครอบครัวของเขา 
พวกเขามักจะเล่าเรื่องของพวกเขามากกว่าที่จะฟิงเรื่องที่เพื่อนอีกคนหนึ่ง^ะเล่าพวกเขาชอ1J1JY1^ยน 

และกิจกรรมท่ีม่งเน้นไปในเร่ืองของครอบครัว 

8. พวกเขามชวิตอยู่เฉพาะกับปีจจบันหรือส่ิงท่ีกำลังเกิดข้ืนตอนน้ีเท่าน้ัน เร่ืองเม่ือวานและเร่ืองพร่งนี 
มความหมายน้อยมากสำหรับพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังแสดงความต่ืนเต้นอย่างมากต่อ 
เหตุการณ์ท่ีจะมาถงและเน่ืองจากพวกเขายังไม่สามารถเข้าใจความหมายของเวลาไค้อย่างเด็มท่ี พ ว ก 

เขาอาจถามบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต เช่น "มันเป็นพร่งน้ีหรือ?,, 

9. พวกเขาชอบท่ีจะฟิงนิทาน และบทกลอนของเด็ก พวกเขาชอบท่ีจะไค้ยนเร่ืองท่ีพวกเขาช่ืนชอบุ 
ครงแล้วครงเล่าโดยไม่ต้องมการเปล่ียนแปลงแม้แต่น้อย หลังจากท่ีไค้ยนเร่ืองแล้วพวกเขาชอบท่ี 
จะแสคงท่าทางตามบทบาทของคนในเร่ืองน้ัน 

10. พวกเขาสามารถเรยนรูท่ีจะสวคออนวอน หากให้ความช่วยเหลอสักเล็กน้อย 

เดกอายหาขวบ 
เด็กอายุห้าขวบค่อนข้างจะมความมั่นใจในตนเองมากขี้นและโดยทั่วไปมักจะทำอะ^หสายอย่าง^วย 
ตนเองแล้ว โคยท่ัวไปพวกเขาไค้เรยนรูแล้วว่า พวกเขาถูกคาคหวังให้ทำอะไรบางภายในบาน พวกเขา 
เล่นกับเด็กคนอ่ืน1ใค้คแต่'พวกเขาก็สามารถมความสนกสนาน1ไค้ตามลำพัง,ในหลายๆวิธเช่นการกระโดด 
ไปรอบ ๆ การวาครูป ต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมโคยทั่ว ๆ ไปของเด็กอายุห้าขวบ 
1. กล้ามเนอใหญ่ของพวกเขาก็ยังคงพัฒนาข้ีนเร่ือยๆ ตอนน้ีพวกเขาสามารถกระโดด ตลังกาและ 

กระโดดขาเคยวไค้พวกเขาสามารถลากเล่ือนหรือรถเทียมม้าค้วยความง่ายดาย 
2. กล้ามเน้ือเล็กของพวกเขาสามารถประสานกันและควบคมไค้ดข้ืน จงสามารถ ตัด ติดรูปภาพ 
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และระบายสิรูปภาพท่ีวาดไว้แล้วไค้แม้ว่า บางครงจะระบายสิไม่อยู่ในขอบเล้นท่ีวาดไว้น้ันก็ตาม 
และส่วนมากก็จะสามารถผูกเชอกรองเบ้าไค้ 

3. พวกเขาจะทำให้เราไว้ใจไค้มากข้ีนและจะเป็นตัวของตัวเองมากข้ีนกว่าตอนอายูส่ีขวบ พวกเขามัก 
จะช่วยท่ัว ๆ ไปในบ้านและจะมิความสุขเม่ือพวกเขาสามารถทำงานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ 

4. พวกเขารความต้องการท่ีจะ!จริง ๆ เม่ือพวกเขาถามว่า "น่ันรไว้สำหรับทำอะไรครบ?,, หรอท่ีจะ 
ถามว่า,,อันน้ีทำงานไค้อย่างไรคะ?,,พวกเขาต้องการคำตอบท่ีคิคให้ดเสิยก่อนและเป็นคำตอบท่ีเป็น 
ความจริง และเราก็ควรจะตอบเขาเช่นน้ันจริง ๆ ในภาษาและในรายละเอยคท่ีพวกเขาจะสามารถ 
เข้าใจไค้ 

5. พวกเขารักคุณครูและคิดว่า เป็นสิทธิพิเศษท่ีจะไค้น่ังข้าง ๆ คุณครู พวกเขาจะคใจเม่ือคุณครู 
ขอให้พวกเขาช่วยในบทเรยนโดยการชูรูปภาพ หเอการกระทำอย่างอ่ืนท่ีเป็นการช่วยครู 

6. พวกเขาชอบทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และชอบการแสดงละครท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับบ้าน 
และครอบครัว 

7. พวกเขาชอบท่ีจะไคยนและเล่านิทานและเร่ืองต่าง ๆ และพวกเขาก็จะขอให้เล่าเร่ืองเดิมน้ันซาแล้ๆ 
ซาเล่า การทำส่ิงซ้ํา ๆ ซาก ๆ เป็นวิธการเรยนรูส่วนใหญ่ของพวกเขา บางครงพวกเขาก็สามารถ 
เล่าเร่ืองไค้เกอบใ3กคำเม่ือพวกเขาไค้เปิดหนาหนังสือน้ันหน้าต่อหนา 

8. พวกเขุาส่วนมากมความเป็นมิตรและใจอ่อน มิความรักเมตตาต่อผู้อื่นและชอบช่วยเหลอ แต่VIาก 
ไม่ไค้ค่ังใจของพวกเขา พวกเขาก็มักจะทะเลาะเบาะแว้งกัน 

9. พวกเขาชอบท่ีจะไค้รับสิทธิพิเศษเพ่ือเป็นการแสดงว่า เขาใหญ่กว่า และเป็นผู้ใหญ่กว่า 
10. พวกเขามักมิความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนั่งในช่วงเวลาสักสิบถงสิบสองนา^ แล้วก็จะเปล่ียน 

ความสนใจไปยังอกเร่ืองหน่ังอย่างรวดเร็ว พวกเขาเร่ิมคิดว่า พวกเขาเป็นผู้ใหญ่เกินไปท่ีจะเล่น 
กิจกรรมนี้วมิอ และดังน้ันพวกเขาจงต้องการกิจกรรมของเด็กท่ีโตกว่า หรอกจกรรมท่ีเป็นการพัก 
ผ่อนหย่อนใจ 

11. พวกเขาอาจแสคงความต้องการท่ีจะเล่นกับของเล่นท่ีคนอ่ืนเขากำลังเล่นอยู่ให้ท่านจัดการกับป็ญเ1ๅ 
เช่นน้ีค้วยความระมัดระวัง โดยการสอนพวกเขาให้!'จักผลัดเปล่ียนกันเล่น 

12. พวกเขาชอบกลุ่มท่ีเล็กมากกว่ากลุ่มท่ีใหญ่ พวกเขาชอบเล่นกับเพ่ือนท่ีเขาคิดว่า เป็นเพ่ือนท่ีดท่ีสุด 
แม้เพยงคนเคยวคกว่าเล่นกับคนสิบคนเป็นกลุ่ม 

13. พวกเขายังไม่ไค้เริยนรู้ทจ ะแยกแยะระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง คงนันเด็กคนหน่ังอาจจะ 
พูดว่า นาฬิกาของเขาทำค้วยทองคำ และคุณพ่อของเขาก็ตัวใหญ่กว่าคุณพ่อของคนอ่ืน ๆ หรือปลา 
ที่เขาจับไค้นั้นยาวเหลอเกิน สิ่งนี้เป็นคำพูดที่ถอเป็นสิ่งธรรมดาในชวตของเด็ก ซึ่งต้องใช้เวลา 
สำหรับเด็กที่จะเรยนรูระหว่างอะไรคอความจริงและอะไรที่ไม่ใช่คๆามจริง คำพูดเหล่านี้จะผ่านไป 
เม่ือพวกเขาพัฒนาข้ีน 

14. พวกเขาเป็นผู้กระหายท่ีจะเรยนรู พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นส่ิงท่ีเป็นจริงมากสำVIรับพวกเขา พวก 
เขาสนใจในเรื่องของพระองค์มากและจะถามคำถามมากมายเกี่ยๆกับพระองค์ พวกเขาชอบการ 
สวดอ้อนวอนและช่วงอายูนฺอาจสามารถสวดอ้อนวอนไค้!คยไม่ต้องฐคนช่วย 
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เด็กอายุหกขวบ 
เด็กอายุหก,ขวบมการควบคุมร่างกายไค้ค'ขน และรพลังมากท่ีจะ'ไชไนการเรยนรู,ทักษะและพัฒนาส่ิงท่ีไค้ 
เรยนรูแล้วน้ันใบ้สมบุรณ์ขน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเรยนกระโดดเชอก เล้ียงลูกบอล ผิวปาก ตลังกา 
กลับโดยใช้มอท้ังสองยันพ้ืนและถบจักรยานไค้อายูหกขวบอาจจะมความยากในการใช้กล้ามเน้ือขนาด 
เล็กอยู่บ้าง แต่พวกเขาสามารถเรยนรูท่ีจะเขิยนตัวหนังสือ เขยนช่ือของตนเองและคำอ่ืน ๆ อกสองสาม 
คำต่อไปนี้เป็นบุคลิกโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กอายูหกขวบ 

1. ช่วงเวลาความสนใจของพวกเขายาวขื้น แม้ว่า พวกเขาอยู่ไม่ค่อยน่ิงแต่ก็ยังสามารถจดจ่อในกิจกรรม 
ไค้นานเป็นเวลาสิบบ้าถงย่ีสิบนาที ซึ่งก็ขื้นอยู่กับความสนใจของพวกเขาค้วย 

2. พวกเขาชอบท่ีร่างกายจะไค้เคล่ือนไหวหมดทุกส่วน เช่นการปีนค้นไม้ การเล่นกับเคร่ืองเล่นบน 
สนามหรอการว่ิงแข่งขันกัน 

3. พวกเขาชอบการเล่นเกมและการแข่งขันกันแบบสนุก ๆ ฉันท์มิตร ไม่จริงจังในหมู่เพ่ือน ๆ 
4. ความคิดเห็นของครูเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างสำคัญสำหรับพวกเขา พวกเขาอยากจะน่ังใกล้กับคุณครู และ 

ช่วยคุณครูถอรูปภาพ หรอเอาวิ'สดอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับไปเก็บไว้ท่ีบ้องสมค 
5. พวกเขายังคงชอบเร่ืองเล่าและนิทาน ชอบแสคงตามบทบาทต่าง ๆ ในละครหรอนิทานน้ัน ๆ และ 

ส่วนมากจะชอบใส่เสื้อผ้าของผู้ใหญ่ 
6. พวกเขามักจะใจค มิความรักเมตตาและชอบการปรองคอง จนถงเวลาท่ีพวกเขาไม่ไค้อย่างท่ีตองการ 

แล้ว ต่อจากนั้นก็จะชอบทะเลาะเบาะแว้งกัน 
7. พวกเขาชอบงานเล้ียง 
8. พวกเขาสามารถกระโคด ควบม้า และกระโคคไค้คมาก พวกเขาชอบใช้ทักษะเหล่าน้ีในการเล่นของ 

พวกเขา 
9. พวกเขามิความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อความประพฤติว่าแบบไหนเป็นความประพฤติท่ีคและแบบ 

ไหนเป็นความประพฤติท่ีไม่ค 
10. ศรัทธาของพวกเขาในพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์กำลังเพ่ิมข้ืน เด็กอายูหกขวบส่วนมาก 

สามารถสวคล้อนวอนไค้เองตามลำพังหากเขาเคยมิประสบการณ์มาก่อนจากท่ีบ้านหรอในบ้องเรยน 
อื่น ๆ 

เด็กอายุเจ็ดขวบ 
เด็กอายูเจ็ดขวบยังมิความใกล้ชิดกับบิดามารดาของเขาอยู่ และยังค้องการความซาบซ้ืง ค้องการความ 
รักและความสนใจความเห็นอกเห็นใจจากบิดามารดา แต่พวกเขาเริ่มที่จะมิความลัมพันธ์กับผู้คนและ 
สถานการณ์นอกบ้านมากข้ืน พวกเขามิรสนิยมของตนเองและค้องการไค้รับการยอมรับท่ีจะตัดสินใจเพ่ือ 
ตัวของพวกเขาเอง พวกเขามิชิวิตชวา กระตอรอรน และมิความสนใจอย่างมากในชิวิตของพวกเขา พวก 
เขาสำรวจกิจกรรมทุกอย่าง และชอบกิจกรรมท่ีทำใบ้พวกเขามิความสนุกสนานแม้จะทำซ้ํา ๆ กันก็ตาม 
ต่อไปนี้เป็นบุคลิกโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กอายูเจ็ดขวบ ะ 
1. พวกเขาสามารถควบคุมกล้ามเน้ือใหญ่ไค้คิข้ืน พวกเขาสภาพเรยบร้อยมากข้ืน มิความรวดเร็วและ 

มิความคล่องแคล่วมากขื้น 
2. พวกเขากำลังพัฒนาการควบคุมกล้ามเน้ือเล็ก พวกเขาสามารถเขยนไค้ง่ายข้ืน และถูกค้องย่ิงข้ืน 
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3. ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมที่ต้องออกแรง ซึ่งจะเล่นไค้ซํ้าแล้วซาเล่าไม่เคยเบื่อหน่าย 
4. พวกเขามพลังงานมากแต่ก็เหน่ือยง่าย ๆ ควย เวลาหยุคพักจงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับพวกเทท 
5. พวกเขามักจะอยู่น่ืง ๆ ไม่ไค และมักจะกระลับกระส่าย 
6. พวกเขาชอบสะสมส่ิงของต่างๆ และชอบท่ีจะพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองน้ี พวกเขาชอบท่ีจะคุยให้คนอ่ืนฟิง 

ถงเร่ืองท่ีพวกเขาไต้ทำเองหรอแม้ทำเป็นกลุ่ม 
7. ช่วงเวลาแห่งความสนใจของพวกเขาก็พัฒนาขี้นต้วย เด็กในช่วงวัยน้ีสามารถทำกิจกรรมให้สำเร็จ 

ไต้เป็นช้ินเป็นอันมากข้ีนหากเป็นส่ิงท่ีพวกเขาสนใจแม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เวลานา'นย่ีสิบถงย่ีสิบห้า 
นาทิก็ตาม พวกเขายังคงต้องการให้มการเปล่ียนแปลงกิจกรรมในบทเรยนต่าง ๆ ต้วย 

8. พวกเขาเร่ิมติดต่อกับเพศตรงกันข้ามนอยลง 
9. พวกเขาบังคับคนอ่ืนและเอาแต่ใจตนเองน้อยลง 

10. พวกเขาเร่ิมเป็นตัวของตัวเองมากข้ีน และมิเหตุผลในความคิดของพวกเขามากข้ีน 

11. พวกเขา!มากขี้นว่า อะไรถูกอะไรผิค และค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ'ผู้ท่ีไม่ไต้ทำในส่ิงท่ีพวกเขา 
คิคว่า ถูกต้อง 

12. พวกเขารอคอยการไค้รับบ,พติศมา 

13. พวกเขาสามารถสวคออนวอนตามลำพังไต้ และมักหวังว่า จะต้องมคำตอบต่อการสวคออนวอนของ 
พวกเขาในทันทํทันใคน้ัน 

14. พวกเขามักมความภูมิใจเม่ือตัวเขาเองสามารถอคอาหารไต้อย่างน้อยท่ีสุคหน่ืงม้ือในวันอาทิตย์อค 
อาหาร และพวกเขาสามารถจ่ายส่วนสิบ 

คำแนะนำพิเศษสำหรับ 
เด็กผู้ท่ึมความบกพรํอง 
ทางรางกายหรือ 
พิการในชน!รยน พระผู้ช่วยให้รอคทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราในการแสคงความเสิกสงสารต่อผู้ท่ีพิการ เม่ือพระองค์ทรง 

เสด็จเย่ียมชาวนไฟหลังจากการแนคนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า ะ 
"มคนใดท่ีเจ็บป่วยอยู่ในบรรดาพวกเจาไหม? จงนำเขามาท่ีน่ี มคน,ใดท่ีเป็นง่อยหรอตาบอด หรอขาเสิย 
หรอพิการหรอเป็นโรคเร้ือน หรอท่ีเห่ียวแห้ง หรอท่ีหูหนวก หรอท่ีมิทุกข์ใด ๆ ไหม? จงนำเขามาท่ีน่ี 
แล้วเราจะรักษาเขา เพราะเรามความเมตตาสงสารเจ้า,, (3 นไฟ 17:7) 
ในฐานะท่ีท่านเป็นครูปฐมวัยท่านอยู่ในฐานะท่ีจะแสดงความเมตตาสงสารไต้อย่างคิ แม้ว่าท่านจะไม่ไต้ 
รับการอบรมในการเป็นผู้ช่วยมออาชพ แต่ท่านก็สามารถเข้าใจและเล้ียงดูเด็กผู้ท่ีพิการให้ไต้รับความเอา 
ใจใส่ห่วงใย ความเข้าใจและความปรารถนาท่ีจะให้แต่ละคนในช้ันเรยนไต้มส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ 
เรยนรูน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญย่ิง 
เด็กท่ีพิการก็สามารถรับการสัมผัสทางวิญณาณไคไม่ว่าพวกเขาจะมระดับความเข้าใจแค่ไหน หรอแม้ว่า 
พวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมท้ังหมคต้ังแต่ต้นจนหมคเวลาของปฐมวัยไค้ก็ตาม พวกเขาก็ยัง 
ต้องการที่จะเข้าร่วมแม้เป็นเพิยงระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือสัมผัสพระวิญญาณ อาจต้องมิคนอยู่กับเขาซ่ึงเป็น 
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คนท่ีมความรูสิกไวต่อความต้องการของเด็กในระหว่างช่วงเวลาของปฐมวัยในกรณท่ีเด็กอาจต้องการอยู่ 
ตามลำพังแยกจากกลุ่มท้ังหมด 
สมาชิกบางคนของช้ันเรยนอาจมปีญหาเก่ียวกับการเรยนรูเน่ืองจากสติปีญญาไม่สมประกอบ ปีญหาใน 
เร่ืองของภาษาและปีญหาการพูค สายตาไม่คหรอไม่ค่อยไค้ยน ปีญหาต่าง ๆ ทางคานความประพฤติ 
และสังคม ความเจ็บป่วยทางค้านจิตใจ ป็ญหาการเคลื่อนไหวของอวัยวะของร่างกาย หรอโรคท่ีทำให้ 
สุขภาพทรุดโทรมที่เป็นอยู่เรื้อรังมานาน บางคนอาจมปีญหาเร่ืองภาษาและการปรับตัวทางค้านวัฒนธรรม 
ที่เขาไม่คุ้นเคยและยังเป็นเรื่องยากสำหรับเขา ไม่ว่า แต่ละคนจะมสภาพปีญหาอย่างไรก็ตาม เด็กแต่ละคน 
ก็แสดงความต้องการอย่างเคยวกันนั่นคอ มความต้องการท่ีจะเป็นท่ีรักและเป็นท่ียอมรับ ต้องการที่จะ 
เรยนรู้พระกิตติคุณ ต้องการที่จะรูสืกถงพระวิญญาณและมส่วนร่วมในความสำเร็จ และท่ีจะรับใช้ผู้อ่ืน 
คำแนะนำต่อไปนสามารถช่วยท่านให้สอนเด็กที่มความบกพร่องทางร่างกายไค้ดังนี้: 

• ให้มองข้ามความบกพร่องน่ันแล้วหาทางรู้จักกับเขา ทำตัวให้เป็นธรรมชาติ เป็นเพ่ือนและให้รู้สิกถง 
ความอบอุ่น 

• ให้เ1ยนรู้ถงความเข้มแข็งและปีญหาของเขาในค้านต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง 
• ให้พยายามทุกอย่างเพ่ือสอนและเสือนสมาชิกในช้ันเรยนถงความรับผิคชอบของพวกเขาท่ีจะเคารพ 

สมาชิกทุกคนในช้ันเรยนช่วยสมาชิกของช้ันเรยนท่ีมผู้พิการให้เรยนรู้เพ่ือเป็นอย่างพระคริสต์ ตลอค 
เวลาของช้ันเรยน 

• หาวิธท่ีคท่ีสุคเพ่ือการสอนเด็กโคยการปรกษากับบิคามารคาของเด็กน่ัน กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว 
และหากเห็นว่า เหมาะสมก็ให้ปรกษากับเด็กคนน่ัน 

• ก่อนที่จะเรยกเด็กที่พิการให้อ่านอะไร หรอให้สวคอ้อนวอน หรอให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใคอย่างหน่ืง 
ให้ถามเขาก่อนว่า เขารู้สิกอย่างไรเก่ียวกับการมส่วนร่วมในช้ันเรยนน่ัน เน้นถงความสามารถและ 
พรสวรรค์ของเด็กทุกคน และมองไปในทางท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถมส่วนร่วมค้วยอย่างสบายใจ 
และไค้รับผลสำเร็จ 

• ให้ปรับการสอนบทเรยนและบรรยากาศทางค้านกายภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละ 
คนผู้ท่ีพิการ 

วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการสอนเด็กที่พิการมอยู่ที่ศูนย์จำหน่าย (ดู "Materials for Those with 
Disabilities") ในแคตตาล็อคของศูนย์จำหน่าย 

การปฏิบฅตอเด็ก 
ที่มืฟ้ญหาจาก 
การถูกทำรัาย ในฐานะท่ีท่านเป็นครูท่านอาจรู้ว่า เด็กบางคนในช้ันเรยนของท่านมปีญหาเน่ืองจากถูกทำร้ายทางค้าน 

ร่างกายและจิตใจ หากท่านมความเป็นห่วงเก่ียวกับเด็กในช้ันเรยนของท่าน โปรคปรกษากับ!พิฑรของ 
ท่าน ในระหว่างท่ีท่านเตรยมเพ่ือเสนอบทเรยนและในตอนท่ีเสนอบทเรยนให้สวคอ้อนวอนเพอขอการ 
นำทางและการทรงนำ ช่วยเด็กแต่ละคนในชั้นเรยนของท่านให้รู้สิกว่าเขาหรอเธอเป็นลูกที่มีท่าของ 
พระบิคาบนสวรรค์และพระบิคาบนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเขาแต่ละคน และทรงต้องการ 
ให้พวกเขามความสุขและปลอคภัย 
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บทท่ี 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต,ละคนให้เรยนเว่าการเสือกส่ิงคสามารถช่วยพวกเขาทำตามพระเยซูคริสต์ไค้ 

การเตรึยม 1. เตรยมป้ายช่ือท่ียังไม่ไค้เขยนอะไร หรอแถบกระดาษสำหรับติดหนาอกเส้ือสำหรับเด็กแต่ละคน และ 
สำหรับตัวท่านค้วยหนึ่งชิ้น ให้เขิยนช่ือของท่านบนป้ายช่ือน้ัน แต่ยังไม่ต้องเขยนช่ือคนอ่ืนใส่ในป้าย 
ที่เหลอ 2. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เสือกทางถูก" {เพลงเด็กหน้า 82) เนอเพลงมอยู่ในตอนทำยของ 
คู่มอนี้ 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคํมภรไบเบิล 
ข. ดินสอเท่ยนหรอดินสอสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. เทปหรอเข็มซ่อนปลายสำหรับเด็กแต่ละคน 
ง. โล่ ลสด. สำหรับเด็กแต่ละคนเพื่อให้ระบายสี โล่มอยู่ในตอนต้นของคู่มอน้ี 
จ. แหวน ลสด. สำหรับเด็กแต่ละคนผู้ที่ยังไม่ไค้รับในปีที่แล้ว 
ฉ. รูปภาพ 3-1 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังถวายบัพติศมาแค่พระเยซู (62133; ชุดภาพพระกิตติ-

คุณ 208) 
4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ใหเกึยรติช่ือฉ้น 
แนะนำตัวท่านกับเด็ก ๆ บอกพวกเขาว่าท่านช่ืออะไรและแสดงป้ายช่ือของท่านให้พวกเขาดูแจกป้าย 
ชื่อและดินสอเท่ยนหรอดินสอให้กับเด็กแต่ละคนแล้วให้พวกเขาเขยนชื่อบนป้ายชื่อนั้น ช่วยเด็กคนที่ 
เขยนช่ือตนเองไม่ไค้ให้ติดป้ายช่ือไว้กับอกเส้ือของพวกเขาค้วยเทปหรอเข็มซ่อนปลาย 

• ทำไมชื่อจงมความสำคัญ? (ช่วยให้เด็กเขาใจว่าช่ือทำให้รูว่าเราแต่ละคนเป็นใครเพ่ือแยกให้เห็นว่า 
เป็นตัวเราเองไม่ใช่คนอ่ืน) 

ให้พูดช่ือของบุคคลท่ีเด็กเจักและมความเคารพโดยออกเสียงหลาย ๆ คร้ัง เช่นช่ือคุณพ่อคุณแม่ของ 
พวกเขา ชื่อของอธิการ ชื่อผู้สอนศาสนา และช่ือประธานของศาสนาจักรฯ ถามพวกเขาว่าพวกเขาคิด 
อย่างไรเม่ือพวกเขาไค้ยินช่ือใดช่ือหน่ึง และว่าพวกเขารูสิกอย่างไรกับช่ือของบุคคลเหล่าน้ัน ช่วยให้ 
เด็ก ๆ เข้าใจว่าช่ือแยกเราแต่ละคนออกจากคนอ่ืน เม่ือเด็กรูจักช่ือของใครเขาสามารถคุ้นเคยกับช่ือ 
และรูว่าบุคคลน้ันเป็นคนมลักษณะและท่าทางอย่างไร 
ให้เด็กแต่ละคนพูดช่ือของตนออกเสียง 
• หนูอยากให้คนอ่ืนคิดอย่างไรเม่ือพวกเขาไค้ยินช่ือของหนู? 
• หนูจะทำให้ช่ือของหนูเป็นเคร่ืองหมายแสดงถงส่ิงท่ีด็ไค้อย่างไร? 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรืยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เลือกส่ิงดี 
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กิจกรรม 

เร่ืองเล่า 

เพลง 

การสนทนา 

ให้เด็ก ๆ แนะนำหลาย ๆ วิธที่พวกเขาสามารถให้เกิยรติหรอ!'สิกคเกี่ยวกับชื่อของพวกเขาเช่นการม 
ส่วนร่วมในการทำงาน การแสดงความรัก การเป็นคนสุภาพ การมความซ่ือสัตย์การเช่ือหัเงบิคามารคา 
การเช่ือฟิงพระบัญญัติและเช่ือหัเงกฎระเบยบและกฎหมาย บอกเด็ก ๆ ว่าเราจะรูสีกคเกี่ยวกับตัวเราเอง 
เม่ือเราไค้เสือกส่ิงคและผู้คนก็จะคิดถงส่ิงดเม่ือพวกเขาไดยนช่ือของเรา 

การเลอกส่ิงดช่วยใหฉันรูสึกดเก่ืยวกับช่ือของฉน 
แสดงโล่ ลสด. ซึ่งมอยู่ค้านหนำของคู่มอนี้ 
• ลสด. เป็นคำย่อของอะไร? (เสือกสิ่งค) 
อธิบายว่า โคยการเสือกส่ิงคเด็ก ๆ จะร้สีกคเก่ียวกับช่ือของพวกเขา ให้พวกเขาพูดคำว่า เลอกสิ่งค ซา 
กับท่าน 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับเด็กชายผู้ค้องตัดสินใจในการเสือกท่ีสำคัญ ะ 
รณช่ยและเพ่ือนของเขาช่ือคนํยกำลังเล่นกันท่ีสนามหญ้าของเพ่ือนบ้าน ซึ่งไม่มใครอยู่บ้านเด็กชายทั้งสอง 
สนุกสนานกับการเล่นเคร่ืองเล่นหลายอย่าง ในขณะท่ีพวกเขาผลัคกันไกวชิงช้า ปรากฏว่าชิงช้าไค้ขาค 
และตกลง รณชัยและคนัยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรค คังนี้นพวกเขาจงพากันวิ่งหน และหวังว่าคงจะไม่ม 
ใครเห็น 
รณชัยร้สีกเสียใจท่ีเขาและคนัยทำให้ชิงช้าขาค เขาคิคถงเร่ืองน้ีบ่อย ๆ เกือบตลอดวันแต่เขาไม่สามารถ 
ตัดสินใจไค้ว่าจะทำอย่างไรค เช้าวันต่อมาเม่ือรณชัยต่ืนข้ีนเขาก็นกข้ืนมาไค้ว่า ลสด. หมายความว่าอะไร 
รณชัยไค้พูดคำน้ีซ่ึงเขาไค้เรยนในช้ันเรยนปฐมวัยว่า "เสือกส่ิงค" และแล้วรณชัยก็คิคถงเรื่องชิงช้าของ 
เพ่ือนบ้าน 

เขารบแต่งตัวโคยเร็วแล้วไปท่ีบ้านของเพ่ือนบ้าน เขาหยูคอยู่ท่ีข้างนอกสักครู่เพราะร้สีกกลัวเล็กน้อย 
ที่จะเคาะประดู ในท่ีสุคเขาก็เคาะ 

เม่ือคุณแม่ของบ้านน้ันมาท่ีประตู เขาไค้เล่าให้เธอหัเงว่าไค้เกิดอะไรขน ในขณะท่ีเขาเล่าเร่ืองชิงช้าน้ัน 
เธอไค้แงเงยบ ๆ เม่ือเล่าจบเธอเอามอวางไว้บนบ่าของเขาและถามว่าเขาช่ืออะไร เขาบอกเธอว่าเขาช่ือ 
รณชัย เธอมองดูตาเขาแล้วพูดว่า "รณชัย เม่ือไรก็ตามท่ีฉันเห็นหนูหรอคิดถงช่ือของหนู ฉันจะคิดถงคนที่ 
ซื่อสัตย์" 
• รณชัยไค้เสือกท่ีจะทำอะไร? 
• อะไรช่วยให้รณชัยตัดสินใจเช่นน้ัน? 
แสดงโล่ ลสด. ให้เด็ก ๆ ดู 
• การเสือกส่ิงคช่วยให้รณชัยมช่ือคอย่างไร? 
ร้องเพลง "เสือกทางท่ีถูก" กับเด็ก ๆ โคยออกเสียงคัง 
พระเยซูคริสต์ทรงตองการใฟ้ฉนเลอกส่ิงด 
อธิบายว่า ท่านกำลังคิดถงชื่ออกชื่อหนึ่ง ซื่งเป็นชื่อของคนที่ค้องการให้พวกเขาเสือกสิ่งค ช่วยเด็ก ๆ 
ให้ทายว่าท่านกำลังคิคถงช่ือของใครในขณะท่ีท่านกำลังให้คำบอกใบ้เช่น-
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บทท 1 

การสนทนารปภาพ 

ประจักษพยานของครู 
เพลงและแหวน 

1. พระองค์ทรงรักเรา 

2. พระองค์ทรงสอนเราว่าจะเสือกส่ิงคไค้อย่างไร 

บอกเด็ก ๆ ว่าคนที่ท่านกำลังคิคถงอย่นั้นคอพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสอนเราว่าให้เสือกส่ิงคเสมอ 
พระองค์ทรงสอนเราค้วยว่าให้เรารับบ,พติศมาในวิธเคยวกับท่ีพระองค์ทรงรับบัพติศมา 
• หนูจำอะไรไค้บ้างเก่ียวกับการบัพติศมาของพระเยซู? 
แสคงรูปภาพ 3-1 ยอห์นผู้ถวายบ,พติศมากำลังถวายบัพติศมาแค่พระเยซู ให้อ่านส่วนแรกของมัทธิว 3:16 
ให้หยุคเม่ืออ่านคำว่า เสด็จข้ืนจากนาอธิบายว่า พระเยซูทรงไค้รับการบัพติศมาโคยการจุ่มลงไปในน้ัา 
ทงตัว ซึ่งหมายความว่า พระองค์จะทรงถูกจับให้จมลงในน้ํา 
• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงตองการให้หนูไค้รับการบัพติศมาโคยวิธอย่างไร? (โคยการจุ่มลง 

ไปในนาทงตัว คังเช่นพระเยซูไค้ทรงถูกกระทำ) 

ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาอายุเท่าไร ชี้ให้เห็นว่า เม่ือเด็ก ๆ อายุไค้ครบแปคขวบพวกเขาก็จะมอายุมากพอ 
ที่จะไค้รับบพติศมา พวกเขาก็จะมความรับผิคชอบสำหรับการเสือกของพวกเขาค้วย โคยการรับบัพติศมา 
และโคยการเช่ือทัเงพระบัญญัติ ก็เท่ากับพวกเขาไค้เสือกสิ่งค 

• ทำไมจงเป็นการสำคัญที่จะไค้รับบัพติศมา? 
• การไค้รับบัพติศมาเป็นการแสคงว่าท่านไค้เสือกทางท่ีถูกต้องอย่างไร? 
อธิบายว่า เม่ือพวกเขาเสือกท่ีจะรับบัพติศมา ก็เป็นการเสือกที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของ 
พระเยซูคริสต์และรับเอาพระนามของพระองค์ พวกเขาสัญญาท่ีจะทำให้ช่ือของพวกเขาเองเป็นตัวแทน 
ของพระองค์ พวกเขา'ไค้สัญญาว่าจะพยายามเป็น เห มอนพระองค์และจะทำส่ิงท่ีพระองค์'V)รงกระทำช่วยให้ 
เด็ก ๆ เข้าใจว่าโดยการเสือกทำส่ิงท่ีคจะทำให้พวกเขารูสืกคต่อช่ือของพวกเขาเอง และจะเป็นการถวาย 
เก็ยรติแค่พระนามของพระเยซูและช่ือของศาสนาจักรฯ 
แสดงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ ถงความสำคัญของการเสือกส่ิงดเสมอ 

ช่วยเด็ก ๆ ร้อุงเพลงของชั้นเรยน "เสือกทางถูก" แล้วให้แหวน ลสด. กับเด็กคนที่ยังไม่ไค้รับในปีที่แล้ว 
เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่า 
นี้ ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เชิญเด็กแต่'ละคน,ให้เล่าถงเร่ืองท่ี'พวกเขาไค้เสือกส่ิงคและ,ให้อธิบายว่า เธอหเอเขาเสกอย่างไรเมื่อไค้ 

เสือกเช่นน้ัน 

2. ให้เด็กแต่ละคนระบายสิ โล่ ลสค. ที่มอย่ค้านหน้าของคู่มอนี้ 
3. ให้เด็ก ๆ วาดภาพว่าพวกเขาสามารถเสือกส่ิงคไค้อย่างไร 
4. ให้เด็ก ๆ ผลัดกันแสดงท่าทางว่าพวกเขากำลังทำงานบ้านประจำวัน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาไค้ 

มอบหมายให้ และให้พวกเขาอธิบายว่า การทำส่ิงน้ีเป็นการเสือกส่ิงค 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางใจเขาหรอเธอท่ีจะทำตามแผนของพระองค์ 
การเตรึยม 1. ศกษาเอบราแฮม 3:22-28 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. ทำป้ายติดอกเสื้อสำหรับเด็กแต่ละคนและสำหรับท่านด้วยหนึ่งอัน ดังตัวอย่างที่แสดงให้ด ูะ 

ที่ตรงกลางของป้ายของท่านให้เขิยนตัวอักษร ลล'ค. 
3. เตรยมท่ีจะสอนเพลง ''เสือกทางถูก,, ข้อที่สอง {เพลงเด็ก}iน้า 82) เน้ือเพลงมอย่ตอนทายของ 

คู่มอนี้ 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. ดินสอเทํยนหรอดินสอสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. เข็มซ่อนปลายหรอเทปสำหรับติดป้าย 
ค. โล่ ลสด. ซึ่งมอย่ที่ด้านหน้าของคู่มอ 
ง. ชอล์ก กระคาน และท่ีลบกระคาน (หรอสิ่งอื่นที่จะใช้เขยนได้) 
จ. รูปภาพ 3-2 พระบิคาบนสวรรค์ทรงประทานแผนให้เรา 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิค 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่าน,ใดกระตน1ให้'พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่าง,ในระหว่า'3สัปด™ท่ีผ่า,นม'า 

เราเป็นลูก ๆ ของกษัตริย์ผูยิ่งใหญ1 เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับพระราชโอรสของกษัตริย์ผูยงใหญ่พระองค์หน่ึง 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระตุน 
ความสนใจ 
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางใจเรา 
ว่าจะทาตามเ เผนของพระองค บทท่ี 



กาลคุรังหน่ึง มกษัตริย์พระองค์หน่ึงผู้ซ่ึงพระราชโอรสของพระองค์ คอเจ้าชาย ถูกคนจับไป และนำไป 
ยังที่ที่ไกลจากพระราชวังของพระองค์ 

ผู้ที่จับพระองค์ไปไค้พยายามบังคับเจ้าชายให้ทำสิ่งที่ผิด พวกเขาพยายามสอนพระองค์ให้เป็นคนท่ีไม่ม 
ความเมตตากรุณาต่อผู้คนท่ีอยู่รอบพระองค์ พวกเขาใช้ภาษาท่ีหยาบคายและพยายามทำให้พระองค์สบถ 
พวกเขาพยายามบังคับให้พระองค์โกหก หลอกลวง และขโมย พวกเขาพยายามบังคับให้พระองค์รับ 
ประทานอาหารและเคร่ืองค่ืมท่ีไม่ดต่อร่างกายแต่ไม่มแม้สักครงหน่ึงท่ีเจ้าชายจะทำส่ิงท่ีไม่คเหล่าน้ีในท่ี 
ลุfคเวลาไค้ผ่านไปหกเสือนของการกระทำที่ทารุณนี้ผู้ที่จับพระองค์ไปไค้ถามเจ้าชายว่า "ทำไมเจ้าชายจง 
ไม่ทำในส่ิงท่ีพวกเราค้องการให้พระองค์ทำ?" 
พระองค์ไค้ทรงตอบว่า "ฉันไม่สามารถทำในส่ิงท่ีคุณขอให้ทำไค้ เพราะว่าฉันเป็นโอรสของกษัตริย์และ 
พระบิดาของฉันไค้สอนฉันให้ทำในส่ิงท่ีถูกตอง ฉันเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์" 

การสนทนา อ?บายว่า เจ้าชายทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์และเป็นท่ีคาดหวังว่าเม่ือพระองค์ 
เจริญพระชนม์มายุข้ืนพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ 

บอกกับเด็ก ๆ ว่า บุตรของกษัตริย์พระองค์หนึ่งก็นั่งอยู่ในชั้นเรยนวันนี้ 
โคลง ขอให้เด็ก ๆ หัเงโคลงนี้อย่างตงใจเพื่อที่จะเข้าใจว่าใครคอบุตรของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ อ่านหรอช่วยให้ 

เด็กอ่านโคลงต่อไปน้ี ะ 
"ฉันเป็นบุตรผู้เกิดสูงศักดิ 
บิดาของฉันเป็นกษัตริย์ของสวรรค์และแผ่นดินโลก 
จิตวิญญาณของฉันเกิดในสถานชั้นสง 
บุตรที่รัก เจ้าชาย (หรอเจ้าหญิง) นน คอฉันเอง" 
(Anna Johnson, "I Am a Child of Royal Birth," Children's Friend, Oct 1959, p. 29) 
• ใครคอบุตรผู้เกิดสูงศักดิ? (เราแต่ละคน) 
• ใครคอกษัตริย์? (พระบิดาบนสวรรค์) 

ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเราแต่ละคนในชั้นเรยนเป็นเจ้าชายหรอเจ้าหญิง เราทุกคนเป็นบุตรของกษัตริย์ผู้ 
ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทงมวล พระบิดาบนสวรรค์ท่ีรักของเรา พระองค์ทรงต้องการให้เราทำส่ิงท่ีถูกต้อง 
เช่นเจ้าชายในเร่ืองน้ีไค้ทรงกระทำ 
พระบดาบนสวรรค์ทรงวางใจเรา 

กิจกรรมบนกระคาน เขยนคำว่า วางh บนกระคาน 

• คำว่า วางใจ หมายความว่าอย่างไร? 
อนุญาตให้เด็ก ๆ ตอบ 

เร่ืองเล่า • หนูเคยอยู่ในท่ีท่ีมดมิคไหม? 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ี ะ 
เม่ือชูซานอายุไค้เก้าขวบ คุณพ่อของเธอไค้พาเธอไปสำรวจถาที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน เม่ือพวกเขาไค้เข้าไป 
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ในถา ซูซานกลัวมากเพราะว่ามันมดและก็ดูแปลกลกลับ คุณพ่อของเธอช่วยให้เธอหายกลัว โดยการจับ 
มอเธอและพูดคุยกับเธอในระหว่างท่ีพวกเขาเดินเข้าไปข้างใน เขาสอนให้เธอใช้มอท้ังสองข้างคลำผนัง 
๓และเอาเทาค่อย ๆ เล่ือนไปตามพ้ืนท่ีไม่ราบเรยบน้ัน 

พวกเขาค่อย ๆ เคล่ือนไปทละนิด ๆ ในถ้ําท่ีมดมิคน้ัน ซูซานกลัวและอยากจะหันหลังกลับหลายครั้ง 
แต่คุณพ่อได้อยู่ใกล้ ๆ และคอยให้กำลังใจท่ีจะเดินต่อไป 
ซูซานมองเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นทางออกอกด้านหนึ่งของถํ้า ด้วยกำลังใจที่เต็มเปียมเธอได้ 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไปยังทางปากของถา และร้สีกถึงความภาคภูมิใจอย่างย่ิงในส่ิงท่ีเธอได้ทำ 
คุณพ่อของเธอยิ้ม แล้วคุณพ่อก็ถามเธอว่า เธอคิดว่าเธอจะเดินกลับไปทางเดิมท่ีเดินเข้ามาตามลำพังได้ 
หรอไม่ ซูซานร้สืกกลัวเล็กน้อยกับความคิคที่จะต้องเดินกลับทางเดิมตามลำพัง แต่เธอก็เต็มใจท่ีจะไป 
คุณพ่อของซูซานได้บอกว่าเธอจะทำได้อย่างปลอดภัยและเขาแสดงความมั่นใจมากในความสามารถที่ม 
อยู่ในตัวเธอว่าเธอจะสามารถทำได้ตามลำพัง เขายังบอกให้เธอม่ันใจด้วยว่าเขาจะรอเธออยู่ท่ีตรงทางออก 
ด้านนั้น 
ชูซานได้เดินกลับเข้าไปในถํ้าด้วยความระมัดระวังอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ คลำผนังถ้ําด้วยมิอท้ังสองและใช้ 
เท้าค่อย ๆ เคล่ือนไปตามพ้ืนตามท่ีคุณพ่อของเธอได้สอนเธอ ซูซานร้สืกตื่นเต้นอกครั้งหนึ่งในขณะที่ 
เธอค่อย ๆ เคล่ือนไปใกล้จะถึงทางออกน้ัน เธอมิความสุขมากเม่ือเธอได้เดินไปจนถึงทางออกของถ้ํา 
และไปยังแสงสว่างและมิคุณพ่อของเธออ้าแขนรอรับอยู่ 
บอกเด็ก ๆ ว่า เช่นเด็ยวกับท่ีคุณพ่อของชูซานได้สอนให้เธอหาทางออกของถ้ํา พระบิดาบนสวรรค์ก็ 
ได้ทรงสอนเราถงวิธหาทางท่ีจะกลับไปอยู่กับพระองค์อก เม่ือคุณพ่อของชูซานได้ให้ชูซานเดินกลับ 
เข้าไปในถ้ําอกคร้ังหน่ึงด้วยตัวของเธอตามลำพัง เขาวางใจว่าเธอจะคลำผนังถ้ําและไปตามพ้ืนเพ่ือท่ีจะ 
หาทางออก พระบิดาบนสวรรค์ของเราก็ทรงวางพระทํยในเรา ว่าเราจะเสือกสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเราจะสามารถ 
หาทางออกกลับไปหาพระองค์อก พระองค์ทรงรอคอยเรากลับไปหาพระองค์ 

การสนทนา • เราอยู่ท่ีไหน ก่อนที่เราจะมายังโลกนี้? (เราอาศัยอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ดู เอบราแฮม 
3:22-23) 

อธิบายว่าเรารักพระบิดาบนสวรรค์และเราก็ร้ว่าพระองค์ทรงรักเราด้วย เรามความสุขเม่ืออยู่ท่ีน่ัน พระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราว่า พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมอนพระองค์ และว่าพระองค์ทรงมิแผน 
ซึ่งจะช่วยเราให้ทำตามแผนได้สำเร็จ 

รูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-2 พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้แผนกับเรา และช้ีให้เห็นว่าพระเยชูทรงอยู่ท่ีน่ันกับเรา เรา 

ทุกคนอยู่ที่นั่นด้วย 
แผนของพระบิดาบนสวรรค์น้ันรวมถึงการสร้างโลกเพ่ือพวกเรา บนโลกเราจะเรยนร้ถึงความแตกต่าง 
ระหว่างส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิคและเรยนร้ท่ีจะเสือกว่าควรทำอะไรด้วยตัวของเราเองพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ร้ว่าพวกเราจะทำสิ่งที่ผิคแต่พระองค์ได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์เพื่อช่วยเราให้เอาชนะความผิดนั้น (ดู เอบ-
ราแฮม 3:24-27) 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงเสือกพระเยซูเพ่ือมาช่วยเราเพราะพระองค์ทรงเช่ือฟิง และทรงต้องการ 
ทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์พระบิดาบนสวรรค์ทรงเสือกพระองค์ให้เป็นผู้สร้างโลกสำหรับเรา 

เรามิพ่ีชายอกคนหน่ึงช่ือ ลซิเฟอร์ เขาต้องการให้เราทำตามเขาแทนท่ีจะทำตามพระบิดาบนสวรรค์ 
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แต่การทำตามลูซิเฟอร์จะไม่เป็นผลคอะไรกับเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบส่ิงน้ีคังน้ันจงทรงเสือก 
พระเยซูเพ่ือทำให้แผนของพระองค์สำเร็จ ซึ่งทำให้ลูซิเฟอร์โกรธ (ดู เอบราแฮม 3:27-28) 
• ลูซิเฟอรไค้ทำอะไร? (เขาไค้ชักชวนผู้คนเป็นอันมากให้ทำตามเขาแทนท่ีจะทำตามพระบิดาบน 

สวรรค์) 

• เราไค้เสือกท่ีจะทำตามใคร? (พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู อธิบายว่าเฉพาะผู้ท่ีเสือกทำตามพระ 
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูเท่านั้นจงไค้รับร่างกายผู้ที่เสือกทำตามลูซิเฟอร์ไม่ไค้รับร่างกาย) 

• เกิดอะไรข้ีนกับลูซิเฟอร์? (เขาถูกขับไล่ออกจากสวรรค์และเป็นท่ีเกันว่าคอซาตานหรือมารเขาไค้ 
พยายามท่ีจะล่อลวงเราให้ทำส่ิงท่ีผค อธิบายว่าเขายังคงพยายามท่ีจะทำให้เราทำตามเขาแทนท่ีจะ 
ทำตามพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู เช่นเคยวกับท่ีเขาเป็นเม่ือเขาอยู่บนสวรรค์กับพระบิดาบน 
สวรรค์) 

บอกเค็ก ๆ ว่าการเสือกทำตามพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูเป็นการเสือกที่ถูกต้องและพระบิดาบน 
สวรรค์กับพระเยซูคริสต์ทรงพอพระทัยกับการตัคสินใจของเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเสือก 
ทำตามแผนของพระองค์เมื่อเราอยู่บนโลกนี้เพื่อที่เราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์อก 

เราสามารถทำตามแผน,ของพระบิดาบนสวรรคโดยการเลอกสิงด 
เ ก ม อธิบายว่า ในแต่ละวันมหลายทางท่ีเราสามารถเสือกส่ิงคไค้ ช่วยพวกเขาให้เล่นเกม "พระบิคาบนสวรรค์ 

ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร?" 

ให้เด็ก ๆ แต่ละคนผลัดกันตอบคำถามต่อไปน้ี ให้เพ่ิมคำถามมากข้ีนตามจำนวนนักเรยนของท่านเพ่ือ 
ที่เด็กแต่ละคนจะไค้มโอกาสตอบคำถามว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไร ตั้งคำถามให้เหมาะสมกับชนเรยน 
ของท่าน 
1. พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร หากมคนหน่ึงท่ีฉันเหน่ือยมากและฉันต้องการนอน 

โดยไม่สวดอ้อนวอน? 
2. พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร หากฉันไค้สัญญากับคุณแม่ไว้แล้วว่าจะช่วยเรอ แต่ 

เพ่ือนคนหน่ึงของฉันไค้มาหาและชวนฉันเล่นแทนท่ีจะช่วยคุณแม่? 
3. พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร หากฉันพบส่ิงของท่ีเป็นของคนอ่ืน? 
4. พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร หากฉันไค้ทำของเล่นของเพ่ือนท่ีเขาชอบท่ีสุดชำรุด 

เสียหาย? 
5. พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร หากฉันไค้สัญญากับคุณแม่แล้วว่า จะกลับบานตาม 

เวลาท่ีไค้ตกลงกันไว้? 

เ พ ล ง แ ล ะ บอกเด็ก ๆ ว่าเนื้อเพลงของเพลง "เสือกทางท่ีถูก" ข้อที่สองนั้นไค้บอกเราถงวิธที่เราสามารถเสือกสิ่งด 
การสนทนา และแสคงให้เห็นว่าเรามค่าควรต่อความไว้วางใจของพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรงมต่อเราให้พวกเขา^งไน 

ขณะท่ีท่านไค้พูดข้อท่ีสองของเน้ือเพลงน้ี 
• เน้ือเพลงไค้บอกเราว่าเราสามารถทำอะไรไค้บ้างเพ่ือเป็นการเสือกส่ิงดิ? (สวดอ้อนวอนมศรัท^า กลับ 

ใจ และเชื่อฟิง) 

บทท 2 
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ให้เขยนคำเหล่าน้ีบนกระคาน หากมเด็กที่เล็กกว่าในชั้นของท่านให้ท่านพูคคำเหล่านี้ออกเสิยงคังและ1หั 
พวกเขาพูคตามท่าน ถามเด็ก ๆ ว่าคำเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร และห™จำเป็นก็ให้เพิ่มเติมข้อคิคเห็น 
ของพวกเขา ะ 
1. สวดอ้อนวอน หมายถึง การพูคคุยกับพระบิคาบนสวรรค์ ขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรทุกอย่างท่ี 

พระองค์ทรงประทานให้เราและทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลอเราในการเสือกส่ิงคิ 

2. มศรัทธา หมายถึง การเชื่อว่าพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราและจะทรงช่ๆยเหสือเรา 

3. กลับใจ หมายถึง การรูสิกเสืยใจสำหรับเร่ืองใคเร่ืองหน่ึงท่ีเราไค้ทำผิค ขอให้พระบิคาบนสวรรค์ให้ 
อภัยเราและท่ีจะไม่ทำมันอก 

4. เช่ือหัเง หมายถึง การทำส่ิงท่ีพระบิคาบนสวรรค์ทรงขอให้เราทำ 
• เนอเพลงใ5Jคว่าจะเกิคอะไรข้ืนหากเราไค้คำรงชวิตอยู่ตามคำสอนของพระเยซู? (เราจะมความสุข) 

ช่วยให้เด็ก ๆ เรยนรูคำเหล่าน้ีโคยการพูคซ้ําหลาย ๆ ครง แลัวให้รองเพลงน้ีจนจบกับเด็ก ๆ ท่านอาจ 
ต้องการลบคำที่เขยนไว้บนกระคานเมื่อเห็นว่าเด็ก ๆ เข้าใจแล้ว 
สรูป 

ป้าย แจกป้ายกระคาษ ดินสอเทิยนหรอดินสอให้เด็กแต่ละคนหากเห็นว่าพวกเขาสามารถเขิยนไค้ ให้อ่าน 
คำว่า,,พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางพระทัยในตัวฉันที่จะ-."ออกเสิยงตังเพื่อให้เด็กเขยนข้อความนี้ 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางพระทัยเราในการทำอะไร? (เสือกสิ่งค) 

ช่วยให้เด็กเข้าใจว่า เม่ือเราอายุไค้แปคขวบเราสามารถรับบัพติศมาเพราะเราโตพอท่ีจะรูจักส่ิงดิส่ิงไม่ค 
พระบิคาบนสวรรค์ทรงวางพระทํยว่า พวกเขาจะเสือกส่ิงค 

แสคงโล่ ลสด. ตามท่ีมอยู่ค้านหน้าของคู่มอน้ี ท่านอาจเตอนให้พวกเขาระลกถึงตัวอักษรที่มอยู่บน 
แหวน ลสด ของพวกเขา 

ช่วยให้เด็กที่มอายุมากเขิยนตัวอักษรย่อของคำว่า "เสือกส่ิงด,, บนกระคาน ให้เด็ก ๆ ดูป้ายของท่านที่ไค้ 
เขิยนตัวหนังสือใส่ไว้ท่ีตรงกลาง ช่วยพวกเขาให้เขิยนตัวหนังสือเหล่านี้บนป้ายของพวกเททหากพวกเขา 
สามารถเขิยนหนังสือไค้และช่วยกลัคป้ายน้ีไว้ท่ีอกเส้ือของพวกเขา 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานว่า เด็กทุกคนท่ีอยู่ในช้ันเรยนเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงฐอำนาจ 
มากกว่ากษัตริย์พระองค์ใดบนโลกน้ี พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางพระทัยในพวกเขาแต่ละคนท่ีจะทำส่ิง 
ที่ถูกต้องเพื่อที่พวกเขาสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์อกคเงหนึ่ง 
แนะนำให้เด็กคนท่ีจะสวดอ้อนวอนปิดให้กล่าวขอบพระทัยสำหรับพระบิดาบนสวรรค์ท่ีรัก ผู้ซึ่งวาง 
พระทํยในเราว่า เราจะทำส่ิงท่ีถูกต้อง 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเริยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับคร,, 
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บทท 2 

1. บอกเด็ก ๆ ว่าท่านจะเดินออกไปจากห้องสักครู่หนึ่ง แต่ก่อนท่ีท่านจะเดินออกไปให้ท่านกระซิบท่ีหู 
ของเด็กแต่ละคนเพ่ือให้ทำบางอย่าง ให้เด็ก ๆ รู้ว่าคำแนะนำที่ให้ทำบางอย่างนี้จะทำให้พระบิคาบน 
สวรรค์ทรงพอพระทํย บอกพวกเขาว่าหากพวกเขาต้องการท่าน ท่านก็จะอยู่ใกล้ ๆ บอกพวกเขาว่า 
ท่านจะมความสุขหากพวกเขาไคทำตามคำแนะนำของท่าน 
ให้กระซิบ "กอคอก หสับตา และคิคถงเร่ืองพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์" กับเด็กทุกคน 

ให้ออกไปจากห้องและยืนรออยู่ท่ีประตู อยู่ท่ีตรงน้ันสักสองสามนาท่ ในขณะท่ีท่านเข้ามาในห้อง 
ให้ขอบใจเด็กคนท่ีทำตามคำแนะนำของท่าน อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูไค้ทรงให้ 
คำแนะนำกับเราและพระองค์ทงสองทรงต้องการให้เราทำตามคำแนะนำเหล่านั้น หากเราทำตามเรา 
จะไค้กสับไปหาพระองค์อย่างปลอคภัยในวันหน่ึงข้างหน้า 

2. ให้เด็กแต่ละคนวาคหรอระบายสืรูปภาพสิ่งที่พวกเขาสามารถทำไค้เพื่อเป็นการทำตามแผนของ 
พระบิคาบนสวรรค์ 
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พระบัญญตช่วยเราให้เลือกส่ิงดี 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงประทานพระใปัญญัติแกํเราเพ่ือช่วยเราให้ 

ทำการตัดสินใจเสือกในสิ่งที่ถูกต้อง 
การเตรืยม 1. ศกษา โมไซยา 2:22 โดยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. ให้ทำสำเนาเอกสาร "พระบัญญัติป้ายบอกทาง" สำหรับแจกเด็กแต่ละคน (ซ่ึงมอยู่ท่ีตอนทายของคู่มอ 
นี้) ทำสำเนาอกแผ่นหนึ่งเพื่อเอามาติดกับกระดาษแข็ง ให้อ่านพระคัมภร์ท่ีเขยนอยู่บนเอกสารท่ีแจกน้ี 
และเตรยมอธิบายคำยากท่ีอยู่ในข้อความพระคัมภิร์น้ันให้กับเด็ก ๆ 

3. ให้คิดถงการเล่นเกม ล่าสมบัติ อย่างง่าย ๆ เพ่ือให้เด็กทำตามคำบอกใบ้ ป้ายหรอกระดาษชิ้นเล็ก ๆ 
ซึ่งชี้ทางไปยังสมบัตินั้น ซึ่งสมบัตินั้นอาจเป็น พระคัมภร'มอรมอน รูปภาพหรอแหวน ลสด. ก็ไค้ 

4. เตรยมรองเพลง"เสือกทางถูก"{เพลงเด็ก หน้า 82) เน้ือเพลงมอยู่ในตอนทำยของคู่มอน้ี และให้ 
เตรยมรองเพลง "รักษาพระบัญญัติ" {เพลงเด็ก หน้า 74) 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคัมภร'มอรมอน สำหรับเด็กคนที่สามารถอ่านไค้คนละหนึ่งเล่ม ให้เด็กคนท่ีสามารถอ่านไค้ช่วย 

ท่านในบทเรยนนี้ 
ข. เตรยมกระดาษ ชอล์ก และแปรงลบกระคาน (หรอส่ิงท่ีสามารถเขิยนไค้) 
ค. รูปภาพ 3-3 ชวิตในโลกก่อนเกิด รูปภาพ 3-4 เด็กชายคนหน่ึงกับลูกบอล 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรืยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิค 

ให้ติคตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ท่ีผ่านมา 

พระบญญตชวยเราใหเลอกส่ิงด 
กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ให้เด็ก ๆ ค้นหาสมบัติโดยการใช้คำบอกใบ้ตามที่ท่านไค้เตรยมไว้นั้น 
การนำเสนอของครู บอกเด็ก ๆ ว่าให้พวกเขาลองนกภาพว่า ท่านไค้ขอให้พวกเขาไปที่บ้านของใครคนหนึ่งเพื่อไปเอา 

กระดาษท่ีสำคัญมาให้ท่าน อธิบายว่าบ้านของคน ๆ นั้นอยู่ไกลมากและจะไม่มใครช่วยพวกเขาในการ 
หาทาง 
• อะไรจะช่วยหนูในการหาทางไปยังบ้านน้ัน? 
• หากทางท่ีจะไปไค้ทำเคร่ืองหมายหรอลูกศรไว้ หนูคิดว่าหนูจะไปถูกไหม? บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพระ 

บิดาบนสวรรค์ไค้ทรงส่งเรามาที่โลกนี้พระองค์ไค้ทรงส่งเรามาพร'อมกับงานที่ไค้มอบหมายให้ 
พระองค์ทรงต้องการให้เราหาทางกลับไปหาพระองค์ 
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บทท่ี 



รปภาพ 

การนำเสนอของคร 

เพลง 

กิจกรรม 

แสดงรูปภาพ 3-3 ชวิตในโลกก่อนเกิด 

• เราอาศัยอยู่ท่ีไหนก่อนท่ีเราจะเกิด? (อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์) 
• ทำไมเราจงจากพระบิดาบนสวรรค์เพื่อมายังโลกนี้? 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าเราได้จากพระบิดาบนสวรรค์เพื่อเราจะไค้รับร่างกายและมประสบการณ์และเรยนรูที่ 
จะเสือกส่ิงค 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนเพ่ือเรา ในการจากพระองค์และมาอาศัยอยู่บนโลกน้ีพระองค์ 
ทรงต้องการให้เรากลับไปอยู่กับพระองค์อก พระองค์ทรงทราบว่า หากเราเสือกได้อย่างถูกต้องเราจะได้ 
กลับไปอยู่กับพระองค์อกและการเสือกส่ิงคจะทำให้เรามความสุข 

พระองค์ทรงให้พระบัญญิตแก,เราท่ีช่วยให้เราตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
• พระบัญญัติคออะไร? (ส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราให้ทำ) 

• อะไรบ้างท่ีเป็นพระบัญญัติ? 
อธิบายว่า พระบัญญัติเป็นเหมอนเคร่ืองหมายจราจรตามถนนท่ีบอกให้เรารูทางท่ีจะไป มันจะบอกทาง 
ที่ถูกต้องให้กับเราเพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ 
ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "รักษาพระบัญญัติ" (เพลงเด็กหน้า 74) 

รักษาพระบัญญัต ิรักษาพระบัญญัติ 
พระตรัส ในน้ีปลอดภัย ในน้ีมสันติ 
พระองค์จะส่งพร พระองค์จะส่งพร 
คำสอนศาสดา รักษาพระบัญญัติพระตรัส 
ในน้ีสันติปลอดภัย 
แสดงแผนผัง "พระบัญญัติป้ายบอกทาง" ซึ่งท่านได้เตรยมไว้ ให้เล่าหรอบอกบางอย่างเก่ียวกับพระคัมภิร์ 
หรอท่ีได้แสดงไว้บนป้ายบอกทาง อธิบายว่า ท่านจะบอกสถานการณ์ให้แล้วให้เด็ก ๆ เป็นคนตัดสินใจ 
ว่า พระบัญญัติข้อใดบนป้ายบอกทางจะช่วยพวกเขาให้เสือกส่ิงดให้อธิบายคำท่ีคิคว่าเป็นคำยากทุกคำให้ 
กับเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ ให้เด็ก ๆ ผสัคกันช้ีไปท่ีพระบัญญัติข้อท่ีแสดงทางท่ีถูกต้อง โดยให้ช้ีไป 
ที่พระบัญญัติโดยไม่ให้ซํ้ากัน 

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่แนะนำให้ ะ 
1. หนูกำลังเดินกลับจากบ้านของเพ่ือนคนหน่ึง ในขณะน้ันมเพ่ือนอกคนหน่ึงได้พบหนู เขาได้ขอให้หนู 

เข้ามาในบ้านของเขาเพ่ือเล่นกัน แต่คุณแม่ของหนูได้ขอให้หนูตรงกลับบ้านและหนูก็ได้สัญญาท่ีจะ 
ทำตาม พระบัญญัติข้อใดจะช่วยหนูให้เสือกส่ิงท่ีถูกต้อง? 

2. หนูได้ทำงานพิเศษให้คุณพ่อคุณแม่และได้เงินค่าจ้างเพ่ือเอาไปซ้ือลูกบอล ที่ร้านรลูกบอลขายลคราคา 
แต่หนูก็ยังมเงินไม่พอท่ีจะซ้ือได้ นอกจากจะยมจากเงินส่วนสิบ พระบัญญัติข้อใดจะช่วยให้หนูเสือก 

สิ่งด? 
3. เวลาดกแล้วและทุกคนก็เพ่ืงจะกสับมาถงบ้าน หนูเหน่ือยและอยากจะเข้านอน และแล้วหนูก็คิคข้ีน 

มาได้ว่าครอบครัวลมสวดอ้อนวอนด้วยกันก่อนนอน พระบัญญัติข้อใดจะช่วยหนูให้เสือกส่ิงด? 
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4. เพ่ือนสนิทของหนูชวนไปดูภาพยนตร์ในวันอาทิตย์ หนูอยากดูภาพยนตร์น้ันมานานแล้วพระบัญญัติ 
ข้อใคที่จะช่วยให้หนูเสือกสิ่งค? 

5. หนูกำลังเล่นกับเพ่ือน เด็กคนหนงซ่ึงชอบล้อเลยนโดยการเรยกหนูค้วยช่ือต่าง ๆ นานา อยากจะมา 
เล่นค้วย พระบัญญัติข้อใคท่ีจะช่วยให้หนูเสือกส่ิงค? 

6. หนูอยู่กับเพ่ือนคนหนง และต้องการให้หนูค่ืมเคร่ืองค่ืมท่ีมแอลกอฮอล์ซ่ึงไค้,นามาจากบ้านคุณพ่อ 
คุณแม่เคยสอนหนูว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ค พระบัญญัติข้อใคจะช่วยให้หนูเสือกส่ิงค? 

ให้ชมเชยพวกเขาสำหรับคำตอบท่ีคของพวกเขา 

บอก!ด็เก ๆ วา การเลอกสิ่งดสามารถทำใหเราเสึกสี 
การสนทนา ให้ทบทวนสถานการณ์ท่ีกล่าวน้ันโดยถามคำถามมากข้ืน ตัวอย่าง คำถามต่อไปนี้และการสนทนาสามารถ 

มาจากสถานการณ์สองข้อแรก 

1. หนูคิคว่าหนูจะรูสิกอย่างไรหากหนูกลับบ้านตามท่ีคุณแม่ไค้ขอแทนท่ีจะไปเล่นตามท่ีเพ่ือนชวน? 

หนูอาจจะสนุกท่ีไค้เล่นกับเพ่ือน ในขณะท่ีกำลังเล่นอยู่เท่าน้ัน หนูจะรู้สีกไม่คไม่มิความสุขท่ีไค้ผิด 
สัญญากับคุณแม่ แมว,ามันเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะเสือกส่ิงคและทำส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ไค้ทรงขอให้หนูทำ 
อย่างไรก็ตามหากหนูไค้ทำ หนูจะรูสีกคอยู่ภายใน หนูจะรูสิกคเก่ียวกับตัวเองสำหรับการเสือกท่ีหนู 
ไค้ทำ 

2. หนูคิคว่าหนูจะรูสิกอย่างไรหากหนูไค้ซ้ือลูกบอลโคยใข้เงินส่วนสิบ? หนูคิดว่าหนูจะรู้สีกคเม่ือไค้เล่น 
กับลูกบอลนั้นไหม? 

หนูอาจสนุกท่ีไค้เล่นบอลกับเพ่ือน แต่หนูจะรูสิกไม,คกับตัวเองเพราะหนูไม่ไค้เสือกท่ีจะจ่ายส่วนสิบ 
ตามท่ีพระบิคาบนสวรรคไค้ทรงบัญชา 

ให้ทบทวนสถานการณ์อ่ืน ๆ ในทำนองเคยวกันน้ี เน้นว่าความรู้สิกคท่ีเด็ก ๆ มิภายในใจเกิดขี้นเมื่อพวก 
เขาไค้เช่ือหัเงพระบัญญัติของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเรารู้สิกว่าเป็นการยากท่ีจะทำตามอธิบายว่า 
ความรูสิกคคอการท่ีพระวิญญาณบริสทธิไค้บอกเราว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยท่ีเราไค้ทำการ 
เสือกท่ีถูกต้อง 

เตอนเด็ก ๆ ถงความรู้สิกท่ีพวกเขามิเม่ือพวกเขาไค้ทำการเสือกท่ีผิค มันเป็นความรู้สีกที่ไม่สบายใจ ไม่มิ 
ความลุโข ความรูสีกน้ีเป็นความรูสีกท่ีพระวิญญาณบริสทธิทรงบอกเราให้กลับใจให้ตัดสินใจเสือกทำส่ิงท่ี 
ถูกต้อง 

รูปภาพและการสนทนา แสดงรูปภาพ 3-4 เด็กชายกับลูกบอล 

ให้เด็ก ๆ ฟิงเรื่องเล่าต่อไปนี้เพื่อดูว่าการเสือกสิ่งที่ถูกต้องทำให้จูลิโอรู้สิกอย่างไร ะ 
เม่ือคุณป้ามาเรยของจูลิโอไค้ให้ลูกบอลกับเขา เขาแทบไม่เช่ือว่าเขาไค้เป็นเจ้าของมัน เขารู้ว่าคุณป้ามา 
เรยของเขาไม,ค่อยมิเงินมากนัก แต่จูลิโอรู้ว่าเธอจะเสียใจหากเขาไม่รับลูกบอล 
"ขอบคุณครับ,, เขาพูดเบา ๆ "แต่ทำไมต้องซ้ือให้ผมค้วยครับ?,, เขาถาม 

"เพราะว่าหนูไค้ช่วยป้ามาก,, คุณป้ามาเรยตอบ "หนูช่วยทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ป้าและช่วยป้าทำความ 
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สะอาดสนามหญ้า สิ่งที่ป้าอยากจะขอก็คอให้จำไว้เสมอว่า ทำไมมันจงต้องเป็นของหนูเอาล่ะไปเล่นได้ 
แล้ว" 
ในขณะท่ีจูลิโอเตะลูกบอลไปตามทางเดินของเขาน้ัน เขาแปลกใจในสิ่งที่คุณป้าได้พูดไว้,,จำไว้ว่าทำไม 
มันจงต้องเป็นของหนู,, เธอพูดเช่นน้ี 
จูลิโอชอบเล่นบอลมาก และเขาก็เล่นได้คด้วย สักวันหนึ่งเขาหวังว่าเขาจะได้เล่นให้กับทิมชาติของ 
ประเทศบราซิล คุณป้ามาเรยรูสิ่งนี้บางท อาจจะเป็นเพราะเฬตุนี้ท'เธอไห้ลูกบอลกับIขา 

ในไม่ช้าอันโทน่ีก็มาเล่นด้วย และไม่นานพวกเด็ก ๆ ก็มาเล่นร่วมกัน ดังนั้นจงมคนมากพอที่จะเล่น 
เป็นทมได้ 
จูลิโอเห็นเด็กคนหนึ่งมองดูพวกเขาเล่นกัน "อย่านะ,, อันโทนี่กระซิบบอกจูลิโอ "พอลโลเป็นเด็กท่ีเพ่ิงย้าย 
มาอยู่ใหม่ อย่าชวนเขามาเล่นด้วยนะ เขาจะทำให้เกมเสืย เราจะแพ้หากเขาเล่นในทิมเรา" 
มันเป็นความจริงที่พอลโลเล่นบอลไม่เก่งเลย แต่จูลิโอก็รูว่าพอลโลอยากจะเล่นมากเพยงใด 
"ขอฉันเล่นด้วยคนได้ไหม?,, พอลโลถามอย่างมความหวัง 
• หนูจะตอบว่าอย่างไร? 
จูลิโอไม่ได้ตอบในทันทิทันใด เขามองไปท่ีหน้าต่างของป้ามาเรยแว่บหน่ึง และเขาสามารถมองเห็นเธอ 
อยู่ท่ีน่ันกำลังมองดูเขา เธอมองคูด้วยความเป็นห่วงเม่ือรอคอยคำตอบของจูลิโอ 
"จงจำไว้ว่าทำไมลูกบอลจงต้องเป็นของหนู" คำพูดของเธอได้เข้ามาสู่ความคิดของเขา เขามองดูเธออก 
ครงหน่ึง เพราะเขาได้แบ่งปีนเวลาและได้ช่วยเหลอเธอ และเขาก็สงสัยว่าเธอได้พยายามท่ีจะบอกเขาให้ 
แบ่งปีนตลอดไป 

จูลิโอหันมามองคูพอลโลและพูดว่า "แน่นอน นายเล่นกับพวกเราไค" แล้วเขาก็พูคต่อไปอกว่า "น่ีคอ 
อนโทน่ีเขาเป็นคนเล่นบอลเก่งและเขาจะช่วยให้นายเรยนเมากข้ืนเก่ียวกับกา^เล่นบอล,1 

อันโทนี่มองดูจูลิโอและยิ้ม "แน่นอน ฉันเต็มใจที่จะช่วยสอนให้ เราทุกคนจะสอนนายให้เป็นนักฟุตบอล 
ที่เก่ง" แล้วเขาก็พูคกับพอลโลว่า "เราทุกคนยินดท่ีจะช่วยนายเรยนรูมากขน" 

เด็กทุกคนเร่ิมเล่นอกครงหน่ึง จูลิโอมองดูที่หน้าต่างของคุณป้ามาเรยและยิ้ม และแล้วเขาก็เข้าใจว่าทำไม 
คุณป้ามาเรยจงซื้อลูกบอลใหม่ให้เขา (ดัดแปลงจาก Sherrie Johnson, "The Soccer Ball," Friend, 
June 1973, pp. 10-12) 

การสนทนา • จูสิโอเสืกอย่างไรเมื่อเขาได้เสือกที่จะแบ่งปีน?(เขาเสกคและมความสุขอยู่ภายใน) 
• จะเกิดอะไรข้ีนหากเขาไม่แบ่งปีน? (เขาอาจจะรูสิกไม่คท่ีทำให้พอลโลต้องผิดหวัง และพอลโลก็คง 

จะรูสก1ไม่ดด้วย) 
• จูสิโอได้ทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เขาทำหรอไม่? 
อธิบายว่า เราต้องตัดสินใจในการเสือกหลายส่ิงหลายอย่างตลอดชิวิตของเรา การเสือกเหล่าน้ีจะทำให้เรา 
รู้สิกดและรูสิกไม่ดในบางเรื่อง แตการเลอกท่ืจะเช่ึอหัเงพระบัญญัติจะฟ้าใษเรารสิกคเสมอ 
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สรุป 
โล่และแหวน ลสด. แสดงโล่ ลสด. ให้เด็ก ๆ คู เสือนพวกเขาว่าแหวน ลสด. จะช่วยพวกเขาให้จดจำท่ีจะเสือกส่ิงด 
เอกสารแจกและ ให้แจกลำเนา "พระบัญญตป้ายบอกทาง,, ให้เด็กแต่ละคน ให้อ่านคำบัญญัติใ!นท่ีเขิยนไว้บนป้าย (สำหรับ 
การสนทนา เด็กท่ีเล็กกว่า ให้อธิบายเคร่ืองหมายและความหมายของมัน) 

บอกเด็ก ๆ ว่าการเสือกที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเสมอไป และบางคร้ังเราก็ทำผิดพลาดพระบัญญัติของ 
พระบิดาบนสวรรค์สามารถช่วยเราให้พบทางท่ีถูกต้อง ที่จะทำให้เรารูสืกคเพื่อให้เรารูว่าเราไต้ตัดสินใจ 
เสือกส่ิงท่ีถูกต้อง พระบัญญัติเหล่าน้ีจะช่วยเราให้ไต้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ เราจะมความปีติ 
ยินคีเกี่ยวกับการเสือก หากเราไต้ตัดสินใจเสือกส่ิงท่ีถูกต้อง 
แนะนำให้เด็ก ๆ นำเอากระดาษของพวกเขากลับบ้านและอ่านพระคัมภร์มอรมอนกับครอบครัวของ 
พวกเขา พวกเขาอาจต้องการเก็บกระดาษน้ีไว้เพ่ือเสือนพวกเขาถงพระบัญญัติเหล่าน้ีน 

ประจักษ์พยานของครู ให้ฟานแสดงประจักษ์พยานถงความสำกัญของการอ่านพระคัมภร์มอรมอน การศกษาจะช่วยให้เด็ก ๆ 
เสือกส่ิงท่ีถูกต้องเสมอ 

เพลง ร้องเพลง "เสือกทางท่ีถูก,, กับเด็ก ๆ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิดและขอบคุณพระบิดาบนสวรรค์สำหรับการประทานพระบัญญัติเพ่ือ 
ช่วยเราให้เสือกสิ่งที่ถูกต้อง 

กิฉกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเริยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ผูกเชือกระหว่างวัตถสองสิ่งในชั้นเรยนของท่าน (ปลายข้างหน่ึงผูกกับประตู ส่วนปลายอกข้างหนึ่ง 
ผูกตดกับเก้าอี้ที่อยู่อกค้านหนึ่งของห้อง เป็นต้น) แล้วให้เด็ก ๆ ผลัดกันหาทางออกโดยปิดตาและคลำ 
ตามเชือกนั้น ท่านอาจหารางวัลเตรยมไว้ให้เด็กคนที่เดินมาจนสุดปลายเสนเชือกไค้อธิบายว่า เช ่น 
เคยวกันกับเชือกท่ีพาเราไปยังอกฟากหน่ึงของห้องไค้พระบัญญัติก็จะนำเรากลับไปหาพระบิดา 

2. ให้บอกเร่ืองความตนของลไฮตามท่ีมบันทกใน 1 นไฟ 8-11 (ดู โดยเฉพาะ 1 นไฟ 8:9-30; 
11:1-25) อธิบายว่าเหล็กเส้นน้ันแทนพระคำของพระผู้เป็นเจ้า อธิบายว่าต้นไม้น่ันแทนความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้าและสนทนาว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไค้ช่วยเราให้รูสิกถงความรักของพระองค์ 

3. เตรยมกระดาษท่ีกว้างพอเพ่ือปิดรูปภาพ 3-5 อาคัมและอวาสอนลูก ๆ ของพวกเขา ตัคกระดาษชิ้น 
ที่ปิคนี้ออกเป็นชิ้น ๆ เท่า ๆ กันให้ไค้เก้าชิ้น แล้วเอาเทปติดกระดาษทงเก้าช้ินน้ีไว้ให้อยู่ในตำแหน่ง 
เดิมของมันเพ่ือปิดรูปภาพน้ี อธิบายให้เด็กๆ ฟิงว่าสิ่งที่อยู่ใต้กระดาษนี้เป็นข,าวสารที่สำคัญมาก แต่ละ 
ครั้งที่เด็ก ๆ ไค้บอกพระบัญญัติท่ีพวกเขาสามารถเช่ือทัเงไค้เพราะคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาหรอ 
คนอ่ืนไค้สอนเขา ก็ให้พวกเขาเอากระดาษที่ปิคอยู่ข้างบนรูปภาพออกไค้ทละหนึ่งชิ้นและให้พวกเขา 
พยายามเพ่ือจะดูว่าข้างใต้กระคาษน้ันเป็นอะไร เม่ือไค้ทำจนคงเอากระดาษออกหมดทุกอันแล้ว ให้ 
สนทนากันว่าคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้นำคนอ่ืน ๆ ไค้ช่วยเด็ก ๆ ให้เรยนรูท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติ 
อย่างไร 
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พระบัญญัติป้ายบอกทาง 

จ่ายส่วนสิบ 
(3 นไฟ 24:10) 

เช่ือหัเงบิคามารคา 
(โมไซยา 13:20) 

สวดอ้อนวอนเสมอ 
(2 นไฟ 32:9) 

รักษาวันแซบัธ 
ใหศักคสิทธิ 

(โมไซยา 13:16) 

' ปฎิบติต่อคนอ่ืน ^ 
ค้วยความเมตตากรุณา 

(3 นไฟ 12:44) 



วัยเด็กของโจเซฟ สมิธ 
จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนทำตามตัวอย่างของโจเซฟ สรธ ในการเป็นสมาชิกท่ีคของครอบครัวและใน 

การทำตามพระเยซู 

การเตรึยม 1. ศกษาโจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:1-12 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตรยมกระดาษท่ีใหญ่พอท่ีจะปิดรูปภาพของโจเซฟ สรธ แล้วตัดกระดาษช้ินท่ีปิดน้ีออกเป็นช้ินเล็ก ๆ 
ให้มากเพยงพอกับจำนวนสำหรับเด็กท่ีจะเล่นเกม แล้วนำช้ินกระดาษท่ีตัคน้ีมาปิดเข้าท่ีเดิมเพ่ือให้ปิด 
รูปภาพไว้ (สำหรับเด็กท่ีโตกว่า ให้เขยนข้อมูลเก่ียวกับโจเซฟ สรธไว้ท่ีด้านหลังของกระคาษท่ีตัคน้ัน 
แต่ละช้ิน) 

3. เตรยมแถบคำดังต่อไปนี้: 

เช่ือทัเง 

รับไข้ (V รก 

อ่านพระคัมภิร์ 
สวคอ้อนวอน 

4. เตรยมรองเพลง "รักท่ีบาน,, (เพลงสวคท่ี 144) 
5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 

ก. เทป 
ข. รูปภาพ 3-6 ศาสคาโจเซฟ สรธ (62002; ชุดภาพพระกิตติคุณ 401) รูปภาพ 3-7 ครอบครัว 

ของโจเซฟ สรธ รูปภาพ 3-8 โจเซฟ สรธ แสวงหาปีญญาจากพระคัมภรไบเบิล (ชุดภาพ 
พระกิตติคุณ 402) และรูปภาพ 3-9 พระเยซู พระคริสต์ (62572; ชุดภาพพระกิตติคุณ 240) 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใข้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

โจเซฟ สมิธมีครอบครัวท่ืด 
แสดงรูปภาพของโจเซฟ สรธท่ีได้ปิดไว้น้ันให้เด็ก ๆ ดู บอกพวกเขาว่ารูปภาพท่ีอยู่ใตกระดาษ 
เป็นรูปภาพของผู้ซ่ึงรักพระบิดาบนสวรรค์และได้ทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ บอกเด็ก ๆ เก่ียวกับ 
ข้อมูลบางอย่างต่อไปนี้และขอให้เด็ก ๆ เอากระดาษท่ีปิดไว้ออกหน่ึงช้ิน ให้ทำเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกว่า 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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กระดาษทุกช้ินจะถูกเอาออกไปจนหมด และเด็ก ๆ สามารถมองเห็นรูปภาพทงหมดไค้ (สำหรับฅรูท่ีม 
เด็กโตท่านอาจค้องการเขยนข้อมูลเหล่าน้ีบนค้านหลังของช้ินกระดาษเหล่าน้ันและให้อ่านข้อมูลน้ัน่ออก 
เสียงดัง) 

ข้อมูลเกี่ยวกับโจเซฟ สฐธ 

• เขาชอบเล่นเกม 
• เขามนัยน์ตาสีน้ําเงิน 
• เขาเกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
• คุณแม่ของเขาชื่อลูซี่ 
• ครอบครัวของเขาไม่รารวย แต่พวกเขาก็มความสุข 
• เขาเป็นคนขยัน 
• เขามช่ือเหมือนพ่อของเขา 
• เขาเป็นคนช่ือสัตย์ 
• เทพไค้มาเยอนเขา 
• ภรรยาของเขาช่ือเอ็มม่า 
• เขาเป็นคนแข็งแรง แล้วถามเด็ก ๆ ะ 
• คนๆ นี้คอใคร? 
• หนู!อะไรอิกบ้างเก่ียวกับโจเซฟ สรธ? 

หากเด็ก ๆ มคำถามเก่ียวกับโจเซฟ สรธ ให้สนทนากับพวกเขาอย่างส้ัน ๆ อธิบายว่าเป็นศาสดาคนแรก 
และเป็นประธานของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุดท้าย เป็นคนมความเมตตากรณาและ 
มความรักต่อผู้อ่ืนมาก อธิบายว่า เด็ก ๆ จะเรยน!มากขนเกี่ยวกับโจเซฟ สรธในบทเรยนต่อไป 

รูปภาพและเรื่อง แสดงรูปภาพ 3-7 ครอบครัวของโจเซฟ สรธ ให้เด็ก ๆ ดู และบอกพวกเขาถงชวิตในวัยเด็กของโจเซฟ 

สรธดังต่อไปนี้ ะ 
ในรูปภาพ โจเซฟ สรธเป็นเด็กชายอยู่ทางขวาและสวมเส้ือสีขาว เขามนัยน์ตาสีฟ้า และมผมสีนกตาล 
เขามพ่ีน์องชายหญิงมากมาย โจเซฟ เป็นเด็กท่ีร่าเริงและมความสุข ชอบหัวเราะเล่นบอล เล่นปล้ํากัน 
เล่นไถลบนนาแข็ง และเล่นเกม 
เม่ือโจเซฟ เป็นเด็กเล็ก สมาชิกของครอบครัวเรยนหนังสืออยู่ท่ีบ้านเพราะว่าไม่มโรงเรยนในละแวกบ้าน 
ต่อมาภายหลังโจเซฟและพี่นัองของเขาจงไค้ไปโรงเรยนชื่งพวกเขาไค้เรยนมากชิ้นเกี่ยวกับการอ่านการ 
เขยน และการทำคณิตศาสตร์ 
ครอบครัวของโจเซฟ สรธ ไค้ถางท่ีดินท่ีพวกเขาซ้ือมาและสfางบ้านดวยท่อนชุงหลังเล็ก ๆ ทางตอน 
ใค้ของพอลไมร่า รัฐนิวยอร์ค บ้านที่ทำค้วยท่อนซุงหลังเล็ก ๆ มหนัาต่างกระจกและพ้ืนทำค้วยแผ่น 
ไมกระคาน ห้องไค้รับความอบอุ่นจากเตาผิงขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในห้องครัว เน่ืองจากยังไม่มไฟฟ้า 
ครอบครัวของเขาจงใช้ตะเกิยงไล้ท่ีใข้น้ํามันวัวเป็นเช้ือเพลิงให้แสงสว่างภายในบ้าน พวกเขาปลูกข้าว 
สาล ข้าวโพด ถั่ว และป่าน ลูซี่ สรธและลูกสาวของเธอจะเอาป่านมาทำผ้าลินิน ส่วนพวกผู้ชายก็จะตัด 
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ตนไม ถางดินในท่ีดินของพวกเขาและปล่อยให้ตนไมแห้งเพ่ือเผาเอาข้ีเถ้าไปขายเพ่ือใช้ทำสยู่ครอบครัว 
ของเขาทำเถ้าอ้ีจากไม้ช้ินเล็ก ๆ และทำตะกราใช้เอง ลูซี่บอกว่าพวกเขาสามารถสร้างบานที่สะดวก 
สบายไค้แม้ว่าจะเป็นบานท่ีไม่หรูหราก็ตาม "เฟอร์นิเจอร์ท่ีดท่ีเกิดจากน้ัามอของพวกเราเอง,, (ดู Donald 
L Enders, MA Snug Log House," Ensign, Aug. 1985, pp. 14-22 และ Dale L. Berge, "Archaeological 
Work at the Smith Log House," Ensign, Aug. 1985, pp. 24-26) 
• ครอบครัวของหนูเหมอนกับของโจเซฟ สมิธอย่างไร? 

• ครอบครัวของหนูแตกต่างกับของโจเซฟ สมิธอย่างไร? 
คุณพ่อของโจเซฟ สมิธ ประกอบอาชพหลายอย่าง รวมท้ังการทำฟาร์ม โจเซฟ สมิธไค้ทำงานหนักกับ 
คุณพ่อของเขาเพื่อปลูกธัญญพช ผลไม้ และผัก ครอบครัวน้ีเล้ียงวัว หมู และเป็ดไก่ พวกเขาทำถังเก็บ 
นา ถังหิ้วนี้า และไม้กวาด คุณแม่ของโจเซฟ และพ่ีสาวทำงานหนักในการทำอาหาร เย็บผา ทำความ 
สะอาดดูแลเด็กเล็ก ทำเนยและเนยแข็ง และดูแลงานในครอบครัว งานสวน และการรดนมวัว รปีหน่ึง 
ที่ครอบครัวสรธไค้รับรางวัลที่หนึ่งของประเทศในการทำนํ้าหวานจากค้นเมเปิล 
• งานอะไรบ้างท่ีครอบครัวของหนูทำดวยกัน? 
• หนูสามารถทำอะไรไค้บางเพ่ือช่วยครอบครัว? 
เมื่อโจเซฟ สมิธยังเป็นเด็กหนุ่ม การแพทย์และโรงพยาบาลมนัอย หมอจงค้องไปรักษาคนตามบานเพ่ือ 
ช่วยผู้คน 

เมื่อโจเซฟ สมิธเป็นเด็ก เขาป่วยมาก ขาของเขาติดเช้ือและบวมซ่ึงปวดมาก และย่ิงปวดมากขนเม่ือหมอ 
ค้องผ่าขาเอาหนองออก ไม่มโรงพยาบาลอยู่ใกล้ในละแวกน้ัน ดังนั้นการผ่าตัดจงค้องทำที่บานของเขา 
โจเซฟไม่มยาช่วยระงับความเจ็บปวดของเขาในระหว่างการผ่าตัดดังน้ันเขาจงรูสีกปวดมาก 
การติดเช้ือก็ยังมอยู่ และขาของเขาก็ยังปวดและบวม ในท่ีสุดหมอจงตัดสินใจว่าขาข้างน้ันคงจะรักษาไม่ 
หาย หมอคิดว่าคงค้องตัดขาของเขาออกเพ่ือไม่ให้เช้ือลุกลามไปท่ีส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายและทำให้เขา 
ตายไค้ แน่นอนว่าครอบครัวของเขาจะค้องเป็นห่วงมาก คุณแม่ของเขาสวดอ้อนวอนเพื่อที่จะทำอะไร 
สักอย่างในการรักษาขาของเขา เธอจงขอให้คุณหมอพยายามใหม่อกครง 

หน่ึง ที่จะตัดเอาเนื้อส่วนที่ติคเชื้อออกไปจากขา หมอก็เห็นค้วยโดยไม่ไค้มยาระงับปวด หมอค้องการ 
ให้โจเซฟ ดื่มเหล้าเพื่อช่วยระงับความปวด แต่โจเซฟไม่ยอมด่ืม คุณหมอค้องการมัคโจเซฟไว้กับเตยง 
เพ่ือไม่ให้เขาด้ินในระหว่างการผ่าตัด แต่โจเซฟ ไค้เลอกไม่ให้มการมัด แต่เขาขอให้คุณพ่อของเขากอด 
เขาไว้ในอ้อมแขนของเขาโจเซฟขอให้คุณแม่ของเขาออกไปข้างนอกเพ่ือท่ีจะไม่เห็น เขารูว่ามันเป็นส่ิงท่ี 
ยากสำหรับเธอและเขาไม่ค้องการทำให้เธอหวาดกลัว 
ในระหว่างการผ่าตัคท่ียาวนานและเจ็บปวดน้ี คุณพ่อของเขาไค้จับเขาไว้แน่น เม่ือการผ่าตัดเสร็จสินลง 
โจเซฟ เสีกอ่อนแอและเหน่ือยมากแต่หนองไค้ออกไปหมดแล้ว และขาของเขาก็ปลอดภัย 
• โจเซฟ สมิธไค้แสดงให้ครอบครัวของเขารูว่าเขารักคนในครอบครัวของเขาอย่างไร? 

• ครอบครัวของเขาไค้แสดงความรักต่อเขาอย่างไร? 
• ครอบครัวของหนูเหมอนกับครอบครัวของโจเซฟอย่างไร? 
• ในทางใดบ้างท่ีหนค้องการเป็นเหมอนโจเซฟ สรธ? 
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โจเซฟ สมิธเช่ือฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์ 
กิจกรรมแถบคำ ครอบครัวของโจเซฟ สมิธอาจเหมอนครอบครัวของหนูในหลาย ๆ เร่ือง พวกเขารเวลาเล่นด้วยกัน 

บ่อย ๆ พวกเขารองเพลง ไปโบสถ์ และอ่านพระคัมภรไบเบิลด้วยกัน พวกเขาพยายามเช่ือฟิงคำสอน 
ของพระเยซู 
วางแถบคำบนโตะหรอบนพ้ืนโดยหงายด้านหน้าข้ืน ขอให้เด็กโตเป็นคนเสือกแถบคำและอ่านคำเหล่าน้ัน 
ออกเสียง หรอเอาแถบคำน้ันไปติดไว้บนกระคาน อธิบายว่าแถบคำอธิบายถงวิธท่ีโจเซฟ สมิธทำตามคำ 
สอนของพระเยซู เม่ือเด็กได้เสือกแถบคำแต่ละแถบแล้ว ให้บอกกับเด็ก ๆ ว่าโจเซฟ ได้ทำอะไรเพ่ือเป็น 
การทำตามคำสอนของพระเยซูและให้สนทนาว่าพวกเขาสามารถทำตามคำสอนของพระเยซูได้อย่างไร 
เชอพง โจเซฟรูว่าพระคัมภรไบเบิลได้กล่าวว่า "จงให้เกิยรติแก่บิดามารดาของเจ้า,, (อพยพ 20:12) 
โจเซฟ ให้เกิยรติบิดามารคาของเขาโดยการรักและเช่ือทัเงท่าน 
• เราสามารถแสดงว่าเรารักและเช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ของเราได้โดยการทำส่ิงใดบ้าง? 
รับใช้ พระเยซูทรงสอนว่าเราควรรับใช้ผู้อ่ืน โจเซฟ สมิธเป็นคนทำงานคและพยายามทำส่วนของตน 
โดยไม่บ่นว่า เขารับใช้ครอบครัวของเขาโคยการช่วยทำงานและทำงานหนัก 
• หนูได้รับใช้ครอบครัวของหนูในสัปดาห์น้ีอย่างไร? 
ความรัก เพ่ือนท่ีดท่ีสุดคนหน่ึงของโจเซฟ ก็คอไฮรัมพี่ชายของเขาเองซงมอายูมากกว่าเขาหกปี พี่น้อง 
ชายหญิงทุกคนของครอบครัวของเขาเล่นด้วยกันบ่อย ๆ พวกเขาพยายามแสคงความรักต่อกัน 
รองหรอพูคคำจากเน้ือเพลง "รักท่ีบ้าน,, 

มความสวยงามอยู่ท่ัวไป 
เมื่อมรักที่บ้าน 
มความสุขในทุกสำเนยง 
เมื่อมรักที่บ้าน 
อุคมสมบูรณ์ด้วยสันติ 
มยิ้มหวานอยู่ทุกทุกที่ 
เวลาผ่านไปอย่างพลันพล 
เมื่อมรักที่บ้าน 
• หนูได้บอกคุณพ่อคุณแม่คร้ังสุดท้ายว่าหนูรักท่านเม่ือใด? 
• หนูได้บอกพ่ีน้องว่าหนูรักพวกเขาคร้ังสุดท้ายเม่ือใด? 
• หนูจะแสดงความรักต่อสมาชิกในครอบครัวของหนูได้อย่างไร? 

อ่านพระคัมภิร์ โจเซฟ รูว่าคำสอนของพระคริสต์มความสำคัญ เขาคิดถงเร่ืองของพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูเสมอ เขาต้องการเรยนรู'มากข้ืนเก่ียวกับพระองค์ ดังนั้นเขาจงอ่านพระคัมภร์ไบเบิลและสวด 
อ้อนวอนบ่อย ๆ แสดงรูปภาพ 3-8 โจเซฟ สมิธแสวงหาป็ญญาจากพระคัมภรไบเบิล 

• ทำไมการอ่านพระคัมภรจงเป็นสิ่งที่สำคัญ? 
สวดอ้อนวอน เม่ือโจเซฟ สรธไม่สบาย คุณแม่ของเขาได้สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์เพื่อให้ได้ 
รับความช่วยเหลอ พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเธอและทรงช่วยให้เขาหายเป็นปกติ 

บทที่ 3 
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• หนูสามารถทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยหนูทำอะไร? 

• หนูสามารถสวดอ้อนวอนขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยในเร่ืองใดได้อิก? 
สรุป 

รูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-6 ศาสดาโจเซฟ สรธและแสดงโล่ ลสด.ด้วย ให้เตอนพวกเขาถงแหวน ลสด. บอก 
เด็ก ๆ ว่าโจเซฟ สรธเป็นตัวอย่างท่ีคของการเสือกส่ิงค เขาดต่อครอบครัวของเขาและเช่ือหัเงต่อคำสอน 
ของพระเยซู แสดงรูปภาพ 3-9 พระเยซู พระคริสต์ เม่ือเราเสือกส่ิงดเราได้ทำตามพระเยซู ตังเช่นที่ 
โจเซฟ สรธได้กระทำ 

ประจักษพยานของครู แสดงประจักษ์พยานว่า โจเซฟ สรธรักครอบครัวของเขาและเป็นศาสดาท่ีย่ิงใหญ่ เขาเสือกส่ิงดและรับใช้ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด โดยขอให้เขาทูลขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับตัวอย่างท่ีด 
ของโจเซฟ สรธ และทูลขอความช่วยเหลอเพ่ือสามารถทำตามตัวอย่างท่ีคน้ันได้ในสัปดาห์น้ี 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้เด็ก ๆ เสือกส่ิงท่ีพวกเขาสามารถทำตามตัวอย่างของโจเซฟ สรธได้ในสัปดาห์น้ี ในขณะท่ีพวกเขา 
กำลังตัดสินใจ ให้แจกกระดาษและดินสอ ให้เด็ก ๆ เขิยนช่ือของพวกเขาและส่ิงท่ีพวกเขาเสือกท่ีจะ 
ทำบนด้านบนของกระดาษ ช่วยพวกเขาหากพวกเขาตองการ (ตัวอย่างเช่น "ฉันจะเป็นคนมความ 
เมตตากรุณาในสัปดาห์น้ี,,)แลวให้พวกเขาเขยนหรอวาดรูปท่ีแสดงถงส่ิงท่ีพวกเขาได้เสือทท่ีปีะทำตาม 
ตัวอย่างของโจเซฟ สรธ 

กระตุ้นให้เด็ก ๆ นำเอากระดาษนี้กลับไปบ้านเพื่อแสดงกับคุณพ่อคุณแม่และเก็บไว้ในที่ที่มองเห็น 
ได้บ่อย ๆ เพ่ือเตอนพวกเขาในระหว่างสัปดาห์น้ี 

2. รองเพลง "เสือกทางท่ีถูก" เน้ือเพลงน้ีมอยู่ท่ีตอนทาย'ของคู่มอน้ี 
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ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรก 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนรูว่าโจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

การเตรึยม 1. ศกษาพระคัมภร'ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย ยากอบ 1:5 และโจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:7-20 
2. ให้เตรยมฉายวคโอ ภพที่มาปรากฏครั้งแรก (15 นาท) หากสามารถหาได้ในเขตของท่านจาก 

videocassette Moments from Church History (53145) 
3. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "การสวคอ้อนวอนคร้ังแรกของโจเซฟ สรธ,, (เพลงสวคท่ี 13) 

เน้ือเพลงน้ีมอยู่ท่ีตอนท้ายของคู่มอน้ีแลว 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. พระคัมภรไบเบิลและพระคัมภรไข่มุกอันล้ําค่า 
ข. ดินสอเทยนและกระคาษ 
ค. รูปภาพ 3-8 โจเซฟ สรธแสวงหาปีญญาจากพระคมภร์ไบเบิล (ชุคภาพพระกิตติคุณ 402) และ 

รูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก (62470; ชุคภาพพระกิตติคุณ 403) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านด้องการใช้ 

โจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูครึสต 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระตุนให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
แสดงรูปภาพ 3-8 โจเซฟ สรธแสวงหาปีญญาจากพระคมภร'ไบเบิล 
• คนน้ีคอใคร? (โจเซฟ สรธ) 
• เขากำลังทำอะไร? 
• ทำไมหนูจงคิดว่าเขากำลังอ่านพระคัมภรไบเบิล? 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า เม่ือโจเซฟ สรธอายุได้สิบส่ีขวบ เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาท่ีฟาร์มในเวลา 
นี้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้นมความสนใจในเรื่องศาสนามาก ผู้สอนศาสนาของนิกายต่าง ๆ  ได้จัดให้ม 
การประชุมมากมายเพ่ืออธิบายถงความเช่ือของตนเอง ผู้สอนศาสนาแต่ละคนได้กล่าวว่าศาสนาจักรของ 
เขาเป็นศาสนาจักรท่ีถูกต้องและพยายามให้ผู้คนเขาร่วมกับศาสนาจักรของตน เพราะโจเซฟ สรธต้องการ 
ทราบว่าศาสนาจักรใดเป็นศาสนาจักรท่ีถูกต้องเขาจงไปร่วมการประชุมหลาย ๆ คร้ังของศาสนาจักรต่าง ๆ 
ซึ่งเขาพบว่าผู้สอนศาสนาของแต่ละนิกายมความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระคัมภิร์ 

• หนูคิดว่าโจเซฟ สรธรูสีกอย่างไรเก่ียวกับความเช่ือท่ีแตกต่างกันเหล่าน้ี? (เสกสับสน) 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรึยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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การสนทนาพระคมภร์ 

วคโค หรอเร่ือง 
จากพระคมภร์ 

รูปภาพ แลร 
การสนทนา 

หากมเด็กท่ีสามารถอ่านได้ในช้ันเรยนของท่าน ให้เขาอ่านโจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:10 หรอท่านอาจอ่าน 
ออกเสียงดังเองก็ได้ โคยเร่ิมท่ีคำว่า "ข้าพเจ้าพูคกับตัวเองเสมอว่า....,, 

เน้นว่ามความคิดเห็นและทัศนคติมากมายท่ีทำให้โจเซฟ สมิธสับสน เขาสงสัยว่า ในศาสนาเหล่าน้ี 
ศาสนาจักรใคเป็นศาสนาจักรท่ีแท้จริง หรอว่าทุกศาสนาเหล่าน้ีผิค คุณแม่ของโจเซฟ สมิธ พี่ชายสองคน 
และพ่ีสาวอกคนหน่ึงของเขาได้เข้าร่วมศาสนาเพร็ชบิเทยเรยน แต่โจเซฟ สมิธไม่ได้เข้าร่วมกับศาสนา 
จักรใคเลย 

แสคงรูปพระคัมภรไบเบิลและอธิบายว่า โจเซฟ สมิธได้อ่านพระคัมภร่ไบเบิลบ่อย ๆ วันหนึ่งเขาได้อ่าน 
พระคัมภร์ซ่ึงทำให้เขาประทับใจมาก 
ให้เด็กคนโตอ่านออกเสียง ยากอบ 1:5 หรอท่านอ่านออกเสียงด้วยตนเอง 

• หนูคิคว่าคำว่า ขาคสติ!!ญญา หมายความว่าอย่างไร? (ให้ท่านแน่ใจว่า เด็ก ๆ เข้าใจว่าขาดสติ-
ปีญญาหมายความว่า ไม่รูหรอไม่เข้าใจบางส่ิงบางอย่าง) 

• ทูลขอจากพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? (สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์) 

ให้อ่านพระคัมภรอกคร้ังหน่ึงและอธิบายว่า พระคัมภร่ขอน้ีหมายความว่าเราสามารถสวดอ้อนวอนต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลอเราให้เข้าใจ และเรยนรู้เก่ียวกับบางส่ิงบางอย่าง 
โจเซฟ รู้ว่าเขาขาดสติปีญญาและเขาสับสน เขาไม่รู้ว่าศาสนาจักรใดเป็นศาสนาจักรท่ีถูกต้องดังน้ีน เขา 
จงตัดสินใจทำตามส่ิงท่ีพระคัมภิร่ไบเบิลได้บอก-สือสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ 

ฉาย ภาพที่มาปรากฏครงแรก หรอเล่าเร่ืองดังน้ี: 
เข้าตรู่วันหน่ึงในฤดูใบไม้ผลิ โจเซฟ ได้เดินเข้าไปในป่าไม้ใกล้บ้านของท่าน หลังจากท่ีได้มองไปรอบ ๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าท่านอยู่ตามลำพัง โจเซฟได้คุกเข่าลงสวดอ้อนวอน 
ในขณะท่ีท่านกำลังสวดอ้อนวอนอยู่น้ีน ท่านเห็นลำแสงในอากาศอยู่เหนอศรษะของท่าน โจเซฟ ได้ 
บรรยายถงส่ิงท่ีเขาเห็นดังน้ี: "เม่ือแสงน้ีนลงมาถง ข้าพเจ้าเห็นสองพระองค์ประทับยนอยู่ในอากาศเหนอ 
ข้าพเจ้า ความสว่างและรัศมภาพของท้ังสองพระองค์น้ีนเกินกว่าจะพรรณนาได้" 
(โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:17) 
แสดงรูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรก 

องค์หน่ึงรับส่ังกับโจเซฟ โคยเรยกช่ือท่าน และช้ีไปท่ีอกองค์หน่ึงและตรัสว่า "มี่คือ บตรที่รักของเรา 
จงพงท่าน" (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:17) 
• บุคคลทั้งสองคนนี้คอใคร? (พระบิคาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์) 

โจเซฟ สมิธทูลถามพระบิคาและพระเยชุว่าศาสนาจักรใคเป็นศาสนาจักรท่ีแท'จริงท่ีเขาควรเข้าร่วมด้วย 
เขาได้รับการบอกว่าเขาไม่ควรเข้าร่วมกับศาสนาจักรใคเพราะว่าศาสนาจักรท้ังหมคต่างสอนคำสอนผิค 
โจเซฟ สมิธได้เรยนรู้ว่า ศาสนาจักรท่ีแท้จริงไม่มบนโลกน้ีในเวลาน้ีน 

สถานท่ีท่ีโจเซฟ สมิธได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าและพระเยชุถูกเรยกว่า ป่าศักดิสทธิ 
• หนูคิคว่าโจเซฟ สมิธรู้สิกอย่างไรหลังจากท่ีได้เห็นพระบิคาบนสวรรค์และพระเยชุ? 
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โฉเซฟ สมิธไดเรยนรูหลายส่ิงหลายอย่างจากภาพท่ืเขาไดัเห็น 
ถามเด็ก ๆ ว่าเขาได้เรยนร้อะไรจากภาพที่เขาได้เห็นนั้น โดยให้พูดถงประเด็นต่อไปน้ี ะ 
1. โจเซฟ เห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู เขาได้เรยนร้ว่าทงสองพระองค์ทรงมร่างกายท่ีเป็นเน้ือ 

หนังและกระดูก 
2. เขาได้เรยนรูว่าศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูในเวลาน้ันไม่ได้มบนโลกน้ี 
3. เขาได้เรยนร้ว่าเขาต้องไม่เข้าร่วมกับศาสนาจักรใด ๆ ให้ท่านเน้นว่าไม่มศาสนาจักรใดเป็นศาสนาจักร 

ที่แท้จริง (ทานอาจบอกเด็ก ๆ ว่า บทเรยนต่อไปจะอธิบายว่าโจเซฟ สรธได้ช่วยนำศาสนาจักรท่ีแท้ 
จริงของพระเยซูกลับมายังโลกน้ี) 

4. เขาได้เรยนรูว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงเป็นห่วงพวกเราและทรงตอบคำสวดอ้อนวอน 

เ พ ล ง รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "การสวดอ้อนวอนคร้ังแรกของโจเซฟ สรธ" (เพลงสวดที่ 13) หรอท่าน 
อาจจะให้ผู้รับเชิญคนหน่ึงร้องเพลงน้ีให้เด็ก ๆ หัเง 

หลักแห่งความเช่ือ โจเซฟ สรธได้เขยนจดหมายถงชายคนหน่ึงและได้อธิบายถงส่ิงท่ีศาสนาจักรได้สอน ส่วนหนึ่งของ 
จดหมายน้ันต่อมาเรยกกันว่าเป็นหลักแห่งความเช่ือ 
ช่วยให้เด็ก ๆ พูดหลักแห่งความเชื่อข้อที่หนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า เราเช่ือในพระบิดาบนสวรรค์พระเยซูคริสต์ 
และพระวิญญาณบริสุทธิ 
สรป 

ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าโจเซฟ สรธได้เห็นพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตร และให้แสดงความ 
ร้สีกกตัญญของท่านที่มต่อโจเซฟ สรธ 
เป็นพยานว่า โจเซฟ ได้เรยนร้ว่าพระสัญญาตามท่ีมในยากอบ 1:5 เป็นความจริง หากเราขาดสติปีญญา 
เราสามารถทูลถามพระบิดาบนสวรรค์และจะได้รับคำตอบ 
เป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักเราทุกคน พระองค์จะทรงช่วยเราให้ต้นพบคำตอบต่อ 
คำถามเช่นเด็ยวกับที่พระองค์ทรงช่วยโจเซฟ สรธ เทพอาจไม่ปรากฏต่อเรา แต่หากเราทูลถามด้วยความ 
จริงใจ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราในวิถิทางท่ีด็ท่ีสดสำหรับเรา 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด ขอให้คนท่ีจะสวดทูลขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับโจเซฟ 
สรธ และจากการท่ีท่านได้เห็นภาพพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใข้กิจกรรมเสริม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, 

ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้เด็ก ๆ ปิดตาในขณะที่ท่านอ่านเนื้อเพลง,,The Sacred Grove" (Children's Songbook, p. 87) ขอ 
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ให้พวกเขาต้ังใจไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับประสบการณ์ของโจเซฟ เพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถ 
วาดรูปน้ันไค้ 

ป่าสักดสิทธนั้นเขยวและสด'ใส 
แสงอาทิตย์ยามเช้าสว่างท่ัว 
เมื่อโจเซฟ คุกเข่าสวดอย่างแรงกลา 
เมื่อโจเซฟ คุกเข่าสวดอย่างแรงกล้า 
ณ ป่าสักคสิทธิแห่งนี้ 
พระบิดา พระบุตรทรงปรากฎ 
ทรงตรัสต่อเขาค้วยเสืยงเดิยวกัน 
ข่าวสารพลันตอบ ความกลัวหมดไป 
ข่าวสารพลันตอบ ความกลัวหมดไป 
ทำให้เขาเบิกบานใจ 

ให้เด็กแต่ละคนวาดภาพของโจเซฟ สมิธในป่าอันศักดิสทธิและเขยนขอความว่า "โจเซฟ สมิธ,ในป่า 
อันสักคสิทธ,ิ, 

2. อ่านยากอบ 1:5 ออกเสียงดังให้เด็กๆ ฟิง และอธิบายว่า คำสอนในขอนี้ไค้สอนเราถงวิธแสวงหา 
คำตอบเมื่อเรามขอสงสัย พูดสถานการณ์ให้เด็กฟิงที่พวกเขาอาจ "ขาดสติ!เญฤภ" และตองการท่ีจะ 
"ทูลขอจากพระเจ้า" ที่พระบิดาบนสวรรค์สามารถช่วยให้คำตอบกับปีญหาของพวกเขา หากพวกเขา 
จะทูลถามพระองค์ฟานอาจใช้สถานการณ์ดังต่อไปน้ี: 

• หนรูสีกเศร้าใจเพราะหนกับเพ่ือนท่ีคท่ีธุ[คไค้ทะเลาะกันระยะหลัง ๆ นี้? หนูไม่ทราบว่าจะทำให้ส่ิง 
ต่าง ๆ คิขี้นไค้อย่างไร 

• หนูรูสีกเหงาและกลัวเวลานอนบนเตยงในเวลากลางคน? 

• คุณแม่ของหนูไม่สบายและเสิกว่าเธอเศร้าใจหนูอยากช่วยให้เธอร้สีกปีความสขอิกคเงหนง? 
ให้ฟานแน่ใจท่ีจะเน้นว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซจะทรงตอบคำสวดอัอนวอนเสมอโดยการให้เรา 
เกิดความร้สิกท่ีสันติ ซึ่งเด็ก ๆ จะไค้เรยนเพ่ืมเติมมากข้ืนเก่ียวกับเร่ืองน้ีในบทเรยนต่อไป เด็ก ๆ ไม,ควร 
คาดหวังว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุจะเสด็จมาปรากฏต่อพวกเขาเพื่อตอบคำสวดสัอนวอนของ 
พวกเขา 
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จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต^ค้รับกา^นฟูข้ีนใ^ม่ 

การเฅรียม 1. ศกษา อาโมส 3:7 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 
2. ให้เตรยมฉายวคโอเร่ือง Joseph Smith: The Man (9 นาท) หากหาไคในเขตของท่านในชุด 

Moments from Church History (53145) 
3. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฐานะปุโรหิตได้รับการฟืนฟู" (เพลงเด็กหนา 52) เน้ือเพลงมอยู่ 

ในตอนท้ายของคู่มอน 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. คำสอนและพันธสัญญา และพระคมภรไบเบิล 
ข. วัตถุที่น่าสนใจห!อรูปภาพ เช่นคอกไม้ เปลอกหอย ห!อรูปภาพท่ีสวยงามจากห้องสมคอาคาร 

ประชุม 
ค. กระคาน ปากกาเขิยนกระคาน แปรงลบกระคาน 
ง. แผ่นกระคาษเพ่ือใช้ม้วนเป็นแตร 
จ. รูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฏครงแรก (62470; ชุดภาพพระกิตติคุณ 403); รูปภาพ 3-11 

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้อานาจฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน (62013; ชุดภาพพระกิตติคุณ 407) 
รูปภาพ 3-12 การฟืนฟูฐานะปุโรหิต (62371; ชุดภาพพระกิตติคุณ 408) รูปภาพ 3-13 เด็กชาย 
กาลังได้รับบัพติศมา (62018) และรูปภาพ 3-14 เด็กหญิงได้รับการยนยัน (62020) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กหากท่านได้กระตุนให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างลัปดาห้ที่ผ่านมา 

ศาสนาจ้กรท๋ีแทจริงไดร้บการส์นฟูข้ีนใหม่ 
อ่านวิวรณ์ 14:6-7 ให้เด็ก ๆ หัเง อธิบายว่าเทพในพระคัมภร่ขอน้ีคอเทพโมโรไน ผู้ที่มาปรากฏต่อ 
โจเซฟ สมิธ และได้ประกาศว่าพระกิตติคุณจะตองได้รับการฟืนฟูข้ีนใหม่ ให้เด็ก ๆ ม้วนแผ่นกระดาษ 
เป็น "แตร,, ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันแสคงเป็นเทพท่ีกำลังประกาศว่าศาสนาจักรได้รับการฟืนฟูข้ีนมาไหม่ 
แสดงรูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังได้รับการบัพติศมา 

• หากไม่มใครสามารถรับใ!พติศมาได้จะเกิดอะไรข้ืน? (จะไม่มใครได้เขาร่วมในศาสนาจักรของพระ 
เยซูคริสต์) 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

รูปภาพ แลร 
การสนทนา 
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ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
ได้รับการแนฟ่ขนใหม่! 

บทท่ี 



บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้ พระองค์ทรงต้องการให้ผู้คนไต้เรยนรู้และเช่ือฟิงคำสอน 
ของพระองค์ คำสอนนี้จะช่วยผู้คนไต้เริยนรูถงสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำเพื่อที่จะไคกลับไปอยู่กับพระองค์ 
และพระปิคาบนสวรรค์อกครงหน่ึง พระเยซูไต้ทรงจัดต้ังศาสนาจักรของพระองค์เพ่ือช่วยผู้คนดำรงชวิต 
ตามคำสอนของพระองค์ หลังจากท่ีพระเยซูไต้ส้ินพระชนม์และอัครสาวกไต้ตายหมดแล้ว ผู้คนไม่ไต้ 
ดำรงชิวิตอยู่ดังที่พระเยซูไต้ทรงสอนไว ้ผู้คนไต้เปลี่ยนคำสอนของพระองค์ทำให้ศาสนาจักรที่แทจริง 
สูญไป พระเยซูไต้ทรงเอาอำนาจฐานะปุโรหิตไปจากผู้คนบนโลก ซึ่งหมายความว่าผู้คนไม่สามารถไต้รับ 
บัพติศมาโดยอำนาจที่ถูกต้อง และโดยปราศจากอำนาจฐานะปุโรหิตผู้คนไม่สามารถไต้รับของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริลุ(ทธิ หรอการผนกเป็นครอบครัวในพระวิหาร หรอมศาสดาท่ีอยู่บนโลกน้ีท่ีจะพูดกับ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

รูปภาพ และ แสดงรูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรก 
การสนทนา ๆ I <ๆ  ^_ ๙ _ ^ I ^ • คนทอยู่ เนรูปภาพนคอ เคร? (พระบคาบนสวรรค พระเยซู และไจเซฟ สมธ) 

• เกิดอะไรข้ีนเม่ือโจเซฟ สมิธไต้สวดอ้อนวอนเพ่ือต้นหาว่าศาสนาจักรใดเป็นศาสนาจักรท่ีแทํ'จริง? 
(พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูไต้ทรงปรากฏต่อท่าน พระเยซูทรงบอกท่านว่า ไม่ให้เข้าร่วมกับ 
ศาสนาจักรใดท้ังส้ินเพราะไม,มศาสนาจักรใดเป็นศาสนาจักรท่ีแทจริง) 

อธิบายกับเด็ก ๆ วำในเวลาน้ีนไม,มศาสนาจักรท่ีแท้จริงอยู่ในโลก พระเยซูทรงต้องการให้คำสอนและ 
ศาสนาจักรของพระองค์ไต้รับการฟืนฟูข้ีนในโลกน้ี 

บทเริยนอุปกรณ์ • คำว่า ฟืนฟู หมายความว่าอย่างไร? (คอการนำบางส่ิงบางอย่างกลับคนมาให้มสภาพเหมอนเดิม) หลัง 
จากท่ีเด็ก ๆ ไต้ตอบ ให้ตัวอย่างต่อไปน้ี: 

แสดงวัตถูหรอรูปภาพท่ีท่านไต้นำมา ให้สนทนาว่าทำไมท่านจงรูสิกว่าส่ิงของน้ีน่าสนใจและคุ้มค่าท่ีจะ 
ม และขอให้เด็ก ๆ แบ่งปีนความรูสิก แล้วเชิญเด็กคนหน่ึงให้เอาของน้ีถอไว้ไนท่ีท่ีเด็กคนอน ๆ ไม่ 
สามารถมองเห็นไต้ 
• หนูปรารถนาท่ีจะนำวัตถุหรอรูปภาพท่ีสวยงามน้ีกลับคนมาไว้ในท่ีท่ีเราสามารถมองเห็นไต้ไหม? 

ให้เด็กคนน้ีนนำวัตถุกลับคนมาเพ่ือให้ทุกคนเห็นและแสคงให้ช้ันเริยนดูอกคร้ังหน่ึง อธิบายว่าวัตถุไต้ถูก 
นำกลับมาไว้ที่ที่เดิมของมัน ชี้ให้เห็นว่า ฟืนฟู หมายถงการทำให้บางส่ิงบางอย่างเป็นเหมอนเดิมอย่างท่ี 
มันเคยเป็นมาก่อน เตอนเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า แม้พระเยซูไต้ทรงจัดต้ังศาสนาจักรของพระองค์ในรูปแบบ 
ที่พระองค์ทรงต้องการ แต่ผู้คนไต้นำความจริงไปเสืยหลังจากท่ีพระองค์ทรงส้ินพระชนม์และหลงจากท่ี 
อัครสาวกของพระองค์ไต้ตายไป พระเยซูทรงต้องการให้คำสอนของพระองค์ ศาสนาจักรของพระองค์ 
และอำนาจในการบัพติศมาของพระองค์ไต้รับการฟืนฟูขนให้เป็นเหมอนดังท่ีเคยเป็นในทลาท่ีพระองค์ 
ทรงอยู่บนโลกน้ี 

การสนทนา บอกเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไต้เสือกคนหนึ่งผู้เชื่อฟืงและสามารถไว้ไจไต้ไห้ 
ช่วยฟืนฟูศาสนาจักรของพระองค์ 
• เด็กหนุ่มคนน้ีคอใคร? (โจเซฟ สมิธ) 

ชี้ไปที่รูปภาพ ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก อกคร้ังหน่ึง และอธิบายว่าเม่ือไรก็ตามท่ีมศาสนาจักรท่ีแท้จริง 
บนโลกพระเจ้าจะทรงเสือกศาสดาให้นำศาสนาจักรน้ี พระเยซูทรงเสือกโจเซฟ สมิธ ให้เป็นศาสดาใน 
สมัยปีจจุบันเป็นคนแรก 
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บทที่ 3 
วคโอและการสนทนา 

พระคัมภิร์ และ การสนทนา 

การสนทนา 

รูปภาพและเรื่องเล่า 

รูปภาพ แลร 
การสนทนา 

ให้ฉายเร่ือง Joseph Smith; The Man หากหาไค้ 
• ศาสดาคออะไร? 

อธิบายว่าศาสดาคอผู้ท่ีพระเยซูประทานคำสอนให้เพ่ือนำไปยังผู้คนในศาสนาจักรของพระองค์ 

ช่วยเด็กโตให้อ่าน อาโมส 3ะ7 หรอท่านอาจอ่านค้วยตนเอง อธิบายว่า "เปิดเผยความล้ีลับ" หมายถง 
การให้คำสอนแก่ศาสดาโดยทางภาพท่ีปรากฎให้เห็น ทางความฝืน หเอ ทางการเปิดเผยอย่างอ่ืน 
• พระเยซูคริสต์ไค้ประทานคำสอนของพระองค์โดยผ่านใคร? (โดยทางศาสดาท่ีมชวิตอยู่) 

อธิบายว่า ศาสดาไค้บอกผู้คนถงส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้องการให้พวกเขาทำ ศาสดาไค้ช่วยเราให้เสือกส่ิงท่ี 
ถูกต้องเพื่อที่เราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
แสดงพระคัมภิรคาสอนและพันธสัญญาให้เด็ก ๆ ดู 

อธิบายว่า พระเยซูทรงประทานคำสอนให้กับโจเซฟ สมิธมากมายเพ่ือเขยนเป็นหนังสือเล่มน้ี คำเหล่านี้ 
ส่วนหนึ่งไค้บอกโจเซฟ สมิธเก่ียวกับศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซู จากพระคํมภร'เหล่าน้ี เราสามารถ 
เรยนรูว่า พระเยซูไค้ทรงฟินฟูศาสนาจักรท่ีแท้จริงโดยผ่านโจเซฟ สมิธ 
โจเซฟ สมิธไดร้บฐานะปโรหิต 

อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า ก่อนที่โจเซฟ สมิธ จะสามารถฟืนฟูศาสนาจักรไค้ท่านต้องไค้รับอำนาจพิเศษสือ-
สิทธิที่จะกระทำในพระนามของพระเยซู 
• หนูทราบไหมว่าอำนาจน้ีเรยกว่าอำนาจอะไร? (อำนาจฐานะปุโรหิต) 
เล่าเร่ืองต่อไปน้ีว่าโจเซฟ สมิธไค้รับฐานะปุโรหิตอย่างไร 

โจเซฟ สมิธและเพ่ือนของท่านคอ ออรณวอร' คาวเดอรํร ไค้เรยนรูเก่ียวกับการให้บัพติศมาในระหว่าง 
การแปลพระคัมภร'มอรมอน พวกท่านต้องการไค้รับบัพติศมาในศาสนาจักรท่ีแท้จริง พวกท่านไค้คุกเข่า 
ลงและสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ต่อมาทูตจากสวรรค์ไค้มาปรากฎต่อพวกท่าน 
แสดงรูปภาพ 3-11 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังมอบอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 

อธิบายว่า ทูตผู้นี้คอยอห์นผู้ถวายบัพติศมาซึ่งเป็นบุคคลเคยวกันกับผู้ถวายบัพติศมาแค่พระเยซู ซึ่งไค้มา 
ปรากฏต่อโจเซฟ และออร์ลิเวอร์ คาวเดอรร่ื ไค้สอนท่านท้ังสองเก่ียวกับการบัพติศมาและไดไห้อำนาจ 
บ'พติศมาแก่ท่านท้ังสอง อำนาจนี้เรยกว่า อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน ต่อมายอห์นผู้ถวายบพติศมา 
ไค้บอกท่านท้ังสองให้บัพติศมาให้แก่กันและกันในลักษณะอย่างเคยวกันกับท่ีท่านไค้ถวายบัพติศมาแค่ 
พระเยซู โจเซฟ ไค้ให้บัพติศมาออร์ลิเวอร์ก่อน ที่แน่นาที่อยู่1ใกล้ ๆ นนและต่อมาออร์ลิเวอรไค้ให้ 
บัพติศมาโจเซฟ 
พิธที่ถูกต้องของการบัพติศมาไค้ถูกแนฟูขื้นใหม่บนโลกนี้ เป็นลักษณะพิธเคยวกันกับท่ีพระเยซูไค้ทรง 
สอนไวทุกประการ 
แสดงรูปภาพ 3-12 การฟินฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค 

อธิบายว่า สองสามสัปดาห์ต่อมา ทูตสวรรค์อกสามคนไค้มาปรากฏต่อโจเซฟ และออรณวอร' เทพ 
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ทั้งสามนี้สืออัครสาวกของพระเยซูในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้ มช่ือว่า เปโตร ยากอบ และยอห์น 
พวกเขาวางมอบนศรษะของโจเซฟ และ ออร์สิเวอร์ และให้อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค ซึ่ง 
อำนาจฐานะปุโรหิตนี้ใหญ่กว่า อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน และเป็นการให้อำนาจพวกท่านท้ังสองท่ี 
จะทำส่ิงมหัศจรรย์มากมายในพระนามของพระเยซูคริสต์ เช่นการให้พรคนป่วย การให้พรของบิดากับ 
ลูก ๆ และการปฏิบัติพิธการในพระวิหาร 
อำนาจฐานะปุโรหิตทำให้เราสามารถรับบัพติศมาและรับการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และรับ 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ แสดงรูปภาพ 3-13 อกครงหน่ึง ซึ่งเป็นภาพเด็กชายกำลังได้รับ 
บัพติศมา และรูปภาพ 3-14 เด็กหญิงได้รับการยืนยัน อำนาจนี้สามารถใช้ในการรักษาคนป่วยและใช้ 
ผนกครอบครัวในพระวิหารเพ่ือท่ีพวกเขาจะอยู่เป็นครอบครัวช่ัวนิรันดรหากพวกเขาดำรงชิวิตอย่างถูกต้อง 

เพลง รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฐานะปุโรหิตไต้รับการฟืนฟู,, (เพลงเด็กหนา 52) 

เป็นพยานกับเด็ก ๆ ว่าฐานะปุโรหิตมอยู่บนโลกนี้อกครั้งหนึ่ง อำนาจที่จะกระทำในพระนามของพระเยซู 
ไต้ถูกฟืนฟูโดยผ่านโจเซฟ สมิธ โจเซฟใช้อำนาจน้ีในการจัดท้ังศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซู ฐานะ-
ปุโรหิตนี้จงคงมอยู่กับศาสนาจักรที่แท้จริงนับตงแต่นี้นเป็นต้นมา 
• ศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์มช่ือว่าอะไร? (ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุค 

สุดท้าย) 

ให้เด็ก ๆ พูดชื่อของศาสนาจักรฯ ซา อธิบายว่า ที่มชื่อ ศาสนาจักรของพระเยซคริสต์แห่งสิทธิชนยุค 
สุดท้ายเพราะว่ามันเป็นศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเยซูซึ่งพระองค์ไต้ทรงฟืนฟูขื้นใหม่ในยุคสุดท้ายนี้ 
ยุคสดท้าย หมายถงยุคน้ี หรอเวลาท่ีเรากำลังมชวิตอยู่น้ี 
สรป 

หลักแห่งความเช่ือ อธิบายว่าเราไต้รับ^ธิในการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรเคยวกันท่ีพระเยซูทรงจัดท้ังข้ีนเม่ือพระองค์ทรง 
อยู่บนโลกน้ี บางคร้ังเราเรยกศาสนาจักรท่ีพระเยซูทรงจัดท้ังข้ืนน้ีว่า "ศาสนาจักรสมัยโบราณ" (หลักแห่ง 
ความเช่ือขอท่ี 6) 
พูดหลักความเชื่อขอที่หก และให้เด็ก ๆ พูดตามท่าน กระต้นเด็กคนท่ีสามารถจำให้จดจำหลักความเช่ือ 
ข'อน้ีท้ังหมดหรอบางส่วน 

การสนทนา ขอให้เด็กคิดถงเหตุผลพิเศษบางอย่างว่าทำไมพวกเขาจงต้องเป็นสมาชิกของศาสนาจักรท่ีแท้จริงบนโลก 
โดยใช้กระคาน นี้เท่านี้น ให้เขยนคำตอบของพวกเขาบนกระคาน ซึ่งอาจเป็นดังต่อไปนี ้ะ 

1. เพ่ือท่ีจะเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์ 
2. เพ่ือท่ีจะมคำสอนของพระเยซูนำทางเรา 
3. เพ่ือท่ีจะไต้รับการยกโทษสำหรับบาปของเรา 
4. เพ่ือท่ีจะไต้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ 
5. เพ่ือท่ีจะไต้กลับไปและอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
6. เพ่ือเป็นสมาชิกของอาณาจักรของพระผเป็นเจัาบนโลกน้ี 
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ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ ว่าทำไมท่านจงรูสีกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ บรรยายให้เด็ก ๆ ฟืงถงความสุขในชิวิตที่ท่านได้รับจากการเป็นสมาชิก 
และบรรยายถงความกตัญญท่ีท่านเป็นผู้คนของศาสนาจักรฯ นี้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เลอกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่า 
นี้ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. บอกเด็ก ๆ ว่า นับตั้งแต่ศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเยซูได้ถูกฟืนฟูขี้นบนโลก เราสามารถเรยนรู้ถง 
สิ่งเคยวกันกับที่พระเยซูได้ทรงสอนเมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้ เราทุกคนมสิทธิพิเศษในการเป็น 
สมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์ 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำใ5jดของท่านเอง หรอให้เด็กๆ แสดงบทบาทสมมติ ะ 
"ฉันช่ือไอลา มารย์ กูดเคย' ฉันอายุสิบลี่ปีและฉันเป็นโรคโปสิโอเป็นเวลาสิบเอ็ดปี ฉันตองไป 
ปฐมวัยของโรงพยาบาลเด็กในซอลทํ' เลค ซิตี้.... 

