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แหล่งช่วยเหลอสำหรับครู 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนถึงความสำค์ญของการเชื่อฟังและการสอนพระบญญติเมื่อพระองค์ตร้ส 
ว่า "ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบญญิติ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์" (มทธิว 
5:19) ท่านได้ร้บความรบผิดชอบอ้นศกดิ้สิทธนี้ด้วยความไว้วางใจว่าท่านจะช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีที่จะ 
รกษาพนธสัญญาไม่พติศมาและให้การรบใช้ ขณะท่ีเด็กหญิงแต่ละคนเตรียมต้วเป็นเยาวชนหญิง 
และเด็กชายแต่ละคนกั๊เตรียมต์วเป็นเยาวชนชายและร้บฐานะปุโรหิต ท่านจะเป็นอิทธิพลที่สำค้ญ 
ต่อชีวิตของพวกเขาได้ 
ในปี 1831 ไม่นานหลงจากการจดตั้งศาสนาจกร พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนบรรดาผู้ท่ีเป็นครูว่าให้ 
"สอนหลกธรรมของกิตติคุณของเรา ซึ่งมีอยูไนพระค้มภีร!บเบิลและพระคมภีร์มอรมอน" (ค.พ. 42: 
12) ซึ่งเป็นพระค์มภีรเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น ทุกว้นนี้ครูมีความรับผิดชอบในการสอนความจริง 
อ้นศักดิ้สิทธจากงานมาตรฐานทุกเล่ม รวมถึงคำสอนและพนธสัญญา และไข่มุกอ้นล้ําค่า เพ่ือช่วย 
ให้เด็กพฒนาศรทธาในพระผู้เป็นเจ้าและในพระบุตรของพระองค์พระเยชุคริสต์ 

หลกสูตรการสิกษา เด็กทุกคนท่ีมีอายุแปดถึงสิบเอ็ดขวบ ใน'วนท่ี 1 มกราคม จะต้องได้รบการสอนจาก คู่มือปฐม1ว้ย 4, 
5, 6 และ 7 เล่มใดเล่มหนึ่ง ในแต่ละปีจะใช้หสักสูตรการศึกษาเพียงหลกสูตรเดียวสำหร้บเด็ก 
ทุกคนในกลุ่มอายุนี้ ในช่วงสีปีเด็ก ๆ จะศึกษางานมาตรฐานแต่ละเล่ม ปฐมว้ย 4 จะศึกษา 
พระคมภีรมอรมอน ปฐมวย 5 จะศึกษาคำสอนและพ้นธสัญญา ปฐมว้ย 6 พ้นธสัญญาเดิมและ 
ปฐมวย 7 พ้นธสัญญาใหม่ 
ควรแบ่งชั้นเรียนตามความจำเป็นในท้องที่และตามจำนวนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่แปดขวบถึง 
สิบเอ็ดขวบ โดยจ้ดแบ่งเป็นกลุ่มตามระด้บอายุ หรือรวมก้นทุกระด้บอายุ หรือแบ่งช้ันเรียนเป็นช้ัน 
ของเด็กผู้หญิงและชั้นของเด็กผู้ชาย แต่ไม่ว่าจะจ้ดชั้นเรียนอย่างไรก็ตามท่านต้องแน่ใจว่าเด็ก 
แต่ละคนได้รบการเอาใจใส่อย่างเพียงพอ 
เมื่อเด็กอายุครบสิบสองขวบ พวกเขาจะเร่ิมเข้าช้ันเรียนเยาวชนหญิงหรือฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 
ในช่วงเวลาของการแบ่งปัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะยงคงเข้าช้ันเรียนปฐมว้ยในช่วงเวลาของ 
โรงเรียนว้นอาทิตย์จนกว่าจะถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะเข้า 
เรียนในโรงเรียนวนอาทิตย์ 

หสักสูตรการศึกษานี้มุ่งไปที่คำสอนจากพ้นธสัญญาใหม่ โดยเน้นถึงพระ,ชนมชีพและการปฎิใ]ต 
พระภารกิจของพระเยชุคริสต์ ขณะท่ีท่านแบ่งปันและสนทนาถึงคำสอนเหล่าน้ี จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจ 
พระภารกิจและการชดใช้ของพระเยชุคริสต์ดี.ยิ่งขึ้น จะเพิ่มพูนศรัทธาและมีประจ้กษ์พยานใน 

การสอน 
ดวยค่มิอนี้ 

V 



พระองค์มากย่ิงข้ึน พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีประยุกตํใช้คำสอนของพระเยชุคริสต5ในชีวิตของพวกเขา 
และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าย่ิงข้ึนท่ีจะรกษาพระบญญิติของพระองค์ 

กระตุ้นให้เด็ก ๆ อ่านพนธสัญญาใหม่ที่บ้าน โดยการเรียนรู้ถึงความรักและมีความเข้าใจย่ิงข้ึนใน 
คำสอนของพระองค์ เด็ก ๆ ก็จะพฒนาความรักที่มีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและต้องการเป็นเหมีอน 
พระองค์ ความจริงท่ีสำค์ญท่ีเด็ก ๆ เรียนรู้จากพระชนม่ชพและจากคำสอนของพระองค์จะช่วย 
ให้พวกเขาเตรียมต้วเพื่อรักษาพนธสัญญาและให้การรับใช้ในศาสนาจกรตลอดชีวิตของพวกเขา 
ความจริงนี้จะทำให้พวกเขาได้รับความเข้มแข็งยิ่งขึ้นที่จะต่อต้านสิ่งล่อลวงต่าง ๆ ในโลกปัจจุบน 
นี้ด้วย 

การเตรียมต้วเอง เพื่อบรรลุความสำเร็จของการเรียกอ้นสักดิ้สิทธึ่'ในการสอนเด็กของท่าน ท่านควรเตรียมต้วเองทั้ง 
เพ่ือสอน ทางอารมณ์และทางวิญญาณ ส่วนหนึ่งของการเตรียมคือต้องมีความเข้าใจและมีประจกษ์พยาน 

ในหสักธรรมที่ท่านสอน พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงสอนวิธีเตรียมเพื่อสอน 
พระกิตติคุณของพระองคไห้กบผู้อ่ืน: 
• แสวงหาพระวิญญาณด้วยความถ่อมใจ โดยการสวดอ้อนวอน พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าจงถ่อม และ 

พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะนำเจ้าไปโดยมือ และให้คำตอบคำสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า" 
(ค.พ. 112:10) หากเราถ่อมใจเราจะได้รับพรท่ีจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราสอนลูก ๆ 
ของพระองค์อย่างไร 

• ศึกษาพระคัมภีร์และคำของศาสดาในยุคสุดท้าย (ตีพิมพไนนิตยสารของศาสนาจกร) พสังอ้น 
ยิ่งใหญ่มีอยู่ในการเรียนรู้และการไตร่ตรองพระคำของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงปัญชาเราว่า 
"ทีแรกจงแสวงหาให้ได้คำของเราและเมื่อนั้นลิ้นของเจ้าจะถูกปล่อย เม่ือน้ัน หากเจ้าปรารถนา 
เจ้าจะมีพระวิญญาณของเราและคำของเรา แท้จริงแล้ว อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการทำให้ 
มนุษย์ตระหนก" (ค.พ.า า :2า) 

• ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสัน ศาสดาท่านหน่ึงในยุคสุดท้าย ได้ยืนย์นอีกคร้ังหน่ึงถึงความจำเป็น 
ที่เราจะต้องเรียนรู้พระคำของพระเจ้า "ข้าพเจ้าขอเร่งเร้าให้ท่านผูกม้ดตนเองอีกครั้งหนึ่งใน 
การศึกษาพระคัมภีร์ จงทุ่มเทตัวเองในการศึกษาพระคัมภีร์ในแต่ละวนเพ่ือว่าท่านจะมีพสังของ 
พระวิญญาณอยู่ก้บท่านในการเรียกของท่าน" (in Ensign, May 1986, p. 82) 

• รักษาพนธสัญญาของท่าน ความสามารถของท่านท่ีจะได้รับการนำทางจากพระวิญญาณข้ึน 
อยู่กบความซ่ือสัตย์ของท่านในการรักษาพนธสัญญาท่ีท่านได้ทำกบพระบิดาบนสวรรค์ อีกทั้ง 
ท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อท่าน"ยึดถือพนธสัญญา...เพื่อปฎิบติ" (ค.พ.42:13) เมื่อเด็กๆเห็น 
ความรักของท่านที่มีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและเห็นการอุทิศตนของท่านที่จะดำเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณพวกเขาจะได้รับการกระต้นให้ทำตามพระองค์มากข้ึน 

• ค้นหาวิธีที่จะช่วยให้เด็กรู้สีกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด บอกพวกเขาบ่อย ๆ ว่าท่านรัก 
พวกเขามากเพียงใด และตระหนกถึงคุณค่าและคักยภาพอนยิ่งใหญ่ของพวกเขา ความรัก 
และความเมตตาของท่านจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจความรักท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต 
ทรงมีต่อพวกเขา มนจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะรักผู้อ่ืนด้วย 

vi 



การเตรียม ดูมอนี้จะช่วยท่านจ้ดเตรียมบทเรียนซึ่งมุ่งเน้นไปที่พระคัมภีร์ บทเรียนใช้เรื่องราวและข้อพระคัมภีร์ 
บทเรียนของท่าน จากพนธสัญญาใหม่เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจหสักธรรมพระกิตติคุณ ในบทเรียนจะไม่ระบุอย่างช้ดแจ้ง 

ว่าจะต้องสอนเรื่องราวจากพระคัมภีร์อย่างไร ในขณะท่ีท่านเตรียมบทเรียนและสอนโดยพระวิญญาณ 
ท่านจะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจเรื่องราวจากพระคัมภีร์ และหสักธรรมที่อยู่ในนั้นดีขึ้น และจะเวิธีที่ 
จะประยุกตหสักธรรมเหล่าน้ันในชีวิตของพวกเขา เม่ือท่านเตรียมบทเรียนอย่างดีและทำให้น่าสนใจ 
เด็ก ๆ จะได้ร้บการกระตุ้นให้ฟังและเรียนรู้ 

ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเตรียมบทเรียนได้ดียิงขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสอนเด็กใน 
ขั้นเรียนของท่าน: 
ใ. ศึกษาจุดประสงค์ของบทเรียนและข้อความในพระคัมภีร์ที่อยู่ในส่วน "การเตรียม" ร่วมกบ 

การสวดอ้อนวอน หน่ึงหรือสองสัปดาห์ก่อนท่ีจะสอนบทเรียนน้ัน ๆ อ่านจุดประสงค์ และข้อความ 
จากพระคัมภีร์อีกครั้งและพิจารณาว่าจะนำสิงเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กบเด็ก ๆ ในข้ันเรียนของ 
ท่านได้อย่างไร ถามต้วเองว่า: "พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้ และทำ 
อะไรอนเป็นผลสืบเนื่องมาจากบทเรียนนี้? บทเรียนเหล่านี้จะช่วยเด็ก ๆ พฒนาศรทธาใน 
พระเยดูคริสต์ เสริมสร้างประจกษ์พยานของพวกเขาให้เข้มแขงขึ้น และช่วยให้พวกเขาสามารถ 
ต้านทานการล่อลวงที่ชั่วร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญได้อย่างไร?" ให้เขียนแนวความคิดที่ท่านนึกได้ 
หนํงสือ หลกธรรมพระกิตติคุณ (31110) ได้เตรียมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาส่วนตว 
เกี่ยวก้บหสักธรรมพระกิตติคุณและคำสอนขั้นพื้นฐาน บทเรียนบางบทจากหนํงสือ หลกธรรม 
พระกิตติคุณ มีบอกไว้ในส่วน "การเตรียม" บทเรียนเหล่านี้สามารถช่วยท่านเตรียมการสอน 
หสักธรรมหรือคำสอนหสัก ๆ ตามที่มีอยู่ในบทเรียน ท่านสามารถหาหนํงสือ หลกธรรม 
พระกิตติคุณ ได้จากห้องสมุดอาคารประชุม หรืออาจชื้อได้จากดูนยํหนํงสือ 

2. ให้พิจารณาว่าจะใช้กิจกรรมกระต้นความสนใจตามที่ได้แนะนำให้ในตอนเริ่มต้นของบทเรียน 
หรือท่านอาจคิดกิจกรรมกระต้นความสนใจของท่านเองก็ไต้ แต่ให้แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมที่ 
เหมาะสมและสอดคล้องกบเร่ืองราวในพระคมภีรน้ัน ๆ 

3. บทเรียนไม1ได้ระบุอย่างช้ดแจ้งว่าจะต้องสอนเรื่องราวจากพระค้มภีร์อย่างไร ด้งนั้นท่านจึงควร 
แสวงหาพระวิญญาณในการช่วยท่านพิจารณาว่าจะต้องสอนอะไรและสอนอย่างไร ใช้วิธีการสอน 
ที่หลากหลายในแต่ละสัปดาห์ (ดู "การสอนจากพระคม/ไร" ในหน้า viii) วางแผนให้สมาชิก 
ขั้นเรียน,ทุกคนมีส่วนร่วม,ในกิจกรรมการเรียนเและการสอนบทเรียนของท่านใๅรมาท^สุดเท่ๆ^ 
จะทำได้เพ่ือเด็ก ๆ จะสามารถเล่าเรื่องราวจากพระคมภีรเหล่านี้ให้คนอื่นฟังไต้ 

4. เสือกคำถามจาก "คำถามเพื่อการสนทนาและประยุกต์ใช้" เพื่อจะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจ 
พระคมภีร และประยุกตํใช้สิงเหล่านั้นในชีวิตของพวกเขาไต้ดีที่สุด ท่านอาจใช้คำถามในเวลาใด 
ก็ได้ในระหว่างบทเรียน และไม่จำเป็นว่าต้องถามทุกคำถามที่ใหไว้ 

5. อ่าน "กิจกรรมเสริม" และวางแผนว่าจะใช้กิจกรรมเมื่อใดและใช้อย่างไรจึงจะช่ๆยให้เด็ท ๆ 
ในขั้นเรียนของท่านเข้าใจพระค้มภีร์ และจุดประสงคของบทเรียนได้ดีที่สุด ขั้นเรียนแต่ละขั้นจะ 
แตกต่างกน กิจกรรมบางอย่างอาจใช้ได้ผลดีกบกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะไม,ได้ผลดีกบอีกกลุ่มก็ไต้ 
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6. วางแผนที่จะเล่าประสบการณ์ส่วนต้วที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสน้บสนุนจุดประสงค์ของบทเรียน 
ให้พระวิญญาณทรงนำขณะท่ีท่านเล่าประสบการถ!ส่วนต้วให้ช้ันเรียนฟัง และขณะท่ีสมาชิกใน 
ชั้นเรียนเล่าประสบการณของพวกเขาให้ก้นและก้นฟัง ประสบการณ์ส่วนต่วและของครอบครว 
บางเร่ืองมีความศ้กด้ีสิทธ้ิมาก และอาจเป็นเร่ืองส่วนต้วท่ีไม่ควรนำไปเล่าให้ผู้อ่ืนฟัง 