นับตั้งแต่เวลาที่ฉันจำความได้คุณพ่อคุณแม่ได้ไห้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชิวิตของฉันซึ่งมันค่อย ๆ ซมซาบ 
เข้าสู่ความคิดจิตใจของฉัน สิ่งนั้นคอศาสนาจักรฯและพระบิดาบนสวรรค์ของฉัน....ฉันรักศาสนา-
จักรฯ ด้วยหัวใจทงหมดของฉัน 
คุณพ่อคุณแม่ได้สอนฉันว่าการบัพติศมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพิยงไร: ดังนั้นฉันจงเฝืารอคอยการรับ 
บัพติศมาของฉัน ในท่ีสุดฉันก็อายุครบแปคขวบซ่ึงเวลาน้ันฉันต้องอยู่ท่ีโรงพยาบาลและเป็นความเห็น 
ของคุณหมอว่าฉันไม่ควรจะออกจากโรงพยาบาลแม้นานเพยงแค่บัพติศมาเท่าน้ัน ฉันเสียใจมากและ 
ฉันได้ขอรองคุณพ่อที่จะอนุญาตให้ฉันได้ออกไปบัพติศมาตั้งแต่ตอนที่อายุแปคขวบนี้ซึ่งมันดูราวกับ 
ว่าฉันต้องรอจนกว่าฉันจะหายคิพอที่จะออกไปจากโรงพยาบาลได้ และก็ไม่มใครเว่าเมื่อไรฉันจะ 
หายคพอท่ีจะออกไปได้ 

แต่แล้วก่อนท่ีจะถงวันเกิดเก้าขวบของฉัน คุณพ่อคุณแม่...และญาติคนอื่น ๆ และเพ่ือน ๆ ได้มา 
ที่โรงพยาบาลและฉันได้รับบัพติศมา...ในอ่างนั้าของห้องกายภาพบำบัดของเรา ฉันได้รับการยนยัน 
เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ ที่ฉันรัก.... 

ตอนน้ีนับเป็นเวลาหกปีมาแล้ว ฉันได้ถูกขอให้เขยนถงเรื่องนี้เพื่อแสดงต่อผู้อื่นว่าการรับบัพติศมานั้น 
สำคัญมากเพยงใดสำหรับฉัน 
"...ฉันอยากจะ...บอกทุกคนว่าฉันรูสิกกตัญญสักเพิยงใดท่ีได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซ 
คริสตแห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย" (Ila Marie Goodey, "I Was Baptized in a Hubbard Tank," 
Children's Friend, Jan. 1963, p. 30) 

2. ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองการบัพติศมาท่ีพวกเขาเคยเห็น เช่นการบัพติศมาของพ่ีชายหรอพ่ีสาวเป็นต้น 
3. ให้เด็ก ๆ วาดรูปและระบายสีสิงบางส่ิงบางอย่างท่ีจะเตอนพวกเขาถงศาสนาจักรฯท่ีได้รับการฟืนฟู 

ขี้น,ใหม่ เช่นแตรท่ีประกาศการฟืนฟู หรอการสวดอ้อนวอนของโจเซฟ สรธ,ในป่าละเมาะ 

บทที่ 3 
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7 ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
จดประสงค์ เพ่ือช็วยเด็กแต่ละคน,ไทเข้า,ใจว่าการพัฒนาศรัทธา,ในพระเยซูคริสต์'คอหลักธรรม,ขอแรก1ของพระกิตติคุณ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคัมภรตอไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย และเตรยมนำเสนอและอธิบายให้กับเด็ก ๆ ถง 
พระคํมภรตอไปน้ี: มาระโก 10:46-52; ม'ทธิว 3:13-17; 3 นไฟ 11:8-17; และคำสอนและ'พันธ-
สัญญา 76:19-23 

2. เชิญผู้ท่ีมประจักษ์พยานในพระเยซูอย่างเข้มแข็งให้มาเย่ียมชนเรยนของท่านสักสองสามนาทในช่วง 
แรกของบทเรยนเพ่ือแบ่งปีนประจักษ์พยานและความรูสีกของเขาเก่ียวกับพระผู้ช่วยใพ้อค ต้องแน่ใจ 
ว่าท่านได้รับอนุญาตจากอธิการหรอประธานสาขาก่อนที่จะเชิญมาที่ชั้นเรยน และแจ้งให้ประธาน 
ปฐมวัยทราบด้วย 

3. ให้ทำแผนผังตามแบบข้างล่างน้ีซ่ึงให้ช่ือว่า "การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์" (ตัว 
อย่างมอย่ท่ีตอนท้ายของบทเรยนน้ี)แผนผังน้ีจะใชในบทเรยนต่อไปอกส่ีบทดังนนท่านอาจตองการ 
ที่จะติดแผนผังนี้กับกระดาษแข็งและระบายสี ให้ทำแผนผังให้ใหญ่พอท่ีสมาชิกทุกคนในช้ันเรยน 
ของท่านจะมองเห็นได้ง่าย ๆ (ท่านอาจต้องการใช้แผนผังน้ีในช่วงการใชเวลาร่วมกันในบางครง) 
ก. ให้ทำแถบคำต่อไปน้ี : 

พระวิญญาณบริสุทธิ 

การบัพติศมา 

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 

การกลับใจ 
ข. ให้ติดแถบคำตามลำดับตามท่ีไต้แจ้งในบทเรยน สำหรับบทเรยนนี้จะใช้เพยงแถบเคยว คอ 

"ศรัทธาในพระเยซูคริสต์, 

4. เขยนข้อความ "ถามฉันว่า ฉันได้เรยนรูอะไรเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซู 
คริสต์" บนกระดาษช้ินเล็ก ๆ สำหรับเด็กแต่ละคน 

5. ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้วางพระคัมภร์ทงส่ีเล่มไว้ในท่ีเด็ก ๆ จะเห็นได้ง่าย ๆ 
6. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันร้สิกถงความรักของพระผู้ช่วย" (เพลงเด็กหน้า 40) เนอเพลง 

มอยู่ตอนท้ายของคู่มอน้ี 

7. ช่วยเด็ก ๆ ที่สามารถจดจำให้เขาจำหลักความเชื่อข้อที่สี่ได้มากที่สุคเท่าที่จะจำได้ 
8. ธุปกรณ'การสอนที่จำเป็น : 

ก. พระคัมภรไบเบิล พระคมภร์มอรมอน พระคมภร่คาสอนและพันธสัญญา และไข่มุกอันลาค่า 
ข. รูปภาพ 3-9 พระเยซู พระคริสต์ (62572; หลักธรรมพระกิตติคุณ 240); รูปภาพ 3-16 การ 
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รักษาคนตาบอด (62145; ชุดภาพพระกิตติคุณ 213); รูปภาพ 3-1 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลัง 
บัพติศมาพระเยซู (62133; ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; รูปภาพ 3- lp ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก 
(62470; ชุดภาพพระกิตติคุณ 403) รูปภาพ 3-17 พระเยซูทรงกำลังสอนในซกโลกตะวันตก 
(62380; ชุดภาพพระกิตติคุณ 316); และรูปภาพ 3-18 ประธานลอเร็นโซ สโนว์ 

9. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรืยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

ประจักษ์พยาน 
ของผมาเย่ียม 

การนำเสนอของคร 

แผนผัง 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีด 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ 

ความเขาใจในศรัทธา แสดงรูปภาพ 3-9 พระเยซู พระคริสต์ ให้แสดงรูปภาพน้ีไว้จนจบบทเรยน 

• คนน้ีคอใคร? 
แนะนำผู้มาเย่ียมและบอกเด็ก ๆ ว่าท่านได้เชิญบุคคลนี้มาเพื่อที่จะบอกพวกเขาสั้น ๆ ถงความรู้สิกของ 
เขาหรอIธอเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ อธิบายว่าส่วนหน่ึงของประจักษ์พยานของบุคคลก็คือความรู้สีกของ 
เขาเกี่ยวกับพระเยซู ขอบคุณแขกท่ีมาเย่ียมทันทท่ีเขาได้พูดประจักษ์พยานเสร็จแลัวเชิญเขาออกจากชน 
เรยน เมื่อเขาไปแลว ให้ถามคำถามต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ ะ 
• ใครคือแขกของเราในวันน้ี? 

• ทำไมหนูจงรู้ว่าแขกได้มาที่นี้? 
ให้คิดถงเด็กคนหนึ่งหรอใครคนใดคนหนึ่งซึ ่งไม่ได้มาชั้นเริยนในวันนี้และไห้ถามคำถามต่อไปนี้^ย^ 
ชื่อของเด็กคนนั้นในช่องว่างดังนี้ ะ 
• เห็นแขกของช้ันเรยนของเราในวันน้ีไหม? 

. ทำไม จงรู้ว่าเรามแขกมาเย่ียมช้ันเรยนของเราวันน้ี? 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า เด็กคนท่ีไม่ได้มาในวันน้ีไม่ได้เห็นแขกของเราท่ีน่ี แต่อย่างไรก็ตามหากเด็กใน 
ชั้นเ1ยนไดอธิบายให้เขาฟิงว่ามแขกมาเยี่ยม เด็กคนท่ีไม่ได้มาน้ันอาจจะเช่ือ การเช่ือในบางส่ิงบางอย่าง 
ที่เป็นความจริงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นด้วยตัวเราเองนั้นคอก'ไรร^ธา 

แสดงแผนผัง "การเป็นสมาชิกในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์" ให้อ่านหัวข้อของแผนผังน้ีกับเด็ก ๆ 
ให้เด็กเล็กพูดออกเสียงดังซากับท่าน 
อธิบายว่าการมศรัทธาหรอการเชื ่อในพระเยซูคริสต์เป็นชั ้นแรกในการเป็นส ม าชิกขอ ง ศ า ส น า^ ก ร ข อ ง 

พระเยซูคริสต์ ให้วางแถบคำแถบแรกคือ "ศรัทธาในพระเยซูคริสต์" ไว้บนลำดับแรกของแผนผัง 
(สำหรับเด็กเล็ก ๆ ท่านอาจต้องการแสดงรูปภาพของพระเยซูกบแถบคำเพื่อเสือนพวกเขุากงสิ่งที่พูค) 
ใหเด็กทโตแลวอ่านคำเหส่าน้ีกับท่าน บอกเด็ก ๆ ว่าระหว่างบทเรยนนี้พวกเขาจะได้เรยนเกี่ยวกับศรัท^า 
ในพระเยซคริสต์ 
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การนำเสนอ1ของคร 

รูปภาพและเรื่อง 
จากพระคัมภิร์ 

รูปภาพและการสนทนา 
พระคมภร' 

พระคมภร์ไบฌิลแอะพระคัมภึร์มอรมอน!ปีนพยานดึงพระเยซูคริสต์ 
• แม้ว่าเราไม่เคยเห็นพระเยซูเราจะสามารถเช่ือหรอมศรัทธาว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และทรงรักเรา 

ไค้อย่างไร? (บุคคลผู้ไค้เห็นพระเยซูและสามารถบอกเราเก่ียวกับพระองค์) 

ชไปท่ีหนังสือท่ีอย่บนโตะและอธิบายว่าหนังสือเหล่าน้ีเรยกว่าพระคัมภร์ พระคัมภรบอกถึงเร่ืองราวของ 
ผู้คนมากมายซึ่งเป็นผู้ที่ไค้เห็นพระเยซู 
ชูพระคัมภรไบเบิลและชี้ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของพระคัมภรไบเบิลไค้บอกเราเกี่ยวกับเวลาที่พระเยซูทรง 
ประทับอยู่บนโลกน ทรงประทานคำสอนของพระองค์ให้ผู้คน และทรงจัดต้ังศาสนาจักรฯ พระคัมภร' 
ไบเบิลไค้บอกเก่ียวกับผู้คนท่ีไค้เห็นและรู้จักพระเยซูและไค้พูดถึงเร่ืองท่ีพระองค์ทรงช่วยผู้คนค้วยวิธิการ 
ต่าง ๆ 
แสดงรูปภาพ 3-16 การรักษาคนตาบอด เล่าเร่ืองบารทิเมอัส ซึ่งเป็นคนตาบอดผู้มชวิตอยู่ในช่วงเวลา 
ของพระเยซู (ดูมาระโก 10:46-52) 

อธิบายว่าเม่ือบารทิเมอัสไค้ยินว่าพระเยซูกำลังเสด็จมา เขาร้องออกไปเพ่ือให้พระเยซูเมตตาเขามคน 
หลายคนไค้บอกบารทิเมอัสว่าอย่ารบกวนพระเยซูและบอกเขาให้เงยบ แต่พระเยซูทรงไค้ยิน 
บารทิเมอัสและทรงขอให้คนนำเขาเข้ามาพบพระองค์บารทิเมอัสไค้ทูลขอให้พระเยซูรักษาเขาเพ่ือท่ีเขา 
จะสามารถมองเห็นไค้อก 

ขอให้เด็ก ๆ ทัเงในขณะที่ท่านอ่าน มาระโก 10:52 เพ่ือจะรู้ว่าเกิดอะไรข้ืนกับบารทิเมอ่ส 
• เกิดอะไรข้ีนกับบารทิเมอัส? (พระเยซูทรงรักษาเขาจนหาย บารทิเมอัสสามารถมองเห็นไค้) 
พระเยซูตรัสว่าบารทิเมอัสหายเพราะเขามศรัทธา บารทิเมอัสเช่ือว่าพระเยซูจะสามารถรักษาเขาให้หายไค้ 
• เร่ืองของบารทิเมอัสช่วยเรารู้เก่ียวกับพระเยซูอย่างไร? (พระเยซูทรงรักเราและจะช่วยเราหากเราฐ 

ศรัทธาในพระองค์) 
ติดรูปภาพ 3-1 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังบัพติศมาพระเยซู โดยติดไว'เหนือรูปภาพของบารทิเมอัส 

• เกิดอะไรข้ืนในรูปภาพน้ี? (ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้บัพติศมาพระเยซู) 
อ่านมัทธิว 3:17 

• เม่ือพระเยซูทรงไค้รับบัพติศมา ใครเป็นผู้พูดจากสวรรค์ว่า "น่ีคอบุตรท่ีรักของเรา ผู้ที่เราพอ1ใจ,,? 
(พระบิดาบนสวรรค์) 

• เราเรยนรู้อะไรเก่ียวกับพระเยซูจากพระคำของพระบิดาบนสวรรค์? (พระเยซูคอพระบุตรของพระองค์) 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดงให้ประจักษ์ว่าพระเยซูคอพระบุตรของพระองค์ 

ชูพระคัมภรมอรมอนขื้น อธิบายว่าหนังสือน้ีเรยกว่า พระคํมภร์มอรมอน เราสามารถอ่านเร่ืองราวของ 
ชาวนไฟส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในทวปอเมริกาซ่ึงพวกเขาเห็นพระเยซูและไค้ยินพระองค์ตรัสหลังจๅทท่ีพระองค์ 
ทรงแนคนจากความตาย 
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อ่าน 3 นืไฟ 11:8 วางรูปภาพ 3-17 พระเยซูทรงกำลังสอนในซกโลกตะวันตก โคยวางไวเหนอรูปภาพ 
ของพระเยซูท่ีกำลังรับบัพติศมา อ่าน 3 นืไฟ 11:9-10 อธิบายว่า พระเยซูทรงบอกผู้คนว่าพระองค์คอ 
พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยท่ีศาสดาไค้เคยกล่าวไว้ว่าจะเสด็จมาช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า ชาวนไฟมความ 
ยินคลักเพยงใคที่รูว่าพระเยซูไค้ทรงเสด็จมาอย่างที่พระองค์ไค้ทรงตรัสไว้ พระเยซูไค้ขอให้ผู้คนสัมผัส 
ที่พระหัตถ์เพื่อที่จะรู้ว่าพระองค์สือผู้นั้นที่ไค้สิ้นพระชนม์และไค้ทรงฟืนคนพระชนม์ 

• เราสามารถเรยนรู้อะไรเก่ียวกับการเสด็จมาปรากฎต่อผู้คนชาวนไฟของพระองค์? (พระองค์ทรงส้ิน 
พระชนม์และทรงฟืนคนพระชนม์ใหม่ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่) 

ศาสดาในยูคฟ้จจุบ้น!ปีนพยานดึงพระเยซูคริสฅ์ 
รูปภาพ และ ชูพระคัมภิร์ไข่มกอันลาคำ และอธิบายว่าเร่ืองราวของภาพท่ีมาปรากฏครงแรกต,อโจเซฟ สมิธไค้ถูก 
การสนทนา เขยนไว้ไนหนังสือเล่มน้ี ขอให้เด็กเล่าเก่ียวกับภาพท่ีมาปรากฎครงแรกต่อโจเซฟ สมิธให้มากท่ีสคเท่าท่ี 

พวกเขาจะสามารถเล่าไค้ (ให้ท่านเตรยมอธิบายเร่ืองภาพท่ีมาปรากฏครงแรกหากเด็ก ๆ ไม,รู้เร่ืองน้ี; 
ดูในโจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:7-19) 
วางรูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรกไว้เหนือรูปภาพแผ่นหลังสุดน้ัน เน้นว่า หลังจากท่ีพระองค์ 
ไค้ทรงฟืนคนพระชนม์เป็นเวลานานหลายๆ ร้อยปีแล้ว ต่อมาโจเซฟ สมิธจงไค้เห็นพระองค์ 

รูปภาพ และ แสดงรูปภาพ 3-18 ประธานลอเร็นโซ สโนว์ อธิบายว่า ในขณะท่ีท่านเป็นประธานของศาสนาจักรฯ 
^องเล่า ท่านไค้รับการเสด็จมาเยี่ยมเป็นส่วนตัวของพระเยซูคริสต์ในพระวิหารซอลท์เลค 

วันหนึ่งในขณะที่ประธานลอเร็นโซ สโนว์กำลังเดินในพระวิหารกับหลานสาวของท่าน เขาไค้เล่าให้เธอ 
หัเงเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นซึ่งหลานสาวของท่านไค้เล่าถงการสนทนาระหว่างท่านกับเธอดังนี้: 

"หลังจากท่ีเราไค้ออกจากห้องของท่าน ขณะท่ีเรายังเดินอยู่ท่ีทางเดินระหว่างห้องซ่ึงเป็นทางท่ีจะไปยัง 
ห้องอาณาจักรชนสูงนั้น ข้าพเจ้าไค้เดินนำหน้าคุณป่ไปหลายก้าว ท่านไค้เรยกให้ข้าพเจ้าหยุด โดยพูดว่า 
"รอสักครู่นะ อัลล ปอยากจะบอกหลานบางอย่าง ที่ตรงนี้แหละที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ไค้ทรงปรากฏ 
ต่อป่ในช่วงเวลาที่ประธานวูคครัฟฟ็เสียชวิต.... 

"แล้วคุณป่ก็ก้าวเข้ามาใกล้อิกหน่ึงก้าวและชูมอข้างซ้ายข้ีนพูคว่า Nพระองค์ทรงประทับยืนอยู่ท่ีน่ีเหนือ 
พื่นดินสักสามฟุต มองดูราวกับพระองค์ทรงประทับยืนอยู่บนแผ่นทองคำ, 

"คุณป่ไค้เล่าให้ฉันฟงว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเต็มไปค้วยรัศมภาพและท่านไค้บรรยายให้ฟิงถงพระหัตถ์ 
พระบาท สีพระพักตร์และชุคที่ขาวงามสง่านั้น ทุกสิ่งเต็มไปค้วยรัศมภาพของความขาวและความสว่าง 
ซึ่งทำให้มองคูจ้าตามาก 

"แล้วคุณป่ก็ก้าวเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าอกก้าวหน่ึงและชูมอข้างขวาข้ีนเหนือสีรษะข้าพเจ้าและกล่าวว่า "หลาน 
ของป ปอยากให้หลานจำไว้ว่าน้ีคอประจักษ์พยานของป ว่าป่ไค้บอกหลานค้วยปากของปเองว่าป่ไค้เห็น 
พระผู้ช่วยให้รอดท่ีน่ีในพระวิหารน้ี และไค้พูดกับพระองค์หน้าต่อหน้า,"(Allie Young Pond, quoted 
by Ivan J. Barrett, in "He Lives! For We Saw Him," Ensign,\ Aug. 1975, p. 20; also in Le Roi, c . 
Snow ร "Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow," in Church News, 2 Apr. 1938, p. 8) 
• ประจักษ์พยานของประธานสโนว่'ช่วยหนูให้รู้จักพระเยซูอย่างไร? (พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค 

ทรงมพระวรกายและทรงตรัสต่อผู้คนในสมัยของเรา) 

บทที่ 3 
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เราสามารถมศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
การสนทนา ถามเด็กหลาย ๆ คนให้ตอบคำถามต่อไปน้ี; 

• หนูเคยเห็นพระเยซูไหม? 

• หนูรูไคอย่างไรว่าพระเยซูทรงเป็นจริงและทรงพระชนม์อยู่? 

ให้เด็ก ๆ แสดงความรูสิกของเขาเก่ียวกับศรัทธาในพระเยซูซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการส่ังสอนของคุณพ่อคุณ 
แม่ของพวกเขา คุณครูในปฐมวัยและจากพระคัมภร์ 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเราสามารถมศรัทธาว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่และทรงรักเรา อันเกิดจากพระ-
ดมภรและประจักษ์พยานในความจริงของผู้คน จากประจักษ์พยานของผู้อ่ืน เรารูว่า-
1. พระเยซูคอพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

2. พระเยซูทรงรักเราและทรงต'องการช่วยเหลอเรา 
3. พระเยซูทรงต้องการให้เรามศรัทธาในพระองค์ 
4. พระเยซูทรงฟินคนพระชนม์และทรงพระชนม์อยู่อกครงหน่ึง 
5. พระเยซูทรงมพระวรกายและทรงตรัสกับผู้คน 

เตอนเด็ก ๆ ว่า การมศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นขนตอนแรกของการเป็นสมาชิกในศาสนาจักรฯ ที่ 
แท้จริงน้ี 

เพลง ให้ร้องเพลงหรอท่องเน้ือเพลง "ฉันร้สิกถงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด" 
สรป 

ประจักษ์พยานของครู ท่านอาจต้องการเสือกรูปภาพจากรูปภาพที่ใช้ในบทเรยนและเล่าสั้น ๆ เก่ียวกับศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
ของท่านอันเน่ืองมาจากประจักษ์พยานหรอประสบการณ'ท่ีเก่ียวข้องกับรูปภาพน้ี 
ตัวอย่าง แสดงรูปภาพ 3-17 พระเยซูทรงกำลังสอนผู้คนในซิกโลกตะวันตก อธิบายว่าเน่ืองจากพระเยซู 
ทรงปรากฎต่อผู้คนชาวนไฟหลังจากท่ีพระองค์ทรงฟืนคืนพระชนม์และทรงให้พวกเขาสัมผัสพระหัตถ์ 
และพระบาท ท่านร้ว่าพระองค์ทรงรักทุกคน 

เอากลับบ้าน แจกกระดาษช้ินเล็ก ๆ ให้เด็กแต่ละคนซ่ึงมข้อความว่า "ถามว่า ฉันไดเรยนเอะไรเกี่ยวกับการเป็น 
สมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์"กระต้นพวกเขาให้นำกระดาษน้ีไปให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา 
และแบ่งปีนส่ิงท่ีพวกเขารูเก่ียวกับศรัทธาในพระเยซูคริสต์กับครอบครัวของพวกเขา 
ให้เด็ก ๆ พูดข้อความ "เราเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาผู้สถิตนิรันดร และในพระบุตรของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์" (หลักความเช่ือข้อท่ี 1) แล้วช่วยเด็กคนท่ีสามารถจดจำให้จำหลักความเช่ือข้อส่ีให้มาก 
ที่สุดเท่าที่จะมากไต้ 

เชิญเด็กคนหน่ืงให้สวดอัอนวอนปิด 
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บทที ่ 3 

กิจกรรมเฮรม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ค ู"เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ชูพระคมภร์คำสอนและ,พันธสัญญา อธิบายว่าพระคัมภีร์น้ีบอกเก่ียวกับโจเซฟ สมิธไค้เห็นพระเยซู 

อกครงหน่ึง ในขณะท่ีโจเซฟ และซิคนย' ริกคันกำลงศกษาและคิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูและ 
คำสอนของพระองค์พระเยซูไค้ทรงเสด็จมาปรากฎต่อพวกเขา 
ให้ท่านอ่านประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ อ่านคำสอนและพันธสัญญา 76:22 และคำว่า "เพราะเรา 
เห็นพระองค์" จากข้อท่ี 23 
• หนูสามารถเรยนเอะไรุเก่ียวกับพระเยซูจาก ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ? (เรยนรูว่า พระเยซู 

ทรงพระชนม์อยู่) 

อธิบายว่าการอ่านพระคัมภร์และการเรยนรู้เก่ียวกับผู้คนผู้ท่ีไค้เห็นพระเยซูช่วยเราให้มศรัทธาในพระเยซู 
แม้ว่าเราจะไม่ไค้เห็นพระเยซูค้วยตาของเราเอง เราสามารถมศรัทธาว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และ 
ทรงรักเราเพราะประจักษ์พยานของผู้ท่ีไค้เห็นพระองค์และไค้บอกเราในพระคัมภร์เก่ียวกับพระองค์ เรา 
สามารถรูไนใจของเราว่าพระเยซูคอพระผู้ช่วยให้รอดของเราเม่ือเราทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ในคำสวด 
อ้อนวอนของเรา 
2. ถามเด็ก ๆ ว่ามใครสักคนไหมที่ต้องการจะบอกถงความเสีกของพวกเขาเกี่ยวกับพระเยชุ พวกเขา 

สามารถเสือกรูปภาพและเล่าว่ารูปภาพที่แสดงนี้นไค้ทำให้ศรัทธาของพวกเขาเข้มแข็งขนอย่างไร 
แต่ละรูปภาพควรใช้มากกว่าหน่ึงครง 

หลังจากท่ีเด็กแต่ละคนไค้มโอกาสแบ่งปีนว่าเขาหรอเธอเสืกอย่างไรเก่ียวกับพระเยซูอธิบายว่าพวก 
เขาไค้ทำขนตอนท่ีสำคัญในการเตรยมสำหรับการบัพติศมา 
• ขนตอนน้ีคออะไร? (การพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์) 

ชี้ไปที่แผนผังแลวให้เด็กๆ อ่านหรอพูดตามท่านกับข้อความที่ว่า "ศรัทธาในพระเยซูคริสต์" 
3. ให้เด็ก ๆ วาดรูปจากพระคัมภีร์เร่ืองหน่ึงท่ีพวกเขาไค้เรยนเในวันน้ี 
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ของประทานแพ่งพระวิญญาณปริสุทธ้ี I ศรทธาในพระเยซูคริสต์ 
การบพติศมา การกลับใจ 



ศาสนาจักรุของพระเยซูคริสต์ 
มีศาสดาเพื่อสอนเรา 

บทท่ี 

ฉุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กๆให้เข้าใจถงความสำคัญของการหัเงและการเช่ือฟิงคำสอนของศาสดา 

การเตรึยม 1. ศกษาลูกา 1:70 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. ขอให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คของวอร์คหรอสาขาของท่านมาท่ีช้ันเรยนและบอกเด็ก ๆ ว่า 
เขากำลงจะแสดงเป็นกษัตริย์เบนจามิน (เขาอา1จจะสวม1ชุ1คผ้าคลุมสํ'ไห,ร',มอาบน้ําหรอสวมบางอย่าง 
ทับชุดของเขาเพื่อให้คล้ายคลงกับชุดของกษัตริย์)ขอให้เขาแนะนำตนเองว่าเขาคอกษัตริย์เบนฉามิน 
ให้เขาอธิบายกับเด็ก ๆ ว่าเขาคอกษัตริย์ที่ชอบธรรม ผู้ทำงานด้วยมอของตนเองเพื่อดำรงชิพที่จะ 
ไม่เป็นภาระของผู้คนของพระองค์ ขอให้เขาอธิบายส้ัน ๆ ว่าเขามหอคอยที่สรางขี้นเพื่อที่ผู้คนจากที่ 
ไกลและใกล้จะมาท่ีน่ึและได้ยินข่าวสารของเขา ขอให้เขาสอนเด็ก ๆ สั้นๆ ถงหลักธรรมข้อหน่ึง 
ที่กษัตริย์เบนจารนได้ทรงสอนไว้ (ดูโมไซยา 2-5) 

3. ให้เขยนคำสอนแต่ละคำสอนของศาสดาและประธานของศาสนาจักรฯบนกระดาษแต่ละช้ิน หริอ 
ใช้รูปภาพแทนคำสอนแต่ละคำสอนน้ัน เอากระดาษเหส่าน้ีใส่ในภาชนะ (หรอวางรูปภาพที่ใช้แทน 
คำสอนเหส่านี้ควํ่าหน้าลงบนโตะ) หากเห็นว่าจำเป็นให้เพ่ิมเติมคำสอนเพ่ือให้ครบกับจำนวนเด็ก 
"ให้มการสังสรรค์ในครอบครัว" 
"ศกษาพระคัมภร์" 
"ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์' 
"สวดเป็นประจำทุกวัน" 

"ไม่เอาของท่ีเป็นของคนอ่ืน" 
"ให้เกยรติบิดามารคาโดยการช่วยท่านทำงานท่ีบ้าน,, 

"จ่ายส่วนสิบ" 
"รักซ่ึงกันและกัน" 

4. วางนิตยสารของศาสนาจักรฯ ซึ่งบรรจุข่าวสารจากศาสดาไว้บนโตะหรอที่แหงหนึ่งหน้าชั้นเริยน ก่อน 
เร่ิมช้ันเรยนให้ช่อนช้ินของกระคาษท่ีมคำใบ้เขิยนบอกไว้ว่านิตยสารน้ันอย่ท่ีไVIน โดยซ่อนไว้ให้ท่ัว 
ทั่งห้อง เช่นซ่อนไว้ใต้เก้าอ้ี ที่หน้าต่าง และท่ีกระคาน คำบอกใบ้ควรจะบอกให้ไปหายังคำบอกใบ้ 
อันต่อไป คำบอกใบ้คำสุดท้ายจะนำไปยังนิตยสารนั้น ให้ขดเสนใต้หรอทำเคร่ืองหมายอย่างใดอย่าง 
หน่ึงกับข้อความส้ัน ๆ ของศาสดาซ่ึงเด็ก ๆ พอท่ีจะเข้าใจได้ในนิตยสารน้ัน 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคันภรไบเบิล 
ข. รูปภาพของศาสดาคนปีจจุบัน 
ค. รปภาพ 3-19 ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ 
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6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

การสนทนาพระคัมภีร์ 

กิจกรรม 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ถูกนำโดยศาสดา 
บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขามแขกที่สำคัญของชั้นเรยนในวันนี้ ขอให้พวกเขาหัเงข่าวสารของเขาอย่างต้ังใจ 
เพราะว่าเขาจะบอกเด็ก ๆ เก่ียวกับกษัตริย์ท่ีชอบธรรมพระองค์หน่ึงผู้ท Jงเป็นศาสดาต้วยหลังจากท่ีแขก 
ของท่านพูดจบ ขอเชิญให้เด็ก ๆ จับมอทักทายกับเขาและขอบคุณสำหรับการมาของเขา 
ขอให้เด็ก ๆ ฟิงขอความจากพระคัมภีร์และดูว่าพวกเขาจะไต้เรยนรูอะไรจากศาสดา ให้อ่าน ลูกา 1:70 
ช่วยให้พวกเขาเช้าใจว่าบางครั้งพระเจ้าทรงสอนเราโดยทรงบอกศาสดาของพระองค์ถงสิ่งที่เราต้องรูและ 
ศาสนาจักรต้องมศาสดานำเสมอ 
• ใครคอศาสดาคนแรกบนโลกน้ี? (อาคม) 
• ใครคอศาสดาคนแรกในยุคสุดทายน้ี? (โจเซฟ สรธ) 
• ใครคอศาสดาและประธานของศาสนาจักรฯ ในเวลาน้ี? (ให้แสดงรูปภาพของศาสดาคน!]จจุบันและ 

ให้เด็ก ๆ แกพูดชื่อของท่าน) 
• มศาสดาคนใดในพระคัมภีร์ไบเบิลและในพระคัมภีร์มอรมอนท่ีหนูสามารถบอกช่ือไต้บ้าง? 
• ใครก็ตามสามารถไต้รับการเสือกให้เป็นศาสดาไต้หรอ? (ดูยอห์น 15:16) 

อธิบายว่าไม่ใช่ทุกคนท่ีถูกเรยกจะเป็นศาสดา พระเยซูคริสต์ทรงเสือกผู้ท่ีจะเป็นศาสดาดวยพระองค์เอง 
เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงเสือกศาสดา พระองค์ทรงประทานอำนาจท้ังหมดท่ีต้องการให้กับศาสดาน้ัน เพ่ือ 
ควบคุมศาสนาจักรฯ ศาสดาจะเป็นประธานของศาสนาจักรฯต้วย 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานศาสดาใหเราเพ่ือนำ!ราและใหพรเรา 

ขอให้เด็ก ๆ หัเงข้อความต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง หากพวกเขาเห็นต้วยกับข้อความให้พวกเขายนข้ืน 
หากพวกเขาไม่เห็นต้วยก็ให้พวกเขาน่ังลง ใข้เวลาในการอธิบายแต่ละข้อความท่ีเด็ก ๆ ไม่เข้าใจ (เนื่อง 
จากคำตอบท้ังหมดล้วนเป็นส่ิงท่ี"เห็นต้วย"จงควรให้เด็กๆน่ังลงเสืยก่อนในช่วงระหว่างแต่ละข้อความ 
นั้นกิจกรรมไต้ออกแบบเพื่อให้มการเคลื่อนไหวและให้กล้ามเนื้อไต้ทำงานในช่วงเวลาชั้นเรยน) 
1. เราไต้รับข่าวสารจากศาสดาของเราจากการประชุมใหญ่สามัญ (เห็นต้วย อธิบายว่าคำแนะนำของ 

ที่ปรกษาของศาสดาและอัครสาวกสิบสองล้วนเป็นคำแนะนำของศาสดาต้วย) 

2. ศาสดาของเราจะไม่บอกเราให้ทำส่ิงท่ีผิค (เห็นต้วย อธิบายว่าเราเช่ือว่าศาสดาของเราบอกเราให้ทำ 
สิ่งที่ถูกต้องเสมอ) 

3. ประธาน (ช่ือของศาสดาคนใ]จจุบัน) คอศาสดาและประธานของศาสนาจักร (เห็นควย) 
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4. ศาสดาของเราบอกเราถงส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้'เราทำเพ่ือท่ีเราจะ 
มความสุขและสามารถกลับไปอยู่กับพระองค์ไค้อก (เห็นค้วย) 

การนำเสนอของครู อธิบายว่าศาสดาให้ข่าวสารเราในนิตยสารของศาสนาจักรฯ พูดในการประชุม นำและสอนผู้นำของ 
ศาสนาจักรฯ คนอ่ืน ๆ 

อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศาสดาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคในบรรดาศาสดาท่ีเคยอยู่บนโลกน้ี พระองค์ทรง 
สอนพระกิตติคุณและทรงกระทำการมหัศจรรย์มากมาย 

รูปภาพและเรื่องเล่า บอกเด็ก ๆ ว่าท่านจะเล่าให้พวกเขาฟิงถงเรื่องของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ ซึ่งเป็นศาสดาคนหนึ่ง 
ในยุคสุดท้าย อธิบายว่าศาสดาในยุคสุดท้ายคอผู้ท่ีดำรงชวิตอยู่นับต้ังแต่โจเซฟ สมิธ หรอในเวลาท่ีใกล้ 
เคยงกับเวลาท่ีเราอาศัยอยู่น้ี แสดงรูปภาพ 3-19 ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ ในระหว่างท่ีท่านเล่าเร่ือง 
ต่อไปนี้ ะ 
เม่ือประธานเดวิด โอ. แมคเคย์เป็นศาสดา ท่านต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อพบกับผู้คนและนำสมาชิกของ 
ศาสนาจักรฯ ครงหน่ึงเม่ือท่านอยู่ในประเทศเยอรมัน ท่านไค้ยินเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งที่เป็นง่อย 
(เธอไม่สามารถเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของเธอไค้) และไม่สามารถมาการประชุมเพ่ือฟ้ง 
ท่านพูดไค้ 

คุณแม่ท่านนี้มลูกสองคน เธอต้องการให้พวกเขาไปร่วมการประชุมเพ่ือท่ีจะไค้เห็นและไค้ยินศาสดาท่ียัง 
มชิวิตอยู่ เธอพูดค้วยศรัทธาท่ีย่ิงใหญ่ว่า "ดิฉันรูว่าหากดิฉันส่งลูก ๆ ให้ไปจับมือกับประธานแมคเคย์ 
และเม่ือพวกเขากลับมาบ้านและมาจับมือดิฉัน เม่ือดิฉันไค้จับมือน้อย ๆ ของพวกเขาไว้ในมือของดิฉัน 
ดิฉันรูว่าจะมอาการคิขี้น" 
ไค้มการจัดเตรยมเพ่ือท่ีลูกท่ังสองของเธอจะไค้ไปการประชุม เด็ก ๆ ตื่นเต้นและมความสุขในขณะที่พวก 
เขาเดินทางไปดูศาสดา 

เม่ือจบการประชุมใหญ่ ประธานแมคเคย์ไค้จับมือกับผู้คนมากมายท่ีอยู่ท่ีน่ัน ท่านรูว่าเด็กสองคนนี้มา 
ที่นี่และเมื่อท่านเห็นพวกเขาท่านไค้จับมือกับพวกเขาและพูดว่า"ขอให้หนูเอาผ้าเช็ดหน้านี้พร'อมกับพร 
ของฉันไปให้คุณแม่ของหนูไค้ไหม?" 
เด็ก ๆ ไค้เอาผ้าเช็คหน้าไปให้คุณแม่ของพวกเขา เธอคใจมากและขอบคุณพระเจ้าทุกวันสำหรับผ้า 
เช็คหน้าและพรซ่ึงประธานแมคเคย์ไค้ฝากมาให้กับลูกท่ังสองของเธอ ท'นทิหลังจากท่ีเด็ก ๆ กลับมา 
บ้านเธอก็เริ่มมอาการคขี้น และในไม่ช้าเธอก็เร่ิมเคล่ือนไหวร่างกายของเธอไค้และสามารถดูแลลูก ๆ 
ไค้ (See Cherished Experiences from the Writings of President David o. Mckay9 comp. 
Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], pp. 149-51) 
เราสามารถทำตามศาสดา 

เกมคนหาสมบัติ ให้มการคนหาสมบัติอย่างง่าย ๆ เร่ิมตนจาก ะ "ท่ีไหนลักแห่งในห้องน้ีเป็นท่ีท่ีมข่าวสารจากศาสดาของ 
ศาสนาจักรฯ ถงสมาชิกของช้ันเรยนน้ี ดูว่าเด็ก ๆ สามารถหามันพบหรอไม่" แล้วให้บอกใบ้อันแรกกับ 
พวกเขา ในขณะท่ีบอกใบ้แต่ละอย่างท่ีพวกเขาหาพบ ให้อ่านออกเสิยงดังหรอให้เด็กคนท่ีสามารถอ่าน 
ไค้อ่าน คำบอกใบ้อันสุดท้ายควรมขอความดังนี้ "มันเขยนอยู่บนกระดาษ มันอยู่อกแฝนหนึ่ง มันรสิสัน 
เต็มไปหมด" เม่ือเด็ก ๆ คนพบนิตยสารน้ี ให้ท่านอ่านหรอให้เด็กคนหน่ึงอ่านขอความท่ีไค้ขคเสันใต้หรอ 
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ไต้ทำเคร่ืองหมายไว้ในนิตยสารน้ันซ่ึงเป็นข่าวสารของศาสดา แล้วให้อธิบายว่าคำของศาสดาเป็นเหมอน 
สมบัติท่ีมค่าอย่างไร ศาสดาสามารถบอกเราถงการดำรงชิวิตเพ่ือท่ีเราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิดา 
บนสวรรค์ไต้อิก 

สรุป แสดงประจักษ์พยานของท่านถงพรท่ีมาจากการศกษาคำสอนของศาสดาในพระคัมภิร'และจากการเช่ือทัเง 
ศาสดาท่ีมชิวิตอยู่ ท่านอาจต้องการแบ่ง!]นประจักษ์พยานส่วนตัวถงคำสอนจากศาสดาที่มชวิตอยู่ว่าม 
อิทธิพลต่อชิวิตของท่านอย่างไร 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดออนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะ,นำเพิ่มเติมให้ดู "เวลา'ช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เด็ก ๆ เขาแถวกันและเดินแถวอย่างเงยบ ๆ ในห้องในระหว่างท่ีท่านกำลังพูดหรอรองสรอยเพลง 

"ทำตามศาสดา" (เพลงเด็กหน้า 62) หลังจากจบสร้อยเพลงแต่ละครงให้เด็กคนท่ีอยู่หัวแถวบอกว่า 
เขาหรอเธอจะทำตามคำสอนของศาสดาอย่างไรแล้วให้ไปต่อท่ีท้ายแถว ให้แน่ใจว่าเด็กแต่ละคนม 
โอกาสอยู่ท่ีหัวแถว 
ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา 
ทำตามศาสดา อย่าออกนอกทาง 
ทำตามศาสดา ทำตามศาสดา 
ทำตามศาสดา ท่านร้หนทาง 

2. อธิบายว่าเม่ือเราทำตามศาสดาโดยการทำส่ิงท่ีท่านไต้ขอให้เราทำ เราจะไต้รับพรและจะสามารถ 
ไคกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์อิก ให้แจกสำเนาเกมปริศนา (ซ่ึงมอยู่ท่ีหน้า 
กัดไป) ให้เด็กแต่ละคน และขอให้พวกเขาระบายสิทางท่ีถูกต้องท่ีจะไปสู่พระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซู เด็ก ๆ ที่ไม่สามารถอ่านไต้อาจต้องการความช่วยเหลอ 

3. แบ่งใ]นเร่ืองราวและข้อมูลเก่ียวกับศาสดาคนใ]จจุบันในระหว่างท่ีท่านแสดงรูปภาพของศาสดาน้ัน 

4. ช่วยให้เด็ก ๆ เรยนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีห้าให้มากท่ีสุคเท่าท่ีจะมากไต้ 
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ทำตามศาสดา 

เช่ือหัเงพระบัญญัติ 

ชื่อสัตย์ 

เป็นผู้สอนศาสนา 

จ่ายส่วนสิบ 

ให้'เกิยรติบิดามารคา 

สวดอ้อนวอนทุกวัน 

พูคความจริง 
รักซึ่งกันและกัน 

ศึกษาพระคัมภิร' 

ไปโบสถ์ 



9 พรฐานะปุโรหิตและพิธีการต่าง ๆ 
ฉดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจถงความสำคัญของพรฐานะปุโรหิตและพิธการต่าง ๆ 

การเฅรึยม 1. ศกษายากอบ 5:14-15 และพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา 42ะ44, 48-52 โคยมการสวค 

อ้อนวอนค้วย แม้ว่าพระคัมภีร์เหล่าน้ีจะไม่ไค้ใช้ในบทเรยน แต่ก็จะฟ้าให้ท่านมความรู้ถึงพระคัมภีร์ 
สำหรับใช้สอนหลักธรรมข้อนี้ไค้ 

2. เตรยมกังหันลมกระดาษเพ่ือใช้ในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ฟ้ากังหันกระคาษไค้โคยใช้กระคาษ 
ณี่หลี่ยมจตุรัสคังที่แสคงให้เห็นข้างล่างนี้ให้ตัคตามเสันประแลวให้พับเข้าตรงกลางโคยหันไปคนละ 
ค้านสลับกันแลวใช้เข็มหมุคแทงทะลุที่ตรงกลางแลวใส่ไม้หรอคินสอเข้าไปในรูที่แทงทะลุนนแล้ว 
ใช้เข็มหมุคกลัคให้แน่น 

3. เตรยมช่วยเด็กร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฐานะปุโรหิตไค้รับการฟืนฟู" (เพลงเด็ก หน้า 52) เนอ 
เพลงมอยู่ตอนทายของคู่มอน้ี 

4. ให้ฟ้าสำเนาจคหมายต่อไปน้ีเพ่ือแจกให้เด็กนำกลับไปบานคนละหน่ึงฉบับ หากท่านสามารถฟ้าไค 
ช่วยเด็กเติมคำลงในช่องว่างให้เหมาะสมกับเด็กคนนั้น (เช่น เติมคำว่า "คุณแม่และคุณพ่อ,,) ให้ระวัง 
ต่อความร้สิกของเด็กที่ไม,มทงคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้าน 

เรยน ที่รัก 
หนูเคยไค้รับพรฐานะปุโรหิตสักครงหน่ึงหรอไม่? โปรดเล่าให้หนูหัเงเก่ียวกับเร่ืองน้ี 
ค้วยความรัก 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. ขวด,ใส่นามันสักคสิทธิ 
ข. ดินสอเทยนหรอดินสอสำหรับเด็ก ๆ  เซ็นช่ือในจดหมาย 
ค. รูปภาพ 3-11 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังมอบฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน (62013; ชุดภาพพระ-
กิตติคุณ 407); รูปภาพ 3-12 การฟืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค (62371; ชุดภาพพระกิตติคุณ 
408); รูปภาพ 3-20 คุณพ่อเตรยมให้พรลูกที่ไม่สบาย; รูปภาพ 3-21 คุณพ่อให้พรลูกที่เป็นทารก 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
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ขอแนะนาในการ 
ดำเนินบทเรียน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหาทท่าน,ได้มอบหมาย1ให้'พวกเฆาทำบางส่ิงบางอย่าง,ในระหว่างสัปคาหท่ีผ่านมา 

พิธืการฐานะปุโรหิตไดร้บการส์นฟู 
แสดงกังหันลมกระดาษท่ีท่านได้ทำมา (หากท่านเห็นว่าเป็นการเหมาะสมสำหรับช้ันเรยนท่านอาจทำ 
กังหันลมนี้ในชั้นเรยนเพื่อแสดงให้พวกเขาดูว่าทำได้อย่างไร) ให้เด็กคนหน่ึงมาท่ีหน้าช้ันเรยนและเป่า 
กังหันนี้เพื่อให้มันหมุน 
• อะไรทำให้กังหันลมหมุน? (พลังของลม) 

• จะเกิดอะไรข้ีนหากไม่มลม? 

อธิบายว่าลมเป็นพลังท่ีบังคับให้กังหันทำงาน มันสามารถทำงานในการดูคนํ้าขื้นจากใต้พื้นดิน และ 
สามารถให้พลังกับเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ บอกเด็ก ๆ ว่าวันนี้พวกเขาจะได้เรยนรูเกี่ยวกับอำนาจที่มีความ 
แรงย่ิงกว่าอำนาจของลมมาก เสือนความจำของพวกเขาถงบทเรยนท่ีเพ่ิงผ่านมาในการฟืนฟูศาสนาจักร 
ของพระเยซู (ดูบทที่ 6) เหตุผลท่ีสำคัญอย่างหน่ึงของการฟืนฟูพระกิตติคุณก็คอการฟืนฟูฐานะปุโรหิต 
บนโลกน้ี 
• ทำไมฐานะปุโรหิตจงสำคัญเช่นนั้น? (ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่ามันเป็นอำนาจท่ีจะทำการในพระนาม 

ของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์) 
• ทำการในพระนามของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูหมายความว่าอย่างไร? (ท่ีจะทำในส่ิงท่ีพระ 

บิดาบนสวรรค์และพระเยซูจะทรงกระทำ) 

• สิ่งที่ดอะไรบ้างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้? (พระองค์ทรงรับบัพติศมา 
รักษาคนป่วย ทำให้คนตาบอดมองเห็น ให้พรเด็ก เตรยมศลระลกคร้ังแรกและอ่ืน ๆ อก) 

• สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถทำได้ในทุกวันน้ีไหม? (ใช่ มันสามารถทำได้ไนทุกวันนี้ ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้า 
ใจว่าส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถทำได้เฉพาะโดยผ่านการไชอำนาจฐานะปุโรหิตอย่างชอบธรรมและโดยผ่าน 
ศรัทธาของเราเท่าน้ัน) 

• แลวฐานะปุโรหิตคออะไร? ผู้ที่ชอบธรรมและให้เกิยรติฐานะปุโรหิตของตนสามารถทำอะไรได้บ้าง? 
(อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า เราต้องได้รับพิธิการบางอย่างเพ่ือท่ีจะได้กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
พิธการเหล่านี้สามารถกระทำได้โดยทางอำนาจและพลังของฐานะปุโรหิตเท่านั้น) 

• พิธการของฐานะปุโรหิตเหล่านี้คออะไร? (การปฏิบัติศลระลก การให้บัพติศมา การยนยันการแต่งตุง 
ผู้อื่นให้เข้าสู่ฐานะปุโรหิต การผนกในพระวิหาร และอ่ืน ๆ หากจำเป็นท่านอาจเตรยมคำใบ้ไว้เพ่ือ 
ช่วยเช่น"จะสามารถทำอะไรเมื่อหนูอายุครบแปดขวบ?) 

พิธการต่าง ๆ ได้ไห้พรเราเพ่ือช่วยเราในระหว่างท่ีดำรงชวิตอยู่น้ี 
• เราสามารถได้รับพรอะไรจากผู้ท่ีดำรงฐานะปุโรหิต? (คำตอบอาจรวมถงการปฏิบัติคนป่วย พรของ 

บิดา และการตงช่ือและให้พรเด็ก ท่านอาจเตรยมคำบอกใบ้ไว้เพื่อช่วยพวกเขา) 
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อธิบายว,าพิธการและพรเหล่าน้ีมไว,เพ่ือเราโดยผ่านทางศรัทธา การสวดอ้อนวอนของเรา และโดยทาง 
อำนาจฐานะปุโรหิตที่เหมาะสม 

รูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-11 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน และรูปภาพ 3-12 
กุารทื้เนฟูฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเค็ค ให้แสดงความรูสีกกตัญณูต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
ที่ทรงประทานพรโดยให้อำนาจเหล่านี้ได้รับการแนฟูโดยผ่านศาสดาโจเซฟ สมิธบอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขา 
จะมบทเรยนเพ่ิมเติมอกในปีน้ีเก่ียวกับการบัพติศมา การยนยัน พิธิศลระลกและพระวิหาร ทำให้เด็ก ๆ 
แน่ใจว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงมแผนการเพ่ือให้พวกเขาได้อยู่กับครอบครัวท่ีรักตลอดไปช่ัวนิรันดรและ 
โคยผ่านพิธการเหล่าน้ีพวกเขาจะสามารถกลับไปหาพระองค์ 
ฐานะปุโรหิตสามารดใหพรกับฑกคน 

การสนทนา • คุณพ่อของหนู หรอผู้คำรงฐานะปุโรหิตคนอ่ืนได้เคยวางมอบนศรษะและให้พรหนูหรอไม่? (กระตุ้น 
ให้เด็ก ๆ แบ่งปีนประสบการณ์ของพวกเขา ให้พวกเขาบอกว่าใครคอคนท่ีให้พรและพรน้ันให้สำหรบ 
อะไร) 

ให้สนทนากับเด็ก ๆ ในเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับพร 
1. พรให้โดยบุคคลผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค บุคคลผู้ดำรงฐานะปุโรหิตนั้นมอำนาจที่จะทำการ 

แทนพระเยซูคริสต์ บุคคลนี้อาจเป็นคุณพ่อของหนู พี่ชายหรอคุณป่ อธิการหรอประธานสาขา ผู้สอน 
ศาสนา ผู้สอนประจำบ้าน หรอผู้ดำรงฐานะปุโรหิตอ่ืน ๆ ที่มค่าควร 

2. พรทุกอย่างท่ีให้โดยอำนาจฐานะปุโรหิตน้ันเพ่ือท่ีจะช่วยเรา 
3. มพรมากมายหลายอย่างแตกต่างกัน 

บอกเด็ก ๆ วำต่อไปพวกเขาจะได้เรยนรูเก่ียวกับพรพิเศษสองประการของฐานะปุโรหิต 

ผูดำรงฐานะปุโรหิตสามารดใหพรและตั้งชื่อเด็กทารก 
รูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-21 คุณพ่อให้พรทารกของท่าน 

• เกิดอะไรในรูปภาพน้ี? (ทารกกำลังได้รับการให้พรและตงชื่อ) 

ขอให้เด็ก ๆ คิคถงครงสดท้ายที่พวกเขาเห็นการให้พรเด็กทารก 

• หนูรูสีกอย่างไรในขณะท่ีเด็กทารกกำลังได้รับพร? (กระตุ้นเด็ก ๆ ให้แบ่งปีนประสบการณ์และความ 
เสก,ของพวกเขา) 

ผูดำรงฐานะปุโรหิตสามารถปฎิบติผูป๋วยได็ 

หลักแห่งความเช่ือ บอกเด็ก ๆ ว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูค^ดท้าย เราเชื่อใน 
พรอกอย่างหน่ึงซ่ึงเริยกว่าการปฏิบตผู้ป่วย อธิบายว่า การปฎิฟ้ตคอการให้พร ให้อำนหลักแห่งความเชื่อ 
ข้อที่เจ็ดออกเสียงดังและช่วยให้เด็ก ๆ พูดข้อความนี้ตาม "เราเช่ือในของประทานแห่งการพูดภาษา การ 
พยากรณ์ การเปิดเผย ภาพที่มาให้เห็น การรักษา การแปลภาษาและอื่น "ๆ เตอนเด็ก ๆ วาการหายจาก 
ความเจ็บป่วยจะเกิดข้ีนได้จากการได้รับพรเช่นน้ันและหากมันเป็นพระประสงค์ของพระ{เดาบนสวรรค์ 
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รูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-20 คุณพ่อเตรยมให้พรลูกที่ป่วยของท่าน อธิบายว่าเม่ือใครสักคนป่วย ผู้ดำรงฐานะ-
ปุโรหิตสามารถให้พรพิเศษกับเขาหรอเธอ มันเป็นสิ่งคที่จะขอพรเมื่อเราป่วย อธิบายสถานการณ์ต่อไปน 
เก่ียวกับการให้พรคนป่วย 
1. หากหนูป่วยและต้องการไค้รับพร หนูควรบอกคุณพ่อคุณแม่ หากคุณพ่อของหนูดำรงฐานะปุโรหิต 

ท่านอาจเรยกผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเค็คที่รคำควรในศาสนาจักรฯ ที่จะช่วยท่านให้พรหนู 
หากคุณพ่อของหนูไม่ไค้ดำรงฐานะปุโรหิต หนูอาจขอให้ผู้สอนประจำบ้าน คุณป่ คุณลุง อธิการหรอ 
ประธานสาขา หรือผู้สอนศาสนาเพ่ือให้พร 

2. ผู้ที่ปฏิบัติคนป่วย หรือให้พร ใช้น้ํามันมะกอกท่ีบริสุทธิซ่ึงไค้รับการสวดอุทิศให้ศักคสิทธิ (ซึ่งเป็นการ 
ให้พรพิเศษ) โดยสมาชิกฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คสองคน แสดงขวดน้ัามันสักคสิทธิให้เด็ก ๆ ดู 

3. มสองส่วนในการปฏิบัติผู้ป่วยะ ส่วนแรก ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะเอานั้ามันนี้เล็กน้อยใส่บนศรษะของ 
ผู้,ป่วยและ1ให้,พรสั้นๆส่ไนที่สองผู้'ดำรงฐานะปุโรหิตสองคนจะวางมอบนศรษะของผู้ป่วยและคนหนึ่ง 
จะผนกการชโลมน้ีโดยการสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษอกคร้ังหน่ึง ให้พรท่ีไค้รับการคลใจจากพระบิดา 
บนสวรรค์ 

ประสบการณ์ของครู อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าเมื่อเรามศรัทธาและไค้รับพรฐานะปุโรหิต พระบิดาบนสวรรค์จะทรงให้พรเราตาม 
พระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงฟ้าส่ิงท่ีคท่ีสุดสำหรับชิวิตของเรา 

แบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวท่ีท่านมหรือท่ีท่านรูเก่ียวกับคนป่วยท่ีไค้รับการรักษา,Hลังฉากไค้รับพร บอก 
เด็กๆ ว่าท่านรูสีกกตัญญสำหรับฐานะปุโรหิตและสำหรับของประทานแห่งการรักษา 
พรของบิดา 

เร ื ่องเล่า เล่าให้เด็ก ๆ ฟิงถงพรพิเศษของฐานะปุโรหิตอกอย่างหนึ่งจากเรื่องต่อไปนี้ (ในระหว่างท่ีเล่าเร่ืองน้ีให้ 
สนทนาหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องดวย จงมความรู'สีกไวต่อเด็ก ๆ ผู้ไม่มบิดาที่จะให้ฐานะปุโรหิตไค้) ะ 
หนูนิดรูสีกกังวลท่ีจะไปโรงเรยน แมัว่าเธอจะรอคอยเพ่ือไปโรงเรยนมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม หนูนิด 
ไม่เคยไปโรงเรยนมาก่อนและเธอก็ไม่รูว่ามันจะเป็นอย่างไร เธอไม่รูจักคุณครูของเธอ เธอไม่รูว่าเด็ก 
คนอ่ืน ๆ จะเป็นอย่างไร 

ในคนก่อนท่ีจะไปโรงเรยนน้ัน หนูนิดเตรยมชุดเส้ือผาท่ีเธอจะค้องใส่ออกมา และเตรยมท่ีจะเข้านอน 
ต่อมาไม่นานนักเธอก็ออกมาที่ห้องรับแขก เอามอลูบคลำท่ีทองและพูดว่า "หนูรูสิกไม่ค่อยสบาย คิดว่า 
คงป่วย,, คุณพ่อคุณแม่ของหนูนิดบอกเธอว่าท่านค้องการช่วยให้เธอรูสีกคิขน คุณแม่ของเธอกอดเธอ 
คุณพ่อบอกว่าท่านเข้าใจความรูสีกของเธอว่าเธอคงกังวลใจเกี่ยวกับการไปโรงเรยน 

ท่านบอกเธอว่ามบางอย่างที่ท่านสามารถฟ้าไค้เพื่อช่วยเธอให้มประสบการณ์ที่ดที่โรงเรยน ท่านอธิบายว่า 
ท่านจะให้พรพิเศษสือพรบิดาโดยอำนาจฐานะปุโรหิต 
หนูนิดบอกว่าเธอค้องการให้คุณพ่อให้พรบิดา ดังนั้นคุณพ่อหนูนิดจงวางมอของท่านบนศรษะของเธอและ 
ใหพรเธอท่านให้พรเธอเพ่ือให้เธอมเพ่ือนมากๆและมคุณครูท่ีเมตตาท่ีจะรักและช่วยเธอเรยนหนังสือ 

หลังจากการให้พร หนูนิดกอดคุณพ่อและขอบคุณท่านท่ีไค้ให้พรบิดากับเธอ เธอบอกว่าเธอรูสีกคข้ืนแล้ว 

• มปีญหาอะไรท่ีหนูค้องการให้ช่วยเหลอ? 
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• มใครสักคนหน่ึงท่ีสามารถเล่าถงเวลาท่ีไค้รับพรบิดาหรอไม่? 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ขอพรจากบิดาของพวกเขาเม่ือพวกเขามความต้องการพิเศษ อ?บายว่า หากคุณพ่อของ 
พวกเขาไม่ไค้คำรงฐานะปุโรหิต ผู้คำรงฐานะปุโรหิตที่มค่าควรคนอื่น ๆ เช่นผู้สอนประจำบ้าน อธิการ 
หรอประธานสาขา ผู้สอนศาสนา หรอญาติคนอ่ืน ๆ เช่นคุณลุง หรอคุณปุผู้คำรงฐานะปุโรหิตสามารถ 
ให้พรพิเศษไค้เม่ือพวกเขาต้องการ (ให้ระวังต่อความรูสกของเด็ก ๆ ผู้ที่ครอบครัวของเขาไม่มฐานะ-
ปุโรหิต) 

ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ฐานะปุโรหิตไค้รับการฟืนฟู,, (เพลงเด็กหน้า 52) 

สรป 
จคหมาย แจกจดหมายท่ีท่านไค้เตรยมมา บอ่กเด็ก ๆ ว่าจดหมายนี้เขยนอะไรไว้บ้าง ช่วยเด็กแต่ละคนให้จ่าหน้า 

ซองให้เหมาะสมและเซ็นช่ือเขาหรอเธอท่ีข้างล่างของจดหมาย กระตุ้นเด็ก ๆ ให้พูดคุยกับบิดามารคาของ 
พวกเขาเก่ียวกับพรฐานะปุโรหิตท่ีพวกเขาไค้รับและเก่ียวกับพรท่ีพวกเขาไค้เรยนในช้ันเรยนปฐมวัย 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ ถงฐานะปุโรหิตว่าเป็นอำนาจท่ีไค้รับการฟินฟูบนโลกน้ีและเป็น 
ของประทานท่ีพิเศษจากพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือให้พรชวิตของพวกเรา โดยผ่านอำนาจและพลังของ 
ฐานะปุโรหิตเราสามารถไค้รับพิธการและพรท่ีจำเป็นเพ่ือท่ีจะไค้มชวิตอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อิกคเง 
หน่ึงและเพ่ือท่ีจะคำรงชิวิตอยู่บนโลกน้ีให้คข้ีน 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิดเพ่ือขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรพิเศษของฐานะปุโรหิต 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เด็ก ๆ กดรอยรอบ ๆ มอของพวกเขาบนกระดาษค้วยดินสอเทยนหรอดินสอเสือนพวกเขาว่า 

เม่ือเราป่วยผู้คำรงฐานะปุโรหิตสามารถวางมอแห่งความรักของพวกเขาบนศรษะของเราเพ่ือให้พรเรา 
เม่ือใดบ้างท่ีสามารถวางมอบนศรษะของเรา? (เด็กท่ีโตอาจต้องการเขยนคำตอบเหล่าน้ีบนน้ิวมอ 
แต่ละ นิ้วที่กครอยไว้นั้น คำตอบอาจเป็น การยนยัน พิธการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต และพรของบิดา 
สำหรับเด็กที่เล็กให้ท่านเพิยงแต่คุยถงพรเหล่านี้เท่านั้น) 

2. จัคเตรยมให้คุณพ่อคนใหม่กับลูกที่เป็นทารกของเขามาที่ชั้นเรยนเพื่อพูดคุยกับเด็ก ๆ ให้คุณพ่อเล่า 
ให้หัเงเก่ียวกับพรท่ีให้กับทารกน้ัน แล้วให้ท่านถามคำถามต่อไปน้ี ะ 

• ชื่อเต็มของทารกไค้ใช้ในการให้พรหรอไม่? ชื่อเต็มนี้คออะไร? 

• ใครให้พรเด็กทารก และอำนาจอะไรท่ีเขาคำรงอยู่? 
• ใครช่วยในการให้พรน้ัน และพวกเขาช่วยอย่างไร? 
• ทำไมจึงเป็นวันที่พิเศษสำหรับทารก? 
• พรพิเศษอะไรท่ีเด็กทารกไค้รับ? (ให้คุยเรื่องนี้เฉพาะเมื่อเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้น) 
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3. ทำภาพวาคอย่างง่าย ๆ และตัดแยกออกจากกันโดยใช้ภาพท่ีอย่ในหน้าถัดไป เตรยมคำตอบต่อไปน 
สำหรับปริศนา ให้แจกภาพวาดท่ีท่านได้ทำไว้น้ันและให้เด็กแต่ละคนชูข้ีนและบอกว่ามันหมายถง 
อะไร 

อธิบายว่าท่านกำลังจะอ่านคำปริศนาและให้เด็ก ๆ ตัดสินใจว่ารูปภาพใดจะเป็นคำตอบสำหรับปริศนานี้ 
ให้เด็ก ๆ ถอรูปภาพน้ันไปวางไว้ตรงรูปภาพการให้พรท่ีมองดูเหมาะสม (บางรูปภาพสามารถเป็นคำตอบ 
ได้มากกว่าหน่ึงคร้ัง) 
ก. ฉันจะถูกใช้เพื่อให้พรเมื่อมใครลักคนป่วย ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะใช้ฉันเพยงเล็กน้อยบนศิรษะของ 

ผู้ป่วย ฉันคอใคร? (น้ัามันท่ีทำให้ศักดิสทธิแล้ว) 
ข. ฉนไม่สามารถเดินได้ ไม่สามารถใ;เดคุยได้ ฉันยังเล็กมาก ฉันต้องการได้รับการตงชื่อและได้รับพร 

ฉันคอใคร? (ฉันคือทารก) 
ค. ฉันต้องการพรพิเศษ ฉันมไข้สูง ฉันขอให้คุณพ่อให้พรฉันเพื่อช่วยให้ฉันรูสีกคขี้น ฉันเป็นใคร? (เด็ก 

ที่ป่วย) 
ง. ฉันได้รับการมอบอำนาจพิเศษที่เรยกว่าฐานะปุโรหิต ฉันมลูก ฉันสามารถให้พรของบิดากับลูก ๆ  ได้ 

ฉันเป็นใคร? (คุณพ่อ) 
จ. เม่ือมคนป่วยขอพร จะต้องมผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คอย่างน้อยท่ีสุคจำนวนหน่ึงท่ีจะถูกเรยก 

เข้ามาร่วมเพ่ือให้พร ฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้นด้วย ฉันคือใคร? (หมายเลขสอง) 
ฉ. เม่ือชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตได้ให้พรเด็ก ให้พรคนป่วย หรอให้พรของบิดา พวกเขาจะใช้ฉัน พวกเขา 

จะวางฉันบนศรษะของบุคคลน้ันหรอใช้ฉันเพ่ืออุ้มเด็กทารก ฉันคือใคร? (มอ) 
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บทท่ี การกลับใจ 
จดประสงค เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจถงหลักธรรมของการกลับใจและว่าสำคัญอย่างไรต่อชวิตของเรา 

การเตรยม 1. ศกษาพระคัมภีร์ คำสอนและพันธสัญญา 58:42 และ 3 นไฟ 9:22 โคยมการสวดล้อนวอนด้วย 

2. ใช้แผนฝัง "การเป็นสมาชิกในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์,, ที่ได้เตรยมไว้ไนบทที่ 7 โดยมแถบคำ 
"ศรัทธาในพระคริสต์,, ติดอยู่ และมแถบคำ "การกลับใจ,, เตรยมไว้เพ่ือใช้ในบทเรยนน้ี (อาจเป็นการ 
คท่ีจะเตรยมโดยทบทวนหลักความเช่ือข้อท่ีส่ีกับเด็กๆ และช่วยเด็กคนท่ีสามารถจดจำให้จำท้ังหมด 
หรอบางส่วนของหลักความเช่ือน้ีเม่ือท่านสนทนาหลักธรรมน้ีในระหว่างบทเรยน) 

3. เตรยมแถบคำต่อไปน้ี (ให้เก็บรักษาไว้เพ่ือท่ีท่านจะสามารถใช้อกในบทท่ี 22) : 
รูสีกเสียใจ 

ขอโทษ 

แกไขให้ถกตอง 

ไม่ทำความผิดซาอก 

4. เตรยมช่วยเด็ก ๆ รัองหรอพูดคำจากเนื้อเพลง ข้อที่สองของเพลง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน" (เพลงเด็ก 
หน้า 73) 

5. ให้จำว่าเด็กท่ีอายูตากว่าแปดขวบไม่ตองมความรับผิดชอบ ไม่ควรทำให้เด็กท่ีอายูไม่ถงแปดขวบ 
เหล่าน้ีรูสิกว่าพวกเขาทำผิด 

6. อปกรณการสอนท่ีจำเป็น : 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน และคำสอนและพันธสัญญา 
ข. สก็อตเทป 
ค. ผาปิดแผล 

7. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 
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เราควรกลับใจเม่ือเราไดตัดสินใจเลือกส่ิงท่ึผิด 
กิจกรรมกระตุ้น แสดงผาปิดแผลให้เด็ก ๆ ดู 
ความสนใจ # มใครในพวกหนูท่ีเคยมบาดแผลไหม? 

• หนูร้สิกอย่างไรเม่ือมบาดแผล? 
• เราควรทำอย่างไรเม่ือเรามบาดแผล? (ทำความสะอาดบาดแผลและปิดด้วยผ้าปิดแผล) 
• ทำไมเราจึงควรทำความสะอาดและปิดแผลด้วยผ้าปิดแผล? (เพื่อช่วยให้มันหายเร็วขี้น) 
เม่ือเราทำบางส่ิงบางอย่างผิคก็เหมือนกับเรามบาดแผล มันทำให้เราเจ็บปวดภายในและทำให้เราเศร้าใจ 
เพราะเราร้ว่าเราทำผิด การกลับใจสามารถช่วยเราเม่ือเราได้ทำส่ิงท่ีผิคพลาค มันเป็นวิธิที่จะทำความ 
สะอาคและรักษาจิตวิญญาณท่ีเจ็บปวดน้ัน 

ติดแถบคำที่เขยนว่า "การกลับใจ" 

เร ื ่องเล ่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีด้วยคำพูดของท่านเอง ะ 

หนิงโหน่งไปท่ีร้านคาเพ่ือซ้ือด้ายให้คุณแม่ เขาเห็นลูกกวาคขายลดราคาท่ีเคาน์เตอร์ เขาตองการแต่ไม่มี 
เงินพอท่ีจะซ้ือ ในขณะท่ีพนักงานขายของไปหาด้ายน้ัน หนิงโหน่งได้หยิบเอาลูกกวาดใส่กระเป้าของเขา 
เม่ือพนักงานขายของกลับมา หนิงโหน่งก็จ่ายเงินคำด้าย เขากินลูกกวาดในระหว่างทางท่ีเดินกลับบ้าน 
ต่อมาหนิงโหน่งคิดถงเรื่องบางเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาได้สอนเขา 
ให้เด็กคนท่ีโตอ่าน อพยพ 20:15 หรอท่านอาจอ่านเองดัง ๆ 
• หนูคิดว่าหนิงโหน่งจะร้สีกอย่างไร? (ไม่มความสุข) 
• หนิงโหน่งได้ทำอะไรท่ีผิดหรอ? (เขาขโมยลูกกวาค) 
• หนิงโหน่งสามารถทำอะไรได้บ้างเพ่ือทำให้เขาหายจากการไม่มความสุข? (กลับใจ) 
ให้เด็กคนหน่ึงติดแถบคำ "เสกเสียใจ" ไวใต้แถบคำท่ีเขิยนว่า "การกลับใจ" 
อธิบายว่าเม่ือเราตระหนักว่าเราได้ทำบางอย่างท่ีผิดพลาค เราควรยอมรับว่าเราได้ทำผิดและร้สืกเสียใจ 
ที่เราได้ทำสิ่งนั้น ความร้สีกน้ีคอ วิธที่พระบิคาบนสวรรค์ทรงช่วยเราให้ร้ว่าเราได้ทำบางอย่างผิด 

อธิบายว่าส่ิงต่อไปท่ีหนิงโหน่งต้องทำก็คอการขอโทษในส่ิงท่ีเขาได้ทำไป ให้เด็กอิกคนหน่ึงติดแถบคำ 
ที่เขยนว่า "ขอโทษ" 
• หนิงโหน่งต้องขอโทษกับใคร? (พระบิดาบนสวรรค์และเจาของร้านคาน้ัน) 

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรากลับใจจากการเสือกที่ผิดของเรา เราต้องขอให้พระบิดาบนสวรรค์และผ้ท่ีเราได้ทำผิด 
ต่อนั้นยกโทษให้กับเรา เราต้องยอมรับว่าเราได้ทำส่ิงท่ีผิดและต่อจากน้ันต้องขอโทษสำหรับส่ิงท่ีเราได้ 
ทำลงไป 
• เราขอให้พระบิดาบนสวรรค์ให้อภัยเราได้อย่างไร? (เราขอในการสวดอ้อนวอน) 

อธิบายว่า สิ่งที่สามที่หนิงโหน่งทำได้ก็คอการพยายามแกัไขความผิดพลาดของตนเอง ให้เด็กอิกคนหน่ึง 
ติดแถบคำที่เขยนว่า "แก้ไขให้ถูกต้อง" ไว้ใต้แถบคำท่ีติคไปแก้วน้ัน ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าเราต้อง 
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พยายามท่ีจะแก้ไขปีญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเราอันเนื่องมาจากการเสือกที่ผิดของเรา บางคร้ังเราไม่สามารถ 
แfHขปีญหาความผิดพลาดของเราได้(เช่นการท่ีเราทำให้ส่ิงของเสิยหายกลับคนสภาพเดิม)แตไราต้องทำ 
คท่ีสุคเท่าท่ีเราจะสามารถทำได้ 

• หนิงโหน่งจะแก้ไขส่ิงท่ีเขาทำผิดได้อย่างไร? (กลับไปท่ีร้านและจ่ายสำหรับค่าลูกกวาดหรอทำงาน 
บางอย่างให้กับเจ้าของร้านโดยไม่รับเงินค่าจ้าง) 

เสือนช้ันเรยนวำอกส่ิงหน่ืงท่ีหนิงโหน่งจะต้องทำก็คอการตัดสินใจท่ีจะไม่ทำผิดอก ให้เด็กอกคนหน่ืงติด 
แถบคำท่ีเขยนว่า "ไม่ทำความผิด,ช้ําอก" ไว้ไต้แถบคำอ่ืน สรุปว่าหนิงโหน่งจะต้องตัดสินใจท่ีจะไม่ทำการ 
เสือกท่ีผิดอิก เขาจะร้ว่าเขาได้กลับใจอย่างแท้จริง หากเขาร้สิกเสียใจในการทำผิดและเต็มใจยอมรับ 
ผิดนั้น ขอให้มการยกโทษ พยายามท่ีจะทำส่ิงท่ีผิคให้ถูกต้อง และตัดสินใจท่ีจะไม่ทำการเสือกท่ีผิคอก 
ในขณะท่ีท่านพูดถงแต่ละช้ันตอนของการกลับใจ ให้ช้ีไปท่ีแถบคำให้ตรงกับเร่ืองท่ีท่านกำลังพูดน้ัน 

เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงข้อที่สอง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน" 

การกลับใจเป็นข้ันตอนหน่ึงของการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ ฑื่แทจริง 
แผนผังและการสนทนา อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราร้ว่าจะกลับใจได้อย่างไรเม่ือเราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ 

เราสามารถกลับใจจากความผิดของเราได้ 
แสดงแผนผัง "การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์, จากบทท่ี 7 

เสือนความจำของช้ันเรยนว่าในบทเรยนก,อนพวกเขาได้เรยนร้เก่ียวกับช้ันตอนหน่ึงในการเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรฯ ที่แท้จริง ชั้นตอนนี้ก็คอศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ให้เอาแถบคำท่ีเขยนว่า "การกลับใจ" 
ออก และเอาไปติดไว้บนแผนผังเหนอแถบคำท่ีเขยนว่า "ศรัทธาในพระเยซูคริสต์" ให้เด็ก ๆ พูดชั้นตอน 
ทงสองน้ีดัง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรที่แท้จริง-ศรัทธา และการกลับใจ 

อธิบายว่าหลังจากท่ีเราได้รับบัพติศมา เราควรกลับใจตลอดชิวิตของเราทุกคร้ังท่ีเราได้เสือกส่ิงผิดไม่ว่า 
เม่ือไรก็ตาม พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญากับเราว่าเม่ือไรก็ตามท่ีเรากลับใจอย่างแท้จริง พระองค์จะทรง 
ให้อภัยเราและพระองค์จะไม่ทรงจดจำบาปของเราอกต่อไป 
ให้อ่านคำสอนและพันธสัญญา 58:42 ให้เด็ก ๆ ฟิง 

• อะไรคอคำสัญญาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีพระเยซูได้ทรงประทานให้เราหากเรากลับใจ? 
การนำเสนอของครู อธิบายว่าการกลับใจควรเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุคในชิวิตของเรา หลังจากท่ีเราอายูครบแปดขวบ เราต้องรับ 

ผิดชอบสำหรับการเสือกที่เราได้ทำ พระเยซูทรงทราบว่าเราไม่สามารถเสือกส่ิงท่ีถูกต้องได้เสมอไป 
พระองค์ทรงรักเราและได้ทรงประทานโอกาสให้เราท่ีจะเอาชนะการเสือกท่ีผิคของเรา พระองค์ทรงบอก 
เราว่าเราต้องกลับใจเพ่ือท่ีเราจะสามารถได้กลับไปอยู่กับพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ 
สรูป 

การอธิบายพระคัมภร' ให้อ่านออกเสิยงดังหรอให้เด็กท่ีโตอ่านประโยคแรกของ 3 นไฟ 9:22 

อธิบายว่าการกลับใจเป็นพรท่ีสำคัญมากท่ีสามารถช่วยเราเตรยมท่ีจะมชิวิตกับพระบิดาบนสวรรค์อิกคร้ัง 
หน่ึง อธิบายด้วยว่า แม้เราจะได้ทำทุกอย่างท่ีเราจะสามารถทำได้เพ่ือแกไขความผิดของเรา พระบิดา 
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บทที่ 10 

บนสวรรค์จะทรงให้อภัยเราเน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซู (ดู 2 นิไฟ 25:23) 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานถงหลักธรรมของการกลับใจและขอเด็ก ๆ ให้ถามคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาท่ีจะ 
อธิบายการกลับใจให้พวกเขาอกครงVIน่ืงท่ีบาน แสดงความกตัญญของท่านท่ีมต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ท่ีได้ทรงทำให้การแก้ไขความผิดของเรา เพ่ือท่ีเราจะสามารถมความสุขกับชวิตท่ีอยู่บน 
โลกน้ีและในท่ีสุคได้กลับไปอยู่กับท้ังสองพระองค์ช่ัวนิรันดร 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดก้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับบทเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เตรยมแผ่นกระดาษดังต่อไปน้ีสำหรับเด็กแต่ละคน ให้เด็ก ๆ เขยนขนตอนท้ังส่ีท่ีด้องใช้ในการกลับใจ 

สำหรับเด็กเล็กให้วาดวงกลมสำหรับทำรูปใบหน้าสองใบหนาโดยให้เด็ก ๆ วาดหน้าใส่ในวงกลม 
เหล่านนด้วยตัวของพวกเขาเอง แนะนำให้เด็ก ๆ วางกระคาษน้ีท่ีบ้านของพวกเขาท่ีท่ีพวกเขาสามารถ 
มองเห็นได้ง่าย ๆ เพ่ือเสือนพวกเขาว่าจะกลับใจได้อย่างไร และเปล่ียนหน้าท่ีเศราของพวกเขาเป็น 
หน้าท่ีมความสุข 

ฉัน?สีกมความสุขหลังจากที่ฉันได้กลับใจ 

2. ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางเสียใจ และกำลังขอโทษใครสักคนหน่ึงเพ่ือให้อภัยสำหรับความผิดบางอย่าง 
ที่เขาได้ทำ เน้นว่าความจริงใจเป็นส่ิงท่ีสำคัญเม่ือเราขอการให้อภัย ความจริงใจน้ีจะแสดงให้รูไคํไน 
นาเสียง แสดงให้พวกเขาดูถงวิธของการขออภัยท้ังแบบท่ีไม่จริงใจและแบบท่ีจริงใจ และให้พวกเขา 
ฟิกหัดขอโทษด้วยมกเสียงและท่าทางที่จริงใจ 

3. ให้เล่าเร่ืองโดยใช้คํพูคของท่านเองถงเร่ืองของแอลมาผู้บุตรและบุตรท้ังส่ีคนของกษัตริย์โมไซยา (ดู 
โมไซยา 27) ในขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองน้ีให้ก้างถงแต,ละช้ันตอนของการกลับใจ 
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บทที่ การบพตศมา 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจคข้ืนถงความสำคัญของการบัพติศมา 

การ!ตริยม 1. ให้ศกษา มัทธิว 3:13-17; 2 นไฟ 9:23 และคำสอนและพันธสัญญา 20:73-74 โคยมการสวด 
อ้อนวอนค้วย 

2. เตรยมร้องหรือพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันชอบวันเกิดของฉัน,, ["I Like My Birthdays" (Children 's 
Songbook, p. 104)] 

3. นำแผนผัง "การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์" ซึ่งใช้ครงแรกใน บทท่ี 7 มาใช้ให้ม 
แถบคำท่ีเขยนว่า "ศรัทธาในพระเยซูคริสต์,, และ "การกลับใจ" ในท่ีของมันบนแผนผังน้ันเตรยมแถบ 
คำที่เขยนว่า "การบพติศมา" ไว้ให้พร้อมท่ีจะติดบนแผนผังในระหว่างสอนบทเรยน 

4. ลูกบอลที่น่ม ๆ หรือชุกตาผ้ารูปลัตว่'ท่ียัดนุ่นไว้ข้างใน 
5. อุปกรณ'การสอนที่จำเป็น : 

ก. พระคัมภรไบเบิล พระคัมภร'มอรมอน และคำสอนและพันธสัญญา 
ข. รูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมา (62018); และรูปภาพ 3-1 ยอห์นผ้ถวายบัพติศมากำลัง 

ถวายบัพติศมาพระเยซู (62133; ชุดภาพพระกิตติคุณ 208) 
6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต์องการใช้ 
หมายเหต : ให้คัดแปลงบทเรยนน้ีตามความจำเป็นหากเห็นว่าเด็ก ๆ ในช้ันเรยนได้รับบัพติศมาหมดแล้ว 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถไดรับบพติศมาเม่ือเราอายุไดแปดขวบ 
แสดงแผนผัง "การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์" ให้เด็กคนหน่ึงวางแถบคำ "การ 
บัพติศมา" ไว้ท่ีขนท่ีสาม บอกเด็ก ๆ ว่าการบัพติศมาเป็นขนตอนที่สามในการเป็นสมาชิกของศาสนาจักร 
ของพระเยซูคริสต์ 
อธิบายว่า ก่อนที่เด็ก ๆ จะได้รับบัพติศมาต้องมการทำบางส่ิงบางอย่างท่ีจำเป็นเสิยก่อน ขอให้พวกเขา 
ฟิงในขณะที่ท่านร้องหรือพูดคำจากเนื้อเพลงเกี่ยวกับการบัพติศมา อธิบายว่าท่านจะเว้นคำไว้หน่ึงคำ ซึ่ง 
คำนั้นคอคัวเลข ขอให้เด็ก ๆ หัเงและดูว่าพวกเขาสามารถบอกคำที่ท่านเว้นไว้นั้นว่า คอคำอะไร ให้ 
พวกเขายกมอข้ืนเม่ือพวกเขาร้ว่ามันคอคำอะไร 
ฉันชอบวันเกิดของฉัน ทุกๆปี 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 

แผนผัง 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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แต่ละคร้ังนำความยินคมาสู่ 
แต่ไม่อาจรอจนฉัน , 
เพราะเม่ือนนฉันพลันรับบัพติศมา เไหม 
• คำที่หายไปคอคำว่าอะไร? (แปดขวบ) 

อธิบายว่าเรารอคอยท่ีจะถงวันครบรอบวันเกิดของเราทุกคร้ัง แต่วันคลายวันเกิดครบแปดขวบมความ 
หมายท่ีพิเศษเพราะว่ามันหมายถงเรามอายุมากพอท่ีจะไค้รับบัพติศมา 

พระเยซูคริสต์ทรงเช่ือฟังจึงทรงรับบัพติศมา 
เสือนความจำของเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาให้ทุกคนรับบัพติศมา พระเยซูคริสต์ทรงต้องการ 
เช่ือหัเงพระบัญญิติของพระบิดาบนสวรรค์ 
ให้อ่าน 2 นไฟ 9:23 ออกเสียงคํง อธิบายว่าพระผู้บริสุทธิของอิสราเอลเป็นอิกพระนามหน่ึงของพระ 
เยซูคริสต์ 

อธิบายว่าพระคํมภร'ข้อน้ีบอกเราว่า เราไค้รับบัญชาให้รับบัพติศมา พระคัมภร'บอกเราค้วยว่าหากเราไม่ไค้ 
รับบัพติศมา เราไม่สามารถรอดไค้ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า หรออิกนัยหน่ึงเราต้องไค้รับบัพติศมา 
เพ่ือท่ีจะมชวิตอยู,อิกคร้ังหน่ึงกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 

รูปภาพและการสนทนา แสดงรูปภาพ 3-1 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังให้บัพติศมาพระเยซู และเล่าเร่ืองน้ี (ดูมัทธิว 3:13-17) 
ให้อ่านพระคัมภิร์น้ีให้เด็ก ๆ ฟิงมากพอที่จะเข้าใจไค้ 
• ใครถวายบัพติศมาแค่พระเยซู? (ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา) 

ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูทรงเสด็จมาหายอห์นผู้ถวายบัพติศมาเพื่อทรงรับบัพติศมาเพราะยอห์นมอำนาจฐานะ-
ปุโรหิตที่จะประกอบพิธการให้บัพติศมาไค้ 
ในการบัพติศมาพระเยซู ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาไค้นำพระองค์ลงไปในแม่นาจอร์แดน หลังจากกล่าว 
คำสวดออนวอนสำหรับการให้บัพติศมาแล้ว ยอห์นไค้จุ่มพระองค์ลงในน้ืาท้ังตัว แล้วนำพระองค์ข้ืนมา 
จากน้ํา 

อธิบายว่า การรับบัพติศมาโดยการจุ่มลงไปในน้ําท้ังตัวและกลับข้ืนมาใหม่จากน้ีาน้ีนเรยกว่าเป็นการ 
บัพติศมาโดยจุ่มลงไปในนาทั้งตัว ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า การบัพติศมาโดยการจุ่มลงไปในน้ีาท้ังตัว ตามท่าน 

เราสามารถไดรับบพติศมาเหมือนอย,างท่ึพระเยซูทรงไดรับ 
เพลง ให้เด็ก ๆ หัเงในขณะที่ท่านรองหรอพูคคำจากเนื้อเพลงข้อที่สองของเพลง "ฉันชอบวันเกิคของฉัน" แล้ว 

ขอให้พวกเขารองหรอพูดตามท่าน 

เพ่ือรับบัพติศมาอย่างองค์เยซู 
โดยผู้คำรงฐานะปุโรหิตท่ีแทจริง 
และน่ันเป็นการเช่ือฟิงกฎศักดิสทธิของพระผู้เป็นเจ้า 
คอส่ิงท่ีฉันอยากทำย่ิงนัก 

การนำเสนอของครู 

พระคัมภร์ 
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• อะไรคอ "ส่ิงท่ีฉันอยากทำย่ิงนัก" ตามเน้ือเพลงน้ี? (ไค้รับบัพติศมา "อย่างองค์เยซู") 
• เราจะไค้รับการบัพติศมาอย่างไรหากเราจะรับบัพติศมาอย่างท่ีองค์เยซูทรงไค้รับ? (โดยการจมลงไปใน 

นํ้าทงตัวและโคยผู้ที่ดำรงฐานะปุโรหิตที่มอำนาจ) 
รูปภาพและการสนทนา วางรูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมาต่อจากรูปภาพของยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำลังถวายบัพติศมา 

แค่พระเยซู 

อธิบายว่าเม่ือพระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมา พระองค์ทรงถูกจ่มลงไปในน้ืาท้ังตัวหรอทรงถูกวางไว้ใค้น้ืา 
ทั้งตัว วันนี้ การบัพติศมาซ่ึงปกติจะทำท่ีอาคารประชุมในสระน้ืาพิเศษซ่ึงเรยกว่าอ่างบฺพติคมา หากไม่ม 
อ่างบัพติศมาอยู่ใกลบริเวณนนเราก็สามารถบัพติศมาในแม่นํ้าลำธารหรือสระนาอย่างอื่นไค้ 
• ยอห์นผู้ถวายบัพติศมารอำนาจอะไรเพ่ือใช้สำหรับการให้บัพติศมา? (อำนาจฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน) 

• บุคคลที่จะบัพติศมาให้เราต้องมอำนาจอะไร? (เขาต้องเป็นปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน หรือ 
ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ค) 

• หนูรูจักใครบ้างท่ีดำรงฐานะปุโรหิตและสามารถให้บัพติศมาไค้? 
การนำเสนอของครู เตอนความจำเด็ก ๆ ว่าในขณะที่โจเซฟ สมิธกำลังแปลพระคัมภรมอรมอนกับออร์ลิเวอร์ คาวเดอรร 

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาไค้มาหาพวกเขาและสอนพวกเขาถึงวิธบัพติศมาท่ีถูกต้องเขาไค้มอบอำนาฉฐฺานะ-
ปุโรหิต เพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถให้บัพติศมาคนอ่ืนไค้ ฐานะปุโรหิตไค้ถูกมอบให้คนอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีเราจะ 
สามารถไค้รับสิทธิในการรับบัพติศมาโดยผู้ท่ีมอำนาจท่ีถูกต้อง 

หลักแห่งความเช่ือ อธิบายกับเด็กๆ ว่าผู้ที่ให้บัพติศมาแต,ละคนมอำนาจฐานะปุโรหิตอย่างเคยวกันกับที่ยอห์นผู้ถวายบพติศมา 

มหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีห้าบอกเราว่าผู้ชายจะเป็นผู้ท่ีไค้รับอำนาจน้ีอย่างไร 
ให้อ่านข้อความต่อไปน้ีออกเสิยงตังและให้เด็กใ5Jคตามท่าน ะ 

"เราเช่ือว่ามนุษย์ต้องไค้รับการเรยกจากพระผู้เป็นเจา...โคยผู้มอำนาจ,, 

พิธีการบพฅิศมา 
รูปภาพและการอธิบาย ชี้ไปที่รูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมา ชี้ไปที่มอในรูปภาพ ให้อธิบายกับเด็ก ๆ ตังนี้ ะ เม่ือหนู 

รับบัพติศมา หนูและชายคนท่ีให้บัพติศมาหนูจะลงไปในอ่างน้ีาบัพติศมา ชายคนท่ีให้บัพติศมาหนูจะจับ 
แขนขวาของหนูค้วยมอซ้ายของเขา หนูจะเอามอขวาปิดจมูกของตนเองและเอามือซ้ายจับแขนซ้ายของ 
ชายคนท่ีให้บพติศมาหนู คนท่ีให้บพติศมาจะยกมือขวาข้ืนและกล่าวคำสวดอ้อนวอนของการให้บ'พติศมา 
บอกเด็ก ๆ ว่าการสวดอ้อนวอนสำหรับการให้บัพติศมารอยู่ในพระคัมภร์ ให้พวกเขาฟิงในขณะท่ีท่าน 
อ่านคำสวดอ้อนวอนนั้น 

พระคัมภิร์ ให้อ่านคำสอนและพันธสัญญา 20:73 โดยเร่ิมจาก "โดยไค้รับมอบหมาย,, 

อธิบายว่า "มอบหมาย" หมายความว่า "ให้อำนาจท่ีจะทำการแทน" ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าการบ'พติศมา 
ที่แท้จริงจะต้องถูกกระทำโดยผู้ที่มอำนาจที่จะทำการแทนพระเยซูคริสต์ในการประกอบพิธบัพติศมา 
การบัพติศมาของพวกเขาจะมค่าอย่างเคยวกับท่ีพระเยซูทรงให้บัพติศมาดวยพระองค์เอง 
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อธิบายว่า หลังจากการสวดอ้อนวอน ชายคนท่ีให้บัพติศมาจะเอามือข้างขวาของเขาจับหลังคนท่ีเขาจะ 
ให้บัพติศมาแล้วค่อย ๆ วางคนน้ันลงในน้ัาจนกว่าจะจมลงไปในน้ําหมคท้ังตัว แล้วจงค่อยยกคนน้ันออก 
จากนา 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพวกเขาจะอยู่ใต้นาในเวลาส้ันมาก และคนท่ีให้บัพติศมาก็จะจับเราไว้อย่างม่ันคง 
เราจะจับมือเขาไว้และยังสามารถปิดจมูกเราไว้ไค้เพ่ือท่ีนาจะไม่เข้าไปในจมูก 

ประสบการณ์ส่วนบุคคล หากท่านต้องการ ท่านอาจเล่าเกี่ยวกับการบัพติศมาของท่าน หรอหากมเด็กคนใดในชันเรยนของท่านท่ี 
ไค้รับบัพติศมาแล้ว ให้เชิญคนน้ันเล่าเก่ียวกับการบัพติศมาของเขาให้เด็ก ๆ ถามคำถามและแบ่งปีนความ 
เสก1ของพวกเขาเก่ียวกับการบัพติศมา ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าการบัพติศมาจะเป็นประสบการณ์ที่ค 
สำหรับพวกเขา 
เรามความลุ[ขเม่ือเราไดรบบพติศมา 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านมคำถามบางอย่างที่ท่านต้องการถามพวกเขา เพ่ือเป็นการทบทวนว่าพวกเขาไค้เรยนรู้ 
อะไรเก่ียวกับขนตอนท่ีสำคัญของการบัพติศมา ให้โยนลูกบอลหรอตุกตาสัตว์เล็ก ๆ ไปท่ีเด็กคนหน่ึง 
แล้วให้คนน้ันตอบคำถามต่อไปน้ี ให้แน่ใจว่าเด็กแต่ละคนไค้มโอกาสท่ีจะรับลูกบอลหรอของเล่นและ 
มโอกาสตอบคำถาม 
• เราจะสามารถรับบัพติศมาไค้เม่ือ เรามอายูเท่าไร? (แปดขวบ) 
• ทำไมเราจงควรรับบัพติศมา? (เพราะเป็นพระบัญญัติ) 

• เราจะไค้รับบัพติศมาท่ีไหน? (ในอ่างบัพติศมาหรอสระน้ีาอ่ืน) 
• คนท่ีจะให้บัพติศมาต้องมอะไร? (ฐานะปุโรหิต) 
• เราสามารถไค้รับบัพติศมาอย่างไร? (โดยการจมลงไปในน้ําท้ังตัว) 
• ทำไมหนูจงคิดว่าหนูจะมความสุขเมื่อหนูไค้รับบัพติศมา? 
ให้เด็ก ๆ ตอบและแบ่งปีนความรู้สึกของพวกเขา ท่านอาจเน้นว่าพวกเขาจะมความสุขในการเป็นสมาชิก 
ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะมความสุขท่ีรู้ว่าพวกเขากำลังทำตามตัวอย่างของพระองค์ 
และพวกเขามความสุขท่ีไค้เช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองของเด็กหญิงคนหน่ึงผู้ต้องการรับบัพติศมา 
"เมื่อคุณแม่ของหนูนิคและพี่สาวของเธอตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งสิทธิชนยูคสุคท้าย หนูนิคมอายุเพยงแค่หกขวบและเล็กเกินไปท่ีจะไค้รับบัพติศมาพร,อมกับคนอ่ืน ๆ 
ของครอบครัว....เน่ืองจากพวกเขามักพูดถงประสบการณ์ท่ีคของการรับบัพติศมาและความสุขในการเป็น 
สมาชิกของศาสนาจักรฯ ทำให้หนูนิครอแทบไม่ไหวที่จะมอายุครบแปคขวบ เพ่ือท่ีเธอจะสามารถไค้รับ 
บัพติศมา 
"หนูนิดไค้วางแผนและฝืนว่าเธอจะมความสุขลักเพยงใคท่ีจะไค้รับบัพติศมาในวันเกิคของเธอ ไม่ใช่ 
วันใดวันหนึ่งหลังจากที่ครบแปดขวบ, เธอคะยนคะยอ ไเต่ต้องเป็นวันน้ัน วันที่ครบแปดขวบเลยทเคยว, 

"อย่างไรก็ตามก่อนท่ีหนูนิดจะครบแปคขวบสามวัน เธอไค้ต่ืนข้ืนและมอาการปวดศรษะอย่างรุนแรงและ 
วันต่อมาเธอก็ป่วยมากจนไปโรงเรยนไม่ไค้ 

บทท 12 
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"คุณหมอท่ีมาตรวจ,ไค้'บอกว่าเธอต้องอยู่ใม่านและต้องฟักบนเติยงอย่างน้อยท่ีสุคหน่ึงสัปคาห์ควงตากลมโต 
ของหนูนิดเอ่อไปค้วยน้ําตาแห่งความผิดหวัง 
"วันต่อมาหนูนิดย่ิงทรมานใจมากข้ืนและอุณหภูมิของเธอก็สูงข้ืนกว่าเดิม แม้ว่าจะรับประทานยาท่ีคุณหมอ 
ให้มาก็ตาม คุณแม่!สกแปลกใจและเป็นห่วง หนูนิดรูสิกแย่มากเพราะไม่สามารถไค้รับบัพติศมาในวัน 
ครบรอบวันเกิดของเธอซ่ึงเป็นความรูสืกท่ีแย่ย่ิงกว่าอาการปวดศรษะและเป็นไข'ของเธอเสียอิก 
"ตอนบ่ายก่อนวันครบรอบวันเกิดของเธอ ในขณะท่ีคุณแม่จะเข้าไปในห้องของเธอ คุณแม่ต้องหยุดอยู่ 
ที่ประดูเมื่อท่านเห็นหนูนิดคุกเข่าลงสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าที่เตยงของเธอ หนูน้อยคนน้ีกำลังวิงวอน 
ขอให้พระปิคาบนสวรรค์ทรงช่วยเหสือในความปรารถนาท่ีย่ิงใหญ่ของเธอสำหรับการท่ีจะเป็นสมาชิกของ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 
"ในเชาวันเกิดของเธอ หนูนิดต่ืนข้ืนแต่งตัวในชุดบัพติศมา อาการไข้ของเธอไค้หายไปและเธอรูสีกดข้ืน 
และมความสุข สองสามช่ัวโมงต่อมาคุณแม่ของเธอวัคอุณหภูมิของหนูนิดอิกคร้ังหน่ึงและปรากฎว่าเธอ 
มอุณหภูมิปกติ 
"[พระบิดาบนสวรรค์] ไค้ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจของเธอ ในเย็นวันน้ันเธอก็ไค้รับบ,พติศมา!" 
("A Birthday Baptism," Riend, Oct 1974, p. 33) 
• หนูจะรูสีกอย่างไรหากหนูเป็นหนูนิด? 

"ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพวกเขาอาจไม่ไค้รับบัพติศมาในวันครบรอบวันเกิดของพวกเขาในทันทิ แต่อาจ 
เป็นวันอ่ืนหลังจากวันครบรอบอายุแปดขวบสักเล็กน้อยก็ไค้ ตามธรรมคาแล้วจะมิวันต้ังไว'สำหรับการ 
ใม่พติศมาหน่ึงวันในแต่ละเสือนสำหรับเด็กทุกคนในวอร์คหรอสเตค บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไค้รับการ 
ฒัภาษณ์โคยอธิการหรอประธานสาขาก่อนที่พวกเขาจะไค้รับบัพติศมา บอกพวกเขาว่าในเขตของเรามัก 
จะมการบ,พติศมาในวันใคเป็นประจำ แสคงความหวังของท่านว่าเด็ก ๆ จะตองมิความสุขอย่างท่ีหนูนิค 
มิเมื่อพวกเขารับบัพติศมา 
สรป 
เสือนความจำเด็ก ๆ ว่า วันครบรอบวันเกิคอายุแปคขวบของพวกเขาจะเป็นวันที่พิเศษไค้ เน่ืองจาก 
พวกเขาจะมิอายุมากพอท่ีจะไค้รับบัพติศมา 
รองหรอพูคคำจากเน้ือเพลง "ฉันชอบวันคล้ายวันเกิคของฉัน" 

ชี้ไปที่ขั้นตอนต่าง ๆ บนแผนผัง และอ่าน อธิบายว่าหลังจากท่ีเด็กๆ ไค้รับบัพติศมาพวกเขาก็พรอมท่ีจะ 
รับขั้นตอนสุคท้ายในการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับข้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใชกิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใชเพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู"เวลาขั้นเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับคร" 
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บททิ 11 

1. ทำสำเนาหรอกดรอยรูปภาพเด็กวันเกิดสำหรับเด็กแต่ละคน ให้เด็ก ๆ วาดรูปเทยนแปดเล่มบนเค็ก 
นั้นและระบายสิ เขยนไว้ท่ีรูปภาพว่า "ฉันรอจนครบแปดขวบแทบไม่ไหว,, 

หากช้ันเรยนของท่านไม่ค้นเคยกับเร่ืองเค็กวันเกิค ให้อธิบายว่าในหลาย ๆ ประเทศ เม่ือถงวันคล้าย 
วันเกิดของเด็ก ๆ ก็จะมการทำขนมเค็กให้กับพวกเขา มการปีกเทํยนไว้บนขนมเค็กน้ันตามจำนวนปีท่ี 
พวกเขามอายู เม่ือเด็กอายูครบแปดขวบก็จะปีกเทิยนไว้บนเค็กแปคเล่ม 

2. ให้สนทนาถงขนตอนท่ีพวกเขาค้องทำเพ่ือเตรยมสำหรับการบัพติศมา ในขณะท่ีมการพูคถงแต่ละ 
เร่ืองให้เอาภาพตัดวางไว้ตามลำดับท่ีพ้ืน ให้เด็ก ๆ กัาวตามรอยนั้นเพื่อเดินไปที่รูปภาพ 3-13 รูป 
เด็กชายกำลังรับบพติศมา 

• เข้าร่วมการประชุมศลระลกและปฐมวัยทุกสัปดาห์ 

• เรยนเก่ียวกับพระคัมภร' 

• เป็นคนซ่ือสัตย์ 
• สวดเป็นประจำทุกวัน 
• จ่ายส่วนสิบ 
• มเมตตาต่อคนในครอบครัวและเพ่ือน ๆ 
• ทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ 
• มอายูครบแปดขวบ 
• ไค้รับการสษภาษณ์จากอธิการหรอประธานสาขา 
3. เชิญชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คมายังช้ันเรยนและเล่าให้เด็ก ๆ ฟิงว่าจะเกิดอะไรขื้นใน 

การบพติศมาของพวกเขา ให้เขาลองแสดงท่าทางกับเด็กๆ ถงวิธิท่ีถูกตองในการวางมอและท่าทางใน 
การบ,พติศมา 

4. ฉายวดโอเร่ือง "Baptism-A Promise to Follow Jesus" ให้เด็ก ๆด ู (9 นาท) ในชุด Primary 
Video Collection (53179) 
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ฉันไม่สามารถรอจนถึงแปดขวบ 
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ของประทานแห่ง ๙ 

พระวญญาณบริสุทธิ 
จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้ซาบซ้ีงกับสิทธิท่ีได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธเม่ือพวกเขาได้รับการ 

ยนยันให้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 

การเตรึยม 1. ศกษา ยอหน 14:16-17, 26 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. ให้เตรยมแผนผังท่ีเคยใช้ในบทท่ี 7 ให้พรอมเร่ือง "การเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์, 

ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้ติดแถบคำ "ศรัทธาในพระเยซูคริสต์" "การกลับใจ" และ "การบัพติศมา" ไว้ใน 
ลำคับขนที่เหมาะสมบนแผนผัง ให้เตรยมแถบคำ "ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ' ให้พร้อมท่ี 
จะใช้ไนระหว่างบทเรยน 

3. วางรูปภาพ 3-14 เด็กหญิงกำลังได้รับการยนยัน (62020)ไว้ในกล่อง หากเป็นไปได้ ให้ห่อกล่อง 
นั้นให้มองดูเหมอนเป็นห่อของขวัญ 

4. เตรยมช่วยเด็ก ๆ ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "พระวิญญาณบริสุทธิ,, (เพลงเด็ก หนา 55) เนื้อเพลง 
มอยู่ตอนท้ายของคู่มือน้ี 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระกัมภร์ไบเบิล 
ข. รูปภาพ 3-14 เด็กหญิงกำลังได้รับการยนยัน (62020); รูปภาพ 3-22 พระกระยาหารคาม้ือ 

สุดท้าย (62174; ชุดภาพพระกิตติคุณ 225); รูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฎครงแรก (62470; 
ชุดภาพพระกิตติคุณ 403) 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างท่ีจำเป็นในระหว่างสัปคาห้ท่ี 
ผ่านมา 
เราสามารถไดรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริอุ[ทธ๋ิ 
แสดงกล่อง "ของขวัญ,, และถามคำถามต่อไปน้ี ะ 
• ทำไมเราจงให้ของขวัญซึ่งกันและกัน? 
• หนูรูสีกอย่างไรเม่ือมใครลักคนให้ของขวัญ? 
อธิบายว่า ในวันท่ีเราได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเย^คริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุคท้ายน้ันนับเป็น 
วันที่สํไกัญมากที่สุดวันหนึ่งในชิวิตของเรา ในโอกาสท่ีคมากเช่นนันพระบิดาบนสวรรคและพระเยชุคริสต์ 
ได้ทรงประทานของขวัญท่ีมค่าให้กับเรา 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอของคร 

บ ท ท ี ่ 
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คำใบ 

รูปภาพ แลร 
การสนทนา 

แผนผัง 

บอกเด็ก ๆ ว่าท่านจะให้คำใบ้บางคำกับพวกเขาที่จะช่วยพวกเขาให้รูว่าของขวัญนี้คออะไร ขอให้พวกเขา 
หัเงอย่างเงยบ ๆ จนกว่าท่านจะให้คำใบ้ท้ังหมคกับพวกเขา 

1. ของขวัญท่ีพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงประทานให้กับเราเป็นส่ิงท่ีไม่อาจซ้ือไค้ด้วยเงิน 
2. เราไม่อาจจิบถอของขวัญนนไวไนมอของเราได้เหมอนอย่างท่ีเราสามารถจับถอหนังสือหรอของเล่น 

3. ของขวัญน้ีมค่าย่ิงกว่าของขวัญอย่างอ่ืนใด ที่คนเคยได้รับ 
4. สมาชิกของศาสนาจักรท่ีมค่าควรจะได้รับความช่วยเหลอและได้รับการปลอบประโลมจากของขวัญน้ี 

ตลอดชวิตของพวกเขา 
5. เราได้รับของขวัญน้ีเม่ือชายท่ีดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็ควางมอของพวกเขาบนศรษะของเรา 

และยนยันเราเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุคท้าย 

ขอให้เด็กคนท่ีรู้ว่า ของขวัญน้ีคออะไรยกมอข้ีน 
• ของขวัญน้ีสืออะไร? (ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ) 

ให้เด็ก ๆ เปิดของขวัญเพ่ือพบกับรูปภาพน้ัน แล้วแสดงรูปภาพท่ีเด็กกำลังได้รับการยืนยันน้ีน อธิบายว่า 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธน้ีนมอบให้เราอย่างไร หลังจากท่ีมการบิ'พติศมาแล้วชายหลายคน 
ที่ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คจะวางมอบนศรษะของคนนี้นคังที่เห็นในรูปภาพ ชายคนหน่ึง (ซึ่ง 
โคยปกติจะเป็นคุณพ่อ หรออธิการ หรอผู้สอนศาสนาหรอเพ่ือนของคนน้ัน) จะเป็นคนพูดคำสวดอ้อน-
วอน ในระหว่างการสวดอ้อนวอน คนน้ันจะได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ และได้รับของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ 
• หนูรูอะไรบ้างเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ? 

ให้เด็ก ๆ เล่าสน ๆ ว่าพวกเขารูอะไรบ้างเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ ให้นำเข้าสู่เร่ืองต่อไปน้ี ะ 
1. พระวิญญาณบริสุทธิไม่ทรงรพระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดูกอย่างเช่นท่ีเราม พระองค์ทรงเป็น 

ร่างกายทางวิญญาณในรูปลักษณ์ที่เหมอนอย่างร่างกายของคน 
2. พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงสอนเราเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ และเป็นพยานถง 

สิ่งต่าง ๆ ที่เราได้รับการสอนเกี่ยวกับพระองค์ทั้งสอง 

3. พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงแสคงประจักษ์พยานต่อเราเม่ือเราได้รับการสอนถงส่ิงท่ีเป็นความจริงว่า 
สิ่งที่เราไคยนนั้นเป็นความจริง 

4. พระวิญญาณบริลุ[ทธิถูกส่งมาโคยพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เพ่ือช่วยเราเสือกส่ิงด็ 
แสคงแผนผัง "การเป็นสมาชิกในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์, 

ติคแถบคำ "ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทธิ" ในข้ันท่ีส่ีในแผนผัง ให้เด็กท่ีโตอ่านคำเหล่าน้ีออก 
เสียงดัง หรอท่านอาจอ่านเองก็ได้ แล้วให้เด็กท้ังหมคพูดคำเหล่าน้ีตามท่าน 
อธิบายว่า ไม,ใช่ทุกคนท่ีมชวิตบนโลกน้ีมสิทธิพิเศษท่ีจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ๙  

เฉพาะผู้ท่ีได้รับบ,พติศมาและได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชน 
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บทที่ 10 

ทบทวนหลัก 
แห่งความเช่ือ 

รปภาพ 

พระคัมภร์ 

เพลง 

การนำเสนอของคร 

เร่ืองเล่า 

ยุคสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้รับพรนี้เน้นว่าเราไครับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิในการยนยัน เรา 
ได้กลายเป็นสมาชิกของศาสนาจักร ให้ทบทวนกับเด็ก ๆ ถงข้ันตอนท่ีอยู่บนแผนผัง โดยเร่ิมต้ังแต่ศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์ 

เขยนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีส่ีบนกระดาน อ่านออกเสืยงดังกับเด็ก ๆ แล้วให้ค่อย ๆ ลบคำออกและ 
พูดข้อความนี้ซํ้ากับพวกเขาอกครงหนึ่ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยลบคำออกไปทิละสองสามคำในทุกคร้ัง 
ที่พูคซํ้านั้นทำเช่นนี้จนกว่าจะเห็นว่าการแกนี้ได้ผล 

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาท่ึจะส่งพระวิญญาณบริสทธ๋ิ 
แสดงรูปภาพ 3-22 พระกระยาหารคาม้ือสุดท้าย อธิบายว่าในคนก่อนท่ีพระเยซูคริสต์จะทรงถูกตรงกาง 
เขน พระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารคาม้ือสุดท้ายกับอัครสาวกสิบสอง ในเวลาน้ันพระองค์ได้ทรงสอน 
พวกเขาบางส่ิงบางอย่างท่ีสำกัญมาก พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จะทรงจากไป ซึ่งจะทำให้เหล่าอัคร-
สาวกเศร้าโศกมาก พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาจะต้องการความช่วยเหลอจากพระองค์ พระเยซูทรง 
สัญญากับอัครสาวกว่าพระองค์จะไม่ทรงจากพวกเขาไปให้อยู่ตามลำพังแต่พระองค์จะทรงส่งคนๆหนึ่ง 
ให้มาช่วยและปลอบใจพวกเขา 
ขอให้เด็กโตอ่านส่ิงท่ีพระเยซูทรงบอกอัครสาวกของพระองค์จากยอห์น 14:16 หรอท่านอาจอ่านเองก็ได้ 

• อะไรคออกช่ือหน่ึงของพระผู้ปลอบโยนผู้ท่ีพระเยซูได้ทรงสัญญาว่าจะส่งมายังอัครสาวก? (พระ 
วิญญาณบริสุทธิ) 

ให้อ่าน ยอห์น 14:26 ให้เด็ก ๆ ฟิง 
เน้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิมาเพ่ือช่วยและปลอบโยนอัครสาวกของพระองค์แม้ว่า 
อัครสาวกจะไม่สามารถเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ แต่พวกเขาก็สามารถรูสิกถงการช่วยเหลอและการ 
ปลอบโยนของพระองค์ได้ นี่เป็นเหตุให้พระองค์ทรงถูกเรยกว่าเป็น พระผู้ปลอบโยน 

ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "พระวิญญาณบริสุทธิ' 

พระวิญญาณบริลุ[ทธ๋ิสามารถชวยเราได 
อธิบายว่าในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ เราได้รับสิทธิเช่นเคยวกันกับท่ีอัคร 
สาวกได้รับในการท่ีจะมพระวิญญาณบริสุทธิท่ีจะช่วยเหลอและปลอบโยนเรา เน้นว่าการมพระวิญญาณ 
บริสุทธิเป็นเพ่ือนน้ันเป็นของขวัญท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุคท่ีเราสามารถช่ืนชมได้ในชิวิตน้ีเราจะสามารถรพระองค์ 
เป็นเพ่ือนได้ตลอดไปหากเรามค่าควรและดำรงชิวิตอย่างชอบธรรม 
บอกเด็ก ๆ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิสามารถช่วยเราให้ร้ว่าเราควรทำอะไรเมื่อเรามความยุ่งยากในการ 
ตัดสินใจเสือก กระต้นเด็ก ๆ ให้ทำตามความร้สีกท่ีมาจากพระวิญญาณบริสุทธิเม่ือพวกเขาร้สิกกลัวหรอ 
ได้รับบาดเจ็บ พระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้ร้ว่าพวกเขาควรทำอะไร เช่นพระองค์อาจจะกระต้นพวกเขา 
ให้บอกคนบางคนท่ีจะสามารถช่วยพวกเขาได้ 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีด้วยคำพูดของท่านเอง ขอให้เด็กๆ ฟิงเพื่อที่จะร้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยและ 
ปลอบโยนเด็กหญิงคนหน่ึงท่ีช่ือ น้องนก อย่างไร ะ 
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ประสบการณ์ 
และประจักษ์พยาน 
ของคร 

หลักแห่งความเช่ือ 

น้องนกอาศัยอJในเมองหนึ่งที่เป็นฟาร์มเล็ก ๆ เกอบตลอดชวิตของเธอ เธอรักเมองน้ีและรักผู้คนท่ีอาศัย 
อยู่ท่ีน่ัน บางครังนองนกคิดว่า เป็นการคเหลอเกินท่ีได้อาศัยอยู่ในเมองท่ีเต็มไปด้วยผู้คนท่ีเป็นรตร 
วันหนึ่งคุณพ่อของน้องนกกลับมาจากทำงานและบอกกับครอบครัวว่าท่านได้เปลี่ยนงาน และครอบครัว 
จะตองย้ายไปอยู่ในเมองท่ีใหญ่กว่าเดิมน้ี 

• หนูคิดว่าน้องนกจะร้สีกอย่างไร? 

น้องนกเศร้าใจและไมสบายใจทุกครงที่เธอคิดถงเรื่องการย้ายบานมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเธอที่จะคิคว่า 
อิกไม่นานเชอก็จะจากเพื่อน ๆ ของเธอ ทิ้งบ้าน โรงเรยน และวอร์ด ไว้เบ้ืองหลัง 
น้องนกร้สืกกังวล เธอสงสัยว่ามันจะยากไหมหากเธอจะทำความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ บ้านใหม่และวอร์ค 
ของเธอจะเป็นอย่างไร? การบ้านจะยากเกินไปสำหรับเธอหรอไม่? 
ไม่มใครช่วยให้เธอหายกังวลใจได้ น้องนกจงตัคสินใจที่จะสวคอ้อนวอนและขอความช่วยเหลอจาก 
พระบิดาบนสวรรค์ 

น้องนกสวคอ้อนวอนต่อพระบิคาบนสวรรค์ด้วยสุคใจของเธอ ในขณะท่ีเธอสวคอ้อนวอนส่ิงท่ีพิเศษ 
บางอย่างได้เร่ิมเกิดข้ืนความร้สีกกังวลใจและความกลัวท้ังหมดเร่ิมหายไป 
น้องนกรู้สีกว่ามคนคนหนึ่งกำลังปลอบโยนเธอ 
• หนูคิดว่าใครกำลังปลอบโยนน้องนก? (พระวิญญาณบริธุ[ทธิ) 

ครอบครัวของน้องนกได้ย้ายไปและทุกส่ิงทุกอย่างก็เรยบร้อยดิ เธอจำได้เสมอถงความช่วยเหลอท่ีเต็ม 
ไปด้วยความรักท่ีเธอได้รับจากพระบิดาบนสวรรค์โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ 

ท่านอาจปรารถนาที่จะเล่าถงเวลาที่ท่านได้รับการปลอบโยนจากพระวิญญาณบริสุทธิ เช่นในเวลาท่ีท่าน 
กลัวหรอเม่ือเวลาท่ีท่านต้องสูญเสียคนท่ีท่านรัก แสดงประจักษ์พยานว่าพระวิญญาณบริสุทธิสามารถ 
ปลอบโยนและนำทางเราได้ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสูทธิท่ีเราได้รับหลังจากท่ีเราบัพติศมาเป็น 
ของขวัญท่ีมค่ามากท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีพระบิคาบนสวรรค์ประทานให้กับเราเพ่ือช่วยเราตัดสินใจเลอกอย่าง 
ลูกต้องตลอดชิวิตของเรา 
สรุป 
เน้นว่าในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ เราเช่ือในพระวิญญาณบริสุทธิ เรารู้ว่าพระองค์จะทรงให้ 
ความช่วยเหลอและปลอบโยนเราอย่างท่ีเราต้องการหากเราเช่ือฟิงพระบัญญัติ 

อธิบายว่า หลักแห่งความเช่ือข้อแรกบอกเราเก่ียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ ให้อ่านออกเสียงกับเด็ก ๆ ใน 
หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีหน่ึง แสดงรูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฎคร้ังแรกและรูปภาพ 3-14 เด็กหญิง 
กำลังได้รับการยนยันโดยแสดงรูปภาพเหล่านี้ในเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมในขณะที่ท่านท่องหลักแห่งความ 
เช่ือข้อน้ี 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปีค เตอนเขาหรอเธอคนท่ีจะสวคอ้อนวอนให้ขอบพระทัยพระบิคาบน 
สวรรค์ท่ีทรงทำให้เป็นไปได้สำหรับเราท่ีจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ 
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บทท 12 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เชิญแขกพิเศษให้มาท่ีช้ันเรยนของท่านขอให้แขกของท่านแบ่งปีนประสบการณ์เม่ือเขาหริอเธอไค้รับ 

การปลอบประโลมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ (โดยต้องไค้รับอนุญาตจากอธิการหรอประธานสาขาเสืย 
ก่อนหากแขกของท่านไม่ไค้มาจากวอร์คหรือสาขาของท่านเอง) 

2. ถามเด็ก ๆ ว่ามใครบางที่ทำให้พวกเขารูสกอบอุ่น มความสุขและร้สิกม่ันคงปลอดภัย โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเม่ือพวกเขารูสกเศร้าใจ เน้นว่าบุคคลเช่นว่าน้ันเป็นผู้ท่ีสามารถให้การปลอบโยนเราไค้ เมื่อ 
เราเศร้าโศกหรือร้สีกเหงา อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิบางครงถูกเรยกว่า เป็นพระผู้ปลอบโยน 
พระองค์ทรงสามารถให้การปลอบโยนเราไค้อย่างมากในตลอดชิวิตของเรา พระเยซคริสต์ทรงส่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิมาเพ่ือประทับกับเราเม่ือเราร้สิกเศร้าโศกหรือมปีญหา 

3. ร้องหรือท่องสองบรรทัดสุดท้ายของเพลง "เสียงเรยบแผ่วเบา" (เพลงเด็กหน้า 58) ะ 
จงหัเง จงหัเง (เอามือป้องหู) 
พระวิญญาณจะทรงกระซิบ (เอานิ้วช ชที่ริมั^ปาก) 
จงหัเง จงหัเง (เอามือป้องหู) 
เสียงเรยบและแผ่วเบา (เอามือวางทาบที่อก) 

4. เล่นเกมเงยบต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ เพ่ือแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถไค้รับการทรงนำดวย 
เสียงเรยบและแผ่วเบา ะ 

แสดงส่ิงของเล็ก ๆ กับเด็ก ๆ ที่ท่านจะซ่อนในเกมนี้ เชิญเด็กคนหน่ึงให้ออกไปจากกล่มสักครู่ใน 
ขณะท่ีท่านซ่อนส่ิงของน้ี ให้เด็กคนน้ันกลับมาย,งกล่มและบอกเขาว่าเขาต้องหัเงเพ่ือท่ีจะหาส่ิงของ 
ที่ซ่อนนี้ใช้เสียงที่เบา เช่นเสียงเคาะค้วยดินสอเบา ๆ เสียงปรบมือเบา ๆ หรือเสียงฮัมเพลงเบา ๆ 
เพ่ือเป็นการแสดงให้เด็กร้ว่าทางไหนท่ีพวกเขาควรไปในการหาวัตถุท่ีซ่อนอยู่ ทำให้แน่ใจว่าเสียง 
ที่ท่านทำนั้นแผ่วเบาและมความคารวะอย,ในท่ ให้เคาะเบา ๆ เมื่อเด็ก ๆ ค้นหาในทิศทางที่ถูกต้อง 
ให้เคาะเร็วข้ีนอกหากเด็กเร่ิมเขาใกลวัตถุน้ันจนกว่าพวกเขาจะสามารถหาวัตถุน้ันพบ 
เน้นกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสามารถไค้รับการนำทางในชิวิตของพวกเขาโดยการฟิงเสียงเรยบแผ่วเบา 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ 

5. กระซิบกับเด็ก ๆ โดยพูดบางอย่างเช่น "หากหนูไค้ยินครูพูด ให้เอานิวแตะแก้ม หากหนูไค้ยินครู 
ให้เอาน้ิวแตะคาง" แล้วให้อธิบายกับเด็ก ๆ ว่ามคนอื่นอกที่พูคควยเสียงเรยบแผ่วเบา และพวกเขา 
ต้องฟิงอย่างระมัดระวังเพื่อให้ไค้ยนว่าเสียงนั้นบอกอะไร ซึ่งเสียงนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ 
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พันธสัญญาของการบ'พติศมา 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

0 4 

บทท่ี 

จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กๆให้เข้าใจว่าเม่ือพวกเขาไค้รับบัพติศมาพวกเขาไค้ฟ้าพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ 

การเตรียม หมายเหตุ : เน่ืองจากบทเรียนน้ีอาจต้องมการปรับให้เหมาะสมกับเด็กอายุ สี่ ห้า หกขวบ ท่านอาจต้อง 
รอท่ีจะสอนบทเรียนน้ีจนกว่าเด็ก ๆ จวนจะถงเวลาท่ีจะพร้อมสำหรับการบัพติศมา 
1. ศกษา โมไซยา 18:8 และแอลมา 7:15-16 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เตรียมแถบคำต่อไปนี้: 

เช่ือหัเงพระบัญญัติ 
ให้อภัยฉัน 

ของประทานแห่ง ^ 
พระวิญญาณบริสุทธิ 

อยู่กับพระองค์ตลอดไป 
3. ฟ้าป้ายกระดาษสองอันโดยการพับกระดาษตามทางยาว และเขยนข้อความตามท่ีแสดงให้ดูน้ี: 

ฉันสัญญา พระบิคาทรงสัญญา 

4. เตรียมช่วยเด็กร้องหรอพูคคำจากเน่ือเพลง "บัพติศมา,, (เพลงเด็กหน้า 56) 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. พระคัมภรมอรมอน 
ข. ป้ายกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคนโคยมข้อความว่า "ฉันสามารถรักษาสัญญาของฉันไค้,, 

ค. ภาพตัคของเด็กชายและเด็กหญิง (ภาพตัด 3-1 และภาพตัด 3-2) 
ง. ถุงกระดาษที่ใหญ,พอสำหรับใส่แถบคำ 
จ. ปากกาเขิยนกระดาน กระคาน และแปรงลบกระดาน 
ฉ. โล่ ลสด. และ แหวน ลสด. 
ช. รูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมา (62018); รูปภาพ 3-10, ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก 

(62470; ชุดภาพพระกิตติคุณ 403); รูปภาพ 3-23, เด็กกำลังอ่านพระคัมภิร์; รูปภาพ 3-24, 
เด็กกำลังสวดอ้อนวอน; รูปภาพ 3-25 การไปโบสถ์; รูปภาพ 3-26 เด็กกำลังจ่ายส่วนสิบ; 
รูปภาพ 3-27 แบ่งปีนสามลอ (62317); รูปภาพ 3-28 เสือกส่ิงค 

6. เตรียมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาฟ้าบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 



กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองเล่า 

การสนทนา 
และเร่ืองเล่า 

การสนทนา 
โคยใช้กระคาน 

สัญญาและพนธสัญญา 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้ช่วยท่าน บอกเขาว่าหากเขาจะทำตามท่ีท่านบอกท่านจะให้บางส่ิงบางอย่างท่ีพิเศษกับ 
เขา ขอให้เขาทำงานท่ีง่าย ๆ เช่นการหมุนรอบตัวสองรอบและจับมอกับท่าน ขอให้เขาสัญญาท่ีจะทำ 
อย่างคท่ีสุดในส่ิงท่ีเขาจะทำน้ันแล้วปล่อยให้เขาทำเองหลังจากท่ีเขาทำงานท่ีขอให้ทำเสร็จแล้วบอกเขา 
ว่าท่านจะรักษาสัญญาส่วนที่เป็นของท่าน ให้กลัดหรอใช้สกอตเทปติดป้ายท่ีเส้ือของเขาซ่ึงมข้อความว่า 
"ฉันสามารถรักษาสัญญาได,, บอกเด็ก ๆ ว่า ทั้งท่านและเด็กคนที่ช่วยท่านต่างฝ่ายต่างรักษาสัญญา แล้ว 
ขอให้เด็กท่ีเหลอไคมโอกาสไต้ติดป้ายโดยการทำส่ิงเคยวกันน้ี 
• เราแต่ละคนสัญญาท่ีจะทำอะไร? 
• เม่ือหนูรักษาสัญญาของหนูจะเกิคอะไรข้ีน? 
เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 
เช้าวันหน่ึงชาติชายกำลังจะออกไปเล่น คุณแม่ไดยื่นถุงใส่แอปเปิลให้เขาแล้วพูดว่า 
"ขอให้ลูกช่วยแม่เอาถุงใส่แอปเปีลน้ีไปให้ซิสเตอร์โจนส์ซ่ึงอยู่ท่ีถนนเคิยวกันกับเราน้ีไต้ไหมจ๊ะ? คุณแม่ 
ถาม 
"ไต้ครับ" ชาติชายตอบในขณะท่ีรับถุงน้ัน 
"ลูกต้องเอาถุงน้ีไปให้เธอก่อนท่ีจะไปเล่นนะจ๊ะ และขอให้ระมัดระวังอย่าทำให้แอปเปิลหล่นลงพ้ืนแมั 
แต่ลูกเคยว" คุณแม่เตอน "เอาไปให้ซิสเตอร์โจนลฑนทเลย" 
"ครับผม ลูกสัญญา" ชาติชายพูด 

เม่ือชาติชายออกจากบานของเขาพรอมต้วยถุงแอปเปิล เพ่ือนสองคนกำลังรอเขา พวกเขาจะพากันไป 
เล่นเกมและต้องการให้เขาไปเล่นควย 

"ฉันต้องเอาแอปเปิลไปให้คนอ่ืนก่อน"ชาติชายตอบ 

เด็กคนหน่ึงพูดว่า "โอ้ เธอค่อยทำเร่ืองน้ีทหลังก็ไต้ เราจะเล่นกันเพยงแค่ช่ัวโมงเคยวเท่าน้ัน เราจงต้อง 
เร่ิมเล่นเคยวน้ีเลย" 

"ไม่ฉันต้องทำงานน้ีก่อน ฉันสัญญากับแม่ไว้แล้ว" 
ในขณะท่ีเขาเคินไป ชาติชายเริ่มแกว่งถุงแอปเปิลไปมาในอากาศและแล้วเขาก็จำสัญญาของเขาไดว่า 
หากเขาแกว่งถุงไปมาในอากาศ ลูกแอปเปิลอาจจะหล่นออกมาจากถุงและชํ้าไต้ เขาจงถอถุงอย่างระมัด 
ระวังในขณะท่ีเขาเดินต่อไปยังบ้านซิสเตอร์โจนส์ 
ชาติชายย้ิม ในขณะท่ีเขาย่ืนถุงแอปเปิลให้ซิสเตอร์โจนส์ 
• ชาติชายไต้สัญญาอะไรกับคุณแม่ของเขา? 

• หนูคิคว่าชาติชายจะรูสีกอย่างไรหากเว่าเขาไต้รักษาสัญญาของเขา? 

เขยนคำว่า สัญญา บนกระคาน และถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาคิดว่ามันหมายความว่าอย่างไร ชี้ให้เห็นว่า 
เม่ือท่านตกลงท่ีจะทำบางส่ิงบางอย่างหรอเม่ือท่านพูดว่าท่านจะทำบางอย่าง ก็เท่ากับท่านไต้ทำสัญญา 
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การสนทนา 
สถานการณ์ 

การสนทนา 
โดยใช้กระคาน 

การสนทนาพระคัมภิร์ 

รูปภาพ และ 
การสนทนา 

เพลง 

แถบคำ และ 
การสนทนา 

บอกเด็ก ๆ ว่า มการสัญญาอกแบบหน่ึง ซึ่งเป็นสัญญาสองฝ่าย ให้พวกเขาหัเงสถานการณ์ต่อไปน้ีอย่าง 
ตั้งใจเพื่อที่พวกเขาจะสามารถบอกว่าหนูหน่อยและคุณพ่อไค้ไห้สัญญาซึ่งกันและกันไวัอย่างไร ะ 
หนูหน่อยต่ืนเค้นมากท่ีจะบอกคุณพ่อว่าคณะละครสัตว์จะมาแสคงไนเมองท่ีพวกเขาอยู่และถามว่าพวกเขา 
จะสามารถไปดูไค้ไหม คุณพ่อเสือนหนูหน่อยว่าเมื่อวานนี้ลมไค้พัคขยะทำให้มันเกลื่อนสนามหญ้าและ 
พวกเขาค้องทำความสะอาคมัน หนูหน่อยทำหน้าน่ิว คุณพ่อบอกหนูหน่อยว่าหากเขาจะเก็บทำความ 
สะอาคสนามในตอนเช้า เขาจะพาเธอไปดูคณะละครสัตว์ในตอนบ่าย หนูหน่อยรับปากคุณพ่อว่า จะทำ 
ความสะอาคสนามหญ้าก่อน ทั้งหนูหน่อยและคุณพ่อต่างไค้ทำสัญญาต่อกัน 
• ส่วนของหนูหน่อยในสัญญานี้สืออะไร? 
• ส่วนของคุณพ่อในสัญญานี้คออะไร? 
• หากหนูหน่อยฝ็คสัญญาในส่วนของเธอคุณพ่อของเธอจำเป็นจะตองรักษาสัญญาของเขาหรอไม่?(ไม่) 
เขยนคำว่า พันธสัญญา บนกระคาน ให้เด็ก ๆ พูคคำนี้กับพ่าน 
• พันธสัญญาคออะไร? 
อธิบายว่า พันธสัญญาคอสัญญาสองฝ่าย เม่ือฟานทำพันธสัญญากับใคร หมายความว่าท่านตกลงท่ีจะทำ 
บางส่ิงบางอย่างและอิกฝ่ายหน่ึงตกลงท่ีจะทำบางส่ิงบางอย่าง 

เราทำพนธสัญญาเม่ือเรารับบพฅิศมา 
บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาอายูแปคขวบ พวกเขาสามารถทำพันธสัญญาท่ีสำคัญ บอกพวกเขาให้ฟิง 
พระคัมภรตอไปน้ีเพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถบอกไค้ว่า พันธสัญญานี้ทำกับใคร และทำอย่างไร ให้อ่าน 
และอธิบายแอลมา 7:15 โคยเร่ิมท่ี "จงมาเถิคและออกไป" 
• ตามพระคัมภิร์น้ี หนูทำพันธสัญญากับใคร? (พระบิคาบนสวรรค์) 
• หนูตองทำอะไรเพ่ือแสคงว่าหนูไค้ทำพันธสัญญากับพระบิคาบนสวรรค์? (ไค้รับบิ'พติศมา) 

แสคงรูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบิ,พติศมา อธิบายว่าพันธสัญญาท่ีเรากำลังพูคถงน้ีเรยกว่าพันธสัญญา 
ของการบิ',พติศมา เม่ือเราไค้รับบิ'พติศมาเราไค้แสคงให้พระบิคาบนสวรรค์เห็นว่า เราไค้ทำพันธสัญญา 
กับพระองค์ โคยเราไค้สัญญาท่ีจะทำบางส่ิงบางอย่างและพระบิคาบนสวรรค์ทรงสัญญาท่ีจะทำบางส่ิง 
บางอย่าง 
รองหรอพูคคำจากเน้ือเพลง ''บิ'พติศมา'' (เพลงเด็กหน้า 56) กับเด็ก ๆ 
พระเยซเสด็จมาหายอห้น 
ในเขตแค^นยูเคยนานมา 
รับบิพติศมาโคยจ่มลงไป 
ในน้ําแห่งแม่น้ืาจอร์แคน 
อธิบายข่าวสารต่อไปน้ีและให้ถามคำถาม อนุญาตให้เด็ก ๆ อธิบายมากเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถอธิบาย 
ไค้ หากเห็นว่าจำเป็นก็ให้ช่วยพวกเขา ในระหว่างการสนทนาให้แสดงแถบคำท่ีเห็นว่าเหมาะสม แลัว 
ให้พับแถบคำเหล่าน้ีแลัวเก็บไ'flนอุงกระคาษ 
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บทที่ 10 

เม่ือเรา1ได'รับบัพติศมา เราได้สัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะเช่ือหัเงพระบัญญัติของพระองค์(แสดง 
แถบคำ) 
• พระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์มอะไรบ้าง? 

• เราได้สัญญาอะไรกับพระบิดาบนสวรรค์เม่ือเราได้รับบัพติศมา? (ท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติ) 
นี่คอส่วนของพันธสัญญาของเรา หากเรารักษาสัญญา พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาว่าจะให้อภัยเราเม่ือ 
เรากลับใจ (แสดงแถบคำ) และท่ีจะประทานของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิให้กับเรา (แสดงแถบ 
คำ) พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะได้อยู่กับพระองค์ช่ัวนิรันคร์ (แสคงแถบคำ) 
• ส่วนของพันธสัญญาของพระบิคาบนสวรรค์คออะไร? (พระองค์จะทรงยกโทษให้กับเราเม่ือเรากลับใจ 

พระองค์จะทรงประทานของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิให้กับเรา พระองค์จะทรงให้เราอยู่กับ 
พระองค์ช่ัวนิรันคร์) 

กิจกรรม แสคงรูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก และภาพตัดสองรูป ให้เด็กคนหน่ึงช้ีไปท่ีพระบิคาบน 
สวรรคในรูปน้ัน ให้อ่านป้ายท้ังสองน้ันและให้เด็กคนหน่ึงวางป้าย "ฉันสัญญา" ใกล้กับรูปตัดน้ัน แล้วให้ 
เด็กอกคนหน่ึงวางป้าย "พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญา" ไว้ใกล้กับภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก ให้เด็กแต่ละ 
คนเอาแถบคำออกจากถุงกระคาษ ให้เด็กอ่านแถบคำน้ัน (หรอท่านอ่านเอง) และวางมันไว้ท่ีด้านหน้า 
ป้ายที่ถูกตอง ให้เล่นกิจกรรมน้ีไปเร่ือย ๆ จนกว่าทุกคนได้มโอกาสทำอย่างน้อยท่ีสุคหน่ึงคร้ัง ให้ทบทวน 
รายการท้ังสอง อธิบายว่าพระบัญญัติท่ีเราสัญญาว่าเราจะเช่ือฟิงน้ันรวมถงคำสอนของพระเยซูคริสต์ท่ีเรา 
ได้เรยนในปฐมวัยและท่ีบ้านด้วย 
สรป 
แสดงรูปภาพ ทั้งหกรูป เพ่ือสาธิตพระบัญญัติ (รูปภาพ 3-23 จนถึงรูปภาพ 3-28) โล่ ลสด. และ 
แหวน ลสด. ให้เด็กแต่ละคนบอกถงพระบัญญัติท่ีแสคงโคยรูปภาพและโคยโล่เหล่าน้ัน (พระคัมภร์ 
แสคงถึงการอ่านพระคัมภร์ การสวดออนวอน การไปโบสถ์ การจ่ายส่วนสิบ การรักผู้อ่ืนและการเสือก 
สิ่งค ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระบัญญัติท่ีเราสัญญาว่าจะเช่ือฟิงไม่ได้มเพยงแค่น้ี (ท่านอาจต้องการให้ 
พวกเขาแนะนำพระบัญญัติข้ออ่ืน ๆ อก) 
กระต้นให้เด็ก ๆ มองดูแหวน ลสด. และคิคถึงเร่ืองการรักษาสัญญาของพวกเขาต่อพระบิคาบนสวรรค์ 
เม่ือไรก็ตามท่ีพวกเขามองดูแหวนของพวกเขา พวกเขาควรระลกเสมอว่า การบัพติศมารวมสัญญาท่ีจะ 
รักษาพระบัญญัติด้วย 
เน้นถึงความสำคัญของการรักษาสัญญา โคยเฉพาะอย่างย่ิงสัญญาท่ีเราได้กระทำกับพระบิคาบนสวรรค์ 
ของเรา แสดงประจักษ์พยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราทุกคนในบรรคาเด็ก ๆ และทรงต้องการ 
รักษาส่วนของพระองค์ในพันธสัญญาของการบัพติศมา กระต้นเด็ก ๆ ให้เตรยมท่ีจะทำและรักษาพันธ-
สัญญาแห่งการบัพติศมาโคยการรักษาสัญญาที่พวกเขาได้ทำไว้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิด 

รูปภาพ 

ประจักษ์พยานของครู 
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กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหส่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะ'นำเพิ่มrติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหส่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ฉายวิดโอ "Baptism-A Promise to Follow Jesus" (9 นาท) ในชุด Primary Video Collection 

( 5 3 1 7 9 ) และให้สนทนาคำถามต่อไปนี ้ ะ 

• ลูอิสไค้สัญญาอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ของเขา? 

• ลูอิสไค้สัญญาอะไรกับพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเขาไค้รับบัพติศมา? 
2. เตรยมสำเนา "My Baptismal Covenant," ซึ่งมอยู่ตอนทายของบทเรยนนี้สำหรับแจกให้เด็กแต่ละ 

คน ให้อ่านกับเด็ก ๆ ให้เด็กหรอช่วยเด็กแต่ละคนให้เขิยนช่ือของเขาหรอเธอบนเสันท่ีไค้เตรยมไว้ให้ 
กระตุ้นพวกเขาให้เก็บรักษากระดาษที่แจกให้นี้ในที่ที่พิเศษเพื่อที่พวกเขาจะมองเห็นมันและคิคถง 
มันบ่อย ๆ 
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พระวาจาแห่งปีญญา 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคน'ใทเข้า,ใจว่าพระบิคาบนสวรรค์,ทรง,ให้พรเราเม่ือเราทำตามพระบัญญัติท่ี'ทรงประทาน 

ให้ไนกฎพระวาจาแห่งใ]ญญา 

การเตรียม 1. ศกษาคำสอนและพันธสัญญาภาคท่ี 89 และคาเนิยลบทท่ี 1 โคยมการสวคอ้อนวอนด้วย 
2. เตรยมถุงกระคาษสองถุง ถุงหนงวาครูปหน้ายิ้มบนถุงนั้น และอิกถุงหน่ึงวาครูปหน้าเศร้า หากหาถุง 

กระคาษไม่ได้ ก็ให้วาครูปหน้ายิ้มและรูปหน้าเศร้าบนกระคาษเป็นแผ่น ๆ  อยางละแผ่น 

3. ตัดกระคาษกลม ๆ เขยนรูปหน้าย้ิมอันเล็ก ๆ ให้เด็กแต่ละคน ท่านอาจเสือกใช้เข็มกลัดหรอสกอต-
เทปเพ่ือท่ีจะใช้ติดเส้ือของเด็ก ๆ 

4. วาดรูปอาหารเป็นรูปเล็ก ๆ หรออาจตัดมาจากนิตยสารก็ได้ (หากหาได้) จัดหาไว้ให้มากพอเพื่อที่เด็ก 
แต่ละคนจะได้รับอย่างน้อยสองรูปภาพ ซึ่งเป็นภาพของอาหารที่มประโยชน์ต่อร่างกายหลาย ๆ  ชนิค 
ด้วยกัน และหารูปภาพของผลิตภัณฑ์จากยาสูบ ชาหรอกาแฟ และเคร่ืองด่ืมท่ีมแอลกอฮอล์ 

5. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เพ่ือสุขภาพและความแข็งแรง" ("For Health and Strength" 
Children's Songbook, p. 21) 

6. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคัมภรไบเบิลและคำสอนและพันธสัญญา 
ข. โล่ และแหวน ลสค. 
ค. รูปภาพ 3-6 ศาสคาโจเซฟ สมิธ (62002;ชุคภาพพระกิตติคุณ 401); รูปภาพ 3-29 คาเนิยล 

ปฏิเสธเน้ือและเหล้าองุ่นของพระราชา (62094; ชุดภาพพระกิตติคุณ 114); รูปภาพ 3-27 การ 
แบ่งปีนจักรยาน (62317); รูปภาพ 3-30 การกระโดดเชอก (62523); รูปภาพ 3-31 เด็กกับ 
สุนัข 

7. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิค 
ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงตองการใหเรามีสขภาพร่างกายฑ่ืด 
ขอให้เด็ก ๆ หลับตาและนิกภาพว่าพวกเขาแต่ละคนมสัตว์เล้ียงเช่นลูกสุนัข พวกเขารักสุนัขของพวกเขา 
มากและได้เล่นสนุกสนานกับมัน วันหนึ่งสัตว์เลี้ยงนื้นดูมท่าทางเหนื่อยและไม่สบายและไม่กินอาหารที่ 
มันเคยชอบ 

• มอะไรท่ีผิคปกติเกิดข้ืนกับสุนัขท่ีหนูกำลังจินตนาการ? 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

บทท่ี 
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รูปภาพ แลร; 
การสนทนา 

เกม 

พระคัมภร์ และ 
การสนทนา 

• ทำไมสัตว์เลี้ยงจงไม่กินอาหาร? 

อธิบายว่าสัตว์เล้ียงไค้กินบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่ดกับตัวมันเอง 
• หนูจะสามารถช่วยสัตว์เล้ียงของตนไค้อย่างไร? (โดยไม่ปล่อยให้มันกินอาหารท่ีไม่คสำหรับตัวมันเอง) 
• อาจเกิดอะไรข้ืนกับตัวของหนูหากหนูรับประทานบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่คกับตนเอง? 
อธิบายว่าเราอาจทำให้ร่างกายของเราไค้รับอันตรายไค้โดยการรับประทานส่ิงท่ีไม่ดต่อสุขภาพ เน่ืองจาก 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงทราบเร่ืองนว่าอาจจะเกิดข้ีนกับเราไค้ พระองค์ท้ังสองจงทรง 
ประทานพระบิ'ญญํติให้เราเพ่ือช่วยเราให้เจริญเติบโตข้ีนอย่างแข็งแรงและมความสุข 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงประทานพระวาจาแหงฟ้ณญาใฟ้เรา 
แสดงรูปภาพ 3-6 ศาสดาโจเซฟ สรธ อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงบอกศาสดาโจเซฟ สมิธเก่ียวกับ 
อาหารบางอย่างท่ีเราควรรับประทานและบางอย่างท่ีเราไม่ควรรับประทาน โจเซฟ สมิธไค้บันทกส่ิงเหล่า 
นี้ไว้เพื่อสอนเรา คำสอนในเรื่องนี้เรยกว่าพระวาจาแห่งปีญญา อยู่ในภาคท่ี 89 ของพระคมภร'คำสอน 
และพันธสัญญา (ชูพระคัมภร์คำสอนและพันธสัญญาข้ีน) 

อธิบายว่าอาหารท่ีเราควรรับประทานรวมถงพวกผักชนิดต่าง ๆ ถั่ว เน้ือเพยงเล็กนอย ผลไม้ และเมล็ด 
พชเช่นข้าวสาล (ขนมปีง และเส้นท่ีทำจากแป้ง) และข้าว 

พระเยซูคริสต์ทรงเตอนเราค้วยเก่ียวกับส่ิงท่ีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา เช่น ยาสูบ เคร่ืองด่ืมท่ีรอน 
เช่นชา และกาแฟ เหลาองุ่นและเคร่ืองด่ืมท่ีมแอลกอฮอล์อ่ืน ๆ ศาสดาในปีจจบนก็ไค้เตอนเราค้วยท่ีจะ 
ไม่ใช้ยาท่ีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย (ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าไม่ไค้หมายความว่าทุกคนท่ีสูบบุหร่ี 
ดื่มชา กาแฟ หรอแอลกอฮอล์หรอใช้ยาจะเป็นคนไม่คเสมอไป บางคนไม่ร้ค้วยซ้ําว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่ค 
สำหรับร่างกายของพวกเขา) 
อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงบอกเราค้วยว่า ควรรับประทานเน้ือแต่นอย อธิบายว่ามันเป็นส่ิงคสำหรับเรา 
ที่จะรับประทานอาหารที่มประโยชน์หลาย ๆ ชนิด 
แสดงรูปภาพ เด็กท่ีแข็งแรง (รูปภาพ 3-27 การแบ่งปีนจักรยาน รูปภาพ 3-30 การกระโดดเชือก 
รูปภาพ 3-31 เด็กกับสุนัข) ทำให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ เข้าใจว่าพระวาจาแห่งปีญญาไค้ทรงประทานให้เพ่ือ 
ช่วยเรารักษาร่างกายของเราให้มสุขภาพคและแข็งแรงและเราจะมความสุขขี้นเมื่อเราไค้เชื่อฟิงคำแนะนำนี้ 

วางรูปหน้าท้ังสองไว้บนพ้ืน (หรอถูงกระดาษ) หน้าอันหน่ึงย้ิมอกอันหน่ึงเศร้า แสดงรูปภาพอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม ให้เด็ก ๆ ผสัคกันเสือกรูปภาพของอาหาร ให้พวกเขาตัดสินใจว่ารูปภาพอาหารน้ันเข้ากับ 
รูปหน้าหรอถูงกระดาษใบไหน ให้สนทนาว่าอาหารใดจะช่วยร่างกายให้แข็งแรงและมสุขภาพค 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงตองการใฟ้เราแข็งแรงและมลุ[ขภาพด 
แสดงรูปภาพ 3-29 ดาเนิยลปฏิเสธเน้ือและเหลาองุ่นของพระราชา และให้เล่าเร่ืองจากพระคัมภร์ซ่ึง 
บรรยายรูปภาพน้ี (ดาเนยล 1) อธิบายว่า คาเนิยลร้ว่าเน้ือและเหลาองุ่นจากพระราชาเป็นส่ิงไม่คสำหรับ 
ร่างกายของเขา และจะทำให้เขาไม่แข็งแรง เขาเป็นคนกลาและไค้ปฏิเสธอาหารท่ีพระราชาประทานไห้ 
เขาเสือกท่ีจะรับประทานอาหารท่ีทำจากผักและเมล็ดพช (พชประเภทถั่วควย) และขอน้ืาท่ีบริสุทธิคม 
แทน อธิบายว่า ในท่ีสุคพระราชาก็ทรงเห็นว่าคาเนยลและเพ่ือนของเขาอกสามคนเป็นผู้ท่ีแข็งแรงท่ีสุค 
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และฉลาดท่ีสุค(ซ่ึงเป็นคนเคยวกับคาเนยลท่ีถูกโยนเข้าไปในถ้ําสิงโตเน่ืองจากสวดอ้อนวอนเม่ือกษัตริย์ 
ไค้ทรงห้ามและไค้รับการรักษาให้ปลอคกัยโคยพระผู้เป็นเจ้า) 

พระคัมภิร์ ให้อ่านดาเนยล 1ะ17 ให้เด็ก ๆ ฟิง และอธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ให้พรพวกเขาท่ีพวกเขาเอาใจใส่ 
ดูแลสุขภาพ 

กระตนเด็กๆให้,ทำตามตัวอย่าง'ของคาเนยลแม่ือพวกเขา1ไค้รับการเสนอ,ให้รับประทานส่ิงท่ีไม่คต่อร่างกาย 
ของพวกเขา ให้เด็ก ๆ สนทนากันอย่างสน ๆ หเอแสดงบทบาทสมมุติท่ีพวกเขาสามารถทำไค้ในการ 
เสือกส่ิงค 

เพลง ให้ร้องหเอพูดคำจากเนอเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "เพ่ือสุขภาพและความแข็งแรง,, ["For Health and 
Strength" (Children's Songbook)] หากเด็ก ๆ ไม่คุ้นเคยกับเพลงน้ีก็ให้พูดเน้ือเพลงตรง ๆ โดยไม, 

ค้องมทำนองก็ไค้ ะ 
อาหารประจำวัน 
เพ่ือสุขภาพ 
เราสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
โอ พระผู้เป็นเจ้า 

สรป 
แสดงโล่และแหวน ลสด. เน้นถงความสำคัญของการเสือกทางท่ีถูกตองในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
ให้ถามคำถามสองสามคำถามจากบทเรยนเพ่ือเป็นการทบทวนส้ันๆ ดังนี ้ะ 

• พระเยซูทรงสอนเราถงวิธท่ีจะรักษาร่างกายของเราให้มสุขภาพคและแข็งแรง เราจะอ่านเร่ืองน้ีไค้ท่ี 
ไหนในพระคัมภิร์? (คำสอนและพันธสัญญา ภาคท่ี 89) 

• เราเรยกว่า แห่ง (พระวาจาแห่ง!]ญญา) 
• หนูคิดว่าทำไมมันจงถูกเรยกวำเป็นพระวาจาแห่ง!]ญญา? 

• สิ่งคอะไรบ้างที่เราควรรับประทานและดื่ม? 
• อะไรบ้างท่ีอาจเป็นอันตรายต,อร่างกายของเราไค้? 
• คาเนยลไค้แสดงความกล้าหาญของเขาอย่างไร? (โคยการปฏิเสธ "ไม่" กับอาหารที่ไม่ดต่อสุขภาพ) 
• หนูจะทำอย่างไรหากมใครสักคนหน่ืงเสนอส่ิงท่ีไม่คตํอสุขภาพให้หนู? (โดยการถามพวกเขาในส่ิงใด 

สิ่งหนื่งโดยเฉพาะ เช่น บุหรี่ ยา หเอการรับประทานขนมหวานมากเกินไป ช่วยให้เด็ก ๆ เรยนเ 
และสิกหัควิธตอบปฏิเสธกับการล่อลวงเหล่าน้ัน) 

แจก แจกหน้าท่ีย้ิมให้กับเด็กแต่ละคน(ท่านอาจกลัดติดเส้ือของพวกเขาก็ไค้)เพ่ือเป็นการเสือนใจพวกเขาว่า 
พวกเขามความสุขข้ืนเม่ือพวกเขาไค้เสือกอาหารท่ีมประโยชน์รับประทาน 
ขอให้เด็กคนหน่ืงสวคอ้อนวอนปิดเพ่ือขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับอาหารท่ีทำให้ร่างกายมสุข 
ภาพคและแข็งแรง 
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บทท 12 

กิจกรรม!สริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีพ่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่านท่านอาจใชกิจกรรมเสริม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาชนเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. พ่านอาจนำเอาอาหารที่มประโยชน์ใส่กล่องเล็ก ๆ มาเพ่ือแบ่งปีนกับเค็ก ๆ เช่น ผลไม้หรอขนมปีง 

กรอบ (ให้ตรวจสอบกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ๆ ก่อนนำมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มเด็กคนใคแพัอาหาร 
หรอมปฏิกิริยาโค้ตอบท่ีไม่คต่ออาหารน้ัน จงอย่านำอาหารมาหากเป็นวันอาทิตย์อคอาหาร) 

2. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงกับเด็กๆ ในข้อท่ีสองของเพลง "ในเคเซเร็ทสวย,ของเรา" (เพลงสวด หน้า 
153) 
ขอพวกเขารชพยนนาน 
สวยสะคราญแข็งแรงแกร่งกล้า 
ละเว้นกาแฟ นั้าชา อกทงยาสูบใค 
พวกเขากินเน้ือเพียงน้อยนิค 
ไม่คิคค่ืมสูราเมรัย 

พากเพียรเป็นคนย่ิงใหญ่ ปีญญาไวใฝ่ด 
3. สำหรับเด็กเล็ก พ่านอาจทำหุ่นกระบอกง่าย ๆ  จากกระดาษหรอผ้า โดยให้มปากอากว้างแสดงรูปภาพ 

อาหารหรออธิบายอาหารชนิดต่าง ๆ ให้อ้าปากหุ่นกระบอกให้กว้างสำหรับอาหารคและให้ปิคปาก 
สำหรับอาหารที่ไม่ควรนำเข้าสู่ร่างกาย หรอพ่านอาจเชิญเด็ก ๆ ให้ เปิดปาก ปิดปากหุ่นกระบอกใน 
ขณะท่ีพ่านแสดงหรอพูดถงอาหารชนิดต่าง ๆ นั้น (See the Friend, Nov. 1993, p. 12) 

4. เชิญเด็ก ๆ ให้แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองของดาเนิยลและเพ่ือน ๆ ของเขาท่ีปฏิเสธอาหารของพระราชา 
และเสือกอาหารธรรมดา ๆ ที่พวกเขารูว่าทำให้ร่างกายแข็งแรง 
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การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 

จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าเราไค้รับพระคัมภร์มอรมอนอย่างไร 

การเตรยม 1. ศกษาโจเซฟ สรธ-ประวัติ 1:29-54, 59-60; มอรมอน 8:1, 4 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เรยนและเตรยมพร้อมท่ีจะร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "แผ่นจารกทอง" (เพลงเด็กหนา 51) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก.พระคัมภิรไข่มุกอันล้ําค่า และหากเป็นไปไค้ไห้หาพระคัมภิร์มอรมอนเตรยมไวัสำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 3-32 การมาปรากฏของโมโรไนต่อโจเซฟ สรธ ในห้องนอนของท่าน (62492; ชุดภาพ 

พระกิตติคุณ 404); รูปภาพ 3-33 โจเซฟ สรธไค้รับแผ่นจารกทองคำ (62012); ชุดภาพ 
พระกิตติ คุณ 406); รูปภาพ 3-34 มอรมอนย่อแผ่นจารก (62520; ชุดภาพพระกิตติคุณ 306); 
และรูปภาพ 3-35 โมโรไนซ่อนแผ่นจารกไวัท่ีเนินเขาคาโมรา (62462; ชุดภาพพระกิตติคุณ 
320); รูปภาพ 3-36 แผ่นจารกทองคำ 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านค้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปคาห้ที่ผ่านมา 

มอรมอนบันทึกบนแผ่นจารกทองคำ 
ฮัมเพลง "แผ่นจารกทอง" (เพลงเด็กหนา 51) 

• แสดงรูปภาพ 3-36 แผ่นจารกทองคำ ถามพวกเขาว่ามใครร้ไหมว่าครูกำลังฮัมเพลงอะไร? (แผ่น 
จารกทอง) 

อธิบายว่า บทเรยนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับแผ่นจารกทอง 
บอกเด็ก ๆ ว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา คุณพ่อบางคนไค้เก็บประวัติของครอบครัวของพวกเขา ตามปกติแลัว 
ก่อนที่คุณพ่อจะตายเขาจะมอบประวัตินี้ไว้กับลูกชาย ลูกชายก็จะเขยนประวิตินี้ต่อ ครอบครัวก็จะเก็บ 
ประวัติไว้ต่อ ๆ ไปเช่นน้ีเป็นเวลาหลาย ๆ ปี ศาสดาเองก็เขยนส่ิงท่ีเกิดข้ืนในครอบครัวของท่านไว้ และ 
พวกเขาก็ยังเขยนเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์ว่าไค้ทรงช่วยพวกเขาและเก่ียวกับผูคนท่ีมชวิตอยู่ในสมัยของ 
พวกเขาค้วย 
แสดงรูปภาพ 3-34 มอรมอนย่อบันทกแผ่นจารก 

อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเรยกศาสดาท่ีช่ือมอรมอนให้รวบรวม^ระวิติศาสตร์ของฝัคนของเขา โดย 
บันทกส่วนที่สำคัญที่สคและเขยนไว้บนแผ่นทองคำ ซึ่งเหมอนกับหนาของสมุด ซึ่งเรยกว่า แผ่นจารก 
ทองคำ 

ขัอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระค้น 
ความสนใจ 

รูปภาพและการสนทนา 
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• ทำไมมอรมอนจงเขยนบนทิกไว้บนแผ่นจารกทองคำแทนที่จะเขยนไว้บนกระคาษ? 

บอกเด็ก ๆ ว่า ทองคำเป็นโลหะท่ีคงทน ทองคำจะไม่ฉกขาดเหมอนกับสมคหรอวัสคอ่ืน ๆ และไม่ขน 
สนิมเหมอนกับโลหะอย่างอ่ืนค้วย 
อธิบายว่ามอรมอนใช้แผ่นทองคำเน่ืองจากมันจะคงทนนานแสนนาน ซึ่งมอรมอนต้องใช้เวลาหลายปีจง 
จะสามารถเขยนบันทิกบนแผ่นจารกเสร็จ ก่อนที่มอรมอนจะตายเขาไค้เอาแผ่นจารกให้กับลูกชายของเขา 
ที่ชื่อโมโรไน 

รูปภาพ แสคงรูปภาพ 3-35 โมโรไนซ่อนแผ่นจารกไว้ท่ีเนินเขาคาโมรา 

อธิบายว่า เม่ือโมโรไนเสร็จการเขยนบันทกบนแผ่นทองคำแล้ว พระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรงบอกท่านให้ 
ซ่อนแผ่นจารกเหล่านไว้ที่เนินเขา พระบิคาบนสวรรค์ทรงทราบว่าส่ิงท่ีเขียนบนแผ่นจารกน้ันจะเป็นส่ิง 
ที่สำคัญต่อผู้คนที่มชวิตอยู่ในเวลาต่อมา โมโรไนเจาะหินเป็นรูปกล่องเพ่ือฝืงแผ่นจารกเหล่าน้ันไว้ข้างใน 
เพ่ือท่ีมันจะปลอคภัยจนกว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงประสงค์ให้ลูก ๆ ของพระองค์ไค้อ่านมัน 

เมโรไนได้ใหความเก้บโจเซฟ สมิธดึงเร่ืองแผ่นจารึกทองคำ 
พลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "แผ่นจารกทอง" (เพลงเด็กหน้า 51) 

แผ่นจารกทองถูกซ่อนไว้ 
สิกอยู่ในขางภูผา 
จนพระเจ้าพานพบชาย 
ชื่อสัตย์ที่ทรงวางพระทัย 

บันทิกทำขี้นโดยนิไฟ 
เขียนในสมัยโบราณม 
นามพระคัมภรมอรมอน 
เร่ืองราวถูกนำกล่าวขาน 
• ชายท่ีพระบิคาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้นำแผ่นทองคำออกมาน้ันต้องเป็นคนอย่างไร? (ชายที ่ 

ชื่อสัตย์) 

อธิบายว่า ชายท่ีช่ือสัตย์คอ มความช่ือสัตย์และเช่ือฟิง ชายท่ีช่ือสัตย์ท่ีพระบิคาบนสวรรค์ทรงเสือกเพ่ือ 
ให้ช่วยพระองค์คอโจเซฟ สมิธ 

รูปภาพและเรื่องเล่า เล่าเร่ืองเก่ียวกับการมาปรากฏของโมโรไนต่อโจเซฟ สมิธ (ดูโจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:29-54, 59-60) 

เย็นวันหน่ืงโจเซฟ สรธไค้สวดอ้อนวอน แสงสว่างไค้เขามาในห้องของท่าน มันเป็นเวลากลางคนแต่ 
ห้องกลับสว่างยิ่งกว่าความสว่างของควงอาทิตย์ ทันใดนั้นเทพไค้มาปรากฏที่ข้างเตยงของโจเซฟ สฏธ 
โคยยนอยู่เหนือพ้ืนเล็กน้อย 
แสดงรูปภาพ 3-32 โมโรไนปรากฏต่อโจเซฟ สมิธในห้องของท่าน 

เทพไค้บอกโจเซฟว่าชื่อของท่านคอโมโรไนและอธิบายว่าท่านถูกส่งมาเพื่อบอก!จเซฟว่ๅพระบิคาบน 
สวรรค์มงานพิเศษให้โจเซฟทำ 
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โมโรไนบอกโจเซฟเก่ียวกับหนังสือท่ีมค่าเล่มหน่ึง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ถูกฝืงไวัเป็นเวลาร้อย ๆ ปี 
หนังสือน้ีเขิยนไว้บนแฝนทองคำท่ีบาง เทพคนน้ีเป็นคนเคยวกันกับเทพโมโรไนผู้ซ่อนแผ่นจารกน้ีใน 
เวลาท่ีท่านมชวิตอยู่บนโลก 
โมโรไนบอกโจเซฟว่าเม่ือเวลาอันสมควรมาถึง โจเซฟจะไค้รับอนุญาตให้เอาแผ่นทองคำจากท่ีซ่อน 
ในเนินเขาคาโมรา โมโรไนบอกกับโจเซฟ ค้วยว่ามสิ่งที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับแผ่นทองคำและเกี่ยวกับ 
งานพิเศษท่ีโจเซฟจะไค้ถูกเรยกให้ทำ เม่ือโมโรไนพูดเสร็จแสงสว่างไค้เข้ามารวมรอบ ๆ ตัวของท่าน 
และท่านไค้กลับข้ีนไปยังสวรรค์ 

ในขณะท่ีโจเซฟนอนคิดเก่ียวกับส่ิงท่ีไค้เกิดข้ีน แสงสว่างไค้เข้ามาในห้องของท่านอิกคร้ังหน่ึง โมโรไน 
ไค้มาปรากฏเป็นครั้งที่สองและไค้พูดกับโจเซฟอย่างเดิมที่ไค้เคยพูดแล้วในการมาปรากฏครั้งแรก 
แล้วท่านก็ไค้จากไปแบบเดิยวกับท่ีไค้จากไปในคร้ังแรกน้ัน 
โจเซฟนอนอยู่บนเตยงพยายามท่ีจะเข้าใจส่ิงท้ังหมดท่ีเกิดข้ีน และแล้วโมโรไนก็ไค้มาปรากฏท่ีข้างเตยง 
ของท่านอิกเป็นคร้ังท่ีสามทำให้โจเซฟแปลกใจย่ิงนัก ท่านไค้พูดถึงเรื่องเก่าอิกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับแผ่น 
ทองคำและว่าโจเซฟรงานพิเศษ โมโรไนกล่าวเพ่ิมเติมว่าซาตานจะพยายามล่อลวงโจเซฟ เพ่ือท่ีจะเอา 
แผ่นทองคำไปขายเป็นเงิน แต่โจเซฟจะตองนำแผ่นทองคำน้ันมาใช้ในงานของพระบิดาบนสวรรค์ 
เท่าน้ัน 
• หนูคิดว่าทำไมเทพโมโรไนจงมาปรากฏต่อโจเซฟ สมิธถึงสามคร้ังในคืนน้ัน? 

อธิบายว่าโมโรไนไค้พูดกับโจเซฟในคนน้ันหลายเร่ืองควยกันซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญมาก ท่านไค้ให้ข่าวสาร 
นี้สามครั้งเพื่อที่โจเซฟ จะไค้เข้าใจและเรยนร้ถึงเร่ืองน้ีไค้อย่างด 
หลังจากท่ีเทพโมโรไนไค้จากไปหลังจากท่ีมาปรากฏเป็นคร้ังท่ีสามไคไม่นาน ไก่ก็ไค้ขันข้ีน โจเซฟ สมิธ 
จึงร้ว่าเป็นเวลาเช้าตรู่ โมโรไนไค้มาเย่ียมถึงสามคร้ังซ่ึงใช้เวลาคนน้ันท้ังคืน โจเซฟลุกจากเตยงและไม่ไค้ 
บอกใครว่าไค้เกิดอะไรข้ีน หลังจากอาหารเช้าเขาไค้ไปทำงานในฟาร์มกับคุณพ่อของเขา โจเซฟร้สิก 
เหน่ือยมากจากประสบการณ์น้ันและจากการอดนอนจนเขาไม่สามารถทำงานไค้ คุณพ่อของเขาคิดว่า 
เขาไม่สบายจงให้เขากลับบ้าน 
โจเซฟจึงเดินกลับบ้านอย่างเหน่ือยอ่อน แต่ในขณะท่ีเขาปีนข้ามร้ัวเขาก็ล้มลงท่ีพ้ืนดินเพราะหมดแรงและ 
หลังจากท่ีเขาไค้นอนอยู่ท่ีน้ันเป็นระยะเวลาหน่ึงเขาไค้ยินเสียงเรยกช่ือเขา คนท่ีเรยกคือเทพโมโรไน เทพ 
ไค้พูดเร่ืองท่ีไค้เคยพูดกับโจเซฟในคืนก่อนน้ันซ้ําอิกคร้ังหน่ึง แล้วเทพไค้บอกให้เขากลับไปหาคุณพ่อ 
และให้ไจเซฟเล่าให้คุณพ่อฟิงว่าไค้เห็นและไค้ยินอะไร 
คุณพ่อของโจเซฟไค้หัเงคำพูดนั้นทุกคำและร้ว่าลูกชายของเขาพูดความจริง ท่านไค้บอกโจเซฟให้ทำตาม 
ทุกอย่างที่เทพไค้บอกเพราะข่าวสารของเขามาจากพระบิดาบนสวรรค์ ในตอนสายของวันน้ัน โจเซฟไค้ 
ไปท่ีเนินเขาคาโมราเพ่ือค้นหาแผ่นทองคำท่ีซ่อนอยู่ เม่ือเขาไปถึงยังเนินเขา เขาก็ตรงไปยังสถานท่ีท่ีแผ่น 
จารกไค้ซ่อนอยู่ 

พระคัมภร์ อ่านหรอเล่าโดยใช้คำพูดของท่านเองว่าโจเซฟไค้พูดว่าเขาไค้ค้นพบอะไรที่นั้น (ดูโจเซฟ สรธ-ประวัติ 
1:52) 
อธิบายว่าเทพโมโรไนไค้มาปรากฏในขณะท่ีโจเซฟกำลังมองหาค้อนบินท่ีเป็นรูปกล่อง เทพไค้บอก 
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บทที่ 10 

โจเซฟ ว่าอย่าแตะต้องแผ่นจารกทองคำเหลำนั้นเพราะเวลายังไม่มาถงสำหรับโจเซฟที่จะเอามันไป 
โมโรไนบอกให้โจเซฟ สรธกลับไปที่เนินเขาคาโมราทุกปีเป็นเวลาลี่ปี โจเซฟก็ไต้ทำตามคำบอกน้ี และ 
ทุกครงโมโรไนก็ไต้มาเยี่ยมเขาที่นั้นต้วย เขาพบว่าโมโรไนรอท่ีจะสอนเขาว่าพระบิคาบนสวรรค์และ 
พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เขารู้อะไร 

รูปภาพ แสคงรูปภาพ 3-33 โจเซฟ ไต้รับแผ่นจารกทองคำ 

ในที่สุคหลังจากครบร่ป็เวลาก็มาถงที่จะเอาแผ่นจารกที่อยู,ในหินที่เป็นรูปกล่องนั้นและแผ่นจาริกทองคำ 
ก็ไต้มาอยู่ในมอของโจเซฟ โมโรไนบอกโจเซฟ สมิธให้ระมัคระวังเก่ียวกับแผ่นทองคำเหล่าน้ันและ 
ให้รักษามันไว้ต้วยชวิต 
• ทำไมมันจงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโจเซฟที่จะรักษาแผ่นจาริกเหล่านี้? (เพราะคนชั่วร้ายจะพยายามเอา 

มันไปจากท่านและจะไม่ทำตามที่พระบิคาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ทำกับแผ่นจาริกเหล่านี้) 

โจเซฟแปลแผ่นจารึก 
อธิบายว่า การเขุยนบนแผ่นจาริกน้ันเป็นภาษาท่ีโจเซฟไม่สามารถอ่านไต้ โจเซฟจงไต้รับเคร่ืองมอท่ีจะ 
ช่วยเขาให้แปลสิ่งที่เขียนบนแผ่นจาริกเหล่านั้น 
• มีใครในพวกหนูรู้ว่ายูรัมและธํมมัมคออะไร? 

อธิบายว่ายูรัมและธัมมัมก็เหมอนกับแว่นตาพิเศษที่โจเซฟสามารถมองดูเพึ่อช่วยท่านแปลตัวหนังสือ 
โบราณท่ีอยู่บนแผ่นจาริกเหล่าน้ัน โคยไต้รับความช่วยเหลอจากพระบิคาบนสวรรค์และโคยการใช้ยูรัม 
และธัมมัมโจเซฟจงสามารถแปลคำที่อยู่บนแผ่นทองคำเหล่านั้นเป็นคำพูคที่พวกเราสามารณช้ๅใจไต้ 
เม่ือมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แล้ว หนังสือก็ถูกพิมพ์เป็นเล่ม ซงมีช่ือว่าพระคัมภิรมอรมอน 
ชูพระคัมภร'มอรมอนขี้นชี้ให้เห็นว่าหนังสือนี้โจเซฟไต้แปลมาจากแผ่นทองคำ 
หลังจากท่ีท่านไต้แปลพระคัมภิร์มอรมอนแล้วโจเซฟ สมิธไต้มอบแผ่นทองคำคนให้กับเทพโม!รไน 

กิจกรรมพระคัมภร' แจกพระคัมภร์มอรมอนให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่มี 

ชี้ให้เห็นว่าพระคัมภร'มอรมอนบรรจุควยหนังสือหลายเล่ม ซึ่งหนังสือที่อยู่ในพระคัมภิร'มอรมอนนี้มชื่อ 
ศาสคาคนท่ีเขียนบนแผ่นจาริก แสคงให้เด็ก ๆ ดูว่าพระคัมภิร์มอรมอนไต้แบ่งออกเป็นบท ๆ เป็นข้อ ๆ 
ช่วยเด็กโตให้ค้นหามอรมอนบทที่ 8 ให้อ่านบทท่ี 8 ข้อที่ 1 และ 4 ถงคำว่า แผ่นดิน 
อธิบายว่าเราเรยกหนังสือน้ี'ว่าพระคัมภิร'มอรมอนเพราะว่ามอรมอน1ไต้เขียนข้อความส่วน,ใหญ่,ในแผ่นจาริก 
ทองคำน้ี โมโรไนลูกชายของมอรมอนเป็นคนสุคทายท่ีเขียนบันทกน้ี 
สรุป 

การสนทนาทบทวน แสดงรูปภาพท้ังหมดของบทเริยนน้ีหริอวางรูปภาพท้ังหมคน้ีไว้บนพ้ืน ขอให้เด็กแต่ละคนผลัคกันช้ีว่า 
รูปภาพใคตรงกับคำถามของท่าน 

• ภาพใดแสดงแผ่นจาริกทองคำ? 
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• ภาพใดแสดงว่ามอรมอนกำลังเขยนบันทกบนแผ่นทองคำ? 
• ภาพใดแสดงว่าโมโรไนกำลังฝืงแผ่นจารกทองคำ? 
• ภาพใดแสดงว่าเทพโมโรไนกำลังพูดกับโจเซฟ สมิธ? 
• ภาพใดแสดงว่าเทพโมโรไนกำลังให้แผ่นจารกทองคำกับโจเซฟ สมิธ? 

เพลง รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงท้ังสองข้อกับเด็ก ๆ ในเพลง "แผ่นจารกทอง,, (เพลงเด็กหน้า 51) 

ขอให้เด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิดเพ่ือขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพระคัมภร์มอรมอน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน พ่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู" 
1. โดยการใช้รูปภาพท่ีเหมาะสม ให้ทบทวนเร่ืองจากพระคัมภร์มอรมอนสักสองสามเร่ืองซ่ึงเด็ก ๆ จะ 

ค้องเรยนในปีนี้ ตัวอย่างเช่น ะ 
ก. แสดงรูปภาพ 3-37 นไฟทำให้พ่ีชายท่ีกบฏยอมจำนน (62044; ชุดภาพพระกิตติคุณ 303) บอก 

เด็ก ๆ ว่า พวกเขาจะไค้เรยนรูว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงช่วยเหลอนไฟสร้างเรอแมว่าพ่ีชายของ 
เขาจะดูลูกเขา ข. แสดงรูปภาพ 3-38 นักรบสองพันคน (62050; ชุดภาพพระกิตติคุณ 313) บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขา 
จะไค้เรยนร้ว่านักรบสองพันกว่าคนไค้ต่อสู้อย่างไรเพ่ือรักษาครอบครัวของพวกเขาให้เป็นอิสระ 

ค. แสดงรูปภาพ 3-17 พระเยซูทรงกำลังสอนในซกโลกตะวันตก (62380; ชุดภาพพระกิตติคุณ 
316) บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจะไค้เรยนร้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเยี่ยมชาวนไฟ 

2. ให้เด็ก ๆ วาดรูปแผ่นทองจารกทองคำและพระคัมภร์มอรมอน ให้เขิยนคำว่า แผ่นจารกทองคำและ 
พระคัมภร'มอรมอน ไว้ท่ีรูปภาพของพวกเขา 

3. เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าศาสดาในสมัยโบราณสามารถเขยนบนแผ่นโลหะไค้อย่างไร ให้เชิญเด็กคน 
หน่ึงให้พยายามเขิยนช่ือตัวอักษรย่อตัวแรกของช่ึอเขาท่ีกนของกระป้องค้วยตะปู ครูควรจะแสดงให้ 
พวกเขาดูถงวิธเขยนน้ีก่อน 

4. ทบทวนกับเด็ก ๆ ถงหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีแปด ช่วยเด็กคนที่สามารถจดจำ ให้จำให้ไค้บางส่วน 
หรอท้ังหมดน้ี 
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เราสามารถแสดงศรัทธา 
ของเราโดยการเช่ือหัเง 

บทที่ 

การเตรึยม เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพวกเขาสามารถแสดงศรัทธาของพวกเขาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
คริสต์โดยการเช่ือทัเงพระบัญญัติ 

จดประสงค์ 1. ศกษาเร่ืองราวของลไฮและครอบครัวของเขาใน 1 นไฟ 1-2 โคยมการสวดอ้อนวอน ด้วย 

2. สิ่งของหรอรูปภาพของสิ่งที่ครอบครัวลไฮต้องเสือกในการเตรยมเพื่อเดินทางไปในแคนทุรกันดาร 
3. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ศรัทธา" (เพลงเด็กหน้าที่ 50) 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 

ก. พระคัมภรมอรมอน 
ข. รูปภาพ 3-39 ลไฮทำนายถงผูคนในเยรูซาเล็ม (62517; ชุดภาพพระกิตติคุณ 300); และรูปภาพ 

3-40 ครอบครัวของลไฮออกจากเยรูซาเล็ม (62238; ชุดภาพพระกิตติคุณ 301) และรูปภาพของ 
ศาสดาคนปีจจุบัน 

ค. โล่และแหวน ลสด. 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช 
ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบท!รยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห้ท่ีผ่านมา 

การเช่ือฟังเปีนการแสดงถึงศรัทธา 
รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ศรัทธา" ท่านอาจใช้ท่าทางต่อไปนี้ประกอบสำหรับเด็กเล็กในชั้นเริยน 
ของท่าน 

ศรัทธาคอรู'ว่าสุริยา (ใช้แขนทำรูปครึ่งวงกลมเหนอศรษะ) 
เจิดจ้ารับอรณ (ค่อย ๆ เอาแขนลดลงจนถงระดับไหล่) 
ศรัทธาคอเจ่า'พระจะทัเง (เอามอป้องหู) 
คำสวดของฉันเรื่อยไป (เอามอวางไว้แบบสวดอ้อนวอน) 
ศรัทธาเปรยบดังเมล็ดเล็ก (หงายอ้งมอช้ายขื้นและทำท่าปลูกเมล็ดลงไปด้วยมอขวา) 
เป็นเด็กซึ่งเติบโตใหญ่(ใช้มอขวาทำท่าเหมอนต้นไมกำลังเติบโตขื้นจากมอช้าย) 
ศรัทธาคอเม่ือฉันทำส่ิงถกต้องตัวฉันน้ันพลันสุขใจ (เอามอวางไว้ที่หน้าอก) 
ฉันรู (เอานิ้วชี้มอขวาชที่ศรษะ) 
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เม่ือพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ขอให้เราทำบางส่ิงบางอย่าง ซึ่งเราเรยกวำพระบัญญัติเมื่อเรา 
เช่ือหัเงพระบัญญัติ เราได้แสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูว่าเราไค้ไว'วางใจในพระองค์ เรารูว่า 
พระองค์ท้ังสองทรงรักเราและจะไม่ทรงขอให้เราทำส่ิงใดๆ ที่รูว่าจะเป็นอันตรายต่อเรา เราไค้แสดง 
ศรัทธาเม่ือเราเช่ือฟิง 
เตอนเด็ก ๆ ว่าการเชื่อในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูหมายความว่า เรามศรัทธา แม้ว่าเราอาจจะไม่ 
เคยเห็นพระองค์ท้ังสองพระองค์ในระหว่างชวิตบนโลกน้ีของเราก็ตาม เรามศรัทธาในประจักษ์พยานของ 
ผู้อื่นผู้เคยเห็นพระองค์ทั้งสอง เราเชื่อดวยว่าพระวิญญาณบริสุทธนนมจริงและพระองค์ไม่รร่างกายเป็น 
เน้ือหนังและกระดูกแต่เป็นพระบุคคลท่ีเป็นวิญญาณในรูปร่างท่ีเหมอนคน 

หลักแห่งความเช่ือ ช่วยให้เด็กโตจำหลักแห่งความเชื่อข้อที่หนึ่ง เด็กเล็กก็อาจอ่านตามท่านและจำไค้เป็นบางส่วน 

ลึไฮไดแสดงศรัทธาของเขาในการเชื่อฟัง 
เร่ืองจากพระคมภร์ อธิบายว่าเราเป็นลูก ๆ ของพระบิดาบนสวรรค์และเราสามารถแสดงว่าเรามศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ 
และรูปภาพ และพระเยซูคริสต์ ในพระคมภร์มอรมอน ศาสดาท่ีช่ือว่าลไฮไค้แสดงศรัทธาของเขาในพระบิดาบน 

สวรรค์และพระเยซูโดยการเป็นคนเช่ือฟิง 

ให้เล่าเรื่องจากพระศัมภิร์ต่อไปนี้โดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 
นานมาแลัว หกร้อยปีก่อนการประสูติของพระเยซ ศาสดาชื่อลไฮไค้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มกับครอบครัว 
ของเขา ภรรยาของลไฮช่ือซาไรยา พวกเขามลูกท้ังหมดส่ีคนช่ือ เลมัน เลมิวเอล แซม และนิไฟ 
ลไฮและครอบครัวของเขาม่ังค่ังและสุขสบาย ลไฮรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู เขาพยายามสอน 
ครอบครัวของเขาให้รักพระองค์ท้ังสองและเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ 
แสดงรูปภาพ 3-39 ลไฮทำนายถงผู้คนของเยรูซาเล็ม 

ในเวลานั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นคนชั่วร้าย ลไฮพยายามสอนพวกเขาเก่ียวกับพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซูและพระบัญญัติ แต่ผู้คนไม่หัเงเขา 
วันหนึ่งในขณะที่ลไฮกำลังสวดออนวอน เขาไค้$นหริอเห็นภาพ เขาไค้เห็นส่ิงประเสริฐมากมายหลาย 
อย่าง เขาไค้เห็นเยรูซาเล็มจะถูกทำลายค้วย เว้นเสียแต่ว่าผู้คนจะกลับใจ ลไฮสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์ 
เพราะเขาร้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงค้องการเตอนผู้คนของเยรูซาเล็ม พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเขา 
ให้เล่าสิ่งที่เขาไค้เห็นให้กับผู้คน ลไฮไค้ทำตามท่ีพระองค์ทรงบัญชา เขาไค้บอกผู้คนว่าเยรูซาเล็มจะถูก 
ทำลายนอกจากพวกเขาจะกลับใจ 
• ในภาพลไฮไค้เห็นอะไร? (หลายสิ่งหลายอย่าง รวมทั้งการทำลายเยรูซาเล็ม คู 1 นิไฟ 1:13) 

• ลไฮร้สิกอย่างไรหลังจากท่ีท่านเห็นภาพ? (เขาสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์ เขามความสุข ดู 1 นิไฟ 
14-15) 

การบอกผู้คนให้กลับใจจากความช่ัวร้ายของพวกเขาน้ันค้องใช้ความกล้าหาญ อย่างไรก็ตาม ลไฮมศรัทธา 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงป็องกันเขา ดังนั้นเขาจึงทำตามที่ไค้รับบัญชามา ผู้คนไม่ฟิงเขาและหัวเราะ 
เยาะเขาและพยายามฆ่าเขาเสีย เพราะพวกเขาไม่อยากไค้ยนคนว่าพวกเขาเป็นคนชั่วร้าย 
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บทที่ 10 

• ลไฮทำอยางไรเพ่ือแสดงว่าเขามศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์? (เขาเช่ือฟิงและบอกผู้คนให้กลับใจ 
ดู 1 นิไฟ 1:4, 18) 

• ผู้คนทำอย่างไรหลังจากที่ลไฮไต้บอกให้พวกเขากลับใจ? (พวกเขาหัวเราะเยาะท่าน และต้องการ 
ฆ่าท่าน ดู 1 น!ฟ 1:19-20) 

• หนูคิดว่าลไฮรูสิกอย่างไรเม่ือผู้คนไม่ต้องการฟิงท่าน? 
การสนทนา ในเวลาต่อมา พระบิดาบนสวรรค์ไคตรัสกับลไฮ ให้เด็ก ๆ ฟิงว่าพระองค์ทรงบัญชาให้ลไฮทำอะไร อ่าน 
พระคมภร' 1 นิไฟ 2:1-2 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาลไฮให้ทำอะไร? (ให้ออกจากเยรูซาเล็มและไปในแคนทุรกันดาร) 

อธิบายว่า แคนทุรกันดารคอสถานท่ีท่ีไม่มคนอยู่อาศัย ไม่มบ้าน สิ่งก่อสรัางหรอถนน พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงบัญชาให้ลไฮและครอบครัวของเขาหนจากทุกคนไปและไปในท่ีท่ีพวกเขาจะอยู่ตามลำพัง 
• ทำไมลไฮจงไครับบัญชาให้นำครอบครัวออกจากเยรูซาเล็ม? (คนช่ัววางแผนท่ีจะฆ่าลไฮ และเมอง 

ก็กำลังจะถูกทำลาย) 

ขอให้เด็ก ๆ ฟิงว่าลไฮไต้ทำอะไร แลัวให้อ่าน 1 นิไฟ 2:3-4 
• ลไฮไต้ทำอะไร? (เขาเก็บข้าวของท่ีจำเป็นในการอาศัยอยู่ในแคนทุรกันดาร และนำครอบครัวของ 

เขาออกจากเยรูซาเล็ม) 
เร่ืองจากพระคัมภร' แสดงรูปภาพ 3-40 ครอบครัวของลไฮกำลังออกจากเยรูซาเล็ม 

และรูปภาพ แม้ว่าลไฮไคอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นเวลานาน เขาไครับการกระต้นให้เช่ือฟิงพระบัญญิตและท้ิงบ้าน 
ของเขา ลไฮแลฺะครอบครัวไต้ท้ิงบ้าน ที่ดิน เส้ือผาส่วนใหญ่ เงินและทอง และส่ิงของของพวกเขา พวก 
เขานำเอาเพยงอาหาร เส้ือผ้าบางอย่าง กระโจม และส่ิงของท่ีจำเป็นอย่างอ่ืนท่ีพอจะขนไปบนหลังอูฐ 
และลาไต้แลวพวกเขาก็จากไปและเข้าไปในแคนทุรกันดาร 

ชี้ให้เห็นว่า มันไม่ใช่สิ่งง่ายสำหรับลไฮ แต่เขามความต้ังใจท่ีจะเช่ือหัเงพระบัญชาน้ี 
• ลไฮทำอะไรเพ่ือเป็นการแสคงว่าเขามศรัทธาในพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์? (เขาต้องการ 

เช่ือหัเง เขาไต้เตอนผู้คนท่ีช่ัวราย และเขาละท้ิงบ้านและส่ิงของของเขาและเดินทางเข้าไปในแคน 
ทุรกันดารเพราะเขาไต้รับบัญชาให้ทำเช่นนั้น) 

การสนทนา ขอให้เด็ก ๆ แสดงว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวของลไฮ 

ให้พวกเขาคิดถงส่ิงท่ีพวกเขาจะนำไปต้วยหากพวกเขาต้องไปในแดนทุรกันดาร ให้พวกเขาบอกท่าน 
ถงส่ิงท่ีพวกเขาต้องการเอาไปควยและส่ิงท่ีพวกเขาต้องการท้ิงไว้ ท่านอาจแสดงสิ่งของหลายอย่างหรอ 
รูปภาพของสิ่งของซึ่งแสคงถงสิ่งที่ครอบครัวของลไฮไต้เสือกเอา ตัวอย่างเช่นแหวนอาจใข้แทนเครื่อง 
เพชรนิลจินดา เหรยญอาจหมายถงเงิน ลูกแอปเปิลอาจหมายถงอาหารให้เด็ก ๆ  เสือกว่าอะไรท่ีครอบครัว 
ของลไฮต้องการเสือนพวกเขาว่าพวกเขาอาจนำไปเพยงสองสามส่ิงเท่าน้ัน 

กิจกรรม ให้เด็กๆตัดสินใจว่าพวกเขาจะเสือกเอาอะไรไปกับพวกเขาต้วยหากพวกเขากำลังจะเดินทางไปในแดน 
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ทุรกันดารกับลไฮ ให้เด็กคนแรกใ51ดว่า "หากฉันกำลังจะไปในแดนทุรกันดารกับลไฮ ฉันจะเอา  
ไปด้วย,, (เด็กจะเติมคำลงในช่องว่างว่าเขาจะเอาอะไรไปด้วย) เด็กคนต่อไปให้พูดซ้ําเหมือนกับเด็กคน 
แรกและพูดเพ่ิมส่ิงท่ีเขาเสือกท่ีจะเอาไปเข้าไปด้วย ให้เด็กคนต่อ ๆ ไปพูดซ้ําคำพูดของคนก่อนและพูด 
เพ่ิมเติมส่ิงท่ีเขาเสือกท่ีจะเอาไปด้วย ให้ทำเช่นน้ีจนกระท่ังเด็กได้มโอกาสพูดจนหมดทุกคนรวมท้ังคุณครู 
ด้วย 

• หนูคิดว่าหนูจะเสีกอย่างไรท่ีหนูจะไม่ได้เห็นเพ่ือนของหนูและข้าวของของหนูอิก? 
• หนูคิดว่าครอบครัวของลไฮรูสีกอย่างไร? 
การเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์โดยการออกจากเยรูซาเล็มนนต้องมศรัทธามาก ลไฮและครอบครัวของเขา 
ได้รับพรเพราะพวกเขาเช่ือหัเง 

เม่ือเราเลอกส่ิงท่ึลูกตองเราไดเช่ือฟัง 
กิจกรรมบทบาทสมมุติ แสดงโล่และแหวน ลสด. 

• ตัวอักษรย่อ ลสด. เป็นตัวย่อของคำว่าอะไร? (เสือกสิ่งด็) 
บอกเด็ก ๆ ว่าการเสือกสิ่งดหมายความว่าเราได้ทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้อง 
การให้เราทำ 
ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีด้วยคำพูดของท่านเอง และให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์น้ี 
1. ในการเดินทางกลับบาน หนูและเพ่ือนจะผ่านสนามหญ้าของเพ่ือนบ้าน ในสนามหญ้ามิต้นไม้ท่ีมิผล 

ไมหวานฉ่ําเพ่ือนของหนูอยากให้หนูไปเก็บผลไม้น้ันกับพวกเขาเพ่ือเอามารับประทานพวกเขาบอก 
ว่ามันมผลไม้มากซึ่งหากจะเก็บเอาไปบ้างลักสองสามลูกคงไม่เป็นไร 

• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? 

บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อพวกเขาเสือกสิ่งที่ถูก พวกเขากำลังเช่ือหัเงและได้แสดงศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ 

2. หนูต้องการท่ีจะเล่นของเล่นท่ีหนูโปรดปราน แต่น้องชายกำลังเล่นอยู่ 
• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้หนูทำอะไร? 
อธิบายว่า เม่ือเราทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงต้องการให้เราทำ เราได้เสือกส่ิงค 
หากมเวลา ท่านอาจแสดงรูปภาพของศาสดาและขอให้เด็ก ๆ บอกถงส่ิงท่ีท่านเหล่าน้ันขอให้เราทำ 
ให้สนทนากันว่าการเช่ือฟ้งพระบัญญัติเหล่าน้ีนำพรมาให้อย่างไร 
สรป 
แสดงโล่ และแหวน ลสด. และเตอนเด็ก ๆ ให้เสือกส่ิงคเสมอ เม่ือพวกเขาเสือกส่ิงดพวกเขาได้เช่ือฟิง 
เมื่อพวกเขาเชื่อทัเงพวกเขาได้แสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์'ว่าพวกเขา :ทธ'าใน 
พระองค์ท้ังสอง 
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บทที่ 10 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีลุfคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู"เวลาชั้นเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้สมาชิกในวอร์คหรอสาขาของท่านบอกว่าการเช่ือทัเงได้ช่วยเขาหรอเธออย่างไรอคตผู้สอนศาสนา 

ผู้กลับใจใหม่ หรอบางคนผู้เพ่ิงได้ไปพระวิหารเร็ว ๆ นี้ จะเหมาะสม โดยให้ได้รับการเห็นชอบจาก 
ประธานปฐมวัยและผู้นำฐานะปุโรหิตก่อนท่ีจะเชิญใครมาท่ีช้ันเรยนของท่าน 

2. ให้รวบรวมส่ิงของหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงสำหรับคุ้มกันหรอป้องกันเช่น รองเท้า หมวก ร่ม และอ่ืน ๆ 
ให้มมากพอท่ีเด็กแต่ละคนในช้ันเรยนของท่านจะสามารถมส่วนร่วม ขอให้เด็ก ๆ เสือกส่ิงของเหล่า 
นั้นทละคนและบอกว่าสิ่งนั้นใช้ป้องกันอะไร (รองเท้า ป้องกันเท้า และอ่ืน ๆ ) บอกเด็ก ๆ ว่าเมื่อ 
เราเช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่และผู้นำของเรา เราก็ได้รับการป้องกัน ให้พูคถงกฎบางกฎและว่ามันป้องกัน 
เราได้อย่างไร 

3. ชูมือของท่านขื้นและแสดงให้เด็ก ๆ ดูว่าท่านสามารถขยับนิ้วมอได้อย่างไร อธิบายว่าท่านสามารถ 
เคล่ือนไหวมือและน้ิวของท่านเองได้ แต่ท่านไม่สามารถเคล่ือนไหวน้ิวของคนอ่ืนได้ ขอให้เด็ก ๆ 
ชูมือขื้น ขยับน้ิวไปมาและแบมือ กำมือของพวกเขา ช่วยให้เด็ก ๆ เข'าใจว่าเม่ือพวกเขาบอกมือของ 
พวกเขาให้เสือกส่ิงค พวกเขาได้เช่ือฟิง 

4. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงข้อท่ีสองของเพลง "ฉันมสองมือน้อย "ๆ (เพลงเด็ก หน้า 126) 
พระบิดาผู้เมตตาฉันขอขอบพระทย 
สำหรับมอน้อยของฉันขอประทานความเข้าใจ 
ให้มือท้ังสองรูว่าฉันจะสุขสมหวัง 
เม่ือสองมือน้อยน้อยเรยนรูท่ีจะเช่ือฟิง 

5. ค้นหาวิธที่เราสามารถเสือกสิ่งคซึ่งรวมถงหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสามด้วย ให้เด็ก ๆ มส่วนร่วม 
ในการทำเช่นน้ัน ให้พวกเขานับวิธท่ีมอยู่ในหลักธรรมข้อน้ี ชี้ไปที่วิธิที่พูคถงนี้ หรอให้พูดซา กระตุน 
ให้เด็ก ๆ คนท่ีสามารถจดจำข้อความน้ีให้จดจำแม้ลักหน่ึงหรอสองวลท่ีสำคัญสำหรับพวกเขา 
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เราเช่ือว่าพระคัมภีร์มอรมอนุ 
เป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า 

จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระคัมภร์สามารถช่วยพวกเขาให้เรยนรูและเข้าใจพระบัญญัติและเข้าใจว,า 
พระคัมภร'สามารถช่วยพวกเขาให้ไปสู่พระเยซูคริสต์ไค้ 

การเตรืยม 1. ศกษา 1 นิไฟ 3-4; 3 นิไฟ 18:19; และโมไซยา 23:15 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย เตรยมเล่าเร่ือง 
ของนิไฟและแผ่นทองเหลอง 

2. ให้เตรยมวางงานมาตรฐานท้ังส่ีเล่มไว้บนโต๊ะ วางหนังสือเล่มอ่ืน ๆ อกให้มากเช่น นิทานตำราอาหาร 
และหนังสือวิชาการ โดยวางแยกไว้เป็นหมู่ตามมุมต่าง ๆ ของห้อง เตรยมสนทนากันกับเด็ก ๆ ถง 
หนังสือชนิดต่าง ๆ ที่ท่านไค้แสดง เพ่ือท่ีพวกเขาจะเข้าใจจดประสงค์ของหนังสือแต่ละประเภทน้ัน 

3. เตรยมรอง,หรอพูดคำจากเน้ือเพลง ''หลักแห่งความเช่ือข้อแปด" ("The Eighth Article of Faith" 
Children's Songbook, p. 127) เนอร้องของเพลงน้ีเหมอนกันทุกอย่างกับหลักแห่งความเช่ือข้อ 
ที่แปดนั้น 

4. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น : 
ก. งานมาตรฐานท้ังส่ีเล่ม 
ข. หนังสืออ่ืน ๆ อกหลายอย่าง เช่น นิทาน ตำราอาหาร หนังสือวิชาการ 
ค. กระดาน ปากกาเขยนกระคาน แปรงลบกระคาน 
ง. รูปภาพ 3-41 ความร้สีกของเลมน; รูปภาพ 3-42 นิไฟอยู่ใกล้บานของเลบัน; รูปภาพ 3-43 

นิไฟและโซรัม; รูปภาพ 3-44 ลไฮและแผ่นทองเหลอง 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างmJคาห์ที่ผ่านมา 

พระคมภึร์บรรจพระบัญญติของพระบิดาบนสวรรค์ 
วางหนังสือชนิดต่างๆ แยกกันไว้ตามมุมห้องและให้พูดเก่ียวกับหนังสือแต่ละชนิคน้ันสักเล็กนัอยแล้วให้ 
ถามคำถามต่อไปน้ีหรอถามคำถามท่ีเก่ียวข้องกับหนังสือเหล่าน้ัน หลังจากท่ีเด็กไค้ตอบคำถามแต่ละ 
คำถามอย่างถูกต้องแล้ว ให้พวกเขาไปท่ีมุมห้องท่ีมหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับคำถามน้ันแล้วให้พวกเขาช้ี 
ให้ท่านดู 
• หนังสือใดในหนังสือเหล่าน้ีท่ีจะอธิบายวิธการทำขนมเค็ก? 

• หนังสือใดมเร่ืองท่ีแต่งข้ืน? 

• หนังสือใคมคำสอนของศาสดาท่ีจะช่วยให้เรารักษาพระบัญญัติ? 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบท!รยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเช่ือฟิงพระบัญญัติ พระองค์ทรงบอกให้ศาสดาเขยน 
พระคำของพระองค์เพ่ือท่ีเราfกมารถรูคำสอนของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์ 
• หนูเรยกหนังสือศักดิ1ฒิธิทศาสดาเขิยนไว้น้ีว่าอะไร? (พระคมภร') 

อธิบายว่า ศาสดาหลาย ๆ ท่านได้เขยนบันทกพระกิตติคุณและวิธที่ผู้คนจะรักษาพระกิตติคุณนั้นเพื่อที่เรา 
จะได้รูวาพระบัญญัติคออะไร พระบัญญัติเหล่าน้ีท่ีได้ถูกบันทกไวในพระคัมภร์ส่ีเล่มของเรา บางครง 
เราเรยกมันว่าเป็น งานมาตรฐาน 

นีไฟไดรบพระค้มภร์ 
รูปภาพ อธิบายว่า พระศัมภร์มอรมอนบรรจเร่ืองราวซ่ึงแสดงให้เห็นถงความสำคัญของพระคัมภร์ท่ีมต่อนไฟและ 
เร่ืองจากพระคัมภร' ครอบครัวของพวกเขา และการสนทนา ^ * " - M I ' X 

บอกกบเดก ๆ วาลเฮเดบอกลูก ๆ ของเขา ซงคอ เลมน เลมวเอล แซม และนเฟ ว่าพระเจาทรง 
ต้องการให้พวกเขากลับคนไปยังเยรูซาเล็ม เพื่อไปนำเอาแผ่นทองเหลองจากชายคนที่ชื่อเลบันแผ่นทอง 
เหลองคอหนังสือท่ีบรรจพระคัมภร์ทำจากแผ่นโลหะท่ีเป็นทองเหลองเป็นแผ่น ๆ เลมันและเลมิวเอลไม่ 
ต้องการกลับไปยังเยรูซาเล็มและพวกเขาโกรธมาก แต่นํไฟและแซมมความเต็มใจที่จะไป 
เพ่ือท่ีจะแสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่านิไฟรูสีกอย่างไรในการที่จะไปเอาแผ่นทองเหลอง ให้อ่าน 1 นํไฟ 3:7 
ออกเสียง และให้สนทนากันกับเด็ก ๆ 
• ทำไมนิไฟจึงเต็มใจที่จะไป? (เขารูว่าพระเจ้าจะทรงเตรยมทางไว้เพ่ือเขาจะได้สำเร็จในส่ิงซ่ึงพระองค 

ทรงบัญชาเขา) 

• นิไฟได้ทำสัญญาอะไร? (ว่าเขาจะทำสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาเขาให้ทำ) 

อธิบายว่า นัไฟได้ชักจูงพี่ของเขาให้ไปกับเขา 
เลมันเป็นคนแรกที่จะไปบ้านของเลบันเขาขอแผ่นทองเหลองจากเลบันเลบันไม่ยอมให้แผ่นทองเหลอง 
และขู่ที่จะฆ่าเลมัน เลมันกลัวมากและได้วิ่งหนไปหาน้องชายของเขา แสดงรูปภาพ 3-41 ความรูสิก 
ของเลมันเขาต้องการท่ีจะกลับไปหาบิดาของเขาท่ีอย่ในแดนทุรกันดาร 

นัไฟพูคว่าพวกเขาต้องเชื่อทัเงในการที่จะไปเอาแผ่นทองเหลอง นิไฟและพี่น้องของเขาไปที่บ้านเดิม 
ของพวกเขาท่ีอย่ในเยรูซาเล็มและไปเอาเงินและทองของพวกเขา พวกเขาวางแผนที่จะนำเอาไปแลกกับ 
แผ่นทองเหลอง 

เลบันได้เอาเงินและทองของพวกเขาแต่ไม่ได้ไห้แผ่นทองเหสืองกับนไฟและพี่น้องของนิไฟ เลบันได้ 
สั่งให้คนของเขาฆ่าพวกนิไฟ นิไฟและพี่น้องได้วงหนิและไปซ่อนตัวอยู่ 
เลมันและเลมิวเอลโกรธมากพวกเขาทุบตนิไฟและแซมด้วยไม้เทพคนหนึ่งได้มาปรากฎต่อพวกเขาและ 
บัญชาให้พวกเขาหยูคตเทพได้กล่าวว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเหสือพวกเขาในการได้รับแผ่นทองเหลอง 
และบอกให้พวกเขาเช่ือฟิงนิไฟ 

แสดงรูปภาพ 3-42 นิไฟอยู่ใกล้บ้านของเลบัน 

คราวนี้นิไฟจะเป็นคนไปเอาแผ่นทองเหลอง พี่น้องของเขารออยู่นอกกำแพงเมองในขณะที่เขาค่อย ๆ 
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แอบเข้าไปในบานของเลบัน นิไฟพบเลบันนอนหลับเพราะเมาเหล้าอยู่ที่พื้น พระ1วิญญาณบริธุ[ทธิ,',ทรง 
บอกให้เขาฆ่าเลบัน นิไฟลังเลเพราะว่าเขาไม่ต้องการฆ่าใครเลย 
นิไฟจำไค้ถงความสำคัญอันใหญ่หลวงของพระคัมภร' และเขารูว่าเขาไม่สามารถไค้รับแผ่นทองเหลอง 
นอกจากเขาจะฆ่าเลบันเสีย ดังนั้นเขาจงทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิไค้ทรงบอกให้เขาฟ้าเขาไค้ฆ่าเลบัน 
และไค้ใส่เส้ือผ้าของเลบัน เขาแกล้งแสดงว่าเขาเป็นเลบัน 
แสดงรูปภาพ 3-43 นิไฟและโซรัม 

นิไฟบอกให้คนใช้ของเลบันที่ชื่อโซรัมนำเอาแผ่นทองเหลองมาให้เขาและตามเขาไป โซรัมเช่ือหัเงเพราะ 
คิดว่านิไฟคอเลบัน ต่อมานิไฟไค้อธิบายให้โซรัมฟิงว่า พระเจ้าไค้ทรงบัญชาให้เขาและพ่ีน้องของเขา 
ไปเอาแผ่นทองเหลอง โซรัมเช่ือเขาและเขาต้องการเช่ือหัเงพระเจ้าค้วย เขาไปกับนิไฟและพ่ีน้องของ 
นิไฟไปหาลไฮในแคนทุรกันดาร 
แสดงรูปภาพ 3-44 ลไฮและแผ่นทองเหลอง 

ลไฮอ่านแผ่นทองเหลอง แผ่นทองเหสืองบรรจุพระบัญญ่ตและเร่ืองราวของโมเสสและศาสคาคนอ่ืน ๆ 
และยังมบัน,ทกลำดับการสืบเช้ือสาย1ของครอบครัว,ของลไฮค้วย ลไฮไค้รับการคลใจให้นำแผ่นทองเหลอง 
นี้ไปในแคนทุรกันดารกับเขาค้วย 
• บนแผ่นทองเหลองมการบันทกของใคร? 

• มเร่ืองอะไรท่ีเขยนบันทกบนแผ่นทองเหลองน้ัน? 
• ทำไมหนูจงคิดว่าลไฮและครอบครัวของเขาต้องการแผ่นทองเหลอง? 

กิจกรรม ให้เล่นเกมต่อไปน้ีเพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าทำไมจงสำคัญสำหรับครอบครัวของลไฮท่ีจะเอาแผ่นทอง 
เหลอง ซึ่งไค้บันทกพระบัญญัติไว้ไปกับพวกเขาในแคนทุรกันดารค้วย 
จุดประสงค์ของเกมก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าคำในพระคัมภร์อาจทำให้เราสับสนหรอหลงไค้หากไม่ไค้รการ 
บันทกไว้ 

ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลม ให้ท่านกระซิบกับเด็กคนหน่ึงท่ีอยู่ข้างขวาของท่าน "ฉันจะเช่ือหัเงพระบัญญัติ 
ของพระปีคาบนสวรรค์,'แล้วให้เด็กคนน้ันกระซิบส่ิงท่ีเขาหรอเธอไค้ยนไปยังเด็กอิกคนหน่ึงท่ีอยู่ข้างขวา 
ของเขา ให้ทำเร่ือย ๆ ไปจนกว่าคนในวงกลมจะไค้รับข่าวสารหมดทุกคน แล้วให้เด็กคนธุ[คทายยนข้ีน 
แล้วให้พูดคำท่ีเขาหรอเธอไค้ยินน้ัน เด็กคนน้ันคงจะไม่ไค้พูคข้อความไค้อย่างถูกต้องตามท่ีพูดครงแรก 
(หากข่าวสารตรงกันกับคร้ังแรก ท่านอาจชมเชยว่าพวกเขาทำไค้คมากแล้วให้ลองพูดข่าวสารใหม่อิก 
สักสองสามประโยค) โคยให้ท่านเป็นคนเร่ิมบอกข่าวสารน้ัน 
อธิบายว่า มันทำให้เราเกิคความสับสนหรอหลงเรื่องราวหรอข่าวสารที่ไค้รับไค้ง่ายหากเราไม่ไค้บันทก 
มันไว้ศาสคาไค้เขยนคำสอนของพระปิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไว้เพื่อที่พวกเขาจะไค้ไม่หลงลม 
คำสอนเหล่านี้มอยู่ในพระคัมภร'ของเรา 

ครอบครัวของลไฮต้องการแผ่นทองเหลอง เพ่ือท่ีพวกเขาจะจำพระบัญญัติไค้และเพ่ือท่ีจะไค้เช่ือฟิง 
พระบัญญัติน้ัน 
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บทที่ 10 

กิจกรรมพระคัมภร' 

หลักแห่งความเช่ือ 
และเพลง 

การสนทนา 

พระคัมภร์ไดช่วยเราให!ช่ือฟัง 
อธิบายว่า เราต้องการอย่างมากท่ีจะเจักพระบัญญัติเช่นเคยวกับท่ีครอบครัวของลไฮต้องการ พระคัมภิ{ 
สามารถช่วยให้เราเช่ือฟ้งพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เพราะว่ามันบรรจุพระ-
บัญญิตของพระองค์ทั้งสองไว้มากมาย 
ขอไห้เด็ก ๆ ฟิงอย่างตั้งใจในขณะที่ท่านอ่านพระคัมภร์สองข้อ ขอให้พวกเขายกมอข้ีนหากพวกเขารูว่า 
พระบัญญัติในพระคัมภรน้ีไต้สอนเร่ืองอะไร ให้อ่าน 3 นิไฟ 18:19 และโมไซยา 23:15 และให้สนทนา 
กับเด็ก ๆ 
เสือนเด็ก ๆ ว่า หากเราไม่มพระกัมภร' เราอาจจะลมพระบัญญัติและไม่ไต้เช่ือหัเงพระองค์ท้ังสอง แล้วเรา 
ก็จะไม่ไต้รับพรซึ่งมาจากการรักษาพระบัญญัตินั้น 
ให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "หลักแห่งความเช่ือข้อแปด" ("The Eighth Article of Faith") 
อธิบายว่า หลักแห่งความเช่ือข้อน้ีไต้บอกเราว่าพระคัมภรไบเบิลและพระคัมภิร์มอรมอนไต้บรรจุพระคำ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งหมายความว่ามันไต้บรรจุคำสอนที่ถูกต้อง พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไต้ 
ทรงบัญชาให้ศาสดาเขยนคำสอนเหล่าน้ีไว้สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ มา 

ให้เด็ก ๆ ในช้ันพูดหลักแห่งความเช่ือตามท่าน ท่านอาจช่วยเด็กโตให้จดจำ เสือนเด็ก ๆ ว่าเรามพระ-
คัมภร์เพื่อที่เราจะไต้เรยนร้พระบัญญัติซึ่งจะช่วยเราให้เสือกสิ่งคและรักษาพันธสัญญาของการบัพติศมา 
ของเรา 
สรูป 

ให้เด็ก ๆ สนทนากันในเร่ืองต่อไปน้ี : 
• เราควรขอบคุณพระบิดาบนสวรรค์อย่างไรในการสวดอ้อนวอนของเรา? (ให้ครูยอมรับทุก ๆ คำตอบ 

ของเด็ก แต่1ให้ณนว่าควร,ขอบคุณ1ในเร่ืองพระคัมภร) 
• เราควรขอให้พระองค์ช่วยเราในเร่ืองอะไรในการสวดอ้อนวอนของเรา? (ช่วยในการเช่ือหัเงพระ-

บัญญัติ) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู"เวลาชั้นเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เร่ิมโดยการเล่าเร่ืองของนิไฟและพ่ีชายของเขาท่ีกลับมาเยรูซาเล็มเพ่ือจะเอาแผ่นทองเหลองจาก 

เลบัน ให้เด็กแต่ละคนช่วยเล่าเร่ืองโดยเพ่ิมเติมคนละประโยค โดยการเล่าว่าเกิดอะไรข้ืนต่อจากน้ัน 
กระต้นให้พวกเขาบอกรายละเอิยคให้มากท่ีสุคเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถจำไต้ ใช้รูปภาพเพ่ือช่วยพวก 
เขาให้นิกเร่ืองไต้ (หากเด็ก ๆ ให้คำตอบท่ีผิคหรอเล่าเร่ืองข้ามช้ันตอนให้ท่านเพยงแต่ช่วยพวกเขา 
ให้เรยงลำดับเหตุการณ์เสียใหม่ให้ถูกต้องเท่าท่ีจะสามารถทำไต้ ให้ท่านยอมรับและให้กำลังใจกับ 
พวกเขาไม่ว่าจะตอบอย่างไรก็ตาม) 
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2. ให้เด็กคนหน่ึงวาดภาพบนกระคานหรอกระดาษว่าเขาจะรักษาพระบัญญัติอย่างไรในระหว่างสัปดาห์ 
ที่จะมาถงนี้และให้เด็กที่เหลอเล่าให้หัเงว่าเขาวางแผนที่จะทำอะไร ให้ผสัคกันทำจนเด็กทุกคนไค้ม 
โอกาสท่ีจะออกมาวาคภาพและอธิบายเก่ียวกับภาพน้ัน เด็ก ๆ อาจวาคภาพเช่นการไปโบสถ์ การ 
สวคอ้อนวอน การช่วยเหลอครอบครัวและการแบ่งปีนของเล่นของพวกเขา 

3. ให้เด็ก ๆ รองหรอพูคคำจากเน้ือเพลง ''ความกลาหาญของนไฟ,, (เพลงเค็ก หนา 66) เน้ือเพลงม 
อยู่ในตอนทำยของคู,มอน้ี ท่านอาจตองการที่จะทำท่าทางบางอย่างหรอเล่นเกมบทบาทสมมติกับเนื้อ 
เพลงน้ีก็ไค้ 

4. สำหรับเด็กคนที่สามารถอ่านไค้ ให้ทำสำเนา "พันธสัญญาการบัพติศมาของฉัน" จากเอกสารแจก 
ที่อยู่ทายบทเรยนที่ 13 ให้ตัดเอกสารแจกน้ีออกเป็นส่ีช้ินโคยการตัคใต้คำว่า" ฉัน  
สัญญาว่า" ใต้คำว่า "ท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระบิคาบนสวรรค์" และใต้คำว่า "พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงสัญญาว่า" ให้เอาช้ินท้ังส่ีน้ีปนกันและขอให้เด็ก ๆ เสือกมาจ'คลำดับช้ินกระคาษน้ีให้เรยงตาม 
ลำคับก่อนหลัง หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้นำมาประกอบกันใหม่แลัวให้อ่านพันธสัญญาของการบัพติศมา 
ออกเสิยงดัง อธิบายว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารักษาพันธสัญญาของเราท่ีเราไค้ทำเม่ือ 
เรารับบัพติศมาในการเช่ือทัเงพระบัญญัติ พระองค์ทรงบอกให้ศาสคาเขยนบันทกพระคำของพระองค์ 
เพ่ือท่ีเราจะสไมารถรูคำสอนและพระบัญญัติของพระองค์ไค้ 
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเรา 
ให้เช่ือฟ้งพระบัญญตของพระองค์ 
จดประสงค์ เพ่ือท่ีจะช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูจะทรงช่วยพวกเขาในการเช่ือฟิงพระ-

บัญญิติ 
การเตรยม 1. ศกษา 1 นิไฟ 3:7; 17; 18:1-4 โดยมการสวดอ้อนวอนด้วย เตรยมเล่าเร่ืองการสร้างเรอ'ของนิไฟ 

ด้วย 
2. หากสามารถทำได้ไห้ทำสำเนาเอกสารแจกเร่ือง 1 นิไฟ 3:7 สำหรับเด็กแต่ละคน ให้ตัด!อกสารแจก 

นี้แยกออกจากกันตามรอยเสันประ ให้เอาแถบท่ีตัคน้ีใส่ในซองไ'Hห้เด็กแต่ละคน 
3. ให้เตรยมพร้อมร้องข้อแรกและข้อท่ีสองของเพลง "ความกลาหาญของนไฟ,, (เพลงเด็กหนา 66) 

เน้ือเพลงมอยู่ตอนทำยของคู่มอน้ี 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. พระคมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคน หากพอหาได้ 
ข. ดินสอและกระดาษหรอแผ่นกระดาษแข็งสำหรับเด็กคนละชุด 
ค. กระดาน ปากกาเขิยนกระคาน และแปรงลบกระคาน 
ง. รูปภาพ 3-37 นิไฟทำให้พี่ชายที่ทบฎยอมจำนน (62044; ชุคภาพพระกิตติคุณ 303) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใช 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ทบทวน 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปีค 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากพ่านได้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

นิไฟเชื่อฟังพระบัญญต 
บอกเด็ก ๆ ให้ทำส่ิงท่ีพ่านกำลังทำอยู่ แอ้วให้พ่านทำท่าทางหลาย ๆ แบบ เช่นยนข้ืน เอามอทาวสะโพก 
หมุนรอบตัว และอ่ืน ๆ นั่งลง แลวขอบคุณเด็ก ๆ สำหรับการเชื่อฟิง 
• การเช่ือฟิงหมายความว่าอย่างไร? 

อธิบายว่าเม่ือเราทำอย่างท่ีเราได้ถูกขอให้ทำ เราได้เช่ือฟิงหรอเป็นคนเช่ือฟิง 
บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านกำลังคิดถงชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเชื่อฟิง เขาเต็มใจท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญติของพระเ{ท 
ที่จะออกจากเยรูซาเล็มกับบิดาของเขา 
เขาเต็มใจท่ีจะเช่ือฟิงบัญชาท่ีจะกลับไปท่ีเยรูซาเล็มเพ่ือเอาแผ่นทองเหลอง 
• ชายคนน้ีคอใคร? (นิไฟ) 
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อ?บายว่า เม่ือนิไฟ ไค้รับบัญชาให้กลับไปเยรูซาเล็มเฟือท่ีจะไปเอาแผ่นทองเหลองน้ัน เขารู้ว่าเร่ืองน้ี 
เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะทำ แต่เขาไค้บอกบิดาของเขาว่า เขาจะเช่ือฟิง ให้ทบทวนอย่างส้ัน ๆ ถงเร่ืองท่ีอยู่ใน 
บทท่ี 17 
ให้แสดงพระคัมภรมอรมอนกับเด็ก ๆ และบอกพวกเขาว่าคำท่ีนิไฟไค้บอกบิดาของเขาน้ันมเขยนอยู่ใน 
หน้งสือน้ี ไห้ดูว่าเด็กแต่ละคนท่ีสามารถอ่านไค้มพระคัมภิร์มอรมอน ช่วยให้พวกเขาค้นหา 1 นิไฟ 3:7 

เพลง รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงข้อแรกของเพลง "ความกล้าหาญของนไฟ,' กับเด็ก ๆ 

ให้อ่าน 1 นไฟ 3:7 กับเด็ก ๆ อธิบายว่า พระคัมภร์ข้อน้ีไค้พูดอย่างเคยวกับท่ีพูดในสามประโยคสุดทาย 
ของเพลงน้ี ให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดข้อความเหล่านี้อกครั้งหนึ่ง ช่วยเด็ก ๆ  ให้เข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วย 
พวกเขาเช่ือฟิงพระบัญญัติ 
พระเจาไดทรงสอนนึไฟดึงวิธการสราง!รอ 

เร่ืองจากพระคัมภร์ บอกเด็ก ๆ ว่าพระคัมภร์มอรมอนไค้บรรจุเรื่องที่ประเสริฐมากมายหลายเรื่องเกี่ยวกับนไฟ แล้วให้เล่า 
เร่ืองน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง: 
ลไฮและครอบครัวของท่านไค้เดินทางไปในแคนทุรกันดารเป็นเวลาแปดปี การเดินทางและการดำรง 
ชวิตในแคนทุรกันดารน้ันเป็นส่ิงท่ียากลำบากมาก พวกเขาค้องอาศัยอยู่ในกระโจมและตองล่าสัตว์เพ่ือใช้ 
เป็นอาหาร ในท่ีสุคพวกเขาก็มาถงแผ่นดินล้อมรอบค้วยทะเล พวกเขาต้ังช่ือแผ่นดินน้ันว่า อุดมมั่งคั่ง 
พวกเขามความสุขท่ีไค้ไปถงท่ีน่ันเพราะว่า ที่นั่นมผลไม้และนั้าผี้งให้รับประทานพวกเขาไค้ปีกกระโจม 
ที่ริมฝืงทะเล 

หลังจากท่ีลไฮและครอบครัวของเขาไค้อยู่ท่ีแผ่นดินอุดมม่ังค่ังเป็นเวลาหลายวัน พระเจ้าทรงบอกนิไฟ 
ให้สร้างเรอเพ่ือท่ีครอบครัวจะสามารถข้ามทะเลไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญาไค้ นิไฟเชื่อว่าพระเจ้าจะ 
ทรงช่วยเขา นิไฟทูลถามพระองค์ว่าเขาจะสามารถหาแร่ไค้ที่ไหนเพื่อทำเครื่องมอที่เขาตองใช้ในการ 
สร้างเรอ นิไฟไค้รับการบอกว่าเขาจะหาแร่ไค้ที่ไหนเพื่อจะสามารถทำเครื่องมอไค้ 
เม่ือพ่ีชายของนิไฟ คอเลมันและเลมิวเอลเห็นว่าเขากำลังจะสร้างเรอ พวกเขาเร่ิมบ่น พวกเขาแทบจะไม่ 
เช่ือว่านิไฟจะสามารถสร้างเรอไค้พวกเขาจงปฏิเสธท่ีจะช่วย พวกเขาไม่เช่ือว่าพระเจ้าจะช่วยนิไฟในการ 
สร้างเรอ 

แต่นิไฟรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขา พระองค์จะทรงช่วยเราเสมอให้เช่ือหัเงพระบัญญัติ นิไฟเชื่อหัเงการทรงนำ 
ของพระองค์ 
นิไฟบอกเลมัน และเลมิวเอล ว่าหากพวกเขาเชื่อฟิงพระบัญญัติและทำสิ่งที่พระเจ้าไค้บอกเขา พระองค์ 
จะทรงช่วยเขาค้วย เลมันและเลมิวเอลไม่ค้องการให้นิไฟบอกพวกเขาว่าค้องทำอะไร พวกเขาค้องการ 
โยนนิไฟลงในทะเล แต่นิไฟเต็มไปค้วยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เขาไค้บอกพ่ีชายไม่ให้แตะค้องเขา 
เลมันและเลมิวเอลตกใจกลัวมาก นิไฟบอกพวกเขาให้กลับใจและเชื่อฟิงพระบัญญัติและบิดามารดา 
แล้วนิไฟไค้แตะพ่ีชายของเขาและทำให้พวกเขาตัวส่ันเพ่ือท่ีจะทำให้พ่ีชายเขารู้ว่าพระเจ้าไค้ทรงช่วยเขา 

การสนทนารูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-37 นิไฟทำให้พี่ชายที่กบฏของเขาจำนน 
• หนูคิดว่าเลมันและเลมิวเอลรู้สีกอย่างไร? 
อธิบายว่า เลมันและเลมิวเอลไค้กลับใจ พวกเขาไค้ช่วยนิไฟสร้างเรอ 
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บทที่ 10 

• พระเจ้าไค้ทรงช่วยนไฟอย่างไร? (พระองค์ทรงบอกเขาว่าเขาจะไปหาแร่ไค้ท่ีไหนเพ่ือท่ีจะนำมาทำ 
เคร่ืองมือ พระองค์ไค้ทรงบอกเขาถงวิธสร้างเรอ พระองค์ไค้ทรงคุ้มครองเขาจากการทำร้ายของพ่ีชายเขา) 

อธิบายว่า แม้ว่านไฟไม่ร้ว่าจะสร้างเรออย่างไร แต่เขาเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาหากเขาเช่ือฟิงพระ-
บัญญัติของพระองค์ 
ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลงในข้อที่สองของเพลง "ความกล้าหาญของนไฟ" {เพลงเด็กหน้า 66) 

การสนทนา ให้วาดรูปหน้าย้ิม และรูปหน้าบ้ืงอย่างง่าย ๆ บนกระคาน ให้คุยกับเด็ก ๆ ว่าอะไรทำให้พวกเขาม 
โดยใช้กระดาน ความลุ[ขช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเรารความสุข 

และน่ีเป็นเหตุวำทำไมพระองค์ท้ังสองจึงทรงให้พระบัญญติกับเราท่ีจะเช่ือฟิง ให้ถามคำถามเก่ียวกับ 
การเช่ือทัเงพระบัญญิติจะนำมาซ่ึงความสุขคังเช่นกรณต่อไปนะ 
• ใบหน้าต่อไปน้ีใบหน้าใคท่ีแสคงถงความร้สิกของนไฟเม่ือเขาไค้เช่ือฟิงพระบัญชาในกา^ส^างเ?อ? 
• การมาโบสถ์ช่วยเราให้รูสกเป็นสุขอย่างไร? 
• การแสคงความรักและการรับใช้สมาชิกในครอบครัวของเราช่วยเรามความสุขอย่างไร? 

พระเจาจะทรงช่วยเราให้เชอฟังพระบญญ้ฅ 
เร ื ่องเล่า อธิบายว่า ดังเช่นที่พระเจ้าไค้ทรงช่วยเหลอนไฟ พระองค์ก็จะทรงช่วยเราแต่ละคนหากเรามศรัทธาใน 

พระองค์และเต็มใจท่ีจะเช่ือหัเงพระบัญญัติของพระองค์ ให้เล่าเร่ืองให้เด็ก ๆ ฟงว่าพระบิคาบนสวรรค์ 
ทรงช่วยเหลอเด็กสาวซ่ึงเช่ือฟิงพระบัญญัติอย่างไรเพ่ือให้สามารถรักษาวันแชบัธให้ศักดสิทธิ^ค้ 
มาลมแผงลอยขายอาหารเล็กๆ อยู่ริมถนนใกล้แม่น้ืา ทุกวันเธอจะขายปลาและข้าวให้กับคนที่ผ่านมาที่ 
ร้านของเธอ ทุกคนในขณะที่เธอเดินทางกลับบ้านที่เป็นเรอแพ เธอจะนับเงินท่ีเธอไค้มาจากการขายของ 
นี้ เธอจะถอนหายใจและส่ายหน้าเน่ืองจากมันแทบไม่พอท่ีจะซ้ือข้าวสำหรับครอบครัวของเธอและ 
สำหรับซื้อปลาที่จะขายในวันต่อไป 
วันหนึ่งมาลไค้'พบกับ ผู้สอนศาสนา และพวกเขาไค้สอนพระกิตติคุณให้กับเธอ พวกเขาไค้สอนเธอ 
เก่ียวกับพระบัญญัติและการรักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธิ มาลไค้พูดกับพระบิดาบนสวรรค์ในคำสวคอ้อน-
วอนและสัญญากับพระองค์ว่า เธอจะไม่เปิดร้านแผงลอยของเธอในวันอาทิตย์อกต่อไป เธอต้องการ 
รักษาวันแซบัธให้ศักดิสทธิและไม่ต้องการทำงานในวันอาทิตย์ 

นับตงแต่นนเป็นต้นมา ทุกคนที่มาลนับเงิน เธอพบว่าเธอมเงินมากข้ีนกว่าแต่ก่อน เธอสามารถซ้ืออาหาร 
ไค้มากข้ีนเพ่ือรับประทานในครอบครัว และเธอก็สามารถซ้ือปลามาขายไค้มากขน พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงประทานพรให้กับมาณพราะเธอไค้รักษาวันแชบัธให้ศักดิสทธิ มาลมความสุขเน่ืองจากเธอรักษา 
พระบัญญัติ 

การสนทนา • พระบัญญัติอะไรท่ีมาลไค้เช่ือฟิง? 
• พระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรงช่วยเธออย่างไร? 

บอกกับเด็ก ๆ ว่า อย่างเช่นท่ีพระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรงช่วยเหลอนไฟ และมาล พระองค์ก็จะทรงช่วย 
เหลอพวกเขาแต่ละคนให้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
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สรุป 
ประจักษ์พยานของครู หากเห็นว่าเหมาะสมให้บอกเด็ก ๆ ถงเร่ืองท่ีพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงช่วยเหลอท่านให้เช่ือฟิงพระ-

บัญญัติ แสดงประจักษ์พยานว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราและจะทรงช่วยเหลอเรา 
ในการเช่ือทัเงพระบัญญัติ 
แจกดินสอ กระดาษหรอกระดาษแข็งให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปหน้าย้ิมบนกระดาษน้ัน แล้ว 
เชิญชวนให้เด็กๆ เสือกพระบัญญติท่ีจะเช่ือฟิงในระหว่างสัปดาห์น้ี เช่นการเป็นผู้รักษาสันติ การช่วยเหลอ 
คุณพ่อคุณแม่ การเป็นคนมเมตตากรุณาต่อพ่ีน้องชายหญิง หรอการแบ่งปีนกับเพ่ือน ๆ ให้เด็กแต่ละคน 
เขุยนหรอช่วยพวกเขาเขิยนพระบัญญัติท่ีเขาไค้เสือกบนกระดาษของเขา บอกเด็ก ๆ ว่าให้เตรยมตัว 
ที่จะมารายงานว่าพวกเขารูสิกอย่างไรเมื่อพวกเขาไค้เชื่อฟิง 

เชิญเด็กคนหน่ึงไห้สวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริม 
นี้ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้พูดคุยกับเด็ก ๆ เก่ียวกับพระบัญญัติบางอย่าง เช่น การคารวะ การสวดอ้อนวอน ความเมตตา 
กรุณา ความซ่ือสัตย์ พระวาจาแห่งปีญญา และอ่ืน ๆ อธิบายว่า แต่ละบุคคลจะเห็นว่าพระบัญญัติ 
บางอย่างง่ายในการท่ีจะรักษามากกว่าพระบัญญัติอิกอย่างหน่ึง เน้นว่า พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วย 
เราแต่ละคนให้รักษาพระบัญญัติหากเราจะพยายามอย่างแท้จริงและหากเราจะพูลขอความช่วยเหลอ 
จากพระองค์ 

2. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "เสือกทางท่ีถูก,, (เพลงเด็กหน้า 82) และเพลงอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับพระบัญญัติ เช่น "จงรักกันและกัน" (เพลงเด็กหน้า 72) หรอเพลง "เมื่อเราช่วยเหลอ,, (เพลง 
เด็กหน้า 106) เน้ือเพลงของท้ังสามเพลงน้ีมอยู่ตอนท้ายของคูมอน้ี 

3. โยนถุงถ่ัวหรอตัวตุกตารูปสัตว์ท่ียดไสให้เด็กๆ แล้วให้ถามคำถามจากบทเรยน เช่น ะ 

• พระเจ้าไค้ทรงบอกนิไฟให้สร,างอะไร? 
• เลมันและเลรวเอลไค้มปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือนิไฟบอกพวกเขาเก่ียวกับการสร'างเรอ? 
• หนูสามารถบอกช่ือพระบัญญัติท่ีหนูสามารถรักษาไค้ในเวลาน้ีไค้ไหม? 
• หากหนูค้องการความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์หนูควรทำอย่างไร? (สวดอ้อนวอน) 
• อะไรคอส่ิงท่ียากท่ีพระเจ้าไค้ทรงบอกให้นิไฟทำ? 
• นิไฟหาเครื่องมอไค้อย่างไร? 
4. ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางว่าพวกเขากำลังขุดหาแร่ กำลังทำเครื่องมอ และกำลังสร'ไงIรออย่างท่ีนไฟ 

ไค้ทำ 

5. สำหรับเด็กที่โต ะ ไห้ลอกขอความจาก 1 นิไฟ 3:7 สำหรับเด็กแต่ละคน ให้ตัดแยกกันในแต่ละ 
บรรทัดและให้เด็ก ๆ ทากาวติดแถบกระดาษท่ีตัดออกมาน้ีให้เรยงตามลำดับบนกระดาษอิกช้ินหน่ึง 
กระค้นให้พวกเขาจำพระคัมภร์น้ี 
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1 นไฟ 3ะ7 
ข้าพเจ้าจะไปและทำสิ่ง 

ที่พระเจ้าทรงบัญชา 
เพราะข้าพเจ้าเจ่าพระเจ้า 

ไม่ทรงให้บัญญัติ 
กับลูกหลานมนุษย์ 

นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้เขา 
เพ่ือจะได'สำเร็จในส่ิง 

ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาเขา 
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พระปีดาบนุสวรรค์ทรงช่วยเรา 
เม่ือเราสวดอ้อนวอน 

จดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ตระหนักว่า พวกเขาสามารถไค้รับความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์โคยการ 
สวดอ้อนวอน 

การเตรยม 1. ศกษา 1 นิไฟ 18:5-23 และ 3 นิไฟ 18:20 โคยมการสวดอ้อนวอนดวย 

2. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. กระคาน ปากกาเขิยนกระคาน และแปรงลบกระคาน 
ข. รูปภาพ 3-45 ลไฮและผูคนของท่านไค้มาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญา (62045; ชุดภาพพระกิตติคุณ 

304); รูปภาพ 3-46 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนิ (62175; ชุดภาพพระกิตติคุณ 
227) 

3. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านค้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบท!รยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
นิไฟสวดออนวอนและไดรับความช่วยเหลอ 

ให้วาดรูปต่อไปน้ีบนกระคานเพ่ือแสดงในขณะท่ีท่านไค้พูคกับเด็ก ๆ : 

เล่าไห้เด็ก ๆ ฟิงว่า คุณพ่อคนหนึ่งกับลูกชายของเขาที่แต่งงานแส์ว ไค้อาศัยอยู่ท่ีคนละฟากของภูเขาท่ี 

ใหญ่มาก 
• คุณพ่อและลูกชายนี้จะติดต่อกันไค้อย่างไรโดยไม่ตองไปหากันที่อกฟากหนึ่งของภูเขา? 
วาดภาพแสดงดังน้ีเพ่ือแสดงให้เด็กรัถงคำแนะนำ: 9 4 

บ ท ท ี ่ 



• ทำไมจงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณพ่อและลูกชายของเขาที่จะติดต่อกัน? (เพ่ือท่ีจะไค้ไม่เหงา เพ่ือแสดง 
ความรัก เพ่ือให้และรับความช่วยเหลอ เพ่ือแบ่งปีนความคิด) 

• จะเกดอะไรข้ีนหากพวกเขาไม่ไค้ติดต่อกัน? (พวกเขาก็จะไม่รูสืกสนิทกันและความรักท่ีพวกเขามต่อ 
กันก็คงจะลดน้อยลงไป พวกเขาก็จะไม่สามารถช่วยซ่ึงกันและกันไค้) 

อธิบายว่า ก็เหมอนกับที่เราสามารถติดต่อซึ่งกันและกันไค้บนโลกนี้เมื่อเราอยู่ห่างกันค้วยระยะทางที่ไกล 
มาก เราสามารถติดต่อกับพระบิดาบนสวรรค์ไค้เช่นกัน 
• เราติดต่อกับพระบิดาบนสวรรค์ไค้อย่างไร? (โดยการสวดอ้อนวอน) 

• ทำไมจึงสำคัญที่เราจะติดต่อกับพระบิดาบนสวรรค์? (เพ่ือท่ีจะขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรท่ีเรา 
ไค้รับ เพ่ือแสดงศรัทธาในพระองค์ เพ่ือทูลขอความช่วยเหลอและเพ่ือไค้รับความช่วยเหลอและพร 
จากพระองค์ เพ่ือเพ่ิมความรักต่อพระองค์) 

รูปุภาพ พระคัมภิร' เตอนความจำของเด็ก ๆ ถงบทเรยนท่ีพวกเขาไค้เรยนร้เก่ียวกับการสร้างเรอของนิไฟ ให้เด็ก ๆ ฟิงเพื่อ 
เรองเล่า และ ที่จะไค้เรยนรู้ว่าคำสวดอ้อนวอนของเขาไค้รับความช่วยเหลออย่างไร 
การสนทนา 

เม่ือเรอของนิไฟเสร็จ บิดาของนิไฟคอลไฮ ไค้รับบัญชาให้ครอบครัวหาเมล็ดพช อาหาร และส่ิงอ่ืน ๆ 
ไปใส่ในเรอ แล้วพวกเขาก็ข้ืนเรอและออกเรอไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
แสดงรูปภาพ 3-45 ลไฮและผู้คนของเขามาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญา และช้ีไปท่ีเลยโฮนาซ่ึงอยู่ท่ีมอของ 
ลไฮ 
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อธิบายว่า เลยโฮนาคอเข็มทิศชนิดหน่ึง มันบอกทิศทางที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปตลอดในแดน 
ทุรกันดาร และว่าจะหันหางเสือเรอไปในทางใด มันจะทำงานเฉพาะเมื่อพวกเขาชอบธรรมเท่านั้น 

หลังจากท่ีครอบครัวไคอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายวันพ่ีชายของนิไฟบางคนได้เร่ิมกระทำส่ิงท่ีผิคพวกเขา 
พูดจาหยาบคายกับบิคามารคาและกับคนอื่น ๆ ที่อยู่บนเรอ พวกเขาเร่ิมลมไปว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ 
ทรงประทานพรและทรงช่วยเหลอพวกเขามากสักเพยงใด นิไฟเกรงว่าความชั่วรายของพวกเขาจะทำใหั 
พระเจ้าทรงโกรธกร้ิว พวกเขาไม่ต้องการให้น้องชายบอกพวกเขาถงส่ิงท่ีพวกเขาต้องทำ พวกเขาจับ 
นิไฟมัดและยังคงคำเนินต่อไปในวิถทางที่ผิคของพวกเขา 
ทันทิที่นิไฟถกมัด เลยโฮนาก็หยูคทำงาน เลมันและเลมิวเอลไม่เว่าจะหันหางเสือไปในทิศทางใด พายุ 
ใหญ่ได้เกิดขนเรอได้ถูกซัดไปมาในทะเลอย่างบ้าคล่ังเป็นเวลาสามวันจนทำให้ผู้คนคิดว่าพวกเขาจะต้อง 
จมน้ําตาย แต่เลมันและเลมิวเอลก็ยังไม่ยอมปล่อยนิไฟ 

พายุได้รุนแรงข้ีน ในท่ีสุคเลมันและเลมิวเอลได้ตระหนักว่าพวกเขากำลังอยู่ในอันตรายอันเป็นผลเน่ือง 
มาจากความช่ัวร้ายของพวกเขา พวกเขาร้ว่าพวกเขาอาจจะตายในพายุหากพวกเขาไม่กลับใจ ดังนั้น 
พวกเขาจงแก้มัดนิไฟ 

แม้ว่าข้อมอข้อเท้าของนิไฟจะบวมและเจ็บปวดมาก แต่เขาก็ไม่ได้บ่นว่าต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
หลังจากท่ีนิไฟถูกปล่อย เลยโฮนาก็ทำงานทันทิอกครงหน่ึง ตอนน้ีนิไฟร้ว่าควรจะหันหางเสือไปใน 
ทิศทางใดจงจะถูกต้อง 
นิไฟสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ลมพายุได้หยุดพัดและทะเลก็สงบ 

พายุได้หยุดและเลยโฮนาได้ทำงานอกครงหน่ึง ทำให้นิไฟคุมหางเสือไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญาได้อย่าง 
ปลอดภัย 
• ทำไมเลยโฮนาไม่ทำงานในขณะที่นิไฟถูกมัด? 

• ทำไมหนูจงคิดว่า นิไฟไม่ได้บ่นว่าต่อพระบิดาบนสวรรค์ในขณะที่เขาถูกมัด? 
• เราสามารถเรยนรูอะไรได้จากตัวอย่างของนิไฟ? 
• นิไฟได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้เรอปลอดภัยจากการจมในทะเลเนื่องจากพายุกระหนา? 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำอะไรเพ่ือช่วยนิไฟ? 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลอเราเม่ือ!ราสวดอ้อนวอน 
รูปภาพและเรื่อง แสดงรูปภาพ 3-46 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนิ 
จากพระคัมภร' ^ • . 0 , . V, จ a, * _ . . y • พระเยซูครสตทรงกำลงทำอะ เร เนภาพน? (กำลังทรงสวดออนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค) 

• ทำไมพระเยซูจงทรงสวดอ้อนวอน? (พระองค์ทรงต้องการความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค 
เพ่ือนำทางพระองค์) 

อธิบายว่า เม่ือพระเยซูทรงประทับอยู่บนโลกน้ี พระองค์ได้ทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค 
บ่อย ๆ เราสามารถสวคอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ได้ด้วยเม่ือเราต้องการความช่วยเหลอ 
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บทที่ 10 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งผู้สวคอ้อนวอนเพื่อขอความช่วยเหลอสำหรับ 
คนอ่ืน ะ 

มาลนอนหลับอยู่บนเตยงในคนวันหน่ึง เธอไค้ตกใจต่ืนข้ืนเม่ือมเสียงบางส่ิงบางอย่าง เม่ือเธอเง่ียหูหัเง 
เธอก็ร้ว่าเป็นเสียงร้องไห้ของน้องชายท่ีอายุส่ีขวบของเธอ ซึ่งร้องไห้เพราะปวคท้อง เธอไค้ยินเสียงของ 
คณแม่ปลอบโยนเขาอย่างน่มนวลแต่น้องชายของเธอก็ยังคงร้องไห้อยู่อก เธอนอนอยู่และร้สีกสงสารเขา 
เธอร้ว่าคุณแม่คงจะทำทุกส่ิงท่ีพอทำไค้เพ่ือช่วยเขา แต่มันก็ยังคงรบกวนจิตใจของเธอท่ีร้ว่าน้องชายของ 
เธอไม่สบาย ในท่ีสุคเธอตัดสินใจว่ามส่ิงท่ีเธอจะสามารถช่วยไค้ 
• หนูคิดว่าเธอทำอะไร? 
เธอค่อย ๆ ลุกขื้นจากเตยงและคุกเข่าลงสวดอ้อนวอน เธอขอให้พระบิดาบนสวรรค์โปรดกรุณาช่วยให้ 
น้องชายของเธอร้สิกคขื้นเพื่อที่เขาจะไค้นอนหลับต่อไปไค้ ในเวลาไม่นานต่อมาน้องชายของเธอก็ไค้ 
หลับไป เช้าวันต่อมาเธอถามคุณแม่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง คุณแม่ตอบว่า "สบายค เขาไค้หลับไปอกเม่ือ 
คนน้ีและดูเหมือนว่าตอนน้ีหายคแล้ว" 

เชิญสมาชิก,ของช้ันเรยน'ให้เล่าหรอแบ่งปีนประสบการณ์เม่ือพวกเขาหรอสมาชิก1ของครอบครัวไค้สวด-
อ้อนวอนสำหรับความช่วยเหลอ ให้พวกเขาเน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของ 
เขาอย่างไร 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับคนๆหน่ึงผู้สวดอ้อนวอนเพ่ือขอความช่วยเหลอหรออาจเล่าเร่ืองของท่านเอง 
๘แ V ก เค ะ 

ในฤดูร้อน นริศไค้รับลูกแกะ เขาต้ังช่ือลูกแกะของเขาว่า บูท ไค้เล้ียงดูให้อาหารและเอาใจใส่มันอย่าง 
ทนุถนอม นริศและบูทไค้เล่นค้วยกันบ่อย ๆ ในทุ่งท่ีมรวท่ีคุณพ่อของนริศไค้ขังม้าไว้ ตอนบ่ายวันหน่ึง 
นริศและบูทไค้เล่นกันท่ีทุ่งน้ัน เม่ือคุณแม่ของนริศไค้เรยกให้เขามาทานอาหารเย็น เขาก็รบว่ิงไปท่ีประตู 
อย่างรวดเร็วและปีคมันดังปีง 
หลังจากอาหารเย็น นริศไค้ออกไปเพ่ือจะเล่นกับบูทอก แต่เม่ือเขาไปท่ีประตูเขาไค้พบว่าบานประตูเปิด 
อยู่ ทงบูทและม้าไค้หายไป นริศไค้ปิดประตูแรงเกินไปจนประตูปิดไม่สนิท 

นริศไม่ร้ว่าจะเร่ิมต้นหาพวกมันไค้ท่ีไหน เขานิกถงเร่ืองท่ีคุณพ่อของเขาไค้เล่าให้เขาฟิงว่า เม่ือท่านเป็น 
เด็ก ๆ ท่านไค้หลงทางบนภูเขา คุณพ่อของเขาไค้คุกเข่าลงและขอให้พระบิดาบนสวรรค์ช่วยท่าน ใน 
ไม่ช้าคนเล้ียงแกะท่ีเดินทางกลับกระโจมของพวกเขาไค้พบท่านและช่วยนำท่านกลับบ้าน 
นริศไค้คุกเข่าลงท่ีหญ้าน้ัน หลับตาและสวดอ้อนวอน "พระบิดาบนสวรรค์ ผมต้องการความช่วยเหลอจาก 
พระองค์ ผมไค้ทำให้ม้าของคุณพ่อและบูทหายไปเน่ืองจากผมไม่ไค้ป็คประตูดพอ โปรดช่วยผมให้หา 
พวกมันเจอ" 

นริศพบรอยเท้าของสัตว์ท่ีถนน เขาเร่ิมเดินตามรอยเท้าน้ันข้ีนไปยังบนเนินเขา เขาต้องยคเหน่ียวพุ่มไม 
เพ่ือไม่ให้เท้าล่ืนไถลลงไปเน่ืองจากทางชันในท่ีธุfคเขาก็ไค้ยินเสียงของบูทร้องนริศปีนข้ีนไปบนเนินเขา 
และไค้พบแกะตัวเล็กน้ันติดอยู่กับพุ่มไม้ ม้าของคุณพ่อก็ยนอยู่ใกล้ ๆ ที่นั่นค้วย นริศเอาขาท่ีติคในพุ่มไม้ 
ของแกะออกมา เม่ือบูทพยายามลุกข้ืนยนมันก็ต้องล้มควาลง ทำให้นริศร้ว่าขาของบูทหัก 
นริศไค้ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลอเขาอกครงหน่ึง เขาใช้เส้ือกันหนาวของเขาผูกบูทเพ่ือ 
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ที่แบกลงมาจากเนินเขานั้น ม้าตัวนั้นก็ตามลงมา เขาพยายามเดินลงมาตามทางท่ีสูงชันน้ันอย่างระมัดระวัง 
บูทหนักมากและฟ้าให้นริศต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดทางลงเขา 

ในขณะท่ีทงสามมาถงใกล้บ้าน คุณแม่ของนริศไดวิ่งออกมาช่วย ในขณะท่ีคุณพ่อของนริศไค้อุ้มแกะท่ี 
ไค้รับบาดเจ็บน้ัน ท่านพูดว่า "ช่างโชคคเหสือเกินท่ีลูกพามันมาท่ีน่ีก่อนท่ีมันจะเสืยเสือคมากเกินไป" 
คุณแม่ของนริศไค้ถามว่า "หนู!ใค้อย่างไรว่าจะไปหาพวกมันไค้ท่ีไหน?" 
"ผมทำอย่างท่ีคุณพ่อไค้เคยฟ้าครับ,, นริศตอบ 
"หมายความว่าอย่างไรหรอลูก?" คุณพ่อถาม 
"จำไค้ไหมครับเม่ือคุณพ่อหลงทาง? คุณพ่อไค้สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลอ 
และน่ันคอส่ิงท่ีลูกไค้ทำ ลูกสวดอ้อนวอนและพระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรงช่วยลูก,, (See "The Open Gate" 
Friend, Apr. 1977, pp. 28-30) 
สรุป 

กิจกรรมบนกระดาน ทบทวนบทเรยนน้ีโดยการถามคำถามต่อไปน้ี หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้ตอบคำถาม ให้เขาออกมาท่ีกระคาน 
ให้กดรอยรอบรูปมือของเขาบนกระคานและให้เขยนช่ือของเขาในรอยท่ีวาดออกมาน้ัน 
• ลไฮและครอบครัวของท่านกำลังไปท่ีไหน? (ไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา) 

• เลยโฮนาทำงานตลอดเวลาหรอไม่? (ไม่ มันจะทำงานเฉพาะเมื่อผู้คนชอบธรรม) 
• เลยโฮนาไค้บอกอะไรกับนิไฟ? (จะควบคุมเรอไปในทิศทางใด) 
• เกิดอะไรขนหลังจากท่ีนิไฟถูกมัค? (เกิดพายุหนัก เลยโฮนาหยุดทำงาน) 
• เกิดอะไรข้ืนหลังจากท่ีนิไฟถูกแกมด? (พายุไค้หยุด เสียโฮนาไค้ทำงานอกคร้ังหน่ึง) 
• ทำไมนิไฟจงสวคอ้อนวอนเพื่อขอความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์? 
• เราควรทำอย่างไรเม่ือเราต้องการความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์? (สวดอ้อนวอนค้วยศรัทธา 

ว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลอเรา) 

ให้ถามคำถามเก่ียวกับเน้ือหาในบทเรยนน้ีไปเร่ือย ๆ จนกว่าเด็ก ๆ ไค้มโอกาสวาดรอบฝ่ามือบนกระคาน 
หมดทุกคน ขอบคุณเด็ก ๆ สำหรับมือที่ช่วยเหลอ 

ประจักษ์พยาน แสคงประจักษ์พยานของท่านถงความรักของพระบิดาบนสวรรค์และต่อความปรารถนาของพระองค์ท่ีจะ 
ช่วยเหลอเราหากเราจะสวดอ้อนวอนสำหรับการช่วยเหลอของพระองค์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับคร" 
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1. สอนโคลงส้ัน ๆ ให้กับเด็ก ๆ เก่ียวกับการสวดอ้อนวอน และให้แสดงท่าทางประกอบด้วย 
กอดอกทนทิ ก้มศรษะลง 
หลับตาพร้ิมลง พร้อมสวดอ้อนวอน 
หรอ 
เราจะกอดอกแล้วก้มศรษะ 
ตั้งใจฟิงนะคำสวดอ้อนวอน 

2. แจกดินสอหรอดินสอเทยนและสำเนาของเอกสารแจกต่อไปน้ีให้กับเด็กแต่ละคน ให้เด็ก ๆ เขิยน 
ชื่อของพวกเขาบนเอกสารแจกที่พวกเขาได้รับ บอกให้พวกเขาระบายสีในช่องว่างท่ีมคาวเพ่ือท่ีจะ 
ดูว่ามันเป็นบทเรยนเกี่ยวกับอะไร เม่ือพวกเขาทำเสร็จให้พวกเขาพูดคำน้ันพร้อมกัน ให้เก็บดินสอและ 
กระดาษท่ีแจกให้และให้แจกกระดาษคนให้กับเด็ก ๆ ใหม่เม่ือหมดเวลา 
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จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิสามารถช่วยพวกเขาให้รูว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์ 
เป็นจริง 

การเตริยม 1. ศกษาโมไซยา 11; 12:17-19; 13:1-9; 17; 18:1-3; โมโรไน 10:4-5 คำสอนและพันธสัญญา 
130:22 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เตริยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระวิญญาณบริสุทธิ,, (เพลงเด็กหน้า 55) เน้ือเพลงมอยู่ตอนทาย 
ของคู,มอน้ี 

3. เตรยมบัตรแผ่นเล็ก ๆ อย่างท่ีแสดงให้เห็นน้ี เขยนตัวหนังสือบนค้านหน่ึงของบัตรและเขยนตัวเลข 
อกค้านหน่ึง สำหรับเด็กคนที่ไม่สามารถอ่านไค้ให้ใส่จุดไว้ให้มจำนวนตรงกับตัวเลขเหล,านี้น 

หากเป็นไปไค้ให้เอาสกอตเทปติดบัตรเหล่าน้ีโดยไม่ต้องเรยงลำดับกันไว้ท่ีค้านหลังเกาอ้ีของเด็กก่อนท่ี 
จะเร่ิมช้ันเรยน 
4. เตรยมรองข้อแรกของเพลง "ฉัน!'ว่าพระบิดาทรงพระชนม'" (เพลงเด็ก หน้า 6) 

5. อปกรณ'การสอนท่ีจำเป็น ะ 
ก. พระคัมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคนท่ีสามารถอ่านไค้ 
ข. กระดาษกาว หากสามารถหาไค้ 
ค. กระคาน ปากกาเขยนกระดาน และแปรงลบกระคาน หรอกระดาษสำหรับใช้เขยน 
ง. รูปภาพ 3-47 อบินาไคต่อหน้ากษัตริย์โนอา (62042 ชุดภาพพระกิตติคุณ 308) 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ึนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

พระวิญญาณบริสทธิชวยแอลมๅใหตระหนักดงความจริง 
กิจกรรมกระตุนความสนใจ ใ ห ์ เ ด ็ ก ๆ ค้นหาบัตรที่ซ่อนไว้ และช่วยพวกเขาให้ผสมคำว่า พระวิญญาณบริสุทธิ เด็กเล็กสามารถเอา 

พระวิญญาณบริสุทธ 
ช่วยเราใหเความจริง 
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พระคมภร์ รูปภาพ 
และเร่ืองเล่า 

การจดจำพระคัมภร์ 

การนำเสนอของคร 

บัตรนั้นมาเรยงตามลำดับตัวเลข แล้วให้ท่านพลิกบัตรข้ีนและอ่านคำออกเสียงดัง ให้ช้ันเรยนพูคคำน้ี 
พร้อมกัน 
แสดงรูปภาพ 3-47 อบินาไคต่อหน้ากษัตริย์โนอา ขอให้เด็ก ๆ หัเงว่า พระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วย 
แอลมาอย่างไรในขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองต่อไปน้ีค้วยคำพูดของท่านเอง 

อธิบายว่า เป็นเวลาหลายปีหลังจากท่ีลไฮและครอบครัวของท่านไค้จากเยรูซาเล็ม คนช่ัวร้ายท่ีช่ือโนอา 
ไค้เป็นกษัตริย์ของชาวนไฟ กษัตริย์โนอาเป็นกษัตริย์ท่ีช่ัวร้ายและไค้สอนผู้คนชาวนไฟให้ทำบาป 
พระเจ้าไค้ทรงส่งศาสคาช่ืออบินาไคให้สอนชาวนไฟ อบินาไคบอกชาวนํไฟว่า พวกเขาและกษัตริย์ของ 
พวกเขาเป็นคนช่ัวร้ายและบอกว่าพระบิคาบนสวรรค์ทรงต้องการให้พวกเขากลับใจ 

กษัตริย์โนอาทรงกร้ิวอบินาไคและให้คนจับเขาไว้แล้วอบินาไคไค้ถูกนำไปอยู่ต่อหน้าของกษัติรย์โนอา 
ผู้ชั่วร้ายและพวกพระของเขา อบินาไคไค้สอนคำสอนของพระเยซูให้พวกเขา พวกเขาไม่ต้องการฟง 
พระเจ้าทรงให้พรอบินาไคท่ีไม่มใครสามารถทำร้ายเขาไค้จนกว่าเขาจะให้ข่าวสารท่ีเขาไค้รับบัญชามา 
จนเสร็จสนเสียก่อน อบินาไคบอกพวกเขาว่าคำสอนเหล่าน้ีเป็นความจริง กษัตริย์โนอาและพระส่วนมาก 
ของพวกเขาปฏิเสธท่ีจะเช่ือคำของอบินาไค พวกเขาไม่ต้องการท่ีจะกลับใจจากความช่ัวร้ายของพวกเขา 
พวกเขากลับต้องการฆ่าอบินาไคแทน 
พระองค์หน่ึงช่ือแอลมาเช่ืออบินาไค พระวิญญาณบริสทธิทรงให้แอลมารู้ว่าอบินาไคกำลังพูคความจริง 
แอลมาขอร้องกษัตริย์โนอาให้ทรงปล่อยอบินาไค คำขอร้องของแอลมาทำให้กษัตริย์โนอาทรงกริ้วมากยิ่ง 
ขน เขาส่ังให้แอลมาหนํไป แล้วเขาก็ให้คนรับใช้ตามไปฆ่าแอลมา แต่แอลมาไค้หนจากคนรับใช้ของ 
กษัตริย์โนอาและไปซ่อนตัวอยู่ แอลมาไค้หลบหนํไปและซ่อนอยู่เป็นเวลาหลายวันเม่ืออบินาไคไค้บอก 
กษัตริย์โนอาเสร็จส้ินหมคทุกอย่างแล้ว กษัตริย์โนอาไค้ส่ังให้ประหารอบินาไค 

ในขณะท่ีแอลมาไค้ไปซ่อนตัวอยู่น้ัน เขาไค้เขยนบันทึกคำสอนท่ีอบินาไคไค้สอนซ่ึงแอลมารู้ว่าคำสอน 
เหล่าน้ีเป็นความจริง เขาไค้กลับใจจากบาปทงหมคของเขาและเร่ิมเช่ือหัเงพระบัญญัติ แอลมาไค้กลาย 
เป็นผู้สอนศาสนาท่ีย่ิงใหญ่โคยการแบ่งปีนความจริงท่ีเขาร้กับผู้อ่ืน 
• แอลมารู้ว่าคำของอบินาไคเป็นความจริงไค้อย่างไร? 