การสอนจาก ท่านควรแสวงหาพระวิญญาณเสมอขณะที่ท่านเตรียมและสอนบทเรียน (ดู แอลมา 17:2-4; ค.พ. 42: 
พระค้มภีf 12-14; 50:17-22) พระวิญญาณจะทรงช่วยให้ท่านรูวิธีที่จะทำให้บทเรียนของท่านน่าสนใจและ 

มีความหมายต่อเด็กที่ท่านสอน 
เด็กบางคนในชั้นเรียนของท่านอาจไม่คุ้นเคยก้บพระคมภีร์ เม่ือท่านอ่านด้วยก้นก้บพวกเขา ขอ 
ให้ท่านไวต่อความรู้สีกของสมาชิกในช้ันเรียน ที่อาจต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้วิธีค้นหา 
พระค้มภีร ท่านอาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยตอนต้นปีที่จะอธิบายถึงวิธีค้นหาข้อพระคมภีร์อ้างอิงให้ 
เด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านสอนเด็กเล็กๆ 
พยายามนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหลาย ๆ วิธีเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีความสนใจ คำแนะนำ 
ต่อไปนี้สามารถช่วยให้ท่านสอนจากพระค้มภีรด้วยวิธีที่หลากหลาย: 

1. เล่าเร่ืองราวจากพระค้มภีร์ด้วยคำทุ)ดของท่านเอง พยายามช่วยให้เด็ก ๆ จินตนาการเหตุการณ์ 
และผู้คนในพระค้มภีร ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คนท่ีท่านกำลงทุเดถึงน้ันเคยมีชีวิตอยู่จริง และ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ  

2. ให้เด็ก ๆ อ่านเรื่องราวทั้งหมดหรืออ่านเฉพาะข้อความที่เลือกไว้โดยตรงจากพระค้มภีร์ พึงจำไว้ 
ว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่อ่านห,นงลือคล่อง และความสามารถในการอ่านก็ไม่ได้ข้ึนอยู่ก้บอายุ หาก 
เด็กทุกคนสามารถอ่านได้ ท่านอาจให้เวลาก้บพวกเขาสักสองสามนาทีที่จะอ่านในใจ หลงจากน้ัน 
ท่านอาจสนทนาถึงสิ่งที่พวกเขาได้อ่านไปแล้ว ใช้เวลาในการสนทนาหลงจากเด็ก ๆ อ่านเสร็จแล้ว 
เพ่ือช่วยให้พวกเขาเข้าใจคำและข้อความต่าง ๆ ที่ยาก 

3. ใช้รูปภาพเรื่องราวพระค้มภีรตามที่แนะนำไว้เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ จินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
บทเรียนเกือบทุกบทมีรูปภาพท่ีแนะนำไว้ให้ซ่ึงอยู่ในส่วน "อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น,1 รูปภาพ 
เหล่าน้ีมีหมายเลขกำก้บไว้และแนบมาให้พร้อมก้บหนํงลือดู่มีอน้ีด้วย รูปภาพบางรูปมีอยู่ใน 
ชุดภาพพระกิตติคุณ หรือในห้องสมุดอาคารประชุม (หมายเลขกำก้บรูปภาพของห้องสมุด 
อาคารประชุมมีระบุอยู่ในส่วน "อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น") รูปภาพเหล่านี้ส่วนมากจะมี 
เรื่องราวโดยสรุปอยู่ด้านหลงภาพท่านอาจใช้รูปอื่นๆ ด้วยก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม 

4.ให้เด็ก ๆ แสดงละครจากเรื่องราวในพระค้มภีร (ให้แน่ใจว่าบทละครจะไม่ทำให้พระค้มภีf 
สูญเสิยความศกดสิทธ) ท่านอาจนำอุปกรณ์การแสดงง่ายๆเช่นเสือคลุม ผ้าพ้นคอ และอื่นๆ 
มาด้วย และให้เด็ก ๆ แสดงจากเร่ืองราวท้ังหมดหรือบางส่วนในพระคมภีร์ ถามพวกเขาว่า 
พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรหากพวกเขาเป็นบุคคลท่ีกำลงสวมบทบาทน้ัน 

5. วาดรูปหรือต้วอย่างง่าย ๆ บนกระดาน หรือใช้รูปภาพหรือภาพตดขณะท่ีท่านเล่าเร่ืองหรืออ่าน 
เร่ืองราวจากพระคมภีร์ 
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6. จดการแสดงบทบาทตามผู้บรรยาย ให้เด็กหลาย ๆ คนอ่านคำบรรยายเพ่ือเล่าเหตุการท!บางส่วน 
จากเรื่องราวในพระคมภีร์ และเมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็อาจให้เด็กอ่านข้อความจากพระค้มภีร์ 
โดยตรง 

7. เชิญคุณพ่อคุณแม่ สมาชิกของวอร์ดห้รอสาขา ห้รอสมาชิกในเรียนมาเล่าเรื่องราวในพระค้มภีf 
โดยให้เวลาพวกเขาเตรียมต้วหนึ่งหรือสองสัปดาห์ และให้แน่ใจว่าได้บอกเขาหรีอเธอว่ามีเวลา 
ในการนำเสนอนานเท่าใด 

8. ให้มีการทดสอบอย่างง่าย ๆ ด้วยคำถาม ถูก-ผิด หรือคำถามที่มีคำตอบสัน ๆ ก่อนการสอน 
หลกธรรมหรือเรื่องราวในพระคมภีร อธิบายกบชั้นเรียนว่าท่านต้องการทราบว่าพวกเขามี 
ความรูเกี่ยวก้บหสักธรรมและเรื่องราวนั้น ๆ มากเพียงใด แล้วให้มีการทดสอบด้วยข้อสอบ 
เดียวก้นภายหลงท่ีได้เรียนบทเรียนแล้ว เพ่ือเด็ก ๆ จะเห็นว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง 

9. เขียนคำหรือชื่อบุคคลสำคญจากเรื่องราวในพระคมภีร์ไว้บนกระดาน ให้เด็ก ๆ คอยฟังคำหรือ 
ชื่อเหล่านี้ขณะที่ท่านเล่าเรื่อง ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ความหมายของคำศพทๆ,Vฝ ๆ เพ่ือว่า 
พวกเขาจะเข้าใจพระคมภีร์ดีข้ึน และสนุกกบการอ่านพระค้มภีร์ที่บ้าน 

10. ก่อนที่จะสอนบทเรียน ให้เขียนคำถามเกี่ยวกบเรื่องราวในพระคมภีfบนกระดาน เม่ือเด็ก ๆ ได้ 
ยินคำที่จะใช้ตอบระหว่างที่ท่านอ่านเรื่องราว ให้หยุดและสนทนาถึงคำถามและคำตอบเหล่านั้น 

11. เล่าเร่ืองในพระคมภีร์ แล้วให้เด็กอาสาสมครมาเล่าตอนที่พวกเขาชื่นชอบซํ้าอีกครั้ง ท่านอาจ 
ขอให้สมาชิกช้ันเรียนคนหน่ึงเร่ิมเล่าตอนต้นเร่ือง แล้วขอให้เด็กคนอ่ืน ๆ เล่าเร่ืองน้ันต่อไปจนจบ 

12. เปิดเทปท่ีบนทึกข้อพระคมภีร์ท่ีเลือกไว้ให้เด็ก ๆ ฟัง 
13. เล่นเกม'จบคู่ เตรียมบตรแข็งหรือกระดาษขนาด 3 X 5 นิ้ว ท่านอาจเขียนเรื่องจากคำเทศนา 

"ผู้เป็นสุข" ลงในบตรแข็งชุดหน่ึงตามต้วอย่างต่อไปน้ี โดยเขียนเพียงครึ่งแรก ส่วนครึ่งหล}หรือ 
พรให้เขียนลงในกระดาษแข็งอีกชุดหนึ่ง คละบตรแข็งหรือกระดาษเหล่าน้ันแล้วคว่ําลงบ-นโต๊ะ 
หรือพื้น ให้เด็ก ๆ ออกมาทีละคนเพื่อเลือกเปิดบตรแข็งสองใบ อ่านบตรคำนั้น หากบตรมี 
เร่ืองราวท่ีตรงก้น (หรือได้ใจความสม!Jรณ) ก็ให้เปิดวางคู่ก้นไว้ หากบตรมีข้อความไม่ตรงก้นก็ 
ให้ควำหน้าไว้ตามเดิม แล้วให้เด็กคนอื่นออกมาทำเช่นเดียวก้น ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเปิด 
บตรได้ครบคู่ทุกใบ 

ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่จะใช้เพื่อเล่นเกมจ้บคู่คำเทคนาเรื่อง "ผู ้เป็นสุข" ซึ่งมีทั้งหมด แปดคู่ด้วยก้น; 

คู่ที่ 1 : บุคคลผู้ใด เสีกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข —เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา 
คู่ที่ 2 : บุคคลผู้ใด โศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข —เพราะว่าเขาจะได้รบการปลอบประโลม 
คู่ที่ 3: บุคคลผู้ใด มีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข —เพราะว่าเขาจะได้ร้บแผ่นดินโลกเป็นมรดก 
คู่ที่ 4: บุคคลผู้ใด หิวกระหาย ความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข —เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อ่ิมบริบุรท! 
คู่ที่ 5: บุคคลผู้ใด มีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข—เพราะว่าเขาจะได้รบพระกรุณาตอบ 
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การนำการสนทนา 
ในชั้นเรียน 

การช่วยเด็ก ๆ 
ประยุกต์ใช้ 
พระคมภร 

ดู่ที่ 6 : บุคคลผู้ใด มีใจบริสุทธผู้นั้นเป็นสุข —เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า 
ดู่ที่ 7: บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข—เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร 
ดู่ที่ 8: บุคคลผู้ใดถูกข่มเหง เพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข —เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ 

เป็นของเขา 
14. เล่นเกมถามคำถามเพ่ือการสนทนา ใส่คำถามหลาย ๆ ข้อลงในโถหรือกล่อง จากน้ันให้สมาชิก 

ชั้นเรียนผลดก้นมาหยิบคำถามเหล่านี้และตอบ 
การมีส่วนร่วมในการสนทนาและในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้หลกธรรม 
พระกิตติคุณ แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านถามคำถามที่มีความหมายและกระตุ้นการสนทนา 
ในชั้นเรียน: 
1. ถามคำถามและให้ข้อพระคมภีร์อ้างอิง เพ่ือว่าสมาชิกในช้ันเรียนจะสามารถค้นหาคำตอบใน 

พระคมภีรได้ 
2. ถามคำถามท่ีไม่สามารถตอบเพียงว่า "ใช่,, หรือ "ไม่ใช่,, แต่ต้องเป็นคำถามท่ีทำให้ต้องใช้ความ 

คิดและนำไปสู่การสนทนา โดยปกติแล้วคำถามท่ีถามด้วยคำว่า ทำไม อย่างไร อะไร เมื่อใด 
และ ที่ใด มกจะเป็นคำถามท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 

3. ให้เด็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมโดยการเรียกชื่อพวกเขา แล้วถามคำถามท่ีท่านรู้สึก 
ว่าพวกเขาจะตอบได้ ให้เวลาพวกเขาตอบคำถาม ช่วยพวกเขาหากพวกเขาต้องการ แต่ควรช่วย 
หลงจากท่ีพวกเขามีเวลาคิดและตอบ 

4. กระตุ้นให้เด็กๆแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวก้บสิงที่พวกเขากำลงเรียนรู้จากพระค้มภีร ให้คำวิจารถ! 
ในทางบวกเก่ียวก้บการมีส่วนช่วยของพวกเขา 

5. ชมเชยอย่างจริงใจเมื่อพวกเขาตอบคำถาม ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของ 
พวกเขามีความสำคญ จงมีความรู้สึกไวต่อเด็กท่ีลงเลในการมีส่วนร่วม 

ช่วยเด็ก ๆ ประยุกต์ใช้สิงท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ก้บชีวิตของพวกเขา ยากอบท้าทายเราให้เป็น "คนที่ 
ประพฤติตามพระวจนะน้ัน ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น,, (ยากอบ 1:22) แนวความคิดต่อไปน้ี 
อาจช่วยให้ท่านบรรลุงานน้ีได้: 
า. เม่ือท่านได้รบการกระตุ้นจากพระวิญญาณ ให้แสดงประจ้กษ์พยานถึงความจริงท่ีท่านสอน บทเรียน 

ของท่านจะมีพลงมากข้ึนเม่ือท่านสอนด้วยความจริงใจและด้วยความเช่ือม่ัน 
2. กระตุ้นให้เด็ก ๆ อ่านพระคมภีรที่บ้านตามลำพงและอ่านก้บครอบคร้ว กระตุ้นให้เด็ก ๆ นำ 

พระคมภีรของตนเองมาช้ันเรียน หากเด็ก ๆ ไม่ได้นำพระค้มภีรของต้วเองมาหรีอลมเอามา ก็ 
ให้พระคมภีรสำรองแก่เด็ก ๆ เพ่ือใช้ในช้ันเรียน หากมีห้องสมุดของวอfดหรือสาขา ท่านอาจไป 
เอาพระคมภีร์จากท่ีน่ัน 

3. ขอให้เด็กๆเล่าถึงสิงพวกเขาได้เรียนรู้ ถามพวกเขาว่าพวกเขาสามารถนำเอาหล้กธรรมพระกิตติคุณ 
ที่สอนในบทเรียนไปประยุกต์ใช้ก้บชีวิตของต้วเองได้อย่างไรบ้าง 

XV 



4. ให้ท่านแสดงเป็นนกข่าวสัมภาษณ์เด็ก ๆ ซึ่งสมมุติว่าพวกเขาเป็นผู้คนในพระค้มภีร์ ขอให้พวกเขา 
บอกรายละเอียดของเรื่องราวในพระค้มภีร์ และให้บอกว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวก้บสิ่งที่ 
เกิดข้ึน 

5. แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มหรือมากกว่าน้ัน หลงจากท่านเล่าเร่ืองในพระคมภีfแล้ว 
ให้แต่ละกลุ่มเขียนหลกธรรมสำค้ญจากเร่ืองราวน้ันลงในกระดาษ แล้วให้แต่ละกลุ่มผลดก้นมา 
สนทนาว่าหลกธรรมเหล่าน้ีประยุกต็ใช้ก้บชีวิตของพวกเขาอย่างไร 