ช่วยเด็ก ๆ ค้นหาโมโรไน 10:5 และอธิบายว่า พระคัมภรนจะให้คำตอบกับพวกเขา ให้เด็กท่ีโตอ่าน 
ให้ช่ันเรยนหัเง หรอท่านอาจอ่านออกเสียงดังค้วยตัวท่านเอง อธิบายว่า พระวิญญาณบริสุทธิช่วยแอลมา 
ให้ร้ว่าอบินาไคพูคความจริง 

ท่านอาจเขยนข้อพระคัมภร์นี้บนกระคานหรอบนกระคาษชิ้นใหญ่ ๆ และช่วยเด็กท่ีโตให้จคจำพระคัมภิร์น้ี 
หลังจากอ่าน1ข้อพระคัมภรนค้ไยกันสองสามครงแล้ว ให้ลบหรอปิคคำลักหน่ึงหรอสองคำและให้เด็ก ๆ 
พูคข้อนี้ใหม่ ให้ลบคำออกทึละนิคหลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้พูคข้อน้ีซ้ําเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะลบข้อ 
ความออกจนหมค (สำหรับเด็กท่ีไม่สามารถอ่านไค้ ให้พคข้อน้ีค้วยกันหลาย ๆ ครงให้หยุคและให้เด็ก ๆ 
เติมคำท่ีเว้นไว้น้ัน) ให้โอกาสเด็ก ๆ ที่จะพูคพระคัมภร'นกับชั้นเรยนหากพวกเขาต้องการ 
พระวิญญาณบริสทธ๋ิสามารถชวยเราใหรูความจริง 
เน้นว่า พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงให้เรารู้สีกค หากเราไค้เสือกส่ิงค พระองค์ทรงให้เรามความรู้สีกคเพ่ือ 
ช่วยเราให้รู้จักและจคจำคำสอนที่ถูกต้องไค้ค้วย 
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เร่ืองเล่า เล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองของเด็กชายผู้เข้าใจความจริงโดยอำนาจของพระวิญญาณบริลุ[ทธ: 

น้อยชอบฟิงผู้สอนศาสนาพูดเมื่อพวกเขามาที่บิานของน้อย พวกเขาไค้เล่าเร่ืองท่ีคย่ิงให้น้อยและครอบ 
ครัวฟิง น้อยชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เป็นพิเศษ เม่ือผู้สอนศาสนาไค้บอกเขาว่า ศาสนาจักร 
ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ไค้รับการทื้เนฟูขื้นใหม่บนโลกนี้ เขาคิดว่าน่ันเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเค้นมากท่ีสุค 
ที่เขาเคยไค้ยิน ผู้สอนศาสนาไค้บอกเขาและครอบครัวว่า หากพวกเขาจะสวดอ้อนวอนต่อพระบิดา 
บนสวรรค์ พวกเขาก็จะค้นพบว่า ผู้สอนศาสนาไค้สอนสิ่งที่เป็นความจริง ผู้สอนศาสนาไค้อ้างถง 
โมโรไน 10ะ5 "และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ ท่านจะ!ความจริงของทุกเรื่อง" 

น้อยก็ไม่แน่ใจนักว่าเขาจะ!ไค้อย่างไรว่าสิ่งที่ผู้สอนศาสนาไค้สอนเขานั่นเป็นความจริง แต่เขาก็ไค้ทำ 
ตามท่ีผู้สอนศาสนาไค้ขอให้เขาทำ น้อยไค้สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยเขาที่จะรูความจริง 
และในขณะท่ีเขาฟิงคำสอนของผู้สอนศาสนา ความรูสีกอบอุ่นสบายใจไค้เกิคขนในใจเขา หลังจากน่ัน 
ไม่นานน้อยก็ไม่มความสงสัยอิกเลย เขา!สกมั่นใจว่า สิ่งที่ผู้สอนศาสนาไค้สอนนั่นเป็นความจริง เขาไค้ 
รับความรูสีกที่ค ประจักษ์พยานจากพระวิญญาณบริสุทธิ 
• พระวิญญาณบริสุทธ!ค้ช่วยให้น้อยเข้าไจอะไร? (ว่าส่ิงท่ีผู้สอนศาสนาไค้สอนน่ันเป็นจริง) 
• พระวิญญาณบริธุ[ทธใค้ทรงติดต่อกับน้อยอย่างไร? (ความอบอุ่น ความรูสิกคไค้เข้ามาสู่จิตใจเขา) 

• น้อยทำอะไรเพื่อไห้ไค้รับความรูสิกนี้จากพระวิญญาณบริสุทธิ? (เขาไค้สวดอ้อนวอนเพ่ือจะ!'ว่าข่าว 
สารของผู้สอนศาสนาน่ันเป็นจริง) 

บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาสามารถรูสีกถงพระวิญญาณบริสุทธิในระหว่างบทเรยนปฐมวัย บทเรยนการ 
สังสรรค์ในครอบครัว หรอเวลาใคก็ตามท่ีพวกเขาไค้รับการบอกเก่ียวกับความจริง ผู้คนมากมายมความ 
เสีกน้ีเม่ือพวกเขาไค้อ่านหรอไค้ฟิงเร่ืองจากพระคัมภร์ หรอคำพูดของศาสดาท่ียังมชิวิตอยู่ เน้นว่า พระ-
วิญญาณบริสุทธิปกติแล้วจะไม่ทรงติดต่อกับเราโคยทางคำพูคที่เราจะไค้ยนค้วยหูของเรา แต่พระองค์ทรง 
ให้ความรูสิกท่ีคิกับเราแทนเก่ียวกับส่ิงท่ีถูกค้อง 

อธิบายว่า เน่ืองจากพระวิญญาณบริสุทธิทรงมร่างกายเป็นวิญญาณ (ดูค.พ. 130:22) บางคร้ังเราเรยกว่า 
พระวิญญาณ บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาอาจไค้ยินคนสวดอ้อนวอนเพื่อให้รพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจัา 
อยู่กับเขา พวกเขาทูลขอเพ่ือให้มพระวิญญาณบริสุทธิกับพวกเขา การประทับอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ 
นี้จะช่วยให้เรารูสีกใกลชิดกับพระบิคาบนสวรรค์ช่วยให้เข้าใจพระบัญญัติของพระองค์และช่วยในการ 
เสือกส่ิงค 
สรป 

ประจักษ์พยาน หากเป็นไปไค้ ให้แบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ!ค้ทรงช่วยท่านให้เข้าใจหรอรู 
ความจริง แสดงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ ว่า พระวิญญาณบริสุทธิคอสมาชิกองค์หน่ืงในพระเจ้า 
สามพระองค์ผู้จะทรงช่วยพวกเขาให้รูความจริงและส่ิงท่ีถูกค้อง 

เพลง ให้ช้ันเรยนรองหรอพูดเน้ือเพลงข้อแรก "ฉัน!วาพระบิดาทรงพระชนม์, (เพลงเด็กหน้า 6) 

ฉันรูว่าพระบิดาทรงพระชนม์และรักฉัน 
พระวิญญาณทรงกระซิบให้ฉัน!วาน่ีเป็นความจริง 
บอกว่าน่ีเป็นความจริง 
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• เพลงบอกว่า พระวิญญาณบริสุทธิจะบอกอะไรเราแต่ละคน? (ว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์ 
และทรงรักเรา) 

ให้เด็ก ๆ รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงอกคร้ังหน่ึง 
การทบทวนพระคัมภิร์ ให้เด็ก ๆ ท่องโมโรไน 10:5 อกคร้ังหน่ึง และกระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปีนกับครอบครัวของพวกเขา 

อธิบายให้เด็ก ๆ ว่า พระวิญญาณบริสุทธิสามารถให้ความเสีกท่ีคกับทุกคนเม่ือคนนันไค้ฟิงความจริง 
หลังจากการบัพติศมาเขาจะไค้รับของขวัญพิเศษเม่ือเขาไค้รับการยนยันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ ของ 
ขวัญน้ี คอของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ ซึ่งหมายความว่าบุคคลนนสามารถรูสีกถงอิทธิพลของ 
พระวิญญาณบริสุทธิตลอดเวลาหากเขาไค้ดำรงชิวิตอย่างชอบธรรม แล้วให้บอกพวกเขาว่า พวกเขาไค้ 
เรยนรูมากข้ีนเก่ียวกับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิในบทเรยนอ่ืน 

เพลง รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระวิญญาณบริสุทธิ" (เพลงเด็กหนา 55) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 1. รัองหรอพูดคำจากเนื้อเพลงสองบรรทัดสุดทายของเพลง "เสียงเรยบแผ่วเบา" (เพลงเค็ก หนา 58) 

จงทัเง จงฟิง (เอามอป้องหู) 
พระวิญญาณจะทรงกระซิบ (เอาน้ิวช้ี ชี้ริม1เปาก) 
จงฟิง จงฟิง (เอามอป้องหู) 
เสียงเรยบและแผ่วเบา (เอามอวางทาบอก) 

2. ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมุติเร่ืองของอบินาไคต่อพระพักตร์กษัตริย์โนอาและพระของเขาเด็กคนท่ีเล่น 
เป็นอบินาไดควรจะรูจักพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์บางช้อค้วย คนท่ีเล่นเป็นแอลมา ควรจะ 
ยอมรับว่าเขามความเช่ือและขอให้กษัตริย์ทรงไวัชิวิตของอบินาได แต่แอลมากลับถูกขับไล่ ให้เด็ก 
แสดงท่าทางของแอลมาท่ีหลบซ่อนตัวและแสร้งทำท่าทางว่ากำลังเขยนคำสอนของอบินาได 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว,าพรย่ิงใหญ่มาจากการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ 

การเตรยม 1. ศกษาโมไซยา 18 และรนส 1 และเตรยมท่ีจะเล่าเร่ืองในสองบทต่อไปน้ี โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 
2. เตรยมช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอใ5Jคคำจากเน้ือเพลง ''พระวิญญาณบริลุmi' (เพลงเด็ก หน้า 55) และ 

เพลง "พระบิคาโปรดช่วยฉัน" (เพลงเด็กหน้า 73) เน้ือเพลงเหล่าน้ีมอยู่ตอนทายของคู,มอน้ี 

3. ก่อนเริ่มชั้นเรยน ให้กระจายส่ิงของท่ีพ่านได้เตรยมมาไว้บนโต๊ะ รวมท้ังรูปภาพ 3-13, 3-14, 3-48, 
และ รูปภาพ 3-49 (ดู 4ง ข้างล่าง) หรออาจวางไว้ท่ีพ้ืนก็ได้ แล้วให้เอาผ้าปีคส่ิงของเหล่าน้ีไว้ 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. แถบคำข้อความต่อไปน้ี ะ 

พรของการบพติศมา 
เราได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทธ 
พระบิคาบนสวรรค์ทรงให้อภัยเรา 

ข. หากเป็นไปไคให้เตรยมส่ิงของต่อไปน้ี ะ พระคัมภิร์มอรมอนพระคัมภิราบเบิลรูปภาพเล็กๆของ 
พระเยซูคริสต์ และแหวน ลสค. 

ค. ผ้าชิ้นใหญ่พอที่จะคลุมสิ่งของที่พ่านได้เตรยมมา 
ง. รูปภาพ 3-48 แอลมาให้บัพติศมาในแม่นามอรมอน (62332; ชุดภาพพระกิตติคฌ 309) รูปภาพ 

3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมา (62018) รูปภาพ 3-14 เด็กหญงกำลังได้รับการยนยน (62020) 
และรูปภาพ 3-49 การสวดอ้อนวอนของอน้ส (62604; ชุดภาพพระกิตติธุฌ 305) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีพ่านตองการใ^ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากพ่านได้กระด้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบุางอย่างในระVIว่างสัปคาห้ที่ผ่านมา 

เราสามารถเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ 
บอกเด็ก ๆ ว่าสิ่งที่อยู่ใด้ผ้าที่คลุมไว้นี้มวัตถสิ่งของบางอย่าง อธิบายว่าพ่านจะเอาผ้าออกเป็นเวลานาน 
สักสิบวินาทิ ให้เด็ก ๆ พยายามท่ีจะมองดูและจำส่ิงของเหล่าน้ีให้ได้มากท่ีสคเพ่าท่ีจะมากได้ 

ให้เด็กท้ังช้ันมารวมกันท่ีรอบ ๆ โต๊ะ ให้เอาผ้าออกจากส่ิงของน้ันลักสิบวินาท แล้วให้ปิดส่ิงของเหส่าน้ัน 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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แถบคำ 
รูปภาพ และ 
เร่ืองจากพระคัมภร์ 

แถบคำ 

แถบคำและการสนทนา 

เพลง 

หลักแห่งความเช่ือ 

เร่ืองเล่า 

ให้เด็กคนหน่ึงติดแถบคำ "เราไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์,, ไว้บนกระคาน 

เราสามารถไดรบของประทานแหงพระวิญญาณบริลุ[ทธ๋ิ 
• เราไค้รับของประทานอะไรหลังจากท่ีเราไค้รับบ'พติศมา? (ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ) 

ให้เด็ก ๆ ติดแถบคำ "ของประทานแห่งพระ1วิญญาณบริสุทธิ" ไว้ไค้แถบคำอันก่อน 
อธิบายว่า หลังจากท่ีเราไค้รับบัพติศมา เราสามารถไค้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธโดยการ 
วางมอของพวกเขา มันเป็นของขวัญที่วิเศษจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา หากเราทำส่ิงท่ีถูกค้อง พระ 
วิญญาณบริลุ[ทธิจะทรงประทับอยู่กับเราเสมอและบอกเราถงสิ่งที่ถูกค้องที่เราจะทำ 
รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระวิญญาณบริลุ[ทธ" กับเด็ก ๆ 

ไห้ทบทวนหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีส่ีกับเด็ก ๆ อธิบายว่า ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทธิจะเป็น 
พรต่อเราตลอดชิวิต หากเราจะดำรงชิวิตอย่างมค่าควร 
ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง ว่า พระวิญญาณบริสุทธิไค้ทรงช่วยชัยอย่างไร ะ 
ชัยเห็นว่าคุณแม่ของเขามความกังวล คุณพ่อของเขาดูเหนื่อยและเศร้า มันเกิดขี้นตั้งแต่ที่พวกเขาไค้รับ 
จดหมายจากพ่ีชายซ่ึงช่ือว่าชม ซึ่งกำลังรับไชเป็นผู้สอนศาสนาอยู่ 

ชัยนั่งลงที่เกัาอี้ในห้องรับแขก เขายังไค้ยินคุณพ่อและคุณแม่ของเขาคุยกันในห้องครัว 

"ช่างเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายเหลอเกินท่ีมแผ่นดินไหวเกิดข้ืน" คุณพ่อของเขาพูด "และมันก็ใกล้กันมาก 
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นั้นไว้ตามเดิม ให้เด็ก ๆ กลับไปท่ีท่ีน่ังของพวกเขา 
ให้เด็ก ๆ ผลัดกันบอกว่าส่ิงของท่ีอยู่บนโตะน้ันเป็นอะไรบ้าง หลังจากท่ีพวกเขาไค้พยายามบอกแล้ว 
ให้เอาผ้าท่ีปิดน้ันออกเพ่ือดูว่าพวกเขาจำไค้คลักแค่ไหน อธิบายว่า สิ่งของเหล่านี้แต่ละอย่างสามารถเตอน 
เราถงพรท่ีเราไค้รับจากพระบิดาบนสวรรค์เม่ือเราไค้รับบัพติศมา 
ให้เด็กคนหน่ึงติดแถบคำ "พรของการบัพติศมา" ไว้บนกระคาน 
แสดง รูปภาพ 3-48 แอลมาไห้บัพติศมาในแม่น้ัามอรมอน 

ให้ทบทวนเร่ืองของแอลมาจากบทท่ี 20 อย่างส้ัน ๆ เสือนความจำเด็ก ๆ ว่า หลังจากท่ีแอลมาไค้หลบ 
หนพวกคนรับใช้ของกษัตริย์โนอาแล้ว เขาไค้ไปซ่อนตัวอยู่ในแคนทุรกันดาร ซึ่งที่นั่นเขาไค้เขิยนคำสอน 
ของศาสดาอบินาไค 

หลังจากน้ันหลายวัน แอลมาไค้เข้าร่วมกับผู้คนเร่ิมสอนเก่ียวกับเร่ืองของพระเยซูคริสต์อย่างลับ ๆ มผู้คน 
มากมายไค้หัเงแอลมาและไค้เช่ือเขา ผู้คนที่เชื่อ ไค้ไปยังท่ีท่ีเรยกว่ามอรมอน ณ ที่นี่มแหล่งนั้าที่บริสทธ 
และมค้นไม้หนาทบซ่ึงเป็นท่ีท่ีแอลมาไค้หลบซ่อนตัวในเวลากลางวันจากการค้นVIาท)องผู้คนของทษัดริย์ 
โนอา 
ผู้คนมากมายไค้มารวมกันเพื่อหัเงแอลมาสอน เขาสอนผู้คนเก่ียวกับศรัทธาและการกลบใจ แอลมาไค้ 
บัพติศมาทุกคนที่ค้องการรับบัพติศมา และพวกเขาไค้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรท่ีแทัจริงของพระเยซู 
คริสต์ 



กับบริเวณที่ชมกำลังรับใช้อยู่เสืยด้วยซินะ พ่อหวังว่าเราคงจะได้ข่าวเร็ว ๆ  นี้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง" 
ชัยตงใจฟิงอย่างจดจ่อ ''แผ่นดินไหว....พ่ีชม?,' เขาคิดอยู่คนเคยว เขา!สกคอหอยตบตัน เขานกถงภาพท่ี 
พี่ชายของเขาได้รับบาคเจ็บหรือถูกฝึงไว้ไต้หินที่หนักเป็นตัน ๆ เขาเหลอบมองไปดูท่ีรูปภาพของชมท่ีตง 
อยู่บนโตะ แล้วน้ําตาก็เอ่อตา เขารบเข้าห้องและปิดประตู ชัยนกถงเรื่องที่เลวรายสารพัดและกังวลตลอด 
หงคนน้ัน และตลอดวันต่อมาด้วย ทุกครั้งที่เขาพยายามจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาเกี่ยวกับพี่ชมดู 
เหมอนมกัอนแข็ง ๆ จกท่ีคอหอยทุกคร้ัง และเขาไม่อาจท่ีจะพูดต่อไปได้ 
ความกลัวของชัยเร่ิมมากข้ืนทุกท เขาคิดว่า ต้องพูดเรื่องนี้กับใครลักคนหนึ่ง เขารูว่าคุณพ่อกำลังทำงาน 
ที่ห้องข้างล่าง ดังนั้นเขาจงลงไปข้างล่าง 

ชัยเปิดปากที่จะพูดสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ แต่มันไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะพูดเร่ืองพ่ีชม คอเขาตก ควงตาเต็มไปด้วย 
นั้าตา 
"ลูกเป็นห่วงเก่ียวกับเร่ืองของชมใช่ไหมลูก?" คุณพ่อถาม "เม่ือเราได้ยินว่ามแผ่นดินไหวเราก็เป็นห่วง 
กันมาก คุณแม่และตัวพ่อเองก็ได้สวคอ้อนวอนเพื่อให้ชมปลอคภัย เราได้รับการปลอบโยนใจจากพระ 
วิญญาณบริลุ(ทธิว่าทุกสิ่งจะคและว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงลูกเองก็อาจได้รับความรูสีกอย่างเคยวกันนี้นะชัย" 
"จะทำได้อย่างไรหรือครับพ่อ?" ชัยถาม 
"สวดอ้อนวอนต่อพระบิคาบนสวรรค์ ทูลพระองค์ว่า ลูกกลัว ขอให้พระองค์ทรงช่วยลูกให้!ว่าชมปลอด 
ภัยพ่อมั่นใจว่าลูกจะได้รับการปลอบโยนใจแน่นอน" 
ชัยทำอย่างที่คุณพ่อของเขาได้แนะนำให้เขาทำ เขาได้สวดอ้อนวอนเพ่ือความปลอดภัยของชม เขาได้ทูล 
ขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ช่วยพ่ีชายของเขามชวิตอยู่และสุขสบาย เม่ือชัยสวดอ้อนวอนเสร็จ ความ fสกที่ 
สงบและปลอบโยนได้เข้ามาสู่เขาอย่างมากมาย เขาไม่เป็นห่วงเก่ียวกับชมอกต่อไปแล้ว เขารู'ว่าทุกส่ิง 
จะค 

ในท่ีสุคก็ได้รับจดหมายยนยันว่าชมปลอดภัย ซึ่งชัยก็ไม่แปลกใจเลย เขารู'อยู่แล้วว่า ชมจะปลอดภัย ชัย 
ได้รับการปลอบโยนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ 
• พระวิญญาณบริสุทธิใค้ทรงช่วยชัยอย่างไร? (พระองค์ทรงให้ความรูสิกท่ีสงบ-ความรูสิกท่ีว่าชม 

ปลอดภัย) 
บอกเด็ก ๆ ว่า ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิเป็นพรท่ีย่ิงใหญ่สำหรับชัยและครอบครัวของเขา 
ซึ่งสามารถเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราด้วย 
หลังจากrimไดรับบพติศมา พระบิดาบนสวรรค์จะทรงใหอภ้ยเรา 

แถบคำ ให้เด็ก ๆ ติดแถบคำ "พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้อภัยเรา" ไว้บนกระคาน 

อธิบายว่า พรอันย่ิงใหญ่อกอย่างหน่ึงของการบิ,พติศมาก็คอเราสามารถได้รับการอภัยในเร่ืองท่ีเราไค้ทำ 
ผิคพลาคและทำสิ่งที่ผิค พระบิคาบนสวรรค์ของเราทรงทราบว่า ลูก ๆ ทุกคนของพระองค์จะทำผิค 
พระองค์ทรงบัญชาให้ทุกคนกลับใจจากการทำผิค หากเรากลับใจ พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้ 
อภัยเราและให้เราได้รับพรอกอย่างหน่ึง เตอนความจำเด็ก ๆ ว่าส่วนหนึ่งของการกลับใจคอการมศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์ อิกส่วนหนึ่งคอการคำรงชวิตอย่างที่พระเยซูทรงต้องการให้เราทำ สิ่งนคอการเชื่อฟิง 
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บทที่ 31 

รูปภาพและเรื่อง 
จากพระคํมภร์ 

เพลง 

พระบัญญัติของพระองค์ให้คข้ีน เราสามารถเริยนรูมากข้ืนเก่ียวกับพระเยซูและพระบัญญิติของพระองค์ 
โดยการศกษาพระคัมภร์ 
แสดงรูปภาพ 3-49 การสวดอ้อนวอนของอินัส 

อธิบายว่า อินัสคอศาสดาที่เราสามารถอ่านเรื่องของเขาได้จากพระคัมภิร์มอรมอน บิดาของอนัสได้ขอ 
ให้เขาดูแลรักษาบันทกซ่ึงรวมถงพระคัมภิร์และประวัติของผู้คนของเขา ประวัติน้ีได้ถูกเขยนข้ืนบนแผ่น 
โลหะ บิดาของอนัสได้สอนพระกิตติคุณให้เขาตามที่มในบันทกนี้ ดังนั้นอนัสจงรู้ว่าเขาควรดำเนินชิวิต 
อย่างไร วันหนึ่งอนัสได้เข้าไปในป่าและได้สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ตลอดทั้งวันและตลอดทง 
คน เขาทูลขอให้ได้รับการอภัยสำหรับส่ิงท่ีเขาได้ทำผิดพลาด และแล้วก็มบางส่ิงบางอย่างท่ีพิเศษเกิดข้ืน 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงให้อภัยอนัสและทรงสัญญาท่ีจะให้พรเขา มเสียงมายังเขาว่า "อนัสเจ้า 
ได้รับการอภัยบาปของเจ้าแล้ว และเจ้าจะได้รับพร" (อนัส 1:5) อนัสได้รับการให้อภัยเพราะว่าเขาม 
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ท่ีเขาได้อ่านถงในบันทกน้ัน เขาได้รับการอภัยเพราะว่าเขาเช่ือในการเสียสละ 
การชดใช้ พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงสัญญากับอนัสด้วยว่าบันทกเหล่าน้ีจะได้รับการรักษาไว้ให้ปลอดภัย 
เพ่ือท่ีชาวเลมันจะสามารถอ่านพระคำได้สักวันหน่ึง บันทกจะช่วยพวกเขาให้เรยนรู้เกี่ยวกับพระเยซู 
เรยนรู้ท่ีจะรักษาพระบัญญัติ และได้รับการอภัยเม่ือได้ทำส่ิงท่ีผิดพลาด 

อธิบายว่า เรารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงรักษาสัญญาท่ีทรงให้ไว้กับอนัสเพราะเราสามารถได้อ่าน 
พระคัมภร์มอรมอนถงส่ิงท่ีได้ถูกบันทกไว้บนแผ่นจารกน้ัน 
• อนัสได้รับพรอะไรเม่ือเขากลับใจ? (ให้ครูยอมรับทุกๆ คำตอบที่ถูกตอง แต่ให้เน้นว่าพระบิดาบน 
สวรรค์ได้ทรงให้อภัยเขา) 

แสดงความกตัญญต่อความรู้ท่ีว่าทุกคนท่ีกลับใจอย่างแท้จริงจะได้รับการไห้อภัย เน้นว่าพระคัมภร'สามารถ 
เป็นพรท่ีย่ิงใหญ่ในการช่วยเราให้พัฒนาศรัทธาและเรยนรู้คำสอนของพระองค์ 

ช่วยเด็ก ๆ ให้รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน" (เพลงเด็กหน้า 73) 

สรุป 
ทบทวนพรของการเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ ตามท่ีเขยนไว้บนแถบคำ เสือนเด็ก ๆ ว่าพระบิดาบน 
สวรรค์ได้ทรงสัญญาท่ีจะให้พรท่ีย่ิงใหญ่กับเราหากเรารับบัพติศมาและรักษาพระบัญญัติ 
ขอให้เด็ก ๆ นิกถงพรที่พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงประทานให้พวกเขาในเวลาที่กำลังรับศลระลกคราวต่อ 
ไป กระตุนพวกเขาให้ต้ังใจหัเงคำสวคศลระลกและคิดถงสัญญาท่ีพวกเขาจะทำเม่ือพวกเขาจะรับบัพติศมา 
ส่วนเด็กคนที่ได้รับบัพติศมาแล้วก็อาจระลกถงการบัพติศมาของพวกเขาที่เพิ่งผ่านมา 

แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า พระบิดาทรงรักษาสัญญาของพระองค์ท่ีมต่อเราเสมอ หากเราเช่ือฟิง 
พระองค์ ท่านอาจแบ่งปีนประสบการณ์กับเด็กถงความรู้สิกของท่านที่ได้รับพรอย่างใดอย่างหนึ่งโดย 
เฉพาะเน่ืองจากท่านเป็นสมาชิกในศาสนาจักรของพระองค์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีธุfคสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
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ประจักษ์พยาน 



ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือสรุป หรอเพ่ือทบทวนก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ินเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 

1. เตรยมแผนฝังโคยมข้อความ 3 นไฟ 11:33 ให้ตัคกระคาษอกช้ินหน่ึงท่ีมขนาคเคิยวกันกับแผนฝังน้ี 
และเขยนขอความว่า ''พร1ของการบัพติศมา" ต'คกระคาษน้ีเป็นช้ินๆ เป็นภาพปริศนา แลัวเอาแต่ละช้ิน 
มาติคไว้บนแผนฝังุเพ่ือจะให้ช้ินท้ังหมคของกระคาษน้ีนปีคข้อความพระคัมภร์บนแผนฝังน้ัน ให้ทำ 
อย่างระมัคระวังเผ่ือว่าจะสามารถเอาแต่ละช้ินออกได้โคยไม่ทำให้ข้อความพระคัมภิร์ท่ีเขิยนไว้น้ัน 
เสียหาย 

แสคงให้เด็ก ๆ ดูชิ้นภาพปริศนา "พร1ของการบัพติศมา'' และให้พวกเขาอ่านช่ือเร่ือง อธิบายว่าท่าน 
จะอ่านคำถามบางคำถามท่ีเก่ียวกับบทเรยน คนท่ีสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกตองจะเป็นคนคง 
ชิ้นกระคาษปริศนานี้ออก ในท่ีสุคเด็กๆ จะได้เห็นข้อความพระคัมภิร์ท้ังหมด ต่อไปนี้เป็นคำถามบาง 
คำถาม ะ 
• เราทำพันธสัญญาอะไรในการบ,พติศมา? (ท่ีจะระลกถงพระเยซูคริสต์ ที่จะรับเอาพระนามของ 

พระองค์ และท่ีจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์) 

• แอลมาทำอะไรในน้ําแห่งมอรมอน? (เขาให้บัพติศมาผู้คนท่ีด้องการได้รับบัพติศมา) 
• แอลมาและผู้คนท่ีติคตามเขาเป็นสมาชิกของศาสนาจิ'กรใค? (ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์) 

• คำสวคอ้อนวอนของชัยได้รับการตอบอย่างไร? (พระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยเขาให้รูว่าชัย 
ปลอดภัย) 

• ทำไมอนัสืจงสวดอ้อนวอน? (เขาด้องการได้รับการให้อภัยจากบาปของเขา) 

• หนังสืออะไรท่ีแปลมาจากแผ่นจารกทองคำ? (พระกัมภิร'มอรมอน) 

• หVjจะมอายุมากพอท่ีจะได้รับบัพติศมาเม่ือไร? (เมื่อมอายุได้แปดขวบ) 
หลังจากท่ีช้ินกระดาษปริศนาได้ถูกดงเอาออกไปจนหมดแลว ให้ช้ินเรยนอ่านพระคัมภร'กับท่านอธิบาย 
ว่า "ได้รับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก" หมายความว่า จะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ตลอดไป 
2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "นับพระพรท่าน" (เพลงเด็กสวดหน้า 118) 

นับพระพรของท่าน 
ดูทิละอัน 
นับพระพร 
ดูสิ่งพระเจ้ากระทำ 
นับพระพรนั้น 
นับดูทํละอัน 
นับพระพรของท่าน 
ดูสิ่งพระเจ้ากระทำ 

3. แจกดินสอเทิยนและกระดาษท่ีเขยนข้อความว่า "พรของการเป็นสมาชิก'' ให้เด็กแต่ละคนวาดและ 
ระบายสีรูปภาพของพรท่ีพวกเขาได้รับหลังจากการบัพติศมาและการยนอันเป็นสมาชิกของศาสนาจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดทาย 
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การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักว่าเราสามารถกลับใจไคเน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์สำพับบาป 

ของเรา 

การเตรึยม 1. ศกษา ลูกา 22:39-46 และโมไซยา 27 และเตรยมเล่าเร่ืองการกลับใจของแอลมา โดยมการสวด 
อ้อนวอนด้วย 

2. นำแถบคำที่ใช้ในบทที่ 10 ("เสกเสย,ใจ" "ขอการให้อภัย" "แกไขส่ิงผิดพลาดให้ถูกตอง" "ไม่ทำส่ิง 
ที่ผิด,ชา") 

3. ให้จำว่าเด็กท่ีฐอายุตากว่าแปดขวบไม่ต้องรับผิดชอบต่อบาป กระตุ้นพวกเขาให้ทำส่ิงท่ีถูกต้องเสมอ 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 

ก. พระคัมภรมอรมอน และพระคัมภร์คำสอนและพันธสัญญา 
ข.หินก้อนใหญ่ห!อส่ิงของท่ีหนักและถุงสำหรับใส่เพ่ือเด็กแต่ละคนจะสามารถแบกไว้บนบ่าของเขา 

ไค เขียนขอความบนก้อนหินหรอวัตถุน้ันด้วยป็ายท่ีบอกว่า "การขโมย" 
ค. ภาพตัด ะ แอลมาผูบุตร (ภาพตัด 3-3) บุตรทงสี่ของโมไซยา (ภาพตัด 3 -4) และเทพ (ภาพ 

ตัด 3 - 5 ) 

ง. รูปภาพ 3-46 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในเกทเสมน (62175 ชุดภาพพระกิตติคณ 227) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดเปิด 
ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห้ที่ผ่านมา 

เราสามารถกลับใจจากการเลอกท่ึผิดได 

เล่าเร่ืองต่อไปน้ีให้ช้ันเรยนฟิง 
ในขณะท่ีคุฌแม่และดนัยกำลังซ้ือของอยู่น้ัน ดนัยได้เอาของจาก?ไนโดยไม่ได้จ่ายเงิน ดนัยเว่าเขาได้ 
ทำสิ่งที่ผิค เขาเพ่ืงได้รับบัพติศมาและรูว่าเขาควรเสือกส่ิงค 
แสดงหินก้อนใหญ่ (หรอวัตถุอย่างอ่ืนท่ีหนัก) ที่ใส่ถุงไว้ไห้เด็ก ๆ ดู 
ถามช้ันเรยนว่า ดนัยเสิกอย่างไรเก่ียวกับส่ิงท่ีเขาได้ขโมยมา ให้เด็ก ๆ แสรังทำตนเป็นดนัยให้เด็ก ๆ 
แบกถุงไว้บนไหล่ของเขาไปรอบ ๆ อธิบายว่า ดนัยไม่เสิกคเก่ียวกับการขโมยน้ันมันเป็นเหมอนส่ิงของ 
ที่หนักที่อยู่ขางในที่กันเขาจากความสุขอย่างแทจริง 
• ดนัยจะรูสิกมความสุขข้ีนได้อย่างไร? (โดยการกลับใจ) 

• ดนัยสามารถแก้ไขการเสือกท่ีผิดของเขาได้อย่างไร?(โดยการกลับใจ) 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

บทท่ี 
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รปภาพ 

การนำเสนอของคร 

เร่ืองจากพระคมภร' 
พร,อมภาพติด 

แสดงแถบคำส่ีแถบบนกระคาน เสือนความจำเด็ก ๆ ว่าพวกเขาไค้เรยนร้เกี่ยวกับการกลับใจในบทเรยน 
ก่อนแลัว 

• ดนัยสามารถทำอะไรไค้บ้างเพ่ือกลับใจ? (คำตอบอาจรวมถงส่ิงต่อไปน้ี ะ เอาส่ิงท่ีเขาไค้ขโมยไปคน 
จ่ายเงินสำหรับสิ่งที่เขาไค้ขโมยขอโทษต่อเจ้าของรานค้านี้นและเสนอที่จะทำบางสิ่งบางอย่างใบ้กับ 
เจ้าของร้านเพ่ือแกไขความผิดพลาดน้ีน) 

หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้อธิบายว่า ดนัยสามารถกลับใจไค้อย่างไรแลัว ใบ้เอาหินหนักกอนน้ีนออกจากถูง 
ของเด็ก อธิบายว่า เมื่อเรากลับใจ เราทำใบ้ตัวเราเป็นอิสระจากส่ิงท่ีหนักและจากความร้สืกท่ีเศร้าหมอง 
และเราจะมความสุขข้ีน 

บอกช้ันเรยนว่า โอกาสแห่งการกลับใจและท่ีจะไค้รับการอภัยเป็นพรท่ีประเสริฐ 
แสดงรูปภาพ 3-46 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมน บอกเด็ก ๆ ว่า พระผู้ช่วยใบ้รอดทำ 
ใบ้เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไค้ท่ีเราจะไค้รับการใบ้อภัย 

พระเยซูคริสต์ทรงชดใช้เพ่ือบาปของเรา 
อธิบายว่า ไม่นานก่อนท่ีพระเยซูจะทรงส้ินพระชนม์ พระองค์และอัครสาวกของพระองค์ไค้ไปยังสวน 
เกทเสมน อัครสาวกสามคน-เปาโล ยากอบ และยอหน-ไค้ไปท่ีสวนเกทเสมนิกับพระองค์พวกเขารออยู่ 
ไม่ไกลจากพระองค์นักในขณะท่ีพระองค์ไค้เข้าไปในสวนอิกเล็กน้อยเพ่ือสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบน 
สวรรค์ พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์จะทรงทุกข์ทรมานเพ่ือเราเพ่ือท่ีเราจะสามารถกลับใจไค้และไค้รับ 
การอภัยจากบาปของเรา ในสวนเกทเสมนและท่ีไมกางเขน พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานในความเจ็บปวด 
อย่างใหญ่หลวงเพ่ือเรา พระองค์ทรงทนทุกข์ต่อบาปของเราหรอส่ิงท่ีเราไค้ทำผิด 
เขยนคำว่า การชดใช้ บนกระคาน อธิบายว่า "การชดใช้" หมายความว่า พระเยซูคริสต์ไค้ทรงจ่าย 
ราคาบาปของเราเพ่ือท่ีเราจะสามารถกลับใจและไค้รับการอภัย พระองค์ทรงทำเช่นน้ีเน่ืองจากพระองค์ 
ทรงรักเราและเนื่องจากพระองค์ทรงค้องการใบ้เป็นไปไค้สำหรับเราที่จะกลับใจและถูกทำใบ้สะอาด 
เราพูดว่าพระองค์ทรงชดใช้สำหรับบาปของเราและการเสือกท่ีผิดของเรา ใบ้เด็กในช้ันเรยนพูดคำว่า การ 
ชดใช้ 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราค้วยและทรงค้องการใบ้เราแต่ละคนกลับใจและอยู่กับพระองค์อิกครั้งหนื่ง 

เน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เราสามารถไค้รับการอภัยสำหรับบาปของเราและการเสือกท่ีผิด 
ของเราท่ีเราไค้ทำหลังจากอายูไค้แปดขวบแล้ว 
แอลมาผูบุตรกลบใจ 

เล่าใบ้ช้ันเรยนฟิงถงเร่ืองการกลับใจของแอลมาและการเปล่ียนใจเล่ือมใสโดยใช้คำพูดของท่านเอง แสดง 
ภาพตัดเม่ือพูดถงแต่ละตัวละครในเร่ือง 

บอกเด็ก ๆ ว่า ศาสดาในพระคัมภร์มอรมอนช่ือแอลมามบุตรผู้กบฎและทำหลายส่ิงVIลายอย่างท่ีผิค 
ศาสดาแอลมาผู้น้ีเป็นคนคนเดยวกันกับผู้ท่ีไค้เรยนร้เก่ียวกับอบินาไค เขาไค้ฟิงพระวิญญาณบริสุทธิและ 
ไค้กลายเป็นครูและผู้นำท่ีย่ิงใหญ่ในศาสนาจักรฯ บุตรของเขามชื่อว่าแอลมาค้วย เราจงมักเริยกเขาว่า 
แอลมาผู้บุตรเพ่ือท่ีเราจะไค้ไม่สัมสนกับผู้เป็นบิดาของเขา 
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ให้พูคถงจคต่าง ๆ ต่อไปนี้จากพระคัมภรทพบใน โมไซยา 27:8-14 

1. แอลมาผู้บุตรไม่เชื่อฟิงบิคาของเขา เขาและเพ่ือนท้ังส่ีคนของเขา พยายามท่ีจะทำลายศาสนาจักรฯ 
โดยการสอนผู้คนให้ทำส่ิงท่ีผิค 

2. ผู้คนมากมายเชื่อแอลมาผู้บุตรและหยูครักษาพระบัญญิต 
3. ปิคาของแอลมาผู้บุตรรูสีกเป็นห่วงเกี่ยวกับบุตรของตนและเป็นห่วงสมาชิกของศาสนาจักรฯ 
4. แอลมาผู้พ่อไค้สวคอ้อนวอนเพ่ือท่ีบุตรของเขาจะเรยนรู้ความจริง 

การสนทนา • พระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรงตอบคำสวคอ้อนวอนของบิดาของแอลมาผู้บุตรอย่างไร? (พระองค์ไค้ทรง 
ส่งเทพให้บอกแอลมาและเพื่อนของเขาให้กลับใจ) 

• รใครรูว่าเกิดอะไรขนหลังจากน้ัน? 

ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ืองน้ีต่อให้มากท่ีสคเท่าท่ีเขาจะเล่าไค้ โดยให้พูคถงจคต่อไปน้ี ะ 
1. แอลมาและเพ่ือนของเขากลัวมากเม่ือพวกเขาเห็นเทพจ'นถงขนาดท่ีพวกเขาไค้ลัมลงท่ีพ้ืนดิน 
2. แอลมาไม่สามารถพูดหรอเคล่ือนไหวไค้ 

3. เพ่ือนของเขาไค้พาเขาไปท่ีบ้านบิดาของเขาและบอกบิดาเขาถงทุกส่ิงท่ีเกิคข้ีน 
4. เป็นเวลาสองวันท่ีบิดาของแอลมาและปุโรหิตช้ันสูงของศาสนาจักรฯไค้อดอาหารและสวดอ้อนวอน 

ให้แอลมารกำลังและสามารถพูดกับพวกเขาไค้ 
5. คำสวดอ้อนวอนของพวกเขาไค้คำตอบ แอลมาผู้บุตรไค้ลุกข้ีนและพูดบางอย่างท่ีทำให้บิดาของ 

เขามความลุ[ขและรูสีกกตัญญเพ่ือท่ีจะคนพบว่า แอลมาผู้บุตรไค้พูดอะไร ให้อ่านหรอให้เด็กโตอ่าน 
โมไซยา 27:24 "ข้าพเจ้ากลับใจจากบาปของข้าพเจ้า,, 

• แอลมาพูคว่าเขาไค้ทำอะไร? 

กิจกรรมทบทวน บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านตองการไห้เขาตอบคำถามบางคำถามและให้สนทนากันว่า เรา!ไค้อย่างไรว่าแอลมา 
ผู้บุตรไค้กลับใจอย่างแท้จริง ให้อ้างถงแถบคำท่ีติคอยู่น้ันในขณะท่ีท่านทบทวน 
• แอลมาผู้บุตรรูสิกเสียใจสำหรับส่ิงท่ีเขาไค้ทำหรอไม่? 
• แอลมาผู้บุตรตองการขอให้ใครยกโทษให้เขา? (พระบิดาบนสวรรค์ บิดาของเขาซึ่งคอแอลมา และ 

ศาสนาจักรฯ) 

อธิบายว่า ที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิคพลาดให้ถูกต้องนั้น แอลมาไค้เดินทางจากเมองหน่ึงไปยังอกเมองหน่ึงเพ่ือ 
บอกผู้คนเก่ียวกับศาสนาจักรท่ีแท้จริง เขาไค้กลายเป็นผู้สอนศาสนา 
• หนูคิดว่าแอลมาไค้กลับใจอย่างแท้จริงหรอไม่? (เน้นว่า ชวิตของแอลมาไค้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 

สมบูรณ์อย่างไรหลังจากท่ีเขาไค้กลับใจ) 
• ทำไมแอลมาจงไค้รับการอภัยเมื่อเขากลับใจ? (เน่ึองจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งต่อมา 

พระองค์ไค้ทรงทนทุกข์เพ่ือบาปของแอลมาผู้บุตร) 

บทที่ 22 
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^ ป บอกเด็ก ๆ ว่าเนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงรักและทรงชดใช้ เราจงสามารถกลบใจ เม่ือพวกเราได้ทำส่ิง 
ที่ผิดพลาดและพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูจะทรงให้อภัยพวกเรา อธิบายว่า มันจะเป็นการดกว่า 
หากเราไม่ทำส่ิงท่ีผิคเพ่ือท่ีเราจะได้ไม่ต์องกลับใจ แต่หากเม่ือใดเราทำบาปเราสามารถกลับใจและกลับ 
เป็นผู้สะอาดและบริสุทธิจากบาปได้ พระเยซูทรงสัญญากับเราว่า พระองค์จะไม่แม้แต่จะจดจำความผิด 
ที่เราได้ทำหากเราได้กลับใจอย่างแท้จริง (ดูค.พ. 58:42) 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และความสำคัญของการกลับใจ 

เชิญเด็กคนหน่ืงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู,, 

1. ช่วยเด็กโต ให้จำหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสาม ให้ทบทวนหลักแห่งความเช่ือน้ีกับเด็กเล็กอธิบาย ความ 
หมายของทุกคำหรอคำสอนในหลักธรรมน้ีให้เด็ก ๆ ในส่วนท่ีพวกเขาไม่เข้าใจ 

2. เขยน ค.พ. 19:16 บนกระคานและให้เด็กโตอ่านด้วยกัน อธิบายว่า "พระผู้เป็นเจ้า,, ในข้อน้ีหมาย 
ความถง พระเยซูคริสต์ขอให้เด็กๆ อธิบายข้อความน้ีด้วยคำใ5(ดของพวกเขาเอง 

อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์รักเราและทรงตองการให้เราอยู่กับพระองค์อกครงหน่ืง แต่ก่อนท่ีเราจะ 
สามารถ,ได้อยู่กับพระองค์ เราตองกลับ,ใจจากบาปทงหมด,ของเราและตองได้รั,บการอภัยก่อน 
• ทำไมพระเยซูจงทรงเต็มพระทัยที่จะทนทุกข์ทรมานสำหรับเราแต่ละคน? (เพราะพระองค์ทรงรักเรา) 

• การทนทุกข์ทรมานของพระเยซูน้ันช่วยเราได้อย่างไร? (เน่ืองจากพระองค์ทรงรับทุกข์ทรมานสำหรับ 
บาปของเรา เราจงสามารถกลับใจและสามารถได้รับการอภัยได้) 

ให้แจกสำเนาเอกสาร,ข้างล่างน้ีพรอมกับดินสอ,ให้เด็กแต่ละคนท่ีสามารถอ่านและเขยน1ได้ ให้อ่านขอ 
ความน้ันกับพวกเขา ถามว่ามใครรูบางว่าตัวอักษรท่ีอยู่ในช่องว่างน้ันคืออะไร ช่องว่างห้าช่องแรกนั้น 
เป็นตัวอักษรสำหรับคำว่า กลับใจ และอกส่ิช่องต่อมาเป็นตัวอักษรสำหรับคำว่า ชดใช้ ให้เด็ก ๆ เติม 
ข้อความลงไปในช่องว่าง ท้าทายให้เด็ก ๆ นำข่าวสารนี้กลับบานเพื่ออ่านให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา 
และอธิบายว่า พวกเขาได้เรยนอะไรในปฐมวัยสรุปกิจกรรมโดยการอ่านข่าวสารน้ีตัง ๆ กับชั้นเรยน 
3. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "กลาทำส่ิงถูก" (เพลงเด็กหนา 79) เน้ือเพลงมอยู่ท่ีตอนท้ายของคู่มอน้ี 

ข่าวสารพิเศษ  
ฉันสามารถได้รับการอภัยเมื่อฉัน เนองจาก 
กๅ7 ของพระเยซูคริสต์ 
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ให้อภัยซ่ึงกันและกัน บทที่ 

จดประสงค เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนนความปรารถนาท่ีจะทำตามพระบัญญัติของการให้อภัยผู้อ่ืน 

การเตรยม 1. ศกษาคำสอนและพันธสัญญา 64:9 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เขยนคำว่า โกรธ หรอ สุข ไวท่ีค้านหลังของหน้าภาพตัคท่ีเหมาะสม (ภาพตัด 3-6) 

3. เตรยมช่วยช้ันเรยนทบทวนเก่ียวกับเร่ืองของแอลมาผู้บุตร (ดูโมไซยา 27 บทท่ี 22) 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 

ก. คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ภาพตัดรูปแอลมาผู้บุตร (ภาพตัค 3-3) บุตรทงสี่ของโมไซยา (ภาพตัด 3-4) และรูปหน้าท่ีโกรธ 

และท่ีสุข (ภาพตัด 3-6) 
ค. วัตถที่มสีแดงเข้ม เช่นเศษผ้าหรอกระดาษ และวัตถสีขาวค้วยหน่ึงช้ิน ต้องให้แน่ใจว่าวัตถสีขาวนั้น 

ขาวสะอาดมากท่ีสุดท่ีจะมากไค้ 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรึยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองเล่าเพ่ือทบทวน 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้กระต้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เราสามารดท็าตามพระเยซูคริสต์ 
บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านต้องการให้พวกเขาทำตามที่ท่านทำ ให้พวกเขาทำตามท่านเช่นเม่ือท่านยน ยคตัว 
ยิ้ม นั่งลง และกอดอก 
อธิบายว่า เน่ืองจากพวกเขาทำทุกส่ิงท่ีท่านไค้ทำ ก็คอพวกเขาไค้ทำตามท่าน หากหนูทำตามใคร ก็สือหนู 
ไค้ทำอย่างเคยวกับท่ีคนน้ันไค้ทำ 

บอกพวกเขาว่า ท่านจะช่วยพวกเขาเรยนรูวธิสำคัญมาก นั่นคอการทำตามพระเยซู 

พระเยซูคริสต์ทรงรักและใหอภัยเรา 
ขอให้ช้ันเรยนเล่าเร่ืองการกลับใจของแอลมาผู้บุตรอย่างส้ัน ๆ ให้คท่ีสุคเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถเล่าไค้ 
พวกเขาอาจต้องการใช้ภาพตัด 
ช่วยให้พวกเขาพูคถงจคต่อไปนี้ ะ 

1. ในตอนแรกแอลมาไม่เช่ือว่าพระเยซูคริสต์คอพระผู้ช่วยให้รอค เขาไค้บอกให้ผู้คนทำส่ิงท่ีช่ัวราย 
มากมายหลายอย่าง เขาสอนว่า พระบัญญัติและศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ไม่จริง 

• หนูคิคว่าบิดาของแอลมาและสมาชิกของศาสนาจักรฯ จะรูสีกอย่างไร? 
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2. แม้ว,าแอลมาเป็นคนช่ัวร้ายมากและไค้ทำส่ิงท่ีช่ัวร้ายมากมาย แต่พระเยซูก็ยังคงทรงรักเขา 
• พระเยซูไค้ทรงแสดงความรักต่อแอลมาผู้บุตรอย่างไร? (พระองค์ทรงบัญชาให้เขากลบใจ ดูโมไซยา 

27:11-16 พระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์โดยการชดใช้สำหรับบาปทุกอย่างส่ิงน้ีทำให้เป็นไป 
ไค้สำหรับแอลมาท่ีจะกลับใจและไค้รับการให้อภัย) 

• บิดาของแอลมาและผู้คนของศาสนาจักรฯไค้แสดงความรักของเขาต่อแอลมาอย่างไร? (พวกเขาไค้ 
สวดอ้อนวอนและอดอาหารเพ่ือให้แอลมาหายเป็นปกติ ดูโมไซยา 27:21-24) 

3. แอลมาผู้บุตรร้สีกเสียใจสำหรับส่ิงท่ีเขาไค้ทำและเขาไค้กลับใจ 
• พระเยซูคริสต์ทรงทำอะไรหลังจากท่ีแอลมาผู้บุตรไค้กลับใจ? (พระองค์ทรงให้อภัยแอลมา ดูโมไซยา 

27:28) 
• แอลมาผู้บุตรไค้ทำอะไรหลังจากท่ีเขาไค้กลับใจ? (เขาไค้เดินทางไปท่ัวแผ่นดินและบอกผู้คนว่าไค้ 

เกิดอะไรขนกับเขา เขาไค้สอนผู้คนเก่ียวกับความจริงของพระเยซูคริสต์และศาสนาจักรของพระองค์ 
ดูโมไซยา 27:32) 

อธิบายว่า เหมอนกับท่ีพระเยซูคริสต์ทรงรักและให้อภัยแอลมาผู้บุตร พระองค์ทรงรักและจะทรงให้อภัย 
เราเสมอเม่ือเรากลับใจจากการกระทำท่ีผิค 

เราควรใหอภัยผูอ่ืน 
การสนทนา • หนูร้สีกอย่างไรเม่ือมใครลักคนหน่ึงผลักหนูล้มลงหรือทำให้หV(เจ็บ? 

• หนูร้สิกอย่างไรหากมใครลักคนหน่ึงล้อเลยนหนูหรือเรยกหนูค้วยช่ัอท่ีไม่ดิ? 
• หนูร้สีกอย่างไรหากเด็กคนอ่ืน ๆ ไม่ยอมให้หนูเล่นค้วย? 
• หนูร้สีกอย่างไรหากใครลักคนหน่ึงทำของของหนูชำรุดเสียหาย? 
ให้เด็ก ๆ ตอบคำถามแต่ละคำถาม อธิบายว่าเม่ือใครลักคนหน่ึงปฏิบัติไม่คต่อหนูหรือทำให้หนูไค้รับ 

บาดเจ็บ เรามักจะร้สีกโกรธหรือเจ็บใจ 
ให้เอาภาพตัดหนาท่ีโกรธออกมา (ช่ันเรยนท่ีมเด็กโตอาจใช้ค้านท่ีรตัวหนังสือก็ไค้) 
ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาร้สีกอย่างไรเมื่อพวกเขาโกรธ พยายามเน้นว่าพวกเขาร้สีกไม่มความสข เม่ือพวกเขาโกรธใครลักคนหน่ึง 
• ความร้สิกโกรธน้ีทำไห้หนูตองการทำอะไร? (พยายามเน้นว่าความโกรธไม่ทำให้เราประพฤติอย่าง 

ที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงตองการให้เรากระทำ) 
อธิบายว่า พระเยซูไค้ทรงบอกเราว่า เราควรให้อภัยคนอ่ืนเหมอนตังท่ีพระองค์ทรงให้อภัยเราพระองค์ 
ทรงทราบว่ามันไม่ง่ายนักท่ีจะให้อภัยผู้อ่ืนเม่ือเราถูกทำให้เจ็บ แต่พระองค์ทรงตัองการให้เราทำตามตัว 
อย่างของพระองค์ 
• ให้อภัย หมายความว่าอย่างไร? (เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงให้อภัยเรา พระองค์ทรงยกเลิกการลงโทษ 

ทุกอย่างสำหรับบาปของเราที่ไค้กระทำหากเรากลับใจ พระองค์ทรงช่วยให้เราคำเนินชิวิตอย่างชอบ 
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บทที่ 31 

ธรรมมากข้ืน เม่ือเราให้อภัยผู้อ่ืน เรารักพวกเขาและจะไม่มความร้สีกท่ีไม่สืต่อพวกเขาอันเน่ืองมาจาก 
ความผิคใค ๆ ก็ตามที่พวกเขาไค้ทำต่อเรา) 
แสดงวัตถุท่ีมสีแดงเข้มกับเด็ก ๆ แล้วให้อ่านอิสยาห์ 1:18 "ถงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาว 
อย่างหิมะ" 

• หนูคิคว่าพระสัมภร์ข้อน้ีหมายความว่าอย่างไร? (เตอนเด็ก ๆ ว่า สีขาวโคยทั่วไปหมายถงความ 
บริลุ[ทธิ) 
ให้เอาวัตถุสีแดงเข้มออกแล้วแทนท่ีค้วยวัตถุสีขาว อธิบายว่า เหมือนกับการแทนท่ีวัตถุสีแดงค้วย 
วัตถุสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถงสิ่งที่บริสุทธิและสะอาค 

ให้เด็กโตอ่านคำสอนและพันธสัญญา 64:9 หรอท่านอาจอ่านเองก็ไค้ "ดังน้ีน เรากล่าวกับเจ้าว่า เจ้า 
ควรอภัยกัน" 
• เม่ือคนอ่ืนทำให้เราเจ็บปวคหรือทำไม่คต่อเรา เราตองทำอย่างไรเพ่ือท่ีจะเป็นการทำตามพระบัญญัติ 

ของพระเยซูคริสต์ในการให้อภัย? (ให้อภัยพวกเขาและรักพวกเขา) 
อธิบายว่า ที่จะรักและให้อภัยนั้น เราต้อง-
1. กำจัดความร้สีกโกรธและความค้องการที่จะแก้แค้นผู้อื่น 
2. สืมการกระทำที่ไม่คของเขาเสีย 
3. ปฎิบติต่อผู้อ่ืนค้วยความเมตตากรุณาและค้วยความรัก 

ชี้ให้เห็นว่า เม่ือเราให้อภัยผู้อ่ืนอย่างแท่'จริง เราเต็มใจท่ีจะสืมความผิคท่ีพวกเขาไค้ทำและเราจะแทนท่ี 
ความโกรธของเราค้วยความเมตตา ความร้สีกรัก การให้อภัยผู้อ่ืนรวมถงการแสคงความรักท่ีย่ิงใหญ่ต่อ 
พวกเขาค้วยหลังจากท่ีไค้ให้อภัยพวกเขาแล้ว 

ให้เอาหน้าท่ีย้ิมวางทับหน้าท่ีโกรธน้ัน (หรือใช้ค้านท่ีเป็นตัวหนังสือก็ไค้) 
เร่ืองเล่าและ บอกเด็ก ๆ ว่า เร่ืองเล่าต่อไปน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับเด็กคนหน่ืงท่ีช่ือ พงษ์ ขอให้พวกเขาพยายามนกว่า 
การสนทนา พวกเขาจะรูสีกอย่างไรและว่าพวกเขาจะทำอะไรหากพวกเขาเป็น พงษ์ 

พงษ์ เป็นเด็กท่ีไม่สูงใหญ่เท่าเด็กคนอ่ืน ๆ เด็กบางคนจงล้อเลยนเขาเน่ืองจากเขาตัวเต้ีย เด็กคนท่ีโตกว่า 
คนหน่ืงช่ือ สักคมักจะล้อเลยนเขาเสมอและมักจะผลักเขาไปรอบ ๆ 
• หนูคิดว่าพงษ'จะร้สีกอย่างไร? (ไม่มความสุขและโกรธ) 

วันหนื่งพงษปีนเขา เพ่ือไปหาก้อนหินท่ีแปลก ๆ เขาสะสมก้อนหินท่ีแปลก ๆ ....พงษ์มก้อนหินท่ีสวย ๆ 
ที่บ้านของเขา เขาค้องการหาไปเพ่ิมอก.... 
ทันใดนั้นเขาก็ไค้ยินเสียงที่เขาคุ้นเคยนั่นคือเสียงของสักค สักคิกมาหาก้อนหินค้วยเหมือนกัน สักคบอก 
ให้พงษ์ไปหาท่ีอ่ืนเพราะเขามาอยู่ท่ีตรงน้ันก่อน เขาเร่ิมไล่พงษ์ให้ว่ิงลงไปจากถูเขา....แต่แล้วไม่นาน 
ต่อมาพงษ์ไค้ยินเสียงร้องมาจากค้านบนของเนินเขา เขาจึงว่ิงกลับข้ืนไปดูจึงเห็นว่าสักด!ค้รับความเจ็บ 
ปวดอย่างมาก สักค!ค้รับบาดเจ็บที่เท้าค่อนข้างมาก 
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• หนูคิดว่าพงษ'เสกอย่างไรเมื่อสักค!ด้เริ่มไล่เขาและบอกให้เขาไปที่อื่น? 
• หนูคิดว่า พงษ์รูสิกอย่างไรเม่ือเขาเห็นสักดเค้รับบาดเจ็บท่ีเท้า? 
ให้เด็ก ๆ ฟิงเรื่องต่อให้จบและดูว่าพงษได้ทำอะไร 
พฺงษ์พยายามช่วยสักค....แต่เขาตัวโตไม่พอ....เขาช่วยสักคิให้อยู่ในท่าที่จะทำให้เจ็บปวดน'อยที่ลุ'ค แ ล ั ว 

วิ่งไปขอให้คนมาช่วย 
พงฟ้ปพาคุณพ่อของเขามาและพวกเขาก็ช่วยกันนำสักคิลงมาจากถูเขาได้พวกเขาพาสักด็^ปที่บาน คุณ 
แม่ของพงษ'ช่วยพันผ้าท่ีเท้าของสักด พงษ์เสนอท่ีจะแบ่งกัอนหินทํเขาสะสมไวไห้กับสักคด้วยเน่ืองจๅก 
ก้อนหินของสักค!ด้หล่นหายในตอนที่เขาล้มลง 

สักค!คขอโทษพงษ์สำหรับสิ่งไม่คที่เขาได้ทำ พงษ'ย้ิมและพวกเขาได้เป็นเพ่ือนท่ีคต่อกัน,, (adapted from 
Walk in His Ways / Basic Children's Manual, Part A [1979], pp. 151-52) 

• พงษ!ด้ทำตามพระบัญญัติ,ในการ,ให้อภัยอย่าง,ไร? (เขา,ได้!ห้อภัยและ1ได้ปฏิปัติอย่างดิส่อผ้อ่ืนท่ีได้ทำ 
ไม่คต่อเขา) 

• พงษึได้ทำอะไรเพื่อแสคงว่าเขาได้ให้อภัย? (เขาพยายามช่วยสักค เขาไปพาคุณพ่อของเขามาและ 
ช่วยสักด เขาได้เป็นเพื่อนกับสักค) 

• หนูคิดว่ามันง่ายไหมสำหรับพงษ์ท่ีจะลมส่ิงไม่คท่ีศักดิ1!ด้ทำต่อเขา และท่ีจะช่วยศักดิ? 
ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่ามันเป็นส่ิงท่ียากมากสำหรับพงษ'ท่ีจะลมส่ิงไม่คท่ีศักค!คทำ แต่พงษกได้ทำตามพระ 
บัญญัติของพระเยซูคริสต์และได้ให้อภัย 

บทบาทสมมุติ ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมุติต่อสถานการณ์ต่อไปน้ีหน่ึงหรอสองอย่าง ให้เด็กทุกคนในช้ันของท่านได้ 
แสคงให้พวกเขาแสคงความรูสืกท่ีพวกเขารในสถานการณ'น้ันและให้พวกเขาอธิบายว่าพวกเขาด้องทำ 
ตามพระบัญญัติของการให้อภัย พยายามช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า พวกเขาต้องแทนที่ความเสกโกรธด้วย 
ความรูสีกรักและเมตตา ลมความไมคและปฏิบัติต่อคนน้ันด้วยความเมตตา ให้ไชคำถามต่อไปน้ีหลัง 
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์เป็นแนวทางในการถาม 

1. พลอยและเพลินกำลังเล่นบอลกัน ผี้งได้วิ่งผ่านมาและชนพลอยล้มลง ทำให้เข่าของพลอยเป็นแผล 
ต่อมาในวันเคยวกันนั้นเอง ผื้งได้มาที่บัานของพลอยและขอเล่นบอลกับพลอยและเพลิน 

• พลอยจะรูสิกอย่างไรเม่ือผ้ืงชนเธอล้มลง? 

• พลอยควรทำอย่างไรเพื่อแสคงว่าเธอให้อภัยผงเมื่อผื้งมาขอเล่นบอลควย? (เน้นกับเด็ก ๆ ว่า เราต้อง 
ให้อภัยทุกคน แม้ว่า พวกเขาจะไม่ได้ขอโทษหรอไม่แม้แต่จะรูสิกเสิยใจสำหรับการทำผิดของ 
พวกเขา) 

2. พัฒน์และพันธ์กำลังเล่นเกมกันอยู่ พัฒน่ชนะเกม ทำให้พันธ์โกรธ เขาจงผลักเกมทิ้งและวิ่งหนไป 
อย่างรวคเร็ว วันต่อมาพันธ์ขอเล่นเกมกับพัฒน์อก 

• หนูคิคว่าพัฒน์จะรูสีกอย่างไรเม่ือพันธ์ผลักเกมท้ิงไป? 

• พัฒน์ควรทำอะไรเมื่อพันธ์ต้องการที่จะเล่นเกมอกครั้ง? (เน้นอิกครั้งหนึ่งว่า เราต้องให้อภัยทุกคน 
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บทที่ 31 

ไม่ว่าพวกเขาจะพูดว่า "ฉันเสย,ใจ" หเอไม่ก็ตาม) 

3. ตอนเดินกลับจากโรงเรยน นิลไค้หยูคแวะเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องของเธอที่ชื่อทัย นิลกำลังถอของขวัญที่จะ 
เอาไปให้คุณแม่ของเธอ แต่ทัยไค้แย่งไปเขาทำให้มันหล่นและแตก ตอนเย็นวันน้ันทํยไค้มาหาและ 
บอกนิลว่า เขาเสียใจมาก 

• นิลจะรู้สีกอย่างไร? 
• เธอควรทำอย่างไรเม่ือทํยมาหา? 
สรป 

การนำเสนอของครู สรปโคยการเตอนเด็ก ๆ ว่า เม่ือเราทำตามใครลักคนหน่ึง เราไค้ทำส่ิงเคยวกันกับท่ีคนน้ันไค้ทำ หากเรา 
ทำตามพระเยซูคริสต์เราค้องทำตามพระบัญญัติของพระองค์ที่จะให้อภัยผู้อื่น หากเห็นว่าเหมาะสมท่าน 
อาจแบ่งปีนประสบการณ์ของท่านกับเด็ก ๆ ถงเร่ืองท่ีท่านไค้ไห้อภัยบางคนและการท่ีท่านทำเช่นน้ัน 
ทำให้ท่านรู้สีกคขี้น (จงอย่าเอ,ยช่ือท่ีเด็ก ๆ อาจจะรู้จักเป็นส่วนตัว) ให้เด็ก ๆ ทบทวนว่าพวกเขาค้อง 
ทำอะไรเพื่อที่จะให้อภัย ะ 
1. เราค้องกำจัคความรู้สีกโกรธ และความปรารถนาท่ีจะทำส่ิงไม่คโค้ตอบคนน้ัน 

2. เราค้องลมส่ิงท่ีไม่คน้ัน 
3. เราตองปฏิบัตต่อคนน้ันค้วยความเมตตาและค้วยความรัก 
ให้เด็ก ๆ จดจำท่ีจะให้อภัยผู้อ่ืนในระหว่างลัปคาห์และเตรยมท่ีจะเล่าให้ช้ันเรยนฟิงในวันอาทิตย์หน้าว่า 
พวกเขารู้สิกอย่างไรเม่ือพวกเขาไค้ให้อภัยคนบางคน 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หเอใช้เพื่อทบทวน หเอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ช่วยเด็กเล็กให้พยายามพูดคำที่ยาว ๆ เช่นคำว่า ตั๊กแตนตำขาว บอกพวกเขาว่า คำบางคำก็ยากที่จะ 

พูค อธิบายว่า มันอาจเป็นการยากค้วยที่จะพูคว่า "ฉันให้อภัยคุณ" เม่ือใครคนน้ันไค้ทำให้หนูรู้สีก 
โกรธหเอเสียใจ บอกเด็ก ๆ ว่าบางครงคำเหล่านี้ก็สามารถทำให้ความรู้สีกเสียใจนั้นเปลี่ยนเป็นความ 
ลุfขไค้ 

2. ร,องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "พระบิดาโปรดช่วยฉัน" (เพลงเด็กหน้า 73) เน้ือเพลงมอย่ท่ีตอนทายของ 
คู่มอนี้ 

3. ให้เล่นเกมน้ืวมือต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ (ท่านอาจค้องการใช้ถุงเท้าในการเล่นหุ่นกระบอกโดยติดตาไวัท่ีถง 
นั้นแล้วก็สวมใส่มือเวลาเล่น) 
เด็กสองคนเพ่ือนกัน ซ้ายและขวา (ยกสองมือข้ืน แล้วกำหมัด)เร่ิมทะเลาะและตกัน (สองหมัดล้กัน 
ไปมา) 
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วันทั้งวันไม่สุขเลย 
ทั้งสองถูกสอนไวั เล่นอย่างไรถงจะค 
เจาคนขวาจงละอาย อยากหายหน้า (ลดหมัดขวาลงแล้วหันหนไป) 
เจาคนซ้ายก็เช่นกันแสนกังวล (ลดหมัดซ้ายลงแล้วหันหนไป) 
คนแรกพูดว่า "ฉัน!วาจะทำอย่างไรดิ" (ปรบมอ) 
ขอโทษทิโปรดคนดิฉันเถิดหนา 
ขอโทษด้วยเด็กอกคนหน่ึงพูดเสริมมา 
"มาเล่นกันให้สุขใจทุกวันเอย"(กอดอกแล้วน่ังลง) 

4. ทำรอยดินสอบนกระดาษให้เป็นรอยจาง ๆ (หรอทำรอยบนกระคานก็ได้) เพ่ือเป็นเคร่ืองแสดงถิง 
การกระทำท่ีฝ็ด แล้วให้ลบออกให้หมดจริง ๆ จนไม่เหลอร่องรอยเลย อธิบายว่า เม่ือเราได้กลับใจก็ 
เหมือนกับท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงลบบาปของเราจนไม่เ^ลอร่อง^อยอยู่อก (พ่านอาจต้องการฟิกไว 
ก่อนที่จะใชในชั้นเรยน) 
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พระเจ้าทรงช่วยผู้สอนศาลrนา 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า พระเยซูคริสต์ทรงช่วยผู้สอนศาสนาสอนผู้คนเก่ียวกับศาสนาจักรของพระองค์ 
การ!ตริยม 1. ศกษาแอลมา 17-19 โคยมการสวคออนวอนควย 

2. เสือกผู้สอนศาสนาหน่ึงคนในวอร'คหรอสาขาของท่านผู้ท่ีกำลังรับใชในงานเผยแผ่ หรอผู้สอนคนอ่ืน 
ที่ท่านรูจัก ที่ท่านสามารถส่งจคหมายไปให้ เตรยมช่วยเด็ก ๆ ให้คิดถงบางส่ิงบางอย่างท่ีจะเขยนหรือ 
ที่จะวาคเพื่อส่งให้ผู้สอนศาสนาคนนั้น 

3. เตรยมร้องหรือพูดคำจากเน้ือเพลง "หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีเจ็ค,, (Children's Songbook, p.126)) 
เนอเพลงนเหมอนกับข้อความในหลักแห่งความเช่ือทงหมดและเพลง"เราจะนำความจริงไปท่ัวหลัา" 
(เพลงเด็กหนา 92) 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคัมภรมอรมอน 
ข. กระคาษและสินสอหรอดินสอเทิยนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. เตรยมป้ายช่ือผู้สอนศาสนา 
ง. รูปภาพ 3-50 แอมันปกป้องฝูงแกะของกษัตริย์ลาโมไน (62535; ชุคภาพพระกิตติคุณ 310) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนฟ้าหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการไช 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเบค 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้กระต้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

พระเยซูคริสต์ทรงช่วยแอมันให!ปีนผูสอนศาสนาท่ืสี 

ขออาสาสมัครให้ช่วยท่าน ให้อาสาสมัครคนน้ันยนท่ีหน้าช้ันและหันหน้าไปท่ีเด็กคนอ่ืน ๆ 
• เด็ก (ชื่อของเด็ก) ต้องมอะไรจงจะดูเหมอนเป็นผู้สอนศาสนา? 
เอาป้ายช่ือผู้สอนศาสนาติดไว้ท่ีหน้าอกของเด็กคนท่ีอาสาน้ัน บอกเด็ก ๆ ว่า ป้ายชื่อนั้นใช้สำหรบบ่ง 
บอกว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ เสือนความจำของพวกเขาว่า คำว่า เอ็ณคอร์ และซิสเตอร์น้ัน 
ศักดิสทธิแค,ไหน แมัแต่เจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญกยงมคำว่า เอ็ลเดอร์ นำหน้าชื่อของพวกเขา 
ถามเด็ก ๆ ว่า ในพวกเขามก่ีคนท่ีมพ่ีชายหรือพ่ีสาว หรือคุณ^คุณย่า คุณตาคุณยาย หรอญาติคนอ่ืน ๆ 
ที่กำลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาหรอเคยเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ให้เด็ก เล่าเรื่องญาติพี่น้องของเขาที่ 
กำลังรับใช้หรอเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา พวกเขาอาจอยากพูดถงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาผู้เคยรบ 
ใช้เป็นผู้สอนศาสนา ถามพวกเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาหรือญาติของพวกเขาไค้รับใช้ที่ไหนและ 
พวกเขาไค้ทำอะไรในสนามเผยแผ่ของเขา 

บทที่ 

ข้อแนะนำในการ 
ดำ!นินบท!ริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 
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การนำเสนอของครู บอกเด็ก ๆ ว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักเราทุกคนบนโลกน้ี พระองค์ทรงต้องการให้เราทุกคนรู้จักเก่ียวกับ 
ศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระองค์มันทำให้พระองค์มความสุขเม่ือผู้สอนศาสนาเต็มใจท่ีจะสอนความจริง 
ให้กับผู้คนในทุกหนทุกแห่ง 

รูปภาพและเรื่องเล่า แสดงรูปภาพ 3-50 แอมันปกป้องฝูงแกะของกษัตริย์ลาโมไน ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำใ51ดของท่าน 
เอง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหน่มผู้ชื่อแอมันซึ่งต่อมาไดกลายเป็นผู้สอนศาสนาที่ด็ (ดูแอลมา 17-19) 

แอมันเป็นเจ้าชายชาวนไฟ เขาเป็นบุตรคนหน่ึงของกษัตริย์ท่ีชอบธรรมท่ีช่ือว่า โมไซยา แอมันเสือกท่ีจะ 
สอนชาวเลมันเก่ียวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แทนท่ีจะเป็นกษัตริย์ 
แอมันรักพระเยซูคริสต์และต้องการรับใช้พระองค์อย่างด็ เขาไคอดอาหารและสวดอ้อนวอนเพ่ือท 
พระวิญญาณจะทรงประทับอยู่กับเขาและช่วยเขา 
เม่ือแอมันเดินทางเขาไปในแผ่นดินชาวเลมันชาวเลมันไดจับเขามัดไว้และนำไปพบกษัต^ย์ของพวกเขา 
เน่ืองจากพวกเขาคิดว่าแอมันเป็นศัตรูของพวกเขา แอมันขอเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ กษัตริย์ลาโมไน 
ชอบเขาและไค้ไว้ชวิตเขา 

วันหนึ่งในขณะที่แอมันและผู้รับใช้คนอื่นๆ ไคพาฝูงแกะของกษัตริย์ไปกินน้ํา ศัตรูพวกหนึ่งของกษัตริย์ 
ไค้มาและทำให้แกะแตกฝูง ผู้รับใช้ของกษัตริย์ตกใจกลัว พวกเขารู้ว่ากษัตริย์จะทรงส่ังให้ประหาร 
พวกเขาหากแกะหายไปหรอถูกขโมย 
เม่ือแอมัน,ไค้ยินดังน้ี,น เขาไค้บอกผู้รับใช้ว่าเขาจะช่วย เขาบอกพวกน้ีนให้รวบรวมฝูงแกะเขาค้วยกัน 
ส่วนตัวเขาจะจัคการกับพวกขโมย เขารู้ว่าพระวิญญาณจะทรงช่วยเขา 
เม่ือพวกท่ีมาขโมยเห็นแอมันตรงมายังพวกเขา พวกเขาไม่เกรงกลัวเพราะพวกเขามมากและแอมันมเพยง 
คนเคยว พวกขโมยไม่รู้ว่าพระวิญญาณกำลังทรงช่วยเหลอแอมัน แอมันเร่ิมขว้างก้อนหินใส่พวกน้ีนค้วย 
สายเหว่ียงและค้วยพลังอันย่ิงใหญ่และเช้มแข็งซ่ึงทำให้พวกเขาแปลกใจ ต่อมาไม่นานพวกเขาไค้พบว่า 
แม้ว่าแอมันจะสามารถขว้างถูกพวกเขาไค้แต่พวกเขาไม่สามารถขว้างแอมันไค้เพราะพระวิญญาณไค้ 
คุ้มครองเขา 

พวกขโมยไค้โจมตแอมันค้วยกระบองแต่แอมันไค้รับพลังท่ีเช้มแข็งจากพระเจ้า ทำให้เขาสามารถตัดแขน 
ของพวกขโมยคนท่ียกกระบองข้ืนจะฆ่าเขาน้ีน ทำให้พวกขโมยเริ่มกลัวถงขนาคที่ทำให้พวกเขาไค้วิ่ง 
หนไป แอมันจงสามารถคุ้มครองฝูงแกะของกษัตริย์ไว้ไค้เพราะว่า พระเจ้าทรงช่วยเขา 

การสนทนา • พระวิญญาณไค้ช่วยแอมันอย่างไร? (พระองค์ทรงคุ้มครองแอมันจากพวกขโมยและทรงให้พลังและ 
อำนาจที่เขมแข็งที่เขาต้องมเพื่อปราบพวกขโมย) 

ชี้ให้เห็นว่าผู้สอนศาสนาทุกวันนี้ไม่ถงขนาคที่ต้องไปต่อสั หรอผ่านสงครามเสิยก่อนจงจะสามารถสอน 
ผู้คนไค้เกี่ยวกับศาสนาจักรของพระผู้ช่วยให้รอคแอมันไค้ต่อสัก็เพยงเพราะเขาต้องการปกป้องแกะของ 
กษัตริย์เท่าน้ีน 
อธิบายว่า กษัตริย์ลาโมไนทรงเต็มใจท่ีจะฟิงแอมันเม่ือพระองค์ไค้ยินคนพูคถงส่ิงท่ีแอมันไค้กระทำ 
พระองค์รู้ว่าแอมันเป็นผู้รับใช้ท่ีจงรักกักค พระองค์รู้ว่าเขาสามารถไว้วางใจแอมันไค้ว่าจะพูคความจริง 
กับพระองค์แอมันไค้ทูลกษัตริย์และผู้คนของพระองค์เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
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พระคัมภิร์ ให้'อ่านประโยคแรกของแอลมา 18:33 ซึ่งเป็นคำของกษัตริย์ลาโมไนไค้ตรัสหลังจากที่ไคยนแอมันพูด 
บอกเด็ก ๆ ว่า ศรัทธาของกษัตริย์ลาโมไนน้ันเข้มแข็งมากจนถงขนาคท่ีพระองคํไม่ทรงตองการท่ีจะทำผิด 
อก พระองค์ทรงเช่ือไนพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และทรงค้องการทาตามคำสอนของพระองค์ 
กษัตริย์ทรงมความ^ย่ิงนักท่ีไค้ทรงรู้จักกับพระกิตติคุณจนถงขนาคท่ีพระองค์ไค้สอนพระกิตติคุณท่ีแอมัน 
ไค้สอนพระองค์แก่ผู้คนของพระองค์ 
ให้เด็ก ๆ ฟิงในขณะที่ท่านอ่านแอลมา 19:35 เพ่ือท่ีจะรู้ว่าเกิดอะไรข้ืนอันเป็นผลเน่ืองจากพระวิญญาณ 
ไค้ช่วยแอมันให้เป็นผู้สอนศาสนาท่ีคิ 

พระวิญญาณได้ทรงชํวยผูสอนศาสนาในเวลาน้ี 
อธิบายว่า เหมอนเช่นแอมันเป็นผู้สอนศาสนาท่ีคให้กับศาสนาจักรฯในวันเวลาของท่าน ผู้สอนศาสนา 
ทั่วโลกทุกวันนี้กำลังสอนผู้คนเกี่ยวกับศาสนาจักรที่แท้จริง พระวิญญาณกำลังทรงช่วยพวกเขาเหมอนดัง 
ที่ทรงช่วยแอมัน 

เพลง รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เราจะนำความจริงไปท่ัวหล้า" (เพลงเด็กหนำ 92) 
เราเกิดมาเหมอนศาสดานํไฟ 
มพ่อแม่แสนคผู้รักพระเจ้า 
ท่านไค้สอนเราเพื่อไห้เราเข้าใจ 
ว่าเราตองไปและทำตามบัญชา 
พวกเราเป็นดังกองทัพของฮลามัน 
ในวัยเยาว์เราถูกสอนมา 
เราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้า 
นำความจริงสู่โลกา 
(Words by Janice Kapp Perry. © 1983 
by Janice Kapp Perry. Used by permission) 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับพระวิญญาณไค้ทรงช่วยเหลอผู้สอนศาสนา ะ 
ชายหนุ่มคนหน่ืงไค้ถูกเรยกให้เป็นผู้สอนศาสนาท่ีคณะเผยแผ่โบลิเวิย เขาถูกส่งไปเพ่ือให้รับใชในเขต 
ที่ไม่ค่อยรผู้คนสนใจทัเงเรื่องของพระกิตติคุณ เขาและเพ่ือนของเขาไค้ทำงานหนักแต่ก็ไม่ค่อยประสบ 
ความสำเร็จมากนัก คนวันหน่ึงไค้เกิดพายุท่ีรุนแรง แม่น้ืาสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านหมู่บานไค้เอ่อท่วมขน 
มาอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน สะพานท่ีมเพยงสะพานเคยวท่ีเช่ึอมระหว่างเมองกับถนนสายใหญ่ไค้ถูกตัด 
ขาดเน่ืองจากกระแสน้ืา ทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่ว 
ผู้สอนศาสนาหนุ่มเห็นว่าผู้คนค้องการความช่วยเหลอด่วน ดังนั้นเขาจงสวดอ้อนวอนอย่างรวดเร็วเพื่อขอ 
ความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์ในขณะท่ีเขาไค้กระโคคลงไปในน้ืาเพ่ือช่วยผู้คน พระบิคาไค้ช่วย 
เขาให้ช่วยชวิตคนมากมาย คนมากมายท่ีไค้รับบาดเจ็บไค้รับความช่วยเหลอและไค้ให้อาหารคนท่ีหิว 

เน่ืองจากการรับใชท่ีย่ิงใหญ่ของเขา ผู้คนที่แต่ก่อนไม่ฟิงเขาและเพื่อนของเขา ไค้เร่ิมกลับมาทัเงผู้คน 
เหล่าน้ันเรยนรูท่ีจะรักผู้สอนศาสนาและไค้มาเย่ียมเขา และยอมรับประจักษ์พยานของเขาท่ีมเก่ียวกับ 
พระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณว่าไค้รับการฟืนฟูโดยผ่านศาสดาโจเซฟ สมิธ ในช่วงเวลาเพยงสองสาม 

บทท 24 
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เสือนเขาได้ช่วยนำผู้คนมากมายมาสู่ศาสนาจักรฯ (See F. Melvin Hammond, "You Can Make a 
Difference" [New Era, March 199l], pp. 44-47) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยผู้สอนศาสนาคนนิอย่างไร? 
บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักผู้สอนศาสนาและทรงช่วยพวกเขาสอนผู้อ่ืน 
เก่ียวกับศาสนาจักรฯผู้สอนศาสนาสวดอ้อนวอนและบางครงก็อดอาหารเพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถใกล้ชิด 
กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และมพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับพวกเขาเสมอ 

หลักแห่งความเช่ือ อธิบายว่า สมาชิกของศาล[นาจักรฯและโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สอนศาสนามักได้รับของประทานทางวิญญาณ 
เป็นพิเศษ หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีเจ็ดได้กล่าวถึงของประทานน้ี 
ช่วยให้ชนเรยนพูดหลักแห่งความเชื่อข้อที่เจ็ดซํ้าสักสองสามครง แล้วเน้นว่าคำต่อไปนิ ะ 
"เราเช่ือในของประทานแห่งการพูดภาษา.... [และใน]การแปลภาษาอ่ืน ๆ,, 

เร่ืองเล่า บอกชนเรยนว่าเร่ืองต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของผู้สอนศาสนาท่ีได้รับของประทานแห่งการพูดภาษา คือเรื่อง 
เอ็ณคอร์ คิคูชิ ในเวลาท่ีฟานเป็นผู้สอนศาสนา ท่านเป็นคนญี่ป่นที่พคภาษาอังกฤษได้เพิยงเล็กน้อยแต่ได้ 
รับของประทานแห่งการพูดภาษาและต่อมาท่านได้เป็นเจ้าหน้าที่ชนผู้ใหญ่ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้ ะ 
"การได้เข้าร่วมในศาสนาจักรฯ....เอ็ลเดอร์คิคูชิได้ยอมรับการเรยกให้รับใช้ในการเป็นผู้สอนศาสนา...ไป 
ยังที่ที่ท่านรูสืกว่าเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่สำคัญยิ่ง" 

"'เม่ือข้าพเจ้าได้รับใช้ได้ประมาณคร่ืงหน่ึงของเวลาในการเป็นผู้สอนศาสนา ซึ่งในขณะนี้นกำลังรับใช้ 
อยู่ในฟูคัวกา ในญ่ีป่น เม่ือเอ็ณคอร์กอร่คอน ปี. ฮิงค์ลย์ผู้ซึ่งเพิ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ได้มาเยี่ยมคณะ 
เผยแผ่ของเรา ท่านเป็นที่ปรกษาเขตตะวันออก เราจงจัดให้ผู้สอนศาสนาประชุมกัน, 

"'ในเวลาน้ัน ข้าพเจ้าพูดได้เพยงแคคำว่า "สวัสดตอนเช้า" "สวัสด" "คุณเป็นอย่างไรบ้าง" และคำว่า "ขอบ 
คุณ" เท่านั้น และน้ันเป็นท้ังหมดท่ีข้าพเจ้าสามารถพูดได้ในภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าต้องการอย่างมากที่จะ 
เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรกันในท่ีประชุมน้ัน ข้าพเจ้าพูดได้ว่า เป็นการประชุมท่ีได้รับการคลใจ ข้าพเจ้า 
เสกถึงพระวิญญาณแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคำพูดเหล่าน้ัน 
'ไอ็ลเคอรฮงค์ลย่ได้แสคงประจักษ์พยานและผู้สอนศาสนาทุกคนได้ผลัดกันแสดงป^จ้กษ์พ^า^ทุกคน 
นอกจากเอ็ลเดอร'คิคูชิ ผู้ได้สวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าเพื่อให้ตนเองเข้าใจ ในท่ีสุดเอ็ลเดอร์สิงค์ลย่ได้ 
ลุกขนยืนและกล่าวว่า ทุกคนได้แสดงประจักษ์พยานนอกจากเอ็ลเดอรคนหนึ่ง ท่านจงขอเชิญให้เอ็ลเดอร์ 
คิคูชิเป็นผู้พูด 

"'ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอ็ลเดอร'สิงค์ลย่ได้พูดอะไร' เอ็ลเดอรคคูชิกล่าว 'เพ่ือนของข้าพเจ้าได้กระทุ้งข้าพเจ้า 
และบอกกับข้าพเจ้าว่า เอ็ลเดอร์สิงค์ลย์ได้'พูดอะไร ข้าพเจ้าลุก'ขนยืนที่นั่นและ!สกดมาก แต่ตลอดเวลา 
ข้าพเจ้ายืนกัคฟินพูคกับตัวเองว่า "ฉันต้องการเข้าใจภาษาอังกฤษเพราะฉันต้องการช่วยศาสนาจักรฯ ใน 
ทางตะวันออกน้ี" 
"'ข้าพเจ้าเร่ิมพูดเป็นภาษาญ่ีป่นได้สักสองสามประโยค และแล้วความรูสิกท่ีแปลกประหลาดได้เข้ามายัง 
ความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเริ่มพูดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต่อมามคนบอกว่าข้าพเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ค 
มากแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าข้าพเจ้าได้พดอะไร ข้าพเจ้าร้แต่ว่าข้าพเจ้าได้แสดงประจักษ์พยานที่ดิ, 
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บทที่ 24 

"หลังจากท่ีไค้แสดงประจักษ์พยานกันแล้ว เอ็ลเคอร์ฮิงค์ลยไค้สัญญากับผู้สอนศาสนาหน่มคนน้ีว่าเขาจะ 
ไค้รับพร vท่านบอกข้าพเจ้าว่า พระเจ้าไค้ทรงเตรยมข้าพเจ้าเพ่ือส่ิงท่ีย่ิงใหญ่กว่าน้ี เพ่ือช่วยสร้างไซอันท่ีน่ี 
(ในตะวันออก) ในสวนอง่นส่วนน้ีของพระองค์ เอ็ลเดอรคคูชิกล่าว" (Gerry Avant, "Wars tragedies 
lead to gospel," Church News, 29 Oct 1977, p. 5) 
• พระเยซูคริสต์ไค้ทรงช่วยเอ็ลเดอร์คิคูชิในงานเผยแผ่ของเขาอย่างไร? 

• หนูจะร้สิกอย่างไรหากหนูเป็นเอ็ลเดอร์คิคูชิและมประสบการณ'อย่างท่ีท่านม? 
ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีเจ็ค" 
สรูป 
บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาสามารถช่วยผู้สอนศาสนาไค้โดยการเขียนจดหมายถงพวกเขา บอกเด็ก ๆ ถง 
ผู้สอนศาสนาที่ท่านไค้เสือกหรอขอให้เด็กๆ ช่วยท่านเสือกหนึ่งคนจากผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในวอรคของ 
ท่าน อธิบายว่า ผู้สอนศาสนาจะคใจที่ไค้รับจดหมาย และพวกเขาจะมความสุขท่ีไค้ยินถงเร่ืองท่ีพระเยซู-
คริสต์ทรงช่วยผู้สอนศาสนา ขอให้เด็กๆ คิคถงสิ่งที่พวกเขาอยากเขียนในจดหมาย และเขิยนจดหมาย 
เป็นกลุ่มโดยใช้ความคิคของพวกเขา ท่านอาจค้องการให้พวกเขาวาครูปภาพของพวกเขาเองกำลังเป็น 
ผู้สอนศาสนาเพื่อเอากลับไปบ้านหรอเอาใส่ในซองจดหมายนั้น 

แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าพระวิญญาณบริสุทธิไค้ทรงช่วยผู้สอนศาสนาสอนผู้คนเก่ียวกับพระกิตติ-
คุณ ท่านอาจค้องการแบ่งปีนประสบการณ์ถงเรื่องที่พระวิญญาณไค้ทรงช่วยท่านหรอไค้ทรงช่วยคนบาง 
คนท่ีท่านร้จักในการแบ่งปีนพระกิตติคุณกับคนบางคน 
เชิญเด็ก ๆ ให้เป็นผู้สอนศาสนาในช่วงสัปดาห์ท่ีจะมาถงน้ีโดยการบอกคนบางคนเก่ียวกับพระกิตติคุณ 
หรอการให้พระคัมภร์มอรมอนกับพวกเขา (ให้คุยกับอธิการหรอประธานสาขาเก่ียวกับทุนท่ีวอรดหรอ 
สาขาอาจจะมงบประมาณสำหรับโครงการน้ีของช้ันเรยน) 
ขอให้เด็กท่ีไค้รับเชิญให้เป็นผู้สวดอ้อนวอนปิค สวดขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับการช่วยเหลอ 
ผู้สอนศาสนาสอนผู้คนเกี่ยวกับศาสนาจักรที่แทจริง 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่า 
นี้ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เชิญผู้สอนศาสนาท่ีจบจากการสอนศาสนาให้มาเย่ียมช้ันเรยนของท่าน และแบ่งปีนประสบทารณ์ทับ 

ชั้นเ1ยนถงเรื่องที่เธอหรอเขาไค้รับความช่วยเหลอในงานเผยแผ่ของพวกเขา (หากคนท่ีท่านจะเชิญ 
มาน้ันอยู่นอกเขตของวอร์ค ให้ท่านแน่ใจว่าไค้ปรกษาเร่ืองน้ีกับอธิการแล้ว) 

2. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา" (เพลงเด็ก หน้า 90) เน้ือเพลงน้ีมอยู่'ใน 
คู่มอนี้ ท่านอาจค้องการใช้เพลงนี้หลาย ๆ  ครง ตลอดบทเรยนน้ีหากเห็นว่าเด็ก ๆ ชอบ 

3. ให้พูดคุยกับเด็ก ๆ เก่ียวกับวิธิท่ีพวกเขาสามารถเตรยมตัวในเวลาน้ีท่ีจะเป็นผู้สอนศาสนาท่ีคช่วย 
พวกเขาให้เข้าใจว่า เม่ึอพวกเขาไค้ทำส่ิงท่ีถูกตองและมความเมตตาต่อผู้อ่ืน พวกเขาไค้เตรยมตัวท่ีจะ 

เพลง 

กิจกรรมการเขียน 

ประจักษ์พยานของคร 



เป็นผู้สอนศาสนา แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าใม่ือเราพยายามทำส่ิงท่ีดพระบิดาบนสวรรค์จะทรง 
ช่วยเราและจะทรงให้พรเรา 

4. ใช้ข้อแรกและข้อท่ีห้าของเพลง "หนังสือเร่ืองในพระคัมภิร์มอรมอน,, (เพลงเด็ก หน้า 64) โดยร้อง 
เป็นเพลง หรือโดยการใช้ท่าทางตามข้อความน้ัน 

เร่ืองในพระคัมภร์มอรมอนท่ีครูบอกเล่าให้ฉัน 
เป็นเร่ืองเก่ียวกับชาวเลมันในประวัติศาสตร์โบราณ 
นานมาแล้วท่ีบรรพบุรษของเขาข้ามฝืนน้ัา 
แผ่นดินเป็นของพวกเขาตราบท่ีชอบธรรม 
แอมันเป็นผู้สอนศาสนารับใช้ชาวเลมัน 
เล้ียงคูฝูงแกะของกษัตริย์ลาโมไนอยู่เน่ินนาน 
วันห'นงโจรร้ายมาท่านต่อสู้พวกมันไม่ครั่นคร้าม 
ท่านไค้ดำรงชวิตอย่างชอบธรรม 

5. สำหรับเด็กเล็ก ให้ไช้ท่าทางประกอบข้อความตามบทกลอน "พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน" ("Jesus 
Loves All Children") อธิบายว่า เน่ืองจากพระเยซูทรงรักทุกคน พระองค์ทรงตองการให้ทุกคน 
เจักกับศาสนาจักรท่ีแท่'จริงของพระองค์ 

พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน (ยื่นแขนออกไป) 
หนูหน้ามนตัวเล็กเด็กคนน้ัน (ทำมอเท่ากับความสูงของเด็กระดับหัวเข่า) 
นอนในเปลก็ทรงรักจิตผูกพัน (ทำแขนเป็นรูปเปล) 
รักเท่ากันแม้เติบใหญ่ใช่ว่าลม (ยกมอทงสองเหนอศรษะ) 
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ฉันสามารถเป็นผู้สอนศาสนา 
จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักว่าพวกเขาสามารถทำงานของผู้สอนศาสนาไคในเวลาน้ี 

การ&ดรยม 1. ศกษาพระคัมภร์คำสอนและพันธสัญญา 133:37 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. สำเนา (หรอกครอย) รูปภาพ ผู้สอนศาสนาเด็กหญิง หรอเด็กชายสำหรับเด็กแต่ละคน 

3. เตรยมรองหรอพคคำจากเน้ือเพลงกับเด็ก ๆ ในช้ันเรยนในเพลง "ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา,, (เพลง 
เด็กหนัา 90) เนอเพลงมรวมอยู่ในตอนท้ายของคู่มอน้ีแลว 

4. อปกรณการสอนท่ีจำเป็น ะ 
ก. พระคัมภร'คำสอนและพันธสัญญา 
ข. กระคาษ กรรไกร และดินสอเทํยน 
ค. รูปภาพ 3-51 การเทศนาบนภูเขา (62166; ชุคภาพพระกิตติคุณ 212) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอให้เด็กคนท่ีได้รับเชิญเป็นผู้สวคอ้อนวอนเปิคสวคอ้อนวอนให้กับผู้สอนศาสนาท่ัวโลก 

ติคตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้กระต้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ท่ีผ่านมา 

เราสามารถช์วยสอนพระกิฅฅิคุณของพระ!ยซูคริสค์ 
ขอให้เด็กอาสาสมัครช่วยท่านท่ีจะส่งกระคาษให้แต่ละคนในห้อง ให้เร่ิมเม่ือท่านพูคว่า "แจก" หลังจากท่ี 
เด็กแต่ละคนได้รับกระคาษ ให้ท่านเก็บกระคาษท่ังหมคคน ถามเด็ก ๆ ว่า คนท่ีอาสาสมัครนนจะทำได้ 
เร็วกว่าน้ีไหมหากเขามคนช่วยเขา ขออาสาสมัครคนท่ีสองเพ่ือช่วยแจกกระคาษน้ันใหม่ คนท่ีอาสาสมัคร 
แต่ละคนควรจะแจกกระคาษให้เด็กในห้องแค่คนละคร่ึงห้องเท่ากัน ชี้ให้เห็นว่า ผู้อาสาสมัครสามารถ 
ทำงานได้เสร็จในเวลาที่รวคเร็วมากขนเมื่อเขามความช่วmหลอให้คนที่อาสาสมัครนั้นกลับไปนั่งที่เดิม 
ในขณะท่ีท่านเก็บกระคาษน้ันคนอกครงหน่ึง (สำหรับห้องเรยนท่ีมนักเรยนน้อย ท่านอาจต้องการให้ 
อาสาสมัครแจกกระคาษให้เด็กแต่ละคนมากกว่าคนละหน่ึงแผ่น) 
แสคงรูปภาพ 3-51 การเทศนาบนภูเขา 

อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงขอให้เราช่วยพระองค์สอนพระกิตติคุณ โคยมผู้ช่วยเหลอท่ีมากเพิยงพอ 
คำสอนของพระองค์จงจะสามารถไปถงผู้คนได้ทั่วโลก พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้ทุกคนได้เรยนรู้ถง 
คำสอนของพระองค์ 
ให้อ่านคำสอนและพันธสัญญา 133:37 อธิบายว่า พระกิตติคุณเป็นอกช่ือหน่ึงของคำสอนของพระเยซู 
คริสต์ ตระกูลหมายถงกลุ่มคนท่ีเป็นญาติกัน ลิ้นเป็นอกคำหนึ่งที่หมายถงภาษา และผู้คนหมายถงผู 
คนท่ีเป็นของประเทศ เชื้อชาติ หรอสังคมใคสังคมหน่ึงท่ีเฉพาะเจาะจง 
• พระคัมภร์ขอนพูคว่าจะเกิดอะไรข้ีน? (พระกิตติคุณจะถูกสอนให้กับผู้คนทุกคน) 
• เราเรยกคนท่ีถูกเรยกโคยพระบิคาบนสวรรค์ให้ช่วยสอนพระกิตติคุณว่าอะไร? (ผู้สอนศาสนา) 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบท!รยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

รปภาพ 

การสนทนา 
พระคัมภร 

บทที่ 

1 2 5 



บอกเด็ก ๆ ว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯไม่ว่าจะหนุ่มหรอแก่สามารถเป็นผู้สอนศาสนาไค้ 
โคยการบอกผู้อ่ืนเก่ียวกับพระกิตติคุณ 

เรื ่องเล่า ให้เด็ก ๆ หัเงเรื่องเล่าต่อไปนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายที่ชื่ออังคารผู้ต่อมาไค้กลายเป็นผู้สอนศาสนา 
อังคารชอบไปโรงเรยน เขาชอบคุณครูของเขาท่ีช่ือคุณครู นวลจันทร์ เป็นพิเศษ 
วันหนึ่งคุณครูนวลจันทร์ขอให้เด็ก ๆ วาครูปส่ิงท่ีพวกเขาอยากเป็นเม่ือพวกเขาโตข้ืน อังคารแทบไม่ค้อง 
ลำบากใจเลยว่าจะตัดสินใจเป็นอะไรด เขาวาครูปเป็นชายท่ีใส่สูทสือพระกัมภร์และเดินไปตามถนน 
อังคารค้องการเป็นผู้สอนศาสนามากยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อเขาโตขี้น เป็นอย่างท่ีพ่ีชายของเขาเป็น 
เม่ือคุณครูของอังคารมองคูรูปภาพน้ีน เธอไม่เข้าใจว่าเขาวาคุภาพอะไร ^ คุณครูนวลจันทร์ไม,ไค้เป็น 
สมาชิกของศาสนาจักรฯ คังนี้นเธอจงไม่ทราบว่าผู้ชายในรูปที่อังคารวาคนี้นกำลังทำอะไร เธอขอให้ 
อังคารอธิบายภาพวาคของเขาให้เธอฟ้ง อังคารบอกคุณครูของเขาว่า เขาค้องการเป็นผู้สอนศาสนาสำหรับ 
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยูคสุคท้ายเม่ือเขาโตข้ีน คุณครูนวลจันทร์แปลกใจมากที่ความ 
ปรารถนาอันแรงกล้าของเด็กชายคนหน่ึงก็คอท่ีจะไค้เป็นผู้สอนศาสนา แทนท่ีจะเป็นตำรวจ เป็นหมอ 
หรอทำอาชิพอย่างอ่ืน 
หลังจากโรงเรยนเลิก คุณครูนวลจันทร์ไค้ขอให้อังคารเล่าให้เธอหัเงมากขื้นว่าทำไมเขาจงอยากเป็นผู้สอน 
ศาสนา อังคารไค้เล่าให้เธอหัเงว่าเขารักศาสนาจักรฯของเขามากเพยงใคและว่าพี่ชายของเขากำลังเป็น 
ผู้สอนศาสนากำลังสอนเกี่ยวกับศาสนาจักรฯอย่ที่อกประเทศหนึ่ง เขาบอกเธอว่าเขารูว่าศาสนาจักรฯ นี้ 
เป็นศาสนาจักรท่ีแท้จริง คำสอนของศาสนาจักรฯนี้เป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์ 
เย็นวันน้ันอังคารไค้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาทัเงเก่ียวกับคุณครูนวลจุ้นทร์และรูปภาพท่ีเขาไค้วาค เขา 
ไค้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาเชิญคุณครูนวลจันทร์มาทานอาหารเย็นท่ีบ้าน เพ่ือท่ีครอบครัวจะสามารถ 
พบกับเธอและคุยกับเธอเก่ียวกับพระกิตติคุณไค้ 
วันต่อมาอังคารเอากระดาษที่เขียนข้อความสน ๆ ไปให้คุณครูนวลจันทร์ เชิญเธอมาท่ีบ้านของเขาเพ่ือ 
รับประทานอาหารเย็นค้วยกัน เธอรับคำเชิญน้ันและไปท่ีบ้านของอังคารในสองสามวันต่อมาคุณครู 
นวลจันทร์ชอบอังคารและครอบครัวของเขามากจนทำให้เธอไปเย่ียมพวกเขาบ่อย ๆ พวกเขาไค้สนทนา 
กันมากขี้นเกี่ยวกับศาสนาจักรฯ และหกเดอนต่อมาคุณครูนวลจันทร์ก็ไค้รับบัพติศมา เธอรูสิกกตัญณู 
ต่ออังคารเสมอที่ไค้แบ่งปีนความรักของเขาที่มต่อศาสนาจักรฯให้กับเธอ 
การเปืนผูสอนศาสนาทำไดหลายวิธี 

ทบทวน บอกเด็ก ๆ ว่ามหลายทางในการเป็นผู้สอนศาสนาที่ค ท่านจะรูว่าพวกเขารู้ถงวิธิบางวิธิต่อไปนหรอไม่ 
ขอให้พวกเขาฟิงอย่างตงใจต่อข้อความบางข้อความต่อไปน้ีหากข้อความน้ันเป็นวิธท่ีคในการเป็นผู้สอน 
ศาสนา พวกเขาควรยืนข้ืน หากมันไม่ใช่วิธท่ีคในการเป็นผู้สอนศาสนาพวกเขาควรน่ังลง 
• หนูจะไม่ยอมให้เพ่ือนร่วมห้องหนูเล่นกับหนูท่ีโรงเรยน 
• หนูชวนเพ่ือน ๆ ไปท่ีการประชุมปฐมวัย 
• หนูบอกคนท่ีไม่ไค้เป็นสมาชิกเก่ียวกับศาสนาจักรของพระเยซู 
• หนูหยาบคายกับเพ่ือนบ้านของท่าน 
• หนูเก็บเงินไว้บ้างสำหรับการเป็นผู้สอนศาสนาของหนู 
• หนูมความคารวะในระหว่างการประชุมศลระลก 
• หนโกงข้อสอบท่ีโรงเรยน 
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บทที่ 31 

• หนูจะเอาของของคนอ่ืนไปโดยไม่ไคขออนุญาตก่อน 

• หนูไม่เช่ือหัเงคุณพ่อคุณแม่ของหนูแล้วก็ยังเอาเร่ืองน้ีไปคุยอวดกับเพ่ือน ๆ ที่โรงเรยน 
• หนูเชิญเพ่ือนคนหน่ึงให้มาท่ีบ้านในการสังสรรค์ในครอบครัว 
• หนูเชิญคนท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในละแวกบ้านหนูให้มาเล่นด้วยกัน 
• หนูล้อเพ่ือนร่วมห้องจนเธอร้องไห้ 
• หนูสวดอ้อนวอนสำหรับผู้สอนศาสนา 
ท่านอาจต้องการบอกชั้นเรยนเกี่ยวกับวิธที่ท่านสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้ เชิญเด็ก ๆ ให้แบ่งปีน 
ประสบการณ์ท่ีพวกเขามหรอท่ีสมาชิกของครอบครัวเขามในการแบ่งปีนพระกิตติคุณ 
สรุป 

กิจกรรมแจกเอกสาร แจกเอกสารท่ีเป็นรูปภาพของผู้สอนศาสนาเด็กชายหรอเด็กหญิงให้กับเด็กแต่ละคนและให้เด็กแต,ละคน 
วาดรปหน้าบนกระดาษท่ีได้รับแจกน้ัน ช่วยพวกเขาเขยนชื่อของพวกเขาบนปืายชื่อของผู้สอนศาสนาใน 
รูปนน และเขิยนคำว่า "พระคมภร'มอรมอน" บนหนังสือน้ัน หลังจากท่ีพวกเขาระบายสีแล้วให้พวกเขา 
ตัดรูปภาพนั้น 

เพลง ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา" (เพลงเด็กหน้า 90) 

ขอให้เด็กคนท่ีได้รับเชิญเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิด สวดอ้อนวอนขอขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับ 
โอกาสท่ีได้เป็นผู้สอนศาสนา 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู" 
1. เชิญผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้มาที่ชั้นเรยนแล้วเล่าให้ฟิงถงคนที่ช่วยให้เขาหรอเธอได้เรยนร้เกี่ยวกับ 

ศาสนาจักรฯ (ให้แน่ใจว่า ได้รับความเห็นชอบจากอธิการหรอประธานสาขาหากบุคคลน้ันเป็นคน 
ที่อยู่นอกเขตของวอร์คหรอสาขาของท่าน และหากบุคคลน้ันเป็นบุคคลท่ีอยู่ในเขตของวอร์คหรอ 
สาขาของท่านก็ให้บอกประธานปฐมวัยของท่านเสียก่อน) 

2. ให้เด็ก ๆ สนทนาแล้วแสดงบทบาทสมมุติดังต่อไปน้ี ะ 
ก. เพ่ือนของหนูท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯได้ยินหนูร้องเพลง "ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า" และ 

ถามหนูว่า หนูร้องเพลงอะไร หนูจะใช้โอกาสน้ีบอกพวกเขาเก่ียวกับศาสนาจักรฯและเชิญพวกเขา 
ให้มาการประชุมปฐมวัยได้อย่างไร? 

ข. หนูเห็นว่ามเด็กชายคนหน่ึงย้ายมาอยู่ใหม่ในละแวกบ้านของหนู เขาเป็นคนข้ีอายและยังไม่มเพ่ือน 
เลย หนูจะเป็นผู้สอนศาสนาท่ีคได้อย่างไร? 

ค. เมอตนนอนในตอนเช้าวันอาทิตย์ น้องชายของหนูไม่อยากไปโบสถ์ หนูจะสามารถทำอะ ไรได้ 
บ้างในการเป็นผู้สอนศาสนา? 

3. ให้เล่าเร่ืองของแอมันจากบทท่ี 24 อกคุรงหน่ึง โดยการใช้รูปภาพ 3-50 โดยโยนลูกบอลหรอวัตถู 
ที่นิ่ม ๆ ไปยังเด็กคนหน่ึงและถามเขาเก่ียวกับเร่ืองน้ี หากเขาตอบได้ถูกต้องให้เขายนขนและโยนลูก 
บอลกลับมาให้ท่าน ให้โยนลูกบอลถามคำถามเช่นน้ีต่อไปเร่ือย ๆ จนกว่าเด็กทงหมดจะได้ยืนขน 
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พระวิญญาณบริสุทธ 
สามารถช่วยเรา 

จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระวิญญาณบริธุโทธจะทรงช่วยให้เราทำส่ิงท่ีถูกต้อง พระองค์ทรงเสือนเรา 
เก่ียวกับอันตรายควย 

การเตรึยม 1. ศกษา 1 นไฟ 4:1-6; 2 นไฟ 32:5 คำสอนและพันธสัญญา 8:2 โคยมการสวดอ้อนวอนควย 

2. เตรยมคำถามเก้าคำถามไวบนกระคาษแผ่นเล็กๆ สำหรับการเล่นเกมในบทเรยน โคยเอาคำถามเหล่า 
นี้ใส่ไวไนถุง 

3. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "เสือกทางท่ีถูก,, (เพลงเด็กหน้า 82) และเพลง "พระวิญญาณ 
บริธุโท?' (เพลงเด็กหน้า 55) เน้ือเพลงเหล่าน้ีมอยู่ตอนท้ายของคู่มอน้ี 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. พระกัมภิรมอรมอน และคำสอนและพันธสัญญา 
ข. ผาเช็คหน้าหรอผาเป็นฝืน สำหรับไชผูกตา 
ค. ปากกาเขยนกระคาน กระคาน และแปรงลบกระคาน 
ง. รูปภาพ 3-52 คุณพ่อกำลังหยุคม้าเพื่อช่วยชวิตลูกชายของเขา และรูปภาพ 3-53 การสวดอ้อน-

วอนของคาโรไลนา 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไคกระต้นให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

พระวิญญาณบริสทธ๋ิทรงกระฅนเตอนเรา 
ให้เสือกเด็กหน่ึงคนช่วยท่านสำหรับกิจกรรมต่อไปน้ี: 
ให้เด็กคนหน่ึงยืนอยู่ใกล้ ๆ กับประตู ผูกตาเขา และบอกเขาให้เดินไปหาเก้าอ้ีและน่ังลง โดยไม่ต้อง 
ไห้ความช่วยเหลอใด ๆ กับเขา (อย่างไรก็ตาม ท่านต้องทำให้แน่ใจว่า เขาจะไม่ทำให้ตัวเอง หรอคนอ่ืน 
บาดเจ็บ) 
ให้ทำแบบเดิมอกครงหน่ึง แต่คราวน้ีให้เด็กคนท่ีผูกตาไครับความช่วยเหลอจากเด็กอกคนหน่ึงซ่ึงจะเป็น 
คนบอกทางให้เขา 

ให้เอาผ้าท่ีผูกตาออกแล้วให้เขาน่ังลง 
• ทำไมจงงายขื้นสำหรับ (บอกช่ือเด็กคนท่ีไค้รับการผูกตา) ที่จะหาเก้าอี้ในรอบที่สองนี้? 

ข้อแนะนำในการ 
ดำเนินบท!'รยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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การสนทนา 
โดยใช้กระคาน 

พระคมภร์ รูปภาพ 
และเร่ืองเล่า 

เขยนคำว่า ช่วย บนกระคาน อ่านคำนี้ให้กับเด็ก ๆ และอธิบายว่า เม่ือใครสักคนหน่ึงไค้รับความช่วย 
เหสือ บุคคลนี้นมักจะไค้รับการแนะนำทาง หรอไค้รับการบอกว่าจะทำอย่างไร หรอจะพูคอะไร 
อธิบายว่า พระปีคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์รูว่าพวกเราตองการความช่วยเหลอและการนำทางจาก 
พระองค์ท้ังสอง พระองคํจงทรงสัญญากับเราท่ีจะส่งบุคคลหน่ึงให้กระค้นเตอนเรา 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 8:2 ให้เด็ก ๆ ฟิง แล้วแสคงรูปภาพ 3-53 การสวดออนวอนของคาโร-
ไลนา และให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโคยใช้คำพูคของพ่านเอง ะ 

คาโรไลนาเป็นเด็กหญิงเล็ก ๆ อาศัยอยู่ในประเทศสวิเคน เธอและน้องชายคนเล็กช่ืออริคฺจะไปไหน 
มาไหนค้วยกันเสมอ คาโรไลนาจะดูแลน้องของเธอเพราะเธอรักเขา อริคมอายูไค้ส่ีขวบ เน่ืองจากบ้าน 
ของพวกเขาไม่ไกลจากมหาสมทรมากนัก จงมเรอมากมายมาจอดท่ีพ่าเรอท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ บางครง 
แอไค้บรรทุกอาหารหรือเคร่ืองจักร คุณพ่อของคาโรไลนาและอริคทำงานบนเรอเหล่านี้ 

วันหนึ่ง ขณะท่ีเด็ก ๆ ยืนอยู่บนเนินเขากำลังมองดูเรอใหญ่ที่ค่อย ๆ เคล่ือนตัวออกไปในน่านน้ําอย่าง 
ช้า ๆ คาโรไลนาไค้พูคข้ืนว่า "อริค เราลงไปจากเนินเขาน้ีและไปดูพวกผู้ชายขนของลงจากเรือกันเถอะ 
มันใหญ่มากนะ ไปดูว่าพวกเขาขนอะไรมา คุณพ่อไม่ว่าอะไรหรอกหากเราจะไปดูพวกผู้ชายทำงาน 
โคยไม่ไปเกะกะทางของพวกเขา เราเพยงแต่น่ังบนลังใบใหญ่เพ่ือดู พวกเขาเพ่าน่ัน แล้วเราก็จะเห็น 
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ" 
อริคจับมอของคาโรไลนาค้วยความดใจแล้วพากันว่ิงลงเนินเขาไปค้วยกันแต่เม่ือมาถงท่ีเชิงเขาพวกเขา 
คิคว่ามันคงจะสนุกกว่าหากจะเดินไปตามรางรถไฟและทางนี้ก็จะไปยังชายทะเลไค้เร็วกว่ามาก 
ในขณะท่ีกำลังเดินไปตามรางรถไฟน่ัน คาโรไลนาเห็นคอกไมัท่ีข้ึนเองตามริมทางเธอจงปล่อยมอจาก 
อริคเพ่ือเธอจะสามารถเก็บคอกไม้เหล่าน่ัน 
อริคจงกระโคคโลคเค้นล่วงหน้าเธอไปก่อน เขากระโดดระหว่างไม้หมอนอย่างระมัคระวัง เขาชอบที่ 
จะเล่นเช่นน้ีเหมอนกับเป็นเกมอย่างหน่ึง ทันใคนั่น คาโรไลนาก็ไค้ยนเสียงรัองค้วยความเจ็บปวด 
คาโรไลนาหันไปดูว่าเกิคอะไรข้ึน อิริครองออกมาว่า ''คาโรไลนา! คาโรไลนา! ขาของผมติค ผมเอามัน 
ออกไม่ไค้!', 

คาโรไลนาท้ิงคอกไม้แล้วว่ิงไปช่วยน้อง พอไปcvafiริคก็เร่ิมรัองไห้ค้วยความเจ็บปวดและค้วยความกสัว 
คาโรไลนาคงแขนของเขา คงแล้วคงอก พยายามท่ีจะคงให้เทัาหสุคออกจาก^น่ันให้ไค้ แต่เธอก็ไม, 

สามารถทำไค้ เธอกอดท่ีเอวน้องแล้วพยายามคงน้องออกมา น้องชายของเธอกริครัองเนื่องจากเทัาของ 
เขาไค้รับความเจ็บปวค ยิ่งคาโรไลนาออกแรงคงหรือธุคมากเท่าไร อิริคก็ยิ่งเองคงมากขึ้นเท่านั่น ใน 
ที่สุคคาโรไลนาไค้พูคว่า ''อริค พี่คงเอาเทัาของน้องออกมาไม่ไค้ พี่ค้องไปหาใครสักคนหนื่งให้มาช่วย 
เคยวพ่ีจะกลับมานะ'' 
เธอเร่ิมว่ิงไปตามทางรถไฟ แต่เม่ือเธอไปถงตรงทางโค้ง เธอมองเห็นรถไฟกำลังว่ิงมาแต่ไกล คาโรไฉนา 
รูว่าเธอไม่มเวลาพอที่จะไปขอความช่วยเหลอเพราะในอกสองสามนาทิรถไฟก็จะไปถงที่น้องชาอของเธอ 
อยู่และคนขับรถไฟคงจะไม่เห็นน้องชายของเธอทันพอท่ีจะหยูดรถไฟไค้ 
• คาโรไลนาจะทำอย่างไร? 