6. ให้เด็กค้นหาพระคมภีร: กระตุ้นสมาชิกในช้ันเรียนให้ทำเคร่ืองหมายข้อพระค้มภีfท่ีประยุกตํใช้ 
ได้เป็นพิเศษในชีวิตของพวกเขาตลอดท้ังปี ตวอย่างเช่น พวกเขาอาจทำเครื่องหมายม้ทธิว 7:12 
มาระโก 11:9 ยอหน 3:16 และกิจการ 2:38 อาจบอกใบ้ให้พวกเขาเพ่ือท้าทายว่าข้อพระค้มภีfท่ี 
อ้างอิงนั้นอยู่ที่ไหนโดยการบอกใบ้ถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปัญหา แล้วให้พวกเขาค้นหา 
ให้เด็กท่ีค้นพบเป็นคนแรกช่วยสมาชิกคนอ่ึน ๆ ค้นหา แล้วให้พวกเขาบอกว่าพระค้มภีรข้อน้ีตรง 
ก้บคำบอกใบ้อย่างไร 

7. เล่าต้วอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งท่านเห็นเด็ก ๆ ในช้ันเรียนเช่ือฟังหล้กธรรมท่ีกำล้งสนทนาก้นใน 
ชั้นเรียน ต้วอย่างเช่น หากท่านกำล้งสอนบทเรียนเร่ืองการเป็นคนมีความเมตตา ท่านสามารถ 
ยกตวอย่างของเด็กในช้ันเรียนท่ีท่านเคยเห็นเขาแสดงความเมตตาต่อผู้อ่ืน 

8. ติดตามผลงานมอบหมาย เม่ือใดก็ตามท่ีท่านให้งานมอบหมายหรือการท้าทาย ให้แน่ใจว่าท่าน 
ได้ถามเด็ก ๆ เก่ียวก้มประสบการณ์ของพวกเขาท่ีได้ทำงานมอบหมายน้ันตอนเร่ิมต้นของช้ันเรียน 
ในสัปดาห์ถดไป 

การช่วยเด็ก ๆ การท่องจำพระค้มภีรเป็นวิธีการเรียนรูความจริงของพระกิตติคุณที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เด็ก 
ท่องจำ ส่วนใหญ่จะชอบการท่องจำเมื่อท่านใช้วิธีการที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ ข้อแนะนำต่อไปนี้เป็น 
พระคมภีf วิธีที่น่าสนุกในการช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำ: 

1. เขียนตวอ้กษรซ่ึงเป็นพย้ญชนะต้นของแต่ละคำท่ีจะท่องจำบนกระดานหรีอบนแผนผัง ต้วอย่าง 
เช่น ท่านอาจทำแผนผังต้วอกษรของคำต่าง ๆ ในหลกแห่งความเชื่อข้อที่หนึ่ง ด้งต่อไปนี้: 

ร ช น พ ผ ป จ พ บ ด ผ ส น ร ล น 
พ บ ข พ อ พ ย ซ ค ล น พ ว ญ บ ส 
ชี้ตามต้วอ้กษรขณะที่ท่านอ่านซาคำนั้น อ่านซาสักสิ่ห้าครั้ง แล้วให้เด็ก ๆ อ่านชํ้า เม่ือพวกเขา 
อ่าน,ปีาบ่อย ๆ ในไม่ช้าพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องดูแผนผังอีก 

2. แบ่งข้อพระคมภีรออกเป็นวลีสัน ๆ อ่านออกเสียงซํ้า ๆ ในแต่ละวลี โดยเร่ิมท่ีวลีสุดท้าย และ 
ย้อนมาคำหน้า เพ่ือว่าเด็ก ๆ จะได้อ่านช้ําส่วนท่ีคุ้นเคยน้อยท่ีสุดบ่อย ๆ ต้วอย่างเช่นในการ 
ท่องจำ มทธิ1ว 5:า6 ก็อาจให้เด็ก ๅทุเด ซํ้าๅ ที่คำว่า "จะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรง 
อยู่ในสวรรค,, หลายๆครั ้ง แล้วพวกเขาก็จะสามารถเพ่ิมคำว่า "เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ 
ท่านทำ,, แล้วพวกเขาก็จะต่อด้วยข้อความในตอนท้ายได้ท้ังหมด 

xi 



3. หากเดกๆอ่านหนงสือคล่องให้เตรียมสำเนาข้อพระคมภีร์สำหรบเดกแต่ละคน ตดสำเนาแต่ละ 
แผ่นออกเป็นคำหรือวลี หลงจากท่ีได้อ่านข้อพระคมภีรร่วมก้นส์'กสืห้าคร้ังแล้ว ให้แจกชุดข้อ 
พระคำพระคมภีร์ที่ได้ตดออกเป็นชิ้น ๆ นั้นแก่เด็ก แล้วให้พวกเขาแต่ละคนหรือทั้งชั้นเรียน 
จ้ดคำเหล่านั้นให้เรียงตามสำด้บอย่างถูกต้อง 

4. อ่านพระคมภึรชาหลาย ๆ คร้ัง แล้วหยุดเพื่อให้เด็กคนหนึ่งทุเดคำหรือวลีต่อ แล้วให้เด็กอีก 
คนหน่ึงทุ(ดเพ่ิมอีกหน่ึงหรือสองสามคำ ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเด็ก ๆ ทุกคนได้ต่อคำอย่าง 
น้อยหนึ่งครั้ง 

5. ใช้ดนตรีเพ่ือช่วยเด็กท่องจำ ต้วอย่างเช่น ท่านอาจสอนเรื่องการกำเนิดของพระเยรุ[จากเพลง 
"ในรางหญ้า" ใน หน'งสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 26 

6. แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มผล้ดก้นทุ)ดซ้ําคำหรือวลีเหล่าน้ันท่ีเรียงตามสำด้บ ท่าน 
อาจให้กลุ่มแรกทุเดคำแรก และอีกกลุ่มหน่ึงทุ)ดคำท่ีสอง ต่อไปจนครบทั้งข้อพระคมภีร์นั้น 

7. เลือกข้อความในพระค์มภีรที่ท่านต้องการให้เด็ก ๆ ท่องจำ เขียนข้อความพระค์มภีรน้ันลงบน 
กระดานหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ ให้เด็ก ๆ อ่านข้อความนั้นหลาย ๆ คร้ังแล้วค่อย ๆ ปิดหรือ 
ลบคำออกท่ีละคำจนกระท่ังเด็ก ๆ จำพระค้มภีfข้อนั้นได้ทั้งหมด 

การใช้เวลาท่ีเหลือ หากท่านสอนบทเรียนที่เตรียมมาเส!จเ!วกว่าเวลาที่กำหนดไว้ ท่านอาจต้องการเตรียมกิจกรรม 
อย่างฉลาด เฉพาะหน้าเพื่อใช้เวลาที่เหลือให้หมด คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยท่านให้ใช้เวลาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ: 
า. ให้เด็กบางคนพูดคุยถึงเร่ืองราวในพระคมภีรท่ีพวกเขาช่ึนชอบ 
2. ให้เด็ก ๆ ค้นหาพระคมภีรโดยการให้คำไขของข้อพระคมภีร์สำคญ ๆ ที่พวกเขาได้เรียนเไปแล้ว 