คาโรไลนาหันกลับแล้วว่ิงไปท่ีอริค เธอตกใจมาก และในขณะท่ีเธอคงเทัาของอริคอกครงหน่ืงเธอไค้ 
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การสนทนา 

เพลง 

เร่ืองเล่า แลร 
การสนทนา 

สวดออนวอนส้ัน ๆ เพ่ือขอความช่วยเหลอ "พระบิคาบนสวรรค์ของเรา โปรดช่วยลูกด้วย ลูกไม่ร้ว่าจะ 
ทำอย่างไรค โปรดช่วยลูกด้วย!" 
ทันไคนั้นเอง คาโรไลนาคิดว่าเธอไค้ยินเสียงเรยบ ๆ พูดว่า "แก้เชือกผูกรองเท้าออกซิ"เธอรบแก้เชิอก 
ผูกรองเท้าของอริคออกค้วยมอที่สั่นเทาแม้ว่ารองเท้าของน้องจะติดแน่นไตไม้หมอนแต่เมื่อคาโรไลนา 
ออกแรงคงอย่างแรงเท้าของอริคก็หลุคออกมา เขาล้มทับเธอ ขณะท้ังสองล้มลงท่ีพ้ืนดิน พวกเขากระโดด 
ออกไปจากทางรถไฟ แล้วรถไฟก็ว่ิงผ่านทางโก้งและล่งเสียงก้องผ่านพวกเขาไป 

หลังจากท่ีรถไฟไค้ผ่านไปแล้ว อริคเร่ิมร้องไห้"โอ ดูรองเท้าของผมซิครับ!" รองเท้าถูกบคขย้ีจนเสียหาย 
หมด คาโรไลนาจับมันขยับไป ขยับมาจนสามารถคงเอามันออกมาไค้ คาโรไลนากอคอริคแล้วพูคว่า 
"ไม่เป็นไรหรอกอย่าห่วงเร่ืองรองเท้าเลย ขอให้ขอบพระทัยพระบิคาบนสวรรค์ท่ีไค้ทรงตอบคำสวดก้อน-
วอนของพ่ีก็พอแล้วพ่ีไม่ร้ว่าจะทำอย่างไรหากพระองค์ไม่ไค้ทรงช่วยพ่ี" 
คาโรไลนากอคน้องชายของเธอ คใจท่ีเธอสามารถช่วยชวิตของเขาไค้ แล้วก็เดินจูงมอกันแน่น พวกเขา 
เดินไปค้วยกันเพ่ือท่ีจะบอกคุณพ่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงตอบคำสวคออนวอนของคาโรไลนาท่ีทูล 
ขอความช่วยเหลอจากพระองค์โคยผ่านทางพระวิญญาณบริสทธิอย่างไร 
• ใครช่วยคาโรไลนา? 
• พระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยคาโรไลนาให้ช่วยชวิตน้องชายของเธออย่างไร? 

ชี้ให้เห็นว่า พระวิญญาณบริสทธิทรงช่วยผู้คนในวิธท่ีแตกต่างกัน ส่วนมากพระองค์จะตรัสในความคิคของ 
เรา เม่ือพระองค์ทรงทำเช่นน เราจะไค้รับความร้สีก หรอความนิกคิดท่ีจะช่วยให้เราร้ว่าควรจะทำอย่างไร 
อย่างไรก็ตาม บางครงผู้คนมักจะไค้ยนเสียงท่ีพูคจริง ๆ พูคกับพวกเขาและให้ความช่วยเหลอพวกเขา 

ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลงกับเค็ก ๆ ในเพลง "พระวิญญาณบริสทธิ' (เพลงเด็กหน้า 55) 

พระวิญญาณบริลุ[ทธ๋ิจะทรงช่วยเราทำส่ิงท่ีถูกตอง 
ขอให้เด็ก ๆ หัเงเรื่องของนิดและเบิ้มต่อไปนี้ เพ่ือดูว่าพระวิญญาณบริสทธ่ึใค้ทรงช่วยพวกเขาให้ทำส่ิง 
ที่ถูกตองไค้อย่างไร 

ในช่วงเร่ิมค้นของฤดูร้อนปีหน่ึง เพ่ือนคนหน่ึงของนิคไค้เชิญเธอให้ไปว่ายน้ัาค้วยกัน ก่อนที่จะไปนิดได้ 
ลองสวมชุดว่ายนาของเธอท่ีเคยใชเม่ือปีท่ีแล้ว เธอตองแปลกใจมากท่ีเห็นว่าเธอโตข้ืนอย่างมากและทำให้ 
ชุคว่ายนํ้านั้นไม่ได้ปกปิดร่างกายของเธอมากพอและมันดูไม่สภาพ 
นิดรวำเพื่อนกำลังรอเธออย่และเธอก็ค้องการที่จะวิ่งอย่างรวดเร็วไปยังบานของเพื่อนเพื่อเล่นกันอย่างไรก็ 
ตาม ความคิคท่ีเข้ามาในจิตใจของเธอทำให้เธอตัคสินใจว่าจะทำอะไร เธอได้รับการเสือนว่าพระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูทรงค้องการให้เธอแต่งตัวสภาพหากเธอไปบานเพ่ือนโดยใส่ชุดว่ายน้ัาเช่นน้ี เธอ 
จะร้สีกไม่สบายใจกับครอบครัวของเพ่ือน เธอร้ว่าเธอควรแต่งตัวให้แตกต่างไปจากน้ี 
นิครบตามหาพี่สาวของเธอและถามว่ามชุคว่ายนื้าที่เหมาะสมที่เธอสามารถยมได้ไห้ พวกเธอได้พากัน 
ก้นหาและพบว่าชุคเดิมของพี่สาวชุคหนึ่งเหมาะสมกับนิคพอด นิดขอบคุฌพี่สาวของเธอ เธอรบสวมอย่าง 
รวดเร็วแล้วว่ิงไปยังบานของเพ่ือน คใจท่ีเธอไค้เสือกทำส่ิงท่ีถูกค้อง 

• พระวิญญาณบริสทธิ1!คทรงช่วยนิดให้ทำส่ิงท่ีถูกตองอย่างไร? 
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บทที่ 31 

เร่ืองเล่า แลร 
การสนทนา 

แหวน ลสค. 
เพลง 

รูปภาพ และเร่ืองเล่า 

เบ้ิมและเพ่ือนของเขาชอบเล่นฟตบอลมาก พวกเขาเล่นพ่ตบอลท่ีโรงเรยน ดูรายการฟตบอลทางโทรทัศน์ 
และซ้ือนิตยสารฟุตบอลอ่านเก่ียวกับทิมท่ีพวกเขาช่ืนชอบ พวกเขาชอบดูเกมการแข่งขัน และพูคคุยกันถง 
ความต่ืนเต'นของการเล่นน้ัน 

เกมชิงชนะเลิศกำลังจะเร่ิมมข้ืนเบ้ิมรูว่ามันจะเป็นเกมท่ีน่าต่ืนเค้นมากและเขาค้องการท่ีจะดูมันแต่รายการ 
แข่งขันจะถ่ายทอคในวันอาทิตย์และเป็นเวลาเคยวกันกับการประชุมของโบสถ์ 
เพ่ือนของเขาตัดสินใจท่ีจะอยู่บ้านและดูรายการกับคุณพ่อของพวกเขา เบ้ิมไค้รับเชิญให้ไปครายการ 
ถ่ายทอคเกมนี้กับพวกเขาเหล่านั้นแต่เขาเสิกว่าเขาไม่ควรขาคการประชุมของโบสถ์ 
ต่อมาเขาก็เริ่มคิคว่ามันคงจะไม่เป็นไรหากเขาจะอยู่บ้านและดูการแข่งขัน "อย่างไรเสีย" เขาคิค "ฉันก็ยัง 
สามารถไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว แต่การแข่งขันชิงชนะเลิศมเพยงแค่ครงเคยวเท่าน้ันในหน่ึงปี 
แน่นอนว่า มันคงไม่เป็นไรหากฉันจะขาคการไปโบสถ์ลักครงหนึ่ง" 
เขาเกือบจะขาคโบสถ์เน่ืองจากความคิคเช่นน้ันท่ีเขัามาในจิตใจของเขา "พระบิคาบนสวรรคและพระ 
เยซูคริสต์ทรงค้องการให้ฉันทำอะไร?" 

เม่ือเบ้ิมไค้ตอบคำถามน้ีเขารัว่าการเสือกของเขาควรจะเป็นอย่างไรเขาจะค้องไปโบสถ์ 

• หนูคิคว่าใครไค้ช่วยเบ้ิม? 
• พระวิญญาณบริลฑธ!ค้ช่วยเบ้ิมอย่างไร? 
อธิบายว่า พระวิญญาณบริธุrทธิโค้ทรงกระค้นนิคใหแต่งกายใหสภาพ และทรงกระตุ้นเบ้ิมให้ไปโบสถ์ 
เด็กทงสองทำตามการกระตุ้นเสือนและรักษาพระบัญญัติ ชี้ให้เห็นว่า พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงกระตุ้น 
เตอนเรา และเราควรจะทำตามพระองค์โคยการเสือกส่ิงค 

เสือนเค็ก ๆ ว่าการสวมแหวน ลสค. สามารถช่วยพวกเขาให้จคจำท่ีจะเสือกส่ิงค 
ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "เสือกทางท่ีถูก" (เพลงเค็กหน้า 82) 

เราไดรับพรเม่ือเราเช่ือฟังการกระฅนเฅอนของพระวิญญาณบริอุ[ทธ๋ิ 
อธิบายว่า เราจะไค้รับพรอย่างมากเม่ือเราฟิงและเช่ือการกระค้นเสือนของพระวิญญาณบริธุๆาธิ 
แสคงรูปภาพ 3-52 คุณพ่อกำลังหยุคม้าเพึ่อช่วยชิวิตของลูกชายของเขา เล่าว่าพระบิคาบนสวรรค์ไค้ทรง 
ให้พรบรูซ อาร'. แมคคองก็และคุณพ่อของเขาอย่างไรซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากคุณพ่อของเขาเช่ือหัเงการ 
กระตุ้นเสือนของพระวิญญาณบริสุทธะ 

"เร่ืองหน่ึงท่ีข้าพเจ้าจำไค้ในสมัยท่ีเป็นเด็ก ก็คอเรื่องการขี่ม้าในสวนแอปเปิล ม้าตัวนั้นเป็นม้าที่เชื่องมาก 
และไค้รับการแกมาอย่างค ข้าพเจ้าเสกสบายใจเมื่อไค้นั่งบนอานของมัน 
แต่วันหน่ึงไค้มบางส่ิงบางอย่างน่าตกใจเโพบน ม้าไค้วิ่งเตลิคไปในสวนผลไม้ ข้าพเจ้าถูกกิ่งไม้ไ]คตกลง 
จากอานและขาข้างหน่ึงไค้เล่ือนไหลเข้าไปในโกลนช้ีไปท่ีโกลนในรูปภาพ 
"ข้าพเจ้าแขวนห้อยติคอย่างล่อแหลมอยู่กับสายหนังท่ีเกอบจะขาค สายหนังน้ีพวกคาวบอยใชผูกกับอาน 
ของเขา นั้าหนักตัวของข้าพเจ้าน่าจะทำให้สายหนังนั้นขาค แต่ถงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายังคงห้อยอยู่ 
ชั่วขณะหนึ่ง หากปล่อยให้มันว่ิงไปอิกลักหน่ึงหรอสองช่วงตัว ม้าที่ส์นตระหนกตัวนี้จะทำไห้สายบังเหิยน 
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ขาดหลุดจากมอข้าพเจ้าและจะทำให้ข้าพเจ้าไค้'รับความเจ็บปวดหรออาจถงตายไค้เน่ืองจากการถูกลากไป 
โคยมเท้าข้างหน่ืงของข้าพเจ้าติดอยู่ในโกลนน้ัน 

"ทัน'ใดน้ันม้าไค้,หยูดและ'ข้าพเจ้ารูสกว่าม,ใครคนหน่ืง,ไค้1จับบังเห็ยน1ไ 7แน่นและพยายามท่ีจะทำให้ม้าท่ีล่ํน 
เพราะต่ืนตระหนกน้ันสงบลง ซึ่งเกือบเป็นเวลาเคยวกันกับที่ข้าพเจ้าไค้ถูกฉคขื้นมาไว้ในอ้อมแขนของ 
คุณพ่อของข้าพเจ้า 
"เกิดอะไรข้ีนหรอ? อะไรไค้นำให้คุณพ่อมาช่วยชวิตข้าพเจ้าไค้ทันในเวลาเพยงเส้ียววินาทก่อนท่ีข้าพเจ้า 
จะล่ืนตกลงไปใต้กิบเท้าของม้าท่ีต่ืนตระหนกน้ัน 
"คุณพ่อของข้าพเจ้าไค้นั่งอยู่ในบ้านและอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิไค้กระซิบกับท่าน 
vว่ิงไปท่ีสวนผลไม้!, 

"โดยไม่ไค้ลังเลแม้แต่น้อย ไม่แม้แต่ท่ีจะคิคว่า ทำไม หรอท่ีจะคิดหาเหตุผลใด ๆ คุณพ่อของข้าพเจ้า 
ไค้ว่ิงไป พบว่าตนเองไปอยู่ในสวนผลไม้โดยไม่เว่าทำไมจงค้องไปอยู่ท่ีน่ัน ท่านไค้เห็นม้าวิ่งไปและ 
คิคว่า ฉันต้องหยูคม้านี้ 

"และท่านไค้ทำเช่นน้ันและพบว่ามข้าพเจ้าอยู่ท่ีน่ัน และท่านก็ไค้ช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากการไค้รับ 
บาดเจ็บท่ีอันตรายหเอแม้แต่ความตายท่ีอาจเป็นไปไค้" (Bruce R. McConkie, "Hearken to the 
Spirit" Friend, Sept 1972, p. 10) 

การสนทนา • พระวิญญาณบริสุทธิ^ค้ทรงรักษาชวิตของ บรูซ อาร'. แมคคองก็จากการไค้รับบาดเจ็บท่ีอันตราย 
อย่างไร? 

• จะเกิดอะไรข้ืนไค้หากคุณพ่อของบรูซ ไม,ไค้เช่ือฟิงอย่างรวดเร็วต่อเสียงกระซิบของพระวิญญาณ? 
(อธิบายว่า ต่อมาบรูซ อาร์. แมคคองกิไค้รับการเรยกให้เป็นสาวกเจ็ดสิบและต่อมาเป็นอัครสาวก 
สิบสอง ซึ่งเราเกือบจะไม่ไค้มผู้นำที่สำคัญเช่นนี้) 

• ประสบการณ์เช่นน้ีลกมารถทำให้ประจักษ์พยานของบุคคลเข้มแข็งข้ีนไค้อย่างไร? ทำไม? 
บอกเค็ก ๆ ว่าบางคเงเราอาจไม่เห็นพรที่มาจากการเชื่อฟิงต่อการกระต้นเตอนของพระวิญญาณไค้ ใน 
ทันททันใด แต่เราสามารถแน่ใจไค้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราจะไค้รับพรหากเราเช่ือฟ้!งการกระต้นเตอน 
ของพระวิญญาณท่ีมต่อเรา 
สรุป 

เกมคำถาม เชิญเด็ก ๆ ให้ผลัดกันเสือกคำถามจากถงท่ีท่านไค้เตรยมแล้วให้ตอบคำถามน้ัน ท่านอาจต้องอ่านคำถาม 
ออกเสียงดังสำหรับเด็กเล็กโดยการใช้คำถามต่อไปน้ี ให้เขยนคำถามของท่านเพ่ิมเติมหากเห็นว่าจำเป็น 
เพ่ือเด็กแต่ละคนจะไค้มโอกาสเสือกคำถามจากถูงน้ัน 
1. ที่จะกระตุ้นเสือนคนบางคนนั้นหมายความว่าอย่างไร? (ท่ีจะให้คำแนะนำหรอท่ีจะบอกคนบางคนว่า 

ต้องทำอะไร?) 
2. ใครจะเป็นคนกระต้นเสือนเรา? (พระวิญญาณบริสุทธิ) 

3. พระวิญญาณบริสุทธิจะกระต้นเสือนเราอย่างไร? (พระองค์ทรงกระตุ้นเสือนเราโดยการให้ความคิด 
หรอความรูสิกโดยการพูดกับเรา) 
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บทท 26 

4. พระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยเราอย่างไร? (พระองค์ทรงช่วยเราให้รู้ถงส่ิงท่ีถูกค้องท่ีค้องทำ) 
5. พระวิญญาณบริลุmi'ทรงช่วยนิดอย่างไร? (พระองค์ทรงกระตุ้นเสือนเธอให้แต่งกายให้สภาพ) 

6. พระวิญญาณบริลุฑธิทรงช่วยเบ้ิมอย่างไร? (พระองค์ทรงกระต้นเขาให้ทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เขาทำ-คอการไปโบสถ์) 

7. พระวิญญาณบริสทธิทรงกระต้นเตอนคาโรไลนาให้ทำอะไร? (ให้แก้เชอกผูกรองเทาของน้องชาย 
เธอออกเพ่ือท่ีเธอจะสามารถคงเท้าของเขาออกไค) 

8. บรูซ อาร์. แมคคองกตอนท่ีเป็นเค็กไต้รับพรเน่ืองจากบิคาของท่านไค้หัเงและเช่ือฟิงการกระต้นเตอน 
ของพระวิญญาณบริสุทธิอย่างไร? (เขาไค้รับการคุ้มครองให้ปลอคภัยจากการไค้รับบาคเจ็บหรอ 
ความตาย) 

9. เราควรทำอะไรเม่ือเราไค้รับการกระต้นเตอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ? (หัเง เชื่อฟิง และเสือกส่ิงท่ี 
ถูกค้อง) 

ประจักษ์พยาน แสคงความกตัญญของท่านสำหรับการกระต้นเตอนของพระวิญญาณบริลุโทธิในชวิตของท่านหากไค้รับ 
การนำจากพระวิญญาณให้ท่านแบ่งปีนประสบการณ์ส่วนบุคคลถงเร่ืองท่ีพระวิญญาณบริสุทธเค้กระต้น 
เสือนให้ท่าน หรอกระต้นเสือนคนบางคนท่ีท่านรู้จัก 
อธิบายว่า พระวิญญาณบริลุ[ทธิจะไม่กระต้นเสือนเราให้ทำอะไรก็ตามท่ีผิค พระองค์จะทรงช่วยเราให้ทำ 
สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราทำ 

หลักแห่งความเช่ือ ให้เด็ก ๆ พูดหลักแห่งความเชื่อขอแรก 
เสือนเด็ก ๆ ว่า ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธเป็นของขวัญท่ีพิเศษท่ีเราไค้รับหลังจากท่ีเราไค้ 
รับบัพติศมาและไค้รับการยืนยัน 
ขอให้เด็กคนหน่ืงสวดอ้อนวอนปีคโดยการสวดอ้อนวอนแสดงความกตัญณูสำหรับการกระตุ้นเสือนของ 
พระวิญญาณบริธุ[ทธิไเนะนำให้เขาพูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ช่วยสมาชิกแต่ละคนในห้องเรยนให้รู้จัก 
และเข้าใจถงการกระตุ้นเสือนของพระวิญญาณบริสุทธิเม่ือเขาไค้รับการกระตุ้นเสือนน้ีน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในช้ันเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู,,เวลาชั้นเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้เด็กฟิงเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับเอ็ณคอร์ โธมัส เอส. มอนสน ะ 

นานมาแล้ว เอ็ลเดอร์ มอนสันและภรรยาของท่านไค้ถูกศาสดาส่งไป โดยให้ไปเย่ียมหมู่เกาะซามัว 
ในขณะท่ีพวกท่านอยู่ท่ีน่ัน พวกท่านไค้ไปเย่ียมช้ันเรยนของเด็ก ๆ ผูทอาศัยอยู่ในหมู่บานชานวยดู 
เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์มอนสันต่างก็ไค้พูดกับช้ันเรยน หลังจากท่ีพวกท่านไค้พูดเสร็จแล้วคุณครูของช้ัน 
เรยนไค้ประกาศช่ือเพลงปิดความคิดไค้เข้ามาส่จิตใจของประธานมอนสันท่านไค้รับการกระตุ้นเสือน 
เป็นส่วนตัวท่ีจะทักทายกับเด็ก ๆ แต่ละคนซ่ึงมถง 247 คน 
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อย่างไรก็ตามเม่ือฟานไค้มองดูท่ีนาฬิกา ท่านก็รูว่าเวลากำลังจะหมดและนั่นจะทำให้ท่านไม่มเวลาพอ 
ที่จะทักทายเด็ก ๆ แต่ละคนไค้ 

ท่านพยายามที่จะเลิกคิดเรื่องการทักทายเด็กเหล่านี้เสียแต่ก็ไม่สามารถลมไค้ 
ก่อนการสวดอ้อนวอนปีค ท่านไค้รับการกระค้นเสือนอกครงหนึ่งที่จะใช้เวลาสำหรับจับมอกับเด็ก 
แต่ละคน 
ในท่ีสุคท่านไค้หันไปท่ีคุณครูและพูคว่า "ข้าพเจ้าค้องการอย่างมากท่ีจะจับมอกับเด็กชายเด็กหญิงแต่ละ 
คน พอจะเป็นไปไค้ไหมครับ?" 
คุณครูยิ้มและใ51คเป็นภาษาชามัวกับเด็ก ๆ พวกเด็ก ๆ ไค้พยักหน้าอย่างกระสือรอรนเป็นเชิงเห็นค้วย 
ครูไค้บอกเอ็ลเดอร์มอนลันว่าทำไมเด็ก ๆ จงย้ิมกัน คอเม่ือคุณครูรูว่า ประธานของศาสนาจักรฯ ไค้ 
ขอให้อัครสาวกสิบสองคนหน่ึงไปเย่ียมพวกเขาในซามัว คุณครูก็ไค้บอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาควรจะ 
สวคอ้อนวอนอย่างจริงใจและมศรัทธาอย่างท่ีผู้คนในพระคัมภร์มอรมอนและพระคัมภืรไบเบิลม จะ 
ทำให้อัครสาวกมาเยี่ยมหมู่บ้านของพวกเขาและท่านจะไค้รับการกระค้นเสือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ 
ที่จะจับมือกับเด็กแต่ละคน (See Thomas ร. Monson, "Talofa L a v a , " M a y 1972, pp. 
12-13) 
• อะไรกระตุ้นเสือนเอ็ลเคอรมอนลัน? 

• พระวิญญาณบริธุ(ทธิกระตุ้นเสือนเอ็ลเคอร์มอนลันอย่างไร? 

ชี้ให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิกระตุ้นเสือนผู้คนในวิธที่แตกต่างกัน ส่วนมากพระองค์จะตรัสใน 
ความคิคของเราดังเช่นท่ีพระองค์ทรงกระทำต่อเอ็ณคอรมอนลัน 
อธิบายว่า เน่ืองจากเอ็ลเดอร์มอนลันไค้ทัเงการกระตุ้นเสือนหรอคำแนะนำของพระวิญญาณบริสุทธิ 
ท่านจึงสามารถทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้ท่านทำ 

2. ให้เด็ก ๆ เล่าถึงประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงในชิวิตของพวกเขาเอง เม่ือพวกเขารูสีกว่าไค้รับการ 
นำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ 
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อายุเ เห่งความรับผิดชอบ บทที ่ 

จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าอายูแปดขวบเป็นอายูท่ีพวกเขาเร่ิมมความรับผิดชอบสำหรับการกระทำของ 
พวกเขา 

การเตรืยม 1. ศกษาแอลมา 23 และ 24 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. นำเงินมาจำนวนหนงเพื่อใช้ในการเล่นบทบาทสมมต ิหรอเล่นหาเงิน 
3. เตรยมรองหรอพูคคำจากเน้ือเพลง "กล้าทำส่ิงลูก" (เพลงเด็กหน้า 79) เน้ือเพลงมอยู่ตอนทำยของ 

คู่มือนี้ 

4. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น ะ 
ก. พระคํมภร์มอรมอนสำหรับเด็กแต่ละคนท่ีสามารถอ่านได้ 
ข. ของใช้สำหรับเด็กทารก เช่น รองเท้า หมวก หรอเส้ือกันหนาว 
ค. ทางเสือก (ใช้กิจกรรมน้ีเฉพาะเม่ือฟานเห็นว่ามันจะมประโยชน์มากพอและท่านสามารถเตรยม 

สิ่งของต่อไปนี้โคยไม่สิ้นเปลองมากนัก) หนังสือหน่ึงเล่ม ลูกบอลหนึ่งลูก และถุงใส่ลูกกวาด 
หรออาหารอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ง. ปากกาเขยนกระคาน กระคาน และแปรงลบกระคาน 
จ. รูปภาพ 3-54 ผู้คนชาวแอนไท-นไฟ-ลไฮไค^งคาบของพวกเขา (62565; ชุดภาพพระกิตติคุณ 

311) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เม่ือเราอายครบแปดขวบ เรามืความรับผิดชอบ 
ชูสิ่งของเครื่องใช้สำหรับทารกที่ท่านได้นำมาขี้นให้ดู 
• สิ่งของเหล่านี้มอะไรที่เหมาะสมกับพวกหนูบ้าง? (ท่านอาจให้เด็กบางคนลองพยายามท่ีจะสวมใส่ 

เคร่ืองใช้เหล่าน้ีพวกเขาก็จะตอบว่ามันไม่เหมาะสม) 
• ทำไมจงไม่เหมาะสม? (เพราะมันมขนาดเล็กมากเกินไป) 

ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่า ครงหน่ึงพวกเขาก็มขนาคตัวเล็กพอท่ีจะใช้ส่ิงของเหล่าน้ีได้ แต่ร่างกายของพวก 
เขาได้เติบโตขน อธิบายว่า พวกเขาก็มการเติบโตในด้านอ่ืนเช่นเคยวกันกับท่ีพวกเขาเติบโตทางร่างกาย 
เช่นความสามารถของพวกเขาท่ีจะทำส่ิงต่างๆ เช่นการแต่งตัวได้ด้วยตนเอง 
• เวลาน้ีหนูสามารถทำอะไรได้บ้างท่ีหนูไม่สามารถทำได้เม่ือหนูเป็นทารก? 

ขอแนะน็าในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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การสนทนา 

หลักแห่งความเช่ือ 

แหวนช้ันเริยน 

การนำเสนอของคร 

กิจกรรม 

อธิบายว่า สิ่งนี้แสคงว่า เด็ก ๆ ไค้เติบโตมากข้ีนและไค้เรยน!;มากข้ีน ตามปกติบุคคลท่ีไค้เรยนรูท่ีจะทำ 
สิ่งต่าง ๆ มากข้ีนเขาก็เป็นบุคคลท่ีมอายุมากพอท่ีจะ!'ว่า อะไรคอส่ิงถูกอะไรคอส่ิงผิค 
เสือนเด็ก ๆ ว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงพระปริชาญาณ พระองค์ทรงรูว่าเราจะเริยนรูอะไรถูกอะไรผิค 
เม่ือเราไค้เติบโตมากพอและไค้เรยนรูมากพอเก่ียวกับส่ิงท่ีถูกส่ิงท่ีผิค เรากลายเป็นคนท่ีมความรับผิคชอบ 
สำหรับการกระทำของเรา การเป็นคนมความรับผิคชอบหมายความว่า เราตองรับผิคชอบต่อการกระทำ 
ที่ผิคของเราและเราไค้รับพรสำหรับสิ่งที่เราไค้ทำถูก 

• อายุเท่าไรท่ีเราเร่ิมมความรับผิคชอบต่อพระบิคาบนสวรรค์สำหรับส่ิงท่ีเราทำ?(แปคขวบ) 
อธิบายว่า เน่ืองจากพระบิคาบนสวรรค์ทรงรูว่า เราโตพอท่ีจะรับผิคชอบสำหรับการกระทำของเรา 
พระองคจงทรงยอมให้ส่ิงสำคัญบางอย่างเกิคข้ีนเม่ือเราอายุไค้แปคขวบ 
• เม่ือเราอายุครบแปดขวบ เกิคเหตุการณ์ท่ีสำคัญอะไรข้ีน? (เราไค้รับบัพติศมา ดู คำสอนและพันธ-

สัญญา 68:27) 

• ทำไมการบัพติศมาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ? (เพราะเม่ือเราไค้รับบัพติศมาและไค้รับการยืนยัน เราไค้รับของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริธุ[ทธ และทำพันธสัญญากับพระบิคาบนสวรรค์ท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติ 
ของพระองค์) 

อธิบายว่า การไค้รับบัพติศมาไม่ไค้หมายความว่า เราจะไม่มทางทำความผิคอก มันหมายความว่าเรา 
โตพอท่ีจะรับผิคชอบสำหรับการเสือกของเรา เราโตพอท่ีจะ!ความแตกต่างระหว่างถูกและผิค 

• หลักแห่งความเช่ืออะไรท่ีบอกว่าเราค้องรับผิคชอบต่อบาปของเราเอง? (หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสอง 
ท่านอาจค้องการอธิบายคำไคคำหนื่งที่เด็ก ๆ ไม่เข้าใจ) 

ให้เด็ก ๆ ในช้ันเรยนพูดหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสองค้วยกันอกคร้ังหน่ืง ให้เด็กคนท่ีสามารถจำไค้พูค 
หลักแห่งความเช่ือข้อน้ีค้วยตัวเขาเอง 

เราฅองรับผิดชอบท่ืจะเลอกส่ิงท่ืถูกตอง 
• ตัวอักษรย่อบนแหวนของชั้นเรยนของเราย่อมาจากคำว่าอะไร? 
ให้เด็กพูดคำว่า "เสือกส่ิงค,, ซํ้า อธิบายว่า แหวนของพวกเขาสามารถช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักว่า พวกเขา 
กำลังโตพอที่จะเรยนรูถงความรับผิคชอบที่จะเสือกสิ่งค 

อธิบายว่า การเริยนรูท่ีจะเสือกส่ิงท่ีถูกตองจากส่ิงท่ีผิคเป็นช้ันตอนท่ีย่ิงใหญุ่ในการเติบโต พุระบิคาบน 
สวรรค์จะไม่ทรงบังคบเราให้ทำแต่ส่ิงท่ีถูกค้อง พระองค์ทรงให้อิสระเราท่ีจะเสือกระหว่างส่ิงท่ีถูกค้อง 
และส่ิงท่ีผิคเพ่ือตัวเราเองและท่ีจะรับผิคชอบต่อการรักษาสัญญาท่ีเราไค้ทำ พระองค์ทรงรูว่าโคยการม 
อิสรภาพที่จะเสือกเพื่อตัวเราเองเราจึงสามารถเติบโตและเรยน!ไค้ 
เขยน ลสด. บนกระดาน ให้เด็ก ๆ บอกท่านอิกคร้ังหน่ืงว่า ตัวอักษรเหล่านี้เป็นตัวุย่อของคำว่าอะไร 
แสดงความม่ันใจของท่านว่า เด็ก ๆ สามารถเรยนเไค้ว่าอะไรถูกอะไรผิคและเป็นคนท่ีมความรับผิคชอบ 
สำหรับการกระทำของพวกเขาไค้ 
แจกหนังสือท่ีท่านไค้นำมาให้เด็กคนหน่ืง หรอสองคน บอกพวกเขาว่า พวกเขาตองรับผิคชอบท่ีจะดูแล 
รักษามัน อธิบายให้เด็ก ๆ ในช้ันเรยนว่า เด็กสองคนน้ีจะรับผิดชอบในการดูแลหนังสือน้ีในระหว่างช้ัน 
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บทที่ 27 

เรยน หากมันหาย หรอฉกขาด หรอเสียหายอย่างอ่ืนใด พวกเขาจะต้องตอบคำถามของท่าน พวกเขาจะ 
รับผิดชอบต่อท่านสำหรับหนังสือนี้น 

เอาลูกบอลให้เด็กอกคนหน่ึง อธิบายว่า เด็กคนน้ีจะรับผิดชอบสำหรับลูกบอลเหมือนกับเด็กท่ีรับผิดชอบ 
ต่อหนังสือนั้น 

เอาลุงใส่ลูกอมหรออาหารอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมให้เด็กคนท่ีสาม ให้แน่ใจว่าไค้เสือกเด็กคนท่ีมความ 
สามารถพอท่ีจะดูแลให้ทำส่ิงน้ีไค้ค บอกเด็ก ๆ ให้แบ่งปีนลูกอมหรออาหารกับคนท่ีเหสือคนอ่ืน ๆ ใน 
ชั้นเรยนหลังจากการสวดอ้อนวอนปิด เด็กคนน้ีต้องรับผิดชอบในการถออาหารไ'flห้คจนกระท่ังถงเวลา 
ที่จะแบ่งปีนมัน 
• (ชื่อของเด็ก) สามารถเสือกท่ีจะกินลูกอมเหล่าน้ีหมดเสียเองคนเคิยวไหม? (ใช่ เด็กคนน้ีสามารถ 

เสือกท่ีจะไม่เช่ือทัเงคุณครูและกินมันหมดแทนท่ีจะเก็บไว'เพ่ือแบ่งปีนกัน) 

เน้นว่า เด็กคนน้ีมอิสระท่ีจะเสือกว่าจะทำอะไร แต่เด็กคนนต้องรับผิดชอบต่อการเสือกของเขา 
อธิบายว่า สิ่งนี้ก็คลายกับชวิตของเรา พระป็คาบนสวรรค์ทรงวางแผนท่ีจะให้การเสือกเป็นของเรา 
เราอาจเสือกส่ิงท่ีถูกหรอผิดไค้ เราอาจทำอย่างฉลาดหรออย่างเขลา แต่เราต้องรับผิดชอบสำหรับการ 
เสือกและผลของการเสือกของเรา 

เร่ืองจากพระคัมภร์ แสดงพระคัมภร์มอรมอน บอกเด็ก ๆ ว่า ผู้คนกล่มหนึ่งในพระคัมภร์มอรมอนไค้ทำการเสือกที่ยากมาก 
และพวกเขาไค้ตัดสินใจท่ีจะเสือกส่ิงท่ีถูกต้อง เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่าน ะ 

แอมันเป็นผู้สอนศาสนาผู้ถวายการอธิบายคำสอนของพระเยซูคริสต์ให้กษัตริย์ลาโมไน กษัตริย์ของชาว 
เลมันกล่มหน่ึง กษัตริย์ลาโมไนเช่ือคำสอนน้ีและไค้เปล่ียนใจเล่ือมใสในพระกิตติคุณ พระองค์ขอให้ 
ผู้คนของพระองค์หัเงคำของแอมันและพี่น้องของเขา กษัตริย์ลาโมไนทรงทราบว่า ชายเหล่าน้ีกำลังพูด 
ความจริง 
แอมันและพ่ีน้องของท่านไค้เดินทางจากเมืองหน่ึงไปยังอกเมืองหน่ึงและจากบ้านหลังหน่ึงไปยังบ้านอก 
หลังหน่ึงเพ่ือสอนตามบ้านของชาวเลมันชาวเลมันไม่รูจักกับพระกิตติคุณ และพวกเขาเป็นผู้คนท่ีช่ัวราย 
มาก ผู้คนมากมายเชื่อในคำสอนของแอมันและพี่น้องของเขา พวกเขาไค้กลับใจ พวกเขารูว่าพระคำของ 
พระเยซูคริสต์เป็นความจริง และพวกเขาต้องการกลับใจจากวิถทางท่ีช่ัวร้ายของพวกเขา 

ผู้คนเหล่านี้ไค้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อของพวกเขาจากชาวเลมันเป็น แอนไท-นไฟ-ลไฮ พวกเขาทำส่ิงน้ี 
เพ่ือแยกตัวพวกเขาออกจากชาวเลมันท่ีช่ัวร้ายผู้ไม,ไค้ทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ 
ก่อนที่ผู้คนเหล่านี้จะกลับใจ พวกเขาไค้ฆ่าผู้คนเป็นจำนวนมากค้วยคาบของเขา พวกเขาเสียใจในการ 
กระทำผิดของพวกเขาและต้องการท่ีจะกลับใจ พวกเขาเสือกท่ีจะสัญญากับพระบิคาบนสวรรค์ว่าจะไม่ 
ต่อสักันหรอยกดาบขื้นลูทนกับผู้ใดอิกเลย 

พระคัมภร์ อธิบายว่า ผู้คนเหล่านี้ไค้ทำการตัคสินใจอกอย่างหนึ่งค้วย ให้เด็กๆ อ่านตามในขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 24:17-18 
• การเสือกอะไรท่ีชาว แอนไท-นไฟ-สีไฮไค้ตัคสินใจเสือก? (พวกเขาเสือกท่ีจะฝืงคาบของพวกเขา 

ไ'flต้ดิน) 

• ทำไมพวกเขาจงทำสิ่งนี้? (เพราะพวกเขาทำพันธสัญญาหรอสัญญาว่าจะไม่ฆ่าใครอิกเลย) 
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รูปภาพและเรื่อง 

การสนทนา 
โดยใช้กระคาน 

เพลง 

สถานการณ์ 

การสนทนา 

แสดงรูปภาพ 3-54 ชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮ กำลังฝืงคาบของพวกเขา 
ให้เล่าเรื่องต่อ ะ 

หลังจากที่ชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮไค*เงคาบของพวกเขา ชาวเลมันท่ีช่ัวร้ายได้มาต่อสู้กับพวกเขา ชาว 
แอนไท-นิไฟ-ลไฮมการเสือกที่ยากแก่การตัดสินใจ พวกเขาอาจจะทำลายสัญญาท่ีได้ให้ไว้กับพระบิดา 
บนสวรรค์เสียและใช้คาบของพวกเขาต่อสู้หรอพวกเขาอาจจะตัดสินใจท่ีจะไม่ต่อสู้และอาจถูกฆ่าตายได้ 
พวกเขาตัดสินใจท่ีจะรักษาสัญญาท่ีจะไม่ใช้คาบต่อสู้อีก พวกเขาถูกฆ่ามากมายโดยชาวเลมัน เม่ือชาว 
เลมันเห็นผู้คนเหล่าน้ีไม่มอาวธและไม่ยอมต่อสู้ พวกเขาก็แปลกใจมาก พวกเขามากมายหลายคนได้ท้ิง 
คาบของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ตระหนักว่าพวกเขาได้ทำความผิดอย่างใหญ่หลวงในการฆ่าผู้คน 
ชาวเลมันจำนวนมากได้กสับใจและได้เช้าร่วมกับชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮ ในความชอบธรรม 

ชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮมความซ่ือสัตย์ต่อคำสัญญาของพวกเขาแม้เม่ือผู้อ่ืนได้พยายามฆ่าพวกเขา 

• ชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮได้รับผิดชอบอย่างไรสำหรับส่ิงท่ีพวกเขาได้ทำ? 
• หนูสามารถเรยนรูอะไรจากชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮเก่ียวกับการเสือกส่ิงด? 

เม่ืออายูแปดขวบ!รากลาย!ปีนผู้ท่ืสามารถรับผิดชอบต1อพระบิดาบนสวรรค์ 
เสือนเด็ก ๆ ว่า การเป็นคนรับผิคชอบหมายความว่า พวกเขารับผิคชอบต่อส่ิงท่ีพวกเขาได้ทำ 
เขยนคำว่า รับผิดชอบ บนกระคาน และใ{(คคำน้ีคัง ๆ ให้เด็ก ๆ พูดตาม อธิบายว่า เม่ือพวกเขาอายุ 
แปดขวบ พระบิดาบนสวรรค์เห็นว่าพวกเขาโตพอท่ีจะเร่ิมรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา 
ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง ในเพลง "กลาทำส่ิงถูก,, (เพลงเด็กหน้า 79) 

อธิบายให้เด็ก ๆ ฟิงว่า เม่ือพวกเขาอายุได้แปดขวบพวกเขาด้องรับผิดชอบ แต่ผู้ท่ีอายุยังไม่ครบแปดขวบ 
สามารถฟิกหัคท่ีจะรับผิดชอบเสียต้ังแต่เค้ียวน้ีโดยการช่วยคุณพ่อคณแม่ และรักษาสัญญาของพวกเขาท่ีได้ 
ทำต่อผู้อื่น ให้เล่าสถานการณตอไปน้ี (ฟานอาจต้องการให้เด็กคนหน่ึงแสดงท่าทางประกอบ) ะ 
แสร้งแสดงว่าคุณแม่ของหนูป่วยและขอให้หนูช่วยทำความสะอาดส่วนหน่ึงของบ้านแต่หนูต้องการเล่น 
ดังนั้นหนูจงวิ่งออกไปช้างนอกกับเพื่อน ๆ ของหนู 
เม่ือหนูเช้ามาช้างในบ้าน คุณแม่ได้ร้องเรยกหนูจากเตยงของเธอ และถามว่า "หนูได้ทำความสะอาดบ้าน 
ในส่วนท่ีคุณแม่ได้ขอให้ทำแล้วหรอยัง?" 

หนูตอบว่า ได้ทำเสร็จแล้ว และแล้วก็รบเก็บช้าวของสองสามอย่างให้เช้าท่ีในบริเวณท่ีหนูได้รับมอบ 
หมายให้ทำความสะอาดน้ีน 

อธิบายว่า เด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ได้มอบหมายงานให้ทำ นั้นหมายความว่า พวกเขาโตพอท่ีจะรับเอางาน 
ที่มอบหมายและรับผิดชอบพอที่จะทำงานนั้นได้ 
• เม่ือหนูกลับจากปฐมวัย จากบ้านของเพ่ือน หรอจากโรงเรยน เคยไหมท่ีคุณพ่อหรอคุณแม่ได้ถามว่า 

"บอกพ่อซิ (หรอบอกแม่ซิ) ว่าวันนี้หนูได้ทำอะไรบ้าง?" 

ชให้เห็นว่า เม่ือเด็ก ๆ รายงานกับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาและบอกท่านถงส่ิงท่ีพวกเขาได้ทำ เด็ก ๆ 
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บทที่ 31 

หลักแห่งความเช่ือ 

กิจกรรม 

การสนทนา 

ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา คุณพ่อคุณแม่รักลูก ๆ  ของท่าน นี่คอเหตุผลว่า ทำไม คุณพ่อ 
คุณแม่จงต้องการรูว่า ลูก ๆ ของพวกเขาทำอะไรท่ีบ้าน ที่โรงเรยน และท่ีท่ีพวกเขาเล่นกัน 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราด้วยเช่นกัน และทรงเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเรา พระองค์ทรงต้องการ 
ให้เรารายงานและรับผิดชอบต่อพระองค์สำหรับส่ิงท่ีคท่ีเราได้ทำ เม่ือเราทำส่ิงท่ีไม่ค-เช่นการขโมย การ 
โกหก หรอการทำรายคนอ่ืน-หลังจากท่ีเราอายูครบแปคขวบ สิ่งเหล่านี้เรยกว่า บาป ให้ช้ันเรยนพูค 
หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสองด้วยกันอกครงหนง 

ชไปท่ีคำว่า รับผิดชอบ ที่อยู่บนกระคานและถามเด็ก ๆ ให้พูคคำน้ีออกเสียงคัง บอกพวกเขาว่าพวกเขา 
กำลังเตรยมตัวที่จะรับผิคชอบต่อพระบิคาบนสวรรค์เพราะเมื่อพวกเขามอายูแปคขวบพวกเขามอายูมาก 
พอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบและรูว่าอะไรถูกอะไรผิด 
สรป 

ถามเด็ก ๆ เพ่ือช่วยพวกเขาให้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบอะไร และว่าคนอ่ืนจะต้องรับผิดชอบ 
อะไร ให้พวกเขาตอบคำถามด้วยกัน 
1. ใครต้องรับผิดชอบท่ีจะสอนหนูให้สวดอ้อนวอน? 

2. ใครต้องรับผิดชอบท่ีจะพูดคำสวดอ้อนวอนของหนู? 
3. ใครต้องรับผิดชอบท่ีจะสอนหนูในช้ันเรยนปฐมวัย? 
4. ใครต้องรับผิดชอบท่ีจะเรยนส่ิงท่ีคุฌครูปฐมวัยจะสอน? 
5. ใครต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของหนูในช้ันเรยนปฐมวัย? 
6. ใครต้องรับผิดชอบท่ีจะทำส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้หนูทำ? 
7. ใครต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาพันธสัญญาของการบัพติศมา? 
ให้เด็ก ๆ บอกหลาย ๆ วิธที่พวกเขาต้องรับผิดชอบหรอจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งนี้อาจรวมถงการเป็น 
คนมเมตตาต่อเพ่ือน ๆ การพูดความจริง การเป็นคนสุภาพ การไปร่วมการประชุมของศาสนาจักรฯ การ 
หลกเล่ียงแอลกอฮอล์ ยา และ ยาสูบ หรอการรักษาสัญญาท่ีพวกเขาได้ทำ 
ให้เด็ก ๆ ที่ท่านได้ฝากหนังสือและลูกบอลกับพวกเขารับผิดชอบต่อท่านสำหรับการกระทำของพวกเขา 
กับสิ่งของเหล่านน ให้พวกเขาคนส่ิงของเหล่าน้ีนให้ท่าน และให้ชมเชยพวกเขาหากพวกเขาทำได้ค 

สรปโดยการบอกช้ันเรยนว่า นี่เป็นเวลาที่สำคัญที่สุคในชวิตของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพัง 
พวกเขามคุณพ่อคุณแม่และผู้นำท่ีจะนำและช่วยพวกเขา พวกเขายังมพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู-
คริสต์ท่ีรักและทรงนำทางพวกเขา หลังจากการบัพติศมา พวกเขามพระวิญญาณบริสุทธิท่ีจะกระต้นเตอน 
พวกเขาตลอดไป ให้กำลังใจพวกเขาท่ีจะแสดงว่าพวกเขาได้เรยนเมากข้ืนทุกทํท่ีจะรับผิดชอบและมความ 
รับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาได้ทำ ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าพวกเขาจะทำสิ่งที่ผิดพลาด ทุกคนก็ทำสิ่งที่ผิค 
พลาดเสมอ แต่พวกเขาสามารถกลับใจและทำให้คข้ีนในแต่ละวันโคยมความช่วยเหลอของพระวิญญาณ 
บริสุทธิด้วย 
แสดงประจักษ์พยานของท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์จง 
ได้ทรงวางแผนสำหรับเราท่ีจะเติบโตและเป็นเหมือนพระองค์มากข้ีน แสดงความม่ันใจของท่านในเด็ก 
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กิจกรรมและ 
ประจักษ์พยานของครู 



แต่ละคนอิกครงหน่ึงว่าสามารถรับผิดชอบไค้มากข้ืนในส่ิงท่ีเขาหรอเธอไค้ทำ 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 
หลงจากท่ีไค้สวดอ้อนวอนปีคแล้ว ให้เด็กคนท่ีรับผิคชอบในการรักษาลูกอมให้ท่านน้ันแจกลูกอมให้ 
สมาชิกของชนเรยนแต่ละคนคนละหน่ึงเม็ด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ใน 
บทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้สำหรับคำแนะนำเพ่ิมเติมให้คู"เวลาชนเรยน,, ใน ''แหล่ง 
ช่วยเหสือสำหรับครู" 
1. ให้เด็กแต่ละคนผลัดกันท่ีจะคิคคำตอบให้กับสถานการณ์ต่อไปน้ีโคยคำตอบเป็นไปในทางท่ีจะทำให้ 

เด็กคนน้ันเป็นผู้ท่ีมความรับผิคชอบ (ท่านอาจใช้สถานการณ์ต่อไปน้ี หรอท่านอาจสร้างสถานการณ์ 
ขื้นเองก็ไค้) 
ก. หนูกำลังจะออกไปเล่นช้างนอก อากาศหนาวมาก คุณแม่ไค้บอกให้หนูใส่เสื้อกันหนาว 
ข. คุณพ่อบอกว่า หากหนูจะทำความสะอาคส่วนหน่ึงของบ้านในเช้าวันเสาร์ หนูสามารถไปเล่นบอล 

กับท่านไค้ไนตอนเย็นวันนั้น 
ค. เพ่ือนของหนูอยากให้หนูแบ่งปีนของเล่นของหนูกับพวกเขา เหมอนกับท่ีพวกเขาไค้แบ่งปีนกับหนู 
ง. คุณแม่ของหนูขอให้หนูดูแลน้องสาว 
จ. หนูช่วยคุณแม่อบขนม คุณแม่เสือนหนูว่าอย่าจับถาคจนกว่ามันจะเย็น 
ฉ. เพ่ือนของหนูหรอพ่ีชายของเขาขอให้หนูค่ืมเบยร์ 
ช. หนูแต่งตัวไม่เหมาะสมและต้องการท่ีจะออกไปช้างนอก 
ซ. คุณพ่อขอให้หนูช่วยท่านในสวน หนูตะโกนใส่ท่านและว่ิงไปกับเพ่ือน 
ณ. คุณครูปฐมวัยขอให้หนูนั่งค้วยความคารวะและร้องเพลง หนูไม่ต้องการทำ 

2. ให้เด็ก ๆ วาครูปถงส่ิงท่ีพวกเขาต้องรับผิดชอบในการกระทำ เขยนท่ีรูปภาพน้ีว่า "ฉันกำลังเรยนร้ท่ีจะ 
รับผิดชอบ" 
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คุณพ่อคุณแม่ของเรา 
ชวยเราให้เรียนรู 

บทที่ 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ หรอผู้ปกครองของพ่วกเขาสามารถช่วยพวกเขาให้เรยนรูท่ีจร 
เช่ือฟิงพระบัญญัติ 

การเตรียม 1. ศกษา แอลมา 53:10-22; 56:3-10; 46-48; 57:24-25; พระคัมภิร์คำสอนและพันธสัญญา 93:40; 
และโมเสส 6:58 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "สอนฉันเดินในแสง,, (เพลงเด็กหนา 96) ท่านอาจขอให้เด็กคน 
หน่ึงร้องข้อแรกหากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมสำหรับช้ันเรยนของท่าน 

3. เชิญคุณแม่คนหน่ึงให้นำลูกท่ีเป็นทารกของเธอมาท่ีช้ันเรยนในช่วงแรกของช้ันเรยน (หากส่ิงน้ีเป็น 
ไปไม่ได้ท่านอาจต้องการใช้รูปภาพของคุณแม่กับลูกท่ีเป็นทารก) 

4. ตลอดบทเรยนน้ี ให้ท่านระวังต่อความร้สิกของเด็กท่ีอาจไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทังสองฝ่าย หรอ 
เด็กท่ีคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาไม่ได้สอนพวกเขาให้เช่ือหั!งพระบัญญัติ 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. งานมาตรฐาน พระคัมภรทงส่ีเล่ม 
ข. ถูงถั่ว ลูกบอลเล็ก ๆ หรอวัตถอ่ืนท่ีน่ึม 
ค. รูปภาพ 3-38 นักรบสองพันคน (62050; ชุดภาพพระกิตติคุณ 313) รูปภาพ อาคัมและอวา 

กำลังสอนลูก ๆ ของพวกเขา 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
ขอแนะน็าในการ 
ดำเนินบทเรียน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาฟ้าบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เรามคุณพ่อคุณแม่เพ่ือชวยเราในการเรียนรู 
แนะนำคุณแม่และลูกทารกของเธอให้กับเด็ก ๆ ในช้ันเรยน ให้เด็ก ๆ ดูทารกสักเล็กน้อยแล้วให้ท่าน 
ถามคำถามคังน้ี : 
• ทารกสามารถฟ้าอะไรให้ตัวเขาเองได้บ้าง? 
• คุณแม่ฟ้าอะไรให้กับทารกบ้าง? 
• ทารกเรยนท่ีจะพูดได้อย่างไร? 
• ทารกเรยนท่ีจะเดินได้อย่างไร? 
อธิบายว่า ต้องมคนดูแลทารก ทารกน้ีนข้ืนอยู่กับบิดามารคาในทุกส่ิงทุกอย่าง บิดามารคารักลูกและ 
ใช้เวลากลางวันและบางทก็กลางคนด้วยในการดูแลทารกของพวกเขา 
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รูปภาพและเรื่องเล่า 

เพลง 

เร่ืองจากพระคัมภร' 
และรปภาพ 

• มอะไรบ้างท่ีหนูไค้เรยนรูต้ังแต่ตอนท่ีหนูเป็นทารก? 

• ไครเป็นคนสอนและเอาใจใส่ดูแลหนู? 

ขอบคุณ คุณแม่ที่ไค้มาร่วมในชั้นเรยนของท่านพร้อมค้วยลูกทารกของเธอและขอให้เธอออกไปในตอนนี้ 

บิดามารดาของเราช่วยเราให!รยนรูทื่จะเชื่อฟังพระบัญญัติ ให้แสคงรูปภาพ 3-5 อาคัมและอวา กำลังสอนลูก ๆ ของพวกเขา 
อาคัมและอวา ชายคนแรกและหญิงคนแรกบนโลก ไค้รับการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และ 
ไค้รับการบอกให้สอนพระกิตติคุณน้ีให้กับลูก ๆ ของพวกเขา ให้อ่าน โมเสส 6:58 โดยเวนคำลุโคท้ายไว 

• พระบัญญัติอะไรท่ีพระเยซูไค้ทรงประทานให้กับบิคามารคา? (ท่ีจะสอนลูก ๆ ของพวกเขา สิ่งที่ 
บิคามารคาควรสอนก็สือความจริงของพระกิตติคุณ คู ค.พ. 93:40) 

ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "สอนฉันเดินในแสง" (เพลงเด็กหน้า 96) ขอให้เด็ก ๆ ฟิงเพื่อดูว่าพวกเขา 
สามารถคิดไค้หรอไม่ว่า "เดินในแสง" นี้นหมายความว่าอย่างไร 
สอนฉันเดินในแสงความรักของพระองค์ 
สอนฉันคงสวคถงพระบิคาสวรรค์ 
สอนฉันให้ร้ส่ิงถูกต้องสารพัน 
สอนฉัน สอนฉันเพ่ือให้เดินในแสง 

มาเถิดเด็กน้อยเราจะร่วมเรยนค้วยกัน 
ถิงพระบัญญัติเพื่อเราจะไค้หวนหา 
บ้านส่ที่ประทับอยู่เบื้องนัยนา 
ทุกครา ทุกคราเพื่อให้เดินในแสง 

พระบิคาสวรรค์วันน้ีเราร่วมใจ 
ขอบพระทัยสำหรับการช้ีนำวิถ 
เราซาบซ้ืงจงสรรเสริญค้วยเพลงเปรมปรค์ 
ยินค ยินคเราจะเดินในแสง 
• "เดินในแสง" หมายความว่าอย่างไร? (ท่ีจะเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์) 
อธิบายว่า เราไค้เกิดมาบนโลกน้ีเพ่ือท่ีจะเรยนร้ พระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงให้เรามาอยู่ในครอบครัว 
เพ่ือท่ีเราจะสามารถเรยนร้จากบิคามารคาของเรา บิคามารคาไค้ถูกบัญชาให้ช่วยเตรยมเราเพื่อที่ลักวันหนึ่ง 
เราจะสามารถกลับไปอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์ไค้ 
อธิบายว่า พระคมภิร์มอรมอนไค้ใ51คถงเร่ืองเก่ียวกับชายหน่มผู้ท่ีบิคามารดาของพวกเขาไค้สอนพวกเขา 
ให้เช่ือหั!งพระบัญญัติ ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูคของท่านเอง : 
เสือนความจำของเด็ก ๆ ว่า ชาวเลมันผู้ท่ีไค้เปล่ียนใจเล่ือมใสเข้ามาในศาสนาจักรฯไค้เรยกตนเองว่า 
แอนไท-นไฟ-ลไฮ เพ่ือท่ีพวกเขาจะไค้ไม่ลับสนคิดว่าเป็นชาวเลมันท่ีเหลออกพวกหน่ึง เม่ือชาว 
แอนไท-นไฟ-ลไฮ ไค้เปล่ียนใจเล่ือมใสพวกเขาไค้ทำสัญญา หรอพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ว่า 
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พวกเขาจะไม,ใช้อาวธของพวกเขาต่อสู้กันอก พวกเขาไค้*เงอาวธเสียเพ่ือแสดงว่า พวกเขาไค้ฟ้าตาม 
พันธสัญญาของพวกเขา 

ชาวนไฟไค้จัดสรรท่ีดินให้ชาว แอนไท-นิไฟ-ลไฮ อาศัยอยู่และไค้ปกป้องพวกเขาจากชาวเลมัน ชาว 
แอนไท-นิไฟ-ลไฮไค้เป็นท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในความชอบธรรมและความซ่ือสัตย์พวกเขาไค้ให้อาหาร 
และเส้ือผ้าเพ่ือสนับสนุนกองทัพของชาวนไฟ 

หลายปีผ่านไป ชาวเลมันผ้ช่ัวร้ายไค้มาโจมติแผ่นดินของชาวนไฟอกและไค้เอาส่ิงของมค่าไปจากเมอง 
ของชาวนไฟ ชาวนไฟมความยงยากลำบากในการป้องกันเมึองของพวกเขา เมื่อชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮ 
เห็นชาวนิไฟมความยากลำบากในการป้องกันเมองของพวกเขาและท่ีจะป้องกันชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮ 
ค้วย ฟ้าให้พวกเขามิความเป็นห่วงมากนัก ชาวแอนไท-นิไฟ-ลไฮสังเลใจว่าจะละเมิดพันธสัญญาของเขา 
คหรอไม่เพ่ือท่ีจะไค้ไปช่วยชาวนิไฟ 

ผ้นำชาวนิไฟผ้ที่กล้าหาญของเขาที่ชื่อฮลามัน ไค้บอกพวกเขาไม่ให้ละเมิดพันธสัญญา เขาร้ว่ามันเป็นส่ิง 
สำคัญที่จะรักษาพันธสัญญา เขารูควยว่า ผ้คนที่ชอบธรรมเหล่านี้มลูกชายมากมายซื่งในเวลาที่ไค้ฟ้า 
พันธสัญญานี้นพวกลูก ๆ ยังเล็กอยู่ เด็กเหล่าน้ีจงยังไม่ไค้ฟ้าพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ ดังนี้น 
ลูก ๆ ของพวกเขาจงสามารถไปช่วยชาวนิไฟสู้รบเพ่ือเป็นการป้องกันเมืองและบรรพบุรษของพวกเขา 
ไว้ชายหนุ่มจำนวนสองพันคนจงไค้อาสาไปสู้รับกับชาวเลมัน 
แสดงรูปภาพ 3-38 นักรบหนุ่มสองพันคน แล้วให้เล่าเร่ืองต่อ 
อธิบายว่า คนหนุ่มเหล่าน้ีซ่ือสัตย์และสามารถไว้วางใจไค้ แม่ของพวกเขาไค้สอนให้พวกเขาไว้วางใจ 
ในพระบิดาบนสวรรค์และเช่ือหัเงพระบัญญัติของพระองค์ นักรบหนุ่มเหล่านี้ร้ว่าหากพวกเขาฟ้าอย่างที่ 
แม่ของพวกเขาไค้สอน พระบิดาบนสวรรค์จะทรงคุ้มครองพวกเขา เน่ืองจากพวกเขาเช่ือและฟ้าตาม 
คำสอนของแม่ของพวกเขา พวกเขาจงไม่กลัวท่ีจะฟ้าตามฮลามัน พวกเขารบในสนามรบหลายครงเพ่ือ 
ชาวนิไฟ พวกเขาไค้ต่อสู้อย่างกล้าหาญและเป็นกำลังช่วยเหลอท่ีสำคัญของชาวนิไฟย่ิงนัก 
อ่าน แอลมา 56:47 ออกเสียงดังให้เด็ก ๆ หัเง โดยเร่ิมท่ี "เขาไค้รับการสอนจากพวกแม่ของเขาว่า" และ 
ให้อ่านต่อไปจนจบข้อ 48 

อธิบายว่า ฮลามันรักชายหนุ่มเหล่าน้ีเท่ากับท่ีบิดามารคารักลูกของพวกเขา หลังจากการสู้รบท่ีย่ิงใหญ่ 
ครงหน่ืง มิคนถูกฆ่ามากมาย ฮลามันเป็นห่วงว่าคนหนุ่มเหล่าน้ีจะถูกฆ่า เม่ือพวกเขานับจำนวนคนดูเขา 
ก็คใจมากที่ไม่มิสักหนึ่งคนในพวกนี้ที่ตาย เน่ืองจากชายหนุ่มเหล่าน้ีไว้วางใจในพระบิดาบนสวรรค์และ 
ไค้ฟ้าตามคำสอนของแม่ของพวกเขา พระบิดาบนสวรรค์จงทรงคุ้มครองพวกเขาจากชาวเลมัน 

การสนทนา ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถเรยนร้พระบัญญัติไค้จากคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรา อย่างท่ีชายหนุ่มเหล่าน้ีไค้เรยน 
แล้วต่อจากน้ีนเราควรเช่ือหัเงในส่ิงท่ีเราไค้ถูกสอนไว้ คุณพ่อคุณแม่ไค้ช่วยให้เราร้ว่าเราจะตองฟ้าอะไร 
เพื่อที่จะรักษาพันธสัญญาที่เราไค้ฟ้าเมื่อเราไค้รับบัพติศมาโดยการสอนเราเกี่ยวกับพระบัญญัติของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 
• พระบัญญัติอะไรท่ีเราไค้รับการสอนโดยคุณพ่อคุณแม่และโคยผ้อ่ืน? (ให้เด็ก ๆ ตอบ ในการสนทนา 

ของท่านให้ท่านเน้นถง ที่จะรักพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ที่จะรักซื่งกันและกันที่จะให้ 
เกิยรติบิคามารคา ให้อภัยผ้อ่ืน รับบัพติศมา สวดอ้อนวอน จ่ายส่วนสิบ อดอาหาร และเช่ือฟิง 
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พระวาจาแห่งปีญญา ซื่อสัตย์ รักษาวันแซบัธให้สักคสิทธิ เข้าร่วมการประชุมท่ีโบสถ์และศกษา 
พระคมภร') 

สรป 

บอกเด็ก ๆ ให้เช่ือหัเงเม่ือคุณพ่อคุณแม่ซ่ืงไค้สอนพวกเขาและท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติ กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ 
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เม่ือพวกท่านไค้สอนเก่ียวกับพระบัญญัติ 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงรักเราทุกคน เพราะความรักน้ีพระองค์จึงทรง 
บัญชาให้คุณพ่อคุณแม่บนโลกนี้ให้เอาใจใส่ดูแลเรา เลี้ยงดูเรา และสอนเราวิธคำเนินชวิตท่ีถูกตอง ใน 
ขณะท่ีคุณพ่อคุณแม่พยายามท่ีจะคำรงชวิตตามทางพระบิดาบนสวรรค์ทรงตองการให้พวกท่านทำ เรา 
สามารถเรยนรูจากพวกท่านไค้ท่ีจะเสือกส่ิงดเสมอ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสคสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหสือสำหรับครู,, 

1. ให้เด็ก ๆ คิคถงบางสิ่งบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาไค้สอนให้พวกเขาทำ แล้วให้เล่นเกม 
ต่อไปนี้กับพวกเขา ะ 
พูคว่า "(คุณแม่ คุณพ่อ หรอท้ังคุณแม่คุณพ่อ) ของฉัน ไค้สอนฉันให้ (ตัวอย่างเช่นะ อบขนมเค็ก),, 

แล้วให้เรยกชื่อเด็กทํละคน แล้วโยนถงถั่วไปที่เขาหรอเธอแล้วถามว่า "คุณพ่อคุณแม่ของหนูไค้สอน 
ให้หนูทำอะไร? 

ให้เด็ก ๆ ตอบโคยพูคว่า "(คุณแม่ คุณพ่อ หรอท้ังคุณแม่คุณพ่อ) ของฉัน ไค้สอนฉันให้ (ตัวอย่าง 
เช่น ะ เขยนช่ือของฉันเอง)" เม่ือตอบเสร็จให้เด็กคนนนโยนถูงถ่ัวกสับคนมาให้ท่าน 

ให้ทำซ้ําไปเร่ือย ๆ จนกว่าเด็กแต่ละคนจะไค้มโอกาสตอบอย่างน้อยท่ีสดหน่ึงหรอสองครง 

2. ให้อ่านกลอนต่อไปน้ีให้เด็ก ๆ ฟิง ให้พวกเขายนข้ีนแล้วอ่านกลอนน้ีให้พวกเขาฟิงอิกครงหน่ึง ให้ 
พวกเขาเอามอวางไว'บนศรษะทุกครงท่ีพวกเขาไค้ยินคำว่า สวรรค์ หรอคำว่า บ้าน 
ฉันมบ้านบนสวรรค์ 
ฉันมบ้านบนสวรรค์ 
คุณแม่บอกฉันเช่นนี้น 
ฉันเคยอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์ 
เม่ือไม่นานมาน้ี 
ฉันเคยอยู่บนสวรรค์ 
คุณพ่อบอกฉัน นึ่เป็นความจริง 
พระบิดาสวรรค์ทรงส่งมา 
เพื่อให้เติบโต เรยนเ และทำ 
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บทท 28 

ฉันชอบบ้านของฉันบนสวรรค์ 
แต่ตอนน้ีฉันคใจท่ีฉันอยู่น่ี 
อยู่กับครอบครัวของฉันเอง 
รเพ่ือนและเพ่ือนบ้านท่ีรัก 

3. รอง หรอพูดเน้ือเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง wครอบครัวท่ีแสนสุขสันค์" (เพลงเด็ก หนา 106) เนื้อเพลง 
มรวมอยู่ในตอนทายของคู่มอน้ี 

เสือกเด็กหนึ่งคนให้เป็นคุณแม่และอกหนึ่งคนให้ป็นคุณพ่อเมื่อท่านร'องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงสืง 
? 0 ณ แ ม 1 ^ ก ค , น ™ ? น * ว แ ท น ๆ ณ เ พ ่ น ุ น ข ี ้ น เม่ือท่านรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงถงคำว่า 

"ฉัน;, ให้เด็กแต่ละคนช้ีไปท่ีตัวของเขา และเมื่อถงคำว่า "คุณพ่อ" ftใบ้เด็กฉน\^เป็น$1แทนคุณพ่อ 
ยนขน 
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29 การมีศรัทธาในพระเจ้า 
พระเยซคริสต์ 

จดประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างศรัทธาของเด็ก ๆ ให้เข้มแข็งข้ืนในพระเจ้า พระเยซูคริสต์ 

การเฅรึยม 1. ศกษา โมไซยา 4:21 แอลมา 32 อเธอร์ 2-3 และคำสอนและพันธสัญญา 29ะ6 โคยมการสวค-
ออนวอนค้วย และให้เตรยมพร้อมท่ีจะอ่าน อเธอร์ 2:17, 23; 3:6; และคำสอนและพันธสัญญา 
29:6 ในระหว่างบทเรยน 

2. หาก้อนหินเล็ก ๆ ที่สะอาค หรอตัคกระคาษแข็งเป็นรูปวงกลมเพ่ือใช้แทนก้อนหิน เขียนคำว่า 
"ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์, ไว้ท่ีค้านล่างของก้อนหินหรอกระคาษโคยการเขียนตัวหนังสือ 
ไว้ท่ีก้อนหินก้อนละหน่ึงตัวอักษร ตามตัวอย่างข้างล่างน้ี 

จัดวางก้อนหินหรอกระคาษที่มตัวอักษรเขียนไว้นี้นควาหน้าลงบนโตะ หรอท่ีพนก่อนเร่ิมชันเรยน 
3. อปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคัมภรมอรมอน และคำสอนและพันธสัญญาสำหรับเด็กแต่ละคน หากพอหาไค้ 
ข. กระคาษและดินสอ (หรอดินสอเทิยน) สำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. วัตถที่น่าสนใจ (หากพอหาไค้ให้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับบทเรยน)และหาผ้าหน่ึงช้ินเพ่ือห่อวัตลุน้ี 
ง. รูปภาพ 3-55 น้องชายของเจเร็คเห็นนี้วพระหัตถ์ของพระเจ้า (62478; ชุคภาพพระกิตติคุณ 318) 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคก้อนวอนเปิค 
ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาฟ้าบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ที่ผ่านมา 
เราสามารดมศรัทธาในพระเยซูคริสต 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโคยใช้คำพูคของท่านเอง : 
เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงไค้นำอาหารกลางวันไปให้คุณพ่อของเธอซ่ึงฟ้างานอยู่ในบ่อลก แม้ว่าเธอจะมอง 
ไม,เห็นคุณพ่อของเธอท่ีกำลังฟ้างานในบ่อท่ีมคข้างล่าง เม่ือเธอเรยกเขา เขาไค้ตอบเธอดังน่ันเธอจงรู'ว่า 
เขาอยู่ที่นั่น คุณพ่อไค้บอกให้เธอปล่อยกล่องอาหารกลางวันลงไปข้างล่างให้เขาและเขาจะรับ เขาไค้รับ 
เอาไว้ และไค้บอกเธอว่า อาหารน่ันมากเกินไปสำหรับคนเพยงคนเคยวท่ีจะรับประทาน เขาไค้บอกให้ 
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เธอลงมาทานกับเขาด้วย ''กระโดดลงมา,, เขาบอกเธอ ''แล้วพ่อจะรับลูกไว้', หนูมองไม่เห็นพ่อ แต่พ่อ 
มองเห็นหนูและพ่อจะไม่ให้หนูตก"เธอได้กระโดดลงไปในบ่อท่ีมืคแล้วคุณพ่อก็รับเธอไว้อย่างปลอดภัย 
พวกเขาจงรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันอย่างมความสุข 

อธิบายให้เด็ก ๆ ฟิงว่า เด็กหญิงเล็ก ๆ วางใจว่าคุณพ่อจะคอยรับเธอ แม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นเขา การ 
ไว้วางใจน้ีก็เหมือนกับศรัทธา ศรัทธาคอการเช่ือในบางส่ิงบางอย่างท่ีหนูมองไม่เห็นแต่หนูมความหวัง 
มากว่ามันเป็นความจริง (ดูอเธอร์ 12:6) 

บทเรยนอปกรณ์ แสดงวัตถท่ีมผ้าคลุมไว้ไห้เด็ก ๆ ดู 

• หนูเช่ือหรือไม่ว่ามส่ิงของบางอย่างอยู่ในน้ี? ทำไม? 
ให้เด็ก ๆ ทายว่า พวกเขาคิดว่า วัตถุนี้นเป็นอะไร แล้วให้เปิดผ้าออก ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่า พวกเขาจะ 
มองไม,เห็นวัตถุน้ีน แต่พวกเขาก็เชื่อว่า มวัตถุอยู่ท่ีน่ัน 
อธิบายว่า แม้ว่า เราไม่เห็นพระเยซูคริสต์ แต่เราก็เชื่อว่า พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ีน่ัน เราเห็นร่องรอย 
ของการมอยู่ของพระองค์ไนทุกหนทุกแห่ง เม่ือเรามองดูโลกท่ีพระองค์ทรงสร้าง เม่ือเรามองดูดวงคาว 
ในสวรรค์และโคยเฉพาะเม่ือเราอ่านพระคัมภร์เรามศาสดาท่ีบอกเราว่าพวกเขาได้เคยเห็นพระองค์ด้วย 
บอกเด็ก ๆ ว่าวันนี้เราจะเรยนร้ถงคนบางคนจากพระคัมภิร์มอรมอนผ้มศรัทธาที่ยิ่งใหญ่จนถงขนาคที่เขา 
ได้เห็นพระเยซูคริสต์จริง ๆ 
นองชายของ!จ!รด!!ละชาว!จ!ร็ดมศรทธา 

เร่ืองจากพระคัมภิร์ เสือนความจำของเด็ก ๆ ว่า พวกเขาเพ่ิงได้เรยนร้เก่ียวกับชาวนไฟและชาวเลมันในพระคัมภร์มอรมอน 
และการสนทนา อธิบายให้พวกเขาฟิงว่า ยังมคนอกกลุ่มหนึ่งที่ได้เคินทางมายังทวปเคยวกันนี้ พวกเขาได้เดินทางมาถง 

ก่อนครอบครัวของลไฮมาก พวกเขาถูกเรยกว่า ชาวเจเร็ค ผ้นำ'ของเขาชื่อ เจเร็ด เจเร็คมนองชายซ่ึง 
เป็นคนท่ีรศรัทธาท่ีย่ิงใหญ่ พระเยซูคริสต์ได้ยินคำสวคอ้อนวอนของน้องชายของเจเร็คและทรงประทาน 
พรให้ผ้คนเหล่าน้ีน 
อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกชาวเจเร็คให้รวบรวมครอบครัวของพวกเขาและส่ิงของของพวกเขา 
รวมทงสัตว์เลยงและเมล็คพชทุกชนิด พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า หลังจากท่ีพวกเขาได้รวบรวมทุก 
สิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปยังแผ่นดินอันประเสริฐ 

ชาวเจเร็ดเต็มไปด้วยศรัทธาและเช่ือฟิงพระเยซู พระองค์ทรงตรัสกับน้องชายของเจเร็คจากกอนเมฆ 
และนำชาวเจเร็คไปยังแคนทุรกันดาร พวกเขาได้ข้ามฝ็นน้ีากว้างใหญ่และได้เดินทางไปยังมหาสมุทร 

เสือนเด็ก ๆ ว่า น้องชายของเจเร็คได้รับพรเพราะเขามศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ เขาได้แสคงศรัทธาของเขาโคย 
การทูลขอความช่วยเหลอจากพระบิคาบนสวรรค์ให้ทรงช่วยผ้คนของเขาและพวกเขามศรัทธาโคยการ 
ทำสิ่งที่พระบิคาบนสวรรค์ได้ทรงบัญชา 

ให้เล่าเร่ืองน้องชายของเจเร็คต่อไป ะ 
พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนเจเร็ดให้สร้างเรือท้องแบนแปดลำ ซึ่งเหมือนเรือที่ลอยนี้าได้ เพื่อที่ชาวเจเร็ค 
จะได้ใชเป็นพาหนะในการนำพวกเขาข้ามมหาสมุทรไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา ชาวเจเร็ดได้ทำตามคำ 
แนะนำของพระองค์และได้สร้างเรอท้องแบนข้ืน 
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การอ่านพระคัมภิร์ 

กิจกรรมวาดภาพ 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกน้องชายของเจเร็คว่า เรือน้ีจะอยู่ใต้น้ัาในบางครง คังนี้นพวกเขาจะต้องสร,าง 
ไม่'ให้,นาร่ัวเข้าเรอไค้ 
ช่วยเด็กคนที่สามารถอ่านให้เปีค อเธอร' 2:17 ในพระคมภร์มอรมอน'ของเขา และให้อ่านข้อ 17 ค้วยกัน 
ซึ่งเป็นการอธิบายเรือท้องแบนของชาวเจเร็ค 
ขอให้เด็ก ๆ เอามือทงสองประกบกันเพ่ือให้ดูเหมือนเป็นเรือ แล้วให้กลับมือพลิกไปมาเพ่ือแสคงให้ 
เห็นว่า เรอท้องแบนอาจจะพลิกไปมาไค้ท้ังสองค้านเหมือนกับจานประกบกันแน่นสนิท 
แจกกระคาษและดินสอหรอดินสอเทยนให้เด็กแต่ละคน ขอให้เด็ก ๆ วาครูปเรือท้องแบนว่า พวุกเขา 
คิคว่าเรือท้องแบนมลักษณะอย่างไรจากคำบรรยายในพระคัมภิร์ที่หนูเพิ่งอ่านไป ให้อ่านอกครงหน่ึงหาก 
เห็นว่าจำเป็นในขณะท่ีเด็ก ๆ กำลังวาดรูป 

ให้เด็ก ๆ เอารูปท่ีพวกเขาวาคให้คนอ่ืนในห้องเรยนดู แล้วให้เก็บภาพท่ีวาดน้ีและพระคัมภรมอรมอนไว้ 
บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาจะไค้รับภาพท่ีพวกเขาวาดคนไนตอนจบบทเรยน อธิบายว่า เราไม่รู้อย่างแน่นอน 
จริง ๆ ว่า เรือท้องแบนในพระคัมภรน้ีมลักษณะจริง ๆ เป็นอย่างไร 
นองชายของเจเร็ดเห็นพระเยซูคริสต์ 

อธิบายว่า เน่ืองจากเรือไค้สร,างข้ืนอย่างแน่นหนาจึงไม่มแสงสว่างอะไรเลยภายในเรือ และอากาศท่ีสคช่ืน 
ก็ไม่สามารถเข้าไปเพื่อให้คนและสัตว์ที่อยู่ในเรือไค้หายใจ ผู้คนจึงสงสัยกันว่า พวกเขาจะสามารถมอง 
เห็นหรือมอากาศสำหรับหายใจไค้อย่างไรในขณะท่ีพวกเขากำลังเดินทางข้ามมหาสมุทร พระเยซูคริสต์ 
ไค้ทรงแนะนำพวกเขาให้เจาะรูท่ีค้านบนและค้านล่างของเรือแต่ละลำ ซึ่งรูนี้จะต้องมอะไรอุคไว้ให้แน่น 
คังนั้นเมื่อเรืออยู่บนนํ้า ชาวเจเร็คก็สามารถเปีครูท่ีอยู่ข้างบนเพ่ือให้อากาศท่ีบริธุโทธเข้ามาไค้ หากมนา 
เข้ามาพวกเขาก็สามารถปิครูน้ีไว้ 
น้องชายของเจเร็ครู้ว่า พวกเขายังต้องการแสงสว่างภายในเรือ เขาไค้สวดออนวอนและทูลถามว่าเขา 
ควรจะทำอย่างไร 

ให้อ่านอเธอร์ 2:23 ออกเสืยงคังและอธิบายว่า พระเยซูคริสต์ไค้ทรงตรัสกับน้องชายของเจเร็คอย่างไร 
อธิบายว่า พระเยซูไม่ไค้ทรงให้คำตอบอะไรแต่ทรงตรัสถามเขาแทนว่าเขาต้องการความช่วยเหลออะไร 
• การแกํชญหาโคยวิธใคท่ีหนูอาจจะคิคออกหากหนูเป็นน้องชายของเจเร็ค? 

อธิบายว่าน้องชายของเจเร็คไค้ไปท่ีคูเขาและไค้หลอมก้อนหินออกมาสิบหกก้อนจากหินใหญ่ท่ีถูเขาน้ัน 
ให้คงความสนใจของพวกเขาไปท่ีก้อนหินหรือ (ก้อนหินกระคาษ) ที่ท่านไค้วางไว้ อธิบายว่า ก้อนหิน 
ที่เขาหลอมออกมานั้นมสีขาวและใสเหมือนแก้ว 
น้องชายของเจเร็คไค้นำหินเหล่านี้ไปบนภูเขาและไค้สวดออนวอน ในคำสวดออนวอนของเขา เขาพูดว่า 
เขารู้ว่าหากพระเจ้าจะทรงสัมผัสหินเหล่าน้ี มันก็จะให้แสงสว่างออกมา โดยวิธน้ีพวกเขาสามารถมแสง 
สว่างในเรือของพวกเขาไค้ไนเวลาท่ีพวกเขาแล่นเรือไปในทะเล หลังจากท่ีเขาสวดอ้อนวอนเสร็จ สิ่ง 
มหัศจรรย์ไค้เกิดข้ืน 

การอ่านพระคัมภร' ให้อ่าน อเธอร์ 3:6 ให้ชนเรยนฟิง (ให้หยุคท่ีคำว่าน้ีวพระหัตถ์ท่ีพบครงแรก) 

การสนทนาพระคัมภร์ 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 
และวัตถุ 
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บทที่ 31 

รูปภาพและเรื่อง 
จากพระคัมภร์ 

การนำเสนอของคร 

หลักแห่งความเช่ือ 
การสนทนาพระคมภร' 

สถานการณ์ แลร 
การสนทนา 

• พระเยซูคริสต์ทรงทำอะไรกับก้อนหินเหล่าน้ี? (พระองค์ทรงสัมผัสมันด้วยน้ิวพระหัตถ์ของพระองค์) 

เม่ือน้องชายของเจเร็คเห็นน้ิวพระหัตถ์ลฆผัสกับก้อนหิน เขาประหลาคใจมากถงขนาดท่ีเขาล้มลงท่ีพืนดิน 
น้องชายของเจเร็คพูดว่า เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงมีน้ิวพระหัตถ์เหมือนของคน แล้วพระเยซูทรงถามน้องชาย 
ของเจเร็คว่า เขาเช่ือในพระคำทุกคำท่ีพระเจ้าได้ทรงตรัสหรอไม่ เม่ือน้องชายของเจเร็คได้ตอบว่า เขา 
เชื่อ พระเจ้าได้ทรงบอกเขาว่า เพราะศรัทธาของเขาย่ิงใหญ่พระเจ้าจงทรงสามารถแสดงพระองค์ต่อเขา 
แล้วพระเยซูได้ทรงแสดงพระองค์ต่อน้องชายของเจเร็คและบอกเขาว่า ไม่เคยมใครแสดงศรัทธาย่ิงใหญ่ 
เท่าท่ีเขามี 
• ทำไมพระเยซูจงทรงแสดงพระองค์ต่อน้องชายของเจเร็ค? (เน่ืองจากน้องชายของเจเร็คมีศรัทธาท่ี 

ยิ่งใหญ่) 
อธิบายว่า น้องชายของเจเร็ครู้ว่า หากพระเยซูทรงสัมผัสหิน มันจะส่องแสงทำให้เรอทํองแบนทังแปค 
ลำสว่างได้ และมันก็ส่องแสงสว่างได้จริง ๆ 

ชาวเจเร็คก็มีศรัทธาท่ีย่ิงใหญ่ในพระเยซูคริสต์เช่นกัน ไม่นานชาวเจเร็คก็ได้ขนเรอของพวกเขาเน่ืองจาก 
ศรัทธาของพวกเขาท่ีมีต่อพระองค์ พวกเขาจงได้รับการนำทางใหไปถงแผ่นดินแห่งคำสัญญาได้อย่าง 
ปลอดภัย 
เราสามารดมศรัทธาเหมอนเช่นนองชายของเจเร็ด 
อธิบายว่าผู้คนในทุกวันน้ีสามารถมีศรัทธาดังเช่นน้องชายของเจเร็คมี ศรัทธาคอการเช่ือและการไว้วางใจ 
ในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ เราแสคงศรัทธาโคยการเช่ือหัเงและสวดอ้อนวอน เราได้รับ 
สัญญาว่าเราจะได้รับคำตอบให้กับคำสวดอ้อนวอนของเราหากเราทูลขอในสิ่งที่คที่ถูกต้องด้วยศรัทธา (ดู 
โมไซยา 4:21) 

ช่วยให้เค็ก ๆ พูดหลักแห่งความเชื่อข้อที่สี่ให้มากที่สุคเท่าที่พวกเขาจะพูดได้ 
อ่านคำสอนและพันธสัญญา 29:6 ให้เด็ก ๆ ในช้ันเรยนฟิง 
อธิบายว่า เราต้องมีศรัทธาเม่ือเราสวคอ้อนวอนต่อพระบิคาบนสวรรค์ พระบิคาบนสวรรค์ทรงสัญญาท่ี 
จะตอบคำสวคอ้อนวอนของเราหากเราทูลขอพระองค์ในศรัทธา มันไม่เป็นการเพยงพอสำหรับเราที่จะ 
เพยงแค่พูคสวคอ้อนวอนเท่าน้ีน เราต้องเช่ือว่าพระองค์จะทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราในวิธท่ีคท่ีสุด 
สำหรับเราด้วย 

ให้อ่านสถานการณ์ท่ีแต่งข้ืนต่อไปน้ีให้เด็ก ๆ ในช้ันเรยนทัเง ให้เด็ก ๆ พูคให้ท่านหัเงว่าตัวละครที่สำคัญ 
ในแต่ละสถานการณ์น้ีนได้แสคงศรัทธาอย่างไร 
1. บอลทำแหวน ลสค. ของเขาหายท่ีสนามหญ้าโรงเรยน เพ่ือนท่ีคท่ีสุคของเขาบอกเขาว่า ไม่มีทางท่ี 

เขาจะสามารถหามันพบในท่ีท่ีมีแต่ก้อนกรวคและทรายเช่นน้ีน บอลรู้ว่า เขาต้องได้รับความช่วยเหลอ 
พิเศษ เขาต้องการหาแหวนของเขาเจอ คนน้ีนเขาได้สวคอ้อนวอนและทูลขอให้พระบิคาบนสวรรค์ 
ทรงช่วย เม่ือเขาจบคำสวคอ้อนวอนเขามีความรู้สีกท่ีคภายในใจและรู้สิกว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลอ 
จากพระบิคาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสทธิท่ีจะช่วยเขาหาแหวนของเขาเจอ 
วันต่อมาเขาก็หามันเจอ 
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• บอลทำอะไรเพ่ือแสดงถงศรทธาของเขาท่ีมในพระเยซูคริสต์? 
• ศรัทธาของบอลไค้รับรางวัลตอบแทนอย่างไร? 

2. หน่อยไค้ถูกขอไห้เป็นผู้พูคในช้ันเรยนปฐมวัยในวันอาทิตย์หน้า เธอไม่เคยเป็นผู้พูดมาก่อนและเธอ 
ก็รูสิกกลัวมาก ในระหวางสัปดาห์หน่อยไค้เตรยมเร่ืองท่ีจะพูคอย่างหนัก เม่ือวันอาทิตย์มาถงเธอก็ 
ยังเสิกกระวนกระวายใจอยู่และไม่มั่นใจในการเป็นผู้พูคของเธอ ก่อนที่เธอจะออกจากบ้านเธอไค้ 
คกเข่าลงข้างเตยงของเธอและทูลขอให้พระบิคาบนสวรรคทรงช่วยเธอให้รูสิกสงบ เธอรูว่า เธอไค้ทำ 
งานหนักในการเตรยมตัวเพ่ือเป็นผู้พูคน้ีและเธอเว่าพระบิคาบนสวรรค์จะทรงช่วยเธอ 
• หน่อยทำอะไรเพ่ือแสคงศรัทธาของเธอ? 
• หนูคิคว่า ศรัทธาของเธอจะไค้รับรางวัลอย่างไร? 

เสือนเด็ก ๆ ว่า พวกเขาสามารถไค้รับคำตอบของคำสวดอ้อนวอนของพวกเขาไค้หากพวกเขาจะทูลขอ 
ในศรัทธา บางครงการสวดอ้อนวอนของเราอาจไม่ไค้รับคำตอบตามท่ีเราค้องการให้เป็น หากเรามศรัทธา 
ในพระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์ เรารูว่าเราจะไค้รับคำตอบของคำสวคอ้อนวอนของเราในวิธ 
ที่คที่สุดสำหรับเรา 
สรุป 

เกม ให้เล่นเกมต่อไปน้ีโดยการใช้กอนหินหรอกระดาษท่ีฟานไค้วางแสคงไว้ไนระหวำงบทเรยนน้ันให้เด็กๆ 
ผลัดกันทายตัวอักษรท่ีเขยนท่ีก้อนหินเหล่าน้ัน หากเด็กคนหน่ึงไค้ทายตัวอักษรตัวหน่ึงบนก้อนหินไค้ก็ 
ให้ท่านพสิกก้อนหินน้ันเพ่ือเฉลยให้เห็นตัวอักษรน้ัน หากเด็กไค้ทายตัวอักษรซงมอยู่ท่ีก้อนหินน้ันหลาย 
ก้อน เช่นตัวอักษร ร ก็ไห้พลิกก้อนหินที่มตัว ร หมดทุกก้อน ให้เล่นเกมน้ีไปเร่ือย ๆ จนกระท่ังข้อ 
ความ "ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์, ไค้ถูกพลิกข้ีนมาคูจนหมด ให้อ่านข้อความน้ีกับช้ันเริยน แล้ว 
ให้ถามคำถามต่อไปน้ี ะ 
• มทางใดบ้างท่ีเราสามารถแสดงศรัทธาของเราในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้? 

ประจักษ์พยานของครู ให้สรปบทเรยนโคยการแสคงประจักษ์พยานของท่านในพระบิคาบนสวรรค์ว่าพระองค์จะทรงตอบคำ 
สวคอ้อนวอนของเราเม่ือเราทูลขอในศรัทธา ทำนอาจต้องแบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวของท่านถงเร่ือง 
การไค้รับคำตอบของคำสวคอ้อนวอนของท่าน กระต้นเด็กๆ ที่จะทำให้ศรัทธาของพวกเขาเข้มแข็งขื้น 
• น้องชายของเจเร็คทำให้ศรัทธาของเขาเข้มแข็งขี้นอย่างไร? (คำตอบท่ีเป็นไปไค้อาจรวมถง ะ เขาไค้ 

สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลอ เขาฟิงพระเยซูคริสต์เขาเช่ือและเช่ือห!งพระบัญญัติท่ีเขาไค้รับ) 

ในตอนท้ายของช้ันเรยน แจกรูปเรอท้องแบนท่ีเด็ก ๆ ไค้วาคคนให้พวกเขาเพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถ 
นำกลับบ้าน 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 
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บทที่ 31 

1 . แ จ ก ก ้ อ น ห ิ น ท ี ่ ไ ค ้ ใ ช ้ แ ล ้ ว ใ น บ ท เ ร ย น น ี ้ ใ ห ้ เ ด ็ ก ค น ล ะ ก ้ อ น เ พ ื ่ อ เ ส ื อ น ค ว า ม จ ำ ข อ ง พ ว ก เ ข า ว ่ า พวกเขา 
ลกมารถรศรัทธาเหมือนน้องชายของเจเร็ดไค้ ท่านอาจต้องการให้เด็กแต,ละคนเขยนคำว่า ศรัทธา บน 
ก้อนหินของเขา 

2. ให้เด็ก ๆ พูดหลักแห่งความเชื่อข้อที่สี่ในส่วนแรกของข้อนี้ซํ้าอก ะ "เราเช่ือว่าหลักธรรมและพิธิการ 
เบ้ืองต้นแห่งพระกิตติคุณคอ: หน่ึง ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์1, 

3. ยนร้องเพลงห!อพูคเน้ือเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "ศรัทธา,' (เพลงเด็กหน้า 50) โดยแสดงท่าทาง 
ประกอบค้วย 
ศรัทธาสือรูว่าสุริยา (ใช้แขนทำเป็นวงกลมเหนือศรษะ) 
เจิดจ้ารับอรุณ (ค่อยๆ ลดแขนลงถงระดับไหล่) 
ศรัทธาสือรูว่าพระเจ้าจะหัเง (เอามือป้องหู) 
คำสวดของฉันเรื่อยไป (เอามือกอดอกเหมือนสวดอ้อนวอน) 
ศรัทธาเปรยบดังเมล็ดเล็ก (เอามือซ้ายหงายข้ืนแล้วทำท่าปลูกเมล็ดในมือซ้ายค้วยมือข้างขวา) 
เป็นเด็กซ่ึงเติบโตใหญ่ (เอามือข้างขวาทำท่าเหมือนต้นไม้กำลังโตข้ืนจากมือข้างซ้าย) 
ศรัทธาคอเม่ือฉันทำส่ิงถูกต้อง (ช้ีน้ีวช้ีของมือข้างขวาข้ืน) 
ตัวฉันนื้นพลันสุขใจ (เอามือวางไว้ที่หน้าอก) 

4. แสดงเมล็ดให้เด็ก ๆ คู ถามพวกเขาว่า จะเกิดอะไรข้ีนหากมันถูกนำไปปลูกและไค้รับการดูแล 
ท่านอาจต้องการช่วยเด็ก ๆ ปลูกเมล็ดในก้วยกระดาษท่ีใส่ดิน กระต้นให้เด็ก ๆ ดูแลต้นไม้ที่พวก 
เขาปลูกต่อไปสองสัปดาห์จนเมล็ดงอกเป็นหน่ออ่อน 

• เราต้องทำอะไรกับเมล็ดน้ีเพ่ือช่วยให้มันเติบโต? 
อธิบายว่า เรามศรัทธาว่า เมล็ดเหล่าน้ีจะเจริญเติบโตเม่ือมันไค้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เช่นเคยว 
กันหากเรามศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงตอบคำสวคอ้อนวอนหากเรารักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์และสวคอ้อนวอนในศรัทธา 
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พระเยซูคริสต์ทรงรักเราแต่ละคน 
จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ใทรูวา พระเยซูคริสต์ทรงรักและให้พรเด็กท่ัวไปทุกคน 

การเตรยม 1. อ่านและศกษา มาระโก 10:13-16 และ 3 นืไฟ 17 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เตรยมแจกเอกสารตามท่ีแสคงให้ดูน้ีให้เด็กแต่ละคน ะ 

3. เตรยมแถบคำต่อไปน; 

4. เตรยมช้ีให้เห็นว่า สถานท่ีต่อไปน้ีอยู่ท่ีไหนในแผนท่ีโลก 
ก. ประเทศของเรา 
ข. เยรูซาเล็ม 
ค. ทวปอเมริกา 
ง. ฮอลแลนด์(เนเธอร์แลนค์) 
จ. ฟิจิ 
ฉ. เม็กซิโก 

5. เตรยมสอนร้องเพลง "เด็ก ๆ ทั่วโลก" ("Children All Over the World" Children's Songbook,p. 16) 

6. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 

ก. ภาพตัคของเด็ก ๆ ที่ใส่ชุคพื้นเมองของประเทศของเขาเพื่อใช้แสคงในการเลำเรื่อง ดังต่อไปนี้ ะ 
เด็กชายชาวคัทช์ (ภาพตัค 3-7) เด็กหญิงชาวฟิจิ (ภาพตัด 3-8) เด็กชายชาวเม็กซิโกสองคน 
(ภาพตัค 3-9 และ 3-10) 

ข. รูปภาพ 3-56 พระคริสต์กับเด็ก ๆ (62467; ชุคภาพพระกิตติคุณ 216); รูปภาพ 3-57 พระเยซู 
ทรงกำลังให้พรเด็ก ๆ ชาวนิไฟ; และรูปภาพ 3-58 แผนท่ีโลก หรือลูกโลกหากสามารถหาได้ 

7. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
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บทท่ี 



ขอแนะน0าในการ 
ดำเนินบท!รยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพลง 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาฟ้าบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

พระเยซูคริสต์ทรงรักเด็กทุกคน 
แสดงรูปภาพ 3-58 แผนท่ีโลก และช้ีประเทศท่ีเราอาศัยอยู่ บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านอยากให้พวกเขาไค้ 
เรยนแก่ียวกับประเทศบางประเทศในโลกน้ี(หากตัวอย่างใดตัวอย่างหน่ึงต่อไปน้ีมาจากประเทศของท่าน 
ให้ท่านเสือกพูคถงประเทศอ่ืนแทน) 
แสดงแถบคำ "ฮอลแลนด์" และภาพตัด 3-7 ชี้ไปที่ประเทศฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) บนแผนที่ 
อธิบายว่า แผ่นดินของประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่ครงหน่ึงเคยอยู่ใค้น้ํา ผู้คนไค้พากันสูบนาออกและสร้าง 
เข่ือนก้ันน้ีาเพ่ือไม่ให้น้ีาท่วม แต่ก่อนพวกเขาใช้กังหันลมเพ่ือฟ้าให้เคร่ืองสูบนาฟ้างาน ผู้คนที่นี่มชื่อ 
เสียงในการปลูกค้นคอกทิวลิป และไม้คอกอย่างอ่ืน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตปศุสัตว์และการประมงจะ 
สวมรองเทาท่ีฟ้าค้วยไม้ท่ีเรยกว่า คลอมเพ็น รองเท้าเหล่าน้ีจะมเสียงตังมากเม่ือเดินพนไม้แข็ง ๆ หรอ 
พื้นผิวอย่างอื่น แต่มันก็ป้องกันเท้าของพวกเขาเม่ือเดินบนพ้ืนดินท่ีแฉะ ๆ ไค้คกว่ารองเท้าหนังสัตว์ 

แสดงแถบคำ "ฟิจิ" และภาพตัด 3-8 ชี้ไปที่ประเทศฟิจิบนแผนที่ อธิบายว่า เด็ก ๆ ที่ฟิจิอาศัยอยู่ใน 
ประเทศท่ีมมหาสมุทรล้อมรอบ ผู้คนจะปลูกกล้วยหอม มะพร้าว อ้อย ภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อนแต่ 
อากาศไม่ร้อน กลับอบลุ่นสบาย บางคนเรยกประเทศน้ีว่าเป็นแผ่นดินแห่ง พระอาทิตย์ขนท่ีสวยงาม แต่ 
ชาวฟิจิเรยกประเทศของเขาว่าเป็น หมู่เกาะแห่งความสุข เพราะผู้คนชอบบ้านท่ีอยู่ตามเกาะของพวกเขา 
แสดงแถบคำ "เม็กซิโก,, และภาพตัด 3-9 และ 3-10 ชี้ให้เห็นว่าประเทศเม็กซิโกอยู่ที่ไหนในแผนที่ 
อธิบายว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกพูดภาษาสเปน พวกเขาเรยนร้การปลูกข้าวโพคนานมาแล้ว และ 
ข้าวโพดคออาหารที่สำคัญของพวกเขา ในเก้าคนก่อนวนคริสต์มาส เพ่ือนบ้านของพวกเขาจะมารวมกัน 
และแสดงละครการเดินทางไปเยรูซาเล็มของมารย์และโยเซฟ หลังจากน้ันเด็ก ๆ ก็จะเล่นเกม พินยาเทอะ 
อธิบายว่า พินยาเทอะสือ ห่นที่ฟ้าค้วยดินเหนยวปีน หรือฟ้าค้วยกระดาษเป็นรูปตัวสัตว์ และมลูกกวาด 
ขนมแห้ง ผลไม้และของเล่นบรรจุไว้ในตัวสัตว์ท่ีฟ้าเป็นหุ่นน้ัน เสร็จแล้วก็นำไปแขวนไว้บนเพดาน 
ที่ลานบ้าน แล้วให้เด็กผูกตาใช้ไม้ตหุ่นสัตว์น้ีให้แตกเพ่ือให้ของท่ีอยู่ข้างในร่วงออกมา แล้วเด็ก ๆ ก็ 
แย่งกันเก็บ 

อธิบายว่า เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในที่ต่าง ๆ กันเหล่านี้มิบางอย่างที่เหมือนกันและมบางอย่างที่ไม่เหมอนกัน 
แต่ไม่ว่าพวกเขาจะมองดูเหมือนกันและฟ้าเหมือนกันหรือไม่ก็ตามพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรง 
รักพวกเขาเหมือนคังที่พระองค์ทรงรักหนู พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงรักและเฝืามองคูเด็กทุกหน 
ทุกแห่ง 
สอนเพลง "เด็ก ๆ ทั่วโลก" ("Children All Over the World") ให้พวกเขาร้องหรือพูดเน้ือเพลงให้จบ 
สักหนึ่งหรือสองรอบ 

ทั่วทงโลกาก่อนจะจากลาเข้านอน 
ลูกของพระบิดาคุกเข่าสวดอ้อนวอน 
ต่างกล่าวว่า ขอบคุณ ในภาษาของเขาเอง 
พูดว่า ขอบคุณ ขอบคุณ ในภาษาของเขาเอง 
"กราเซิยส" "มาโล "เวยคอนเคนเคย,, 
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รูปภาพและเรื่อง 
จากพระคัมภร์ 

รูปภาพและเรื่อง 
จากพระคัมภร์ 

เสียงอันอ่อนโยนกกกองท่ัวทองโลกา 
บ้างกล่าว "ทอค" บ้างกล่าว "แมร์ซ่ี" 
"คันชาชิมาสุ" เราขอบพระทัย 
พระบิดาของเราทรงไค้ยิน 
และเข้าพระทัยทุกคน 
พระบิดา1ของเรารู'จัก 
และรักรักเขา รักเขา ทุก ทุกคน 
แสคงรูปภาพ 3-56 พระคริสต์และเด็ก ๆ และช้ีไปท่ีเยรูซาเล็มในแผนท่ีโลก อธิบายว่า นี่คอ 
ที่ที่พระเยซูทรงอาศัยอยู่เมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่บนโลกนี้ ให้เล่าเร่ืองพระเยซู อัครสาวกของ 
พระองค์และเด็กเล็ก ๆ ที่พบในมาระโก 10:13-16 โคยใช้คำพูคของท่านเอง โดยให้พูดถงจุคต่อไปน้ี ะ 
1. ผู้คนจำนวนมากไค้มารวมกันรอบๆ พระเยซูเพ่ือฟิงพระองค์สอน 
2. บางคนต้องการนำลูก ๆ ของพวกเขาไปเฝืาพระเยซูเพ่ือพระองค์จะทรงสามารถให้พรพวกเขา 

3. เน่ืองจากอัครสาวกต้องการให้พระผู้ช่วยให้รอคไค้ทรงพักผ่อน พวกเขาจงไม่ต้องการให้เด็ก ๆ เข้ามา 
หาพระองค์ 

4. พระเยซูไค้บอกให้อัครสาวกปล่อยให้เด็กมาหาพระองค์ 
5. พระเยซูทรงรักเด็ก ๆ และทรงให้พรพวกเขา 
แสดงรูปภาพ 3-57 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนไฟ และชให้เห็นประเทศอเมริกาในแผนท่ีโลก 
ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ี จาก 3 นไฟ 17 โดยใช้คำพูคของท่านเอง ะ 

หลังจากท่ีพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรงกางเขนและทรงฟืนคนพระชนม์และไค้เสด็จข้ืนสวรรค์แล้ว พระองค์ 
ไค้เสด็จไปเย่ียมผู้คนชาวนไฟในประเทศอเมริกา และไค้ทรงสอนพวกเขาถงเร่ืองท่ีสำคัญมากมายหลาย 
เร่ือง 

เม่ือถงเวลาท่ีพระองค์จะต้องเสด็จจากไป ผู้คนก็พากันร้องไห้เพราะพวกเขารักพระองค์และร้สืกถงความ 
รักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มต่อพวกเขา พวกเขาต้องการให้พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาต่อไปอก 
เน่ืองจากศรัทธาและความปรารถนาของผู้คนทำให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงประทับอยู่ต่อไปอก 
แล้วพระเยซูทรงบอกให้คนท่ีเป็นพ่อแม่ นำลูกของพวกเขามาหาพระองค์ไม่นานเด็กเล็กๆ ก็มารวมกัน 
รอบ ๆ พระเยซู 
พระองค์ทรงกอคพวกเขาไ'flนอ้อมแขนของพระองค์และให้พรพวกเขาทละคน แล้วพระองค์ก็ทรง 
สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับเด็ก ๆ 

หลังจากน้ีนพระองค์ไค้ตรัสกับคนท่ีเป็นพ่อแม่ว่า "จงดูลูกเล็ก ๆ ของเจ้า" (3 นไฟ 17:23) เม่ือพ่อแม่ 
มองดูก็เห็นสวรรค์เปิดออก; เทพไค้ลงมาล้อมรอบเด็ก ๆ เหล่าน้ีนและอยู่ท่ามกลางพวกเขา 
อธิบายว่า เหมอนคังท่ีพระเยซูทรงรักและทรงให้พรเด็ก ๆ ในเยรูซาเล็มและในอเมริกา พระองค์ทรงรัก 
และทรงให้พรเด็ก ๆ ที่มชวิตอยู่ทุกวันนี้ทั่วโลก 
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พระเย^รงรักและทรงให้พรเราทุกวันนื้ 
ภาพตัดและเร่ืองเล่า แสดงภาพตัด เด็ก ๆ ในชุดพ้ืนเมืองให้เด็ก ๆ ดูและ อธิบายว่า ท่านด้องการให้พวกเขา ฟิงเรื่องเกี่ยวกับ 

เด็ก ๆ จากประเทศต่าง ๆ และว่า พวกเขาได้รับพรจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูอย่างไร 

ช่วยเด็ก ๆ ให้ติดภาพตัด เด็กชายคัทช์ ไว้ใกล้กับประเทศฮอลแลนด์ในแผนท่ีโลก แล้วให้เล่าเรื่องต่อ 
ไปน้ี ะ 
"จอห์น รูทฮูฟ รอายุสิบเอ็ดขวบ อาศัยอยู่ท่ีเมืองรอทเตอร์คัม ประเทศฮอลแลนด์ เขาเคยไปโรงเรียน 
และไปโบสถ์อย่างมีความลุโข เล่นกับเพ่ือนและทำส่ิงต่างๆ ทุกอย่างที่เด็กชายชอบทำกัน และแล้วโดย 
ไม่มีการเตือนให้เตัว ตาขางหน่ึงของเขาได้บอดเน่ืองจากไครับเช้ือ เขาจิงไม่สามารถไปโรงเรียนและ 
อ่านหนงสือได้อีก เขาไม่สามารถเห็นได้คพอท่ีจะเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ แต่ละวันเต็มไปด้วยความมืดและ 
ความทุกข์ทรมาน 
"ข่าวได้ไปถิงสิทธิชนในฮอลแลนด์ว่า ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธจะไปเย่ียมพวกเขา จอห์นคุ๊ดถงเร่ืองน้ี 
อยู่นาน และแล้วเขาได้พูดกับคุณแม่ของเขาว่า.../ขอให้คุณแม่พาผมไปการประชุม เพ่ือท่ีท่านจะ 
สามารถมองดูตาของผม ผมเช่ือว่ามันจะหายเป็นปกติ, 

"เม่ือเสร็จการประชุมวันอาทิตย์ต่อมาน้ัน ประธานสมิธได้ไปท่ีขุ้างหลังโบสถ์เล็ก ๆ นั้นเพื่อทักทายกับ 
ผู้คนและจับมือกับแต่ละคน ซิสเตอร์รูทฮูฟ ได้พาจอห์นไปเพ่ือพูดกับผู้นำท่ีรักของพวกเขาโดยเอาผ้า 
ปิดตาจอห์นไว้ 
•ประธานสมิธจับมือของเด็กที่ตาบอดนี้และได้เอาผ้าปิดตาของเขาออกด้วยความอ่®นโยนแผ่วเบาและ 
มองเข้าไปในควงตาของจอห์นท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้ัน ศาสดาได้ให้พรจอห์นและได้สัญญากับ 
เขาว่าเขาจะสามารถเห็นได้อีก 

เมื่อกลับมาถืงบ้าน คุณแม่ของจอห์นได้เอาผ้าปิดตาออกเพื่อที่เธอจะสามารถอาบนํ้าให้เขาได้ตามที่บมอ 
ได้บอกให้เธอทำ ในขณะท่ีเธอทำเช่นน้ัน จอห์นได้ร้องออกมาด้วยความยินดี ไอ้ คุณแม่ครับ ตาของ 
ผมหายเป็นปกติแล้ว ผมสามารถเห็นได้เป็นอย่างดีในเวลาน้ี และเห็นได้ไกลด้วยครับ และผมกีไม่รู้สึก 
เจ็บปวดอีกเลย," ("President Smith Took Him by the Hand," Friend, Aug. 1973, p. 36) 
• ได้เกิดอะไรข้ีนกับจอห์น? (ศาสดาได้ไห้พรเขาให้สามารถมองเห็นอีก และพระบิดาบนสวรรค์ทรง 

รักษาเขาให้หาย) 
• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ได้แสคงความรักของพระองค์ต่อ®อห์นอย่างไร? 

ภาพตัดและเร่ืองเล่า ช่วยเด็ก ให้ติดภาพตัดเด็ก ๆ ชาวเม็กซิโกไว้ท่ีประเทศเม็กซิโกบนแผนท่ี เริ่มเรื่องโดยการอธิบายว่า เด็ก 
สองคนช่ือ มิเกล และโทมัสและว่า คุณแม่ของพวกเขามีอาชีพรับจ้างซักเสื้อผ้า ะ 

วันหนึ่งในขณะที่คุณแม่ของพวกเขากลับมาจากการเอาผ้าที่ซักรีดเสรี®ไปส่ง เธอร้สิกท้อใจ เธอได้ 
ทำงานหนักแต่ก็ไมมีใครสามารถจ่ายค่าจ้างให้เธอได้!นวันนั้นและเธอไม่มีเงินที่'ะชื้อขนมปีง เ ธ อ ฑ ] 
ลูก ๆ ของเธอจะหิวสักเพียงใดเน่ืองจากพวกเขายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยนอกจากอาบารเย็นวานน้ี 
เพยงนิดหน่อยเท่าน้ัน มิเกล ลูกคนโตได้แบ่งขนมปีงของเธอกับมาเรียซึ่งหิวและยังเล็กอยู่จึงไม่เข้าใจว่า 
ทำไมไม่มีอาหารอีก โทมัสสังเกตเห็นว่า คุณแม่ยังไม่ได้รับประทาน และได้แบ่งส่วนของเขาให้เธอ 
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การนํไเส'นอ1ของครู 

มิเกลและโทมัสต้องการช่วย รเกลจำไค้ถงเร่ืองท่ีคุณแม่ไค้เล่าให้ฟิงเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ เม่ือพระองค์ 
ทรงสอนผู้คนให้สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลอ มิเกลและโทมัสค้องการความช่วยเหลอดังนี้นพวกเขาจง 
คุกเข่าลงสวดอ้อนวอนค้วยกัน หลังจากท่ีไค้สวดอ้อนวอนแล้ว มิเกลและโทมัสไค้ไปที่ร้านทำขนม 
ปีงและถามซเนอร์ อะลอนโซว่ามงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยากจะให้พวกเขาทำไหม ซเนอร' อะลอนโซ 
ไม,รู้ว่าพวกเด็ก ๆ หิวและไค้บอกว่า เขาไม่มอะไรจะให้ทำ พวกเขาไค้พยายามหางานทำจนมืดพวกเขา 
ไค้รับค่าจางมาบ้างแต่ก็ไม่เพยงพอ 
ค้วยความหิวและผิดหวังเด็กสองคนไค้เริ่มเดินกลับบ้านในขณะที่พวกเขากำลังเดินไปตามถนนนั้นชาย 
คนหน่ึงไค้ถบจักรยานผ่านมาและไค้ข่ีรถผ่านก้อนหินท่ีขรุขระทำให้ของบางอย่างของเขากระเด็นออกมา 
จากตะกร้าจักรยาน มิเกลไค้วิ่งตามเขาและเรยกให้เขาหยุด แต่ชายคนน้ันไม่ไค้หยุด โทมัสกลับไปดูว่า 
ห่อที่หล่นนั้นเป็นอะไร มันเป็นขนมปีงที่อบใหม่ ๆ  พวกเขาไค้รบกลับไปท่ีร้านของซเนอร์ อะลอนโซ 
และอธิบายว่า เกิดอะไรข้ืน ซเนอร์ อะลอนโซจำไค้ว่า ชายคนท่ีซ้ือขนมปีงน้ีเป็นใคร และบอกว่า เม่ือ 
ชายคนนมาท่ีร้านอก เขาจะให้ขนมปีงอันใหม่แทนอันน้ี แล้วเขาก็บอกกับเด็กชายว่า เขาจะขายขนมปีง 
ที่ตกเป็นรอยเล็กน้อยนี้ให้พวกเขาครึ่งราคา พวกเขารบนับเงินอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็มพอด พวกเขารับเอา 
ขนมปีงน้ันแล้วรบกลับบ้าน 
คุณแม่แปลกใจมากที่เห็นขนมปีง เด็กชายท่ังสองอธิบายว่า คำสวดอ้อนวอนของพวกเขาไค้รับคำตอบ 
อย่างไร คนน้ัน ทงครอบครัวท่ีหิวโหยน้ันไค้คุกเข่าลงและถวายความขอบคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
สำหรับอาหารที่รับประทาน,, ( Walk in His Ways: Basic Manual for Children, PartB [1979], p. 25) 

• พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้ทรงประทานพรให้กับมิเกลและโทมัสอย่างไร? (โดยการ 
ตอบคำสวดอ้อนวอนของพวกเขา) 

อธิบายให้เด็ก ๆ ตงว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้ทรงประทานพรให้เด็ก ๆ ไม่ว่าพวกเขา 
จะอยู่ ณ ที่ใคของโลกก็ตาม ศาสนาจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์เหมือนกันท่ัวทุกแห่งในโลก อธิบาย 
ว่า เด็ก ๆ ในุศาสนาจักรฯ มโอกาสท่ีจะเข้าร่วมปฐมวัย ที่ที่พวกเขาจะไค้ร้องเพลงและไค้ยนบทเรยน 
อย่างเคยวกันท่ัวโลก เด็ก ๆ ทั่วโลกที่อยู่ในวัยเดยวกันกับพวกหนูจะใส่แหวน ลสด. เหมือนกันท่ังโลก 
เพ่ือช่วยพวกเขาให้จำไค้ท่ีจะเสือกส่ิงค เด็ก ๆ ในศาสนาจักรฯจะไค้รับบัพติศมาเม่ือพวกเขาอายุไค้แปด 
ขวบไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ท่ีใคก็ตาม พวกเขาอาจจะไค้รับบัพติศมาในอ่างบัพติศมาในอาคารประชุมของ 
ศาสนาจักรฯ หรอในทะเลสาบท่ีแสนเย็น ในมหาสมุทร หรอในลำธารเล็ก ๆ หรอในหนองน้ัา แต่การ 
บ'พติศมาของพวกเขาต้องเป็นพิธิการจุ่มโดยลงไปในน้ัๅท่ังตัว และกระทำโดยผู้ท่ีถออำนาจฐานะปโรหิต 
เสมอ 

พระคมภร' และ 
ประจักษ์พยานของคร 

เพลง 

สรูป 

อ่าน 2 นไฟ 26:33 ให้เด็ก ๆ หัเง โดยเร่ิมท่ีคำว่า "พระองค์ทรงเช้ือเชิญพวกเขาท่ังหมดให้มาส่พระองค์, 

แล้วให้เด็ก ๆ ผลัดกันเล่าว่า พวกเขาร้ไค้อย่างไรว่า พระเยซูทรงรักพวกเขา 
แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเด็กทุกคน ไม่ว่า พวกเขาจะเป็นใครก็ตาม 
ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ท่ีใค ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในบ้านแบบใด มสิผมสิตาสิผิวอย่างไร พระบิดาบน 
สวรรค์ทรงตองการให้พวกเราทุกคนมความสขและกลับไปอยู่กับพระองค์อิกครงหน่ึง 

ให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เด็ก ๆ ทั่วโลก" 
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บทที่ 31 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 
เอกสารแจก ให้แจกเอกสาร "พระเยซูทรงรักฉัน,, ให้กับเด็ก ๆ ในตอนท่ีพวกเขากำลังออกจากช้ันเรียน ขอให้เด็ก ๆ 

เล่าให้ครอบครัวของพวกเขาหัเงว่า พวกเขาไค้เรยนรูเก่ียวกับความรักของพระเยซูคริสต์ท่ีทรงมต่อเด็ก 
ทุกคนทั่วโลก 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีพ่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรียน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรียน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้นำขวดน้ําอัคลมเปล่า ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลมบนพื้น บอกพวกเขาว่า หลังจากท่ีท่านไค้หมนขวด 

มันจะหยูคและชี้ไปที่เด็กคนใดคนหนึ่ง ก็ให้เด็กคนนั้นบอกบางอย่างที่แสดงว่า พระเยซูทรงรักเขา 
แล้วให้เด็กคนน้ีหมุนขวด พยายามให้เด็กแต่ละคนไค้มโอกาสโดยการให้เด็กคนท่ีไค้หมุนขวดแล้ว 
ถอยออกไปจากวงกลมลักเล็กน้อย 

2. ให้สอนโคลงและท่าทางประกอบต่อไปน้ีให้เด็ก ๆ 
พระเยซูทรงรักเด็กเล็ก ๆ 

ถนนฝ่นคล้ง เด็กเล็ก มุ่งวิ่งรี่ (วิ่งอยู่กับที่) 
เทาน้อย ๆ ซอยถ่ี ๆ เร่งร่ีมา (ชี้ที่เท้า) 
หาท่ีแทรก แหวกฝ่า ฝูงประชา (ทำท่าแหวกฝ่าฝูงชน) 
อยากเห็นหน้า พระเยซู อยู่ใกล้เคยง (ยืนเขย่งปลายเท้า มองไปรอบๆ ) 
ผู้ใหญ่ว่า "พาเด็ก ไปให้ห่าง,, (ย่ืนมอออกไปโบกเหมือนห้ามเช้า) 
ท่านไม่ว่า วันนี้ เด็กห้ามเช้า (ทำหน้าค้ิวขมวด และส่ายศรษะ) 
พระเยซูบอก "ให้เด็ก มาหาเรา (กวักมือเรียก) 
เด็กเล็กเขา สำกัญนัก เรารักจริง" (กอดตัวเอง) 
อย่างรีบเร่งค้วยเท้าน้อย ๆ (ชี้ไปที่เท้า) 
ผ่านผู้คนเพื่อหาที่ (แกว่ง1ช้อศอกออก เหมือนกับว่ิงผ่านกล่มคน) 
ที่ใกล้พระเยซู เพ่ือคูพระพักตร์ (ยืนบนปลายเท้าแล้วมองไปรอบๆ ) 
คนโตพูดว่า "ให้พวกเขาไป" (ผลักมือออกจากอก) 
"พระองค์ทรงย่งเกินสำหรับเด็กวันน้ี(ค้ิวขมวดและส่ายศรษะ) 
แต่พระเยซูตรัสว่า "ให้พวกเขามายังเรา" (กวักมือเรียก) 
"พวกเขาเป็นของอาณาจักรของพระบิดา และพวกเขาเป็นท่ีรักของพระองค์และของเรา,, (กอดตัวเอง) 

3. สำหรับเด็กโต ท่านอาจค้องการสนทนาถงหลักธรรมต่อไปนี้ที่แสดงว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเรา 
เน้นว่า พรเหล่าน้ีมให้สำหรับเราท่ังหมดไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีใค 
• พระเยซูทรงประทานพระบัญญัติเพ่ือนำทางเรา 

• เรามศาสคาท่ีจะนำเรา 
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• เราสามารถกลับใจเพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์สำหรับบาปข0งเรา 
• เราสามารถได้รับพรของฐานะปุโรหิต 

4. ให้เคีก ๆ วาดและระบายสีรูปภาพของส่ิงท่ีแสคงให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเขา 0 ช ่ น 

ครอบครัว ต้นไม้ คอกไม้ หรือสัตว์ต่าง ๆ) 

5. กระตุ้นให้เด็ก ๆ กระทำสิ่งที่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นในระหว่างสัปคาห์ที่จะมากึงนี้ และให้เตรียม 
ทจะเลาใหชนเรยนฟ้งเกียวกับการกระทำน้ี หากพอจะทำไค้ท่านอาจต้องการเตือนพวกเขาถึง'รื่0งนี้ 
ในระหว่างสัปดาห์ 
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พระเยซูคริสต์ทรงต้องการ 
ให้เรารักทุกคน 

31 

จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า พวกเขาสามารถแสดงความรักโดยการช่วยผู้อ่ืนให้เข้าใจว่าพวกเขามค่า 
นิรันดรต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

การเตรยม 1. ศกษา ยอห์น 13:34 และ 3 นิไฟ 17:18-25 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตรยมช่วยเด็ก ๆ ร้องเพลง "จงรักกันและกน" (เพลงเด็กหน้า 72) เน้ือเพลงน้ีมอยู่ในตอนท้ายของ 
คู่มอนี้และเพลง "ฉันคิคถงยามอ่านเร่ืองแสนหวาน"(เพลงเด็กหน้า 34) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. พระคัมภรไบเบิล และพระคมภร์มอรมอน 
ข. กระคาน ปากกาเขยนกระคาน และแปรงลบกระคาน 
ค. รูปภาพ 3-57 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนิไฟ 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 
ขอแนะน0ไในการ 
ด0าเนินบทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

การสนทนาพระคัมภร์ 

เพลง 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิค 
พระเยซูคริสต์ทรงฅองการใหเรารักทุกคน 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้เล่าว่าพวกเขาได้ทำอะไรในระยะหลัง ๆ นี้ที่เป็นการแสคงถงความเมตตาต่อผู้อื่น (คู 
กิจกรรมเสริม ข้อ 5 ของบทท่ี 30) 

• หนูร้สีกอย่างไรเม่ือหนูมความเมตตาต่อผู้อ่ืน? 
• พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงบัญชาเราให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร? 
ชูพระคัมภิรไบเบิล และพระคมภรมอรมอนข้ิน อธิบายว่า พระคัมภรได้สอนเราว่า เราควรปฏิบัติต่อ 
ผู้อื่นอย่างไร 
ให้อ่านยอห์น 13:34 ออกเสียงคง 

• พระคัมภรน้ีได้บอกเราให้ทำอะไร? (รักซ่ึงกันและกัน) 

เน้นว่า สิ่งนี้สำคัญมากที่เราจะเรยนร้ที่จะรักซึ่งกันและกัน พระบัญญัติข้อน้ีได้ถูกกล่าวช้ําในพระคัมภร์ 
หลาย ๆ คร้ัง พระบิคาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารักลูกทุกคนของพระองค์เช่นเคยวกันกับท่ีพระองค์ 
ทรงต้องการให้เรารักสมาชิกแต่ละคนของครอบครัวของเราเอง 
ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "จงรักกันและกัน" (เพลงเด็กหน้า 72) เน้นว่า พระเยซูคริสต์ทรงต้องการ 
ให้เรารักผ้อ่ืน 
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การสนทนา 
โคยใช้กระคาน 

รูปภาพ พระคัมภร์ 
และการสนทนา 

เพลง 

เร่ืองเล่า 

เขยนคำว่า รัก บนกระคาน 

• พระเยซูคริสต์ทรงแสคงความรักต่อผู้อ่ืนในทางใคบ้าง? (ท่านอาจต้องการเขยนคำตอบของพวกเขา 
บนกระคาน) 

• เราสามารถแสคงความรักของเราต่อผู้อ่ืนตามแบบของพระเยซูและตามท่ีพระองคํไค้ทรงสอนเราให้ทำ 
ไค้อย่างไรบ้าง? (ท่านอาจค้องการเขยนคำตอบเหล่าน้ีบนกระคาน ถัคจากคำตอบของคำถามแรกนน) 

พระคมภร์ช่วยใหเรารูว่า เรามความหมายสักเพยงใดต,อพระเยซูคริสต์ 
อธิบายว่า เม่ือพระเยซูคริสต์ไค้เสด็จเย่ียมชาวนิไฟในทวืปอเมริกา พวกเขาต่ืนเค้นและรูสกเป็นเกยรติ 
ที่ไค้อยู่ร่วมในที่ประทับของพระองค์พวกเขาชอบที่จะไค้อยู่ใกล้พระองค์และหัเงคำสอนของพระองค์ 
แสคงรูปภาพ 3-57 พระเยซูทรงให้พรเด็ก ๆ ชาวนิไฟ 

อธิบายว่า 3 นิไฟ ไค้บอกเราเก่ียวกับการเสด็จเย่ียมชาวนิไฟของพระผู้ช่วยให้รอค ให้อ่าน 3 นิไฟ 
17:21 โคยเร่ิมท่ีคำว่า "และพระองค์ทรงเอา" 

ชี้ไปที่รูปภาพ และถามว่า-

• หนูคิคว่า เด็กหญิงเล็ก ๆ ในภาพน้ีรูสกอย่างไร? 
ขอให้เด็ก ๆ จินตนาการว่า พวกเขาอยู่ในกลุ่มของเด็กท่ีอยู่ในท่ีประทับของพระเยซูคริสต์ 
• หนูจะรูสีกอย่างไรหากพระเยซูทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนศรษะของพวกเขา? 
ให้เด็ก ๆ รองหรอพูคคำจากเน้ือเพลงท้ังสองช้อของเพลง "ฉันคิคถงยามอ่านเร่ืองแสนหวาน,, (เพลงเด็ก 
หน้า 34) 
ฉันคิคถงยามอ่านเรื่องแสนหวาน 
เม่ือนานมา เม่ือเยซูมาอยู่กลางประชา 
พระทรงเมตตาเรยกเด็กเด็กดังแกะให้เช้ามา 
ฉันหวังว่าจะอยู่กับพระอกครา 
ฉันปรารถนาพระหัตถ์พระวางบนศรษะ 
ว่าพระพาหุทรงโอบกอคกายา 
ว่าฉันเห็นเมตตาจากพระเนตรเมื่อพระกล่าว 
จงให้เด็กเล็กเล็กเช้ามาหาเรา 

เราสามารถช่วยคนอ่ืนใหเสึกวำ พวกเขามึค1าฅอพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
_ จ sy _ 4 _ • _ 1. เ^ _ ' _ _ VI 3/ 1 _ fL 61 I ๘! A 9f «_ VI 

ขอ เหเคก ๆ พงเรองตอ เปนและถู'ว่า บอล เค1ช่วยเบม เหรูสกว่าเบนทรกอย่าง เร ะ 
"บอลทานอาหารกลางวันเสร็จ...ในขณะท่ีแคงและบอยไค้ว่ิงเช้ามาทางประตูหลัง 

"ไปกันเถอะ!, แคงคะยนคะยอ 
"ไเต,ว่า, บอลพูคอย่างแปลกใจ เม่ือมองดูเคร่ืองมือในการเล่นเบสบอลท่ีเพ่ือนของเขากำลังถออยู่ 'ฉันคิค 
ว่าเราจะอยู่บ้านตอนบ่ายกับเบิ้ม, 
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บทที่ 31 

"ก็ตอนท่ีเราเล่นเสร็จแล้วก็ไค้วันน้ีอากาศคเหลอเกินอย่ามัวอยู่แต่ในบ้านเลย!, 

"บอลเสกลังเล ในขณะท่ีเขาเอาจานและแก้วใส่ไวในอ่าง 
"เพ่ือนของพวกเขาท่ีช่ือเบ้ิม ใจเย็นเพ่ิงจะออกจากโรงพยาบาล หลายเสือนท่ีผ่านมาเขาป่วยมากคุณหมอ 
บอกว่า เบ้ิมจะว่ิงและเล่นไค้อกแต่คิดว่า ต้องรอสักระยะหนึ่งก่อน ก่อนที่เบมจะป่วย เขาไค้เล่นในทมค้วย 

อธิบายว่า บอลต้องตัดสินใจ แล้วให้เล่าเร่ืองต่อ ะ 
"ไปเถอะ บอล! ไปนะ!, แดงรบเรา แต่บอลส่ายศรษะ 

'"ฉันสัญญากับคุณแม่ของเบ้ิมว่า ฉันจะมาอยู่กับเบิ้ม, บอลตอบเพ่ือนของเขา vล้าพวกนายอยากไปก็ตาม 
ใจเถอะ, 

"แต่ บอล, พวกเขาคัดคาน นาย เป็นคนท่ีเล่นคท่ีสุคในทมของเรา, 

"vขอโทษนะ, บอลพูดอย่างม่ันคง 
"แดงแสดงท่าทางไม่พอใจ 
"ฉันไม่คิดเลยว่า นายจะฟ้าให้ท่มแย่ลง!, 

"หลังจากท่ีพวกเด็ก ๆ ไปกันหมดแล้ว บอลตะโกนบอกลาคุณแม่ท่ีอยู่ช้ันบนขณะท่ีกำลังพานองคนเล็ก 
ไปนอน 
"สักครู่ต่อมา ขณะท่ีบอลกำลังเดินไปตามถนนอย่างช้า ๆ เพื่อไปบ้านของเบิ้ม....บอล อยากจะไปเล่น 
จริง ๆ และเขาก็ร้สิกไม่ค่อยคท่ีฟ้าให้ทมผิคหวัง แต่เขาก็fสิกสงสารเบ้ิม เขาอยู่ท่ีโรงพยาบาลนานหลาย 
วันเขาคงเบื่อมาก 
"ไเคงและบอยอยู่ไหนล่ะจ้ะ คุณแม่ของเบิ้มถาม ในขณะท่ีเธอเชิญให้เขาเข้ามาในบ้าน, 

"พวกเขามาไม่ไค้ครับ,บอลตอบ 
"คุณแม่ของเบ้ิมถอนหายใจและบอลสามารถมองเห็นร่องรอยของความเหน่ือยท่ีอยู่รอบควงตาของเธอ 
การป่วยของเบ้ิมฟ้าให้คุณพ่อคุณแม่ของเขายุ่งยากมาก เธอย้ิมแล้วพูคว่า แต่ฉันคใจท่ีเธอมานะบอล 
เบมกำลังรอเธออยู่นะ, 

"บอลสังเกตเห็นว่า เบ้ิมซคและค่อนข้างเศร้า เขามผ้าพันท่ีขาข้างหน่ึง เขาสามารถเดินมาหาบอลไค้ 
แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 

"คุณแม่ของเบ้ิม ปล่อยให้พวกเขาอยู่กันตามลำพัง พวกเขาน่ังท่ีห้องรับแขกและคุยกัน หลังจากนันสัก 
สองสามนาท เบมก็เร่ิมเงยบและบอลสังเกตเห็นว่า เขากำลังมองออกไปท่ีนอกหน้าต่าง ซึ่งตอนนนเป็น 
เวลาบ่ายของฤดูใบไม้ผลิ 
"คุณพ่อบอกว่า ลักวัน ฉันคงจะออกไปเล่นบอลไค้, เขาพูคอย่างเต็ม1ไปค้วยความหวัง ^ฉันหวังว่าคงจะ 
เร็ว ๆ นี้, 

"ทันใคน้ีนบอลก็เกิคความคิค 
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"เค้ียวฉันจะกลับมานะ, บอลบอกย้ําให้เบ้ิมแน่ใจด้วยความต่ืนเต้นว่า เค๋ิยวเขาจะกลับมา แล้วเขาก็1บไป 
หาคุณแม่ของเบ้ิมท่ีอยู่ในห้องครัว 
"ส่ิงท่ีครองลงมาจากการเล่นเกมก็คอการคูเกม, บอลอธิบายให้เธอฟ้งหลังจากท่ีเขาได้พูคถึงแผนการ 
ของเขา 

"ฉันมองไม่เห็นว่า มันจะไม่คิตรงไหนนะบอล, เธอพูค ^ฉันคิคว่า มันคงจะฟ้าให้เบิ้มรูสืกคขื้ใฌาก, 

"บอลสามารถรูสิกถึงความต่ืนเต้นของเธอด้วย เขารูว่าการเดินเป็นระยะทางส่ีช่วงตกอาจเป็นระยะทาง 
ที่ไกลเกินไปสำหรับเบิ้ม คังนั้นเขาจงไปที่โรงรถและเอารถเข็นของเบิ้มมา 
"สองสามนาทต่อมาบอลก็เข็นเบ้ิมไปยังสนาม เค็กชายบางคนมองดูด้วยความแปลกใจเม่ือเห็นพวกเขา 
ไปถึง แต่ไม่ช้าก็เร่ิมพากันมาพูคทักทายเบ้ิม 
"นายจะเล่นไหม, คนหน่ึงถามบอล 
"ไล่นซิ!, บอล ประกาศ 
"แคงเช้ามาใกล้อย่างขลาค ๆ และบอยก็ตามมาช้างหลัง 

"ฉันจะยังไม่เล่นทันทิตอนน้ีหรอกนะ, บอยเสนอxฉันต้องการคุยกับเบ้ิมก่อน, 

"นับตงแต่น้ันเบ้ิมไม่เสกว่า ตนเองอยู่ตามลำพังอกต่อไป และบอลรู้ว่า แคงและบอยเสีกเสิยใจสำหรับ 
การกระฟ้าท่ีพวกเขาได้ฟ้าในตอนแรก 
"มันเป็นเกมท่ีต่ืนเต้นมากและหลังจากท่ีเล่นเสร็จแล้ว แคงและบอยผลัคกันเข็นเบ้ิมกลับบานโคยมบอล 
เดินไปเคยงช้างรถเข็นน้ัน" (Eva Gregory dePimienta, "Bad- Weather Friends," Friend, Apr. 1975, 
pp. 8-10) 
• บอลช่วยให้เบ้ิมเสืกถึงความรักและเป็นท่ีต้องการอย่างไร? 
• เด็กชายคนอ่ืน ๆ ได้ปฏิบัติกับเบ้ิมอย่างไรเม่ือเขาไปถึงสนามฟตบอล? 

เรึ่องเล่า ขอให้เด็ก ๆ ฟิงเรื่องต่อไปนี ้ะ 

กอยและครอบครัวของเธอเพ่ิงจะยัายไปอยู่ท่ีวอร์คในประเทศอ่ืน เม่ือก้อยไปท่ีช้ันเรยนปฐมวัยเด็ก ๆ ใน 
ชั้นเรยนของเธอได้ล้อเลยนเธอในเรื่องเสื้อผาที่เธอใส่และเรื่องการพูคของเธอ 

เธอน้ังตามลำพังและเสิกไม่เป็นท่ีต้อนรับ 
บทเรยนปฐมวัยของบราเดอร์ฮาร์มันเป็นเร่ืองเก่ียวกับพระเยซูคริลุ[ต์ทรงเมตตาต่อทุกคนและฟ้าให้ทุกคน 
รูสิกว่าเป็นที่รักและมคำ กัลยาเพื่อนคนหนึ่งของกัอยรูสิกไมคที่เธอและเด็กคนอื่น ๆ ในช้ันได้ปฎิบติ 
ต่อกอย 

• กัลยาสามารถฟ้าอะไรเพื่อช่วยให้ก้อยเสิกวาเป็นที่รัก? 
กัลยาเริ่มมองหาว่า ก้อยสนใจหรอมพรสวรรค์ในด้านใค กัลยาคุยกับเธอและได้เรยน?ว่า ก้อยเก่ง 
คณิตศาสตร์ เน่ึองจากกัลยามปีญหาในวิชาคณิตศาสตร์ เธอขอให้ก้อยช่วยสอนเธอ เธอจะช่วยก้อยใน 
เร่ืองภาษาและก้อยจะช่วยเธอในวิชาคณิตศาสตร์ ในขณะที่พวกเธอสืกษาด้ว๓น พวกเธอได้!ว่า เธอ 
ทั้งสองชอบฟ้าสิ่งเคยวกันในหลาย ๆ เรื่อง พวกเธอได้กลายเป็นเพ่ือนท่ีดต่อกัน 
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บทที่ 31 

การสนทนา 

สถานการณ่ 

ประสบการณ์ 
ส่วนบุคคล แลร 
ประจักษ์พยาน 

• กัลยาไค้ช่วยก้อยให้ร้สิกว่าเป็นที่ต้องการอย่างไร? 
เน้นว่า มันต้องใช้ความพยายามมากทเคยวที่จะช่วยให้ผู้อื่นรูสีกคเกี่ยวกับตัวของเขาเอง เราสามารถทำ 
ไค้โคยการให้ความสนใจต่อพวกเขาและแสดงต่อพวกเขาว่า พวกเขามค่าต่อผู้อ่ืน 
อธิบาย สถานการณ์ต่อไปน้ีและให้เด็ก ๆ สนทนากัน ท่านอาจให้เด็ก ๆ แสคงบทบาทสมมติในแต่ละ 
สถานการณ์ก็ไค้ แล้วขอให้พวกเขาบอกช้ันเรยนว่า พวกเขาเสิกอย่างไร 
1. หนูกำลังสรางกรงนกท่ีสนามหญ้าหลังบานกับเพ่ือน ๆ น้องชายของหนูมาและถามว่า ให้เขาช่วยทำ 

ค้วยไค้ไหม 
• หนูสามารถทำอะไรเพ่ือทำให้น้องชายรูสิกคเก่ียวกับตัวของเขาเอง? (ให้เขาช่วยหนูในการส่งตะปู 

และจับไมไห้) 
• หนูจะรูสิกอย่างไรหากหนูเป็นน้องชายและพ่ีชายไค้ไห้หนูช่วยเขาสร้างกรงนก? 

2. ชั้นเรยนปฐมวัยของหนูกำลังวางแผนที่จะทำโครงการช่วยเหลอ ทุกคนไค้ออกความคิดเห็นนอก 
จากนิค เธออายและไม่ค,อยพูคจา ทันใคนี้นนิคก็ไค้เริ่มพูค แต่เธอก็ถูกขัคจังหวะโคยคนอ่ืนและไม่ 
สามารถท่ีจะพูคไค้จนจบในส่ิงท่ีเธอกำลังจะพูค 

• หนูสามารถทำอะไรเพ่ือแสคงว่าหนูเอาใจใส่นิคและต้องการทำให้เธอร้สีกว่าเธอมความสำคัญ? 

• หนูจะร้สิกอย่างไรหากหนูเป็นนิคและคนบางคนไค้แสคงต่อหนูว่า พวกเขาเอาใจใส่ส่ิงท่ีหนูพูค? 
3. หนูกำลังเล่นท่ีนอกโรงเรยน และหนูเห็นมเด็กบางคนบอกอกคนหนงว่าไม่ให้เล่นเกมกับพวกเขา 

เขาหยาบคายกับเด็กคนน้ัน 

• หนูจะทำอย่างไรเพ่ือแสคงว่า เด็กคนน้ันมความสำคัญ? 

• หนูจะร้สิกอย่างไรหากบางคนขอให้หนูเล่นค้วย ในขณะท่ีเด็กคนอ่ืนๆ ไม่ยอมให้หนูเล่น? 
4. มเด็กหญิงมาเช้าช้ันเรยนปฐมวัยใหม่ และเด็กหญิงบางคนก็ล้อเลยนเธอเพราะว่า เธอแต่งตัวต่างไป 

จากสมาชิกของช้ันเรยน 

• หนูจะทำอะไรเพ่ือแสคงว่า เด็กคนใหม่น้ีร้สิกเป็นท่ียอมรับ? 
• หนูจะร้สิกอย่างไรหากหนูเป็นคนใหม่ท่ีโบสถ์และมคนใช้เวลาในการคุยกับหนูและทำให้หนูร้สิก 

เป็นท่ีต้อนรับ? 
บอกเด็ก ๆ ว่า เราทุกคนมโอกาสมากมายในแต่ละวันท่ีจะแสคงต่อผู้อ่ืนว่าพวกเขามความสำคัญอย่างไร 
ต่อเรา 
สรป 

ท่านอาจต้องการเล่าถงเวลาที่คนบางคนทัเงหรอให้ความสนใจต่อท่านและทำให้ท่านร้สิกด ตัวอย่างเช่น 
ท่านอาจจะพคถงเวลาที่เด็กในชั้นเรยนของท่านยิ้มให้ท่านเมื่อเจอกันที่ร้านคา หรอท่ีถนน และบอกว่า 
การทำเช่นน้ันมันทำให้ท่านร้สิกคอย่างไร 
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แสดงประจักษ์พยานว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักเราแต่ละคน พวกเรามค่าสำหรับ 
พระองค์ท้ังสอง ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั่นก็เพื่อช่วยเรา พระองค์ท้ังสองทรงต้องการุให้เราไค้กลับไป 
อยู่กับพระองค์ตลอดไป เราสามารถช่วยพระองค์ไค้ค้วยการรักคนอ่ืนและช่วยให้ผู้คนท่ีอยู่รอบเรารูสืกว่า 
พวกเขามคำสำหรับเราและสำหรับพระบิดาบนสวรรค์ 

เชิญให้เด็ก ๆ แบ่งปีนประสบการณ์ถงเร่ืองท่ีคนบางคนทำให้พวกเขารูสิกคเก่ียวกับตัวพวกเขาเอง หรอ 
เล่าถงเร่ืองท่ีพวกเขาทำให้คนบางคนเสิกว่าเป็นท่ีรักและมค่า 

หลักแห่งความเช่ือ บอกเด็ก ๆ ว่า ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯ เราเช่ือในการทำส่ิงท่ีคต่อผู้คนท้ังปวง อธิบายว่า 
นี่เป็นส่วนหนึ่งในหลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสาม 
ให้เด็กใ51คข้อความต่อไปน้ีตามท่าน: "เราเช่ือในการทำความคต่อมนุษย์ท้ังปวง,, 

ขอให้เด็ก ๆ พยายามในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถงน้ีท่ีจะช่วยใครลักคนหน่ึงให้เสิกว่าเป็นท่ีรักและรูสิก 
ดีเกี่ยวกับตัวของพวกเขาเอง 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม ให้เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรม 
เสริมต่อไปน้ีในบทเริยน หริอใช้เพ่ือการทบทวน หริอเพ่ือการสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู 
"เวลาช้ันเรยน" ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 

1. ให้เด็กคนหน่ึงน่ังท่ีเกัาอ้ีกลางห้องและทำทำว่าเป็นเจ้าชายหริอเจ้าหญิงกำลังน่ังท่ีบัลลังก์เจ้าชายหริอ 
เจ้าหญิงน้ีจะไม่ไค้รับอนุญาตให้พูด ในขณะท่ีเด็กคนอ่ืน ๆ พูดสิ่งที่คที่พวกเขาสามารถคิดไค้เกี่ยวกับ 
เจ้าชายหริอเจ้าหญิงน่ัน เด็ก ๆ อาจพูดบางอย่างเช่น "เธอมย้ิมหวาน" "ฉันชอบสีผมของเขา" เธอ 
แสดงความคารวะในช้ันเริยน" "เขาแบ่งปีนดินสอเทยนกับฉัน" ให้เอามงกุฎท่ีทำอย่างง่าย ๆ สวมให้ 
เจ้าชายหริอเจ้าหญิงน่ัน ให้โอกาสเด็กทุกคนผลัดกันเป็นเจ้าชายหริอเจ้าหญิง 

2. อธิบายว่า การเป็นผู้ฟิงท่ีคในขณะท่ีคนอ่ืนกำลังพูดน่ันช่วยให้เขารูว่าเขารค่า เด็ก ๆ ควรจะฟิงอย่าง 
ตงใจและไม,ขัคจังหวะ ขอให้เด็ก ๆ หัเงเรื่องต่อไปนี้อย่างตงใจและให้ยกมอขี้นหากพวกเขาเห็นว่า 
ท่านพูคในสิ่งที่เป็นไปไม่ไค้ 
หน่อยต่ืนนอนก่อนถงเวลาท่ีจะต้องไปโบสถ์ห้านาทิ หากเธอไมรบทำทุกส่ิงอย่างรวคเร็วเธอก็จะไป 
โบสถ์ในสภาพท่ีไม่พร้อม เธอว่ิงไปท่ีห้องน่ัาอย่างรวคเร็วแล้วลัางหน้าค้วยอาหารเช้า ในขณะท่ีเธอ 
วิ่งกลับมาที่ห้องนอนของเธอ เธอก็สะคดจรเช้ท่ีเธอเล้ียงเอาไว้ "หน่อย อกสองนาทเราจะไปแล้วนะ" 
ตกตาของเธอร้องเริยกเธออย่างคัง หน่อยริบหวิชุคของเธออย่างรวคเร็ว สวมใส่แปรงท่ีคท่ีสุคของเธอ 
แล้วก็ริบว่ิงออกไปจากห้อง 

ขอบคุณเด็ก ๆ ที่หัเงอย่างตงใจและไม่ไค้ขัคจังหวะ แล้วให้เล่าเร่ืองน้ีใหม่และให้เด็ก ๆ ช่วยแกไข 
คำที่ไม่ถกต้อง 
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บทที่ 31 

3. ทำตุ๊กตาลูกโซ่ให้เด็กแต่ละคน (ตามภาพท่ีแสดงให้ดู) ให้พวกเขาระบายสิตุ๊กตาให้คูเหมือนสมาชิก 
ของช้ันเรยน หรอสมาชิกของครอบครัว ให้พูคคุยถงเร่ืองท่ีพวกเขาสามารถช่วยให้คนอ่ืนรูสิกว่าเป็น 
ที่รักไค้อย่างไร (พวกเขาสามารถพูดส่ิงคต่อกันและกัน ไม่ตัดคนอ่ืนออกไปจากการเล่นของพวกเขา 
เป็นผู้ทัเงท่ีค และช่วยซงกันและกันเม่ือมปีญหา) 

4. ทำรายการทางค้านหน่ึงของกระคานท่ีมหัวข้อว่า "พระเยชุคริสต์ทรงแสดงความรักต่อเราอย่างไร,, 

แล้วทำรายการอกค้านหน่ึงท่ีมหัวข้อว่าไราสามารถแสคงความรักต่อผู้อ่ืนไค้อย่างไร,,ให้เขยนรายการ 
ของสองหัวข้อน้ีจากคำตอบของเด็ก ๆ ที่ไค้ตอบคำถามไวไนตอนเริ่มต้นของบทเรยนนี้ ท่านอาจ 
ต้องการโยนลุงถั่วให้เด็ก ๆ แต่ละคนผลิ'คกัน ให้เด็กคนท่ีไค้ลุงถ่ัวบอกบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกับแต่ละ 
รายการก่อนท่ีจะโยนลุงถ่ัวน้ีนคนไปให้ท่าน 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้ระลกถงพระเยซูคริสต์และพันธสัญญาแห่งการบัพติศมาของพวกเขาเม่ือพวกเขารับ 
ส่วนศลระลก 

การ!ดรยม 1. ศกษา 3 นีไฟ 18:1-11; 20:1-9 และม'ทธิว 26:17-30 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตรยมถูงที่ใส่ของชิ้นเล็ก ๆ มาก ๆ 
3. ทบทวนเร่ืองของพระเยซูและเด็ก ๆ ชาวนไฟจากบทเรยนท่ี 30 ในหัวข้อ "พระเยซูทรงรักเด็กทุกคน,, 

4. เตรยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันร้สิกถงความรักของพระผู้ช่วย,, (เพลงเด็กหนา 40) เน้ือเพลง 
นี้ปีอยู่ตอนท้ายของคู่มือ 

5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอน และคำสอนและพันธสัญญา 
ข. รูปภาพ 3-57 พระเยซูทรงให้พรเด็กชาวนไฟ รูปภาพ 3-22 พระกระยาหารม้ือสุดท้าย (62174 

ชุดภาพพระกิตติคุณ 225) รูปภาพ 3-1 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา กำลังบพติศมาพระเยซู (62133 
ชุดภาพพระกิตติคุณ 208) รูปภาพ 3-51 เทศนาบนภูเขา (62166 ชุดภาพพระกิตติคุณ 212) 
รูปภาพ 3-56 พระคริสต์และเด็กๆ (62467 ชุดภาพพระกิตติคุณ 216) รูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมา 
ปรากฎครงแรก (62470 ชุดภาพพระกิตติคุณ 403) และรูปภาพ 3-59 การส่งผ่านศลระลก 
(62021) 

ค. หากเป็นไปได้ไห้เตรยมถาดศลระลกสำหรับขนมปีงและน้ัา 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านด้องการใช้ 

บทที่ 

ขอแนะน0ไในการ 
ดำเนินบทรรยน 

กิจกรรมกระด้น 
ความสนใจ 

ศลระลึกสามารดช์วย!ราใหระลึกดึงพระเยซูคริสต์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 
ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ให้เอาส่ิงของช้ินเล็ก ๆ ที่ท่านได้ใส่ถงเตรยมไว้นั้นออกมาทิละชิ้น ให้อธิบายถงส่ิงของเหล่าน้ีแต่ละช้ิน 
อย่างสัน ๆ เสร็จแลวให้เด็ก ๆ บอกท่านว่า ชิ้นไหนท่านได้หยิบออกมาก่อน หยิบออกมาเป็นอันท่ีสอง 
และอันที่สาม และอันต่อ ๆ ไป 
อธิบายว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถจำได้ดแค่ไหน 
แสดงรูปภาพ 3-57 พระเยซูทรงให้พรเด็กชาวนไฟ ให้เด็ก ๆ บอกว่า พวกเขาจำอะไรได้บ้างจาก 
เหตการณ์น้ีให้ชมเชยพวกเขาสำหรับส่ิงท่ีพวกเขาได้พูด 
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การระลึกถึงพระเยซูคริสต์ 
เม่ือเราร'บส่วนศีลระลึก 



เร่ืองจากพระคัมภิร์ 

การอ่านพระกัมภิร์ และ การสนทนา 

การสนทนาโดยใช้วัตถ 

อธิบายว่า เม่ือพระเยชุคริสต์ทรงประทับอยู่กับอัครสาวกในเยรูซาเล็ม พระองคทรงให้เปรโต และยอห์น 
เตรยมอาหารท่ีพิเศษสำหรับพระองค์และอัครสาวกสิบสอง (ดูม'ทธิว 26:17-30) 
แสดงรูปภาพ 3-22 พระกระยาหารม้ือสดท้าย 

อธิบายว่า พระเยชุทรงบอกอัครสาวกว่า นี่จะเป็นครั้งสดท้ายที่พระองค์จะทรงเสวยพระกระยาหารกับ 
พวกเขา พระองคทรงทราบว่า พระองค์จะทรงส้ินพระชนม์ในเวลาอิกไม่นาน หลังจากทรงเสวย 
พระกระยาหาร พระเยชุไค้ทรงกระทำบางอย่างท่ีไม่เคยทรงกระทำมาก่อนบนโลกน้ี พระองค์ทรงให้พร 
และส่งผ่านศลระลก พระองค์หักขนมปีงเป็นช้ิน ๆ และทรงบอกอัครสาวกว่า เม่ือพวกเขารับประทาน 
ขนมปีงพวกเขาควรระลกถงพระวรกายท่ีถูกทำลายของพระองค์ พระองค์ทรงประทานนาองุ่นให้กับ 
พวกเขาและบอกพวกเขาให้ระลกถงพระโลหิตของพระองค์ท่ีหล่ังเพ่ือพวกเขาพระอุงค์ทรงบอกพวกเขา 
ว่า พวกเขาควรระลกว่า พระองค์ไค้ทรงประทานพระชนม์ชีพของพระองค์เองเพ่ือท่ีเราจะสามารถรชวิต 
ตลอดไป 
อธิบายว่า เมื่อพระเยชุเสด็จเยี่ยมชาวนไฟ พระองค์ทรงประทานศลระลกให้พวกเขาค้วยดังท่ีพระองค์ไค้ 
ทรงเคยกระทำท่ีเยรูซาเล็ม (ดู 3 นํไฟ 18:1-11) พระองค์ไค้ทรงส่งสานุศิษย์ไปหาขนมปีงและน่ัาองุ่น 
(อธิบายว่า ทุกวันนเราHนั่าแทนนั่าองุ่น) ในขณะท่ีสานุศิษย์ไค้ไปหาอยู่น้ีน พระองค์ทรงบอกให้ผู้คน 
ที่อยู่รอบ ๆ พระองค์มารวมกัน 

เม่ือสานุศิษย์ไค้กลับมาพร้อมค้วยขนมปีงและน่ัาองุ่น พระเยชุคริสต์ทรงหักขนมปีงเป็นช้ินเล็ก ๆ และ 
ให้พรขนมปีงพระองค์ทรงส่งขนมปีงน้ีนให้อัครสาวกรับประทานคนละช้ิน แลวพระเยชุทรงให้สานุศิษย์ 
ส่ง1ขนมปีงนั่น,ใป,ให้ผู้'คนที่๗ที่นั่น เม่ือเสร็จแล้'1 พระเย,ชุทรง,ให้'พรและทรงส่งนาองุ่น'ให้กับสานุศิษย์แล้ว 
ให้พวกเขาส่งให้ผู้คนท่ีเหสือ พระองค์ทรงอธิบายว่า พระองค์จะทรงให้อำนาจกับพวกเขาท่ีจะให้พรและ 
ส่งผ่านศลระลกให้กับสมาชิกทงหมดของศาสนาจักรของพระองค์ 

หลังจากท่ีทุกคนไค้รับส่วนศลระลกแล้วพระเยชุคริสต์ไค้ทรงอธิบายอิกคร้ังหน่ึงว่าท่ีพระองค์ทรงกระทำ 
เช่นน้ีก็เพราะรจดประสงค์เคิยวกันกับท่ีทรงกระทำให้กับอัครสาวกท่ีเยรูซาเล็ม 
อ่าน 3 นไฟ 18:7 ในพระคัมภร์มอรมอนออกเสียงดังให้เด็ก ๆ ฟิง บอกพวกเขาว่า นี่คอสิ่งที่พระเยชุ-
คริสต์ไค้ตรัสเม่ือพระองค์ประทานศิลระลกให้ชาวนไฟ เนนว่า การรับส่วนศิลระลกเป็นการแสดงกับ 
พระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะระลกถงพระเยชุคริสต์ 
• หนูคิดว่า ชาวนไฟ ร้สีกอย่างไรเกี่ยวกับพระเยชุคริสต์เมื่อพวกเขารับส่วนศลระลก? 

แสดงรูปภาพ 3-59 การส่งผ่านศลระลก 
ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าเกิดอะไรขื้นในระหว่างพิธศลระลก ให้ใช้คำถามที่จะนำไปส่ความคิดต่อไปน ะ 
1. เราจะร้องเพลงศลระลกเป็นประจำ 

2. ผู้ดำรงฐานะปุโรหิต (ปกติเป็นปุโรหิต) จะเป็นผู้หักขนมปีง แสดงถาคศลระลกท่ีใช้สำหรับใส่ขนมปีง 
ให้เด็กดู 

3. ผู้ดำรงฐานะปุโรหิต (ปกติเป็นปุโรหิต) จะคุกเข่าลงและสวดศลระลกให้กับขนมปีง (ท่านอาจตอง 
การอ่านคำสวดศลระลกท่ีอยู่ใน โมโรไน บทท่ี 4 และบทท่ี 5 และในคำสอนและพันธสัญญา 
20:77, 79) 
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รูปภาพและการสนทนา 



4. ผู้ดำรงฐานะปโรหิต (ปกติเป็นมัคนายก) จะเป็นผู้ส่งผ่านขนมปีง 
5. ผู้ดำรงฐานะปโรหิต (ปกติเป็นปโรหิต) จะคกเข่าลงและสวคสีลระสิกให้กับน้ืา) แสคงถาคศลระสิก 

ที่ใช้สำหรับใส่นาให้เด็ก ๆ ดู 

6. ผู้ดำรงฐานะปโรหิต (ปกติเป็นมัคนายก) จะเป็นผู้ส่งผ่านน้ํา 
• เราควรจะคิคถงเร่ืองอะไรเม่ือกำลังมการส่งผ่านศลระสิก? (พระเยซูคริสต์และว่าพระองค์ทรงรักเรา 

มากเพยงใด) 

เราควรระสิกสีงพระเยซูคริสต์ในระหว่างพิธึศลระสิก 

การสนทนา • เราสามารถทำอะไรเพ่ือท่ีจะระลกถงพระเยซูคริสต์ในระหว่างพิธศลระสิก? 
• เร่ืองราวเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดเร่ืองใดบ้างท่ีเราอาจคิดถงในระหว่างพิธศลระลก? 
• เพลงอะไรบ้างท่ีเราอาจจะคิคในระหว่างพิธศลระสิก? 

ในระหว่างพิธศลระสิก เราสามารถคิดถงเร่ืองเก่ียวกับพระเยซูคริสต์เพ่ือช่วยเราให้ระลกถงพระองค์และ 
ระลกถงความรักของพระองค์ 

เพลง ช่วยเด็ก ๆ ให้รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันรูสิกถงความรักของพระผู้ช่วย,, (เพลงเด็กหน้า 40) 

• หนูเสกอย่างไรในขณะท่ีหนูรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงน้ี? 

• หนูคิดว่า หนูจะรูสีกอย่างไรหากหนูคิดถงเก่ียวกับเน้ือเพลงน้ีในระหว่างพิธศลระลก? 

การสนทนารูปภาพ บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านมรูปภาพมากมายและท่านต้องการให้พวกเขาบอกท่านเกี่ยวกับรูปภาพแต่ละภาพ 
ให้แสดงรูปภาพให้พวกเขาดูแลัวให้สนทนาสน ๆ เกี่ยวกับรูปภาพแต่ละรูปกับเด็ก พยายามให้เด็กแต่ละ 
คนมส่วนรํวมมากท่ีสคเท่าท่ีจะเป็นไปได ใช้รูปภาพ 3-1 ยอหนผู้ถวายบัพตศมากำลังให้บัพติศมาพระเยซู 
รูปภาพ 3-51 เทศนาบนภูเขา รูปภาพ 3-56 พระคริสต์กับเด็ก ๆ และรูปภาพ 3-10 ภาพท่ีมาปรากฎ 
ครงแรก 
เสือนเด็ก ๆ ว่า พวกเขาสไมารถคิดเก่ียวกับพระเยซูคริสต์โดยการระสิกถงเร่ืองเก่ียวกับพระองค์และคิดถง 
ว่า พระองค์ทรงรักพวกเขามากลักเพยงใด 

กิจกรรมบทบาทสมมติ บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขากำลังจะแสดงกิจกรรมที่จะช่วยพวกเขาให้จำไค้ว่า พวกเขาควรกระทำอย่างไร 
และการสนทนา ในระVIว่าง^ระสิกให้เสือกเด็กทละสองคนท่ีจะแสคงบทบาทสมมติต่อไปน้ี ให้พวกเขามาท่ีทน้าช้ันเริยน 

ให้กระซิบกับเด็กแต่ละคนว่า เขาควรมการกระทำอย่างใค ให้เด็ก ๆ ที่เหสือดูแล้วเสือกว่า พวกเขาจะ 
เสือกท่ีจะกระทำอย่างใคในระหว่างพิธศลระสิก ให้เด็กสองคนท่ีแสคงน้ีว่า พวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่อง 
อะไร ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่าทำไมความประพฤติที่คจะทำให้พวกเขาคิดเรื่องของพระเยซูคริสต์ไค้อย่าง 
คารวะมากข้ืน 

1. แสคงท่าทางว่ากำลังวาครูปภาพหรอระบายสิ นั่งอย่างคารวะและคิคถงเรื่องจากพระสัมภร์ 
ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 

2. แสคงท่าทางว่ากำลังกระซิบกับเพ่ือนบ้านของหนู นั่งอย่างคารวะและคิคว่า พระเยซูทรงรักหนู 
มากลักเพยงใค 
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บทท่ี 39 

3. แสคงทำทางว่ากำลุงเล่นกับของเล่น และ รับส่วนศลระลกอย่างคารวะ และส่งต่อไป 
ทำเสียงดังในเวลาที่เล่น ค้วยความคารวะ 

สรุป 
การอ่านพระคัมภร์ อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า พวกเขาควรระลกถงพระเยซูคริสต์เม่ือพวกเขารับศลระลกและระลกถงพระองค์ 

ตลอดเวลาในช่วงสัปดาห์น้ี ให้อ่านขอความ 3 นไฟ 18:7 ''และหากเจ้าจะระลกถงเราตลอดเวลาเจ้าจะ 
มวิญญาณของเราอยู่กับเจ้า,, 

ประจักษ์พยานของครู แสคงประจักษ์ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยกับเราเม่ือเราพยายามท่ีจะระลกถงพระเยซูคริสต์และ 
เช่ือฟิงคำสอนของพระองค์ กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ระลกถงพระเยซูคริสต์ในคราวต่อไปท่ีพวกเขารับศลระลก 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเริยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ใน 
บทเริยน หริอใช้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรปก็ไค สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาชั้นเริยน,, ใน ''แหล่ง 
ช่วยเหลอสำหรับครู,, 
1. หากเป็นไปไคไห้หารูปภาพเล็ก ๆ ของพระเยซูคริสต์เพ่ือให้เด็กแต่ละคนและให้เขยนคณลักษณะของ 

พระองค์อย่างส้ัน ๆ ไว้ท่ีคานหลังของรูปภาพน้ัน บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาสามารถวางรูปภาพไว้ไน 
ที่ที่มองเห็นไคง่ายๆเพื่อให้พวกเขาระลกถงพระเยซูและความรักที่พ^องค์ทรงฏต่อพวกเขา 

2. ร้องหริออ่านเนื้อเพลง "บอกฉันถงเร่ืองของพระเยซู" (เพลงเด็ก หน้า 35) 

บอกฉันถงเร่ืองของพระเยซู ฉันนั้นชอบฟิง 
ถงส๋ิงฉันอยากถามหากพระองค์อยู่ท่ีน่ี 
ตำนานที่ทะเลสาบกาลิล 
ซงมเร่ืองของพระโปรดเล่าฉันท 

ฉันอยากหั!งเรื่องที่พระองค์ให้เด็กมารายลัอม 
จะน้อมระลกถงพรท่ีพระประทานมากมาย 
ควยพระทํยท่ีลนเปียมควยความรัก 
แสงแห่งพระฟักตรเปียมลันค้วยเมตตา 
เล่าให้ฉันฟิงถงพายูร้าย และทะเลบ้า 
ที่โหมซัดมายังเริอในทะเลกาสิล 
และจากการท่ีพระทรงรักห่วงใย 
ทำให้พายูร้ายสงบลงไค้ 

3. เชิญเด็กแต่ละคนให้กระซิบอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชุของท่านในขณะที่เขาออกจากชั้น4ว่า ว่าเขาจะ 
ระลกถงพุระเยซูคริสต์ในการส่งผ่านศลระลกคราวต่อไป การกระซิบจะช่วยเด็ก ๆ ให้ไม่เพยงแต่พูด 
ตามท่ีคนอ่ืนพูดเท่าน้ัน และยังช่วยให้พวกเขามความคารวะในขณะท่ีพวกเขาออกจากช้ันแยน 

4. ให้เด็ก ๆ ฟ้งเรื่องต่อไปนี้ซงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งผู้ไดัรับการช่วยที่จะจดจำถงพระเยซู: 
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"พรชัยและครอบครัวของเขาเพ่ิงจะย้ายไปอยู่ในเมองใหม่ วันแรฺกในบ้านใหม่ของเขาเป็นวันครบรอบ 
แปค,ขวบ แต่เขา,ไม่มเพ่ือนท่ีจะเล่นด้วยและคุณป่คุณย่าหรอญาติพ่ีน้องคนอ่ืนก็มาเย่ียมไม่ได้1อย่างท่ีเคย 

"คุณแม่ของเขาบอกว่าvอย่าเป็นห่วงเลยพรชัย อาทิตย์หน้าโรงเรยนก็จะเปิดแล้ว แล้วจากนันลูกก็จะ 
มเพ่ือนมากมาย, 

"โรงเรยนเปิดแล้ว แต่พรชัยยังคงรูสีกเหงา เด็กชายทุกคนดูเหมอนมเพ่ือนหมดแล้ว พวกเขาหัวเราะ 
และสนุกสนานด้วยกัน แต่ไม่มใครชวนพรชัยให้เล่นด้วย เขามองดูอยู่ข้างนอก เม่ือโรงเรยนเลิกใน 
แต่ละวัน เขาจะเดินกลับบ้านตามลำพัง.... 

"ต่อมาพรชัยได้ใคร่ครวญถงช่วงเวลาท่ีเงยบเหงาและเศร้าของเขาและพูดว่า Nก่อนท่ีฉันจะย้ายมาท่ีน่ี 
คุณครูปฐมวัยของฉันได้ไห้รูปภาพพระเยซูแก่ฉัน ฉันเอารูปภาพนี้วางไว้ข้างเติยง ทุกครงที่ฉันมองดู 
ที่รูปภาพนี้ ฉันรูสีกคขี้น ฉันจำได้ว่า พระเยซูทรงรักเด็ก ๆ ฉันรูสิกว่าพระองค์ทรงรักฉันและทรงร้ว่า 
ฉันรูสิกอย่างไร" (Family Home Evenings manual no.l [1972], p. 140) 
• การระลกถงพระเยซูได้ช่วยพรชัยได้อย่างไร? 
• การระลกถงพระคริสต์ช่วยหนูได้อย่างไร? 

5. กระด้นให้เด็ก ๆ ให้อยู่ในความเงยบต่อไปสักหนงนาทิและให้คิดถงเร่ืองของพระเยซูคริสต์ 
6. ร้องหรออ่านเนื้อเพลง "คิดถงเร่ืองพระเยซู" ['To Think about Jesus" ( Children's Songbook, p.71)] 

ไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะน่ังลงน่ิง ๆ 
คิดถงสิ่งซึ่งเกิดที่กางเขนบนภูผา 
พระทรงทนทุกข์ทุกส่ิงเพ่ือฉันเสมอมา 
จงไม่น่ายากท่ีจะเงยบเพ่ือเยซู 
สร้อย ะ 
ไม่ใช่เร่ืองยาก แม้ฉันยังเป็นเด็ก ตัวเล็กนัก 
เฝืาตระหนัก ถงพระเยซู ไม่ยากเลย 
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ศีลระลึกเตือนเราถึง 
พันธสัญญาของเรา 

บทที่ 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหนักว่า การรับศลระลกสามารถช่วยพวกเขาให้จดจำถงฟันธสัญญาของการ 
บพติศมา 

การเฅรยม 1. ศกษาโมโรไน 4:3 และ 5:2 โดยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2 เตรยมช่วยเด็ก ๆ ให้พูดและเรยนรูหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสาม 
3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 

ก. พระคมภรมอรมอน 
ข. โล่และแหวน ลสด. 
ค. รูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมา (62018) รูปภาพ 3-59 การส่งผ่านศลระลก (62021) 

รูปภาพ 3-9 พระเยซูคริสต์ (62572; ชุดภาพพระกิตติคุณ 240) 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิ!)กรรมเสริมท่ีพ่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากพ่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
คำสวดศลระสิก!คอนเราสีงพนธสัญญาแหงกๅรบ้พฅิศมาของเรา 

กิจกรรมกระต้น บอกเด็ก ๆ ให้หั!งอย่างตงใจ หากพ่านพูดส่ิงท่ีพวกเขาควรทำหริอควรคิดในระหว่างศลระลกให้พวกเขา 
ความสนใจ ยืนขี้น หากพ่านพูดส่ิงท่ีพวกเขาไม่ควรทาหริอคิดในระหว่างศลระลก ให้พวกเขาก้มลง 

ให้อ,านข้อความต่อไปน้ีทิละข้อความ ให้เวลาเด็ก ๆ ที่จะมเวลาตอบ 
1. ระลกถงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ว่า พระองค์ทรงรักเรา (ยืนขี้น) 

2. คิคถงเรื่องไปปิคนิค (ก้มลง) 
3. ระลกถงว่า พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คนป่วยหาย (ยืนขี้น) 
4. กระซิบและพูดกับเพ่ือนท่ีน่ังอยู่ข้างๆ พ่าน (ก้มลง) 
5. ขยูกขยิกและขยับไปมาในขณะท่ีน่ังอยู่บนเก้าอ้ี (ก้มลง) 
6. สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ (ยืนขน) 
7. วาดรูปหริอเล่นกับของเล่น (ก้มลง) 
8. คิคถงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเยซู (ยืนขี้น) 



กิจกรรมรูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-13 เด็กชายกำลังรับบัพติศมา และรูปภาพ 3-59 การส่งผ่านศีลระลก ขอให้เด็ก ๆ 
คิดถงครงสดทายที่พวกเขารับศลระลก ให้พวกเขาพยายามจดจำว่า พวกเขาได้คิดอะไร และทำอะไร 
ในระหว่างศีลระลก ให้พวกเขาตอบคำถามต่อไปน้ีกับตัวเองไม่ด้องตอบออกเสืยง ะ 

พระคัมภร์และการสนทนา • หนูมความคารวะในระหว่างศีลระลกไหม? 

• หนูได้คิดถงเร่ืองของพระผู้ช่วยให้รอดในระหว่างศีลระลกไหม? 
• หนูได้หัเงคำสวดอ้อนวอนสำหรับศีลระลกไหม? 

ให้อ่าน โมโรไน 4:3 ออกเสืยงดังให้เด็ก ๆ บงว่า สัญญาสองข้อที่พวกเขาได้ทำต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
เม่ือพวกเขารับศีลระลก เน้นคำท่ีเห็นว่าจำเป็นเพ่ือให้พวกเขาเห็นสัญญาสองข้อนน 

เราสัญญาท่ีจะ-
1. ระลกถงพระเยชุคริสต์เสมอ (ให้เด็กคนหน่ึงแสดงรูปภาพ 3-9 พระเยชุ พระคริสต์) 

2. เช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ (ให้เด็กคนหน่ึงแสดงโล่และแหวน ลสด. ให้ทบทวนกับเด็ก ๆ ว่า 
ลสด. เป็นอักษรย่อของคำว่าอะไร) 

กระด้นให้เด็ก ๆ หั!งอย่างตั้งใจถงคำสวดอ้อนวอนศีลระลกในแต่ละอาทิตย์เพื่อฟิงคำสัญญาสองข้อที่ 
พวกเขาได้ทำ ะ 
1. ระลกถงพร่ะเยชุคริสต์เสมอ 

2 เช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ 
อธิบายว่า มสัญญาอย่างเคยวกันน้ีเม่ือเรารับบัพติศมา ให้เด็ก ๆ พูดออกเสยงถุง สัญญาสองข้อนซำ 
อิกครง เน้นว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงไว้วางใจเราว่า เราจะรักษาสัญญาของเราท่ีมต่อพระองค์ และเรา 
รู'ว่า พระบิดาบนสวรรค์จะรักษาสัญญาของพระองค์ท่ีมต่อเราเสมอ 
อธิบายว่า มันไม่ง,ายที่จะจำพันธสัญญาของเราได้เสมอไป การรับส่วนศีลระลกทุกวันอาทิตย์และการฟิง 
คำสวดอ้อนวอนศีลระลกจะช่วยเราให้จดจำที่จะรักษาสัญญาของเราที่มต่อพระบิดาบนสวรรค์ 

หลักแห่งความเช่ือ ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องหลักแห่งความเชื่อข้อที่สาม เน้นว่า เราอาจจะได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยชุคริสต์หากเราจะเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโคยใชคำพูดของท่านเอง ซึ่งเป็นเรื่องของกันย์เด็กที่รูถงความสำคัญของศีลระลก ะ 
กันย์อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่กว้างใหญ่ เขามลูกม้าเป็นของเขาเอง และเขา 
ก็ช่วยคุณพ่อของเขาดูแลฟาร์มเลี้ยงม้านี้บ่อย ๆ วันหนึ่งกันย์ได้ตกจากหลังม้าและได้รับบาคเจ็บที่หลัง 
หลังจากท่ีคุณหมอได้ตรวจร่างกายของเขาแล้ว คุณหมอได้บอกกับกันย์และคุณพ่อคุณแม่ของเขาว่า 
เขาจะหายเป็นปกติแต่จะด้องนอนอยู่บนเตยงหลายสัปคาห์ 
กันย์เพิ่งได้รับบัพติศมาเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯได้เพยงสองเคุอนก่อนที่เขาจะได้รับอุบัติเหต เขาได้ 
ทำพันธสัญญา หรอการสัญญา กับพระบิดาบนสวรรค์ว่า เขาจะเช่ือฟิงพระบัญญัติ การรับส่วนศีลระลฺก 
จะช่วยให้กันย์จำได้ถงพันธสัญญาของเขา เขาได้ฟิงคำสวดศีลระลกอย่างต้ังใจและน่ังอย่างคารวะเม่ือ 
มการส่งผ่านศีลระลก แต่ละครงกันย์จะฟิงุคำสวดเก่ียวกับพันธสัญญาของเขา-ท่ีจะระลกถงพระเยชุ 
เสมอ และท่ีจะรักษาพระบัญญัติ กันย์รู'ว่า เม่ือเขาพูด "เอเมน" และรับศีลระลก มันหมายความว่า เขา 
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จะพยายามอย่างคท่ีสุดท่ีจะรักษาพันธสัญญาของเขาท่ีมตํอพระบิดาบนสว^^ค 
ตอนน้ีกันย์ต้องนอนอยู่บนเตยงและเขาไม่สามารถไปโบสถ์ไค้และไม่สามา^ถริบส่วนสืล^ะลก กันย์คิดุ 
ถงช่วงเวลาท่ีเงยบและมความคารวะเม่ือมการสวด1ให้พรและส่งผ่านศลระสิก เขา!ว่ามันสำคัญอย่างไรที่ 
จะไต้รับการเตอนบ่อย ๆ สิงพันธสัญญาที่เขาไต้ทำ เขาต้องการท่ีจะมพระวิญญาณของพระบิดาอยู่กับ 
เขากันย์ตัดสินใจท่ีจะขออธิการให้นำศลระลกมาให้เขาท่ีบ้านในวันอาทิตย์ 
อธิการรู;สิกคใจมากท่ี!'ว่า กันย์ไม่อยากขาดศลระลกและเขาต้องการไต้รับการเตอนถงพันธสัญญุาที่เขา 
ไต้ทำกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ อธิการไต้จัดให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตสองคนไปเย่ียมกันย์ 
ที่ฟาร์มในวันอาทิตย์และเตริยมศลระสิกให้เขา 
• ทำไมกันย์จงคิคสิงการไปโบสถ์? (เขาต้องการรับส่วนศลระสิก) 
• ทำไมเขาจงต้องการรับส่วนศลระสิก? (เขาต้องการไต้รับการเสือนสิงสัญญาของการบัพติศมาของ 

เขา ที่ว่า เขาจะมพระวิญญาณของพระบิดาอยู่กับเขา) 

การจำไดดึงพนธสัญญาเ!ห่งบัพติศมาจะช่วยเราให!ช่ือฟังคาสอนของพระเยซูคริสต์ 
สถานการณ' และ อธิบายว่า หากเราคิคสิงพระเยซูคริสต์ทุกวัน เราจะจำคำสอนของพระองค์และสัญญาของพระองค์หริอ 
การสนทนา พันธสัญญาที่เราไต้ทำที่จะเชื่อห!งพระองค์ไต้ง่ายขี้น ขอให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติเก่ียวกับสถานการณ์ต่อ 

ไปน้ีและให้พวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาสามารถแก้ปีญหาแต่ละอย่างไต้อย่างไร 
1. นิดและน้อยเป็นพี่น้องกัน เพ่ือนของนิดมาเล่นควย น้อยก็อยากจะเล่นกับพวกเขาต้วย แต่นิดไม่อยาก 

ให้น้องเล่นต้วย นิดควรทำอย่างไร? 
• การระสิกถงพระเยซูคริสต์จะช่วยนิดให้เช่ือหัเงพระบัญญัติไต้อย่างไร? 

• พระบัญญัติข้อใคท่ีเธอควรเช่ือทัเง? 
2. จักรเอาเสื้อของพี่ไปใส่โดยไม่ไต้รับอนุญาตและทำมันเปีอนเป็นรอยค่าง จักรควรทำอย่างไร? 

• การระสิกถงพระเยซูคริสต์สามารถช่วยจักรให้เช่ือหัเงพระบัญญัติไต้อย่างไร? 
• พระบัญญัติข้อใดท่ีเขาควรเช่ือฟิง? 

3. ต้นพบรถของเล่นอยู่นอกบ้านของเขา เขาต้องการท่ีจะเก็บเอาไว้ แต่เขาแน่ใจดวยว่ามันเป็นของต่าย 
เพ่ือนของเขาซ่ึงมบ้านอยู่ละแวกเคยวกันต้นควรทำอย่างไร? 

• การระสิกถงพระเยซูคริสต์ช่วยให้ต้นเช่ือฟิงพระบัญญัติไต้อย่างไร? 

• พระบัญญัติข้อใดท่ีเขาควรเช่ือฟิง? 
4. พิชิตกำลังจะออกไปเล่นข้างนอก คุณแม่ของเขาพยายามที่จะทำความสะอาดบ้าน ในขณะท่ีพิชิตกำลัง 

ออกไปเพ่ือท่ีจะเล่นน้ีน เขาสังเกตเห็นว่า คุณแม่ของเขามองดูทำทางเหนื่อย พิชิตควรทำอย่างไร? 
• การระสิกถงพระเยซูคริสต์ช่วยพิชิตให้เช่ือทัเงพระบัญญัติอย่างไร? 

• พระบัญญัติข้อใคท่ีเขาควรเช่ือหัเง? 
ขอบคุณเด็ก ๆ สำหรับความคิคที่คิของพวกเขา 
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เสือนเด็ก ๆ ว่า เม่ือเราไค้รับบัพติศมา เราไค้สัญญาท่ีจะระสิกถงพระเยซคริสต์เสมอ (ชูน้ิวข้ินหน่ึงน้ิว) 
และเราไค้สัญญาท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติของพระองค์ค้วย (ชูน้ิวขนสองน้ิว) บอกพวกเขาว่า เม่ือพวกเขา 
มองดูมือของพวกเขา และเห็นแหวน ลสด. และการมองดูน้ิวอกสองน้ิวท่ีอยู่ติดกับน้ิวท่ีสวมแหวนน้ินจะ 
สามารถช่วยพวกเขาให้ระลกถงสัญญาสองข้อท่ีพวกเขาไค้ทำเม่ือพวกเขาไค้รับบัพติศมา 
ให้ทบทวนเร่ืองจากพระคัมภร์เก่ียวกับพรของพระเยซูคริสต์ และการส่งผ่านศลระลกจากบทท่ี 32 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานของท่านกับเด็ก ๆ ว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักเราและว่าพระองค์ทรงต้องการให้เรา 
ระสิกถงพระองค์ กระต้นพวกเขาให้เตรยมตัวสำหรับพันธสัญญาท่ีพวกเขาจะทำเม่ือพวกเขาไค้รับ 
บัพติศมาโดยการเป็นคนที่มความคารวะในระหว่างศลระสิก โดยการคิดถงคำสวดและการระสิกถง 
พระเยซู เสือนพวกเขาว่า หลังจากท่ีพวกเขาไค้รับบัพติศมา พวกเขาจะแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่า 
พวกเขาต้องการท่ีจะรักษาสัญญาของพวกเขาทุกครงท่ีพวกเขารับส่วนศลระลก 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ิท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสคสำหรับชนเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเริยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาชนเรยน', ใน 
"แหล่งช่วยเหลือสำหรับครู,, 

1. บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาควรไปการประชุมศลระสิกโดยพร,อมท่ีจะน่ังเงยบ ๆ ในระหว่างการประชุม 
ศลระลกนน และควรคิดถงเร่ืองเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักพวกเขามาก 
เพยงไร 

สอนโคลงต่อไปน้ีให้กับเด็ก ๆ 
ฉันกอดอกตัว 
กัมหัวหลับตา 
นึ่งเงยบตลอดเวลา 
ที่ศลระลกกำลังอวยพร 
สังวรณจคจำพระองค์ 

ให้พูดคำกลอนนิกับเด็ก ๆ แล้วให้พวกเขาพูดตามท่าน เม่ือพูดถงตอนท่ีบอกว่ากอดอก และก้มศรษะ 
ลงก็ให้แสดงท่าทางกอดอก และก้มศรษะลง 
• เรากอดอะไร? (กอดอก) 
• เราก้มอะไร? (ก้มศรษะ) 
• ในระหว่างศลระลกเราควรจะเงยบหรอส่งเสิยงดัง? 
• เราควรคิดถงใครในระหว่างศลระสิก? (พระเยซู) 

176 



บทที่ 39 

พูดคำกลอนอกครงหนึ่งให้เด็ก ๆ พูดคำที่ท่านเว้นไว้ให้และให้ทำท่าทางจนกว่าพวกเขาจะจำไค้แล้ว 
ให้ทำใหม่กับเด็ก ๆ อกครงหน่ึง 

2. ถามเด็ก ๆ ว่า พวกเขาเอะไรบางเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ สิ่งเหล่านี้สือสิ่งที่พวกเขาสามารถคิดถง 
เก่ียวกับศลระลก แสดงรูปภาพ 3-46 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนิ และบอกเด็ก ๆ 
ว่าเกิดอะไรขื้นในสวนนั้น (ดูมัทธิว 26:36-46) ให้พระวิญญาณนำท่านในการสอนเด็ก ๆ เก่ียวกับ 
เหตการณ์อันสักดรทธน้ัน 

3. แจกกรรไกร กาว และสำเนาเอกสารแจกต่อไปน้ีให้กับเด็ก ๆ ให้อ่านส่วนบนของกระดาษน้ีกับชน 
เรยน สอนเด็ก ๆ ให้ตัดตามเสันประและให้นำคำเหล่าน้ันมาเรยงใส่ในท่ีท่ีเหมาะสมเม่ือเด็ก ๆ 
ทำเสร็จแล้ว จะอ่านไค้ความว่า "ระลกถงพระเยซูคริสต์เสมอ', และ "เช่ือหัเงพระบัญญัติ,, ให้พวกเขา 
ติดคำที่เป็นชิ้น ๆ นี้ให้ไค้ความสมบูรณ์ 

การระลึกถึงพระเยซคริสต์ 
เมื่อฉันรับส่วนศีลระลึกฉันได้ต่อพันธสัญญาใหม่กับพระบิดาบนสวรรค์ 

ฉันสัญญาว่าจะ  
แ ล Q/tla/ 

โ 1 ไ โ - " — " I — " T 7 ~ ~ ~ 7 ~ ! " "I 
I พระบัญญัติ I พระเยซู I เชอฟิง J ระลึก I เสมอ I คริสต์ J ถง I 
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บทที่ เราสามารถสวดอ้อนวอนต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

จุดประสงค์ 

การเตรยม 

เพ่ือทำให้เด็กแต่ละคนรความปรารถนาเข้มแข็งข้ีนท่ีจะสวดก้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์อย่างท่ีพระ 
เยซูคริสต์ทรงกระทำ 

1. ศกษา 3 นไฟ 17 ถง 19 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตริยมรองหริอพูคคำจากเน้ือเพลง "พระบิคาท่ีรักข้าฯขอบพระทํย" (เพลงเด็กหน้า 13) 

3. เตริยมแผ่นกระคาษสำหรับเด็กแต่ละคนตามตัวอย่างต่อไปน้ี ะ 

ข้าฯขอบพระทํย ข้าฯทูลขอพระองค์ 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 
ก. พระคํมภร์มอรมอน 
ข. ดินสอ หริอดินสอเทํยนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 3-60 เด็กหญิงกำลังสวดอ้อนวอน (62310) และรูปภาพ 3-61 พระเยซูทรงกำลังสวค-

ออนวอนกับชาวนไฟ (62542) 
5. เตริยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรยน เชิญเด็กคนหนงให้สวคอ้อนวอนเปิค 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไต้กระตุ้นให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
เราสามารดพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

กิจกรรมกระตุ้น แสดงรูปภาพ 3-60 เด็กหญิงกำลังสวดอ้อนวอน 
ความสนใจ 0, u 

• เราสามารถพูดกบพระบคาบนสวรรคํไคอย่างใร? 

• ทำไมเราจงสวคอ้อนวอนต่อพระบิคาบนสวรรค์ของเรา? 
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• เม่ือไรเราจงจะสามารถสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์? 
เน่ืองจากพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราอย่างมาก พระองค์จงทรงทำให้การใ;(คกับพระองค์เป็นไปได 
พระองค์ทรงต้องการให้เราขอบพระทัยพระองค์สำหรับพรท่ีเราได้รับ และทรงต้องการให้เราทูลขอความ 
ช่วยเหลอเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการความช่วยเหลอนั้น 
เราสามารถขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ 

การสนทนา อธิบายว่าเม่ือเราสวดอ้อนวอนเราควรขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรท่ีเราได้รับ 
• พรอะไรบางท่ีพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงประทานให้เราท่ีเราสามารถขอบพระทัยพระองค์ได้? (คำ 

ตอบอาจรวมถง ครอบครัวของเรา โลกท่ีสวยงามของเรา อาหาร และเสื้อผา) 

เม่ือเราพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ เราใช้คำท่ีพิเศษ เม่ือเราขอบพระทัยเราพูดว่า ''เราขอบพระทัยพระองค์,, 

ให้เด็ก ๆ บอกช้ันเรยนว่า พวกเขาจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์อย่างไรบ้างสำหรับพรพิเศษ ขอ 
ให้เด็กแต่ละคนคิดถงบางอย่างเพ่ือขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์โดยใช้คำว่า ขอขอบพระทัยพระองค์ 

เร่ืองเล่า ให้เด็ก ๆ ฟิงในขณะที่ท่านเล่าเรื่องต่อไปนี้โดยใช้คำพูดของท่านเอง ซงเป็นเร่ืองของจนและว่าเธอจำได 
อย่างไรท่ีจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ ะ 
มันเป็นช่วงเวลาที่มสงครามในประเทศอังกฤษ อากาศมดมัวและจนก็กลัว คุณยายของเธออาศัยอยู่ใน 
หมู่บ้านเล็ก ๆ ใกล้กับลอนดอน และจนก็กำลังเดินทางเพ่ือไปเย่ียมคุณยาย เธอต้องปีนจักรยานเป็น 
ระยะทางสองไมล่'เพ่ือไปถงถนนใหญ่ จนสวดอ้อนวอนด้วยสุดจิตลุ[คใจของเธอ เพ่ือให้เธอปลอดภัย 
ในขณะท่ีเธอปีนจักรยานและสวดอ้อนวอนไปด้วยน้ัน ลมหนาวพัดแรงมากเธอจงสวดอ้อนวอนอกครง 
หน่ืงเพ่ือให้ได้รับความปลอดภัยและให้สามารถมองเห็นทางได้ 

ทันใดนั้นก็มแสงสว่างปรากฎขื้นบนเนินเขาช้างหน้า จินรบปีนจักรยานไปย่งทิศทางนั้น แสงสว่างส่อง 
นำทางเธอไปตลอดทางนั้น 
จนรูสีกุเต็มไปด้วยความขอบคุณ เธอเว่า พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเธอ เม่ือไร 
ก็ตามที่เธอได้คิดถงเรื่องนี้ เธอจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ทุกครง (See Lucile c Reading, "The 
Light," Children's Friend, Aug. 1965, p. 45) 

เน้นว่า อย่างเช่นท่ีจนไม่ลมท่ีจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ เราแต่ละคนก็ควรจดจำท่ีจะขอบพระทัย 
พระองค์สำหรับทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงประทานให้เราและสำหรับความช่วยเหสือท่ีเราได้รับ 

เพลงและการสนทนา รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงช้อแรกของเพลง "พระบิดาท่ีรัก ช้าฯขอบพระทัย" (เพลงเด็ก หน้า 13) 

พระบิดาเบ้ืองบนท่ีรัก ช้าฯขอบพระทัย 
สำหรับความรักเมตตาและปรานของพระองค์ 
ขอบพระทัยสำหรับบ้าน เพ่ือน พ่อแม่ที่แสนค 
อิกทงพรมากมที่ช้าฯได้ในโลกนี้ 
ขอให้เด็ก ๆ แบ่งปีนพรต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ 
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รูปภาพ และ 
ประจักษ์พยาน 

เพลง 

การนำเสนอของคร 

รปภาพ 

พระคมภร' และ 
การสนทนา 

เราสามารดขอใหพระบิดาบนสวรรค์ช่วยเหลอเรา 
ชี้ไปที่รูปภาพ 3-60 เด็กหญิงกำลังสวคอ้อนวอน 
แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า ไม่ว่าเราจะมปีญหาอย่างไร เราสามารถขอความช่วยเหลอจากพระบิดา 
บนสวรรค์ไม่ว่าเวลาใดขณะเราต้องการความช่วยเหลอน้ัน 
• เราสามารถทูลขออะไรจากพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือให้พระองค์ทรงช่วยเหลอเรา? 

(ให้เวลาเด็ก ๆ ที่จะคิด คำตอบอาจรวมถง ช่วยในการเป็นผู้พูค หรอช่วยในการฟ้าการบาน ช่วยให้ 
เข้าใจและเริยนร้ท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญิต ช่วยคุ้มครองป็องกันเป็นพิเศษ และช่วยให้หายป่วย) 

ให้เด็ก ๆ พูดถงเวลาที่พวกเขาไต้สวดอ้อนวอนสำหรับคนอึ่น เช่น สมาชิกของครอบครัว เพ่ือนหรอ 
เพ่ือนบ้าน 
เม่ือเราทูลขอความช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์ เราใชคำพูคท่ีพิเศษ คอ เราทูลขอพระองค์ ให้เด็กๆ 
พูดคำเหล่านี้ซํ้า 

ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงข้อที่สองของเพลง "พระบิดาท่ีรัก ข้าฯขอบพระท'ย" โดยขอให้เด็ก ๆ y\งและ 
บอกว่าพวกเขาอาจทูลขอพระบิดาสำหรับอะไร 
โปรดทรงช่วยข้าน้ีเป็นคนคมเมตตา 
และทรงเสือนข้าดังพ่อแม่ท่ีเอ่ยวาจา 
พระนามเยซูน้ีผู้มรักท่ีม่ันคง 
โปรดทรงอวยพรข้าฯ และดูแลลูกพระองค์ 

เราควรสวดออนวอนบ่อย ๆ อmงทื่พระเยซูคริสต์ทรงกระท็า 
ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์หลาย ๆ ครงเม่ือพระองค์ทรงอาศัย 
อยู่บนโลกน้ีหลังจากการแนคนพระชนม์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
ต้วย เม่ือพระเยซูทรงเสด็จเย่ียมผู้คนชาวนไฟ พระองค์ทรงสอนและให้พรพวกเขา พระองค์ทรงสวค-
ออนวอนสำหรับผู้คนต้วย และทรงสอนพวกเขาว่า พวกเขาควรสวดอ้อนวอนต้วย 
แสดงรูปภาพ 3-61 พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนกับชาวนไฟ 

อธิบายว่า พระกัมภร์มอรมอนไต้บอกเราว่า พระเยซูคริสต์ไต้ทรงรวบรวมผู้คนท่ีอยู่รอบ ๆ พระองค์และ 
ให้พวกเขาคุกเข่าลงและสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนสัมผัสจิตใจของ 
ผู้คน ฟ้าให้ผู้คนเต็มไปต้วยความสุขเมื่อพวกเขาไต้ฟิงพระคำของพระองค์ในการสวดอ้อนวอนนั้น 
หลังจากท่ีพระเยซูไต้ทรงสอนพวกเขาถงส่ิงท่ีประเสริฐมากมายหลายอย่าง พระองค์ทรงสอนพวกเขาว่า 
พวกเขาควรสวดอ้อนวอนอย่างท่ีพระองค์ทรงกระฟ้า 
อ่าน 3 นิไฟ 18:16 
• พระคัมภร์ข้อน้ีไต้บอกเราว่า พระเยซูคริสต์ทรงสอนผู้คนชาวนิไฟเร่ืองอะไร? (พระองค์ทรงสอน 

พวกเขาให้สวดอ้อนวอน) 
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บทที่ 39 

อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ ทรงจากผู้คนชาวนิไฟ แต่พระองค์ทรงกลับไปอิกครง เม่ือพระองค์ไค้ทรง 
กลับไปในครงท่ีสองน้ี พระองค์ไค้ทรงสวดอ้อนวอนอิกครงหน่ึงเพ่ือขอบพระทัยพระบิดาสำหรับความ 
ช่วยเหลอที่ทรงประทานให้สานุศิษย์ชาวนิไฟของพระองค์ พระองค์ทรงขอให้พระบิดาบนสวรรค์ให้พร 
ผู้คนค้วย พระเยซูคริสต์ไค้ทรงสวดอ้อนวอนหลาย ๆ คร้ังในระหว่างท่ีพระองค์ทรงประทับอยู่กับชาว 
นไฟ คำสวดอ้อนวอนส่วนหนึ่งของพระองค์ไค้บันทกในพระกัมภร'มอรมอน พระคัมภร์มอรมอนบอก 
เราว่า การสวดอ้อนวอนของพระองค์ที่ไค้ประทานให้นั้นเป็นคำสวดอ้อนวอนที่รความไพเราะจับไ^^าก 

จนพวกเขาไม่อาจท่ีจะเขยนบันทิกไว้ไค้ 
อธิบายว่า เราแต่ละคนควรทำอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ไค้ทรงสอนชาวนิไฟ และเราควรสวดอ้อนวอนต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์บ่อย ๆ 
• เราสามารถสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์เม่ือไร? (ให้เด็ก ๆ ตอบ และสนทนากันถงเวลา 

ต่าง ' ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถสวดอ้อนวอน รวมทงในตอนเช้าและตอนกลางคืนค้วย ก่อนรับประทาน 
อาหาร สวดกับครอบครัว หริอเม่ือไรก็ตามท่ีพวกเขามปีญหาหริอค้องการความช่วยเหสือท่ีพิเศษ) 

• เราตองใช้คำพิเศษอะไรเม่ือเราพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์? 

ขอให้เด็ก ๆ พูดคำว่า "เราขอบพระทัยพระองค์ และ "ฉันขอบพระทัยพระองค์,, กระตุ้นให้เด็ก ๆ ใช้ 
คำพูดอื่นที่เป็นภาษาที่เหมาะสมในการสวดอ้อนวอน พวกเขาอาจค้อง!เกหัดใช้คำว่า "พระองค์,, "ขอทรง 
โปรดประทาน" "ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลอ,, 

สรป 

กิจกรรม ให้แจกดินสอหริอดินสอเทิยน และกระดาษท่ีท่านไค้เตริยมมา ขอให้เด็กแต่ละคนวาดรูปภาพบนแต่ละ 
ซกของแผ่นกระดาษเพ่ือแสดงว่า เขาไค้กตัญญสำหรับอะไรและว่า เขาไค้สวดอ้อนวอนสำหรับอะไร 

ประจักษ์พยานของครู แบ่งปีนประจัก่ษ์พยานในการสวดอ้อนวอนกับเด็ก ๆ เนํนว่า มันเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถสวค-
อ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอบพระทัยพระองค์และขอให้พระองค์ทรงช่วยเหสือ ขอให้เด็ก ๆ 
สวดอ้อนวอนทุกวัน และเตอนว่า พวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนไค้ทุกเวลาและในทุก ๆ ที่ที่พวกเขา 
ค้องการ 
ในการเตริยมสำหรับการสวดอ้อนวอนปิด ให้เด็ก ๆ ให้คำแนะนำว่า คนท่ีจะสวดอ้อนวอนน้ันควร ขอบ 
พระทัยพระบิดาสำหรับอะไร และให้พวกเขาแนะนำส่ิงท่ีพวกเขาควรจะทูลขอ 
ให้ท่านสวดอ้อนวอนค้วยตัวท่านเอง ให้จดจำท่ีจะใช้ความคิดของเด็ก ๆ ในช้ันเรยนตามท่ีพวกเขาไค้ 
แนะนำน้ัน 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเริยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเริยน หริอใช้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเริยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้ท่องโคลงต่อไปน้ี โดยการทำท่าทาง แล้วให้พูดซากับเด็ก ๆ โดยการทำท่าทางอิก 

เราขอบพระทัยพระองค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับแสงสว่าง (ยกแขนขี้นเอานิ้วทำเป็นดวงอาทิตย์) 
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สำหรับเสียงนกร้องทุกเช้า (เหยยคแขนทำท่านกบิน) 
สำหรับเด็กที่มความสุขในทุกที่ (ยิ้ม) 
และสำหรับความรักท่ีพระองค์ทรงใส่พระทํย (ก้มศรษะลง กอดอกทำท่าสวดอ้อนวอน) 

2. ให้เล่าเรึ่องของเด็กชายเล็ก ๆ คนหนงว,าคำสวดอ้อนวอนของเขาได้รับคำตอบอย่างไรโดยใช้คำพูด 
ของท่านเอง 

เด็กชายอายูแปดขวบคนหนงท่ีต้องเช้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล คุณพ่อคุณแม่ของเขาได้เสียชวิต 
แล้ว แต่เขาได้เรยนร้ท่ีจะสวดอ้อนวอน เขารู้ว,า การผ่าตัดน้ันเป็นเร่ืองท่ีสำคัญ เขาถามคุณหมอว่าใคร 
จะเป็นผู้ทำการผ่าตัดให้เขา "คุณหมอครับ ก,อนท่ีคุณหมอจะทำการผ่าตัดผม คุณหมอจะสวดอ้อนวอน 
ให้ผมได้ไหมครับ?,, คุณหมอมองดูเขาด้วยความแปลกใจ "ทำไม ฉันไม,สามารถสวดอ้อนวอนให้หนู 
ได้หรอก,, 

เด็กน้อยคนน้ันก็ขอให้คุณหมอคนอ่ึน ๆ สวดอ้อนวอนให้เขาซ่ึงก็ได้รับคำตอบอย่างเดยวกิน เขาจง 
พูดว่า "หากคุณหมอไม,สวดอ้อนวอนให้ผม ขอให้คุณหมอรอได้ไหมครับ เพ่ือผมจะสวดอ้อนวอนให้ 
ตนเอง?,,เขาได้ลุกข้ืนจากเตยงผ่าตัดและได้กอดอกและกล่าวคำสวดอ้อนวอนว่า"พระบิดาบนสวรรค์ 
ผมเป็นเพยงเด็กกำพร้าตัวเล็ก ๆ และผมก็ป่วยหนักและคุณหมอเหล่าน้ีจะทำการผ่าตัดให้ โปรดช่วย 
พวกท่านให้ผ่าตัดได้สำเร็จ และหากพระบิดาบนสวรรค์จะทรงทำให้ผมหายเป็นปกติผมสัญญาท่ีจะ 
เป็นเด็กค ขอบพระทํยสำหรับการทำให้ผมหายเป็นปกติ,, 

เม่ือเขาจบการสวดอ้อนวอน มินั้าตาเอ่อในควงตาของคุณหมอและพยาบาลเหล่านั้น เด็กชายคนน้ัน 
นอนลงบนเตยงและพูดว่า "ตอนน้ี ผมพร้อมแล้ว,,(Adapted from Albeit Smith, Sharing the Gospel 
with Others, seL Preston Nibley [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1948], pp. 144-45) 

3. ทำแผนผงการสวดอ้อนวอนหนึ่งอาทิตยสำหรับเด็กแต่ละคนโดยทำไว้ที่ริมซกใดซิกหนงของครื่งหนา 
กระดาษน้ันเพ่ือท่ีเด็กจะได้ทำเคร่ืองหมายท่ีซิกน้ันของหน้ากระดาษหากเขาไค้ทำการสวดอ้อนวอน 
ในตอนเช้าและตอนเย็น อกซิกหน่ึงของหน้ากระดาษท่ีเว้นไว้น้ันให้เขาวาดรูปตนเองกำลังสวดอ้อน-
วอนขอให้เด็กแต่ละคนวางแผนผังการสวดอ้อนวอนของเขาไว้ในบ้านของเขาในท่ีท่ีพวกเขาสามารถ 
อ่านได้ง่าย ๆ เพ่ือเตอนความจำของพวกเขาท่ีจะสวดอ้อนวอนและทำเคร่ืองหมายในตอนเช้าและ 
ตอนเย็น 

4. ทบทวนหลักแห่งความเช่ือช้อท่ีหน่ึงกับเด็ก ๆ 

182 



จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป 

การเตรึยม 1. เตริยมร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร,, (เพลงเด็ก หนา 100) 
และเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์,, (เพลงเด็กหน้า 106) เน้ือเพลงท้ังสองมอยู่ตอนท้ายของดู่มอน้ี 
ให้เตริยมโคยมการสวดอ้อนวอนร่วมด้วย 

2 ตลอคบทเริยนน้ีให้ระมัคระวังต่อความรู้สีกของเด็กผู้ท่ีไม่มพ่อหรอแม่อยู่ด้วยท่ีบาน และรวมท้ังเด็ก 
ที่คุณพ่อคุณแม่หรอพี่น้องของเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯด้วย 

3. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น ะ รูปภาพ 3-5 อาคมและอิวา กำลังสอนลูก ๆ ของเขารูปภาพพระวิหาร 
ที่ใกล้บ้านของท่านมากที่สุคและรูปภาพพระวิหารอื่น ๆ อิกหลาย ๆ รูป หากพอจะหาได้ (หรออาจ 
ใช้รูปภาพ 3-62 รูปพระวิหารพอร์ทแลนค ออร์!กอน [62617]) 

4. เตริยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านตองการใช้ 
ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบท!รยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิค 

ติคตามผลกับเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปคาห้ที่ผ่านมา 
เรามครอบครวบนสวรรค์และครอบครัวบนโลก 

กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์,, (เพลงเด็กหน้า 106) 

การสนทนารูปภาพ อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า ก่อนที่เราจะมาเกิคบนโลกนี้ เราอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นพ่ีน้องชายหญิงในโลกแห่ง 
วิญญาณที่สวยงาม เราเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวสวรรค์ท่ีมพ่อแม่ท่ีรักบนสวรรค 
ชูรูปภาพ 3-5 อาคัมและอิวากำลังสอนลูก ๆ ของเขา ถามเด็ก ๆ ว่า พวกเขารูไหมว่าบุคคลเหล่าน้ีเป็น 
ใคร บอกพวกเขาว่า อาคัมและอิวาเป็นพ่อแม่คู่แรกบนโลกน้ี พระบิคาบนสวรรค์ทรงบอกอาคมและอิวา 
ให้มลูก พวกเขามครอบครัวเป็นครอบครัวแรกบนโลกน้ี 
อธิบายว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงรักอาคัมและอิวาและทรงรักลูก ๆ ของพวกเขา พระองค์บอกอาคม 
และอิวาให้สอนพระกิตติคุณให้ลูก ๆ ของพวกเขา บอกเด็ก ๆ ว่า ในวันเวลาของเรา พระบิดาบน 
สวรรค์ได้ทรงส่งพวกเขาให้ไปอยู่ในครอบครัวอย่างเคยวกับท่ีพระองค์ทรงส่งลูก ๆ ของอาคัมและอิวา 
นั่นเอง พระองค์ทรงรักเด็กทุก ๆ คนและได้ทรงบอกพ่อแม่ทุกคนให้สอนพระกิตติคุณให้ลูก ๆ ของ 
พวกเขา 

เม่ือเราตายและได้จากโลกน้ีไป พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงตองการให้เรามชิวิตอยู่เป็น 
ครอบครัวอิกครงหน่ึงบนสวรรค์ พระองค์ท้ังสองได้ทรงแสดงให้พวกเราเห็นว่า สิ่งนี้จะเกิคขื้นได้อย่างไร 

ในพระวิหาร ครอบครัวสามารถผนึกดํวยกันช่ัวนิรันดร 
• พระวิหารคออะไร? 

พระวิหารเ เละครอบครัวนิรันดร์ บทท่ี 
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รปภาพ 

การนำเสนอของคร 

เพลง 

การนำเสนอของครู 

เพลง 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจความคิดต่อไปน้ีเก่ียวกับพระวิหาร ะ 
1. พระวิหารเป็นสถานท่ีท่ีศักดิสทธ 
2. พระวิหารถูกเรยกว่าเป็น บ้านของพระเจ้า 
3. ในพระวิหารเราจะได้เรยนรูหลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรงรไว้เพ่ือเรา 
4. ในพระวิหาร เราจะฟ้าสัญญาพิเศษ หริอท่ีเริยกว่า พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ และพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงฟ้าสัญญาพิเศษกับเราด้วย 
อธิบายว่าส่ิงสำคัญและศักดิสทธิหลายอย่างสามารถฟ้าได้เฉพาะในพระวิหารเท่าน้ีน 
แสดงรูปภาพของพระวิหาร 
• มใครในพวกหนูบ้างท่ีเคยเห็นพระวิหารของพระบิดาบนสวรรค์แล้ว? 
• หนูร้สีกอย่างไรเม่ือหนูมองดูพระวิหาร? 
ขอให้เด็ก ๆ พูดถงพระวิหารที่พวกเขาเคยเห็น แสดงความหวังว่า เด็ก ๆ คนท่ียังไม่เคยเห็นพระวิหารคง 
จะไคมโอกาสเห็นสักวันหน่ึง กระตุ้นให้เด็กทุกคนมรูปภาพพระวิหารในบ้านของพวกเขาหากพอหาได้ 

อธิบายว่า ในพระวิหาร สามและภรรยาสามารถปฎิบิตพิธิการท่ีช่วยพวกเขาให้อยู่ด้วยกันตลอดไป สิ่งนี้ 
เริยกว่า การผนิก หรอการแต่งงานในพระวิหารน่ันเอง หากคู่สมรสได้แต่งงานกันนอกพระวิหารก็เป็นการ 
แต่งงานเพิยงเพ่ือในชวิตน้ีเท่าน้ัน พวกเขาสามารถไปพระวิหารเพ่ือผนกให้พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกัน 
สำหรับนิรันดรได้ ลูก ๆ ของพวกเขาก็สามารถผนิกกับพวกเขาด้วยและก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของ 
ครอบครัวของพวกเขาตลอดไป พรพิเศษเหส่าน้ีจะให้เฉพาะผู้ท่ีได้ผนิกในพระวิหารและได้รักษาสัญญาท่ี 
พวกเขาได้ฟ้าในพระวิหารน้ันเท่าน้ัน เตอนเด็ก ๆ ให้จำว่าพวกเขารักครอบครัวของพวกเขามากสักเพิยง 
ใดและมันจะเป็นส่ิงวิเศษสักเพิยงใดหากครอบครัวจะสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักผู้คนทุกคน พระองค์ทรงรักผู้ท่ียังไม่เคยไปพระวิหารมากเท่ากับ 
ผู้ที่ได้เคยไปมาแล้ว พระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกครอบครัวได้รับการผนิกในพระวิหาร อธิบายว่า ม 
ครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวท่ียังไม่ได้ผนิกในพระวิหาร อย่างไรก็ตาม ครอบครัวน้ีสามารถไปพระวิหาร 
ได้หากพวกเขาจะเตรยมตัวอย่างเหมาะสม บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาสามารถดำรงชวิตอยู่อย่างมค่าควร 
เพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถแต่งงานในพระวิหารเพ่ือผนิกและเร่ิมครอบครัวนิรันคร์ของพวกเขาได้ 
สอนเพลงข้อแรกและสร้อยของเพลงให้กับเด็ก ๆ ในเพลง "ครอบครัว๓มารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร,' 
(เพลงเด็กหน้า 100) ให้สนทนาเน้ือเพลงกับเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ยนข้ืนแล้วร้องหรอพูดเน้ือเพลง 

เราตองมค,าควรท่ึจะไปพระวิหาร 
อธิบายว่า สมาชิกทุกคนของศาสนาจักรฯ ผู้ที่ดำรงชิวิตอยู่อย่างชอบธรรมและได้รับใบรับรอง (แบบ 
ฟอร์มใบรับรอง) จากอธิการหรอประธานสาขาสามารถไปพระวิหารได้ คนท่ีไปพระวิหารน้ันตองเป็น 
คนท่ีรคำควรท่ีจะเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า 
สนทนาเน้ือเพลงในขอท่ีสองของเพลง''ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร,,แล้วช่วยให้เด็กร้องหริอ 
พูดคำจากเนื้อเพลงนั้นด้วยกัน 
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บทท่ี 39 

การสนทนา • หนูสามารถเตรยมตัวให้มคาควรท่ีจะไปพระวิหารไค้!ฟ่างไร? 

• หากครอบครัวของหนูอยู่ใกล้พระวิหารมากพอท่ีคณพ่อคุณแม่ของหนูสามารถกลับไปพระวิหารไค้ 
บ่อย ๆ หนูสามารถช่วยพวกท่านให้ทำเช่นน้ันไค้อย่างไร? 

ขอให้เด็ก ๆ สนทนากันถงวิธท่ีพวกเขาสามารถเตรยมเพ่ือการไปพระวิหาร ช่วยพวกเขาให้เว่า พวกเขา 
ค้องทํๆอะไรบ้างเพื่อเตรยมที่จะไปพระวิหารโคยการถามคำถามที่คล้าย ๆ กับคำถามต่อไปนี ้ะ 
• หนูควรทำอย่างไรเม่ือหนูหาเงินไค้หรอไค้รับเงิน? (จ่ายส่วนสิบ) 
• หนูควรทำอย่างไรในวันอาทิตย์? (ไปการประชุมของศาสนาจักรฯ และนม,สการพระบิคาบนสวรรค์) 
• หนูควรจะปฎิบิติกับคุณพ่อคุณแม่และพ่ีน้องของหนูอย่างไร? (ควยความเมตตาและค้วยความรัก) 
• การเป็นคนซ่ือสัตย์หมายความว่าอย่างไร? (การพูดความจริงและไม่ขโมย) 
• หนูควรปฏิบิติต่อร่างกายของหนูอย่างไร? (รับประทานอาหารท่ีค เช่ือฟิงพระวาจาแห่งปีญญา) 
• หนูควรรูสิกอย่างไรเก่ียวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์? (รักพระองค์ทงสอง และเช่ือฟิง 

พระบิญญิติของพระองค์และทำตามคำสอนของศาสคาท่ียังมืชวิตอยู่ของพระองค์) 

• เราควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร? (รักซ่ึงกันและกัน) 
อธิบายว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงตองการให้ลูก ๆ ของพระองค์ใช้ชวิตในทางท่ีคเพ่ือท่ีพวกเขาจะม 
ค่าควรที่จะไค้ไปพระวิหาร หากพวกเขาเช่ือฟิงพระบัญรรติของพระบิคาบนสวรรค์และพยายามท่ีจะทำ 
สิ่งที่ถูกตอง พวกเขาก็จะมค่าควรท่ีจะไปพระวิหารและไค้รับพรพิเศษจากพระบิคาบนสวรรค์ 

หลักแห่งความเช่ือ ให้ทบทวนกับเด็ก ๆ ถงส่ิงท่ีพระบิคาบนสวรรค์ทรงคาดหวังให้พวกเราทำตามหลักแห่งความเช่ือข'อท่ี 
สิบสาม อธิบายว่า การทำส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเตรยมพวกเขาในการไปพระวิหาร 
สรุป 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานแผนให้เราท่ีจะทำให้ครอบครัวของเราสามารถอยู่ 
ค้วยกันตลอดไปไค้เนื่องจากพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา พระองค์จงทรงค้องการให้ลูก ๆ ของพระองค์ 
ทุกคนไค้รับพรที่ประทานให้ในพระวิหาร มพระวิหารมากมายหลายแห่งในโลกน้ี ดังนั้นเด็ก ๆ มากมาย 
ในโลกน้ีจงอาจไค้รับพรจากการผนก หรอการเก่ียวข้องเข้าค้วยกันกับครอบครัวของพวกเขา ให้อางถง 
รูปภาพของพระวิหารต่าง ๆ อกครงหนง อธิบายว่า ในขณะท่ีสมาชิกของศาสนาจักรฯเจริญเติบโตข้ืน 
ศาสนาจักรฯก็จะสรางพระวิหารให้มากข้ืนท่ัวทงโลก 
• หนูสามารถบอกอะไรกับครอบครัวของหนูไค้บ้างเก่ียวกับพระวิหาร? 

กระค้นเด็ก ๆ ให้แบ่งปีนกับครอบครัวของพวกเขาถงส่ิงท่ีพวกเขาไค้เรยนรู (ให้ท่านระมัดระวังในเร่ืองน้ี 
หากท่านคิดว่า ครอบครัวของเขาอาจจะมปฏิกิริยาท่ีไม่คในเร่ืองน้ี) 

ประจักษ์พยาน แสคงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับพระวิหาร อธิบายว่า ทางเคยวท่ีครอบครัวสามารถไค้รับพรของ 
การรอยู่ค้วยกันตลอดไปน้ีก็คอการไค้ผนกในพระวิหาร แสคงประจักษ์พยานของท่านเก่ียวกับพรของ 
การแต่งงานในพระวิหารและความสุขท่ีมาสํลูก ๆ หากพวกเขาเตรยมท่ีจะไปพระวิหาร (หากท่านยัง 
ไม่เคยไปพระวิหารมาก่อน ท่านอาจขออธิการหรอประธานสาขาหรอคนที่ท่านเห็นชอบค้วยที่เคยไป 
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พระวิหารมาแล้วให้มายังช้ันเรยนของท่านในตอนใกลจะหมดบทเรยนเพ่ือแสดงประจักษ์พยานของพร 
ของพระวิหาร) 

กระตุ้นเด็กๆให้พยายามทำให้ครอบครัวของพวกเขามความสุขในสัปดาห์น้ีโดยการใ;เดส่ิงท่ีคต่อพวกเขา 
และโดยการทำส่ิงท่ีคุณพ่อคุณแม่ขอให้พวกเขาทำ 
เชิญเด็กคนหนึ่งให้สวดอ้อนวอนปิด แนะนำให้เขาขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับครอบครัว 
และสำหรับพรของพระวิหาร 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของทำนท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเริยน หริอใช้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเริยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. เตริยมแถบกระดาษให้มากพอเพ่ือท่ีเด็กแต่ละคนจะได้รับครบตามจำนวนสมาชิกในครอบครัวของเขา 

นำกาว หริอสก๊อตเทป และปากกกามาด้วย 

สำหรับเด็กแต่ละคนให้เริ่มด้วยแถบกระดาษสองแถบ โดยเขยนคำ\\คุณฟอ คุณแม่ ที่แถบกระดาษ 
แต่ละอันน้ันแล้วเอาแถบท้ังสองน้ีนมาติคกันในลักษณะเป็นลูกโซ่ 

บอกเด็ก ๆ ว่า เม่ือคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาแต่งงานก็เหมือนกับโซ่ท่ีเช่ือมเช้าด้วยกันน้ี แล้วช่วย 
เด็ก ๆ ให้ต่อแถบท่ีเป็นเด็กแต่ละคนในครอบครัวเพ่ิมเช้าอก เม่ือได้ต่อโซ่สำหรับสมาชิกแต่ละคน 
ในครอบครัวเช้าหมดแล้วให้ติดโซ่น้ันเป็นรูปวงกลม บอกเด็ก ๆ ว่า เม่ือสมาชิกของครอบครัวของ 
พวกเขาได้ผนกเช้าด้วยกันในพระวิหารพวกเขาได้ต่อเช้าด้วยกันช่ัวนิรันดร พวกเขากลายเป็นครอบ-
ครัวนิรันคร์เหมือนดังวงกลมของโซ่น้ีท่ีไม่มท่ีส้ินสุดน้ันเอง 

2. เล่นเกมน้ีวมือต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ 
(เร่ิมจากมือท่ีกำก่อน) 
นี่คอคุณแม่ (ชี้นิ้วหัวแม่มือออกมา) 
นี่สือคุณพ่อ (ชี้นิ้วชี้ออกมา) 
นี่คอพี่ใหญ่ (ชี้นิ้วกลางออกมา) 
นี่คอพี่สาว (ชี้นิ้วนางออกมา) 
นี่คอน้องน้อยของเรา (ชี้นิ้วก้อยออกมา) 
โอ เรารักพวกเขาทุกคน (ชูมือท่ีน้ิวท้ังหมดกางออก) 

3. สอนเน้ิอเพลงช้อท่ีเพ่ิมเติมของเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขลันค์" (เพลงเด็กหน้า 106) 
ฉันรักพระเยซู พระรักฉัน 
พระทรงรักครอบครัว ใช่ซิ 
เราสร้างพระวิหาร คุณเห็นนี่ 
เราสามารถอยู่กัน ชั่วนิรันดร' 

4. หากในช้ันเริยนของท่านมเด็กท่ีเคยไปผนิกในพระวิหารกับครอบครัวของเขา ท่านอาจตองการให้เด็ก 
คนน้ันหริอพ่อแม่ของเขาเล่าเร่ืองน้ี 
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จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กๆให้แสคงความรักต่อพระเยซูคริสต์โคยการทำส่ิงท่ีพระองค์ทรงต้องการให้พวกเขาทำ 

การ!ฅรียม 1. ศกษา ยอห์น 14:15 โคยมการสวคอ้อนวอนค้วย และเตรยมอ่านพระคัมภร์ข้อน้ีให้ชนเรยนทัเง 

2. ให้เขยนคำบอกใบ!วับนกระคาษชิ้นเล็ก ๆ หกช้ิน ควยคำบอกใบคงต่อไปน้ี ะ 
ก. คำบอกใบ้ที่ 1 ะ พระองค์ทรงรักเรา 
ข. คำบอกใบ้ที่ 2 ะ พระองค์ทรงไครับบัพติศมาโคยการถูกจ่มลงไปในนํ้าทั้งตัวในวิธการเคยวกัน 

กับที่เราไครับบัพติศมา 
ค. คำบอกใบ้ที่ 3 ะ พระองค์ทรงเรยนรูท่ีจะทำงานช่างไม้ตงแต่พระองค์ทรงเป็นเด็กเล็ก ๆ 
ง. คำบอกใบ้ที่ 4 ะ พระองค์ทรงรักเด็กเล็ก ๆ และทรงให้พรพวกเขา 
จ. คำบอกใบ้ที่ 5 ะ พระองค์ทรงสอนเราให้รักซึ่งกันและกัน 
ฉ. คำบอกใบ้ที่ 6 ะ พระองค์ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือเราและทำให้การกลับใจเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไค 

ก่อนเริ่มชิ้นเรยนให้ซ่อนคำบอกใบ้แต่ละข้อนี้ไวัที่ใคที่หนึ่งในชิ้นเรยน 

3. เตรยมรองเพลง "จงรักกันและกัน" (เพลงเด็กห,นา 72) เน้ือเพลงรอยู,ในตอนท้ายของคู่มือน้ี 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น ะ 

ก. พระคัมภรไบเบิล 
ข. ดินสอและกระคาษ หรอกระคาษแข็งสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 3-9 พระเยซูคริสต์ (62572; ชุคภาพพระกิตติคุณ 240) รูปภาพ 3-23 เด็ก ๆ กำลัง 

อ่านพระกัมภร์ รูปภาพ 3-25 การไปโบสถ์ รูปภาพ 3-26 การจ่ายส่วนสิบ รูปภาพ 3-27 การ 
แบ่งปีนรถสามลัอ (62317) รูปภาพ 3-59 การส่งผ่านศลระลก (62021) และรูปภาพ 3-60 
เด็กหญิงกำลังสวคอ้อนวอน (62310) 

ง. ปากกาเขยนกระคาน กระคาน และแปรงลบกระคาน 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

บทที่ 

ขอแนะนำในการ 
ดา!นินบท!รยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิด 

ติคตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไคมอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ท่ีผ่านมา 

พระเยซูคริสฅทรงรัก!รา 
อธิบายว่า ท่านไดซ่อนคำบอกใบ้หลายคำไวัไนชิ้นเรยนที่เป็นคำบอกใบ้เกี่ยวข้องกับบทเรยน ขอให้เด็ก ๆ 
หามันอย่างเงยบ ๆ หลังจากท่ีหาคำบอกใบ้ทงหมดเจอแลัว ให้เด็ก ๆ หรอช่วยพวกเขาติดคำบอกใบ้เหล่า 
นั้นให้เรยงตามลำดับจากข้อที่หนึ่งไปหาข้อที่หก ให้อ่านคำบอกใบ้น้ีกับเด็ก ๆ ขอให้พวกเขาออกความ 
คิดเห็นหลังจากที่ไคติดคำบอกใบ้แต่ละข้อนั้น 
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การแสดงความรัก 
สำหรับพระเยซูคริสต์ 



• คำบอกใบ้นี้เกี่ยวกับใคร? (พระเยซูคริสต์) 
รูปภาพและการสนทนา แสดงรูปภาพ 3-9 พระเยซูคริสต์ 

บอกกับช้ันเริยนว่า เรา!ว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักเราเพราะว่า พระองค์ไค้ทรงทำส่ิงมากมายสำหรับเรา 
• พระเยซูคริสต์ไค้ทรงทำส่ิงใดเพ่ือเรา? (ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระเยซูคริสต์ทรงประทานพระ 

บัญญัติ ศาสดา ศาสนาจักรของพระองต์ และพิธการฐานะปุโรหิตให้กับเรา โดยผ่านการชดใช้ของ 
พระองค์พระองค์ทรงทำให้มันเป็นไปไค้สำหรับเราท่ีจะกลับใจเพ่ือท่ีสักวันหน่ึงเราจะสามารถกลับไป 
อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระองค์อิกคร้ังหน่ึง) 

อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ไค้ทรงแสดงความรักของพระองค์สำหรับเราโดยการประทานพรท่ีประเสริฐ 
เหล่าน้ีให้กับพวกเรา เราแต่ละคนเป็นคนท่ีพิเศษสำหรับพระองค์และต่อพระบิดาบนสวรรค์ 

การสนทนาบนกระคาน อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ไค้ทรงแสดงความรักต่อเราและดังน้ีนเราจงควรแสดงความรักของเราต่อพระองค 
ควย เขยนข้อความว่า "ฉันสามารถแสคงความรักต่อพระเยซูคริสต์โดยการ " ไว้บนกระคาน หริอ 
บนกระคาษ แลัวให้อ่านออกเสํยงดัง แล้วบอกกับเด็ก ๆ ว่า วันนี้เราจะสนทนากันถงวิเที่เราสามารถ 
แสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์ สำหรับเด็กที่สามารถอ่านไค้ ให้ท่านเขยนวิธการเหล่าน้ีไว้บนกระคาน 
ในระหว่างท่ีท่านไค้สนทนาถงวิธิการน้ีน ๆ สำหรับเด็กเล็ก ท่านอาจจะวาครูปภาพง่าย ๆ เพ่ือแสคงถง 
เร่ืองท่ีกำลังสนทนากันน้ีน 

เราแสดงความรักสำหรบพระเยซูคริสต์โดยการเช่ือฟังพระบญญัติ 
ขอให้เด็ก ๆ ฟิงถงอิกวิธิหนึ่งที่จะแสคงความรักต่อพระเยซูคริสต์ ในขณะท่ีท่านอ่าน ยอห์น 14:15 
พระเยซูคริสต์ทรงบอกเราว่า โคยการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เราไค้แสคงต่อพระองค์ว่า 
เรารักพระองค์ เม่ือเรารับบัพติศมาเราไค้สัญญาว่า เราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เม่ือเราเช่ือฟิง 
พระบัญญัติ เราไค้แสคงว่าเรารักพระองค์ เขียนคำว่า "รักษาพระบัญญัติ" ไว้บนกระคาน หริอวาครูป 
หนาท่ีย้ิมไว้บนกระคานหริอกระคาษท่ีเขียนรายการน้ีน 
• พระบัญญัติคออะไร? (กฎจากพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ท่ีจะช่วยให้เรามความสุข) 

• พระบัญญัติข้อใคบ้างท่ีเราสามารถรักษาไค้เพ่ือแสคงว่าเรารักพระเยซูคริสต์? 
ท่านอาจให้เด็ก ๆ ทุกคนยนขี้น: เด็กคนใคไค้บอกถงพระบัญญัติท่ีเขาสามารถรักษาไค้ไห้น่ังลง (ให้ 
เตริยมท่ีจะช่วยเด็ก ๆ ที่อาจคิดไม่ออกแม้สักอย่างเคยว) 
แสคงรูปภาพท่ีเหมาะสมในขณะท่ีเด็ก ๆ ไค้บอกความคิดเห็นของพวกเขา เช่นการเข้าร่วมการประชุม 
ของศาสนาจักรฯ การคิดถงพระเยซูคริสต์ในระหว่างศลระลก การจ่ายส่วนสิบ การพูดความจริง การ 
สวดอ้อนวอน การเริยนรูจากพระคัมภร' การช่วยครอบครัวท่ีบ้าน และอ่ืน ๆ อิก 

เราแสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์โดยการดูแลรักษาส่ิงของของศาสนาจักรฯ 
อธิบายว่า ท่านต้องการให้เด็ก ๆ ไค้ฟิงเร่ืองของ คิม ผู้แสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์ : 
ไค้เกิดพายูหนักพัดผ่านบริเวณท่ีคิมอาศัยอยู่ เน่ืองจากครอบครัวของคิมอาศัยอยู่ใกล้กับอาคารประชุม 
ใหม่มาก อธิการจงขอให้คุณพ่อของเขาไปตรวจดูอาคารหลังจากท่ีเกิดพายู คิมและคุณพ่อของเขาเดินไป 

พระคัมภิร์แลZ การสนทนา 
บนกระคาน 

การสนทนารูปภาพ 

เร่ืองเล่า 
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บทที่ 39 

ดูค้วยกัน โดยเดินผ่านก่ิงต้นไม้ท่ีหักลงมาเน่ืองจากกระแสลมแรง บางบ้านหน้าต่างไคหลุดออกมา และ 
พวกเขาเดินผ่านรถท่ีไค้รับความเสียหายเน่ืองจากพายูน้ี คิมเป็นห่วงเกรงว่าอาคารประชุมจะไค้รับความ 
เสียหายค้วย 
ในขณะท่ีพวกเขาไปถงอาคารประชุม พวกเขาสามารถเห็นว่า อย่างน้อยท่ีสุคหน้าต่างใหญ่บานหน่ืงแตก 
นั้ฟนไค้สาคเข้าในอาคาร และเต็มไปค้วยโคลน ใบไม้ท่ีร่วง ขยะ กิ่งไม้ และก่ิงก้านเล็ก ๆ ของต้นไม้ 
คุณพ่อของคิมบอกให้เธอรออยู่ข้างนอกในขณะที่เขาเข้าไปดูว่ามันจะปลอดภัยหรอไม่สำหรับเธอที่จะเข้า 
ไป เขารบกลับออกมาอย่างรวดเร็วแล้วบอกว่า ส่วนอื่น ๆ ที่เหลอของอาคารคูเหมอนจะไม่ไค้รับความ 
เสียหายอะไร พวกเขาจงเข้าไปในอาคารประชุมค้วยกัน ในขณะท่ีคุณพ่อของคิมมองไปรอบ ๆ เพื่อ 
สำรวจความเสียหายนั้นให้อย่างละเอยคขื้น คิมก็เริ่มง่วนอยู่กับการช่วยโคยที่ไม่ต้องให้มคนบอก เธอเร่ิม 
เก็บเศษใบไม้พวกกิ่งก้านเล็ก ๆ และขยะท่ีไค้พัดเข้ามาข้างในในระหว่างท่ีไค้เกิดพายูน้ัน 

คุณพ่อของคิมไปนำสมาชิกคนอื่น ๆ ของวอร์คมาเพ่ือช่วย แล้วต่อมาพวกเขาก็ไค้ปีคหน้าต่างน้ันไว้ ใน 
ขณะท่ีพวกผู้ชายไค้ช่วยกันซ่อมหน้าต่างน้ัน คิมก็ยู,งอยู่กับการทำความสะอาด ในไม่ชาทุกก่ิงก้านและ 
ใบเกอบทงหมคก็ไค้ถูกเก็บออกไป คุณพ่อของคิมจงพาเธอกลับบ้านเพื่อพักผ่อนแต่คิมต้องการอยู่ช่วย 
ทำความสะอาดอาคารประชุม เธออยู่ต่อและช่วยทำงานในขณะท่ีพวกเขาทำความสะอาด เอาโคลนออก 
และล้างฝาและพ้ืน 
• คิมแสดงความรักของเธอต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (เธอช่วยทำความสะอาดอาคารประชุม) 

• หนูคิดว่า คิมจะรูสีกอย่างไรหลังจากที่เธอไค้ทำงานเสร็จ? 
อธิบายว่า มหลายทางท่ีเราสามารถช่วยกันดูแลอาคารประชุมและส่ิงของท่ีมอยู่ในอาคารน้ัน เราสามารถ 
ช่วยดูแลรักษาอาคารประชุมและทำให้คที่สุดที่จะทำไค้ไนการรักษาความสะอาดและให้ดูด เราสามารถ 
เก็บกระดาษและไม่ท้ิงส่ิงของให้เกล่ือนอาคาร เราสามารถรักษาพระคัมภร์และหนังสือเพลงดวยความ 
เคารพ บางครงเราสามารถช่วยในโครงการพิเศษในการทำความสะอาดอาคารประชุม หรอพ้ืนในบริเวณ 
รอบ ๆ ทุกคนสามารถช่วยในการดูแลสมบัติของศาสนาจักรฯไค้เช่นกัน เขยนคำว่า ''การดูแลสมบัติของ 
ศาสนา" หรอวาดรูปอาคารประชุมบนกระคานหรอกระดาษภายใต้หัวข้อ ''ฉันสามารถแสดงความรักต่อ 
พระเยซูโดย " 

เราไดแสดงความรักตอพระเยซูฌ่ือเรารักผูอ่ืน 
เพลง ขอให้เด็ก ๆ ฟิงอย่างตั้งใจเพื่อเรยนรู'ถงพระบัญญ่ติที่สำคัญมากรอง^หรอพูคคำจากเนื้อเพลง ''จงรักกัน 

และกัน" (เพลงเด็กหน้า 72) กับชั้นเรยน 

การสนทนา , เน้ือเพลงน้ีบอกเราว่า พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราทำอะไร? (รักซ่ึงกันและกันอย่างท่ีพระเยซู 

ทรงรัก) 
• พระบัญญัติใหม่คออะไร? (จงรักกันและกัน) 
• คำว่า สานุศิษย์ หมายความว่าอย่างไร? (คนที่เชื่อและทำตามพระเยซูคริสต์) 
• ผู้คนจะรูไค้อย่างไรว่าหนูเชื่อและทำตามพระเยซูคริสต์? (โคยการแสคงความรักต่อผู้อ่ืนและพยายาม 

ที่จะทำให้ถูกต้องในทุกสิ่งที่หนูทำ) 
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อธิบายว่า พระเยซูคริสต์คอ พระบุคคลท่ีเมตตากรณาและมความเข้าใจผู้อ่ืนมากท่ีสุคในบรรดาผู้คนท่ี 
เคยรชิวิตอยู่บนโลกน้ี เราต้องรักผู้อ่ืนอย่างมากหากเราต้องการท่ีจะรักอย่างท่ีพระองค์ทรงรักเน้ีอเพลงน้ี 
เป็นความจริงและมจากพระกัมภรไบเบิล พระเยซูตรัสว่า "เรารักเจ้าท้ังหลาย....เจ้าจงรักกันและกัน" (ดู 
ยอห์น 13:34 และดู 15:12,17 ค้วย) เราร้ว่า พระองค์ทรงรักเราอย่างมาก เราต้องรักคนอ่ืนควยความรัก 
อย่างเคยวกันน้ี โคยการรักคนอ่ืน เราไคแสคงว่าเรารักพระองค์ค้วย 

เขยนคำว่า "รักผู้อ่ืน" หริอวาครูปหัวใจท่ีข้างล่างรายการท่ีพ่านไคทำไว้น้ีน 

สรป 
อธิบายว่า เราไค้แสคงว่าเรารักพระเยซูคริสต์เม่ือเราช่วยพระองค์ดูแลสมบัติของศาสนาจักรฯ รักษา 
พระบัญญัติ และรักผู้อ่ืน เราแสคงความรักของเราต่อพระเยซูจากส่ิงท่ีเรากระทำ 

กิจกรรม แจกดินสอและกระคาษ หริอกระคาษแข็งสำหรับเด็กแต่ละคน ให้เค็กคนท่ีสามารถเขยนไค้คเขยนคำ 
ต่อไปนี้บนกระคาษของเขา "ฉันสามารถแสคงความรักต่อพระเยซูคริสต์โดยการ " พ่านอาจต้องเขยน 
ประโยคน้ีให้กับเด็กเล็ก ขอให้เด็ก ๆ เขยนหริอวาดภาพส่ิงท่ีพวกเขาจะทำอย่างใดอย่างหน่ึงในสัปดาห์น้ี 
เพ่ือเป็นการแสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์ อธิบายว่า อาทิตย์หน้าท่านต้องการไค้ยินว่า พวกเขาทำตาม 
ข้อมอบหมายที่ให้นี้ไค้คเพยงใด กระต้นให้พวกเขานำกระดาษของตนกลับบ้านและวางไว้ไนท่ีท่ีพวกเขา 
สามารถมองเห็นไค้ง่าย ๆ ในระหว่างสัปคาห์ท่ีจะมาถงน้ีเพ่ือเสือนความจำของพวกเขา 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปีค 

กิจกรรม!สริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเริยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเริยน หริอใช้เพ่ือทบทวน หริอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเริยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 

1. นำลุงถั่วหริอวัตลุอื่น ๆ ที่นิ่มสำหรับโยน ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลมที่พื้น แล้วถามพวกเขาคังน้ี : 
หนูรักพระเยซูคริสต์ไหม? พระองค์จะทรงทราบไค้อย่างไร? 
ให้เราเสือกทำส่ิงท่ีถูกต้อง ซึ่งแสคงว่า เรารักพระองค์ 
ให้ท่องข้อความน้ีกับเด็กเพ่ือให้จคจำ แล้วให้เริยกช่ือเด็ก และให้โยนลุงถ่ัวเบา ๆ ไป1ให้เด็กคนน้ีน 
เด็กคนนนจะต้องบอกบางส่ิงท่ีเขาสามารถทำไค้เพ่ือแสคงต่อพระเยซูว่าเขารักพระองค์แล้วให้เขาโยน 
ลุงถั่วนนกลับคนไปให้ท่าน ให้เล่นเกมน้ีต่อไปจนกว่าเด็กแต่ละคนจะไค้มโอกาสตอบ 

2. ร้องเพลง "จงรักกันและรัก" (เพลงเด็กหน้า 72) อธิบายกับเด็ก ๆ ว่าแทนที่จะร้องคำว่า รัก ก็ให้ 
พวกเขาเอาแขนไขว้กันเอามอวางไว้ท่ีหน้าอกแทน ทุกครงที่มคำว่า รัก ในเน้ือเพลง ซึ่งนี่เป็นภาษา 
มือหมายถง รัก เราควรแสคงความรักต่อลูก ๆ ทุกคนของพระบิคาบนสวรรค์ สอนเด็ก ๆ ถงวิธใช้ 
ภาษามือเม่ือต้องการบอกว่า "รักคณ!" โคยการแสคงมือท่ีบอกว่า รัก นี้นแล้วชี้นี้วไปที่บุคคลนี้น 
แนะนำให้พวกเขาแสคงภาษามือน้ีกับสมาชิกของครอบครัวเม่ือพวกเขากลับไปบ้าน เสือนเด็ก ๆ ว่า 
วิธที่แสคงความรักไค้อย่างแท้จริงก็โคยการเป็นคนมความเมตตากรุณาอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 

3. ร้องหริอพูคคำจากเนื้อเพลงประกอบท่าทางในเพลง "พระเยซูตรัสจงรักทุกคน" (เพลงเด็ก หน้า 37) 
พระเยซูตรัสให้รักกัน (เหยยคแขนออก) แบ่งปีนเมตตาให้ (หันไปยังเพ่ือนท่ีอยู่ใกล้ ๆ ยิ้มให้และ 
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บทที่ 39 

สัมผัสมอกน) เม่ือควงใจเธอเปียมด้วยรัก (เอามอวางไว้บนหน้าอก) คนอ่ืนจะรักเธอ (เหยิยคแขน 
ทงสองข้างออก แล้วเอามอกลับมาวางทาบอก) 

4. ตัคกระคาษเป็นรูปหัวใจสำหรับเด็กแต่ละคน ๆ สามรูปหรอมากกว่าน้ัน อธิบายว่า เด็ก ๆ สามารถ 
ใช้รูปหัวใจเหล่าน้ีในระหว่างลัปคาห์น้ีเพ่ือแสคงความรัก พวกเขาควรจะทำบางส่ิงบางอย่างท่ีดสำหรับ 
ใครสักคนหน่ึงและเอากระคาษรูปหัวใจน้ีวางไว้ การช่วยเหลอคนอ่ืนคอส่ิงท่ีพระเยซูทรงตองการให้ 
เราทำ ให้ตัวอย่างการกระทำท่ีคหลาย ๆ ตัวอย่างที่เด็ก ๆ สามารถทำไค้พ่านอาจตัดสินใจท่ีจะให้ม 
การแสคงบทบาทสมมุติกันสักสองสามนาทิถงการกระทำท่ีคเหล่าน้ีให้สมาชิกช้ันเรยนคู 

5. หากวอร์คของท่านมหนังสือเพลงท่ีไม่ไค้มการดูแลรักษาอย่างดพอให้แสดงหนังสือเหล่าน้ีกับเด็ก ๆ 
แล้วให้สนทนากันว่า พวกเขาควรดูแลรักษามันให้คอย่างไร และให้เหตุผลว่าทำไม 
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จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า พวกเขาสามารถแสดงความรักต่อพระเยซูคริสตไค้โดยการรับใช้ผู้อ่ืน 

การเตรึยม 1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย โมไซยา 2:17 และลูกา 10:30-37 และเตรยม 
อธิบายพระคัมภิร'เหล่าน้ีกับเด็ก ๆ 

2. เตรยมฮมเพลง"เม่ือเราช่วยเหลอ" (เพลงเด็ก หน้า 106) และเพลง "ลำธารน้อยพูดว่า Nจงให้" 
(เพลงเด็ก หน้า 118) 

3. เตรยมรองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "อธิการของเรา" ("Our Bishop" Children 'ร Songbook, p. 135) 

4. คุยกับอธิการหรอประธานสาขาของท่านเกี่ยวกับชวิตในวัยเด็กของท่าน ขอให้เขาเล่าให้ท่านฟิงถง 
บางส่ิงบางอย่างท่ีเก่ียวกับการรับใช้ผู้อ่ืนในขณะท่ีเขาเป็นเด็ก เตรยมท่ีจะนำเสนอส้ัน ๆ เก่ียวกับเขา 
เพื่อที่เด็ก ๆ จะสามารถเดาไค้ว่า ท่านกำลังพูคถงใคร หากเป็นไปไค้ให้ยมรูปภาพของอธิการหรอ 
ประธานสาขาของท่านในขณะท่ีเขาเป็นเด็ก (ท่านอาจเตรยมนำเสนอเก่ียวกับประธานปฐมวัยหรือผู้นำ 
คนอ่ืน ๆ ก็ไค้ควย) 

5. เตรยมคอกไม้กระดาษสำหรับเด็กแต่ละคนให้มลักษณะคลายกับท่ีแสคงให้ดูน้ีฟ้าให้รขนาดใหญ่พอ 
ที่จะเขยนข้อความที่ค้านหลังของคอกไม้เหล่านี้น 

6. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น : 
ก. พระกัมภิร์มอรมอนและพระคัมภรไบเปีล 
ข. หลอคดูคหรือไม้ฟ้ากานคอกไม้สำหรับเด็กแต่ละคน หากพอหาไค้ 
ค. เทปใส หากพอหาไค้ 
ง. ดินสอ หรือดินสอเทยนสํไหรับเด็กแต่ละคน 
จ. แจกันหรือขวค 
ฉ. ปากกาเขยนกระคาน กระคาน และแปรงลบกระคาน 
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ช. รูปภาพ 3-63 ชาวสะมาเรยผู้ใจค (62156; ชุดภาพพระกิตติคุณ 218) 
7. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนาในการ 
ดำเนินบทเรืยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

เราแสดงความรักต,อพระเยชุศริสต์โดยการรับใชผูอ่ืน 
ขอให้เด็ก ๆ รายงานถงวิธท่ีพวกเขาไต้แสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์ในระหว่างmJคาห์ท่ีผ่านมา (ดู 
บทท่ี 36) อธิบายว่า ท่านต้องการให้พวกเขาไคยนมากขื้นเกี่ยวกับวิธที่พวกเขาสามารถแสดงความรัก 
ต่อพระเยซูคริสต์ไต้ 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า เกมท่ีพวกเขาเล่นจะช่วยให้พวกเขาเขาใจถงวิธท่ีสำคัญมากท่ีเราสามารถแสคง 
ความรักต่อพระเยซูคริสต์ อธิบายว่า ท่านจะฮัมเพลง เม่ือพวกเขาคิคว่า พวกเขารูช่ือของเพลงก็ให้พวก 
เขายกมอข้ืน ท่านอาจหยุดฮัมแลวขอให้พวกเขาเดาว่า เพลงน้ีคอเพลงอะไร หรออาจจะรอจนกว่าท่าน 
จะฮมเพลงจบก็ไต้ 
ให้ฮมเพลง "เม่ือเราช่วยเหลอ" (เพลงเด็กหนา 106) หลังจากท่ีเด็กไต้ทายช่ือเพลงแลวให้ท่านถามคำถาม 
ต่อไปนี้ ะ 

• เพลงน้ีเก่ียวกับเร่ืองอะไร? (การช่วยเหสือ) 
เขิยนคำว่า การช่วยเหลอ ไว้บนกระคาน 
ให้ฮัมเพลง "ลำธารนอยพูคว่า *จงให้" (เพลงเด็กหน้า 118) หลังจากท่ีเด็กไต้ทายช่ือเพลงแลว ให้ท่าน 
ถามคำถามต่อไปน้ี ะ 

• เพลงน้ีเก่ียวกับเร่ืองอะไร? (การให้) 
เขยนคำว่า การให้ ไว้ใต้คำว่า การช่วยเหลอ 
• หนูสามารถคิดถงคำอ่ืน ๆ ซงมความหมายถงการช่วยเหลอและการให้อกหรอไม่? (การรับใช้ให้คำ 

ใบ้กับพวกเขาเพ่ิมข้ีนตามท่ีต้องการจนกว่าพวกเขาจะสามารถทายไต้) 

อธิบายว่า การรับใช้ผู้อ่ืนสามารถรวมถงการให้และการช่วยเหสือ เรารับใช้โดยการช่วยเหลอและการ 
ให้ผู้อ่ืน 

ช่วยเด็ก ๆ ให้พูดส่วนต่อไปน้ีของหลักแห่งความเช่ือขอท่ีสิบสาม "เราเช่ือ...ในการทำความดิต่อมนุษย์ 
ทงปวง" 

พระคัมภร์ อ่านโมไซยา 2:17 อธิบายว่า นี่หมายความว่า เม่ือเรารับใช้ผู้อ่ืนอย่างเต็มใจ เรากำลังรับใช้พระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ต้วย เราสามารถแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ว่า เรารัก 
พระองค์โดยการรับใช้ผู้อ่ืน 

เร่ืองและพระคัมภร์ ในขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง ให้แสดงรูปภาพ 3-63 ชาวสะมาเรยผู้ใจคิ ใน 
ช่วงที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม 

หลักแห่งความเช่ือ 
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ในเร่ืองของชาวสะมาเริย พระเยซูคริสต์ทรงสอนเก่ียวกับการรับใช้ซ่ึงกันและกัน พระองค์ไค้ทรงเล่า 
ถงเรื่องชายคนหนึ่งที่เดินทางจากเยเซาเล็มจะไปยังเยริโค ในระหว่างทางเขาถูกโจรปล้น โดยเอาเสื้อผ้า 
ของเขาไป และไค้ทำร้ายเขา และทิ้งเขาไว้จนเขาเกอบจะตาย ปโรหิตไค้ผ่านมาและไค้เห็นเขาบาคเจ็บ 
แต่ไค้เดินเลี่ยงไปอกค้านหนึ่งของถนนแล้วต่อมาชาวลไวผ้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปโรหิตไค้ผ่านมาแต่เขา 
ก็ไค้เดินเลี่ยงไปอิกค้านหนึ่งของถนนเพื่อหลกเลี่ยงชายคนที่บาดเจ็บนี้ 

ในที่สคชาวสะมาเริยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชาวยิวเกลยคไค้ผ่านมาและเขาไค้หยูคเพื่อช่วยคนที่ไค้รับบาดเจ็บ 
เขาไค้ล้างบาดแผลและใช้ผ้าพันแผลให้ชาวสะมาเริยผู้นี้ไค้เอาคนบาดเจ็บขนบนหลังสัตว์ของตนเพื่อ 
พาเขาไปยังโรงแรม และอยู่กับเขาตลอดทงสืน วันต่อมา ชาวสะมาเริยไค้จ่ายเงินให้กับเจ้าของโรงแรม 
และบอกเขาว่า หากคนเจ็บต้องการให้ดูแลเพิ่มเติมเกินกว่าที่เงินที่เขาฝากไว้นี้ เขาจะกลับมาและจ่าย 
ให้อก 
• หนูคิดว่าทำไมปโรหิตและชาวสีไวคนน้ีนไค้เดินผ่านคนบาดเจ็บไปโดยไม,ไค้ช่วยเหสือเขา? (คำตอบ 

ที่อาจเป็นไปไค้รวมถง ะ บางทํพวกเขาอาจจะมธุระริบร้อน พวกเขาอาจกลัวคนท่ีไค้รับบาดเจ็บน้ีน 
พวกเขาไม่ต้องการให้!เญหาของใครรบกวนพวกเขา) 

• ทำไมพวกเราบางครงไค้ผ่านผู้คนที่ต้องการความช่วยเหสือจากเราโดยไม่ไค้ช่วยอะไร? 