ให้พวกเขาทำงานร่วมก้นเป็นดู่หรีอเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการค้นหาข้อความท่ีถูกต้องในพระค้มภีร 
3. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำข้อพระค้มภีรหรือหลกแห่งความเชึ่อจากบทเรียน 
4. ให้เด็ก ๆ แบ่งบ่นแนวความคิดถึงวิธีที่พวกเขาอาจใช้หลกธรรมจากบทเรียนที่บ้าน ที่โรงเรียน 

และก้มเพ่ือนๆ ของพวกเขาได้อย่างไร 
5. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มและให้เด็กๆผล้ดก้นถามคำถามจากบทเรียน 

6. ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปที่เกี่ยวข้องก้บบทเรียนหรือเขียนข้อความเพื่อนำไปติดไว้ที่บ้านเป็นเครื่อง 
เตือนใจถึงจุดประสงค์ของบทเรียน 

7. ช้กชวนให้เด็กๆทำเครื่องหมายข้อพระค้มภีรอ้างอิง (ในพระค้มภีรของตนเอง) ที่จะสืกษาในคราว 
ต่อไป ท่านอาจขอให้เด็ก ๆ ทำเครื่องหมายข้อพระค้มภีรจากบทเรียนที่พวกเขาชอบเป็นพิเศษ 
หรือท่านอาจแนะนำข้อพระค้มภีรท่ีท่านคิดว่าจะช่วยเสือนให้เด็กจดจำจุดประสงค์ของบทเรียน 

8. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำหนงสือต่าง ๆ  ในพระค์มภีรเรียงตามสำด้บ 
9. ทบทวนหล้กธรรมหรือเร่ืองราวในพระค้มภีfจากบทเรียนก่อน ๆ 
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ดนตริ 
ในชั ้นเริยน การเรียนเพระกิตติคุณสามารถได้ร้บการเสริมสร้างและทำให้มีพล้งโดยผ่านทางดนตรี บ่อยครั้งที่ 

เด็ก ๆ สามารถจดจำและเรียนรู้ได้ดีข้ึนโดยผ่านทางดนตรี 
ในการใช้ดนตรีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ รู้สีกถึงพระวิญญาณและเรียนเพระกิตติคุณท่านไม่ 
จำเป็นต้องเป็นนกดนตรี ท่านอาจใช้เทปหรือการเล่นดนตรีเป็นกลุ่มในตอนเริ่มต้นบทเรียนหรือใน 
ระหว่างบทเรียน ท่านอาจร้องหรืออ่านเนื้อร้องกบเด็กเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในบทเรียน หากท่าน 
สามารถหาตล้บเทปเพลงจาก หนงสือเพลงสำหรบเด็ก (เฉพาะดนตรีเท่าน้ัน 52505 หรีอเน้ือร้อง 
และดนตรี 52428) หรือแผ่นดิสก์ (เฉพาะดนตรีเท่าน้ัน 50505 หรีอเน้ือร้องและดนตรี 50428) ได้ 
ท่านอาจใช้เพื่อช่วยให้ท่านเรียนรู้เพลง หรือเพ่ือท่ีจะร้องคลอเสียงตามในช้ันเรียน 

ช่วงเวลา 
ของการแบ่งปัน เด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะได้รบการขอให้นำเสนออย่างง่าย ๆ เก่ียวก์บพระกิตติคุณเป็นคร้ังคราวระหว่าง 

ช่วงเวลาของการแบ่งปัน การนำเสนอเหล่าน้ือาจนำมาจากบทเรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการ!เกช้อม 
บ้างเล็กน้อย และจะช่วยเสริมหล้กธรรมที่ท่านสอนไปให้แน่นยิ่งขึ้น ท่านอาจใช้แนวความคิด 
ต่อไปนื้ในช่วงเวลาของการแบ่งปัน: 
า. แสดงละครจากเร่ืองราวในพระคมภีf 
2. ท่องข้อพระคมภีรที่จำได้ด้วยก้น 
3. ท่องหรือร้องเพลงเกี่ยวก้บหล้กแห่งความเชื่อและอธิบายความหมายข้อความนั้น 
4. เล่นบทบาทสมมุติการประยุกต้ใช้หล้กธรรมพระกิตติคุณในยุคปัจจุบน 

หลกแห่งความเดู ่อ ท่านควรรวมหล้กแห่งความเชื่อไว้ในบทเรียนของท่านด้วย และกระต้นให้เด็กแต่ละคนท่องจำ 
หล้กแห่งความเช่ือให้ได้ก่อนท่ีจะเสือนช้ันจากปฐมว้ย พูดบ่อย ๆ เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจและจำหลกแห่ง 
ความเช่ือได้ 

การเข้าใจ 
เด็กอายุแปดขวบ 
ถงสิบเอ็ดขวบ เพื่อช่วยให้เด็กเรียนเและเกิดความเชื่อมั่นในต้วเอง ท่านจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการและ 

บุคลิกล้กษณะของพวกเขา แล้ววางแผนกิจกรรมและชั้นเรียนอย่างเหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวก้บบุคลิกลกษณะของเด็กในช่วงอายุนื้มีอยู่ในหน่งสือ ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน 
(33043 425 หน่วย ข ห้วข้อที่ 5) อาจหาหน่งสือด้งกล่าวได้จากห้องสมุดอาคารประชุม หรีอหาซ้ือได้ 
จากสูนย์หน่งสือของศาสนาจ้กร 
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บุคลิกสักษณะต่าง ๆ 
ทางด้านร่างกาย 

มีช่วงเวลาที่เจริญเติบโตเรวและเจริญเติบโตช้า 
อาจมีท่าทางท่ีเก้งก้าง 
ชอบเล่นเป็นกลุ่ม 

ทางด้านจิตใจ 
กระตือรือร้นที่จะเรียน! 
คิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา 
เร่ิมมีเหตุผลในการตดสินใจ 
อยากทราบเหตุผลว่าทำไม 
เจกพิจารณา 
นบถือวีรบุรุษ 
รับผิดชอบมากขึ้น 
ชอบการท่องจำ 

ทางด้านสังคม 
เร่ิมเปล่ียนจากการไม่ชอบเพศตรงก้นข้ามหนมารวมกลุ่มระหว่างชายและหญิงมากข้ึน 
สนุกท้ังก้บการเป็นกลุ่มและอยู่คนเดียว 
พฒนาอารมณ์ข้น 
มีความสนใจในผู้อื่นมากขึ้น 

ทางด้านอารมณ์ 
ไม่ชอบวิพากษวิจารณ์ 
อาจแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหากมีปัญหาในเร่ืองเพ่ือนท่ีอยู่ในวยเดียวก้น 
เร่ิมรับผิดชอบและไว้ใจได้มากข้ึน 
สำนึกถึงความยุติธรรม 
เร่ิมสงสัยในค่าของตนเอง 
ลดการเอาแต่ใจและการด้ือร้ัน 

ทางวิญญาณภาพ 

ชอบการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในหสักธรรมพระกิตติคุณ 
ประจกษ์พยานของผู้อ่ืนเร่ิมมีอิทธิพลต่อเขา 
เร่ิมโตข้ึนและพร้อมท่ีจะเข้าใจหสักธรรมพระกิตติคุณ 
มีความเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงสิงที่ถูกต้องและสิงที่ผิด 
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คำแนะนำพิเศษ 
สำหรบ 
การช่วยให้เด็กพิการ 
มิส่วนร่วม พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นต้วอย่างสำหรบเรา ในเรื่องความรู้สิกและการแสดงความเมตตาสงสาร 