อธิบายว่า เด็ก ๆ สามารถเป็นชาวสะมาเริยผู้ใจคไค้โดยการช่วยเหสือผู้ท่ีต้องการความช่วยเหสือ เล่า 
สถานการณ์บางสถานการณ์ให้เด็ก ๆ หัเง ถงเร่ืองท่ีใครคนหน่ึงต้องการความช่วยเหลอ และให้เด็ก ๆ 
เล่นบทบาทสมมติว่า พวกเขาสามารถช่วยไค้อย่างไร ฟานอาจใช้สถานการณ์คล้ายกับสถานการณ์ต่อ 
ไปน้ีก็ไค้ ะ 
• มของเล่นเกล่ือนกลาดเต็มพ้ืน น้องคนเล็กกำลังร้องไห้ และคุณแม่'กำลังพยายามทำอาหารเย็น 

• เด็กหญิงคนหนึ่งเพิ่งจะย้ายมาอยู่ช้างบาน เธอมาจากประเทศอ่ืนและใ;)ดภาษาของหนูไค้ไม,ค่อยค 
เมื่อเธอออกมาเล่น เธอมองดูเหงา ๆ 

• ซิสเตอร์ธานมาโบสถ์ใไกวันอาทิตย์แต่ดูเหมอนไม่มใครสังเกตเห็นเธอ เธออายูมากแล้ว มักจะนั่งคน 
เคยวเสมอ และมองดูเศร้า ๆ 

• น้องสาวคนเล็กของหนูอารมณ์เสีย เนื่องจากของเล่นของเธอแตก 

อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ทรงพอพระทํ'ยหากเราไค้รับใช้ผู้อ่ืนค้วยความเต็มใจ แนะนำกับเด็ก ๆ ว่า พวก 
เขาสามารถให้การรับใช้กับคนอ่ืนไค้ 
เราสามารดแสดงความรัทตอพระเยชุคริสต์ไดโดยการรับใ*ศาสนาจักรข®งพระองค์ 

การนำเสนอรูปภาพ อธิบายว่า มบุคคลมากมายในศาสนาจักรฯ ผู้รับใช้พระเยซูโคยการช่วยเหลอผู้อื่นทุกอาทิตย์ เช่นคุณครู 
ปฐมวัย ผู้นำเพลง ผู้เล่นเขยโน ฐานะปโรหิตและมัคนายก ผู้ปฎิบตศลระลก และคนอ่ืน ๆ อิกมากมาย 

หุากเป็นไปไค้ให้แสคงรูปภาพของอธิการหริอประธานสาขาในขณะที่ทำนเป็นเด็กแต่ยังไม่ตองบอกว่า 
นี่เป็นรูปภาพของใคร 

อธิบายว่า นี่คอรูปภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่เติบโตขื้นเป็นบุคคลสำคัญในวอร์ดหริอสาขาของหนู ให้พูด 
ว่า นี่คอบุคคลที่รับใช้ผู้คนในวอร์คหริอสาขาของหนูค้วยความยินคทุกอาทิตย์ 
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บทที่ 39 

การนำเสนอของครู บอกเด็ก ๆ ว่า ข้อมูลที่ท่านไค้รวบรวมมานี้นเป็นเรึ่องของชายคนหนึ่งผู้ที่พวกเขารูจักเป็นอย่างค ิอธิบาย 
ว่า เขาไค้รับใช้ผู้อ่ืนต้ังแต่เม่ือเขาเป็นเด็ก ให้เด็ก ๆ เคาว่า เป็นใคร หากจำเป็นก็ให้ท่านให้คำบอกใบ' 
มากขนจนกว่า พวกเขาจะสามารถทายไค้ถูกต้อง (เช่น ะ เขาช่วยเราเสือกส่ิงด เขาช่วยเราเมื่อเรามปีญหา 
เราจ่ายส่วนสิบให้กับเขา) 
อธิบายว่า อธิการให้เวลาในการรับใช้สมาชิกของวอร์คเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมงในแต่ละล!เคาห้ เขา 
รับใช้ไม่เพยงเฉพาะในวันอาทิตย์เท่านั้น แต่ในวันอื่น ๆ ของสัปคาห์ค้วย 
• โคยการรับใช้ผู้คนในวอร์ดของเขา เท่ากับอธิการไค้กำลังรับใช้ใครอก? (พระผู้เป็นเจ้า) 

• อธิการไค้แสดงความรักต่อใครในขณะท่ีเขากำลังรับใช้? (พระเยซูคริสต์และผู้คนในวอร์คของเขา) 
เพลง ให้เด็ก ๆ รองหรือพูดคำจากเน้ือเพลง "อธิการของเรา,, ("Our Bishop") 

ยุ่งอย่างชายคนหนึ่งจะยุ่งไค้ 
ท่านคออธิการ 
ท่านหาเวลาคุยกับฉัน 
ท่านคออธิการ 
ท่านพูดแต่คำอ่อนโยน 
กับเด็ก ๆ ทุกวี่วัน 
จงร่วมกันช่วยท่านทุกทาง 
ท่านคออธิการ 

ท่านยิ้มแยมเมื่อรับใช้พระเจ้า 
ท่านคออธิการ 
ท่านคอบิดาของวอร์ค 
คอยช่วยเหลอเราทำส่ิงถูกต้อง 
ตามสายพระเนตรพระบิคา 
เราต่างพากันรักสคใจ 
ท่านคออธิการของเรา 

สรป 
กิจกรรม อธิบายว่า ท่านต้องการให้เด็ก ๆ ทำของขวัญเล็ก ๆ เพ่ือขอบคุณอธิการสำหรับเวลาท่ีเขาไต้รับใช้เรา 

แจกคอกไม้กระคาษ คินสอ และหลอคดูคให้เด็กแต่ละคน ขอให้เด็ก ๆ เขยนหรือวาคภาพ ถงวิธที่ 
พวกเขาสามารถแสคงความรักต่อพระเยซูคริสต์ท่ีอกหน้าหน่ึงของคอกไม้แล้วให้พวกเขาเซ็นช่ือ แล้วใช้ 
เทปติคคอกไม้น้ันกับกัานหลอคดูคหรือติคกับไม้ท่ีนำมาสำหรับทำเป็นก้าน 

หลังจากท่ีทุกคนทำเสร็จแล้ว ให้เก็บอุปกรณ์ท่ีเหลอ และให้เด็กแต่ละคนเอาคอกไม้น้ันใส่ไวัไนขวค 
หรือแจกันท่ีท่านไต้นำมา ให้เสือกสมาชิกของช้ันเรยนนำคอกไม้กระคาษน้ันไปกับท่านเพ่ือมอบให้กับ 
อธิการหลังจากเลิกช้ันเรยนแล้ว 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 
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กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ใน 
บทเรยน หรอใช้เพ่ือสรป หรือเพ่ือทบทวนก็ไค้สำหรับคำแนะนำเพ่ิมเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" ใน "แหล่ง 
ช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเก่ียวกับฮเบอร์ เจ. แกรนท' ประธานศาสนาจักรฯคนท่ีเจ็ด และให้สนทนากันว่า 

เขาไค้รับใช้ศาสนาจักรฯอย่างไร 
คุณพ่อของฮเบอร์ไค้เสียชวิตในเวลาที่ฮเบอร์มอายูไค้เก้าวันคุณแม่ของเขายากจนและลำบากมากใน 
การหาเลี้ยงครอบครัว เธอเล้ียงคูพวกเขาโดยการรับจ้างเย็บเส้ือผ้าและไค้ค่าเช่าจากการท่ีมคนมา 
พักอยู่อาศัยค้วย บางครงเธอเย็บผ้านานติดต่อกันเป็นเวลาหลายช่ัวโมงจนทำให้เธอหมดแรงท่ีจะถบ 
จักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นจักรเย็บผ้าแบบโบราณ ฮเบอร์มักจะต้องคลานเช้าไปใต้จักรเพ่ือช่วยโดยผลักท่ีถบ 
จักรให้เธอ ฤดูหนาวอากาศจะหนาวมากท่ีซอลท์ เลค ซิตี้ และฮเบอร์ก็มเพยงเส้ือคลุมบาง ๆ ที่ขาด 
แลวท่ีจะช่วยให้เขาอบอุ่น เขาอยากไค้เส้ือคลุมท่ีอบอุ่นมากกว่าแต่ก็รู้ว่า พวกเขามแค่เงินสำหรับ 
อาหารเท่าน้ัน ฮเบอร์ดใจอย่างย่ิงเม่ือถงวันคล้ายวันเกิดของเขา เม่ือคุณแม่ของเขาไค้เอาเส้ือคลุมกัน 
หนาวสำหรับใช้ในฤดูหนาวท่ีเธอไค้ทำให้เขา เส้ือคลุมตัวใหม่น้ีเป็นเพยงสมบัติท่ีมค่าชนเคยวท่ีเขาม 
หลังจากน้ันไค้สองสามอาทิตย์ ในขณะท่ีฮเบอร์รบไปซ้ือของเล็ก ๆ นอย ๆ ให้คุณแม่ เขาไค้เห็น 
เด็กคนหน่ึงท่ีมขนาคเท่า ๆ กับเขาตัวสั่นเพราะความหนาว เค็กคนน้ันใส่เส้ือกันหนาวท่ีบางมาก 
และฮเบอร์ก็จำไค้ว่า การไม่มเส้ือคลุมกันหนาวท่ีอบอุ่นพอน้ันเป็นอย่างไร ฮเบอร์ไค้ถอคเส้ือคลุม 
ของเขาออกและคะยนคะยอให้เด็กคนน้ันใส่มัน เขาบอกเด็กคนน้ันว่า เอาไปเถอะเพราะว่า เขามอิก 
ตัวหนึ่งที่บ้าน 

ท่านอาจให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติในเร่ืองน้ีและให้อธิบายว่า ตัวละครแต่ละตัวจะรูสีกอย่างไร 

2. ให้เด็ก ๆ นั่งเป็นวงกลมแล้วให้ท่านส่งลูกบอลหรือวัตถอย่างอื่นที่นิ่มในขณะที่ท่านฮัมเพลง "เม่ือเรา 
ช่วยเหสือ" (เพลงเด็กหน้า 106) เม่ือท่านไค้หยุดฮัมเพลง ใครท่ีกำลังถอลูกบอลหรือวัตถุท่ีน่ิม ๆ 
นั้นอยู่จะต้องเป็นผู้บอกว่า เขาหรือเธอมวิธท่ีจะช่วยคนบางคนอย่างไร ให้แน่ใจว่า เด็กทุกคนไค้ม 
โอกาสท่ีจะบอกว่า เขาหรือเธอมวิธช่วยคนอ่ืนอย่างไร 

3. ให้เอาเข็มกลัด หรือเทป ติดรูปหน้าที่ยิ้มโดยควาหน้าลง ให้ติดก่อนท่ีพวกเขาจะออกจากช้ันเรยน 
บอกพวกเขาว่า เม่ือพวกเขาไค้ทำการรับใช้ท่ีมเมตตาต่อคนบางคนแล้ว ให้พวกเขาหันเอาค้านหน้า 
ยิ้มนั้นขื้นไค้ 
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ฉันสามารถเป็นคนบริลุ[ทธ 
และชอบธรรมได้ 

บทที่ 

จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้ปรารถนาท่ีจะเป็นคนบริสุทธิและชอบธรรม 

การเตรึยม 1. ศกษา 3 นไฟ 27:27 โมโรไน 1:1-4, 13-17; 2:1,16-19 และคำสอนและพันธสัญญา 100:16 
โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตรยมช่วยเด็กร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลง,,เสือกทางท่ีถูก', นพลงเด็ก หน้า 82) เน้ือเพลงมอยู่ใน 
ตอนท้ายของคู่มือน้ี 

3. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น; 
ก. พระคัมภร'มอรมอน และคำสอนและพันธสัญญาสำหรับเด็กแต่ละคน หากพอหาไค้ 
ข. ขวดเกลอและขวดพริกไทย สำหรับเขย่าใส่อาหาร (โดย,ให้มเกลอและพริกไทยเต็ม) หากพอหาไค้ 
ค. โล่และแหวน ลสด. 
ง. รูปภาพ 3-34 มอรมอนย่อแผ่นจาริก (62520; ชุดภาพพระกิตติคุณ 306) 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบท!รึยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองจากพระคัมภร์ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ให้ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

มอรมอนเป็นคนบริ^[ทธิและชอบธรรม 
แสดงขวดใส่เกสือและพริกไทยท่ีท่านไค้นำมา เขย่าส่วนหน่ึงใส่มือของท่านและแสดงให้ช้ันเรยนดู 
อธิบายว่า ที่มือของท่านมเกสือที่บริสุทธิ มันบริสุทธเพราะว่า ไม่มส่ิงอ่ืนเจือปน นอกจากเกสือท่ีคิและ 
สะอาด ให้เขย่าพริกไทยลงไปในมือของท่าน อธิบายว่า ตอนน้ีเกลอไม่บริลุ[ทธิอกต่อไปแลว เพราะรส่ิง 
อื่นเจือปน เม่ือผู้คนยอมให้การกระทำท่ีผิคและความคิคท่ีไม่คเช้ามาในจิตใจของพวกเขา หรือเม่ือพวกเขา 
ไค้ทำส่ิงท่ีฝ็คหรือส่ิงท่ีขาดเมตตา พวกเขาก็ไม่บริสุทธิอกต่อไป พวกเขาเป็นเหมือนเกสือท่ีเจือปนค้วย 
พริกไทย เน้นว่า ผู้คนที่บริสุทธิพยายามตลอคเวลาที่จะคิคแต่สิ่งค ๆ  และกระทำแต่ส่ิงท่ีชอบธรรม 
อธิบายว่า ท่านจะเล่าเกี่ยวกับใครคนหนึ่งในพระคัมภร์มอรมอน ซึ่งเป็นคนบริสุทธิและชอบธรรมให้เล่า 
เร่ืองต่อไปน้ีโคยใช้คำพูคของท่านเอง: 
ในเวลาท่ีเป็นเด็กหนุ่ม มอรมอนเป็นคนท่ีมีช่ือเสิยง เม่ือมอรมอนมอายุไค้สิบขวบ เขาไค้รับการบอกว่า 
เม่ือเขาโตข้ืนเป็นผู้ใหญ่ เขาจะต้องรับผิคชอบแผ่นจาริกของชาวนไฟ เร่ืองราวของชาวนไฟไค้ถูกบันทก 
ไว้ในแผ่นจาริกเหล่าน้ี เขาถูกบอกให้ดูแลผู้คนของเขา และเม่ือเขามอายุไค้ย่็สิบปีให้เขาเขิยนประวัติของ 
ผู้คนของพวกเขา ช่วยให้เด็ก ๆ ตระหนักว่า ความรับผิคชอบท่ีสำคัญน้ีคออะไร 
• หนูคิคว่า มอรมอนมคุณสมบัติอะไรเม่ือเขาอายุไค้สิบขวบท่ีทำให้เขาไค้รับการเสือกให้เป็นคนรักษา 

บันทกคนต่อไป? มอรมอนเป็นเด็กแบบไหน? (ขอให้เด็ก ๆ สนทนากันถงคำตอบ เพ่ือเป็นการ 
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ช่วยพวกเขา ให้อ่าน มอรมอน 1:1-2 ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า มอรมอนเป็นเด็กดเพราะเขา "เร่ิมม 
ความรูบ้างตามแบบการเริยนร้ของผู้คนของเขา" เขาเป็นเด็กที่ "เคร่งขรม" ซึ่งหมายถงเป็นคนที่เอาจริง 
เอาจังและไว้ใจไค้และเขาเป็นคนท่ีรวดเร็วในการ "สังเกตเห็น" ซึ่งหมายความว่า เขาเป็นคนท่ีสังเกต 
และเริยนร้เก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ มากมาย อธิบายว่ามอรมอนรักพระบิดาบนสวรรค์และเช่ือฟิงพระบัญญัติ 
ที่ทำให้เขาบริสุทธิและชอบธรรม พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าพระองค์สามารถไว้วางใจมอรมอน 
ในเร่ืองการเขยนส่ิงท่ีสักคสิทธิน้ีบนแผ่นจาริกของชาวนไฟไค้) 

อธิบายว่า เม่ือมอรมอนอายูไค้สิบห้าปี เขามประสบการณ์ท่ีพิเศษมาก เขาไค้รับการเสด็จมาเย่ียมของ 
พระเจ้า พระเยซูคริสต์ (ดู มอรมอน 1:15) 
• หากหนูเป็นมอรมอน หนูคิดว่า หนูจะร้สีกอย่างไรหากไค้อยู่ในการประทับของพระเยซูคริสต์? 
• มอรมอนเป็นคนบริลุ[ทธิและชอบธรรมในค้านใดบ้าง? (ท่านอาจค้องการเขยนรายการคำตอบของ 

พวกเขาบนกระคาน) 

อธิบายว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในสมัยของมอรมอนเป็นคนชั่วร้าย (ดูมอรมอน 1:13-14) มอรมอนค้องการ 
ให้ผู้คนกลับใจและรับบัพติศมา เพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถชอบธรรมและมความสข (ดูมอรมอน 3:2) 
เขาบอกผู้คนให้กลับใจแต่พวกเขาไม่ฟิง 

• หนูคิคว่ามอรมอนร้สีกอย่างไรท่ีเป็นคนหน่ึงในจำนวนสองสามคนท่ีชอบธรรม? 

แสคงรูปภาพ 3-34 มอรมอนย่อแผ่นจาริก 
อธิบายว่า มอรมอนไค้เขิยนประวัติของผู้คนบนแผ่นโลหะ ในขณะท่ีเขาไค้รับบัญชาให้ทำ เขาไค้จัดทำ 
ลำดับบันทิกประวัติศาสตร์ที่ผู้คนอื่น ๆ ไค้เขยนไว้ให้เริยงลำดับค้วย 

• เราจะพบประว่ติศาสตร์ท่ีมอรมอนไค้เขยนไว้ไค้ท่ีไหน? 
แสดงพระกัมภร์มอรมอนและแสดงให้เห็นช่ือของมอรมอนท่ีเป็นช่ือของหนังสือ อธิบายว่า หนังสือน้ีม 
ชื่อตามมอรมอนเพราะเขาไค้จัดทำลำดับบันทิกอันสักคสิทธินี้และไค้เก็บรักษาไว้และเนึ่องจากเขาเป็นคน 
ชอบธรรมค้วย 
เราสามารถเปีนคนบริสทธิในความคิด คำพูด และการกระทำ 
• เราสามารถเป็นคนบริสุทธิไค้อย่างไร? 

การสนทนาพระคมภร์ เพ่ือท่ีจะตอบคำถามน้ี ให้อ่านข้อความท่ีให้ไว้โคยพระเยซูคริสต์ตามท่ีมบันทึกไว้ใน 3 นไฟ 27:27 
"เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า? เรากล่าวกับเจ้าตามจริงว่า แม้ดังท่ีเราเป็น" 
• เราควรเป็นบุคคลเช่นไร? 

อธิบายให้กับเด็ก ๆ ว่า ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงคิค ตรัส และทรงกระทำน้ีนเป็นส่ิงค เพ่ือท่ีจะเป็นเช่น 
พระองค์ เราควรพยายามคิค พูด และทำอย่างท่ีเราจินตนาการว่า พระเยซูทรงคิด ตรัส และทรงกระทำ 
เม่ือไรก็ตามท่ีเราไค้รับการล่อลวงให้ทำส่ิงท่ีผิค เราควรถามตัวเราเองว่า "พระเยซูคริสต์ทรงตองการให้ 
ฉันทำอะไร?" สิ่งนี้สามารถช่วยเราให้ดำรงความบริสุทธิและความชอบธรรมไค้ 
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โล่และแหวน ลสค. แสคง โล่และแหวน ลสด. เสือนพวกเขาว่า โล่และแหวนจะสามารถช่วยพวกเขาให้จคจำท่ีจะทำใน 
สิ่งที่พระเยซูทรงต้องการไค้ เม่ือพวกเขารักษาตนให้พ้นจากความคิด และการกระทำท่ีผิค โดยการเสือก 
สิ่งคเสมอ พวกเขาจะรักษาตนให้บริสุทธิและชอบธรรม 
ช่วยให้เค็ก ๆ ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง ''เสือกทางท่ีถูก', (เพลงเด็กหน้า 82) 

ให้เล่าเร่ืองเก่ียวกับเด็กหญิงคนหน่ึงผู้ทำส่ิงท่ีถูกต้องแม้ว่ามันจะเป็นส่ิงท่ียาก ะ 
คุณลุงของนกโกรธมากที่นกและครอบครัวของเธอเข้าร่วมศาสนาจักรฯ เขาปฏิเสธท่ีจะมาเย่ียมครอบครัว 
ของนกเป็นเวลาเกอบหน่ึงปี ในท่ีสุดเขาไต้มาเย่ียม เขาไต้ชวนนกให้ไปร่วมเดินทางไต่เขากับครอบครัว 
ของเขา นกต่ืนเต้นมาก 
ในวันท่ีสองท่ีไต้เดินทางไต่เขา นกไต้ทำกระติกน้ืาตกแตก แสงแดดส่องมาแผดกลา และนกก็ค่อย ๆ 
เดินช้าลงจนอยู่หลังคนอ่ืน ปากของเธอแห้ง และกระหายน้ืา 

เม่ือไต่เขาสูงขนไปเธอมองเห็นว่าคนอ่ืนไต้หยุดพัก และด่ืมน้ืาจากกระปีองกัน เธอรบเดินเพื่อที่เธอ 
จะไต้ร่วมด่ืมน้ืากับพวกเขาต้วย 
ในขณะท่ีเธอเดินไปทัน คนหน่ึงในพวกเขาไค้ร้องออกมาว่า "ด่ืมไหม นก,, 

แล้วเธอก็เห็นคนน้ันถอกระป้องเปียร์ในมอของเขา สิ่งแรกที่นกสามารถคิคขี้นไค้ก็คอ เธอกระหายน้ืามาก 
นกไต้เรยนร้พระกิตติคุณและไค้รับบัพติศมา และเธอร้ว่า เธอจะไม่ด่ืมเปียร์ อกครงหน่ึงท่ีเธอคิคว่า เธอ 
กระหายน้ืาจริง ๆ แต่นกต้องการทำส่ิงท่ีถูกต้อง เธอไต้มานะพยายามนับตงแต่เวลาท่ีเธอไค้รับบัพติศมา 
และไต้สวดอ้อนวอนเพ่ือให้เธอสามารถรักษาพระบัญญัติ ตอนน้ีเธอต้องการความช่วยเหสือท่ีจะเข้มแข็ง 

"ฉันไม่ด่ืมเปียร์ คุณมอย่างอื่นบางไหมคะ?,, นกพูด มองไปท่ีตาของคนน้ืน 
คุณลุงของเธอมองเธอต้วยสายตาที่โกรธสักคร่หนึ่ง แล้วพคว่า "นกเป็นมอรมอน ขออย่างอ่ืนให้เธอ 
ดื่มเถอะ" แล้วเขาก็พูคต่อไปว่า "ลุงขอโทษนะนก" นกร้สีกตนตันท่ีเธอไค้รักษาพระบัญญัติ 
• นกทำอะไรเพ่ือท่ีจะทำให้เธอรักษาความบริสุทธิและความชอบธรรม? 

• หนูคิคว่านกร้สิกอย่างไรหลังจากท่ีเธอไค้เสือกส่ิงค? 
• นกเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับคุณลุงของเธออย่างไร? 

เร่ืองเล่าและการสนทนา บอกช้ันเรยนว่า ท่านกำลังจะเล่าเรื่องสามเรื่องต่อไปนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก ๆ ที่ต้องการเป็นคน บริสุทธิและชอบธรรมในความคิค คำพูคและการกระทำของพวกเขา 

1. เม่ือเพ่ือนบานของพรไต้ย้ายเข้ามาอยู่ท่ีข้างบ้าน เขาเร่ิมเป็นเพ่ือนกับคนหน่ึงในครอบครัวน้ืน เด็กชาย 
คนน้ันมอายุรนราวคราวเคยวกับเขาช่ือ รัตน้ พวกเขาไค้เล่นค้วยกันเกอบทุกวัน วันหนึ่งพวกเขาอยู่ 
ข้างนอกกำลังเล่นบอลกับเด็กคนอื่น ๆ ในละแวกบ้าน รัตน้เริ่มโกรธเนื่องจากทิมของเขาแพ้และเริ่ม 
พูดคำหยาบและสบถให้กับอกทิมหนึ่ง เด็ก ๆ ไค้พากันเดินหนเพราะพวกเขาไม่ร้สิกสนุก และไม่ 
อยากเล่นกับรัตน์อกต่อไป พรยงคงพูดกับรัตน์อยู่ เขาอธิบายให้รัตน์ฟิงว่า ภูฌฟ่อภูฌแม่ของเขาไค้ 
สอนเขาว่า มันผิคที่จะพูดเช่นนั้นกับคนอื่น เขาบอกว่า เขาไม่ต้องการท่ีจะไค้ยนคำพูดเช่นน้ัน พรไค้ 
บอกรัตน์ว่า หากเขาต้องการท่ีจะเล่นต่อและไม,ใช้คำท่ีไม่สุภาพ เขาจะขอให้เด็กคนอื่น ๆ กลับมาเล่น 
ต้วยอิก 

เพลง 

เร่ืองเล่า 

การสนทนา 
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• พรไค้แสดงว่าเขาเป็นคนบริสทธและชอบธรรมอย่างไร? (เขาไม่สบถ และเขาไค้พยายามท่ีจะช่วย 
เด็กคนอ่ืน ๆ ให้เริยนรู้ว่า มันไม่ถูกค้องที่จะสบถ) 

• ทำไมมันจิงฝ็คที่จะสบถ? (อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงค้องการให้เราพูด 
อย่างมเมตตา พระองค์ไม่ทรงค้องการให้เราใช้พระนามของพระองค์ค้วยความโกรธ ๆ หริอค้วย 
วิธที่ไม่รักกัน ดังที่ไค้กล่าวถงว่า เป็นการ "ใช้พระนามของพระองค์เปล่า "ๆ คนท่ีสบถเป็นตัวอย่าง 
ที่ไม่ค คำพูคที่สบถทำให้เกิคความคิคที่ไมคในความคิคของเรา และทำให้เสีกไม่คในจิตใจของเรา) 

2. วันหนึ่งในขณะที่พลกำลิงเล่นช้างนอก เขาและเพ่ือนของเขาอกหลายคนถูกเด็กอกคนหน่ึงเริยกให้ไป 
ที่มมของสนามเด็กเล่น เด็กคนน้ีมบุหร่ีในกระเป้าของเขา เขาตองการให้เด็กชายเหล่าน้ันลองสูบมัน 
เด็กชายไค้มองคูกันและกัน ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ในท่ีสุคพลไค้พูคข้ีนว่า เขาไม่ค้องการท่ีจะสูบและ 
ปฏิเสธท่ีจะสูบ เด็กคนอ่ืน ๆ ก็เห็นค้วยว่า พวกเขาไม่ค้องการท่ีจะทำเช่นกัน 
• พลไค้แสดงว่าเขาเป็นคนบริสุทธิและชอบธรรมอย่างไร? (เขาปฏิเสธท่ีจะสูบบุหร่ี) 

• สิ่งนี้ไค้ช่วยเด็กคนอื่น ๆ อย่างไร? 
• หนูจะทำอย่างไรหากหนูอยู่ท่ีน่ํนควย? 

3. สันติอยู่ที่บานของเพื่อนกำลังดูนิตยสาร เพ่ือนของสันติพบภาพท่ีไม่คในนิตยสารน้ันและตองการ 
ให้สันติดูค้วย ลันติรูสืกอดอัดใจเมื่อเขาไค้รู้ว่า ภาพเหล่าน้ันเป็นภาพชนิดใด เขารู้ว่า พระเยซูคริสต์ 
จะไม่ทรงมองคูภาพเหล่าน้ัน สันติพูดว่า เขาไม่ต้องการดู และเขาไค้แนะนำให้พวกเขาออกไปช้าง 
นอกและเล่นกัน 
• สันติเป็นคนชอบธรรมอย่างไร? (เขาปฏิเสธท่ีจะดูภาพท่ีไม่ค) 
ช่ให้เห็นว่า นิตยสาร หนังสือ ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์บางอย่างไม่ชอบธรรมและสามารถ 
ทำให้เรามความคิคที่ชั่วร้ายไค้ เน้นว่า มันสำคัญสักเพยงใคที่จะรักษาความคิคของเราให้บริสุทธ และ 
เต็มไปค้วยความคิคท่ีชอบธรรมอย่างท่ีสันติไค้ทำ 

การสนทนา อธิบายว่า ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ท่ีเราดูอาจมอิทธิพลต่อการกระทำของเรา รายการเหล่าน้ี 
สามารถทำให้สมองของเราเกิคความคิคในส่ิงท่ีไม่เคยคิดมาก่อน ความคิดน้ันอาจเป็นไค้ทงความคิดท่ีด 
หริอความคิคท่ีไม่ค ซึ่งขื้นอยู่กับรายการนั้น 
• หนูเคยแสคงท่าทางเป็นคนท่ีหนูไค้เห็นในภาพยนตร์หริอในรายการโทรทัศ!flหม? 

อธิบายว่า การกระทำเช่นน้ีเริยกว่า เป็นการเลยนแบบคนบางคน บางครงมันก็สนุกท่ีจะเลยนแบบคน 
บางคนท่ีหนูคิคว่า เป็นวรบุรุษในภาพยนตร์น้ัน 

• มภาพยนตร์หริอรายการโชว์ของโทรทัศน์ท่ีไม่คสำหรับท่ีจะดูไหม? (ม) 
• มภาพยนตร์คหริอรายการโชว์ทางโทรทัศน์ท่ีคท่ีจะดูไหม? (ม) 

ให้เด็ก ๆ บอกเร่ืองท่ีพวกเขาช่ืนชอบ แล้วให้พวกเขาคิคถงพระเอกรายการโทรทัศน์หริอภาพยนตร์ท่ี 
พวกเขาช่ืนชอบมากท่ีสูค ให้พวกเขาตอบคำถามต่อไปน้ี ะ 
• พระเอกของหนูเช่ือหัเงกฎหมายเสมอไหม? 
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• พระเอกของหนูเคยสบถไหม? 

• พระเอกของหนูกระทำส่ิงท่ีชอบธรรมตลอดเวลาไหม? 
• พระเอกของหนูแต่งตัวและแสดงอย่างสภาพไหม? 

อธิบายว่า หากพวกเขาไค้ตอบว่า ไม่ จากคำถามใดคำถามหน่ึง ให้พวกเขาหาคนอ่ืนท่ีมความชอบธรรม 
มากกว่าน้ีเพ่ือเสือกเขาเป็นพระเอก 
แนะนำให้เด็ก ๆ พูดคุยก้บคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่พวกเขาควรเสือกดู เน้นว่า 
หากรายการท่ีพวกเขาดูมส่ิงท่ีไม่คในเร่ืองน้ันพวกเขาก็สามารถเปล่ียนช่องไค้หรอปีดโทรทํ'ศน์เสิย หรอ 
เดินออกจากโรงภาพยนตร์น้ันเสิย 

เสือนเด็ก ๆ ว่า พระวิญญาณบริธุโทธสามารถช่วยเราให้รูถงความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิค 
หากเรามความรูสีกท่ีไม่คหเอเสกอดอัดใจเก่ียวกับบางส่ิงบางอย่าง นั่นสือพระวิญญาณบริสุทธิกำลังบอก 
เราว่ามันเป็นส่ิงผิด 
สรุป 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานของท่านว่า มันสำคัญที่จะรักษาความคิด คำพูด และการกระทำให้บริสุทธิและชอบ 
ธรรม ท่านอาจแบ่งไ]นประสบการณ์ที่ท่านสามารถอยู่ในความบริสุทธิและชอบธรรมไค้แม้ว่าจะมการ 
ล่อลวงให้ทำสิ่งที่ไม่ชอบธรรมก็ตาม ช่วยเด็ก ๆ  ให้เข้าใจว่า ความสขมาจากการเป็นคนชอบธรรมแม้ว่า 
มันยากที่จะทำ 
เม่ือไรก็ตามท่ีพวกเขามความย่งยากว่าจะตัดสินใจเสือกส่ิงท่ีชอบธรรมไค้อย่างไร ขอให้เด็ก ๆ คิดอยู่เสมอ 
ถงส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้พวกเขาคิด พูด และทำ 

พระคัมภร์ อ่านคำสอนและพันธสัญญา 100:16 ให้กับช้ันเรยน อธิบายว่า เราเป็นผู้คนท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงตัง 
ไวัโห้บริสุทธิ!และ1ชอบธรรม 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรม!สริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเตมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนมอรมอน แม้ว่าผู้คนท่ีอยู่รอบ ๆ เราจะไม่ 

ชอบธรรม ให้ใช้แผนผังหลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสาม ช่วย,ให,้ชั้นเรยนพูด1ชา ๆ  ค้วยกันถงส่วนแรก 
ของหลักธรรมถงคำว่า มนุษย์ อธิบายว่า การเป็นคนมเมตตาหมายความว่า มความเมตตากรุณาต่อ 
กัน และการเป็นคนซ่ือสัตย์ จริง บริสุทธิ และมคุณธรรม หมายความถง การเป็นคนบริสุทธิและ 
ชอบธรรม 

กระต้นเด็ก ๆ ให้จำหลักแห่งความเช่ือข้อน้ี 
2. อธิบายว่า มันเป็นการง,ายที่จะหลกเลี่ยงดูรายการที่ไม่คโดยเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา 

ไต้วางแผนล่วงหน้าว่า รายการใดเป็นรายการท่ีคท่ีจะดู 
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แนะนำรายการโทรทัศน์ท่ีแตกต่างกันหลาย ๆ รายการ หริอแนะนำภาพยนตร์ท่ีค ๆ ให้กับเด็ก ๆ 
และถามพวกเขาว่า การดูรายการแต่ละรายการเหล่าน้ันเป็นการเสือกส่ิงคหรอไม่ 

3. ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอพูดคำจากเน้ือเพลงและทำทำทางประกอบในเพลง "ฉันมสองหู,, ("I Have 
Two Ears" Children'sSongbook, p. 269) 

ฉันมสองหูเพื่อร้ความจริง (ชี้ที่หู) 
สองตาเพ่ือมองหาส่ิงค (ชี้ที่ตา) 
ฉันมสองเทัาเพื่อห้าวเดินไป 
ในท่ีท่ีฉันควรไป (เดินอยู่กับที่) 
ฉันจะใช้มันอย่างฉลาด 
ในการงาน (ทำทำทางกวาดพ้ืน หริอทำงานอย่างอ่ืน) 
และเล่น (ทำทำทางโยนลูกบอล หริอการเล่นอย่างอ่ืน) 
ฉันขอบพระทัยพระบิดา (เอามือไว้ค้วยกันแบบสวดอ้อนวอน) 
ที่ทรงสร้างฉันเช่นนี้ 

ฉันมปากไว้เอื้อนเอ่ยวาจาด (ช้ีท่ีริม1Jปาก) 
รสองมอช่วยทำงาน (ชูมือทงสองข้ีน) 
มันเป็นผู้ช่วยด 
ซึ่งพระบิดาทรงให้ฉัน 
ฉันจะใช้มันอย่างฉลาด 
ในการงาน (ทำทำทางกวาดพ้ืน หริอทำงานอย่างอ่ืน) 
และเล่น (ทำทำทางโยนลูกบอล หริอการเล่นอย่างอ่ืน) 
ฉันขอบพระทัยพระบิดา (เอามือไว้ค้วยกันแบบสวดอ้อนวอน) 
ที่ทรงสร้างฉันเช่นนี้ 

4. ให้เด็ก ๆ ร้องหริอพูคคำจากเนื้อเพลง "ฮัม เพลงสวดท่ีท่านช่ืนชอบ,, ("Hum Your Favorite Hymn" 
Children's Songbook, p. 152) 

ยามใคท่ีท่านไค้ประสบพบ 
คำลบหลู่วาจาหยาบคาย 
ในสมองมความคิดน่าละอาย 
ขอให้คำแนะนำท่านว่า 
เพยงฮัมเพลงสวดท่ีแสนโปรด 
อย่างปราโมทย์ร้องดังแข็งขัน 
ความคิดพลันบริสทธิในใจ 
ฮัมเพลงสวดที่ชื่นชอบเอาไว้เสมอ 
ให้สนทนากับเด็ก ๆ ว่า เพลงเหล่าน้ีสามารถช่วยพวกเขาให้รักษาความคิดและคำพูดให้สะอาด 
ไค้อย่างไร 
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การแสดงความรัก 
ต่อบิดามารดาของเรา 39 

จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็กๆ ให้แสคงความรักต่อบิดามารคาของพวกเขาโดยการเป็นคนเช่ือฟิงและช่วยเหลอ 

การเตรยม 1. ศกษาพระกัมภร'ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนควย อพยพ 20:12 และมอรมอน 8:1 

2. เตรยมให้ช้ันเรยนรองเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์,, (เพลงเด็กหน้า 106) เน้ือเพลงรอยู่ในตอนทาย 
ของดู่มือน้ี 

3. ให้ระมัดระวังต่อความรูสิกของเด็กท่ีไม่มคุณพ่อคณแม่อยู่ท่ีบ้านค้วยกันท้ังสองคน หรอผูทคุณพ่อ 
คุณแม่มสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น หย่ากัน หรอเสืยชวิต 

4. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น: 
ก. พระคัมภร์มอรมอน 
ข. ลุงถั่วเล็ก ๆ หเอลูกบอล 
ค. สาเนารูปต้นไม้ครอบครัว สำหรับแจกเด็กแต่ละคน (ดูตัวอย่างท่ีอยู่ในตอนท้ายของบทเรยนน้ี) 
ง. รูปภาพ 3-34 มอรมอนย่อแผ่นจารก (62520; ชุดภาพพระกิตติคุณ 306) รูปภาพ 3-35 

โมโรไนซ่อนแผ่นจารกไว้ท่ีเนินเขาคาโมรา (62462; ชุดภาพพระกิตติคุณ 320) และรูปภาพ 3-5 
อาคัมและอวา กำลังสอนลูก ๆ ของพวกเขา 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 
ให้ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห้ท่ีผ่านมา 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานความรับผิดชอบใหบิดามารดาท่ื^ะลูเ^^า 
แสดงรูปภาพ 3-5 อาตัมและอิวา กำลังสอนลูกๆ ของพวกเขา 
• นี่เป็นภาพของใคร? (อาคัมและอวา และลูก ๆ ของพวกเขา) 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้อาตัมและอวาสอนอะไรให้ลูก ๆ ของพวกเขา? (พระกิตติคุณ 

เตอนความจำของเด็ก ๆ ว่า พวกเขาไต้สนทนากันในเร่ืองน้ีไปแลวเม่ือเร็ว ๆ นี้ ดูบทที่ 35) 

อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงประทานลูก ๆ ให้กับบิดามารคาของเรา เพ่ือท่ีจะดูแลและรักจนกว่า 
พวกเขาจะไต้กลับไปหาพระองค์ลักวันหน่ึง พระองค์ทรงต้องการให้เราทุกคนเรยนรูวธท่ีจะมค่าควรเพ่ือ 
จะไต้กลับไปอยู่กับพระองค์อกหลังชวิตน้ี พระบิคาบนสวรรค์ทรงคาคหวังให้บิดามารคาสอนลูก ๆ ของ 
พวกเขาถงพระบัญญัติและท่ีจะดูแลความต้องการของลูก ๆ ของพวกเขาน่ีคอความรับพคชอบท่ีย่ิงใหญ่ 
ของบิคามารคา 

ขอแนะน็าในการ 
ดำเนินบทiรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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การสนทนา 

เร่ืองเล่า 

การสนทนา 

กิจกรรม 

การสนทนา 
เร่ืองเล่า 

แจกลำเนารูปภาพต้นไม้ครอบครัว ให้เด็กแต่ละคนเขยนช่ือหรือวาดรูปหน้าของคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา 
บนลำต้นของต้นไม้น้ัน และช่ือแรกต่อไปให้เป็นช่ือของเขา และต่อไปเป็นช่ือของพ่ีน้องชายหญิงของ 
พวกเขาตามรูปหน้าท่ีอยู่ตามก่ิงก้านเหล่าน้ัน 

• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จงทรงให้เรามบิดามารคา? (เพื่อที่จะไดรักและดูแลเรา และสอนพระบัญญัติ 
ของพระองค์ให้กับเรา) 

อธิบายว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงรู้ว่า เด็ก ๆ สามารถแสคงความรักต่อบิคามารคาของพวกเขาไค พระ 
บิคาบนสวรรค์ทรงบอกเราว่า เราควรทำส่ิงน้ี (คู อพยพ 20:12) มหลายทางท่ีจะแสคงความรักต่อบิคา 
มารคาของเรา 
เราแสดงความรักต,อบิดามารดาโดยการช่วยเหลอ 

อธิบายให้กับชนเรยนว่า การช่วยเหลอเป็นวิธแสคงความรักต่อบิคามารคาวิธหน่ึง ให้เล่าเร่ื&งต่อไปน้ีโคย 
ใช้คำใ51คของท่านเอง 

หน่อยรู้ว่าคุณแม่รู้สิกไม่ค่อยสบาย คุณแม่มองดูท่าทางเหนื่อยและมักจะนั่งพักบ่อย ๆ แม้แต่เสิยงของคุณ 
แม่ก็,พูคแบบเหน่ือย ๆ เม่ือท่านพูคกับแก้วและจันทร์ ซึ่งทงสองเป็นน้องชายของหน่อย หน่อยคิคถึง 
สิ่งทงหมคที่คุณแม่ของเธอไต้ทำให้เธอและอยากจะช่วยคุณแม่ให้รู้สิกคขื้น 
• รอะไรห้างท่ีหน่อยสามารถทำไต้เพ่ือช่วยคุณแม่ขอ่งเธอ? 
หน่อยน่ังลงกับน้องชายของเธอและเล่นกับพวกเขา เธอช่วยพวกเขาให้เล่นกันเงยบ ๆ อย่างมความสุข 
แล้วเธอก็ช่วยให้พวกเขานอนพักเพ่ือท่ีคุณแม่จะสามารถงบหลับไต้ ต่อมาเธอช่วยพวกเขาเก็บของเล่น 
เม่ือคุณแม่ทำอาหารเท่ียงเสร็จ หน่อยช่วยแก้วและจันทร์ล้างมือเพ่ือพรัอมท่ีจะสวคอ้อนวอน คุณแม่ยิ้มให้ 
หน่อยและกอคเธอ 
"ขอบคุณท่ีเป็นผู้ช่วยท่ียอคเย่ียมในวันน้ี',คุณแม่กระซิบในหูของหน่อย 

• หน่อยแสคงความรักของเธอสำหรับคุณแม่ของเธออย่างไร? 
• หนูคิคว่า หน่อยรู้สิกอย่างไรหลังจากท่ีไต้ช่วยคุณแม่? 
• หนูคิคว่า คุณแม่ของเธอรู้สิกอย่างไร? 
โยนถงถ่ัวไปให้เด็กแต่ละคนแล้วให้ถามคำถามต่อไปน้ี หลังจากท่ีเด็กไต้ตอบให้พวกเขาโยนถงถ่ัวกลับ 
คนมาให้ท่าน ให้โอกาสเด็กแต่ละคนท่ีจะตอบคำถามทงสองน้ี 

• คุณพ่อคุณแม่ของฉันไต้ทำอะไรให้ฉันเพื่อแสดงว่า ท่านรักฉัน? 
• ฉันสามารถทำอะไรไต้ห้างเพื่อแสดงว่า ฉันรักคุณพ่อคุณแม่? 

เราแสดงความรักต,อคุฌพ่อคุฌแม,ของเราโดยการเปึนคนเช่ือฟัง 

อธิบายว่า การเช่ือหัเงเป็นวิธท่ีสัากัญวิธิหน่ึงท่ีเราสามารถแสดงว่า เรารักคุณพ่อคุณแม่ของเรา 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง ซึ่งเป็นเรื่องของกิจและคุณพ่อของเขา 

ในท่ีสุคกิจก็ไต้รับมอบหมายให้มหน้าท่ีดูแลฝูงแพะ เขาโตพอท่ีจะดูแลฝูงแพะในขณะท่ีพวกมันเล็มหญ้า 
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อยู่บนภูเขา กิจมอายูไค้แปดขวบและกระตอรอรนที่จะรับผิดชอบงานการดูแลฝูงแพะเหล่านิ 

กิจคิดว่า แต่ละเช้าเขาและสุนัขของเขาท่ีช่ือ โบ้ จะรวบรวมแพะให้เช้าฝูง และให้พวกมันเดินตามตัว 
อื่น ๆ ไป พวกเขาจะตัอนแพะข้ืนไปบนภูเขาเพ่ือกินหญ้าท่ีอยู่บนน้ันในตอนเย็นคณฟอของเขาจะมาท่ี 
ภูเขาและช่วยกิจและโบ้ต้อนแพะกลับบ้าน 
คุณพ่อของเขาไค้พูดว่า "อย่าออกไปจากทางท่ีใช้เดินข้ืนเขานะลูก หากมแพะหลงไปให้ลูกเพยงแต่เรยก 
มันเท่านั้น แต่อย่าออกไปจากทางเดิน ภูเขาขรขระและอันตรายมากนะลูก ลูกต้องทำสิ่งที่พ่อบอกนะครับ 
อย่าออกไปจากทางเดินข้ีนเขาน้ี,, 

วันแล้ววันเล่าที่งานรับผิคชอบใหม่ของกิจเริ่มง่ายขื้น ๆ และเขาชอบช่วงเวลาท่ีเขาไค้ใช้บนภูเขานัน 
บ่ายวันหนึ่ง คุณพ่อของเขามาช่วยเขาช้า ดังนั้นเขาจงตัดสินใจที่จะรวบรวมและต้อนฝูงแพะลงมาเพื่อ 
พบกับคุณพ่อของเขา โคยมความช่วยเหลอของโบ้ เขาก็รวมแพะเป็นฝูงไค้ไนไม่ช้า เขาไม่สบายใจเม่ือ 
พบว่ามแพะหายไปสามตัว แพะตัวเมยท่ีช่ือมาลและลูกของมันอกสองตัว เขาจะทำอย่างไรค? กิจตัดสินใจ 
ว่าบางท่มาลคงจะขื้นไปบนภูเขาที่สูงขี้นไปอกซงตรงนั้นเป็นที่พวกเขาเคยพามันไปมาแล้ว เขาต้องไป 
ตามมัน 
เขาปล่อยให้โบ้ดูแลแพะตัวอ่ืน ๆ เขาเร่ิมเดินข้ืนไปบนภูเขาสูงอก ในไม่ช้าเขาก็เห็นว่า มาลและลูก 
เล็ก ๆ ของมันอยู่ไกลออกไปจากทางเดินข้ืนเขา กำลังเล็มหญ้าอยู่ที่นั่น มพ่มไม้และก้อนหินมากมาย 
และกิจก็มองไม่เห็น ว่ามอะไรอยู่ระหว่างเขากับมาลบ้าง กิจ?ว่า เขาต้องอยู่ในทางเดินน้ีเท่าน้ัน ดังนั้น 
เขาจึงเรยกมัน แต่มาลกลับเดินไกลออกไปอก 
ฟ้าเริ่มมคและในไม่ช้ากิจก็มองไม่เห็นแพะทงสามตัวเลย เขา?ว่า เขาต้องทำบางอย่าง ดังนั้นเขาจง 
ตัดสินใจที่จะไปตามมัน เขาแน่ใจว่า เขาจะพบพวกมันและนำกลับมายังทางเดินไต้ 

เม่ือเขาเร่ิมเดินออกจากทางเดิน เขาจำไค้ถงส่ิงท่ีคุณพ่อของเขาไค้บอกไว' "กิจ ลูกต้องไม่เดินออกไป 
จากทางเดินข้ีนเขานะลูก,, 

กิจ?ว่า เขาต้องเช่ือฟิงคุณพ่อของเขา ดังนั้นเขาจึงนั่งลงและเริ่มเรยกหามาล ทันใดนันเขาก็ไค้ยินเสียง 
วิ่งมาบนหญ้า เขามองดูเห็นแพะของเขาและลูกของมัน พวกมันไค้มาหาเขาในท่ีสุด 
กิจไค้ต้อนพวกมันลงไปตามทางเดิน และเขาไค้พบคุณพ่อของเขากำลังข้ืนมาตามเขา พวกเขาจึงช่วยกัน 
ต้อนแพะเหล่านั้นกลับบ้านโคยมโบ้เดินนำหน้า 

วันต่อมากิจไค้พาคุณพ่อไปดูตรงที่เขาไค้นั่งรอมาล คุณพ่อของกิจไค้พากิจไปที่พ่มไม้ใกล ้ๆ  และช้ีให้เขา 
ดูโขคหินที่สูงชันมากนั้น กิจอาจตกลงจากโขคหินเมื่อเขาไปตามหามาล กิจ?สิกขอบคุณในใจที่เขาไค้ 
เช่ือทัเงและให้เกิยรติคุณพ่อของเขา 

การสนทนา • หนูคิคว่า กิจ?สีกอย่างไรเกี่ยวกับคุณพ่อของเขา? (เขารักคุณพ่อ) 
• กิจแสคงความรักต่อคุณพ่อของเขาอย่างไร? (เขาเช่ือฟิงคุณพ่อโคยการไม่ออกไปจากทางเดินนิ'น) 
• การท่ีกิจเช่ือหัเงคุณพ่อช่วยกิจอย่างไร? (เขาอยู่ในทางเดินและปลอดภัย) 
อธิบายว่า บางครงเราไม่เช้าใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ของเราจึงบอกเราให้ทำบางส่ิงบางอย่าง คุณพ่อ 
คุณแม่ที่ชอบธรรมจะรักลูก ๆ ของพวกเขาและต้องการให้ลูก ๆ ไต้รับส่ิงท่ีคท่ีสุด ลูก ๆ ควรเช่ือฟิง 

บทที่ 39 
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เพลง 

เร่ืองจากพระกัมภิร์ 
และรูปภาพ 

พระคมภร' และ 
การสนทนา 

การสนทนา 

ประจักษ์พยาน 

คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาและทำสิ่งที่พวกท่านต้องการให้ทำ เม่ือเราเช่ือฟิงคุณพ่อคุณแม่ของเรา เราไต้ 
แสดงความรักของเราต่อท่าน 

รองหรอใ51คคำจากเน้ือเพลง "ครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์,, (เพลงเด็กหน้า 106) 

โมโรไนแสดงความรักต,อบิดาของ!ขา คอมอรมอน 
บอกเด็ก ๆ ว่า พระคัมภร์มอรมอนมเร่ืองเล่ามากมายเก่ียวกับชายท่ีแสดงความรักต่อบิดามารดาของเขา 
โดยการเป็นคนเช่ือทัเงและช่วยเหลอ มเร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับศาสดาโมโรไน 
แสดงรูปภาพ 3-35 โมโรไนซ่อนแผ่นจารกไว้ท่ีเนินเขาคาโมรา ถามเด็ก ๆ ว่า พวกเขารูอะไรห้าง 
เก่ียวกับรูปภาพ บอกพวกเขาว่า โมโรไนได*เงแผ่นจารกทองคำไว้ หลายปีต่อมาเขาไต้กลับมาหาโจเซฟ 
สมิธในสภาพท่ีเป็นเทพเพ่ือแสดงต่อโจเซฟ สมิธว่า แผ่นทองคำอยู่ท่ีไหน บิดาของโมโรไนก็สือศาสดา 
มอรมอน แสดงรูปภาพ 3-34 มอรมอนย่อแผ่นจารก ต่อจากรูปภาพของโมโรไน 

อธิบายว่า มอรมอนไต้รับการเสือกโดยพระบิดาบนสวรรค์ให้รวบรวมประว่ติศาสตร์เข้าควยกันแล้วให้ 
บันทกไว้บนแผ่นจารก เขาไต้แสคงความรักต่อพระบิคาบนสวรรค์เสมอโคยการทำส่ิงอะไรก็ตามท่ีเขาถูก 
ขอให้ทำ เขาสอนลูกของเขา คอโมโรไน ให้ทำเช่นเคยวกับเขา มอรมอนรักโมโรไนและต้องการให้เขาม 
ความสุข เขารูว่า การรักและเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์จะช่วยให้โมโรไนมความสุข 

แม้แต่เมื่อโมโรไนโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว มอรมอนก็ยังคงสอนลูกชายของเขาให้รักพระบิคาบนสวรรค์ 
โมโรไนรักบิคาของเขาและต้องการทำตามตัวอย่างของบิคา 

เน่ืองจากความรักท่ีย่ิงใหญ่ท่ีเขามต่อบิคาของเขา โมโรไนเช่ือหั!งคำสอนของบิคาของเขา เขาบันทกส่ิง 
ที่บิคาของเขาไต้สอนเพื่อที่คนทั้งโลกจะไต้เคำสอนของบิคาของเขา มอรมอนไต้ตายก่อนท่ีแผ่นจารกทอง 
คำจะเสร็จ ดังนี้นโมโรไนจงเอาแผ่นจารกนี้นมาทำต่อจนเสร็จ 
อำนมอรมอน 8:1 ให้ช้ันเรยนฟิง 
• ทำไมโมโรไนจงเชื่อหัเงมอรมอน? (เพราะว่าเขารักบิคาของเขา) 
• โมโรไนแสคงความรักสำหรับบิคาของเขาอย่างไร? (โดยการเช่ือหัเงและช่วยเหลอ) 
สรป 
• ทำไมพระบิคาบนสวรรค์จงทรงประทานบิคามารคาให้เรา? (เพื่อที่จะรักเรา สอนพระบัญญ่ติให้เรา 

และดูแลเรา) 

• เราสามารถแสคงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่า เรารักท่านไต้อย่างไร? (โดยการเช่ือทัเงและช่วยเหลอ) 

• เร่ืองของกิจ จันทร ์และโมโรไนเหมอนกันในต้านใคห้าง? (ในเร่ืองท้ังหมคเหล่าน้ี ตัวละครไต้แสคง 
ให้เห็นถงความรักท่ีพวกเขามต่อบิคามารคาโคยการเป็นคนเช่ือฟิงและช่วยเหลอ) 

แสดงประจักษ์'พยาน1ของท่านเก่ียวกับความสำกัญ'ของคุณพ่อคุณแม่และพรซ่ึงสามารถมาถงเราเม่ือเรา 
แสดงความรักต่อท่านท้ังสอง ขอให้เด็ก ๆ เสือกวิธใดวิธหน่ึงท่ีพวกเขาสามารถแสดงความรักต่อคุณพ่อ 
คุณแม่ของพวกเขาในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถงนี้ 
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บทที่ 39 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมตํอไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ร้องเพลงควยกันทั้งชั้นเรยนในเพลง "ครอบครัวสามารถอยู่ค้วยกันช่ัวนิรันดร,, (เพลงเด็กหน้า 100) 
เน้ือเพลงน้ีรอยู่ในตอนท้ายของคู่มือน้ี 

2. ให้เด็ก ๆ วาครูปภาพว่า พวกเขาสามารถแสคงความรักต่อปิคามารคาของพวกเขาไค้อย่างไร 

3. เล่นเกม "คุณครูครับ ขอให้ผม" กับเด็ก ๆ ให้พวกเขาท้ังหมคยนเป็นแถวเรยงหน้ากระคานหันหน้า 
เช้าหาท่าน ให้ท่านพูคประโยคเช่น "(ชื่อเด็ก) ช่วยคุณแม่ของหนูลางจาน,, แล้วเด็กคนนนค้องพูดว่า 
"คุณครูครับ ขอให้ผมช่วยคุณแม่ล้างจาน?,, หรอให้พูดส่ิงอ่ืนท่ีคล้าย ๆ กันนี้ แล้วให้ท่านตอบว่า 
"ไค้ เชิญทำไค้เลย" แล้วให้เด็กคนน้ีนก้าวออกมาหาท่าน หากเด็กคนไหนก้าวออกมาโดยไม่ไค้ถาม 
คำถามเสียก่อน เขาตองเดินถอยหลังกลับไปหรอไปให้ห่างจากท่านให้ท่านถามคำถามท่ีคล้าย ๆ กันนี้ 
ไปเร่ือย เด็กคนไหนเดินออกมาจนไค้จับมือท่านก่อนคนอ่ืนคนนนเป็นคนชนะเกม 
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การนมัสการท่ีโบสถ์ บทที่ 

จดประสงค 
เพ่ือช่วยให้ความปรารถนาของเด็กๆ ที่จะนมัสการที่โบสถ์เข้มแข็งขื้น 

การ!ตรึยม 1. ศกษาพระคัมภิร์ต่อไปน้ีโคยมการสวคอ้อนวอนด้วย อพยพ 20:8 คำสอนและพันธสัญญา 25:12 

2. เตรยมคาวท่ีมแฉกส่ีแฉกตามท่ีแสดงให้คูน้ี เอาใส่ลุงกระดาษไว้สำหรับใชเล่นเกม 

3. เตรยมช่วยเด็ก ๆ รัองหรอพูดคำจากเนื้อเพลง ''เม่ือฉันไปท่ีโบสถ์,' ("When I Go to Church" 
Children's Songbook, p. 157) 

4. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น: 
ก. คำสอนและพันธสัญญา 
ข. ลุงกระดาษ 
ค. รูปภาพ 3-25 การไปโบสถ์ รูปภาพ 3-59 การส่งผ่านสืลระลก (62021) รูปภาพ 3-64 การ 

สวดอ้อนวอนท่ีโบสถ์ รูปภาพ 3-65 การเองเพลงท่ีโบสถ์ รูปภาพ 3-66 การฟ้งท่ีโบสถ์ เปภาพ 
3-67 ประธานสเป็นเซอร์ คบเบิลยู. คิมบลถ์ 

ง. ปากกาเขยนกระคาน กระคาน และแปรงลบกระคาน 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านด้องการใ# 

ขอแนะน็าในการ 
ดิาเนินบฑเรึยน เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปีค 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่าน1ได้มอบหมาย,ให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่าง,ในระหว่างสัปดา>เทผ่านมา 

วันอาทิฅย์เป็นวันทึ่พิเศษ 
กิจกรรมกระชุนความสนใจ ช่วยให้เด็กรัองหรอพูคคำจากเนื้อเพลง,,เมื่อฉันไปโบสถ์,' 
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ฉันมักรู;สิกมความสุขเสมอ 
เม่ือฉันไค้ไปโบสถ์ 
แว่วยินเสียงออร์แกนแสนไพเราะหวาน 
ฉันพลันย่องไปนั่งที่เก้าอี้ 
กล่าวสวัสคคฌครูและเพ่ือน ๆ 
เม่ือฉันไค้ไปโบสถ์ 
ฉันชอบรองเพลงเปล่งสำเนยงขับขาน 
เม่ือฉันไค้ไปโบสถ์ 
ฉันกอคอก ก้มหัว คำนับน้อม 
ค้วยใจถ่อม แล้วทัเงคำสวคออนวอน 
นั่งตรกตรองเฝืาแต่คิคไม่พูดจา 
เม่ือฉันไค้ไปโบสถ์ 

ฉันเรยนแกี่ยวกับพระบิคาบนสวรรค์ 
เม่ือฉันไค้ไปโบสถ์ 
ขอบพระทยมวลบุปผาทรงมอบ 
ขอบพระทยสำหรับห้าน เพ่ือน ครอบครัว 
ทั่วทุกสิ่งค ๆ สำหรับฉัน 
เม่ือฉันไค้ไปโบสถ์ 
อธิบายว่า พระบิคาบนสวรรค์ทรงทราบว่า เราตองการเวลาในแต่ละลัปคาห์ท่ีจะเรยน!เก่ียวกับพระองค์ 
และพระเยซูคริสต์มากข้ืน พระองค์ทรงให้วันอาทิตย์เป็นวันพิเศษสำหรับเรา วันสำหรับเราที่จะไปการ 
ประชุมศลระลกและปฐมวัย พระองค์ทรงต้องการให้วันอาทิตย์เป็นวันท่ีมความสุข วันที่เรารอคอยให้มา 
ถง เม่ือเราเสือกท่ีจะไปโบสถ์เราไต้เสือกส่ิงท่ีค 

โบสถ์คอสดานท่ึพิเศษ 
เร่ืองเล่า และ ให้เล่าเร่ืองให้เด็ก ๆ หัเงเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งมปีญหาจนเกอบฟ้าให้เขาหยูคมาโบสถ์ เขาช่ือวอห์น 
การสนทนา เฟเธอร์สโตนและต่อมาเขาไต้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เริ่มเล่าเรื่องโคยการอธิบายว่าเมื่อวอห้นเฟเธอร-

สโตนยิงเป็นเด็ก ครอบครัวของเขายากจนและไม่มเส้ือผ้าท่ีค ๆ ใส่ 
"ฉันมรองเห้าคู่หน่ึงสำหรับใส่ไปโบสถ์ มันไม่ใช่รองเท้าที่คที่สุด มรูหลายรูท่ีพ้ืนรองเท้า ดังนั่นฉันจะตัด 
กระคาษแข็ง (กระดาษกล่องอาหารเช้า) แลัวเอาสอดใส่ไวัรองพ้ืนรองเทา เม่ือฉันน่ังท่ีโบสถ์ฉันจะเอาเทา 
ทั่งสองวางราบกับพื้นห้อง ฉันไม่ต้องการยกเท้าขื้นแม้ลักขางหนึ่งเพราะคนจะเห็น (ตัวหนังสือจาก 
กระดาษกล่องอาหารเช้าน่ัน) ต้านล่างรองเทาของฉัน ฉันจะไปโบสถ์ต้วยวิธนั่นและทุกสิ่งทุกอย่างก็ 
เป็นปกติคจนกระท่ังรองเท้าคู่น่ันขาดจริง ๆ ฟ้าให้ฉันไม่!ว่าจะฟ้าอย่างไรอิกต่อไป ฉันจำไต้ว่า มันเป็น 
วันเสาร์และฉันคิดว่า %ฉันจะต้องไปท่ีโบสถ์ ที่โบสถ์ฉันจะเป็นอิกคนหนึ่งที่มค่าที่พวกเขาเอาใจใส่ฉัน, ฉัน 
จำไต้ว่า ฉันคิคอย่างนั่นจริง ๆ และฉันไต้ไปตรวจดูท่ีกล่องใส่รองเทาท่ีเพ่ือนห้านไต้ไห้มา ฉันตรวจดู 
ทั่งหมดแต่ฉันก็สามารถใส่ไต้เพิยงคู่เคยวเท่านั่น....มันเป็นรองเทาของพยาบาล ฉันคิคว่าvฉันจะ,ใส่รองเท้า 
เหล่าน่ันไต้อย่างไร?, พวกเขาคงจะหัวเราะฉันหมดท่ังโบสถ์เลยทิเดยว ดังนั่น ฉันจงตัคสินใจที่จะไม่ใส่ 
มันและไม่ไปโบสถ,์' 
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บทที่ 39 
. หนูจะ!;สิกอย่างไรหากหนูเป็นบราเคอร์ เฟเธอร์สโตน? 
• หนูจะทำอย่างไร? 

ให้เด็กตอบหลาย ๆ คน แล้วให้เล่าเร่ืองต่อไป ะ 

''คนหน่ึงผ่านไป แลวเข้าวันต่อมาก็มาถง....ฉัน!'ว่า ฉันต้องไป!....ฉันจงตัดสินใจว่า จะทำอะไร ฉันจะ 
วิ่งไปที่โบสถ์แต่เช้าตรู่ และน่ังใกล้กับแถวหนาก่อนท่ีคนอ่ืน ๆ จะมา ฉันคิด xฉันจะเอาเทาไว้ใต้เก้าอ้ี 
ที่นั่งนั่น เพ่ือท่ีจะไม่มใครเห็น แล้วฉันจะรอจนกว่าทุกคนจะกลับหมด หลังจากท่ีทุกคนไดกลับหมดแล้ว 
ฉันจะรบวิ่งกลับบ้านคงจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คงถง' นั่นคอแผนของฉัน ฉันวิ่งอย่างรวดเร็วไป 
ที่โบสถ์ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง และก็ไคผล ไม่มใครอยู่ท่ีน่ันเลย ฉันนั่งเก็บเทาไวไต้เก้าอี้ ไม่ช้าคนก็เร่ิมมา 
แล้วทันใดน่ันก็มคนประกาศว่า Nตอนน้ีเราจะแยกช่ันเรยนกัน, ฉันลมไปว่า เราต้องแยกชั้นเรยน....ฉัน 
ตกใจมาก พนักงานต้อนรับเร่ิมเข้ามา 

"ตามทางเดิน มาถงแถวของเรา และทุกคนไคยืนข้ีนแล้วเดินออกไป แต่ฉันกลับยังคงน่ังอยู่ท่ีน่ันฉันไม่ 
กล้าเคล่ือนไหว ฉัน!ว่า ฉันไม่สามารถลุกไปไต้ต้วยกลัวว่าคนอื่นจะเห็นรองเท้าของฉัน แต่ ความกคคัน 
ในเวลาน่ันรนแรงมาก ซึ่งการประชุมทงหมคดูเหมือนต้องหยุคชะงักเพื่อรอให้ฉันลุกออกไป ดังนั่น ฉันจง 
ต้องลุกออกไป ฉันลุกขื้นและเดินไปชั้นเรยนที่อยู่ชั้นล่าง 

"ฉันคิดว่า ฉันไต้เรยนรูบทเรยนที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันเคยมในชวิตของฉันในวันนั่น ฉันลงไปชั้นล่าง และคุณครู 
ก็ไดให้เรานั่งเป็นรูปโคงครึ่งวงกลม รองเท้าแต่ละข้างทำให้เท้าทงสองของฉันกลายเป็นจดเด่นข้ืนมา 
ฉันไม่สามารถบอกไต้ว่า ฉัน!สกอายสักเพยงใด ฉันเฝืาดู แต่ คุณ!ไหม ไม่มเด็กสักคนในช้ันเรยนน่ันุ 
ซึ่งเป็นเด็กที่มอายุ แปดถงเก้าขวบจะหัวเราะฉันแม้สักคนหน่ึง ไม่มใครสักคนมองดูฉันไม่มใครชมาท่ี 
รองเท้าของฉัน ครูของฉันก็ไม่มองคูเช่นกัน ฉันคอยดูตลอดเวลา ฉันกำลังดูทุกคนว่า มใครลักคนกำลัง 
มองดูฉันหรอไม่....แน่นอนว่า พวกเขาเห็นรองเท้าพยาบาลท่ีฉันใส่ไปโบสถ์แต่พวกเขาก็มสัญชาติญาณ 
ที่คพอที่จะไม่หัวเราะ" (Vaughn J. Featherstone, "Acres of Diamonds," in Speeches of the Year, 1974 
[Prova Brigham Young University Press, 1975], pp. 351-52) 
• ทำไมบราเคอร์ วอห์น เฟเธอรสโตน จงเต็มใจท่ีจะใส่รองเท้าพยาบาลไปโบสถ์? (เพราะเขาต้องการ 

ที่จะไปโบสถ์อย่างมาก) 

อธิบายว่า เด็กชายวอห์น เฟเธอร์สโตน รูว่า มันสำคัญที่จะไปร่วมการประชุมโบสถ์ เขามความสุขท่ีไต้ 
ไปโบสถ์ทุกสัปดาห์ แม้ว่า ครอบครัวของเขาไม่สามารถซ้ือรองเท้าใหม่ให้เขาไต้เขาคัดสินใจว่า การ 
ไปโบสถ์เป็นส่ิงท่ีสำคัญกว่า แม้ว่าเขาจะไม่มรองเท้าท่ีค ๆ ก็ตาม 
เราเขารํวมการประชุมของศาสนาจักรฯเพ่ือนมสการพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

กระคาน และ อธิบายว่า เด็กชาย เด็กหญิง และคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาท่ัวทังโลกจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เมื่อเรา 
การสนทนา เข้าร่วมการประชุมของโบสถ์และมส่วนร่วมในการหัเงและการเรยนรู เราไต้กำลังนมัสการพระบิดาบน 

สวรรค์และพระเยซูคริสต์ แสดงรูปภาพ 3-25 การไปโบสถ์ อธิบายว่า พวกเขากำลังจะไปนมัสการ 
เขยนคำว่า นมัสการ บนกระคาน 
อธิบายว่า มหลายทางท่ีเราสามารถนมัสการท่ีโบสถ์แสคงรูปภาพ 3-59 การส่งผ่านศลระลก 
เตอนความจำเด็กว่า เม่ือเรารับส่วนศลระลก เรากำลังระลกถงพระเยซูคริสต์ หากเราไต้รับบัพติศมาเรา 
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ไต้ต ่อฟันธสัญญาที ่ เราไค้ทำคอที ่จะระลกถงพระองค์เสมอและที ่จะเช ื ่อฟิงพระบัญญ่ตของพระองค' ใน 
ขณะที ่เราเข้าร่วมการประชุมของการรับศลระลกเป็นวิธที ่สำคัญวิธิหนึ ่งที ่ เราฟ้าการนมัสการ 
แสดงรูปภาพ 3-65 การเองเพลงท่ีโบสถ์ ต่อจากรูปภาพ ศลระลกน้ัน 

พระคัมภร้ ชี้ให้เห็นว่า เม ื ่อเราร ้องเพลงสวดควยความรู ้ส ีก เราไค้แสดงความรักของเราที ่มต ่อพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยจุ[คริสต์ หากเราไม่ไค ้ร ้อง เราไค้ส ูญเสียโอกาสที ่จะนมัสการพระองค์ 

ให้อ่าน คำสอนและฟันธสัญญา 25:12 กับเด็ก ๆ เน้นว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทํยเม ื ่อเรา 
ร้องเพลงสวดและเพลงสักคสิทธต่อพระองค์ 

กิจกรรมรูปภาพ แสดงรูปภาพ 3-64 การสวดออนวอนท่ีโบสถ์ ต่อจากรูปภาพการร้องเพลง 

อธิบายว่า เราไต้ยินการสวดอ้อนวอนมากมายเม่ือเราอยู่ท่ีโบสถ์ เสือนเด็ก ๆ ว่า บุคคลอื่นกำลังกล่าว 
คำสวดอ้อนวอน เราควรหลับตา กํมศรษะ และหั!งคำท่ีเขากล่าวน้ัน 
• เราพูดว ่าอย ่างไรในตอนจบของการสวดอ้อนวอน? ( เอ เมน) 

• ทำไมเราจงพูดว่า "เอเมน , ,? (เพ ื ่อแสดงว่า เราเห็นควย และสนับสนุนในสิ ่งที ่ไต้กล่าวนั ้น) 

ชี้ให้เห็นว่า ในระหว่างการประชุมศลระลกนั ้น เราสามารถสวดอ้อนวอนอย ่างเงยบ ๆ ไค้ ในขณะ 
ที่เราคิคถงพระเยซูคริสต์ เราสามารถทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ช ่วยเราเสือกสิ ่งที ่ถ ูกต้องและเชื ่อฟิง 
พระบัญญัติ 

แสดงร ูปภาพ 3 - 6 6 การหัเงที ่โบสถ์ ต่อจากรูปภาพการสวดอ้อนวอน 

กิจกรรมการสนทนา • เราสามารถแสดงว่า เรากำลังทัเงที ่โบสถ์ไต้อย่างไร? (โดยการนั ่งอย ่างมความคารวะโดยการไม่ค ุยก ัน 
และโดยการมองดูท่ีผู้พูดหรอท่ีคุฌครู) 

กระต้นให้เด ็ก ๆ เอ่ยถงบุคคลบางคนที ่ เราควรฟ้!งในขณะที ่ เราอยู ่ท ี ่โบสถ์ สอนให้พวกเขายกมอขี ้นก ่อน 
ที่จะพูดความคิดของเขาออกมา คำตอบที่อาจเป็นไปไต้อาจรวมถง ะ ผู้พคในปฐมวัยหรอในการประชุม 
ศลระลก คนหนุ ่มที ่สวดอ้อนวอนให้พรศลระลก คนที ่สวดอ้อนวอนในชั ้นเรยน หเอในการประช ุม และ 
คุณครู 

เร่ืองเล่า แสดงรูปภาพ 3-67 ประธานสเป็นเซอร์ คับเบิลยู. คิมบัลถ์ อธิบายว่า เขาเป็นศาสดาและเป็นประธาน 
ของศาสนาจักรฯคนที ่สิบสอง ให้เล่าเร ื ่องต่อไปนี ้ซ ึ ่งเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับเขา 

ประธานสเป็นเซอร' ดับเบิลยู. คิมบัลถ์เป็นเด็กหนุ่มในช่วงเวลานั่นท่านไต้ยินผู้i3าของศาสนาจักรฯ จาก 
ซอลทํ เลค ซิตี้บอกที่ประชุมว่า พวกเขาควรอ่านพระคัมภิร ้ ท่านไต้ตระหนักว่า ท่านไม่เคยอ่าน 
พระคัมภิร ํไบเบิลเลยดังนั ้นท่านจงตงเป็าหมายที ่จะอ่านมัน 

สเป็นเซอร์ กลับไปห้านและได!เนขี ้นไปบนห้องใต้หลังคาห้านซึ ่งเป ็นห้องเล ็กๆ แลว!เดตะเกิยงนั ้ามัน 
อันเล็ก ๆ และอ่านบทที ่หนึ ่งของหนังสือปฐมกาลในคนนั ้นเลย แมัว ่า มันจะยาก แต่เขารู ้ว ่า หากคน 
อื่นทำเขาก็ควรจะทำต้วย 

หนึ ่งปีต ่อมาเขาก็ไต้อ ่านพระคัมภิร ้ไบเบิลจบทุกบท เม ื ่อเขาไต้อ ่านจบเขาร ู ้ส ิกคว่าเขาไต้ตงเป็าหมายและ 
ไต้ทำมันสำเร็จแต้ว (See Spencer พ . Kimball, "Planning for a Full and Abundant life. Ensign, May 
1974, p. 88) 
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บทที่ 39 

• ทำไม สเป็นเซอร์จงตัดสินใจท่ีจะอ่านพระกัมภรไบเบิล? (เน่ืองจากเขาไต้ยินผ้พูดท่ีโบสถ์แนะนำว่า 
ทุกคนควรอ่านพระคํมภิร์) 

• หนูไต้ยินอะไรจากผู้พูคท่ีโบสถ์ท่ีทำให้หนูสนใจหรอช่วยให้หนูรักษาพระบัญญัติหรอเรยนเมากข้ืน 
เก่ียวกับพระกิตติคุณ? 

สรุป 

เกม แสคงรูปคา7ท่ีท่าน1ไต้เตรยม,ไว้1น้ัน ชี้ให้เห็นถงสวิธที่จะนมัสการ,ซึ่งไดเขียน,ไว้ที่คาวนั้น,ซึ่งท่าน,ไต้'พูดไป 
แล้วในวันน้ี อธิบายว่า ท่านจะวางคาวนี้ในถงกระคาษและให้โอกาสเค็กแต่ละคนที่จะคงเอาคาวออกมา 
จากลุง แล้วให้พวกเขาตอบคำถามของข้อความต่อไปน้ีเก่ียวกับคำท่ีอยู่ปลายแหลมของคาวต้านท่ีเขาจับ 
อยู่น้ัน 
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางอย่าง ให้ถามคำถามเดิมทุกครงหากเขาจับปลายแหลมปลายเดิมน้ัน เน่ืองจาก 
รคำตอบไต้แตกต่างกันมากมายสำหรับแต่ละคำถามน้ันเกมน้ีจงควรเล่นซาอกเพ่ือให้โอกาสเด็กแต่ละคน 
ไต้มส่วนร่วมมาก ๆ 

ฟืง : ใครสือคนท่ีเราควรฟิงเม่ือเราอยู่ท่ีโบสถ์? (เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอธิการ ปุโรหิตที่กำลังให้พรศลระลก 
สมาชิกท่ีกำลังพูดในท่ีประชุม คุณครูปฐมวัย) 
รองเพลง /ให้บอกช่ึอเพลงหน่ืงเพลงท่ีท่านชอบร้องท่ีโบสถ์ (ท่านอาจต้องการให้ช้ันเรยนร้องเพลงท่ี 
เด็ก ๆ ไต้เสือกน้ัน) 
สวคออนวอน .•ให้บอกว่า เม่ือไรท่ีเราสวดอ้อนวอนท่ีโบสถ์มาคนละหน่ืงอย่าง (การสวดอ้อนวอนเปิด 
การให้พรขนม!]ง การให้พรน้ัา การสวดอ้อนวอนปิด การสวดอ้อนวอนในใจ หรอการสวดอ้อนวอน 
เปิดและการสวดอ้อนวอนปิดในช้ีนเรยนปฐมวัย) 
ศีลระลก ะ บอกหน่ืงอย่างท่ีหนูสามารถทำไต้ไนระหว่างศลระลก (คิคถงพระเยซูคริสต์ การสวดอ้อนวอน 
การน่ํงควยความคารวะ การฟิงคำสวดอ้อนวอน หรอการระลกถงพันธสัญญาการบัพติศมา) 

ประจักษ์พยานของครู แสคงประจักษ์พยานของครูว่า พรแห่งสันติท่ีย่ิงใหญ่ การเข้าใจมากข้ีนในพระกิตติคุณ และการเข้าใกล 
พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ สามารถมาจากการเสือกท่ีจะนมัสการอย่างถูกวิธ ขอให้เด็ก ๆ 
ฟิงอย่างระมัดระวังมากขื้นในการประชุมคราวหน้า 

เชิญเด็กคนหน่ืงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่านท่านอาจใข้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน,, ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. เตรยมผ้าเช็คหน้าท่ีมกระดุมติดอยู่ท่ีมมหน่ืงของผ้า ซึ่งสามารถแกะออกไต้ควย บอกเด็ก ๆ ว่า ท่าน 
กำสังจะทำผ้าเช็คหน้าให้หล่นลงไป บอกพวกเขาให้ยกมือข้ืนหากพวกเขาไต้ยินเสียงมันตก ให้ชมเชย 
ผ้ที่ไต้ยกมือขื้นเนื่องจากเขาไต้ฟิงอย่างค แล้วแกะเอากระดุมออกแล้วทำผ้าเช็คหน้าหล,นอกครง ขอ 
ให้เด็ก ๆ ยกมือข้ืนหากคราวน้ีเขาไต้ยินเสียงมันตก 
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บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาควรทั!งอย่างต้ังใจเสมอเหมือนกับท่ีฟิงเสืยงผ้าเช็คหน้าหล่น เม่ือไรก็ตามท่ีม 
คนยนข้ืนเพ่ือพูค ไม่ว่า จะเป็นอธิการ หรอประธานปฐมวัย หรอเด็กในชนเรยนปฐมวัยกำลังพูคก็ตาม 
พวกเขาควรฟิง เม่ือคุณครูของพวกเขายนอยู่ต่อหน้าเขาในช้ันเรยน มันเป็นเครื่องบอกให้เราฟิงเพื่อ 
ที่เราจะไค้เข้าใจว่า คุณครูใ5เคอะไร เตอนเด็ก ๆ ว่า พวกเขาไม่ควรพลาคการฟิงบางส่ิงบางอย่างท่ี 
สำคัญ คงน่ันพวกเขาจงควรฟิงอย่างต้ังใจ ถงส่ิงท่ีคนกำสังพูคน่ัน 

. ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
นกชอบไปช้ันเรยนปฐมวัย วันหนึ่ง คุณพ่อของนกถามว่า "นก หนูไค้เรยนรูอะไรจากปฐมวัยใน 
วันนี้?" นกคิคลักครู่หน่ึงแล้วตอบว่า "หนูจำไม่ไค้ค่ะ คุณพ่อ" ในขณะท่ีเธอคิด เธอจำไค้ว่า ตลอค 
เวลาของปฐมวัยเธอไค้คิดถงว่า มันช่างวิเศษเหลอเกินที่จะไปงานวันเกิคของหน่อยในวันพร่งนี้ เธอ 
ไม,ไค้ฟ้งทุกส่ิงท่ีมคนพูคในช้ันเรยนปฐมวัย! 
คุณพ่อของเธอพูดว่า "นก พ,อดใจท่ีหนูไปช้ันเรยนปฐมพั แต่คุณแม่และพ่ออยากให้หนูมความคารวะ 
ในขณะท่ีหนูอยู่ท่ีน่ัน" 

"แต่คุณพ่อคะ หนูน่ังเงยบมากนะคะ!" 

"นก พ,อดใจท่ีหนูน่ังเงยบ แต่น่ันก็เป็นเพยงส่วนหน่ึงของการมความคารวะ หนูจำเป็นตองฟิงค้วย และ 
ตองมส่วนร่วมในทุกส่ิง เม่ือมการสวดอ้อนวอน หนูก็ควรคิดถงเร่ืองท่ีเขาสวดอ้อนวอนเหมือนกับว่า 
หนกำลังสวดอ้อนวอนค้วยตัวของหนูเองแล้วก็กล่าวคำว่า เอเมน เม่ือหนูรองเพลง หนูควรคิดถง 
เนี้อเพลงที่หนูเอง หนูควรฟิงคุณครูอย่างต้ังใจ เม่ือหนูไค้เข้ามส่วนร่วมในการทำทุกส่ิง หนูจะรูสิก 
ใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์น่ันคอการมความคารวะ,' 

หากมเด็กในช้ันเรยนของท่านท่ีไม่ไค้มาหรอไม่ค่อยเข้มแข็ง ให้ไข้เวลากับช้ันเรยนสักเล็กน้อยท่ีจะ 
ทำจดหมายส่งไปให้เด็กคนนั่น ให้เด็ก ๆ ช่วยท่านโคยการแนะนำสิ่งที่พวกเขาทำที่โบสถ์ที่เด็กคนนั่น 
ไม่ไค้มาร่วมค้วย เขยนในจดหมายว่า ท่านและเด็ก ๆ คิคถงเขาเนึ่องจากไม่เห็นเขาในชั้นเรยน ให้ 
สมาชิกแต่ละคนเซ็นช่ือในจดหมาย แล้วส่งไป 
ให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูคคำจากเนื้อเพลง "ประถูโบสถ์,, (เพลงเด็กหน้า 97) 
ดูเหมือนว่าประถูโบสถ์พูคกับเรา 
ชู สงบ 
เพราะน้ีเป็นวิธท่ีเราพงเคารพ 
ชู สงบ 
เราพบกันท่ีน่ีในวันแซบธ 
เพ่ือขับร้อง สวค เรยนเพระเยชู 
เม่ือเราเดินเข้ามาท่ีประถูโบสถ์ 
ชู สงบ,' 
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จดประสงค์ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า การอดอาหารนำพวกเขาให้เข้าใกล้พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
และว่า พวกเขาสามารถอดอาหารและสวดอ้อนวอนสำหรับพรพิเศษ 

การเตรียม 1. ศกษา มาระโก 9:17-29 และคำสอนและพันธสัญญา 88ะ76 โดยรการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. มันจะเป็นการคที่จะสอนบทเรยนนี้ในวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์อดอาหาร 
3. หากพอหาไคในเขตของท่านให้เตรยมฉายวคโอเร่ือง "กฎของการอดอาหาร,, ["The Law of the 

Fast" (4 minutes, 10 seconds) on Family Home Evening Video Supplemental6] 
4. ลุปกรณ'การสอนที่จำเป็นะ เตรยมคำถามต่อไปน้ีโดยเขยนไวับนแถบกระดาษแล้วใส่ไว้ไนภาชนะ ะ 

• การอคอฺาหารหมายความว่าอย่างไร? 
• ใครควรอดอาหาร? 
• เมอเราอดอาหารและให้เงินของเรากับอธิการหรอประธานสาขา เงินนเราเรยกว่า เงินอะ ไร? 
• อธิการจะใช้เงินบริจาคอดอาหารของเราทำอะไร? 
• อะไรคอเหตุผลของการอดอาหาร? 

• การอดอาหารช่วยเราได้อย่างไร? 
• เม่ือไรจงเป็นวันอาทิตย์อดอาหาร? 
• การอดอาหารเป็นการแสดงอะไรต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์? 
• หนูเต็มใจท่ีจะอดอาหารหรอไม่หากคนท่ีหนูรักต้องการความช่วยเหลอ? 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

บทที่ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปีค 

ติดตามผลกับเด็กๆหากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 
การอดอาหารหมายความดึงการไมรบประทานอาหารและไมดมน้ําเพ่ือจุดประสงค์ 
ที่ชอบธรรม 
ฉายวคโอ เรื่อง กฎของการอดอาหาร ("The Law of the Fast") 

ให้เล่าเหตุการณ์ต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 
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การอดอาหาร นำเราให้ใกล้ชิด 
กบพระบดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ 



ในเช้าวันอาทิตย์วันหน่ึง ประกิจรบว่ิงเขาไปในห้องครัวซ่ึงคุณแม่ของเขากำลังศกษาพระคัมภร์อยู่ 
"มอะไรสำหรับอาหารเช้าห้างครับ?" เขาถาม "ผมหิว,' 
คุณแม่ของประกิจมองดูเขาอย่างเศร้า ๆ แล้วใ!แคว่า "คุณพ่อของลูกไม่ค่อยสบายนะ" 
คุณพ่อของประกิจไค้รับบาคเจ็บจากรุบิติเหต และเขาตองนอนอยู่ท่ีโรงพยาบาลไม่สามารถขยับตัวไค้ 
"ลูกคิคว่า คุณพ่อกำลังคขื้น" ประกิจตอบค้วยดวงตาท่ีมน้ําตาเอ่อ 
"คุณพ่อของลูกตองการศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของเราในวันน้ีนะลูก"คุณแม่ของเขาพูดเบาๆ 
"เราตองการท่ีจะเขาใกล้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์ในเวลาน้ีท่ีเราสวดอ้อนวอนสำหรับคุณพ่อ 
ให้มอาการคข้ีน" 

"เพ่ือท่ีจะทำส่ิงน้ี" คุณแม่ของประกิจพูดต่อ "เราต้องไม่รับประทานอาหารอะไรในวันน้ี เราจะไม่รับ 
ประทานอาหารและด่ืมน้ีา ลูกเต็มใจที่จะทำสิ่งนี้ให้กับคุณพ่อไหมลูก?" 
"เต็มใจครับแม่" ประกิจตอบ 

• เราเรยกการไม่รับประทานอาหารและไม่ด่ืมน้ําค้วยจดประสงค์ท่ีชอบธรรมน้ีว่าอะไร? (การอดอาหาร) 
อธิบายว่า โดยการอดอาหารเราไค้แสดงกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ว่า เรารักพระองค์ 
ทงสองและไว้วางใจในพระองค์ท่ีจะช่วยเราและตอบคำสวดอ้อนวอนของเรา 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรูว่า มันยากสำหรับเราที่จะอดอาหาร พระองค์ทรงทราบว่า 
เม่ือเราอดอาหาร การสวดอ้อนวอนของเราจะจริงใจและว่า เราต้องการความช่วยเหลอจากพระองค์จริง ๆ 

การสนทนา อธิบายว่า เด็กเล็ก ๆ และคนท่ีป่วยไม่ไค้ถูกคาดหวังว่าจะต้องอดอาหาร เราเร่ิมอดอาหารหลังจากท่ีเรา 
ไค้รับบัพติศมา อธิบายว่า เน่ืองจากการอดอาหารน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกเรยกร้องจากผู้ท่ีไค้รับบิ'พติศมา พวกเขาจง 
ควรเร่ิมท่ีจะพิจารณาการอดอาหารจากเวลาท่ีพวกเขาโตพอท่ีจะไค้รับบัพติศมาน้ีนเอง 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า อย่างห้อยในวันอาทิตย์ของแต่ละเคอนสมาชิกของศาสนาจิ'กรฯ จะถูกขอให้อด 
อาหารสองมอ ในระหว่างเวลาท่ีอคอาหารน้ี เราจะไม่รับประทานและไม่ด่ืมน้ีา เราเรยกวันท่ีพิเศษของ 
แต่ละเดอนน้ีว่า วันอาทิตย์อดอาหาร 
อธิบายว่า ศาสดาในยูคสูคทายของเราไค้ขอให้เราบริจาคเพ่ือช่วยคนท่ีมความต้องการ พวกเขาไค้ขอให้ 
เราบริจาคให้ศาสนาจิ'กรฯอย่างห้อยท่ีสุดเท่ากับจำนวนเงินท่ีเราจะเก็บไค้จากการอดอาหารน้ีน เงินท่ีเรา 
บริจาคน้ีเรยกว่า เงินบริจาคอดอาหาร และจะใช้เงินน้ีเพ่ือช่วยเหลือคนยากจนและคนท่ีมความต้องการ 
โดยการซ้ืออาหารและเส้ือผ้าให้ 

• เงินบริจาคอดอาหารคออะไร? (เงินท่ีบริจาคให้กับศาสนาจิ'กรฯเพ่ือช่วยเหลอคนยากจน) 

• เงินน้ีใช้สำหรับอะไร? (ใช้ซื้ออาหาร เส้ือผ้า และส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับคนจนและคนท่ีมความ 
ต้องการ) 

อธิบายว่า เราสามารถสวดอ้อนวอนและอดอาหารเพ่ือขอความช่วยเหลอไค้ทุกเวลาเช่นเคยวกับประกิจ 
และครอบครัวของเขาท่ีไค้อดอาหารเพ่ือช่วยคุณพ่อของเขา เราและคนท่ีเรารักต้องการความช่วยเหลือ 
จากพระบิคาบนสวรรค์ตลอคเวลาแต่ก็จะมเวลาท่ีเรามป็ญหาท่ีย่งยากบางอย่างโคยเฉพาะท่ีต้องการแกไข 
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บทที่ 39 

เร๋ึองจากพระคมภิร์ 

การนำเสนอของคร 

เร่ืองเล่าและ 
การสนทนา 

หรอในกรณิท่ีใครสักคนหน่ึงในครอบครัวของเราไม่สบาย ในกรณิเช่นน้ีเราจงอคอาหารในวันอ่ืนท่ีไม่ไช่ 
วันอาทิตย์อดอาหาร 
ชี้ให้เห็นว่า พระเยชุคริสต์ทรงทราบว่า การสวคอ้อนวอนและการอคอาหารน้ันช่วยไต้มากมายอย่างไร 
ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีจาก มาระโก 9:17-29 ค้วยคำพูดของท่านเอง หลังจากท่ีท่านไต้เล่าเร่ืองจบแล้ว ท่าน 
อาจตองการให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมติเก่ียวกับเร่ืองน้ี 

วันนี้พระเยชุคริสต์และอัครสาวกของพระองค์ไค้อยู่ค้วยกัน และกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ไค้อยู่รอบ ๆ พวกเขา 
ชายคนหน่ึงไค้ฝานกลุ่มชนน้ีเข้ามาหาพระเยชุ ชายคนน้ีไต้ทูลพระเยชุถงเร่ืองเศร้าว่า ลูกชายของเขาไค้ 
ป่วยเป็นเวลาหลายปีแลว ชายคนน้ีไค้ขอใหอัครสาวกของพระเยชุให้พรเด็กชาย แต่พรของอัครสาวก 
ก็ไม่ไค้ช่วยให้เขาหายป่วย คุณพ่อคนนี้ไค้ขอให้พระเยชุทรงรักษาลูกชายของเขาค้วยนั้าตา พระเยชุไค้ 
ให้พรเด็กชาย จับมอของเด็กนั้น และยกเขาให้ยนข้ีน เด็กชายคนน้ันก็หายป่วย 
อัครสาวกก็พากันประหลาดใจมาก หลังจากท่ีชายคนน้ันไค้พาลูก ๆ ของเขาจากไปแล้ว อัครสาวกไค้ 
ถามพระเยชุว่า ทำไมพรของพวกเขาจงไม่สามารถรักษาเด็กชาย พระองค์ทรงตอบว่า การท่ีจะรักษาเด็ก 
คนน้ี พวกเขาต้องทำมากกว่า การสวดอ้อนวอน พวกเขาต้องอดอาหารต้วย 
บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงไต้ยินคำสวดอ้อนวอนของเราเสมอ แต่เม่ือเราเต็มใจท่ีจะอดอาหาร 
เราไต้แสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์ว่า เรามิศรัทธาในพระองค์อย่างแทจริง 
การอดอาหารสามารถช่วยเราใหเขาใกลพระป็ดาบนสวรรค์และพระ^ชุคริสต์ได 
ชี้ให้เห็นว่า เม่ือเราตงใจท่ีจะสวดอ้อนวอนและอดอาหาร เราไต้แสดงต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ 
คริสต์ว่า เรารักพระองค์ทงสองและว่า เราพยายามท่ีจะเข้าใกล้พระองค์เพ่ือเราจะสามารถไต้รับความ 
ช่วยเหลอจากพระองค์ไต้ 
เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ตระหนักว่า การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนสามารถนำพวกเขาเข้าใกล้พระบิดา 
บนสวรรค์และพระเยชุคริสต์ไต้อย่างไร ขอให้พวกเขาฟิงเร่ืองต่อไปน้ี 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโคยใชคำพูดของท่านเอง ะ 
มันเป็นฤดูใบไม้ผลิและชาวนาชาวสวนที่อยู่ในหุบเขาก็มิความกังวลใจ เน่ืองจากฤดูหนาวท่ีแห้งแล้ง 
ที่เพื่งจะผ่านไป และพวกเขาต้องการฝนเพ่ือท่ีจะปลูกพืชไต้ 
ประธานสเตคตัดสินใจให้มิการอคอาหารเป็นพิเศษ และเขาขอให้อธิการทุกคนประกาศให้กับสมาชิก 
ของวอร์ค เขาร้ว่า พวกเขาต้องเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุก่อนท่ีพวกเขาจะสามารถไต้รับ 
ความช่วยเหสือทพิเศษน้ัน ผู้คนทุกแห่งในสเตคไต้มาการประชุมนั้นเพื่อที่จะร่วมการสวดอ้อนวอนและ 
อดอาหาร พวกเขาสวดอ้อนวอนเพ่ือให้มิฝนหรือหิมะเพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถปลูกพืชไต้ พวกเขารอ 
และรอ แต่ความชุ่มช้ีนท่ีพวกเขาต้องการก็ไม่มา 

เวลาเป็นเสือน ๆ ผ่านไป ผู้คนก็ยังคงสวดอ้อนวอนและอดอาหาร ในท่ีสดประธานสเตคไต้เรยกให้มิ 
การประชุมอิกคร้ังหน่ึง "ปลูกพืชผลของท่าน', เขาบอกผู้คน "พระบิดาบนสวรรค์ทรงไค้ยนเสียงคำสวค-
ออนวอนของพวกท่าน,, 

แม้ว่า ชาวนาชาวสวนจะไม่เห็นว่ีแววของฝนเลยก็ตาม พวกเขาก็ไต้ทำตามท่ีไต้บอก ในเวลาสอง สาม 
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สัปดาห์ต่อมา คำตอบของพระบิคาบนสวรรค์ก็มาถง ฝนไค้ตกวันแล้ววันเล่า ทำให้พชไค้รับความชุ่มชื้น 
ที่จะงอกงาม ผลผสิตในปีน่ันเป็นผลผสิตท่ีคท่ีสุดท่ีพวกเขาเคยเฟ้นมา (See David Carl Danielson, 
"Rain in Due Season," Ensign, July 1978, pp. 68-69) 
• ทำไม ผู้นำห้องถิ่นของศาสนาจักรฯจงไค้ขอให้ผู้คนอดอาหารและสวดอ้อนวอน? 
• การสวดอ้อนวอนและอดอาหารไค้ช่วยพวกเขาอย่างไร? (มันทำให้พวกเขาเข้าใกล้พระบิดาบน 

สวรรค์และพระเยชุคริสต์พวกเขาไค้รับฝนท่ีต้องการสำหรับพชท่ีจะงอกงาม) 

แล้วให้เล่าเร่ืองท่ีสอง ะ 
หนิงเป็นเด็กหญิงท่ีไค้รับบาดเจ็บจากอบิตเหตรถยนต์ เม่ือครอบครัวของเขา!เร่ืองก็ริบไปเย่ียมเธอท่ี 
โรงพยาบาล เธอมอาการหนักมากซ่ึงหมายความว่า ไม่สามารถขยับตัวหรอพูดไค้ 
วันแล้ววันเล่าที่ครอบครัวของเธอเฝืาเธอที่โรงพยาบาล สวดอ้อนวอนและหวังว่า เธอจะเป็นปกติ อก 
ครงหนง แต่อย่างไรก็ตามดูเหมอนการสวดอ้อนวอนของพวกเขาไม่เพยงพอ พวกเขาต้องการท่ีจะ!สิก 
เข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์มากข้ืน เพ่ือแสดงว่า พวกเขารักพระองค์และขอให้พระองค์ 
ทรงช่วยรักษาลูกสาวของพวกเขา 
ครอบครัวตัดสินใจท่ีจะสวดอ้อนวอนและอดอาหาร ญาติพ่ีห้องของพวกเขาทุกคน เพ่ือนบานและเพ่ือน ๆ 
ต้องการที่จะร่วมในการอดอาหารนี้ อธิการประกาศการอดอาหารท่ีโบสถ และมหล่ายคนท่ีวอร์คไค้อด 
อาหารกับพวกเขา พวกเขา!สีกเข้าใกล้พระบิดาและพระเยชุคริสต์และ!ว่า พระบิดาบนสวรรค์จะทรง 
ช่วยพวกเขาหาก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คที่สุดสำหรับหนิง 

ต่อมาในขณะที่คุกเข่าสวดอ้อนวอนนั้น คุณพ่อคุณแม่ของหนงมความ!สิกว่า ลูกสาวจะหายเป็นปกติ 
ในขณะท่ีพวกเขาไค้เข้าไปในห้องของโรงพยาบาลในเข้าวันน้ัน หนิงลุกข้ืนน่ังไค้ และพูดกับพวกเขา 
ไค้ต่อมาเธอก็สามารถน่ังบนเตยงและรับประทานอาหารไค้ หนิงจะหายเป็นปกติ อธิการไค้บอกกับ 
ครอบครัวน้ีว่า เน่ืองจากการอดอาหาร ผู้คนในวอร์คไค้ใกล้ชิดกันและไค้แสดงความรักซึ่งกันและกัน 
มากข้ืนกว่าแต่ก่อน 
• เกิดอะไรข้ืนอันเป็นผลมาจากการอดอาหารพิเศษคร้ังน้ี? (เด็กหญิงไค้รับพร และหายเป็นปกติ ผู้คน 

ในวอร์คใกล้ชิดกันมากข้ืนและไค้แสดงความรักต่อกันมากขน) 

เสือนเด็ก ๆ ว่า บางคร้ังพระบิดาบนสวรรค์ทรงมแผนการณ์สำหรับผู้ท่ีป่วยหรอไค้รับบาดเจ็บ เม่ือ 
พวกเขาไม่หายเป็นปกติหลังจากท่ีมการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนแล้ว เราต้องยอมรับพระประสงค์ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ว่า ความเข้าใจของพระองค์น่ันมากกว่าความเข้าใจของเรานัก 

ประจักษ์พยานของครู แสคงประจักษ์พยานของท่านถงความสำกัญของการอดอาหารโดยการแบ่งปีนประสบการณ์ท่ีจะกระต้น 
เด็ก ๆ ให้ต้องการอคอาหาร สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัว หรอส่ิงท่ีเกิดข้ืนกับใครคนใดคนหน่ืง 
ที่ท่าน!จัก อธิบายว่า ที่จะอคอาหารและสวคอ้อนวอนอย่างเต็มใจนั่นเป็นทางที่สำตัญที่สุคที่จะเข้าใกล้ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์ซ่ึงเราต้องการ!สิกเข้าใกล้พระองค์ทงสองและไค้รับความช่วยเหลอ 
จากพระองค์ 

ขอให้เด็ก ๆ เล่าถงประสบการณ์ท่ีพวกเขา!เก่ียวกับการอดอาหาร 
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บทที่ 39 

สรูป 
การสนทนา ช่วยเด็ก ๆ ทบทวนถงส่ิงท่ีพวกเขาได้เรยนPปแลวเก่ียวกับการอคอาหารและการสวดอ้อนวอน ให้เด็ก 

แต่ละคนหยิบคำถามจากภาชนะท่ีท่านได้เตรยมมาและพยายามตอบคำถามน้ัน 

• การอดอาหารหมายความว่าอย่างไร? (ท่ีจะไม่รับประทานอาหารและด่ืมน้ัาเพ่ือจุดประสงค์อันชอบ 
ธรรม) 

• ใครควรจะอดอาหาร? (ทุกคนท่ีสามารถทำไค) 

• เม่ือเราอคอาหารและให้เงินของเรากับอธิการหรอประธานสาขา เงินน้ีเรยกว่าเงินอะไร? (เงินบริจาค 
อดอาหาร) 

• อธิการจะทำอะไรกับเงินอดอาหารของเรา? (เขาจะใช้เงินน้ันเพ่ือช่วยเหลอคนยากจนและคนท่ีม 
ปีญหา) 

• อะไรคอเหตุผลสำหรับการอดอาหาร? (เพ่ือช่วยเราให้ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือจะได้รับความ 
ช่วยเหลอจากพระบิดาบนสวรรค์ที่จะช่วยคนอื่น และมันเป็นพระบัญญัติท่ีเราด้องอดอาหาร) 

• การอดอาหารช่วยเราอย่างไร? (มันช่วยเราให้รูสีกใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์) 
• เม่ือไรจงเป็นวันอาทิตย์อดอาหาร? (ตามปกติจะเป็นวันอาทิตย์แรก.ของเสือน) 
• การอดอาหารแสดงถงอะไรต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์? (แสดงให้เห็นว่า การสวด-

อ้อนวอนของเราจริงใจและว่า เรามศรัทธาในพระองค์) 
• หนูจะเต็มใจอดอาหารไหมหากหนูหรอคนท่ีหนูรักตองการความช่วยเหสือ? 

ขอให้เด็ก ๆ พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา เก่ียวกับการอดอาหารและให้ตัดสินใจว่า พวกเขาควร 
อดอาหารเม่ือไรและควรอดอาหารนานเท่าใด 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริม 
เหล่าน้ีในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพื่มเติมให้ดู ''เวลาช้ันเริยน,' 
ใน ''แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,' 
1. สำหรับเด็กเล็ก เร่ืองเล่าและการสนทนาต่อไปน้ีอาจมประโยชน์ ะ 

คุณพ่อของนกได้เดินทางไกล เม่ือคุฌพ่อกสับมานกดใจมากท่ีได้เห็นคุณพ่อ เธอกอดคุณพ่อและ 
หอมแกมท่าน ท่านเอาลุงลูกกวาดชนิดพิเศษที่เขาซื้อจากเมองนั้นให้เธอ 

นกมองดูถงแล้วว่ิงไปท่ีสนามหสังบานซงกิจเพ่ือนบานของเธอกำลังเล่นอยู่ คุณแม่ของนกด้องดูแลกิจ 

ในระหว่างท่ีคุฌแม่ของกิจไม่สบาย 
"ดูซิ !" เธอตะโกน ''ดูว่า คุณพ่อของฉันเอาอะไรมาให้ฉัน'' 
กิจมองเช้าไปในลุงนั้น 
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• หนูคิดว่า นกฟ้าอะไรต่อไป? 
หนูคิดว่า เธอจะพูดว่า "กิจเธอทานไม่ได้นะ,, หรอหนูคิดว่าเธอจะพูดว่า "กิจ ฉันอยากให้เธอทานบ้างนะ" 
กิจจะรูสิกอย่างไรหากเธอพูดว่า"กิจเธอทานไม่ได้นะ"คุณพ่อของนกจะรูสีกอย่างไรหากเธอพูดเช่นนั้น? 
เขาจะมความสุขหรือเศร้าใจ? 
หากเธอพูดว่า "ฉันตองการให้เธอแบ่งไปห้าง" กิจจะมความสุขไหม? คุณพ่อของนกจะมความสุขไหม? 
พระบิดาบนสวรรค์จะรความสุขไหม? นกจะมความสุขไหม? 

ปรากฎว่า นกได้พูดว่า "ฉันอยากให้เธอแบ่งไปห้างนะ,, และทุกคนมความสุข 
ในวันอาทิตย์อดอาหารเราสามารถแบ่งปีนได้เช่นเดยวกับนก หนูสามารถไม่รับประทานอาหารตอนเช้า 
โดยการไม่รับประทานอาหารอะไรเลยน้ี (ให้พูคถงช่ึออาหารท่ีเด็ก ๆ รับประทานเป็นประจำ) หนู 
สามารถเก็บเงินน้ีให้คุณพ่อคุณแม่ แล้วพวกเขาก็สามารถให้เงินจำนวนน้ีกับอธิการและอธิการก็จะเอา 
เงินน้ีให้กับคนท่ีอ่ืนท่ีหิวโหย 

• สิ่งนจะฟ้าให้คนที่ต้องการอาหารมความสุขไหม? 
• จะฟ้าให้หนูมความสุขไหม? 
2. ให้เด็ก ๆ วาดรูปของใครคนหนงท่ีพวกเขาต้องการอดอาหารให้ 
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ส่วนสิบ 
บทที่ 

จดประสงค์ เพ่ือทำให้เด็ก ๆ มความปรารถนาท่ีจะจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์ 
การเดริยม 1. ศกษา คำสอนและพันธสัญญา 119:3-4 และมาลาค 3:10 โคยมการสวดอ้อนวอนด้วย 

2. เตรยมท่ีช่วยเด็ก ๆ ให้รองเพลงหรอพูดคำจากเน้ือเพลง "ฉันตองการจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า" ("I Want 
to Give the Lord My Tenth" Children's Songbook, p. 150) 

3. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น : 
ก. พระคมภรไบเบิล คำสอนและพันธสัญญา 
ข. หารูปภาพของพระวิหารในเขตของท่าน 
ค. ใบบริจาคส่วนสิบและการบริจาคอ่ึน ๆ พร้อมชองใส่ สำหรับเด็กแต่ละคน 
ง. ดินสอสำหรับเด็กแต่ละคน 
จ. เหรยญสิบเหรยญท่ีมค่าเท่ากัน 
ฉ. ขวดหนงใบ 
ช. ผลไม'สิบผล หรอส่ิงของอย่างอ่ืนก็ได้ 
ซ. รูปภาพ 3-26 เด็กกำลังจ่ายส่วนสิบ รูปภาพ 3-62 พระวิหารพอร์ตแลนด์ ออรกอน (62617) 

รูปภาพ 3-68 ผู้คนกำลังทำประวัติครอบครัว และรูปภาพ 3-69 ผู้สอนศาสนากำลังคุยกับผู้สนใจ 
(62611) 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

กฎส่วนสิบ 
แสดงผลไม้สิบผลน้ัน (หรอวัตถุอย่างอ่ืน) ไวัในท่ีท่ีเห็นได้ง่าย 
• หากครูจะให้ผลไม้สิบผลน้ีกับหนู และขอคนจากหนูเพยงแค,ผลเคยว หนูเต็มใจท่ีจะให้ครูไหมคะ? 

ให้ยกมอข้ืนหากหนูเต็มใจ 
• ใครทำให้ผลไม้เจริญเติบโตได้? 
• ใครเป็นผู้สร้างโลก? 

เน้นว่า โลกน้ีและทุกส่ิงท่ีคท่ีมอย่ในโลกน้ีพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงประทานให้เรา 
พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงเราแต่ละคน เราสามารถแสคงความซาบซ้ีงสำหรับความรักและพระคุณของ 
พระองค์โคยการเช่ือฟิงพระบัญญติและทำส่วนของเราเพ่ือช่วยทำให้ศาสนาจักรฯเช้มแข็ง 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเริยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอของคร 
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บทเรยนอปกรณ์ 

กิจกรรม 

รูปภาพ และ 
การสนทนา 

อธิบายว่า บทเรยนน้ีเก่ียวกับพระบัญญัติท่ีสำคัญ เม่ือเราเช่ือฟิงพระบัญญัติน้ี เราไค้ช่วยให้ศาสนาจักรฯ 
เจริญเติบโต 
ขอให้เด็ก ๆ ฟิงในขณะที่ท่านอ่าน คำสอนและพันธสัญญา 119:3-4 
• พระบัญญัติอะไรท่ีเรากำสังจะสนทนากัน? (ส่วนสิบ) 
• ส่วนสิบคออะไร? 
ทบทวนความเข้าใจของเด็ก ๆ ว่า ส่วนสิบก็สือ หน่ึงส่วน ในสิบส่วน แสดงเงินเหรยญสิบเหรยญให้ 
เด็ก ๆ ดู 

• หากมคนไค้รับเงินมากเช่นน้ี คนน้ีนควรจ่ายส่วนสิบเท่าใด? 
ขอให้เด็ก ๆ ออกมาแล้วหยิบเงินส่วนท่ีเป็นส่วนสิบ 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้ขอให้สมาชิกของศาสนาจักรฯ จ่ายส่วนสิบ หน่ึงในสิบ 
ของเงินท่ีพวกเขาหามาไค้ให้กับศาสนาจักรฯ เน่ืองจาก ทุกสิ่งที่เราไค้รับนี้นมาจากพระเจ้าไม่โดยทางใด 
ก็ทางหนึ่ง และดังน้ีนเราจงไม่ควรเก็บไว้แล้วไม,ให้พระองค์ 

จายส่วนสิบไดอย่างไร 
แสดงใบส่วนสิบและใบบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมท้ังซอง อธิบายว่า หาใบและซองส่วนสิบและการบริจาค 
อื่น ๆ ไค้ท่ีไหนในอาคารประชุมของวอร์ด ซองเหล่าน้ีปกติจะพบไค้ท่ีใกล้ ๆ กับห้องทำงานของอธิการ 
ซึ่งจะใชในการจ่ายส่วนสิบ 
แจกใบบริจาคส่วนสิบและการบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมท้ังซองและดินสอให้กับเด็กแต่ละคน บอกพวกเขาว่า 
จะเขยนช่ือของพวกเขาไค้ท่ีไหนและเขยนจำนวนของส่วนสิบท่ีจะจ่ายไค้ท่ีไหน 
อธิบายว่า เม่ือพวกเขาจ่ายส่วนสิบ พวกเขาควรกรอกรายการในใบบริจาค แล้วเอาใบบริจาคและเงินนัน 
ใส่ในซอง ปิดซอง เขิยนช่ือไว้ค้านหห้าซอง แล้วเอาให้อธิการหรอท่ีปรกษาของเขา 

ให้เด็ก ๆ เขยนช่ือของพวกเขาท่ีค้านหห้าซอง 

เน้นว่า มันสำคัญสักเพยงใคที่จะจ่ายหนึ่งในสิบของเงินที่หามาไค้หรอเงินที่เราไค้รับเป็นส่วนสิบให้กับ 
อธิการ 
• หลายคนในพวกหนูคงเคยจ่ายส่วนสิบแล้ว หนูอยากจะเล่าประสบการณ์ของหนูให้พวกเราฟิงไหม? 

ส่วนสิบฟ่าไปใชเพื่อทาใหศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เฉรญเติบโต 
แสดงรูปภาพ 3-26 เด็กชายกำลังจ่ายส่วนสิบ อธิบายว่า เกิดอะไรข้ืนกับเงินส่วนสิบน้ีหลังจากท่ีอธิการ 
ไค้รับแล้ว มันจะถูกนับ และส่วนสิบก็จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของศาสนาจักรฯ ผู้โฑ,ของศาสนา 
จักรฯ ก็จะใข้เงินนี้ในค้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้ศาสนาจักรฯเจริญเติบโต เช่นการสร้างพระวิหาร และอาคาร 
ประชุม การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการศกษาและเพ่ือเซมินารเพ่ือช่วยให้เราไค้เรยนร้พระกิตติคุณ 
บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านกำลังจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า ผู้นำของศาสนาจักรฯ จะทำอย่างไรกับเงินส่วนสิบ 
ส่วนที่สิบที่เป็นของพระเจ้านี้ เอาผลไม้น้ีนออกมาหน่ึงผลแล้วติดเป็นชน ๆ ให้มากพอท่ีเด็กแต่ละคน 
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ส่วนสิบ 
บทท่ี 

จดประสงค์ เพ่ือทำให้เด็ก ๆ มความปรารถนาท่ีจะจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์ 
การเดรึยม 1. ศกษา คำสอนและพันธสัญญา 119:3-4 และมาลาค 3:10 โคยมการสวดอ้อนวอนค้วย 

2. เตรยมท่ีช่วยเด็ก ๆ ให้รองเพลงหรอใ51คคำจากเน้ือเพลง "ฉันต้องการจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า,, ("I Want 
to Give the Lord My Tenth" Children's Songbook, p. 150) 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น : 
ก. พระคมภรไบเบิล คำสอนและพันธสัญญา 
ข. หารูปภาพของพระวิหารในเขตของท่าน 
ค. ใบบริจาคส่วนสิบและการบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมซองใส่ สำหรับเด็กแต่ละคน 
ง. คินสอสำหรับเด็กแต่ละคน 
จ. เหรยญสิบเหรยญท่ีมค่าเท่ากัน 
ฉ. ขวคหนงใบ 
ช. ผลไม้สิบผล หรอส่ิงของอย่างอ่ืนก็ได้ 
ซ. รูปภาพ 3-26 เด็กกำลังจ่ายส่วนสิบ รูปภาพ 3-62 พระวิหารพอร์ตแลนด์ ออรกอน (62617) 

รูปภาพ 3-68 ผู้คนกำลังทำประวัติครอบครัว และรูปภาพ 3-69 ผู้สอนศาสนากำลังคุยกับผู้สนใจ 
(62611) 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสํไหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิค 

ติคตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ท่ีผ่านมา 

กฎส่วนสิบ 
แสคงผลไม้สิบผลน้ืน (หรอวัฅถูอย่างอ่ืน) ไวัไนท่ีท่ีเห็นได้ง่าย 
• หากครูจะให้ผลไม้สิบผลน้ีกับหนู และขอคนจากหนูเพยงแค่ผลเคยว หนูเต็มใจท่ีจะให้ครูไหมคะ? 

ให้ยกมอข้ืนหากหนูเต็มใจ 
• ใครทำให้ผลไม้เจริญเติบโตได้? 
• ใครเป็นผู้สร้างโลก? 

เนนว่า โลกน้ีและทุกส่ิงท่ีคท่ีมอย่ในโลกน้ีพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงประทานให้เรา 
พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงเราแต่ละคนเราสามารถแสคงความซาบซ้ีงสำหรับความรักและพระคุณของ 
พระองค์โคยการเช่ือฟิงพระบัญญติและทำส่วนของเราเพ่ือช่วยทำให้ศาสนาจักรฯเช้มแข็ง 

ขอแนะนำในการ 
ดาเนินบทเรึยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การนำเสนอของคร 
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บทเรยนอปกรณ์ 

กิจกรรม 

รูปภาพ แลร 
การสนทนา 

อธิบายว่า บทเรยนน้ีเก่ียวกับพระบัญญัติท่ีสำคัญ เม่ือเราเช่ือฟิงพระบัญญัติน้ี เราไค้ช่วยให้ศาสนาจักรฯ 
เจริญเติบโต 
ขอให้เด็ก ๆ ฟิงในขณะที่ท่านอ่าน คำสอนและพันธสัญญา 119:3-4 
• พระบัญญัติอะไรท่ีเรากำลังจะสนทนากัน? (ส่วนสิบ) 
• ส่วนสิบคออะไร? 
ทบทวนความเข้าใจของเด็ก ๆ ว่า ส่วนสิบก็คอ หน่ึงส่วน ในสิบส่วน แสดงเงินเหรยญสิบเหรยญให้ 
เด็ก ๆ ดู 

• หากมคนไค้รับเงินมากเช่นน้ีคนน้ีนควรจ่ายส่วนสิบเท่าใด? 
ขอให้เด็ก ๆ ออกมาแล้วหยิบเงินส่วนท่ีเป็นส่วนสิบ 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไค้ขอให้สมาชิกของศาสนาจักรฯ จ่ายส่วนสิบ หน่ึงในสิบ 
ของเงินท่ีพวกเขาหามาไค้ให้กับศาสนาจักรฯ เน่ืองจาก ทุกสิ่งที่เราไค้รับนี้นมาจากพระเจัาไม่โดยทางใด 
ก็ทางหนึ่ง และดังน้ีนเราจงไม่ควรเก็บไว้แล้วไม่ให้พระองค์ 

จ่ายส่วนสิบไดอย1างไร 
แสดงใบส่วนสิบและใบบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมท้ังซอง อธิบายว่า หาใบและซองส่วนสิบและการบริจาค 
อื่น ๆ ไค้ท่ีไหนในอาคารประชุมของวอร์ค ซองเหล่าน้ีปกติจะพบไค้ท่ีใกล้ ๆ กับห้องทำงานของอธิการ 
ซึ่งจะใชไนการจ่ายส่วนสิบ 
แจกใบบริจาคส่วนสิบและการบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมท้ังซองและดินสอให้กับเด็กแต่ละคน บอกพวกเขาว่า 
จะเขยนช่ือของพวกเขาไค้ท่ีไหนและเขยนจำนวนของส่วนสิบท่ีจะจ่ายไค้ท่ีไหน 
อธิบายว่า เม่ือพวกเขาจ่ายส่วนสิบ พวกเขาควรกรอกรายการในใบบริจาค แล้วเอาใบบริจาคและเงินนัน 
ใส่ในซอง ปิดซอง เขิยนช่ือไว้ค้านหห้าซอง แล้วเอาให้อธิการหรอท่ีปรกษาของเขา 

ให้เด็ก ๆ เขยนช่ือของพวกเขาท่ีค้านหห้าซอง 

เนนว่า มันสำคัญสักเพยงใคที่จะจ่ายหนื่งในสิบของเงินที่หามาไค้หรอเงินที่เราไค้รับเป็นส่วนสิบให้กับ 
อธิการ 
• หลายคนในพวกหนูคงเคยจ่ายส่วนสิบแล้ว หนูอยากจะเล่าประสบการณ์ของหนูให้พวกเราฟิงไหม? 

ส่วนสิบนาไปใชเพื่อทาใหศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เจริญเติบโต 
แสดงรูปภาพ 3-26 เด็กชายกำลังจ่ายส่วนสิบ อธิบายว่า เกิดอะไรข้ืนกับเงินส่วนสิบน้ีหลังจากท่ีอธิการ 
ไค้รับแล้ว มันจะถูกนับ และส่วนสิบก็จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของศาสนาจักรฯ ผู้นำของศาสนา 
จักรฯ ก็จะใข้เงินนี้ในค้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้ศาสนาจักรฯเจริญเติบโต เช่นการสร้างพระวิหาร และอาคาร 
ประชุม การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการศกษาและเพ่ือเซรนารเพ่ือช่วยให้เราไค้เรยนร้พระกิตติคุณ 
บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านกำลังจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า ผู้นำของศาสนาจักรฯ จะทำอย่างไรกับเงินส่วนสิบ 
ส่วนที่สิบที่เป็นของพระเจ้านี้ เอาผลไมัน้ีนออกมาหน่ืงผลแล้วตัดเป็นช้ิน ๆ ให้มากพอท่ีเด็กแต่ละคน 
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บทที่ 42 

ในช้ันจะไค้รับคนละช้ิน แล้วให้พวกเขารับประทาน อธิบายว่า เงินส่วนสิบท่ีเราไค้จ่ายก็สามารถช่วยผู้อ่ืน 
ไค้คล้าย ๆ กันนี้ ส่วนสิบที่เราจ่ายสามารถช่วยผู้อื่นไค้มากมาย 

ส่วนสิบของเราที่เราบริจาคจะรวมกับส่วนสิบของคนอื่น ๆ ที่บริจาคทั่วโลกเพื่อช่วยศาสนาจักรฯ ทั่ว 
ทั่งโลก ซึ่งจะมผลกลับมาถึงเราในหลาย ๆ  ทาง 
ให้นำจดต่าง ๆ  ต่อไปนี้ออกมาในการสนทนากันและให้แสดงรูปภาพที่สอดคล้องกับการสนทนานี ้ะ 
1. เงินส่วนสิบจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาคารและการดูแลรักษาอาคารประชุม พระวิหารและอาคาร 

อื่น ๆ ของศาสนาจักรฯ 
2. เงินส่วนสิบบางส่วนจ่ายสำหรับงานประวัติของครอบครัวและงานในพระวิหาร 
3. เงินส่วนสิบบางส่วนใช้สำหรับสนับสนุนงานของผู้สอนศาสนา 

อธิบายว่า ส่วนสิบยังใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอกมากมาย เช่นโครงการสถาบันและเซมินาร มัน 
เป็นสิทธิและพรท่ีจะจ่ายส่วนสิบ เราควรรูสกคท่ีร้ว่า เงินท่ีเราจ่ายเป็นส่วนสิบน้ันไค้ช่วยศาสนาจักรฯ 

เร่ืองเล่า ให้เด็ก ๆ ฟิงเรื่องต่อไปนี้เพื่อดูว่า เงินส่วนสิบของคน ๆ หน่ึงไค้ถูกนำไปเพ่ือช่วยศาสนาจักรฯอย่างไร ะ 
บราเคอร์ วิลสันเป็นผู้คนในยุคบุกเบิก เขามวัวคู่หน่ึงท่ีคมาก ซึ่งมันไค้ช่วยเขาในการไถไร่ 
เม่ือถึงเวลาท่ีเขาจะตองจ่ายส่วนสิบ บราเดอร์วิลสันพบว่า มเงินไม่พอ เขาไม่ต้องการจ่ายเพยงบางส่วน 
ของส่วนสิบของเขาเท่าน้ัน เขาต้องการจ่ายเต็มจำนวนท่ังหมดของส่วนสิบน้ัน ในท่ีสคเขาจงตัดสินใจว่า 
เขาจะต้องจ่ายวัวท่ีเขาชอบมากน้ีไปหน่ึงตัวเป็นส่วนสิบแม้ว่า มันจะทำให้เขาเหลอวัวเพยงตัวเคยวก็ตาม 
บราเดอร์วิลสันนำวัวนี้ไปให้อธิการ อธิการไค้ให้ใบเสร็จกับบราเคอร์วิลสันสำหรับส่วนสิบของเขา 
บราเคอร์วิลสันรูสิกเสิยใจท่ีต้องให้วัวไป แต่เน่ืองจากเขารักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ เขา 
จงคใจท่ีเขาไค้ให้วัวของเขากับศาสนาจักรฯ เป็นส่วนสิบ 

บราเคอร์วิลสันไค้คิดเก่ียวกับวัวท่ีเขาไค้ไห้ไปเป็นส่วนสิบน้ีเขาสงสัยว่าวัวของเขาจะใช้ช่วยศาสนาจักรฯ 
ไค้อย่างไร วันหนึ่งในขณะที่เขาอยู่ในซอลทํ'เลค ซิตี้ซึ่งเป็นที่ที่กำลังมการสรางพระวิหาร เขาไค้สังเกต 
เห็นวัวท่ีงามคู่หน่ึงกำลังลากหินหนัก ๆ เขาสนใจท่ีไค้เห็นวัวทำงานเช่นน้ี เขาจงเช้าไปใกล้เพ่ือดูให้ช้ค ๆ 
และเขาก็ต้องประหลาคใจและคใจมากท่ีจำไค้ว่า วัวตัวหนึ่งนั้นเป็นวัวแก่ของเขาที่เขารักมาก บราเคอร์ 
วิลสันรู้สิกมความลุ[ขมากที่รูว่า วัวของเขาที่ไค้จ่ายเป็นส่วนสิบกำลังช่วยสร้างพระวิหาร 
นับตงแต่นั้นเป็นต้นมา การจ่ายส่วนสิบทำให้บราเคอร์วิลลันมความสุขขนมาก เขาคิคถึงทางหลาย ๆ 
ทางท่ีเงินส่วนสิบของเขาไค้ถูกนำไปใช้เพ่ือช่วยศาสนาจักรฯ 

อธิบายว่า แม้ว่า เราจะไม่ไค้เห็นว่าส่วนสิบของเราถูกนำไปใช้อย่างไรอย่างท่ีบราเคอร์วิลสันไค้เห็นก็ตาม 
เราก็ร้ว่า ส่วนสิบที่เราจ่ายจะช่วยศาสนาจักรฯ 

เราควรจ่ายส่วนสิบดวยความ!ต็มใจ 
เพลง สอนเน้ือเพลง "ฉันต้องการจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า" ให้กับเด็ก ๆ (I Want to Give the Lord My Tenth) 

ฉันอยากจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า 
เพราะทุกคราวท่ีไค้ทำ 
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ช่วยฉันคิดถงพรทุกสิ่งลา 
พระประทานให้เธอฉัน 
พระประทานชวิ โลกใบน้ี 
ส่วนสิบนี้ แห้ห้อยนิดเคยว 
เพิยงขอแสดงศรัทธา กตัญญ 
ต่อพระเจ้าของทุกสิ่ง 

• ใครมความยินคเม่ือเราจ่ายส่วนสิบของเรา? (พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์) 

• เราได้แสดงอะไรต่อพระบิดาบนสวรรค์เม่ือเราไคจ่ายส่วนสิบของเรา? (แสดงว่า เรารักพระองค์ และ 
กตัญญต่อส่ิงท่ีเราได้รับจากพระองค์) 

ให้เด็ก ๆ รองหรอพูคคำจากเน้ีอเพลงข้อแรกซ้ํา ชี้ให้เห็นว่า เม่ือเราจ่ายส่วนสิบของเราเราได้แสคงต่อ 
พระบิคาบนสวรรค์ว่า เรารักพระองค์ เน้นว่า พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมความสุข 
สักเพยงใดเมื่อเราจ่ายส่วนสิบของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเราจ่ายด้วยความเต็มใจ 

เราไดรับพรเม่ือ!ราจ1ไยส่วนสิบของเรา 
การอ่านพระคมภร์ บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงสัญญาท่ีจะให้พรเราหากเราจ่ายส่วนสิบของเรา 

อ่านมาลาค 3:10 

• หนูคิดว่า มันหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาที่จะเปิดหห้าต่างสวรรค์และ 
เทพรมาให้เรา? 

อธิบายว่า พรมาส่ผู้ท่ีจ่ายส่วนสิบของเขา ประธานฮเบอร์ เจ. แกรนท ศาสดาคนหนงในยูคสุคห้ายของเรา 
ได้กล่าวว่า เราจะได้รับพรท่ีย่ิงใหญ่ในเร่ืองความเของพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ประจักษ์-
พยานท่ีเข้มแข็ง และความสามารถท่ีเข้มแข็งข้ืนในการเช่ือหั!งพระบัญณัติ (See Conference Report, 
Apr. 1925, p. 10) ศาสคาคนอ่ืน ๆ ในยูคสุดห้ายก็ได้บอกเราเช่นน้ีนด้วยเหมือนกันว่า เม่ือเราจ่าย 
ส่วนสิบของเรา เราจะเจริญรงเรือง เจริญรงเรืองหมายความว่า เราจะได้รับพรด้วยส่ิงของท่ีตองการ เช่น 
อาหาร และท่ีอยู่อาศัย 

• หนูชอบพรเหล่าน้ีไหม? 