คนพิการ เม่ือคร้ังท่ีพระองค์เสดจไปเยือนชาวนีไฟหลงจากการฟินคืนพระชนม์ พระองค์ตรสว่า; 
"มีคนใดเจ็บปวยอยู่ในบรรดาพวกเจ้าไหม? จงนำเขามาที่นี่ มีคนใดที่เป็นง่อยหรือตาบอด หรือ 
ขาเสียหรือพิการ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือที่เหี่ยวแห้ง หรือท่ีหูหนวก หรือที่มีทุกขํใด ๆ ไหม? จงนำ 
เขามาท่ีน่ี และเราจะรกษาเขา เพราะเรามีความเมตตาสงสารเจ้า,, (3 นีไฟ 17:7) 
ในฐานะที่ท่านเป็นครูปฐมวย ท่านอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการแสดงความเมตตากรุณา แม้ว่า 
ท่านอาจไม่ได้รบการtเกฝนในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการอย่างผู้เชี่ยวชาญ แต่ท่านสามารถ 
เข้าใจและดูแลเด็กที่มีความพิการได้ ความห่วงใย ความเข้าใจ และความปรารถนาท่ีจะให้สมาชิก 
ในชั้นเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็น 
แม้เด็กท่ีมีความพิการก็สามารถได้รบการสํ'มผสจากพระวิญญาณได้ ไม่ว่าความเข้าใจของพวกเขา 
จะอยู่ในระด้บใด แม้ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่สามารถเข้าชั้นเรียนปฐมว้ยได้ตลอดชั่วโมง แต่ 
พวกเขาก็ควรมีโอกาสเข้าร่วมบ้างแม้ส์'กชั่วเวลาหนึ่งเพื่อรู้สึกถึงพร-วิญญาณ อาจจำเป็นท่ีจะ 
มีคนที่มีความรู้สึกไวต่อความต้องการของเด็กอยู่เป็นเพื่อนกบเด็กคนนั้นในระหว่างชั้นเรียนปฐมวย 
ในกรณีท่ีเด็กคนน้ันต้องการออกนอกกลุ่มส์กพ้กหน่ึง 
สมาชิกในชั้นเรียนบางคนอาจมีปัญหาความพิการในการเรียนรู้ ความบกพร่องทางสติปัญญา 
ปัญหาทางด้านภาษาหรีอการออกเสียง มองไม่เห็นหรีอไม่ได้ยิน มีปัญหาทางพฤติกรรมและ 
การอยู่ร่วมกบคนอ่ืน ความเจ็บปวยทางด้านจิตใจ ปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายหรอปัญหาสุข 
ภาพเรื้อร้ง บางคนอาจพบว่าภาษาหรือสภาพแวดล้อมทางวฒนธรรมซึ่งพวกเขาอาคยอยู่เป็น 
สิ่งที่ยากและไม่คุ้นเคย ไม่ว่าจะมีสภาพแวดล้อมส่วนต้วอย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนต่างก็ต้องการ 
เป็นที่ร้กและได้รบการยอมรบจากผู้อื่น ต้องการเรียนรู้พระกิตติคุณ และได้สัมผสถึงพระวิญญาณ 
ต้องการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และต้องการรบใช้ผู้อื่นด้วย 
แนวทางเหล่าน้ีสามารถช่วยท่านในการสอนเด็กพิการ: 

มองข้ามความพิการและพยายามรู้จกเด็กคนน้ันมากข้ึน ทำต้วให้เป็นธรรมชาติ เป็นเพ่ือน และให้ 
ความอบอุ่น 
เรียนรู้เก่ียวกบจุดเด่นและปัญหาเฉพาะต้วของเด็ก 
พยายามทุก,วิถีทางที่จะสอนและเตือนสมาชิก1ในชั้นเรียนถึงความร้บผิดชอบของพวกเขาา,น 
การให้เกียรติสมาชิกในชั ้นเรียนทุกคน การช่วยเหลือสมาชิกในชั ้นเรียนที ่พิการจะเป็น 
ประสบการณ์การเรียนรู้ถึงความเป็นเหมือนพระคริสต์สำหรบช้ันเรียนท้ังช้ันได้ 
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ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็กพิการโดยการปรึกษาก้นบิดามารดา ก้มสมาชิกคนอื่น ๆ ใน 
ครอบครวของเด็ก และก้บต้วเด็กเองเม่ือเห็นสมควร 
ก่อนที่จะเรียกเด็กพิการให้อ่าน สวดอ้อนวอน หรือมีส่วนร่วมใด ๆ ก็ตาม ให้ถามเขาเสียก่อน 
ว่ารู้สีกอย่างไรก้บการที่จะให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เน้นที่ความสามารถและพรสวรรค์ของ 
เด็กแต่ละคน และหาวิธีท่ีจะให้เด็กแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างสบายใจและประสบความ 
สำเร็จ 
ด้ดแปลงเนื้อหาของบทเรียนและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้สอดคล้องก้บความต้องการ 
ของเด็กพิการ 

หน้งสือเพ่ิมเติมเก่ียวก้บการสอนเด็กพิการหาได้จากดูนย์หนงสือของศาสนาจกร (see "Materials for 
Those with Disabilities" in the Distribution Center Catalog) 

การจดการกบ 
ปัญหาการ 
ทำรายร่างกาย 
หรอจิตใจ ในฐานะที่เป็นครู ท่านอาจจะรู้ว่าเด็กในชั้นเรียนของท่านบางคนต้องทนทุกข์เนื่องจากถูกทำร้าย 

ทางร่างกายหรีอจิตใจ หากท่านรู้สีกก้งวลเก่ียวก้บเด็กในช้ันเรียนของท่าน โปรดปรึกษาก้บอธิการ 
ของท่าน เม่ือท่านเตรียมและนำเสนอบทเรียน ให้สวดอ้อนวอนขอการนำทางและการทรงนำจาก 
พระเจ้า ช่วยให้เด็กแต่ละคนในชั้นเรียนของท่านรู้สีกว่าเขาหรือเธอเป็นลูกที่มีค่ายิ่งของพระบิดา 
บนสวรรค์และว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเย,สูคริสตทรงรกเราแต่ละคนและทรงต้องการให้เรามี 
ความสุขและปลอดภย 
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ทำความคุ้นเคยกับ 
พันธสัญญาใหม่ 

บทที่ 

จุดประสงค์ เพ่ือให้เด็ก ๆ คุ้นเคยก้บพนธสัญญาใหม่และกระตุ้นให้พวกเขาสืกษาพระคมภีร 

การเตรยม 1. ศึกษา 2 ทิโมธ 3:1-7, 13-17 แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนจุดประสงค์หลกของ 
บทเรียนอย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีf หน้า 
viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: หลกธรรมพระกิตติคุณ บทท่ี 10 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. เตรียมบ้ตรคำแปดคำด้งต่อไปน้ี: พระคมภร, งานมาตรฐาน, พระค์มภีร์ไบเบิล,พนธสัญญาเดิม 

พนธสัญญาใหม่, พระคมภรมอรมอน, คำสอนและพนธสัญญา, ไข่มุกอ้นล้ําค่า (ท่านอาจฬ 
การเขียนบนกระดานแทนการทำบตรคำ!าได้) 

5. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 
ก.พระคมภีร1บเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข.งานมาตรฐานหนึ่งชุด 