ชี้ให้เห็นว่า พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงให้พรผู้คนทุกคนท่ีจ่ายส่วนสิบของเขา บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรักพวกเขา และแห้ว่า พระองค์จะไม่ทรงให้พรพวกเขาทุกคนในส่ิงเดยวกัน เม่ือพวกเขา 
จ่ายส่วนสิบพระองค์จะทรงให้พรพวกเขาในทางที่คที่สุดสำหรับพวกเขา 

เน้นว่า เราควรเต็มไปด้วยศรัทธา จ่ายส่วนสิบด้วยความชื่อสัตย์และจ่ายเต็มที่ และไว้วางใจในพระบิคา 
บนสวรรค์ 
สรูป 

เกม ช่วยเด็ก ๆ ให้จัดเกัาอ้ีเป็นวงกลม หรือให้พวกเขาน่ังบนพ้ืนเป็นวงกลม เล่นเกมหมุนขวด โคยวางขวค 
ไว้ท่ีกลางวงแล้วหมุนขวคน้ีนเม่ือขวดหยูคหมุนปลายขวคช้ีไปท่ีเด็กคนไหนก็ให้เด็กคนน้ีนเป็นผู้รสิทธิ 
ที่จะบอกว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย แลวให้เด็กคนน้ีนหมุนขวดต่อไป 
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บทที่ 39 

ในช้ันจะไค้รับคนละช้ิน แล้วให้พวกเขารับประทาน อธิบายว่า เงินส่วนสิบท่ีเราไค้จ่ายก็สามารถช่วยผู้อ่ืน 
ไค้คล้าย ๆ กันนี้ ส่วนสิบที่เราจ่ายสามารถช่วยผู้อื่นไค้มากมาย 

ส่วนสิบของเราที่เราบริจาคจะรวมกับส่วนสิบของคนอื่น ๆ ที่บริจาคทั่วโลกเพื่อช่วยศาสนาจักรฯ ทั่ว 
ทั่งโลก ซึ่งจะมผลกสับมาถึงเราในหลาย ๆ  ทาง 
ให้นำจดต่าง ๆ ต่อไปนี้ออกมาในการสนทนากันและให้แสดงรูปภาพที่สอดคล้องกับการสนทนาน ะ 

1. เงินส่วนสิบจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาคารและการดูแลรักษาอาคารประชุม พระวิหารและอาคาร 
อื่น ๆ ของศาสนาจักรฯ 

2. เงินส่วนสิบบางส่วนจ่ายสำหรับงานประวัติของครอบครัวและงานในพระวิหาร 
3. เงินส่วนสิบบางส่วนใช้สำหรับสนับสนนงานของผู้สอนศาสนา 

อธิบายว่า ส่วนสิบยังใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอกมากมาย เช่นโครงการสถาบันและเซมินาร มัน 
เป็นสิทธิและพรท่ีจะจ่ายส่วนสิบ เราควรร้สิกคท่ีรูว่า เงินท่ีเราจ่ายเป็นส่วนสิบน้ีนไค้ช่วยศาสนาจักรฯ 

เร่ืองเล่า ให้เด็ก ๆ หัเงเรื่องต่อไปนี้เพื่อดูว่า เงินส่วนสิบของคน ๆ หน่ึงไค้ถูกนำไปเพ่ือช่วยศาสนาจักรฯอย่างไร ะ 
บราเคอร์ วิลลันเป็นผู้คนในยูคบุกเบิก เขามวัวคู่หน่ึงท่ีคมาก ซึ่งมันไค้ช่วยเขาในการไถไร่ 
เม่ือถึงเวลาท่ีเขาจะตองจ่ายส่วนสิบ บราเคอร่วลสันพบว่า มเงินไม่พอ เขาไม่ต้องการจ่ายเพยงบางส่วน 
ของส่วนสิบของเขาเท่าน้ัน เขาต้องการจ่ายเต็มจำนวนท่ังหมคของส่วนสิบน้ัน ในท่ีสุคเขาจึงตัคสินใจว่า 
เขาจะต้องจ่ายวัวท่ีเขาชอบมากน้ีไปหน่ึงตัวเป็นส่วนสิบแม้ว่า มันจะทำให้เขาเหลอวัวเพยงตัวเคยวก็ตาม 
บราเคอร์วิลสันนำวัวนี้ไปให้อธิการ อธิการไค้ให้ใบเสร็จกับบราเคอร์วิลสันสำหรับส่วนสิบของเขา 
บราเคอร์วิลสันร้สิกเสิยใจท่ีต้องให้วัวไป แต่เน่ืองจากเขารักพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ เขา 
จึงคใจที่เขาไค้ให้วัวของเขากับศาสนาจักรฯ เป็นส่วนสิบ 

บราเคอร์วิลสันไค้คิคเก่ียวกับวัวท่ีเขาไค้ให้ไปเป็นส่วนสิบน้ีเขาสงสัยว่าวัวของเขาจะใช้ช่วยศาสนาจักรฯ 
ไค้อย่างไร วันหนึ่งในขณะที่เขาอยู่ในซอลทํ' เลค ซิตี้ ซึ่งเป็นที่ที่กำสังมการสร้างพระวิหาร เขาไค้สังเกต 
เห็นวัวท่ีงามคู่หน่ึงกำลังลากหินหนักๆเขาสนใจท่ีไค้เห็นวัวทำงานเช่นน้ีเขาจึงเช้าไปใกล้เพ่ือคูให้ชัคๆ 
และเขาก็ต้องประหลาคใจและคใจมากท่ีจำไค้ว่า วัวตัวหนึ่งนั้นเป็นวัวแก่ของเขาที่เขารักมาก บราเคอร์ 
วิลสันร้สิกมความสขมากที่ร้ว่า วัวของเขาที่ไค้จ่ายเป็นส่วนสิบกำลังช่วยสร้างพระวิหาร 
นับตงแต่นั้นเป็นต้นมา การจ่ายส่วนสิบทำให้บราเคอร์วิลลันมความสุขข้ีนมาก เขาคิคถึงทางหลาย ๆ 
ทางท่ีเงินส่วนสิบของเขาไค้ถูกนำไปใช้เพ่ือช่วยศาสนาจักรฯ 

อธิบายว่าแม้ว่าเราจะไม่ไค้เห็นว่าส่วนสิบของเราถูกนำไปใช้อย่างไรอย่างท่ีบราเคอร์วิลสันไค้เห็นก็ตาม 
เราก็ร้ว่า ส่วนสิบที่เราจ่ายจะช่วยศาสนาจักรฯ 
เราควรจ,ายส่วนสิบดวยความเต็มใจ 

เพลง สอนเน้ือเพลง "ฉันต้องการจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า" ให้กับเด็ก ๆ (I Want to Give the Lord My Tenth) 

ฉันอยากจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า 
เพราะทุกคราวท่ีไค้ทำ 
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ช่วยฉันคิดถงพรทุกสิ่งลํ้า 
พระประทานให้เธอฉัน 
พระประทานชิว โลกใบน้ี 
ส่วนสิบนี้ แห้ห้อยนิคเคิยว 
เพยงขอแสดงศรัทธา กตญณู 
ต่อพระเจ้าของทุกสิ่ง 
• ใครมความยินคเม่ือเราจ่ายส่วนสิบของเรา? (พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์) 

• เราไดแสดงอะไรต่อพระบิดาบนสวรรค์เม่ือเราไค้จ่ายส่วนสิบของเรา? (แสดงว่า เรารักพระองค์ และ 
กตัญฌูต่อส่ิงท่ีเราไค้รับจากพระองค์) 

ให้เด็ก ๆ ร้องหรอพูดคำจากเนี้อเพลง'ข้อแรก1ชํ้า ชี้ให้เห็นว่า เม่ือเราจ่ายส่วนสิบของเราเราไค้แสดงต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์ว่า เรารักพระองค์ เห้นว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมความสุข 
สักเพยงใดเมื่อเราจ่ายส่วนสิบของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเราจ่ายค้วยความเต็มใจ 

เราไดรบพรเม่ือเราจ่ายส่วนสิบของเรา 
การอ่านพระคํมภิร์ บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงสัญญาท่ีจะให้พรเราหากเราจ่ายส่วนสิบของเรา 

อ่านมาลาค 3ะ10 

• หนูคิดว่า มันหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาที่จะเปีคหห้าต่างสวรรค์และ 
เทพรมาให้เรา? 

อธิบายว่า พรมาส่ผู้ท่ีจ่ายส่วนสิบของเขา ประธาน!เบอร์ เจ. แกรนท'ศาสดาคนหน่ึงในยูคสุคห้ายของเรา 
ไค้กล่าวว่า เราจะไค้รับพรท่ีย่ิงใหญ่ในเร่ืองความร้ของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ประจักษ์-
พยานท่ีเข้มแข็ง และความสามารถท่ีเข้มแข็งข้ีนในการเช่ือฟิงพระบิ'ญณัติ (See Conference Report, 
Apr. 1925, p. 10) ศาสดาคนอ่ืน ๆ ในยูคสุดห้ายก็ไค้บอกเราเช่นน้ีนค้วยเหมือนกันว่า เม่ือเราจ่าย 
ส่วนสิบของเรา เราจะเจริญร่งเรอง เจริญร่งเรองหมายความว่า เราจะไค้รับพรค้วยส่ิงของท่ีตองการ เช่น 
อาหาร และท่ีอยู่อาศัย 
• หนูชอบพรเหล่าน้ีไหม? 

ชี้ให้เห็นว่า พระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงให้พรผู้คนทุกคนท่ีจ่ายส่วนสิบของเขา บอกเด็ก ๆ ว่า พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรักพวกเขา และแห้ว่า พระองค์จะไม่ทรงให้พรพวกเขาทุกคนในส่ิงเคยวกัน เม่ือพวกเขา 
จ่ายส่วนสิบพระองค์จะทรงให้พรพวกเขาในทางที่คที่สุดสำหรับพวกเขา 
เห้นว่า เราควรเต็มไปค้วยศรัทธา จ่ายส่วนสิบค้วยความชื่อสัตย์และจ่ายเต็มที่ และไว้วางใจในพระบิคา 
บนสวรรค์ 
สรุป 

เกม ช่วยเด็ก ๆ ให้จัดเก้าอ้ีเป็นวงกลม หรอให้พวกเขาน่ังบนพ้ืนเป็นวงกลม เล่นเกมหมนขวด โดยวางขวด 
ไว้ท่ีกลางวงแล้วหมุนขวดน้ีนเม่ือขวดหยูคหมนปลายขวดช้ีไปท่ีเด็กคนไหนก็ให้เด็กคนน้ีนเป็นผู้รสิทธิ 
ที่จะบอกว่า เห็นค้วย หรอไม่เห็นค้วย แลวให้เด็กคนน้ีนหมุนขวคต่อไป 
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บทที่ 39 

หากมเวลาพอ ท่านอาจต้องการเล่นเกมนี้อกครังหนึ่ง 

ให้อ่านข้อความต่อไปน้ี หากเด็กคนน้ีนไม่เห็นด้วย ให้เด็ก ๆ ช่วยกันตอบคำตอบใหม่ให้ถูกต้อง 

1. มันเป็นพระบัญญัติที่จะจ่ายส่วนสิบ (เห็นด้วย) 
2. ส่วนสิบหมายความว่า หน่ึงส่วนในห้าส่วน (ไม่เห็นด้วย ส่วนสิบหมายความว่า หน่ึงส่วนในสิบส่วน) 
3. เราจ่ายส่วนสิบของเราให้กับศาสนาจักรฯ (เห็นด้วย) 
4. ส่วนสิบจะใช้เพื่อช่วยสรางอาคารของโบสถ์ (เห็นด้วย) 
5. ส่วนสิบใช้เพื่อสนับสนนงานของผู้สอนศาสนา งานพิมพ์หนังสือ และช่วยในการทำประวัติครอบครัว 

และงานพระวิหาร (เห็นด้วย) 
6. มันไม่เป็นไรหากเราไม่จ่ายส่วนสิบ (ไม,เห็นด้วย) 
7. พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงประทานพรให้เราหากเราจ่ายส่วนสิบ (เห็นด้วย) 

ประจักษ์พยานของครู สรปบทเรยนโดยการ แสดงประจักษ์พยานของท่านถงพรจากการจ่ายส่วนสิบ กระต้นเด็ก ๆ ให้เสือกส่ิง 
ที่ถูกต้องเสมอและจ่ายส่วนสิบของเขาด้วยความยินค 

เอกสารแจก ให้แจกใบบริจาคส่วนสิบและการบริจาคอ่ืน ๆ พร้อมท่ังซองให้กับเด็ก ๆ ในตอนท้ายของชันเรยน 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสคสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่า 
นี้ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้คู "เวลาช้ันเรยน" 
ใน "แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ช่วยเด็ก ๆ ให้เตรยมท่ีพิเศษสำหรับเก็บส่วนสิบเพ่ือแยกเงินน้ีออกจากเงินส่วนอ่ืน ๆ ของเขา ซึ่ง 

อาจจะเป็นกล่อง ขวดเล็ก ๆ หรอกระป้อง หรอซองจดหมายก็ได้ บอกพวกเขาว่า แต่ละครงท่ีพวก 
เขาหาเงินมาได้พวกเขาควรเก็บส่วนท่ีเป็นส่วนสิบน้ีนไวัไนภาชนะท่ีพิเศษน้ี 

2. เชิญพนักงานของวอร์ค หรอสาขามาท่ีช้ันเรยนของท่าน อธิบายว่า เกิดอะไรขนกับเงินส่วนสิบหลัง 
จากท่ีอธิการหรอประธานสาขาได้รับเงินน้ี 

3. ฉายวิดโอ เร่ือง "หน้าต่างสวรรค์" ("Windows of Heaven," found on Beginning Course 
Videocassette 2 (53178) 

4. เตรยมกระดาษสำหรับเด็กแต่ละคน เขยนไว้ท่ีด้านหน่ึงของกระดาษว่า "ของพระบิดาบนสวรรค์" และ 
เขยนท่ีอกด้านหน่ึงว่า "ของฉัน" ขอให้เด็ก ๆ วาดรูปวัตถเก้าช้ิน (ซ่ึงอาจเป็นเหรยญเงิน ผลไม้ หรอ 
อะไรก็ได้) ไว้บนด้านของพวกเขา และวาดรูปวัตถเคยวกันน้ีนหน่ึงช้ินไว้ท่ีด้านท่ีเขียนว่า "ของ 
พระบิดาบนสวรรค์" 
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จดประสงค เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เกยรติและเคารพพระนามของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

การเฅริยม 1. ศกษาพระกัมภิรตอไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนด้วย โมไซยา 13:15 ถงคำว่า เปล่า ๆ ในตอนแรก 
ที่อ่านพบ และ 1 ซามูเอล 3:1-10, 19-20 

2. นำดุกตาที่ห่อผ้าขนหนูเล็ก ๆ มาด้วย (หรอใช้ผ้าเช็คตัวหรอผ้าขนหนูห้วน ๆ แทนก็ไค) เพ่ือใช้แสคง 
เป็นทารก 

3. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น : 
ก. พระคัมภิรมอรมอน 
ข. ปากกาเขยนกระคาน กระคาน และแปรงลบกระคาน 
ค. รูปภาพ 3-47 อบินาไคต่อหห้ากษัตริย์โนอา (62042; ชุดภาพพระกิตติคุณ 308) รูปภาพ 3-67 

ประธานสเป็นเซอร' คับเบิลยู. คิมบัลล์ รูปภาพ 3-70 เด็กชายซามูเอล ที่ได้รับการเรยกจาก 
พระเจ้า (62498; ชุดภาพพระกิตติคุณ 111) 

4. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีทำนต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ชื่ณปีนสิ่งทื่สำคัญ 
แสดงท่าทางว่า ท่านกำลังยิ้มให้กับทารกเล็ก ๆ ที่อยู่ในอ้อมแขนของท่าน (ใช้ตุ๊กตาหรือผ้าห่มท่ีเตรยม 
มา) แล้วมองขนมาและบอกกับเด็ก ๆ ว่า "เม่ือหนูเป็นทารกเล็กๆ คุณพ่อคุณแม่ของหนูจะเสือกชื่อให้หนู 
มันเป็นชื่อที่พวกเขารักและตองการให้เป็นชื่อของหน,ู, 

• หนูเไหมทำไมคุณพ่อคุณแม่จงต้ังช่ือท่ีเฉพาะเจาะจงให้หนู? (ให้เด็กแต่ละคนได้ตอบ บางคนอาจได 
รับชื่อจากญาติ หรอจากบรรพบุรุษ หรอจากเหตุผลท่ีพิเศษ ช่วยให้เด็กแต่ละคนรู้สีกคเกี่ยวกับชื่อของ 
เขา ไม่ว่า เด็ก ๆ จะรูหรอไม่ก็ตามว่า ทำไมเขาจงได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้น) 

• หนูจะรู้สิกอย่างไรหากมคนเอ่ยช่ือของหนูอย่างโกรธ ๆ หรือหัวเราะเยาะช่ือของหนู หรือเอ่ยช่ือของ 
หนูอย่างไม่ถูกต้อง? 

อธิบายว่า ชื่อเป็นสิ่งที่สำกัญมาก ผ้คนจะรู้จักเราโคยชื่อของเรา ชื่อทำให้คนแตกต่างกัน 
เตอนเด็ก ๆ ว่า พระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรู้จักช่ือของเรา เสือนพวกเขาว่า คำแรกที่ 
พระบิคาบนสวรรค์ทรงตรัสต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ ในป่าละเมาะอันศักดิสทธิน้ีนคอเรยกช่ือ เขาว่า 
"โจเซฟ', พระองค์ทรงเรยกเขาโคยการเรยกช่ือ ท่านสามารถแสดงรปภาพ 3-70 

บทท่ี 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนา 
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ให้เกียรติพระนามของพระบิดา 
บนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์ 



การสนทนา 
โดยใช้กระคาน 

หลักแห่งความเช่ือ 

การสนทนา 
โดยการใช้รปภาพ 

การสนทนาพระคัมภร์ 

เด็กชายซามูเอลไค้รับการเรยกจากพระเจ้า แล้วให้เล่าเร่ืองจากพระคัมภรไบเบิล (ดู 1 ซามูเอล 3:1-10; 
19-20) ซึ่งพระเจ้าไค้ทรงตรัสเรยกซามูเอลโคยเรยกชื่อของเขา 

อธิบายว่า ชื่อจะแยกคนนี้นออกว่าเป็นใคร ทันทที่หนูไค้ยนชื่อของคนที่หนูรู้จักหนูก็จะนกถงคนนี้นไค้ 
มันเป็นโอกาสที่พิเศษเมื่อมการตั้งชื่อเด็กทารก เด็กจะถูกอมและมฐานะปโรหิตแห่งเม็ลคิเซเด็คล้อมรอบ 
เพ่ือต้ังช่ือให้และให้พร 
• เม่ือหนูไค้ยินช่ือของอธิการหรอประธานสาขาของเรา (พูดช่ือของอธิการหรอประธานสาขา) หนูคิด 

ว่า เขาเป็นคนอย่างไร? (ให้เด็กๆ ตอบ กระตุ้นเด็กๆ ให้คิคถงเขาในทางท่ีค) 

ฟานอาจต้องการท่ีจะทำกิจกรรมน้ีอกลักสองสามครง โคยการใช้ช่ือของคนท่ีค ๆ ผู้ที่เด็ก ๆ รู้จักค้วย 
เขยนคำว่า พระเยซูคริสต์ ไว'บนกระคาน หรอบอกเด็ก ๆ ว่า ฟานกำลังจะพูคถงช่ือท่ีพิเศษมาก ให้พูด 
คำว่า "พระเยซูคริสต์,, ค้วยความคารวะและค้วยความเคารพ แล้วให้เด็ก ๆ พูดตามฟาน 
• เม่ือหนูไค้ยนหเอไค้เห็นช่ือน้ี หนูคิดว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุคคลเช่นไร? 

เขิยนคำว่า พระป็คาบนสวรรค์ ไว้บนกระดาน พูดชื่อนี้คัง ๆ อย่างเดยวกันกับท่ีฟานทำกับช่ือของ 
พระผู้ช่วยให้รอด ให้เด็ก ๆ พูดตามฟาน 
• เม่ือหนูไค้ยินหรอไค้เห็นช่ือน้ี หนูคิดว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุคคลเช่นไร? (พระบุคคลท่ีทรงรักเรา 

และประทานส่ิงของมากมายให้เรา) 
อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ และพระเยซูคริสต์ทรงกระทำส่ิงมากมายเพ่ือเรา เรารักพระองค์ทงสอง 
เม่ือเราไค้ยินช่ือของพระองค์เราก็จะคิคถงส่ิงท่ีค ๆ มากมายท่ีพระองค์ทรงกระทำเพ่ือเรา เรารู้สิกรักและ 
กติญฌูเม่ือเราคิคถงพระองค์ 
เราให้เกิยรติและเคารพผู้ท่ีเรารัก เราแสดงการให้เกิยรติและการเคารพพระองค์ค้วยการใช้พระนามของ 
พระองค์ในทางท่ีคและมลวามรักต่อช่ือน้ีน 

ช่วยให้เด็ก ๆ พูคหลักแห่งความเชื่อ'ข้อที่หนึ่งค้วยกัน 
เราไดรับบญชาใหใหเกยรติพระนามของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
แสคงรูปภาพ 3-47 อบินาไคอยู่ต่อหนากษัตริย์ 

• กำลังเกิคอะไรขื้นในภาพนี้? 

อธิบายว่า เม่ือศาสคาอบินาไคกำลังสอนผู้คนอยู่น้ีน เขาไค้บอกผู้คนเก่ียวกับพระบัญญัติสิบประการ 
ซึ่งเป็นพระบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า 
พระบัญญัติสิบประการi5าทางเราให้คำรงชวิตอยู่อย่างถูกต้อง พระบัญญัติข้อท่ีสามบอกเราว่า เราควรให้ 
เกิยรติและเคารพพระนามของพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 

ให้เด็ก ๆ หัเงในขณะที่ฟานอ่านพระบัญญัติข้อที่สาม อ่านโมไซยา 13:15 โคยหยูคท่ีคำว่า เปล่า ๆ เม่ือ 
อ่านพบคำนี้ในพระกัมภร์ข้อนี้ 
อธิบายว่า "เปล่า "ๆ หมายความว่า ที่จะใช้ชื่อของพระบิคาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ในทางที่ไม่เคารพ 
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หรือใช้โดยท่ีไม่ได้คิดถึงพระบิดาบนสวรรค์ หรอพระเยชุคริสต์อย่างแท้จริง 
ให้เด็ก ๆ พูดคำในพระคัมภร์ช้อนี้กับท่านอิกครงหนึ่ง 
• มช่ืออ่ืนอะไรอกท่ีเราใช้โดยหมายถงพระบิดาบนสวรรค์หรอพระเยซู? (พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบน 

สวรรค์ พระยะโฮวา พระเจ้า พระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด) 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เช้าใจว่า เม่ือไรก็ตามท่ีเราใช้พระนามเหล่าน้ี เราควรพูดด้วยความคารวะ ไม่ควรใช้ช่ือน้ี 
โดยเอ่ยด้วยความโกรธหรือด้วยทีท่าท่ีเห็นเป็นเร่ืองตลก คนท่ีใช้พระนามเหล่าน้ีในลักษณะดังกล่าวก็ 
เป็นการสบถ พระนามเหล่าน้ีไม่ควรใช้เพ่ือเป็นคำสบถ เราควรใช้พระนามของพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูคริสต์เฉพาะเม่ือเราสวดอ้อนวอน หรือพูดคุยกันถึงพระองค์ในลักษณะท่ีเต็มไปด้วยความเคารพ 
เท่าน้ีน 
หากเด็ก ๆ ของท่านสามารถอ่าน ขอให้เด็กคนหน่ึงออกมาและเขยนคำว่า เกยรด และคำว่า เคารพ บน 
กระคาน ให้เห้นความคิคท่ีว่า หากเรารักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู เราจะแสดงการให้เก็ยรติและ 
ความเคารพสำหรับพระนามเหล่าน้ีนโดยการใช้พระนามเหล่าน้ีนเฉพาะในทางท่ีคและด้วยความรักเท่าน้ีน 
การใชพระนามของพระบิดาบนสวรรค์และของพระเยซูคริสต์อย่างเหมาะสม 
• เม่ือไรการใช้พระนามของพระบิคาบนสวรรค์จงถูกตอง? (เม่ือเราพูดด้วยความคารวะและเคารพและ 

เม่ือเราสวดอ้อนวอน) 

เร ื ่องเล ่า คุณแม่คนหนึ่งได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายของเธอทัเงถึงเรื่องในสมัยที่เธอเป็นเด็ก ๆ ให้ท่านเล่าเร่ืองน้ีโดย 
ใช้คำพูดของท่านเอง 

"ในขณะท่ีเป็นเด็กเล็ก ๆ นี้น ฉันเดินกลับบานกับพี่ชาย เรามักจะใช้ทางลัดโดยเดินตัดสนามหญ้าท่ีรสนัข 
ตัวใหญ่สีคำไล่กวดเราเมื่อเราเดินผ่านห้านของมัน หากเราว่ิงหนิทันเราก็จะไปถึงรวได้ทันและปลอดภัย 
พี่ชายของฉันจะเป็นคนบอกฉันว่า เม่ือไรให้เร่ิมว่ิงได้ 

วันหนึ่งฉันไปคนเคยวและไม่ได้วิ่งในเวลาที่ควรจะวิ่ง สุนัขนี้นจงไล่กวดฉันทำให้ฉันกลัวมาก ฉันกลัว 
จนแทบจะแข็งตายท่ีทางเดินน้ีนเม่ือเห็นสุนัขน้ีนว่ิงร่ีตรงมายังฉัน ด้วยความกลัวฉันร้องเสียงดังออกไปว่า 
xพระบิดาบนสวรรค์ โปรคช่วยฉันควย!, 

ลูกชายของคุณแม่คนนี้ได้เล่าให้เราหัเงว่า "ทันทีทันใคท่ีคุณแม่ของผมร้องเรยกพระบิดาอิกครง สุนัขได้ 
หยูกชะงักราวกับว่า มอะไรกนมันไว้ และทำให้เธอคลานไปท่ีรวและปีนช้ามไปได้อย่างปลอดภัย เธอร้ว่า 
คำสวดอ้อนวอนของเธอได้รับคำตอบ,, (ร. Michael Wilcox, "No Other Gods before Me"Ensign, 
Jan. 1994, pp. 22-23) 
เนนว่า มันสำคัญเพยงไรที่เราจะใช้พระนามของพระบิดาบนสวรรค์และพระนามของพระเยซูคริสต์เพยง 
เฉพาะเม่ือเราสวดอ้อนวอน หรือเม่ือเราพูดถึงพระองค์ด้วยความเคารพเท่าน้ีน 

รูปภาพและเรื่องเล่า แสดงรูปภาพ 3-67 ประธานสเป็นเซอร' ดับเบิลยู. คิมบัลล่' และบอกเด็ก ๆ ว่า เขาเป็นศาสดาท่ีรคน 
รักมากและเป็นประธานศาสนาจักรฯ คนท่ีสิบสอง 

ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้: 
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บทที่ 39 

วันหนึ่งหลังจากที่มการผ่าตัด ประธานคิมบัลลไค้ถูกเข็นออกจากห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลโดยน่ังใน 
รถเข็น เม่ือคนท่ีดูแลท่านน่ันสะคดและล้มเขาได้พูดคำสบถและใช้พระนามของพ^ะเจ้าเปล่า ๆ แม้ว่าจะ 
อยู่ในสภาพท่ีป่วยอยู่ แต่ท่านได้ขอรองคนดูแลน่ันว่า "ได้โปรคเถอะ! นั่นคอพระเจ้าของผม ผู้ที่คฌกำลัง 
ใช้พระนามของพระองค์ในทางท่ีผิค', 
คนดูแลคนไช้น่ันเงยบแล้วเขากระซิบว่า "ผมขอโทษครับ,, (See "President Kimball Speaks Out on 
Profanity," Ensign, Feb. 1981, p. 3) 

การสนทนา • พระบัญญัติอะไรท่ีคนดูแลคนไช้น่ันไม่เช่ือฟิง? 
• ทำไมประธานคิมบัลลไม่ชอบที่จะฟิงคำนี้? 
• เม่ือไรท่ีเราควรใช้พระนามของพระบิคาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์? 
• ถาที่โรงเรยนหรือในละแวกบานของหนู หนูได้ยินผู้คนใช้พระนามของพระบิดาบนสวรรค์และ 

พระเยซูเปล่า ๆ หนูจะทำอย่างไร? 

สรป 
กระด้นเด็ก ๆ ที่จะใช้พระนามของพระบิดาบนสวรรค์และพระนามของพระเยซูคริสต์ด้วยความคา^วะ 
และด้วยความเคารพ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อ,ไปน้ีฬ่ีท่านคด'ว่าเหมาะสมท่ีสุดสำหรับช้ันเรยนของท่าน ท่านอาจ,ใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. ให้ท่องช้อความประกอบท่าทางต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ ะ 
พูดถงพระเยซูด้วยความอ่อนโยน; 
โปรดทำเสียงของหนูให้น่ิมนวล (เอาน้ีวช้ี'ท่ีปาก) 
หนูให้เกิยรติพระนามของพระองค์ด้วยการกระทำท่ีถูกด้องทุกอย่าง 
พระนามของพระบิคาบนสวรรค์ของเรา 
เหมือนการสวคอ้อนวอน (กอคอก ก้มศรษะ) 
ควรกล่าวด้วยความรักและใส่ใจย่ิงนัก 

2. เรยกเด็กคนหน่ึงโคยเรยกช่ือผิด ๆ และขอให้เขาทำบางส่ิงบางอย่างให้ท่าน ขอให้เขาบอกความรูสีก 
ของเขาว่า เขาเสีกอย่างไรเมื่อถูกเรยกชื่ออย่างผิด ๆ ใช้ประสบการณ์น้ีแสดงถงว่ามันรบกวนความ 
รู้สีกของเราอย่างไรหากมใครออกเสียงชื่อเราผิด ๆ หรือลม หรือพูดช่ือเราอย่างไม่ถูกด้อง อธิบายว่า 
เราไม่ชอบท่ีจะได้ยนคนรัองตะโกนช่ือของเราอย่างโกรธ ๆ มันทำให้เราไม่พอใจหากเราได้ยินคนอื่น 
ใช้ช่ือของเราอย่างไม่ถูกด้อง พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ก็ไม่ทรงชอบเช่นกัน พระองค์ 
ได้ทรงสอนเราให้ใช้พระนามของพระองค์ด้วยความเคารพ เม่ือเราสวดอ้อนวอนหรือพูดด้วยความ 
คารวะ 
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3. หากเด็ก ๆ สามารถเขยนช่ือของตนเองไค้ ให้พวกเขาเขยนช่ือแรกของพวกเขาตรงกลางของกระคาษ 
ที่ว่างนี้นแลวให้ขครอบ ๆ ชื่อนี้นค้วยสีหนึ่งสี แล้วใช้อกสีหน่ึงขครอบ ๆ แล้วเปล่ียนอกสีหน่ึง ฟ้า 
จนม "สายรุ้ง,, อยู่รอบ ๆ ชื่อของพวกเขา หากเด็ก ๆ ไม่สามารถเขยนช่ือแรกของตนไว้ท่ีตรงกลาง 
กระคาษไค้ ท่านก็อาจจะเขยนชื่อของพวกเขาไว้ให้แล้วให้พวกเขาแต่งรอบ ๆ  ชื่อนี้นค้วยสายรุ้งหรอ 
แต่งช่ือน้ันโดยวิธใดวิธหน่ึง 

4. ให้เล่นบทบาทของอบินาไคจากบทเรยนท่ี 20 แล้วให้เด็ก ๆ แสคงเป็นอบินาไคท่ีพูดถึงพระบัญญัติ 
ว่า "เจ้าจะไม่ใช้พระนามของพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเปล่า ๆ,, กับกษัตริย์โนอาผู้ชั่วราย 

5. ร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลงกับเด็ก ๆ ในเพลง "การสวดอ้อนวอนครงแรกของโจเซฟ สมิธ" (เพลง 
ลวด หห้า 13) เน้ือเพลงมอยู่ห้ายคู่มือน้ี 

6. เตรยมแถบคำปริศนาขนาคใหญ่สำหรับช้ินเริยนให้มลักษณะดังน้ี ะ 

เจ ้าจะไม่ใช ้พ ่ระ'นาม^^) ของพระเจ้า ^ พ ร ะ ผ ู ้ เ ป ็ น m ข อ ง เ จ ้ า (^Jปลำ ๆ" 

บอกเด็ก ๆ ว่า ท่านตองการดูว่า พวกเขาจะจำพระบัญญัติท่ีสำกัญท่ีไค้สนทนากันไปในบทเรยนน้ีไค้ 
หรอไม่ ให้ช้ินแถบคำปริศนาท่ีท่านไค้เตรยมมาน้ีกับเด็กคนละช้ิน ช่วยให้พวกเขานำมาต่อเป็นช้อความ 
ตาม,ขอความ1ในพระกัมภร์ แล้วให้ช้ินเรยนอ่านพระบัญญัติน้ีค้วยกันเชิญเด็กคนใดคนหน่ึงท่ีค้องการ 
ท่องจำพระบัญญัตินี้ให้ออกมาท่องจำมัน 
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ปฏิบติต่อคนอน บทท่ี 

จดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเคารพผู้อ่ืนและสมบัติของพวกเขา 

การเตรึยม 1. ศกษาพระกัมภิร์ต่อไปน้ีโดยมการสวคอ้อนวอนด้วย 3 นไฟ 14:12 และ อพยพ 20:15 

2. เต'รยมแป้ง,ซอลทโค โดย ผสมแป้งสาล 2 ถ้วย เกลอ 1 ถ้วย นี้ามันพืช 1 ช้อนโต๊ะและนี้าเปล่า 
3/4 ถ้วย (หากต้องการให้ใส่สีผสมอาหารลงไปด้วย 4 หยด) ผสมทงหมคน้ีเช้าด้วยกันนวดจนเป็น 
ถ้อนกลมและเช้ากันจนเนยนคี หากจำเป็นก็ให้เพ่ิมแป้งหรือน้ีาได้อกสักเล็กห้อย 

3. เตรยมร้องหรือพูดคำจากเน้ือเพลง ''เสือกทางท่ีถูก" (เพลงเด็กหห้า 82) เน้ือเพลงมอยู่ในตอนห้ายของ 
คู่มอนี้ 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระกัมภรไบเบิล และพระกัมภรมอรมอน 
ข. โล่และแหวน ลสด. 
ค. ปากกาเขยนกระคาน และแปรงลบกระคาน 
5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรึยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การแบ่งปีน 

การสนทนา 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิค 

ให้ติคตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ท่ีผ่านมา 

ปฏิบตฅอผูอ่ืน 
อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า สมบัติ คอส่ิงท่ีเป็นช้าวของของพวกเขา เช่น หนังสือ ของเล่น เงิน หรือเส้ือผ้า 
สมบิติท่ีมค่าก็จะเป็นส่ิงท่ีพวกเขาชอบมากเป็นพิเศษ หรือมราคามาก สมบัติท่ีมค่าไม่จำเป็นท่ีจะต้องมราคา 
แพงมาก มันอาจมค่าเพยงเล็กห้อยแต่มความหมายจากที่มาของมันหรือจากคนที่ให้มา 
แจกลูกบอลท่ีทำจากแป้งซอลท่'โคให้เด็กแต่ละคนแถ้วขอให้พวกเขาปีนแป้งซอลท์โคให้เป็นรูปส่ิงของ 
ที่มค่าสำหรับเขา ให้เวลาสองสามนาทีสำหรับเด็ก ๆ ที่จะปีนรูปจากแป้งซอลทํไคนี้ 

เชิญเด็ก ๆ ให้แสคงแป้งซอลท์โคท่ีพวกเขาปีนน้ีน แล้วให้บอกว่า ทำไมสิ่งของนี้นจงมค่ามากนักสำหรับ 
พวกเขา 
• หนูจะร้สีกอย่างไรหากมใครสักคนหน่ึงหยิบจับส่ิงของน้ีไปโคยไม่ได้ขอยมก่อน หรือเอาไป หรือ 

ทำให้มันเสียหายถูกทำลาย? 
แสดงรูปปีนจากแป้งซอลท์โคของพวกเขาบนโต๊ะหรือท่ีใคท่ีหน่ึงท่ีพิเศษ จนกว่าเกอบหมดเวลาช้ันเรยน 
• หากมใครขอยมสมบิติท่ีมค่าของหนู หนูต้องการให้คนน้ีนปฏิบัติกับมันอย่างไร? 
• หากหนูทำสมบัติท่ีมค่าของหนูหาย หนูต้องการให้คนท่ีพบมันทำอย่างไร? 
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โล่และแหวน ลสค. 
และการสนทนา 
รูปภาพ 

การสนทนาพระคัมภิร์ 

หลักแห่งความเช่ือ 

เรื่องเล่า และ 
การสนทนา 

อธิบายว่า ทุกคนต่างต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อสมบัติที่มคำของเราค้วยความระมัคระวังและค้วยความ 
เคารพคนอ่ืนก็มสมบติท่ีมค,าต่อพวกเขาเช่นกันและพวกเขาต้องการให้เราปฏิบัติต่อสมบัติท่ีพิเศษน่ันค้วย 
ความระมัดระวังและควยความเคารพ 
บอกเด็ก ๆ ว่า พระเยซูคริสต์ไดทรงสอนเราให้เราปฏิบัติต่อผู้อ่ืนและส่ิงของของพวกเขาอย่างไร แสดง 
โล่ หรอแหวน ลสด. และอธิบายว่า เราสามารถพบคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเร่ืองน้ีไต้จากพระคัมภิร์ 
ให้เด็ก ๆ ฟิงในขณะที่ท่านอ่าน 3 นไฟ 14:12 ให้หยูคท่ีคำว่ากับเขา 

ให้สนทนาข้อความน้ีกับเด็ก ๆ ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่า เราควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีเราต้องการให้พวก 
เขาปฏิบัติต่อเรา อธิบายว่า บางครงการกระทำเช่นน้ีเรยกว่า กฎทองคำ และใ51คกันอย่างง่าย ๆ ว่า "จง 
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีท่านต้องการให้เขาปฏิบัติต่อท่าน,' 
ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า กฎทองคำ ชํ้าโดยออกเสียงดังหลายๆ คร้ัง อธิบายว่า การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีเรา 
ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบติต่อเรานั่นรวมถง การเคารพข้าวของของพวกเขาอย่างท่ีเราต้องการให้พวกเขาเคารพ 
ข้าวของของเรา 
เคารพสมบตของผูอ่ืนโดยการไม1ขโมย 

อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรคไต้ทรงบัญชาเราให้เคารพผู้อ่ืนและสมบัติของพวกเขา 
อ่านอพยพ 20:15 ขอให้เด็ก ๆ อธิบายพระคมภร์น้ี 
เน้นว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ไต้ทรงบัญชาเราท่ีจะไม่ขโมย กฎหมายของประเทศของ 
เราก็บอกเราว่า การขโมยน่ันเป็นการกระทำผิดต่อผู้อ่ืน ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาจักรฯของ 
พระเยซูคริสต์เราเช่ือในการเช่ือฟิงกฎหมายน้ีเช่นเคยวกับท่ีเราเช่ือฟิงพระบัญญิติของพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ 

อธิบายว่า หลักแห่งความเช่ือข้อท่ีสิบสองไต้พูคถงความเช่ือของเราในเร่ืองกฎหมาย ให้เด็ก ๆ พูคข้อ 
ความน้ี "เราเช่ือ1ใน...การเช่ือฟ้!ง..กฎหมาย,, 

เล่าเร่ืองเก่ียวกับเด็กหญิงผู้ต้องเผชิญการตัดสินใจท่ียาก ดังต่อไปนี:้ 
นิดและนกต้องการซื้อหมากฝรั่งจากเครื่องขายอัตโนมัติ พวกเขาไคไส่เงินเหรยญลงไปแล้วหมุนท่ีหมุน 
เพ่ือให้หมากฝร่ังออกมา ปรากฏว่า แทนท่ีหมากฝร่ังจะออกมาเพิยงแค,อันเคยวกลับออกมาจนเต็มมือ 
ซึ่งน่าประหลาคใจมาก นอกจากน้ีเงินเหรยญของเขาก็ยังตามออกมาต้วย 
• หนูจะทำอะไรหากส่ิงน้ีเกิคข้ืนกับหนู? 

เล่าเรื่องที่คล้าย ๆ กันนี้ที่เกิคขื้นเมื่อหลายปีผ่านมาแล้ว เอ็ณคอร์ สเตอร์สิง ดับเบิลยู. ซิลล์ อคตเจ้า 
หน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ของศาสนาจักรฯ อาจจะช่วยให้พวกเขาตอบคำถามน่ันไต้ แล้วให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีควย 
คำพูคของท่านเอง : 
"เอ็ลเคอร์ ซิลล์ ไต้ขับรถไปตามถนนแล้วเกิคกระหายน่ัา เขาจงไต้หยุครถเพ่ือซ้ือน่ัาอัคลมค่ืม เขาเอา 
เงินเหรยญ1ใส่เข้า,ไป,ในเคร่ือง'ขายน้ําอัคลมอัตโนม่ติท่ีปีมน่ัามันแล้'าไต้,น้ีาอัคลมหน่ึงขวคแต่เงินเห่รยญของ 
เขาก็ร่วงออกมาควย เขาหยิบเงินน่ัน มองดูแล้วเอาใส่กระเบิาของเขาเสีย แล้วพูดว่า "ช่างมันเถอะ ราคา 
ของพวกน้ีก็ค่อนข้างจะแพงอยู่แล้ว,' แต่เขาก็ไม่ไต้กลับไปท่ีรถทันทํ เน่ืองจากมเสียงเบาเรยบท่ีกอง 
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บทที่ 39 

อยู่ในหูของเขาและได้ถามคำถามท่ีน่าสนใจมาก คำถามนั้นคอ "ซิลล์ คุณจะโกงเงินเพยงแค่สิบเซนต์นี้ 
หรอ?" (Hartman Rector, Jr., "Get Up and Glow," Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, 5 Jan. 197l], p. 6) 

• หนูคิดว่า เอ็ณคอร์ซิลล่ทาอะไร? 

หลังจากท่ีเด็กได้ตอบ บอกเด็ก ๆ ว่า เขาได้กลับไปท่ีเคร่ืองขายน้ัาอัคลมอัตโนมติน้ันอกครงหน่ึงและ 
เอาเงินยัดใส่เคร่ืองอิกครงแต่ตอนน้ีเอ็ณคอร์ ซิลลพบว่ามปีญหาอิกแน่ 
• หากเขาเอาเงินใส่ในเคร่ือง จะเกิคอะไรข้ึน? (เขาอาจจะได้น้ัาอัคลมอิกขวดหน่ึง และอาจจะได้เงินคน 

อิกเช่นเดิม) 

ชี้ให้เห็นว่า การทำเช่นน้ีก็ย่ิงจะทำให้มปีญหาย่ิงข้ึน 
• หนูจะทำอย่างไร? 

อธิบายว่า เอ็ลเคอร์ซิลลได้ตระหนักว่า เงินเหรยญน้ันไม่ใช่ของเขาอิกต่อไป เขาได้แลกเปล่ียนกับน้ัา 
อัดลมขวคนั้น ดังนั้นเขาจงไปหาคนดูแลปีมนั้ามันและเอาเงินนี้ให้เขา 
• ตอนน้ีหนูคิดว่า นิดและนกจะทำอย่างไรกับหมากฝรั่งและเงินนั้น? (อธิบายว่า เด็กหญิงได้ไปหา 

เจ้าของร้าน และอธิบายกับเขาว่า เกิดอะไรข้ึนแทนท่ีจะเอาหมากฝร่ังและเงินน้ันไป) 

เห้นว่า นิคและนกและเอ็ณคอร์ซิลล่ได้เสือกสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาเสือกท่ีจะเช่ือฟิงพระบัญญัติของ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์และเช่ือฟิงกฎหมายของห้านเมอง-พวกเขาไม่ได้ขโมย 

ชี้ให้เห็นว่า เราต้องไม่เอาส่ิงของใดๆ ที่ไม่ใช่ของเรา 
เราสามารดเคารพสมบตของผูอ่ืนโดยการนำกลับไปใหพวกเขา 

การสนทนา • หากหนูทำข้าวของหาย หนูต้องการให้คนท่ีพบมันทำอย่างไร? (นำกลับมาคน) 

เร่ืองเล่า ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ โดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 
ในขณะท่ีนิคกำลังเดินไปโรงเรยน เธอได้เห็นบางส่ิงบางอย่างส่องแสงแวบวับอย่บนหญัาท่ีช้างทางเดิน 
เธอก้มลง และในหญิาน้ันเธอเห็นสร้อยทอง มันสวยงาม ในขณะท่ีเธอหยิบมันขนมา เธอคิคว่า "สร้อย 
นี้เหมอนสร้อยที่หน่อยได้รับสำหรับเป็นของขวัญวันเกิดของเธอ" นิดเอาสร้อยนั้นใส่ในกระเป้าของเธอ 
และรบไปโรงเรยน 
เม่ือเร่ิมเรยน หน่อยยังไม่มา หน่อยได้เช้ามาในช้ันเรยนสายมาก ตาของเธอบวมและแดง เธอได้ร้องไห้ 
ในระหว่างอาหารกลางวันเธอได้บอกนิดว่า ทำไมเธอจงมาโรงเรยนสาย เธอทำสร้อยคอหายในบริเวณ 
ที่ใกล้ ๆ กับที่นิคพบสร้อยเล้นนั้น หน่อยได้เสียเวลาหามัน นิคฟิงเงยบเฉยไม่พูดจา เธอคิดว่า "ฉันจะ 
ไม่บอกเธอว่า ฉันมสร้อยเล้นนั้น ฉันพบมัน ดังนั้นมันจงควรเป็นของฉัน" 

บ่ายวันนั้นคุณครูได้บอกกับชั้นเรยนว่า เกิคอะไรข้ึนกับสร้อยของหน่อย คุณครูได้ขอให้ชั้นเรยนช่วยหน่อย 
ค้นหาสร้อยนั้นเมื่อเลิกเรยน 
นิคเป็นคนสุคห้ายที่ออกจากโรงเรยนในบ่ายวันนั้น เธอรูสิกแย่ภายในใจ เธอรูว่า หน่อยเสียใจมาก 
แค่ไหน เธอรูวา สร้อยน้ันเป็นของหน่อย แห้ว่าเธอจะเป็นคนพบมันก็ตาม เธอคิคว่า เธอต้องการ 
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การสนทนา 

การสนทนา 

เร่ืองเล่า และ 
การสนทนา 

เพลง 

การสนทนา 

ให้หน่อยคนสรอยให้เธอสักเพยงใดหากมันเป็นของเธอ เธอจงรบว่ิงออกไปอย่างรวดเร็วเพ่ือหาหน่อย 
และเอาสร้อยน้ันคนให้เธอ 
• นิดตัดสินใจทำอะไร? 

• หนูคิดว่าหน่อยจะร้สีกอย่างไรเม่ือนิดเอาสร้อยไปคน? 
• หนูจะทำอย่างไรหากหนูพบส่ิงของท่ีไม่ใช่ของของหนู? 

เราควรปฏิบตด,อสมบติของผูอ่ืนดวยความเคารพ 
• หนูจะร้สีกอย่างไรหากใครสักคนทำข้าวของของหนูสักอย่างหน่ึงเสียหายหรอถูกทำลาย? 

อธิบายว่า เราควรพยายามท่ีจะนำข้าวของท่ีเราพบซ่ึงมคนทำหายน้ันกลบคนไปให้เจ้าของเขาเสมอ เรา 
ไม่ควรต้ังใจทำให้ข้าวของของคนอ่ืนเสียหายหรอใช้การไม่ไค้ ให้หยิบแป้งซอลทํ'โด (ดินน้ัามันธรรม 
ชาติ) ที่เด็ก ๆ ไค้ปีนเป็นตัว ๆ นั้นขื้นมาหนึ่งชิ้นและแสดงให้เด็ก ๆ  ดูว่า เราจะหยิบจับค้วยความระมัด 
ระวังไค้อย่างไร ให้ส่งไปรอบ ๆ เพ่ือ1ให้เด็กหัดหยิบจับค้วยความระมัดระวัง 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 
เก่งและก้อยกำลังเล่นกันท่ีสนามท่ีว่างข้าง ๆ โรงนาของคุณเก้ือ เก่งเร่ิมปาก้อนหินแลัวชวนให้ก้อยมา 
ปาก้อนหินแข่งกันเพ่ือดูว่าใครจะปาไค้ไกลกว่ากัน หลังจากท่ีเร่ิมปาไปไค้ลักสองสามก้อน เก่งก็ปาก้อน 
หินไปถูกโรงนาของคุณเกื้อ เก่งก็ล้อก้อยว่า "ฉันทำเลยว่า นายไม่มทางปาถงโรงนาไค้" ก้อยหยิบก้อนหิน 
ขี้นมาและเกือบจะปาอยู่แล้ว 
• การตัดสินใจอะไรท่ีหนูคิดว่า ก้อยค้องทำ? 
• ก้อยจะพูดอะไรกับเก่ง? ("ให้เราหาเป้าอ่ืนกันดกว่า") 

ขอให้เด็ก ๆ คิดถงตอนจบของเรื่องนี้ที่เป็นการจบที่คซึ่งจะเป็นการแสดงถงสิ่งที่ก้อยควรทำ ให้เด็ก 
คนหน่ึงหรอมากกว่าน้ันเล่าเร่ืองให้จบ 
อธิบายว่า บราเดอร์ ซิลล์ นิด และก้อย ทงหมคน้ีไค้เสือกทางท่ีถูกค้อง 
ให้เด็ก ๆ ยืนขนแล้วร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เสือกทางท่ีถูก" (เพลงเด็กหน้า 82) 

ขอให้เด็ก ๆ บอกวิธิอ่ืนท่ีพวกเขาสามารถแสดงความเคารพต่อข้าวของ หรอสมบัติของผู้อ่ืนไค้ คำ 
แนะนำของพวกเขาอาจรวมถง ะ 
1. การไม่เดินบนสนามหญ้าของผู้อ่ืน หรอไม่เล่นบนสนามหญ้าของเขาโดยไม,ไค้รับอนุญาต 

2. ไม่ทำส่ิงท่ีจะทำลายหรอทำให้ข้าวของเสียหาย เช่นการขดเขยน หเอวาดภาพบนกำแพงรว 
3. การเล่นกับเกมหเอของเล่นค้วยความระมัดระวัง 
4. ไม่ใช้ส่ิงของท่ีไม่ใช่ของเราโดยไม่ไค้ขออนุญาต 
5. ไม่ทำให้ข้าวของแตกหักหเอเสียหายค้วยความต้ังใจ 
สรป 

เน้นว่า พระเยซูคริสต์ทรงสอนเราว่า เราควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีเราค้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา หากเรา 
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บทที่ 39 

ทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์เราจะไม่เอาสิ่งของที่เป็นของคนอื่น เราจะต้องเอาของท่ีเราพบนิไปคน 
เจ้าของ เราจะปฎิบติต่อของท่ีเรายมมาต้วยความเคารพโคยการไม่ทำลายหรอทำให้เสียหาย เสือนความจำ 
ของเค็ก ๆ เก่ียวกับพระบัญญัติท่ีประทานให้โคยพระเยซูคริสต์ท่ีบางครงเรยกว่า กฎทองคำ 
ถามเค็ก ๆ ว่า พวกเขาจำกฎทองคำไต้หรอไม่ หากเด็ก ๆ สามารถอ่านให้เขิยนคำน้ีบนกระคาน หรอ 
เพยงแต่พูคคำน้ีช้า ๆ แล้วให้พวกเขาพูคคำน้ีพร้อมกัน คนแป้งซอลท์โคท่ีพวกเขาปีนนนให้พวกเขา 

เป็นพยานต่อเด็ก ๆ ว่า มันสำคัญที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราปฏิบัติ 
ฟานอาจแบ่งปีนประสบการณ์ถงเวลาท่ีคนบางคนปฏบัติต่อท่านอย่างคุและอธิบายกับุเด็ก ๆ ว่า มันทำให้ 
ท่านร้สืกอย่างไร กระต้นเด็ก ๆ ให้ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวและเพ่ือน ๆ อย่างท่ีพวกเขาต้องการให้ 
ผู้อื่นปฏิบัติต่อเขา 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปิค 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิคว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับชนเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ไต้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาชนเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ให้เด็ก ๆ เล่นบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ต่อไปน้ี ะ 

• หนูเจอกระเป้า1ใส่เงินท่ีมเงินอยู่1ในกระเป้าน้ีนมาก ตกอยู่บนถนนหน้าบ้านหนู หนูควรทำอย่างไร 
กับมัน? (ให้พวกเขาแสคงท่าทางถงวิธท่ีพวกเขาสามารถหาเจ้าของกระเป้านน) 

• เม่ือหนูกลับมาจากบ้านเพ่ือนของหนู หนูพบว่า มของเล่นของเพ่ือนติคกระเป้าหนูมาหน่ึงชิน หนู 
ควรทำอย่างไรกับของเล่นน้ี? 

• หนูกำลังเล่นกับเพ่ือน ๆ อยู่ แล้วเกิคอบัติเหตุทำกระจกเพ่ือนบ้านแตกโคยไม่ไต้ตังใจ หนูควร 
ทำอะไร? 

• หนูไปซ้ือของกับคุณแม่และทำให้กองเคร่ืองกระป้องล้มลงมา หนูควรทำอะไร? 

• หนูกำลังเล่นกับเพ่ือน ๆ ที่ช้างนอก และรองเท้าของหนูเต็มไปต้วยโคลน เม่ือหนูเช้าไปในบ้าน 
ของเขา ทำให้เกิครอยรองเท้าบนพื้นบ้าน หนูควรทำอย่างไร? 

2. ให้เด็ก ๆ ทำสร้อยคอ ลสค. (ตามภาพท่ีแสคงให้ดู) ควยเชิอก หรอกระคาษสี บอกพวกเขาว่า สร้อย 
คอจะเตอนพวกเขาให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีพวกเขาต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตน 
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ฉันสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี 
ลำหรับคนในครอบครัวของฉัน 

เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่า พวกเขาสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคสำหรับคนในครอบครัวของพวกเขๅไค 
1. ศกษา 1 นไฟ 2:1-4; 3:4-5, 7; และ 3 นไฟ 12:16 

2. เตรยมแผนฝังรูปพระอาทิตย์ส่องแสงตามท่ีแสดงให้ดู : 

' ฉ ั น ^ 
สามารณรุน 
ตัวอย่างที่ค 
พกับคนใน 

ครอบครัวของฉัน 
V โดยการเป็น- > 

. ทำแถบคำต่อไปนี้เพื่อเป็นแสงที่ออกมาฉากวงกลม 

สำหรับเด็กเล็กที่อ่านไม่ได ้ท่านอาจตุ้องการหารูปหรอทำรูปที่แสดงถงคุณสมบัติเหล่านี้ ห!อแสดง 
ให้เด็กเห็นถงการเป็นคนช่วยเหสือ เชื่อฟิง มเมตตา และอ่ืน ๆ 

4. วาดรูป หรอถ่ายเอกสารรูปห้านท่ีมอยู่ตอนห้ายของคู,มอน้ีสำหรับเด็กแต่ละคน 

บทที่ 

จดประสงค์ 

การเตรียม 

ช่วยเหลอ เช่ึอทัเง 

เมตตาและรัก เค็มไปตัวยความจริง__ 

ใฟ้[อภัย ไม่เห็นแก ,ตัว 

สัสรางสันติ มความเขาใจ 
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5. เตรยมช่วยเด็ก ๆ ร้องหเอพูดคำจากเนื้อเพลง "เม่ือเราช่วยเหลอ,, (เพลงเด็ก หน้า 106) เนอเพลงนิ 
มอยู่ตอนท้ายของคู่มอน้ี 

6. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น ะ 
ก. พระคมภร์มอรมอน 
ข. ดินสอเทยนสำหรับเด็กแต่ละคน 
ค. โล่และแหวน ลสด. 
ง. สกอตเทป หรอกระดาษกาว 
จ. รูปภาพ 3-9 พระเยซู พระคริสต์ (62572; ชุดภาพพระกิตติคุณ 240) 

7. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบฑเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

การสนทนาพระคมภร์ 

โล่ แหวน 
และเร่ืองเล่า 

เชิญเด็กคนหนงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกิบเด็กๆหากท่านได้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ตัวอยางทึ่สีช่วยใหผูอื่นเรยนรู!กื่ยวกับพระเยซูคริสต์และทาตามพระองค์ 
แสดงรูปภาพ 3-9 พระเยซู พระคริสต์ ไว้ท่ีไหนลักแห่งหน่ึงในช้ีนเรยน 
ให้เด็ก ๆ ยืนขี้น ปิดตา และให้พวกเขาจับมือกันยืนเรยงแถว แลวให้ท่านจูงมือเด็กคนแรกของหัวแถว 
พาพวกเขาเดินไปรอบ ๆ ให้คอยบอกพวกเขาเพ่ือไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรอสับสน หลังจากท่ีเดินภายใน 
ห้องไปได้หลายรอบแล้ว ให้พาพวกเขาไปท่ีรูปภาพของพระเยซูคริสต์ อธิบายว่า โดยการเดินตามท่าน 
พวกเขาก็สามารถไปยังรูปภาพของพระผู้ช่วยให้รอด ได้อย่างปลอดภัย ขอให้เด็ก ๆ กลับไปน่ังท่ีน่ังของ 
ตนเอง 

• ทำไมผู้น่าจงช่วยได้ในที่ที่มืค? 
C อะไรคอการเป็นตัวอย่างท่ีค? 
อธิบายว่า การเป็นตัวอย่างท่ีคสามารถเป็นเหมือนผู้น่าท่ีน่าเราให้ปลอดภัย เหมือนกับการทำตามเสียงของ 
ผู้น่าของพวกเขาจะน่าทางให้เด็ก ๆ ไปยังรูปภาพของพระเยซูคริสต์ได้อย่างปลอดภัย การเช่ือฟิงคำของ 
ศาสดาลักวันหน่ึงก็จะสไมารถน่าพวกเขากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ได้เช่นกัน 

• ตัวอย่างที่ดิอะไรที่ได้ช่วยให้หนูเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์? 
อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า เราควรเป็นตัวอย่างท่ีคสำหรับผู้อ่ืน ให้อ่าน 3 นิไฟ 12:16 แล้ว 
สนทนากัน ชี้ให้เห็นว่า เม่ือเราได้เป็นตัวอย่างท่ีด็ให้กับผู้อ่ืน เราก็เป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดต่อผู้คน 
เพ่ือช่วยพวกเขาให้เห็นทางท่ีถูกต้องท่ีจะดำรงชวิต 
แสดงโล่ และแหวน ลสด. ขอให้เด็ก ๆ ฟิงว่า เจยันทํได้ทำอะไรเม่ือพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
คริสต์ทรงต้องการ จากเร่ืองต่อไปน้ี ะ 
"เจยันท์รักศาสนาจักรฯก่อนท่ีเขาจะเป็นสมาชิก เขาชอบทัเงคุณลุงของเขาพูดคุยเก่ียวกับพระกิตติคุณและ 
เล่าให้ฟิงว่าท่านได้เป็นคนแรกท่ีมาจากอินเดยท่ีได้เข้าร่วมกับศาสนาจักรฯในประเทศฟิจิ 
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หลังจากท่ีเขาไค้ฟิงผู้สอนศาสนา เจยันฟ้ไค้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เช้าร่วมศาสนาจักรฯ คุณพ่อคุณ 
แม่อนุญาต เจยันท์ไค้พยายามอย่างมากท่ีจะเป็นผู้สอนศาสนาให้กับครอบครัวของเขาโดยการดำรงชีวิต 
อยู่ในหลักธรรมพระกิตติคุณและโดยการเป็นตัวอย่างท่ีค 
ไม่นานคุณพ่อและน้องชายของเจยันท์ก็รับบัพติศมา แต่คุณแม่ของเขาลังเล คุณป่ของเธอเป็นพระฮินดู 
ที่สำคัญมากองค์หนึ่งของอินเคย และเธอเป็นห่วงว่าคนในครอบครัวของเธอจะว่าอย่างไรหากเธอเป็น 
สิทธิ1ชนยูคสุคท้าย เน่ึองจากตัวอย่างของลูกชายของเธอเองในท่ีสคเธอก็ไค้เข้าร่วมในศาสนาจักรฯ ค้วย 
ไวลาน้ีครอบครัวทงหมคของเจยันท์เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งทงหมคในซูวา ประเทศฟิจิ และพวกเขาไค้รูถง 
ความรักและความลุfขท่ีมาจากการรับใช้พระบิคาบนสวรรค์,, ("A Good Example," Friend, Mar. 
1 9 7 4 , p . 4 8 ) 

• เจยันทไค้เป็นตัวอย่างท่ีคให้กับครอบครัวของเขาอย่างไร? 
• มผลกระทบอะไรเกิคข้ืนกับครอบครัวของเจยันท์จากการท่ีเขาเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับครอบครัว? 

ชี้ไปที่โล,และแหวน ลสค. อธิบายว่า เม่ือเราฟ้าส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงตองการ 
ให้เราฟ้า เรากำลังฟ้าส่ิงท่ีถูกค้องและเช่ือฟิงพระบัญญัติ เม่ือเราฟ้าส่ิงเหล่าน้ี เราไค้ช่วยคนอ่ืนเกิดความ 
ค้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างชอบธรรมค้วย 

เราสามารณปีนตัวอย่างท๋ีดใหกับครอบครัวของเรา 
กิจกรรมภาพโปสเตอร์ แสดงภาพโปสเตอร์รูปพระอาทิตย์ส่องแสงไวไนท่ีท่ีสมาชิกทุกคนสามารถมองเห็นไค้ ให้อ่านประโยค 

ต่อไปนี้กับเด็ก ๆ 
วางแถบคำหรอรูปภาพไว้บนโต๊ะหรอบนพ้ืน ขอให้พวกเขาบอกถงวิธต่าง ๆ ที่เราสามารถเป็นตัวอย่าง 
ที่คสำหรับครอบครัวของเรา 

ให้เด็ก ๆ ผลัดกันเสือกแถบคำแลัวให้วางหรอติคสกอตเทปไว้ท่ีภาพน้ีนเพ่ือฟ้าเป็นรังสของควงอาทิตย์ 
ตามท่ีแสดงให้ดูน้ี ในขณะท่ีเด็กคนหน่ึงเสือกแถบคำ ให้เล่าเร่ืองท่ีสอดคล้องกับแถบคำน้ีน 
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บทที่ 39 

หลังจากท่ีไค้ติดแถบคำแต่ละแถบและไค้มการเล่าเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกันน้ันแล้ว ให้เด็ก ๆ พูดคำว่า "ฉัน 
สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดสำหรับครอบครัวของฉันโดยการเป็น "ให้เติมคำลงในช่อง 
ว่างค้วยคำหรอวลบนแถบคำ ตัวอย่างเช่น "ฉันสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคสำหรับครอบครัวของฉันโดยการ 
เป็นคนสร้างลันติ" 

เร่ืองเล่า และ เชือแง 
การสนทนา ให้เล่าเร่ืองของลไฮท่ีเดินทางออกจากเยรูซาเล็ม (ด ู1 นิไฟ 2ะ1-4) 

• ลูกๆ ของลไฮไค้รปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือลไฮไค้ขอให้พวกเขากลับไปเยรูซาเล็มเพ่ือไปเอาแผ่นทอง 
เหลอง? (ดู 1 นิไฟ 3:4-5) 

อธิบายว่า หลังจากท่ีเลมันและเลมิวเอลไค้บ่นและพูดว่า พวกเขาไม่ค้องการท่ีจะไป นิไฟไค้บอกว่าเขา 
รูสิกอย่างไร ให้อ่าน 1 นิไฟ 3:7 ออกเสยงดัง 
• นไฟไค้เป็นตัวอย่างท่ีดให้กับพ่ีชายของเขาอย่างไร? 
• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคโดยการเช่ือฟิงอย่างไร? 
ช่วยเหสือ 
อังคารเห็นคฌแม่ของเขากำลังย่งกับห้องเพื่อดูแลให้เรยบร้อยที่จะไปโบสถ์ เขาร้ว่า คุณแม่ค้องเตรยมตัว 
เองให้เสร็จ และตองใส่เส้ือผ้าให้กับห้องเล็กค้วยเช่นกัน อังคารตัดสินใจที่จะช่วยคุณแม ่เขาเข้าไปในห้อง 
ของห้องเล็กและแต่งตัวให้ห้อง คุณแม่ของเขาร้สีกชื่นใจสำหรับความช่วยเหสือของเขา เธอย้ิมและกอด 
และหอมแกมของอังคาร 
• อังคารไค้ทำอะไรที่เป็นตัวอย่างที่คให้กับครอบครัวของเขา? 

• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดโดยการเป็นคนช่วยเหลอไค้อย่างไร? 
เพลง ช่วยให้เด็กร้องหรอพูดคำจากเนื้อเพลง "เม่ือเราช่วยเหสือ" (เพลงเด็กหห้า 106) 

ความเมตตาและความรัก 
อ้อยร้สีกตื่นเค้นมากเมื่อคุณแม่ไค้นำห้องคนใหม่กลับมาห้าน เขาช่ือโหน่ง เขาไม่เหมอนเด็กทารกอ่ืน ๆ 
เขาเป็นโรคสมองอัมพาตท่ีทำให้ตัวเขากระตกและส่ํนผิคปกติ แตกไม่ทำให้อ้อยfสิกรำคาญแต่อย่างใด 
เธอรักโหน่งหมดหัวใจ เม่ือคุณแม่ของเธอย่ง อ้อยจะไกวเปลและร้องเพลงให้ห้องฟิง เม่ือโหน่งโตขน 
เธอพาเขาออกไปน่ังรถเข็นเด็กท่ีบริเวณหห้าห้าน อ้อยมักจะใส่ชุดนอนให้ห้องและอ่านนิทานให้ห้องฟิง 
จนกว่าห้องจะหลับไป 
• อ้อยเป็นตัวอย่างที่สือย่างไร? 

• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคท่ีมความรักและเมตตาในบานอย่างไร? 

ผูสรางสันต 
นภากำลังเล่นชิงช้าท่ีสนามหญ้าเม่ือห้องชายออกมาจากห้าน วิ่งมาที่ชิงช้า และตะโกนว่า "ออกมาจาก 
ชิงช้านะนภา ผมไม่เคยไค้น่ังชิงช้าเลยเพราะพ่ีจะน่ังตลอดเวลา" แทนท่ีจะโตเถยง นภาพูดว่า "ไค้เลย 
มาผลัดกันผลักให้กันเอาไหม พี่จะผลักให้ห้องก่อนนะ" 
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เน่ืองจากนภาไม่ไค้โต้เสียง เธอและน้องชายของเธอจงสนุกสนานกับการเล่นชิงช้าค้วยกัน 

• นภาเป็นตัวอย่างท่ีดให้กับน้องชายของเธออย่างไร? 

• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคในบานโดยการเป็นผู้สร้างสันติอย่างไร? 

การใหอภัย 
ใน'ขณะท่ีจักร,ไใ!โรงเรยน น้องชาย1ไค้เล่นรถยนต์'พ)งเล่น1ของเขาและ1ไค้,ทำมนหายไปหนื่งกัน เม่ือจักรร้ว่า 
เกิดอะไรข้ีน เขาไม่ไค้โกรธ แต่เขากลับช่วยน้องชายหารถกันท่ีหายน้ีน ซึ่งพวกเขาพบมันอยู่ใต้เตยง 
• จักรไค้เป็นตัวอย่างที่ดให้กับครอบครัวของเขาอย่างไร? 
• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคสำหรับครอบครัวของหนูโดยการให้อภัยอย่างไร? 
ความเขาใจ 

จันทร์เป็นไขและไม่สามารถไปงานคริสต์มาสที่โรงเรยนไค้พี่สาวของจันทร์ที่ชื่อ นี้าผี้งร้ว่า จันทร์เสียใจ 
มากเพยงใคท่ีไม่สามารถไปไค้ นํ้าผงจงเอาถงที่ใส่ขนมและถั่วมาให้เธอ นํ้าผี้งไค้เล่าให้เธอทัเงว่า งาน 
ที่โรงเรยนเป็นอย่างไรบ้าง 
• นํ้าผี้งเป็นตัวอย่างที่คให้กับครอบครัวของเธออย่างไร? 
• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดให้กับครอบครัวของหนูโดยความเช้าใจไค้อย่างไร? 

ไม่เห็นแก่ตัว 
ฌิมไค้รับเงินจากการรับจ้างทำงานในสวนของเพื่อนบ้าน เขาคิดถงครอบครัวของเขาและต้องการทำบาง 
สิ่งบางอย่างให้พวกเขาตังนั้นเขาจงแบ่งเงินส่วนหนึ่งและซื้อของให้กับครอบครัวของเขา 
• เบ้ิมเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับครอบครัวของเขาอย่างไร? 

• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดให้กับครอบครัวของหนูโดยการไม่เห็นแก่ตัวไค้อย่างไร? 

เต็มไปดวยความจริง 
กิจและกรอยู่ในร้านทำเรอของเล่นที่ทำจากเศษไม้ของคุณพ่อ แล้วกรไค้ชนกระป้องสีหก ทำให้สีไหล 
ออกมาเปีอนพ้ืน เด็กชายทงสองไค้ช่วยกันทำความสะอาดแตกยังมสีติคอยู่ท่ีพ้ืนบ้าง ไม่นานนักคุณพ่อ 
ก็กลับมา กรไค้ไปหาคุณพ่อและอธิบายว่า เกิคอะไรข้ืน 
คุณพ่อของกรไม่ชอบที่มสิเปีอนพื้นแต่เขาก็ภมิใจในตัวกร เพราะกรไค้พูคความจริงกับเขา เขาไค้เอา 
ทินเนอร์ให้กรและไค้ช่วยกันเช็ครอยสีที่พื้นนัน 
• กรเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับครอบครัวของเขาอย่างไร? 
• หนูสามารถเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับครอบครัวของหนูโคยเต็มไปค้วยความจริงไค้อย่างไร? 
• ตอนน้ีโปสเตอร์มองคูเหมอนอะไร? (พระอาทิตย์กำลังส่องแสง) 

อธิบายว่า ตัวอย่างที่คก็เหมอนกับควงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสง พวกเขาจะส่องแสงให้กับผู้อ่ืนและจะทำ 
ให้ผู้อ่ืนเห็นทางท่ีถูกต้อง 
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บทที่ 39 

สรป 
แสดงประจักษ์พยานของท่านถงความสำคัญของการเป็นตัวอย่างท่ีคสำหรับครอบครัวของท่าน ท่านอาจ 
ต้องการแบ่งปีนประสบการณ์ส่วนตัวถงตัวอย่างที่คของใครสักคนหนึ่งซึ่งตัวอย่างนั้นได้ช่วยท่าน 
ให้เด็ก ๆ ระบายสิรูปห้าน "ฉันสามารถเป็นตัวอย่างท่ีค,, ของพวกเขา แล้วให้วาดรูปสมาชิก ของครอบ-
ครัวในห้านน้ัน ขอให้พวกเขาวาดตัวเขาเองกำลังทำบางส่ิงบางอย่างท่ีพวกเขาสามารถทำได้ไนสัปดาห์น 
ที่จะเป็นตัวอย่างที่คให้กับครอบครัวของพวกเขา 

ขอให้เด็กๆเสือกส่ิงหน่ึงท่ีพวกเขาสามารถทำได้สำหรับครอบครัวของพวกเขาก่อนท่ีพวกเขาจะเข้านอน 
คนน้ี 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอนปิด 

กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ีนเรยนของท่านท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่าน้ี 
ในบทเรยน หเอใช้เพื่อทบทวน หรอเพ่ือสรุปก็ได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู" 
1. ทำหุ่นกระบอกอย่างง่าย ๆ จากอุงเห้าหรอถงกระดาษสำหรับเด็กๆ ท่านอาจต้องการใช้โตะของชัน 

เรยนเป็นเวท การใช้หุ่นกระบอกช่วยให้เด็ก ๆ ได้แสดงบทบาทสมมุติถงการเป็นตัวอย่างท่ีคให้กับ 
ครอบครัวของพวกเขาได้อย่างดในด้านต่างๆ ทงแปดด้านตามบทเรยนน้ี 

2. รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลง,,ทำอย่างท่ีฉันทำ" ("DoAsImDoing" Children'sSongbook, p. 276) 
ในขณะเคยวกันก็ให้ทำท่าทางท่ีเหมาะสม เช่นกวาดห้าน เดินไปโบสถ์ หรอการจับมอทักทายกับ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอธิการ 

ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
ถ้าฉันยกมอขื้นหรอลง 
ถ้าฉันทำเร็ว ๆ หรอช้า 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
ทำอย่างที่ฉันทำ 
ทำตาม ทำตามฉัน! 
(Copyright © 1963 by D.c. Heath and Company. Used by permission) 
บอกเด็ก ๆ ว่า เม่ือคนอ่ืนเห็นตัวอย่างท่ีคของเรา พวกเขาจะต้องการทำตามส่ิงท่ีเราทำ 

3. ขอให้เด็ก ๆ หลับตาในขณะท่ีท่านวางบางส่ิงบางอย่างไว้บนตักของพวกเขา วางรูปไว้บนตักของ 
เด็กแต่ละคนแล้วขอให้พวกเขาเปิดตาและผลัดกันแสดงรูปภาพและบอกว่า ผู้คนในรูปภาพได้เป็น 
ตัวอย่างที่คอย่างไร ท่านอาจต้องการใช้รูปภาพ 3-13, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, และรูป 
ภาพ 3-59 จากซองใส่รปภาพสำหรับช้ันเรยนน้ี 

ประจักษ์พย่านของคร 

กิจกรรมศิลปะ 
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ฉันสามารถุเป็น 
ตัวอย่างที่ดีได้ 



พระเยซูคริสุต์ทรงทำให้เปนไปได' 
สำหรับเราที่จะมีชีวิตนิรันดร 
(เทศกาลอีสเตอร) 

บทที่ 

ร}ดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า เน่ืองจากความรักของพระเยซูคริสต์ท่ีทรงมต่อเรา พระองค์ทรงทำให้เป็นไป 
ไค้สำหรับเราท่ีจะมชิวิตนิรันคร์ 

การเตรียม 1. ศกษาพระคํมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนค้วย มาระโก 10:13-16 เร่ืองราวการส้ินพระชนม์ 
ของพระเยซูคริสต์และการแนคนพระชนม์ท่ีพบในลูกาบทท่ี 23 และบทท่ี 24 และเร่ืองราวการ 
เสด็จเย่ียมผู้คนชาวนิไฟของพระเยซูคริสต์ตามท่ีพบใน 3 นิไฟ 11 

2. เตรยมแถบคำท่ีเขยนข้อความว่า อมตะ 

3. เขยนช่ือเด็กแต่ละคนไว้บนกระคาษคนละแผ่น 
4. เตรยมสอนเด็ก ๆ ให้รองหรอพูดคำจากเน้ือเพลงในเพลง "พระเยซูทรงฟืน" (เพลงเด็กหนา 42) 
5. อปกรณการสอนท่ีจำเป็น: 

ก. พระคัมภร์ไบเบิลและพระคัมภร์มอรมอน 
ข. ลูกบอลที่น่ม ๆ หรอถงถ่ัว 
ค. สกอตเทป 
ง. ถงมอ 
จ. รูปภาพ 3-71 การตรงกางเขน (62505; ชุดภาพพระกิตติคุณ 230); รูปภาพ 3-15 พระเยซูคริสต์ 

ทรงyเนคนพระชนม์ (62187; ชุดภาพพระกิตติคุณ 239); รูปภาพ 3-72 พระเยซูคริสต์ทรง 
ปรากฏต่อชาวนิไฟ (62047; ชุดภาพพระกิตติคุณ 315); รูปภาพ 3-56 พระคริสต์และเด็ก ๆ 
(62467; ชุดภาพพระกิตติคุณ 216); รูปภาพ 3-17 พระเยซูคริสต์ทรงกำลังสอนในซกโลก 
ตะวันตก (62380; ชุดภาพพระกิตติคุณ 316); รูปภาพ 3-73 ซามูเอลชาวเลมันบนกำแพง 
(62370; ชุดภาพพระกิตติคุณ 314); รูปภาพ 3-74 การฝืงพระศพของพระเยซู (62180; ชุด 
ภาพพระกิตติคุณ 231); และรูปภาพ 3-75 ผู้หญิงที่หลุมฝืงศพ 

6. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านค้องการใช้ 
ขอแนะนำในการ 
ดำเนินบทเรียน เชิญเด็กคนหน่ืงให้สวดอ้อนวอนเปิด 

ติดตามผลกับเด็ก ๆ หากท่านไค้มอบหมายให้พวกเขาทำบางส่ิงบางอย่างในระหว่างสัปคาห้ท่ีผ่านมา 

เน่ืองจากพระเยซูคริสต์ทรงรักเราพระองค์จึงทรงช่วยเรา 
กิจกรรมกระค้น บอกสมาชิกของช้ันเรยนว่า พระเยซูคริสต์ทรงรักเด็ก ๆ บอกพวกเขาว่า พระองค์จะทรงยินคและมความ 
ความสนใจ สขมากเพยงใคท่ีจะทราบว่าพวกเขาอยู่ในช้ันเรยนปฐมวัยในเช้าวันอสเตอร์น้ี 
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เร่ืองจากพระคมภร์ 

การสนทนา 

เร่ืองจากพระคมภร์ 
และรปภาพ 

แสดงรูปภาพ 3-15 พระเยซูคริสต์ทรงฟินสืนพระชนม์ ไว'บนฝาผนัง หรอบนกระคาน หรอท่ีอ่ืน ๆ 

อธิบายว่า ท่านไค้เขิยนชื่อของพวกเขาแต่ละคนไว้บนกระดาษคนละแผ่น และท่านตองการให้พวกเขา 
ออกมาทละคนท่ีจะติคช่ือของพวกเขาให้ใกล้กับรูปภาพของพระเยซู ในขณะท่ีเด็กแต่ละคนไค้ผลัดกัน 
ออกมาติด ให้ท่านพูดกับเขาว่า "พระเยซูทรงรัก (พูดช่ือเด็กคนน้ัน)" 

ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีท่ีพบในมาระโก 1 0 : 1 3 - 1 6 โดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 

เม่ือพระเยซูคริสต์ประทับอยู่บนโลกน้ี คุณแม่บางคนไค้นำลูกเล็ก ๆ ของพวกเธอมาหาพระองค์ พวกเธอ 
หวังว่า พระองค์จะประทานพรให้กับเด็กแต่ละคนน้ัน เพ่ือนของพระเยซูทรงต้องการให้พระองค์ไค้ทรง 
ฟักผ่อน และพวกเขาจงไค้ขอให้คุณแม่เหล่าน้ันพาลูก ๆ ของพวกเธอออกไปไม่ให้รบกวนพระองค์ 
เม่ือพระเยซูทรงไค้ยินคำพูดของเพ่ือน ๆ พระองค์ทรงกล่าวว่า "จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เขามาหาเรา อย่า 
ห้ามเขาเลย" หรอพูคอกอย่างหน่ึงก็คอ พระองค์ทรงตรัสว่า "ให้เด็ก ๆ เช้ามาหาเรา อย่าให้พวกเขาออก 
ไปเรารักเด็ก ๆ " แล้วพระองค์ทรงโอบกอคเด็กแต่ละคนแล้วให้พรพวกเขา 

ชูรูปภาพ 3-56 พระคริสต์กับเด็ก ๆ ชูขื้นให้ใกล้กับเด็ก ๆ พอท่ีพวกเขาจะเห็นไค้ชัดเจนและร้สิกถง 
พระวิญญาณจากรูปภาพน้ัน ให้ถามคำถามต่อไปน้ีเพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ รูสิกถงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซู 
คริสต์ทรงมสำหรับพวกเขา 
• หนูคิคว่า เด็ก ๆ รูสีกอย่างไร? 

• หากหนูอยู่ท่ีน่ัน หนูจะต้องการให้พระเยซูคริสต์ตรัสอะไรกับหนู? 
• หากหนูไค้อยู่ท่ีน่ันกับพระเยซูคริสต์เหมอนเด็กเหล่าน้ีนหนูจะพูคอะไรกับพระองค์? 
• การท่ีหนูร้สิกว่า พระเยซูทรงรักหนูอย่างท่ีพระองค์ทรงรักเด็ก ๆ เหล่าน้ีน้ัน ทำให้หนูร้สิกอย่างไร? 

พระ!ยซูคริสต์ทรงส้ินพระชนม์!พ่ือ!รา 
ชูรูปภาพ และอธิบายว่า โคยการอ่านพระกัมภรไบเบิลและพระคัมภิร์มอรมอนเราสามารถเรียนรัถงส่ิงท่ี 
พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพ่ือช่วยเรา ให้เล่าเรื่องต่อไปนี้โคยใช้คำพูคของท่าน ะ 
พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในโลกน้ีนานมาแล้วพระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระองค์มายังโลกน้ีเพ่ือช่วย 
คุณพ่อและคุณแม่และเด็กชายเด็กหญิงให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง พระองค์ทรงประทับอยู่ในประเทศท่ีเรียกว่า 
อิสราเอล 
พระเยซูทรงรักผู้คนทุกคน คนบางคนเป็นคนช่ัวร้ายและไม่ชอบพระองค์ พวกเขาไค้ตรีงพระองค์ไว้บน 
กางเขน 
แสดงรูปภาพ 3-71 การตรีงกางเขน 

พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานและทรงส้ินพระชนม์ ผู้คนที่รักพระองค์เศร้าโศกเสียใจมาก พวกเขา 
ไค้นำเอาพระศพของพระองค์ออกจากกางเขนและฟันผ้าสีขาวที่สวยงามไว้ พวกเขาเอาพระศพของ 
พระองค์ไปไว้ท่ีหลุมฝืงศพ หลุมฝืงศพรลักษณะเป็นเหมอนธุโมงค์ท่ีท่ีสำหรับฝืงคนตาย พวกเขาค่อย ๆ 
วางพระศพของพระองค์ลง 
แสดงรูปภาพ 3-74 การฝืงพระศพของพระเยซู 
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บทที่ 39 

การสนทนา 
บนกระคาน 

การสาธิต แลร 
การสนทนา 

จาทน่ันเพ่ือนๆของพระเยซูคริสต์ก็ไค้ป็คปากอุโมงค์น่ันโคยการกล้ิงหินก้อน,ใVIญ่ท่ีอยู่หน้าประดูอุโมงค์ 
นื้นมาปีคไว' 
เพ่ือน ๆ ของพระเยซูคริสต์ไม่เข้าใจว่า พระองค์จะทรงฟืนคนพระชนม์อกครงหน่ึง ทหารส่วนหน่ึงไค้ 
มาเฝืาหลุมทิทเก็บพระศพน่ัน ในวันท่ีสามหลังจากท่ีพระองค์ทรงส้ินพระชนม์ ก่อนที่พระอาทิตย์จะขี้น 
เทพไค้มากส้ิงหินออกจากประดู พระศพของพระองค์ไม่ไค้อยู่ท่ีน่ัน ทหารกลัวมากจนถงขนาคท่ีพวกเขา 
ขยับตัวไม่ไค้อยู่ครู่หน่ึงแต่ทันทิท่ีพวกเขาสามารถขยับตัวไค้พวกเขาก็ไค้พากันว่ิงหนไป 
แสคงรูปภาพ 3-75 ผู้หญิงที่หลุมตงศพ 

ในเช้าวันเคยวกันน่ันผู้หญิงกลุ่มหน่ึงไค้มาท่ีหลุมฝืงศพ พวกเธอรักพระเยซูคริสต์และไค้มาเพ่ือท่ีจะ 
นำเครื่องหอมมาโรยที่พระศพของพระองค์ตามที่ผู้คนในสมัยนั่นปฏิบัติกันพวกเฐอเห็นก้อนหินไม่ไค้อยู่ 
ที่ปากประดูอุโมงค์จงไค้เช้าไปข้างในและไค้เห็นเทพในชคขาวและพวกเธอมความกลัวเทพไค้กล่าวว่ๅ 
"อย่ากลัวเลย พระองค์ไม่ไค้ทรงอยู่ท่ีน่ึ พระองค์ทรงเป็นข้ืนมาแลว" 
ชี้ไปที่รูปภาพการฟืนคนพระชนม์ของพระคริสต์ 

• หนูคิคว่า เพื่อน ๆ ของพระเยซูคริสต์จะรูสิกอย่างไรเม่ือพวกเขาพบว่า พระองค์ทรงฟืนคนพระชนม์? 

อธิบายว่า เม่ือพระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์ พระองค์ไค้รับพระวรกายซ่ึงรวมกับวิญญาณอิกครงหน่ึงแต่ 
พระวรกายไค้เปล่ียนแปลงไป 
ติคแถบคำข้อความ อมตะ 

• อมตะ หมายความว่าอย่างไร? 

อธิบายว่า พระวรกายของพระผู้ช่วยให้รอคไค้กลายเป็นร่างกายท่ีเป็นอมตะ พระวรกายทรงเปล่ียนไป 
เพ่ือท่ีจะไม่ตายอิกแต่จะมชวิตตลอคไป 
บอกเด็ก ๆ ว่า เม่ือพระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์ พระองค์ไค้ทรงกลายเป็นอมตะ และทำให้เป็นไปไค้ 
สำหรับเราทุกคนค้วยที่จะฟืนคนชวิตและกลายเป็นอมตะ ซึ่งนี้หมายความว่า หลังจากท่ีเราไค้ฟืนคนชวิต 
เราจะไม่ตายอิก เราสามารถมชวิตอยู่กับครอบครัวของเราตลอคไป 

แสคงมือท่ียังไม,ไค้ไส่ถงมือของท่านให้เด็ก ๆ ดู และบอกพวกเขาว่า เม่ือเราอยู่กับพระบิคาบนสวรรค์ 
ก่อนที่เราจะมาเกิคเราอยู่ในสภาพที่เรยกว่า เป็นวิญญาณ เราสามารถเคล่ือนไหวไค้ (ให้ขเยับมือท่ีแสคง 
ให้เด็กดูน่ันไปมา)เราสามารถคิคและเรยนรู้ไค้ 

เม่ือวิญญาณของเราไค้มาอยู่ในโลกน้ี เราไค้รับร่างกายทางโลก (เอาถูงมือสวมใส่มือข้างท่ีแสคงน่ัน) 
เราก็ยังสามารถเคล่ือนไหวไค้ (เคล่ือนไหวมือท่ีอยู่ในลุงน่ัน) เราสามารถคิคและเรยน!ไค้ แต่พระบิคา 
บนสวรรค์ทรงประทานร่างกายท่ีประเสริฐให้กับเราท่ีจะดูแลเอาใจใส่ 
เมื่อเราตาย วิญญาณจะแยกจากร่างกาย (เอาถูงมือออก) ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวค้วยตนเองไค้ 
(ช้ีไปท่ีถงมือ)แต่วิญญาณยังสามารถเคล่ือนไหวค้วยตนเองไค้ 

เม่ือเราฟืนคนชวิต ร่างกายของเราจะถูกทำให้สมบูรณและร่างกายนั่นก็จะรวมกับวิญญาณอิกครงหนึ่ง 
(ใส่ลุงมือข้างน่ันอิกครง) หลังจากท่ีเราไคฟืนคนชวิต เราจะไม,ตายอิก นั่นหมายความว่า วิญญาณและ 
ร่างกายไม่สามารถแยกจากกันไค้ 
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เน้นว่า เน่ืองจากพระเยซูคริสต์ทรงรักเราแต่ละคนมาก พระองค์จงยอมส้ินพระชนม์เพ่ือเรา พระเยซูทรง 
เป็นบุคคลแรกท่ีฟืนคนชวิต เน่ืองจากส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระฟ้าเพ่ือเรา เราจะฟืนคนชวิตและอาจจะได้อยู่ 
กับพระบิดาบนสวรรค์อกครงหนื่ง เม่ือเราคิดถงเร่ืองเทศกาลอสเตอร์เราควรคิคถงอสเตอร์แรกและระลก 
ถงความรักท่ีพระเยซูคริสต์ทรงมสำหรับเราทุกคน พระองค์ทรงประทานพระชนม์ของพระองค์เพ่ือเรา 
พระองค์,ทรง'ฟืนคนพระ1ชนม์ ในเวลาน้ีพระองค์,ทรงประทับอยู่บนสวรรค์กับพระบิดาบนสวรรค์ 

ชี้ให้เห็นว่า การฟืนคนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์น้ีนเป็นเหตุการณ์ท่ีพิเศษสุดซ่ึงในแต่ละปีเราจะฉลอง 
เทศกาลน้ีเพ่ือแสดงต่อพระองค์ว่า เรากตัญญสักเพยงใดสำหรับส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระฟ้าเพ่ือเรา 

กิจกรรม โยนลูกบอลน่ิม ๆ หรอถูงถ่ัวไปให้เด็กทละคนเพ่ือให้เด็กแต่ละคนได้มโอกาสเล่าบางส่ิงบางอย่างท่ีพวก 
เขาจำได้เก่ียวกับเร่ืองอสเตอร์ 

พระเยซูคริสต์เสด็จ!ย่ืยมชาวนึไฟหลังจากการส์นคนพระชนม์ของพระองค์ 
เร่ืองจากพระคมภร์ บอกเด็ก ๆ ว่า เรารูว่า พระเยซูทรงฟืนคนพระชนม์เพราะพระคัมภร์ได้บอกเราว่า อัครสาวกของพระองค์ 
และรูปภาพ หลายคนได้เห็นพระองค์หลังจากท่ีพระองค์ทรงฟืนสืนพระชนม์ 

อธิบายว่า ชาวนิไฟและชาวเลมันท่ีชอบธรรมท่ีอาศัยอยู่ในอเมริกาได้เห็นพระเยซูคริสต์ และพระคัมภิร์ 
มอรมอนได้บอกเราถงการเสด็จไปเย่ียมของพระองค์หลังจากท่ีพระองค์ทรงฟืนคนพระชนม์ในเยรูซาเล็ม 
พระเยซูได้เสด็จเย่ียมผู้คนเหล่าน้ี พวกเขามโอกาสเห็นพระองค์ ได้ยินพระองค์ตรัส และได้สัมผัสกับ 
พระองค์ 
อธิบายว่า ศาสดาได้บอกชาวนิไฟเป็นเวลาหลายปีมาแล้วว่า สักวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเยี่ยม 
พวกเขา 
แสดงรูปภาพ 3-73 ซามูเอล ชาวเลมันบนกำแพง 

อธิบายว่า ศาสดาท่ีช่ือซามูเอลเป็นชาวเลมัน ซึ่งมชวิตอยู่สองสามปีก่อนที่พระเยซูจะประสูติได้บอกผู้คน 
ว่า พวกเขาจะรูได้อย่างไรว่า เม่ือไรพระเยซูจะถูกตรงกางเขนและทรงฟืนคนพระชนม์ในเยรูซาเล็ม เขา 
ได้อธิบายว่า เม่ือพระเยชส้ินพระชนม์ จะมความมืดย่ิงนักปกคลุมท่ัวแผ่นดิน ซึ่งจะมืดอยู่เป็นเวลาสามวัน 
จนกว่า พระองค์จะทรงฟืนคนพระชนม์ 
บอกเด็ก ๆ ว่า คำพยากรณ์ของซามูเอลศาสดาชาวเลมันได้เป็นความจริงแล้ว เม่ือพระเยซูคริสต์ ได้สิน 
พระชนม์ในเยรูซาเล็ม ความมืคท่ีย่ิงใหญ่ได้ปกคลุมท่ัวท่ังแผ่นดินของทวปอเมริกา คนช่ัวรายถูกฟ้าลาย 
และคนชอบธรรมจำนวนมากมายได้มารวมกันเพ่ือสนทนากันว่าได้เกิดอะไรขนและว่า พวกเขาควรฟ้า 
อะไร ในขณะท่ีพวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่น้ีนทันใคน้ีนพวกเขาก็ได้ยินเสียงประหน่ึงดังมาจากสวรรค์ มัน 
เป็นเสียงท่ีน่มนวล เสียงแห่งความรัก ขอให้เด็ก ๆ ฟืงว่าเสียงนี้นพูคอะไร ช่วยเด็ก ๆ ให้อ่าน 3 นิไฟ 
11:7 หเอท่านอาจอ่านด้วยตนเองก็ได้ 
• ใครเป็นคนพูด? (พระบิดาบนสวรรค์) 

อธิบายว่า ผู้คนได้มองขื้นไปและเห็นชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีขาวได้ลงมาจากสวรรค์ พวกเขาคิดว่า 
พวกเขาเห็นเทพ 
แสดงรูปภาพ 3-72 พระเยซูคริสต์ทรงปรากฎต่อชาวนิไฟ 
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บทที่ 39 

• จริง ๆ แล้วคนท่ีลงมาจากสวรรค์เป็นใคร? (พระเยซู) 

ให้อ่าน 3 นิไฟ ทะ9-10 อธิบายว่า เม่ือพระเยซูคริสต์ไค้ทรงบอกผู้คนว่า พระองค์เป็นผู้ไค พวกเขา 
ก็ระลกขื้นมาไค้ถงคำที่ศาสดาไค้พูดไว้ว่า พระองค์จะเสค็จมาเย่ียมพวกเขา พวกเขามความสุข พระองค์ไค้ 
เชิญผู้คนให้เข้ามาและสัมผัสรอยตะปูท่ีพระหัตถ์และพระบาทและรอยบาคแผลท่ีพระปรัศว์ของพ^ะองค์ 
พระองค์ทรงกระทำเช่นน้ีเพราะพระองค์ทรงค้องการให้พวกเขาเข้าใจว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยซูองค์ 
เคยวกับท่ีไค้ถูกตรงกางเขนและว่า พระองค์ไค้ทรงฟืนคนพระชนม์แล้ว 
แสคงรูปภาพ 3-17 พระเยซูทรงกำลังสอนในซิกโลกตะวันตก 

• หนูคิดว่า ผู้คนร้สิกอย่างไรที่จะไค้อยู่กับพระเยซูคริสต์? 
อธิบายว่า ผู้คนไค้เต็มไปค้วยความกตัญญและความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อพระผู้ช่วย ทำให้พวกเขาโห่รอง 
''โฮซานนา! ขอพระนามของพระผู้เป็นเจาสูงสุคทรงพระสิริโรจนาเถิด'' (3 นิไฟ 11:17) พวกเขาไค้ทรุค 
ลงคุกเข่าและถวายนมัสการแค่พระองค์ 
อธิบายว่า พระเยซูคริสต์ทรงมความรักอย่างมากต่อผู้คนเหล่าน้ีทำให้พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขานาน 
ขื้นและทรงรักษาคนป่วย ให้พรเด็ก ๆ และสอนพวกเขา พระคัมภร์มอรมอนไค้บอกเราว่า ไม่เคยมผู้คน 
พวกใดท่ีจะมความสุขย่ิงกว่าผู้คนเหล่าน้ี 

เพลง ช่วยเด็ก ๆ ให้ร้องหรอพูดเน้ือเพลง "พระเยซูทรงฟืน" (เพลงเด็กหน้า 42) 
พระเยซูทรงฟืน 
ทรงคนชวา 
ใจเราสุขหนา 
ทรงชนม์อกครา 
ยามอสเตอร์ 
เรามาร้องสรรเสริญพระองค์ 
พระเยซูทรงฟืน 
ผู้ช่วยของเรา 
พระเยซูทรงฟืน 
ผู้ช่วยของเรา 
สรป 

ประจักษ์พยานของครู แสดงประจักษ์พยานและแสดงความรักและความกตัญญของท่านท่ีมต่อพระเยซูคริสต์สำหรับความรักท่ี 
พระองค์ทรงรักพวกเรามากพอท่ีทรงทำให้เป็นไปไค้สำหรับเราท่ีจะฟืนคนชวิตและไค้รับร่างกายนิรันดร์ 

ขอให้เด็ก ๆ กลับไปบ้านแล้วเล่าเร่ืองให้ครอบครัวของพวกเขาฟิงถิงเร่ืองท่ีพระผู้ช่วยให้รอคไค้ทรง 
กระทำเพ่ือให้การมร่างกายนิรันคร์เป็นไปไค้สำหรับเรา 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคออนวอนปิด 
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กิจกรรมเสริม เสือกกิจกรรมเสริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุคสำหรับช้ันเริยนของท่าน ท่านอาจใช้กิจกรรมเหล่านี้ 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน หรอเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะน่าเพิ่มเติมให้ดู "เวลาช้ันเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. เตรยมถ่ายเอกสไรท่ีจะแจกให้เด็กแต่ละคน "วงจรความรักของพระเยซูคริสต์,, ซึ่งมอยู่ในตอนห้ายของ 
บทเรยนน้ี 
แจกเอกสารแจกน้ี พรอมดินสอ หรอดินสอเทืยนให้กับเด็กแต่ละคน ให้พวกเขาเขยน หรอช่วย 
พวกเขาเขิยนช่ือของพวกเขาบนกระดาษทางค้านขวามุมบนของกระดาษ 

อ่านช้อความที่อยู่รอบ ๆ วงกลมน้ีนกับเด็ก ๆ ให้พวกเขาวาดรูปตัวเขาเองในวงกลม เขยนคำว่า 
"พระเย,!คริสต์ทรงรักฉัน,, บนกระคาน แล้วให้เด็ก ๆ เขยนช้อความน้ีบนกระดาษของพวกเขาท่ีใต้ 
วงกลมนน 

2. ให้เด็ก ๆ ยนข้ีนแล้วทำกิจกรรมแสดงท่าทางกับท่าน 

นี่คอที่ที่พระเยซูทรงถูกวางไว้ (ชี ้) 
คู ก้อนหินไค้ถูกกลิ้งออกไป! (ช้ีอกครงหน่ึง) 
ก้มลง (ก้มลง) 
มองคูขางใน (เอามือป้องตา) 
พระองคํไม่ไค้อยู่ท่ีน่ี! (ยนขน) 
พระเยซูทรงฟืน! 
จงยินคเถิด! (ปรบมือเบา ๆ) 

248 



249 



จดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจถงความสำคัญของการประสูติของพระเยซูคริสต์ 

การเตรึยม 1. ศกษาพระคัมภร์ต่อไปน้ีโคยมการสวดอ้อนวอนดวย ฮลามัน 14; 3 นิไฟ 1; และลูกา 2 เตรยมอ่าน 
ฮลามัน 14:5; 3 นิไฟ 1:13, 21; และลูกา 2:9-15 

2. เตรยมถ่ายเอกสารรปคาวปริศนาเพ่ือแจกให้เด็กแต่ละคนตามท่ีมอยู่ตอนห้ายของบทเรยนน้ี ตัครูป 
ปริศนาน้ีออกเป็นชน ๆ แล้วกลคไว้ต้วยกัน หรอใส่ซองไว้เป็นชุค ๆ สำหรับเด็กแต่ละคน 

3. เตรยมสอนเด็กๆให้รองหเอใ5เคคำจากเนี้อเพลง,,คาวส่องประกาย"(เพลงเด็กหห้า 24) และเพลง 
"ราตรสงิค ราตรสวัสค', (เพลงสวด ที่ 115) 

4. อปกรณ์การสอนท่ีจำเป็น: 
ก. พระคัมภรไบเบิล และพระคัมภร์มอรมอน 
ข. ภาพตัดต่อไปน้ี การประสูติของพระเยซูคริสต์ (ภาพตัค 3-11) คนเลยงแกะ (ภาพตัค 3-12) เทพ 

(ภาพตัค 3-5) และชาวนิไฟกับควงคาว (ภาพตัค 3-13) 
ค. กระคาษสีสำหรับเด็กคนละแผ่น 
ง. กาว 
จ. รูปภาพ 3-73 ซามูเอลชาวเลมันบนกำแพง (62370; ชุคภาพพระกิตติคุณ 314) 

5. เตรยมส่ิงจำเป็นอย่างอ่ืนสำหรับกิจกรรมเสริมท่ีท่านต้องการใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนเปิด 
ติคตามผลกับเด็กๆหากท่านไต้มอบหมายให้พวกเขาทำบางสิ่งบางอย่างในระหว่างสัปคาห์ที่ผ่านมา 
การประสูติของพระเยซูคริสต์ไดประกาศโดยเทพ 

• หนูเคยรอคอยบางส่ิงบางอย่างท่ีพิเศษท่ีจะเกิคข้ีนไหม? 
• สิ่งที่รอคอยนี้นคออะไร? (คำตอบของเด็ก ๆ อาจรวมถง การเกิดของห้องคนใหม่ การไปเย่ียมคุณป่ 

วันคล้ายวันเกิด การบัพติศมาของพวกเขา และอ่ืน ๆ) 
• มันดูเหมือนนานเหลอเกินไหมที่จะรอคอย? 

• หนูเสิกอย่างไรหากในท่ีสุคมันก็ไต้เกิดข้ืนจริง ๆ? 

ให้โอกาสเด็ก ๆ ที่จะไต้แบ่ง!]นประสบการณ์และแสคงความรูสิกตื่นเต้นที่สิ่งนี้นไดเกิคขี้น ท่านอาจ 
ต้องการแบ่งปีนเหตุการณ์ที่ท่านรอคอยกับพวกเขาต้วย 
อธิบายว่า นับตั้งแต่เวลาของอาต้ม พระบิดาบนสวรรค์ของเราไต้ทรงสัญญาว่า เหตุการณ์ท่ีสำคัญจะ 

บทที่ 

ขอแนะ1mในการ 
ดำเนินบทเริยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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พระเยซูคริสต์ประสูติบนโลก 
" (เทศกาลคริสต์มาส) 



เกิดข้ีน พระองค์ทรงสัญญาว่า จะทรงส่งพระบุตรมายังโลกน้ีผู้จะทรงเป็นผู้ช่วยโลกน้ี ผู้คนที่ชอบธรรม 
รอคอยอย่างจดจ่อท่ีเหตุการณ์อันย่ิงใหญ่น้ีจะเกิดข้ืน พวกเขา!ว่า พระบิดาบนสวรรค์จะทรงรักษาสัญญา 
ของพระองค์พวกเขารอคอยการประสูติของพระเยซู 

พระคัมภิร์ และ แสดงภาพตัดการประสูติของพระเยซู ขอให้เด็ก ๆ เล่าว่า พวกเขารูอะไรเก่ียวกับเร่ืองการประสูติของ 
เร่ืองจากภาพตัด พระเยซูคริสต์ช่วยเด็กแต่ละคนให้มส่วนเล่าบางตอนของเร่ืองน้ี 

• ใครอยู่ในทุ่งหญ้าใกล้เมืองเบธเลแมในสืนน้ีน? (คนเลี้ยงแกะ ที่กำลังเฝืาแกะของพวกเขาอยู่) 
แสดงภาพตัดคนเล้ียงแกะ 
อธิบายว่า ในคนน้ีนพระเยซูประสูติ เทพไค้มาปรากฏต่อคนเล้ียงแกะท่ีถ่อมใจเหล่านและบอกพวกเขา 
ถงข่าวท่ีสำคัญท่ีว่า พระเยซูประสูติแล้ว 
แสดงภาพตัดของเทพ 

• คนเลี้ยงแกะ!สิกอย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นเทพ? (คนเล้ียงแกะตกใจมากเม่ือเทพไค้มาปรากฎต่อ 
พวกเขา) 

บอกเด็ก ๆ ว่า คนเล้ียงแกะไม่เข้าใจว่า เทพมข่าวอะไรท่ีสำคัญมากเช่นน้ีนสำหรับพวกเขา ให้อ่าน ลูกา 
2:9-15 ให้พวกเขาหัเงเพ่ือดูว่า เกิดอะไร'ขน 
• หนูคิดว่าคนเล้ียงแกะรูสิกอย่างไรเม่ือพวกเขาไค้ยินข่าวเก่ียวกับการประสูติของพระเยซู? 
• คนเล้ียงแกะทำอะไรเพ่ือแสดงว่า พวกเขามความยินคเก่ียวกับการประสูติของพระเยซู? (พวกเขาไป 

หาทารกเยซูในเมองเบธเลเฮ็ม) 
อธิบายว่า เน่ืองจากเทพไค้มาปรากฎต่อคนเล้ียงแกะเพ่ือบอกพวกเขาเก่ียวกับการประสูติของพระเยซู 
คริสต์ พวกเขา!ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์และการประสูติของพระองค์เป็นส่ิง 
ที่สำคัญ 

เพลง เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ !สิกถงความสุขและความปีติยินคของการประสูติของพระเยซู ช่วยพวกเขารองหรอ 
พูดเนี้อเพลง ''ดาวส่องประกาย,, (เพลงเด็ก หน้า 24) 

คาวส่องประกายในคนมืดมิคและหนาวส่ัน 
คนเล้ียงแกะฝืนพวกเขาพลันไค้ยิน 
เทพท่านประกาศข่าวย่ิงใหญ่ 
บนเขาน้ีน โอ เสิยงเพลง 
คงระฆังกังวาน 
เข้ามาสู่กาลคริสต์มาส 
นำพาเราไค้ยนเสียงร้องเรยบนิ่ม 
เราเห็นความแจ่มกระจ่างพร่างพราว 
ของคาวคริสต์มาสอันสุกใส 
ซึ่งนำทางให้นักปราชญเดินทาง 
ผ่านทะเลทรายมืดแสนไกล 
ส่องแสงสุกใสแห่งความรัก 
ที่ส่องแสงแพรวพราวไปในนภา 
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ค้วยดวงคาวคริสต์มาสนำเรา 
("Stars Were Gleaming" by Nancy Byrd Turner from Hymns for Primary Worship. Used by 
permission of John Knox Press.) 

หลังจากท่ีไค้ร้องหรอพูดเน้ือเพลงน้ีแล้ว อธิบายว่า ไม่เพยงแค,คนเล้ียงแกะเท่าน้ืนท่ีไค้รับข่าวเก่ียวกับ 
การประสูติของพระเยซูแต่ชาวนํไฟและชาวเลมันในทวปอเมริกาก็ไค้รับข่าวน้ีค้วย 
การประสูติของพระเยซูคริสต์ไดรับการประกาศในทวปอเมริกา 

รูปภาพ พระคัมภร์ อธิบายว่า ตลอดทงพระคัมภร์มอรมอนศาสดาไค้พูดถงและไค้รอคอยการประสูติของพระเยซูคริสต์สมาชิก 
และเรื่องเล่า ของศาสนาจิกรฯรอคอยอยำงจคจ่อต่อการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอค และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับเร่ืองน้ี 

เป็นเวลาหลายปี ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีกับเด็ก ๆ โดยใช้คำพูดของท่านเอง ะ 
ห้าปีก่อนการประสูติของพระเยซูศาสดาที่ชื่อซามูเอลซึ่งไค้รับการเรยกจากพระเจ้าให้เตรยมผู้คนสำหรับ 
การประสูติของพระเยซู เขาค้องเตอนผู้คนให้กลับใจและเช่ือในพระผู้ช่วยให้รอด ซามูเอลเป็นชาวเลมัน 
ชาวนิไฟเป็นคนช่ัวร้ายและไม่ฟิง พวกเขาโกรธซามูเอลและไค้จับเขาโยนออกไปนอกเมือง แต่พระสูร-
เสํยงของพระเจ้าไค้มาถงซามูเอลและทรงบอกให้เขากลับเข้าไปในเมืองอีกครงหน่ึง เขาปีนข้ามกำแพง 
เมืองอย่างกลาหาญและบอกผู้คนให้กลับใจและเตรยมตัวของพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสูติมาของ 
พระเยซูคริสต์ 
แสดงรูปภาพ 3-73 ซามูเอลชาวเลมันบนกำแพง 

อธิบายว่า ซามูเอลไค้บอกผู้คนว่า อีกห้าปีพระเยซูคริสต์จะเสด็จมายังโลกนี ้เร่ืองราวท่ีไค้ทำนายไว้นาน 
แสนนานน้ีนกำลังจะเกิดเป็นจริงในไม่ช้าน้ี ซามูเอลไค้อธิบายถงบางส่ิงบางอย่างท่ีจะเกิดข้ืนซ่ึงจะทำ 
ให้พวกเขาร้ว่า พระเยซูคริสต์ไค้ทรงประสูติในเมืองเบธเลเฮ็ม ว่า ในคนก่อนท่ีพระเยซูคริสต์จะทรง 
ประสูตินนในห้องฟ้าจะมแสงสว่างมาก จนเวลากลางคนก็จะไม่มืด ในเวลากลางสืนก็จะยังสว่างอยู่ราวกับ 
กลางวัน 
ให้อ่าน ฮลามัน 14:5 ให้ชนเรยนฟ้ง 
• ซามูเอลไค้บอกให้ชาวนิไฟมองหาอะไร? (ควงดาวดวงใหม่) 

บอกเด็ก ๆ ว่า ซา!แอลชาวเลมันไค้บอกชาวนิไฟว่า พวกเขาจะไค้เห็นควงคาวควงใหม่บนห้องฟ้า 
เม่ือถงเวลาท่ีพระเยซูคริสต์ประสูติซามูเอลร้เร่ืองน้ีเพราะเทพไค้บอกเขาถงเคร่ืองหมายเหล่าน้ีท่ีจะเกิคข้ีน 

• หนูคิคว่า ทำไมพระบิคาบนสวรรค์จงทรงส่งเทพมาบอกซามเอลถงสิ่งเหล่านี้? (เพ่ือท่ีเขาจะสามารถ 
บอกผู้คนไค้) 

• หนูคิคว่าทำไมพระบิดาบนสวรรคจงทรงค้องการให้ซามูเอลบอกชาวนิไฟเก่ียวกับเคร่ืองหมายเหล่าน้ี? 
(เพ่ือท่ีจะให้พวกเขาร้ว่า เม่ือไรพระเยซูจะประสูติและพยายามท่ีจะทำให้ผู้คนกลับใจ) 

อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ไค้ทรงส่งเทพไปบอกซามูเอลเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ีน พระองค์ทรง 
ค้องการให้ผู้คนในอเมริการอคอยการประสูติของพระคริสต์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงค้องการให้พวกเขา 
รูว่า เหตุการณ์ใกล้จะเกิดข้ีนแล้ว 
ห้าปีหลังจากที่ซามูเอลไค้บอกชาวนิไฟว่าพระเยซูคริสต์จะประสูติสมาชิกของศาสนาจักรฯไค้เฝืารอคอย 
เคร่ืองหมายตามท่ีซามูเอลไค้บอกพวกเขาไว้พวกเขาเฝืารอคอยคนท่ีไม่มความมืดซ่ึงจะเป็นเคร่ืองหมาย 
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บทที่ 39 

การสนทนา 
พระคมภร' 

พระคัมภร์แลI 
ภาพตัด 

เพลง 

ของการประสูติคนช่ัวร้ายไม่เช่ือคำของซามูเอลคนช่ัวร้ายได้บอกคนท่ีเช่ือซ่ึงเต็มไปด้วยศรัทธาเหล่านัน 
ว่า จะฆ่าพวกเขาเสืยหากไม่มเคร่ืองหมายน้ันเกิดข้ืนในวันท่ีพวกเขากำหนด 
ศาสดาในเวลาน้ันคอชายท่ีช่ือนิไฟ นิไฟเป็นห่วงในสิ่งที่คนไม่เชื่อจะกระทำต่อคนชอบธรรมหากไม่ม 
เคร่ืองหมายน้ันเกิดข้ีนในวันท่ีคนไม่เช่ือน้ันได้กำหนดเอง เขาเต็มไปด้วยความเศร้าใจทำให้เขาสวคอ้อน-
วอนต่อพระบิคาบนสวรรค์ถงปีญหาท่ีพวกเขาได้รับ นิไฟสวดอ้อนวอนทงวัน และแล้วก็มสุรเสียงมาถง 
นิไฟ 
อ่าน 3 นิไฟ 1:13 ให้เด็ก ๆ หัเง 

• หนูคิดว่า ชาวนิไฟร้สีกอย่างไรเม่ือเขาได้ยนพระเยซูคริสต์ตรัสคำเหล่าน้ี? 
อธิบายว่า นิไฟได้รับการปลอบโยนและร้ว่า พระเยซูคริสต์จะประสูติในวันต่อไป ในคาวันแรกท่ีม 
เคร่ืองหมายปรากฎ 

• เกิดอะไรข้ืนในสืนน้ัน? 
ให้เด็ก ๆ เล่าถงส่ิงท่ีพวกเขาร้ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่า มเวลากลางคนเหมือนเดิมแต่ไม่มความมด ผู้คน 
ร้สิกประหลาคใจที่ดูเหมือนไม่มกลางคนพวกเขาประหลาคใจถงขนาคที่ล้มลงกับพนดินผู้คนที่ชอบธรรม 
รูว่า เวลาท่ีพวกเขาได้รอคอยมาเป็นเวลาหลาย ๆ ปีได้มาถงแล้ว พวกเขาร้ว่า พระเยซูคริสต์กำลังจะ 
ประสูติ แล้วก็มบางอย่างเกิคข้ืนด้วย 

อ่าน 3 นิไฟ 1:21 ให้ช่ันเรยนทัเงเพ่ือดูว่า มันคออะไร 
แสคงภาพตัค ชาวนิไฟกับควงคาว (โคยวางไว้ตรงกันข้ามกับภาพอ่ืน ๆ ที่ได้วางไว้แล้ว) 

อธิบายว่า พระผู้ช่วยให้รอคได้ประสูติ ศรัทธาท่ีพวกเขาได้มมานานแสนนานบัคน้ีได้เปล่ียนเป็นความ 
ปีติยินคอันยิ่งใหญ่เมื่อพวกเขาเห็นควงคาวควงใหม่ในท้องฟ้า แม้ว่า ชาวนิไฟไม่สามารถไปดูทารกท่ี 
เกิดน้ันได้ แต่พวกเขาก็ร้ว่า การประสูติของพระองค์มความสำคัญสำหรับพวกเขา 
• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จงทรงทำให้แน่ใจว่า ชาวนิไฟได้เห็นควงคาว? (เพื่อที่พวกเขาจะได้ร้ว่า 

พระเยซูคริสต์ทรงประสูติ) 
• หนูคิคว่าชาวนิไฟร้สิกอย่างไรเม่ือพวกเขาเห็นควงคาว? 
อธิบายว่า ควงคาวน้ีมองเห็นได้ท่ีเยรูซาเล็มด้วย การประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นส่ิงสำคัญสำหรับทุกคน 
มันเป็นสิ่งที่ผู้คนเฝืารอคอยเป็นเวลาหลาย ๆ ปี และมันก็ได้เกิคข้ืนจริง ๆ 
ร้องหรอพูคเนี้อเพลง "ราตรสงัค ราตรสวัสดิ^ (เพลงสวด หน้า 115) 
ราตรสงัค ราตรสวัสค! 
แสนสงบและเจิคจัา 
รอบมารครและกมารา 
ทารกบริสุทธิละไม 
บรรทมเป็นสูขสบาย 
บรรทมเป็นสขสบาย 
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การนำเสนอของคร 

ราตรสงัด ราตรสวัสด! 
คนเล้ียงแกะตกใจกลัว 
แสงแห่งสิริส่องมาท่ัว 
ชาวสวรรค์รองอาเลลูยา! 
องค์พระคริสต์ประสูติมา! 
องค์พระคริสต์ประสูติมา! 
ราตริสงัด ราต'รส!สด! 
องค์พระบุตรแสงแห่งรัก 
ฉายรัศมจากพระพักตร์ 
พร้อมพระการณไถ่ประชา 
พระเยซูประสูติมา 
พระเยซูประสูติมา 

สรป 
อธิบายว่ามันไม่จำเป็นท่ีเราจะไค้เห็นเทพ หรอเห็นควงคาวในทุก ๆ เทศกาลคริสต์มาสเพ่ือบอกเราว่า 
พระเยซูคริสต์ทรงประสูติแล้ว เรารูว่า สิ่งนี้เป็นความจริง เรารูว่า มันสำคัญสำหรับเรา เราสามารถลัมฝัส 
ไค้ถงความปีติยินคอย่างเคยวกันกับท่ีคนเล้ียงแกะและชาวนํไฟไค้ร้สิกเม่ือพวกเขาร้ว่า พระองค์ทรง 
ประสูติแล้วเราร้สีกเช่นน้ีไค้โคยการนำความรักและความปีติยินคในการประสูติน้ีไปยังผู้อ่ืน 
• เราสามารถแบ่งปีนความปีติยินคถงการประสูติของพระเยซูคริสต์กับผู้อ่ืนไค้อย่างไร? 
แสคงประจํกษ'พยานของฟานถงความสำคัญของการประสูติของพระเยซูคริสต์และว่า เราสามารถแบ่งปีน 
ความรักและความปีติยินคน้ีกับผู้อ่ืนไค้อย่างไร 
แจกชุดภาพปริศนาให้เด็กแต่ละคน ให้พวกเขานำมาประกอบเป็นภาพแล้วติดกาวภาพน้ีบนกระดาษสี 
หลังจากท่ีเด็ก ๆ ไค้ฟ้าเสร็จหมดทุกคนแล้ว ให้อ่านข้อความท่ีอยู่บนคาวน้ีน ''เพราะว่า ในวันน้ี พระผู้ 
ช่วยให้รอดของท่านทั่งหลาย คอพระคริสต์เจ้ามาบังเกิคท่ีเมองคาวิด,, (ดูกา 2:11) 

การสนทนา • ใครไค้รับข่าวสารน้ีจากเทพ? (คนเลี้ยงแกะในทุ่ง) 

• ใครไค้เห็นควงคาวท่ีเป็นเคร่ืองหมายถงการประสูติของพระเยซูคริสต์? (ชาวนไฟ และผู้คนท่ีอยู่ใน 
เยรูซาเล็ม) 

เชิญเด็กคนหน่ึงให้สวคอ้อนวอนปีค 

กิจกรรมเสริม เลอกกิจกรรมเลริมต่อไปน้ีท่ีท่านคิดวำเหมาะสมท่ีสูคสำหรับชนเริยนของท่านทำนอาจใข้กิจกรรมเหส่าน้ี 
ในบทเรยน หรอใช้เพ่ือทบทวน ห!อเพ่ือสรปก็ไค้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมให้ดู "เวลาชนเรยน" ใน 
"แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู,, 

1. จัดสภาพแวดล้อมอย่างง่าย ๆ เพ่ือใช้แสดงบทบาทสมมติเร่ืองการประสูติของพระเยซูคริสต์ 
2. แจกกระดาษและดินสอเทยนให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กแต่ละคนพับให้ดูเหมอนเป็นบัตรอวยพร แล้ว 

ให้เขยนคำว่า คริสต์มาส1ไวัท่ีค้านหนุ!ของบัตรน้ีน ขอให้เด็ก ๆ ฟ้าบัตรอวยพรคริสต์มาสสำหรับ 
ครอบครัวของเขาเองโคยการวาดภาพส่ิงท่ีพวกเขาไค้เรยนจากบทเรยนน้ี 

ประจักษ์พยานของครู 

กิจกรรม 
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''"เพราะว่า ในวันนี้ 
^ พระผ้ช่วยุ,ให้รอด 

^นอง.,นานทงหลาย 
คอพระคฺริสืส์เจา 

มาบังเกิดที่เมองดาใด-. 
(ลูกา 2:11) 
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เน้ือเพลง 
เลอกทางถูก 
สู่หนทางที่นาเราไปถงความสุข 
ทุกทุกวันฉันจะเสือกแต่สิ่งค 
ฉันจะเรยนเรยา4ร'คำสอนพระเยซู 
ช่วยให้ฉัน!หนทางที่คนั่น สรอย ะ 
เสือกทางท่ีค และมความสุข 
ฉันต้องเสือกทางคเสมอ 

พระกิตติคุณช่วยฉันเรยนเถ่อมใจ 
ศรัทธากลับใจจากบาปและเช่ือฟิง 
และฉันยังรูล้าฉันทำตามคำสอน 
ฉันจะมความสุขแห้จริงทุกวัน 

กลาทำส่ิงถูก 
กล้าทำส่ิงถูก! กล้าทำส่ิงจริง! 
ท่านมงานที่ผู้อื่นไม,อาจทำไต้ 
ฟ้าควยใจกล้า ใจเมตตา ทำให้ค 
เหล่าเทพเร่งรบเพ่ือบอกกล่าวเล่าเร่ืองน้ี 
สรอย ะ 

กล้า กล้า กล้าทำส่ิงถูก 
กล้า กล้า กล้าทำส่ิงจริง 
กล้าทำส่ิงจริง กล้าทำส่ิงจริง 

ครอบครัวสามารดอยูดวยกันช่ัวนิรันดร 
ฉันมครอบครัวอยู่บนโลกนี้ 
พวกเขาแสนคต่อฉัน 
ฉันต้องการมชวิตอยู่กับพวกเขาตลอดกาลนาน 

สรอย ะ 
ครอบครัวสามารถอยู่ต้วยกันช่ัวนิรันดร' 
ทางแผนบิดาสวรรค์ 
ฉันต้องการอยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลา 
และพระเจ้าทรงสอนวิธแก่ฉัน 
พระเจ้าทรงสอนวิธแก่ฉัน 
ขณะท่ีฉันยังเยาว์วัยนัก 

ฉันจักเตรยมตัวอย่างค 
เพ่ือมค่าควรแต่งงานในพระวิหารตลอดกาลนาน 

ครอบครัวฑ๋ีแสนสขสันต์ 
ฉันรักแม่ แม่ก็รักฉัน 
ฉันรักพ่อรักแม่เท่ากัน 
ท่านรักเรา พวกเรารูกัน 
เราเป็นครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์ 
ฉันรักพี ่พี่สาวรักฉัน 
ฉันรักพี่ พี่ชายเท่ากัน 
ท่านรักเรา พวกเราเกัน 
เราเป็นครอบครัวท่ีแสนสุขสันต์ 
(Words by Moiselle Renstrom, Copyright © 1948, 1975 
by Pioneer Music Press, Inc. Used by permission of Jackman 
Music Corp.) 
พระบิดาโปรดช่วยฉัน 
พระบิดาโปรดช่วยฉัน 
ที่จะอภัยผู้คนทั้งหลาย 
ที่ไต้ทำฉัน บิดาอ้อนวอนขอพรทุกวัน 
โปรดช่วยฉันให้ไต้เข้าใกล้พระองค์ 
พระบิดาโปรดช่วยฉัน 
ที่จะกลับใจให้ทำสิ่งค 
เปล่ียนวิถของฉัน บิดาอ้อนวอนขอพรทุกวัน 
โปรดช่วยฉันให้ไต้เข้าใกล้พระองค์ 

พระวิญญาณบริลุ[ทธ๋ิ 
ครงพระคริสต์อยู่บนโลก 
พระทรงโปรดให้สัญญาว่า 
พระวิญญาณจะมาเพ่ือปลอบโยน 
และเป็นเพ่ือนนิรันดร 
พระวิญญาณน้ีนกระซิบต้วย 
เสียงเรยบและแผ่วเบา 
ทำใหไจเราเบิกบาน 
และเป็นพยานถงพระเป็นเจ้า 
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โดยอำนาจอันศักดิสทธ 
ของฐานะปุโรหิต 
พระวิญญาณอันทรงฤทธสถิตกับ 
เราทุกทุกโมงยาม 
ฉันจะทำตามเสยงเริยบ 
และแผ่วเบาเสมอไป 
โดยการทรงนำฉันทำส่ิงถูก 
ทุกคราฉันตัดสินใจ 

ฉันเสกดึงความรักของพระผู้ช่วย 
ฉันเ^งรักทั่งผอง 
ของพระผู้ช่วยรอบตัวฉัน 
พระช่วยฉันอบอุ,นใจ 
ในทุกส่ิงท่ีฉันเห็น 
สรอย ะ 
พระองค์รูฉันจะติดตาม 
มอบชิวิตแค่พระองค์ 
ฉันร้สีกถงความรัก 
ซึ่งพระองค์ประทานให้ฉัน 
(Words by Ralph Rodgers. Copyright © 1978, 1979 by 
K. Newell Dayley. All right reserved Used by permission.) 

ฉันหวงจะ!ปีนผู้สอนศาสนา 
ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา 
เม่ือฉันเติบใหญ่ร่างกายแข็งแรง 
ฉันหวังจะทำให้ตัวฉันพรั่งพรอม 
ที่จะสอนและทำคังผู้สอนศาสนาทำ 

ฉันหวังจะแบ่งปีนพระกิตติคุณ 
กับคนที่ต้องการ!'ความจริง 
ฉันจงอยากเป็นผู้สอนศาสนา 
รับใช้และช่วยเหสืองานของพระเจ้าในวัยเยาว์ 

จงรักกันและก้น 
จงรักกันและกัน 
ดังเรานั้นรักเจ้า 
นี่เป็นบัญญัติใหม่ 
ให้รักกันและกัน 
ปวงชนจะรูวา 

เจ้าเป็นสาวกของเรา 
หากว่า พวกเจ้า 
เฝืารักกันและกัน 
(Words by Luacine Clark Fox. Copyright © 1961 
renewed 1989 by Luacine c. Fox. Used by permission.) 

ความกสาหาญของนึไฟ 
พระเจ้าบัญชาให้นํไฟไปและนำแผ่นทองเหลอง 
ในเมืองจากเลบันคนช่ัวร้ายท่ีอยู่ในน้ัน 
เลมันและเลมิวเอลกลัวท่ีจะลองทำ 
นไฟเป็นคนกล้าหาญและท่านไต้ตอบย้ํา ะ 
"ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา 
ฉันร้ว่า พระเจ้าทรงเตริยมทาง และฉันต้องเช่ือฟิงพระ 
ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา 
ฉันร้ว่า พระเจ้าทรงเตริยมทาง และฉันต้องเช่ือฟิงพระ,' 
พระเจ้าบัญชาให้นํไฟไป และทำการสร้างเรอ 
พี่ชายนไฟเชื่อว่า เรอไม่อาจจะลอยลำ 
หัวเราะเยาะเยยและว่า ท่านไม่ควรลองทำ 
นํไฟเป็นคนกล้าหาญ และท่านไต้ตอบย้ํา ะ 
"ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา 
ฉันร้ว่า พระเจ้าทรงเตริยมทาง และฉันต้องเช่ือฟิงพระ 
ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา 
ฉันร้ว่า พระเจ้าทรงเตริยมทาง และฉันต้องเช่ือทัเงพระ,, 

(Words by Bill N. Hansen, Jr., and Lisa T. Hansen. 
Copyright © 1986 by Wilford N. Hansen, Jr., and Lisa 
Tensmeyer Hansen. Used by permission.) 

ฐานะปโรหิตไดรับการส์นทุเ 
เม่ือฐานะปุโรหิต 
ความจริงฟืนฟูกลับมา 
พระเป็นเจ้ากล่าววาจา 
ต่อโลกอำนาจคนมาอกครา 

ฌื่อ!ราช่วย!หลอ 
เม่ือเราช่วยท่านเราเป็นธุโข 
เราทำงานร้องเพลงไป 
และเราพอใจช่วยคุณแม่ 
ผู้เรารักมากสุดใจ 
*เปล่ียนคำจากคำว่า คุณแม่ เป็น คุณพ่อ คุณยาย คุณตา 
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