หมายเหตุ: อาจมีเด็กในชั้นเรียนของท่านที่อ่านหน้งสือไม่คล่อง ให้หาวิธีช่วยพวกเขามีส่วนร่วม 
โดยไม่ทำให้พวกเขา!สีกอึดอดใจ เด็กทุกคนควรได้รบประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกบพระค้มภีfทุก 
สัปดาห้' ความกระตือรีอร้นของท่านเก่ียวกบพระค้มภีรจะช่วยให้พวกเขาปรารถนาท่ีจะศึกษาและ 
เรียน!ด้วยตนเอง 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ให้บอกใบ้เด็กด้วยคำต่อไปนี้และให้พวกเขายกมีอขึ้นหากเขาคิดว่าเขาเคำที่เหมาะสมกบข้อความ 
ที่ใบ้ให้นั้น 

สิงนี้มีสีอย่าง 
(เอ่ยช่ือเด็กในช้ันเรียนหรือช่ือคนท่ีเด็ก ๆ เว่าเขาม,พระคมภีรครบท้ังสีเล่ม) บอกว่าเขามีสิงน้ี 
เราเรียกสิงน้ีว่า งานมาตรฐาน 
บรรจุพระคำของพระผู้เป็นเจ้า 
เป็นหน้งสือหลายเล่มรวมก้น 19 



เม่ือเด็ก ๆ ทายว่าเป็น พระคนภีร์ แล้ว ให้อธิบายว่าบทเรียนน้ีจะสอนพวกเขาเก่ียวก้บพระค์มภีร 
และอธิบายถึงความสำคญของพระค์มภีรต่อชีวิตของพวกเขา 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ฟานเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีฟานคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เช้าใจพระคมภีร์และประยุกต์หสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ช้อพระคมภีร์อ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเช้าใจพระคมภีรดีข้ึน 

• พระคมภีรคืออะไร? พระคมภีรแตกต่างจากงานเขียนอื่นๆอย่างไร? (2 ทิโมธี 3:16) 
• ทำไมเราจึงจำเป็นต้องศึกษาพระคมภีร? เราควรเร่ิมศึกษาพระคมภีร์เม่ือไร? (2 ทิโมธี 3:14-15) 

ทำไมจึงสำคญที่จะเริ่มศึกษาพระคมภีร์เมื่อเรายงเยาว์'วย? 
แสดงพระคํมภีรของฟานและติดบตรคำท่ีเขียนว่า "งานมาตรฐาน" อธิบายว่าเราเรียกพระค้มภีร์ 
เหล่าน้ีว่า งานมาตรฐานเพราะเป็นพระคมภีรท่ีเราใช้อย่างเป็นทางการในศาสนาจ้กร 
ขอให้เด็กบอกชั้นเรียนว่าพวกเขา!อะไรบ้างเกี่ยวกบพระคมภีร์ เม่ือฟานสนทนาพระค'มภีร์เหล่าน้ี 
แต่ละเล่มให้ติดบตรคำที่เหมาะสมหรือให้เขียนช้อความเหล่านี้นบนกระดานก็ได้ (ดู หลกธรรม 
พระกิตติคุณ บทท่ี 10) 
• เราอ่านงานมาตรฐานเล่มใดท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบพระเยซูคริสต์? อ่านหรือเชิญเด็กคนหนึ่งให้อ่าน 

ข้อพระคมภีร์ต่อไปนี้: โมเสส 8:24 (ถึงคำว่า พระวิญญาณบริสุทธ), คำสอนและพนธสัญญาภาค 
ที่ 20:29, 2 นีไฟ 25:26, และสดุดี 83:18 (อธิบายว่า เยโฮวาห์ เป็นอีกพระนามหน่ึงของ 
พระเยซูคริสต์) ช่วยให้เด็ก ๆ เช้าใจว่างานมาตรฐานท้ังส่ีเล่มเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ 

• ให้เด็ก ๆ เปิดพระคมภีร์ไบเบิลไปท่ีหน้าสารบญ (ซ่ึงมีรายช่ือหน้งสือในพนธสัญญาเดิมและพนธ-
สัญญาใหม่) พระคมภีรไบเบิลแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆได้แก่อะไรบ้าง? ในแต่ละส่วนมีรายช่ือ 
หน้งสืออะไรบ้าง? อธิบายว่าหน้งสือย่อย ๆ ในพนธสัญญาเดิมและพนธสัญญาใหม่เขียนโดย 
ศาสดาหรือผู้นำของศาสนาจกรหลาย ๆ คน (หากมีผงคำย่อช่ือหนงสือ ให้อธิบายส่ิงน้ีกบเด็ก ๆ 
ด้วย) เราจะพบเร่ืองราวของพระเยซูในชีวิตมตะและการปฎิบิติพระภารกิจของพระองคํได้ท่ีไหน? 
(พนธสัญญาใหม่) ให้เด็ก ๆ ดูรายชื่อหน้งสือในพนธสัญญาใหม่และอธิบายว่าการสอนบทเรียน 
ในปีน้ีเน้นคำสอนจากพนธสัญญาใหม่ 

• ใครคือ มทธิ'ว มาระโก ลูกา และยอหน? พวกเขาเขียนถึงเร่ืองอะไร? (ช่วยให้เด็ก ๆ เช้าใจว่า 
ชายท้ังส่ีคนน้ีเขียนเร่ืองพระชนม่ชีพของพระเยซู และมกจะเขียนถึงเร่ืองเดียวก้นโดยเป็นพยาน 
ว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด) ขอให้เด็ก ๆ เล่าเรื่องราวและคำสอนที่พวกเขาชื่นชอบจาก 
พระชนม่ชีพของพระเยซู 

• ให้เด็ก ๆ เปิดไปท่ีกิจการบทท่ี 1 อธิบายว่า หน้งสือกิจการพูดถึงการสอนพระกิตติคุณของอครสาวก 
หลงจากการสิ้นพระชนม์และการฟืนคืนพระชนม์ของพระเยซู หนูคิดว่าในสม์ยของพระเยซู 
อครสาวกทำอะไรบ้าง? ในปัจจุบนน้ี อครสาวกทำอะไรบ้าง? 

• ให้เด็ก ๆ เปิดไปท่ีหน้าสารบญอีกคร้ังหน่ึง อธิบายว่าหนงสือเล่มอ่ืน ๆ เกือบทุกเล่มท่ีเหลือใน 
พนธสัญญาใหม่เป็นจดหมายที่เขียนโดยอครสาวกหรือผู้นำคนอื่น ๆ ของพระเยซูถึงสมาชิกใน 
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ศาสนาจกร ห,น}คิดว่าทำไมท่านจึงเขียนจดหมายถึงพวกเขา? อธิบายว่า จดหมายเหล่าน้ีช่วยให้ 
สมาชิกของศาสนาจกรในยุคแรก ๆ เข้าใจพระกิตติคุณและมีศร้ทธาท่ีเข้มแข็ง ในปัจจุบนน้ีเรามี 
อะไรในศาสนาจกรซึ่งเป็นเหมือนจดหมายเหล่านี้? (บทความในนิตยสารเลียโฮนาที่เขียนโดย 
เจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และการประชุมใหญ่สามญและการประชุมใหญ่ 
สเตค) 

อธิบายว่าหน้งสือแต่ละเล่มในพนธสัญญาใหม่แบ่งออกเป็นหลายบทและหลายข้อ เพ่ือเราจะหา 
ข้อความในพระคมภีร์นั้นได้ง่าย 
• เขียน ม'ทธิว 28:2-9 บนกระดาน เราจะหาพระคมภีรข้อน้ีได้ในงานมาตรฐานเล่มใด? ตวเลขอะไร 

ที่บอกบท? ต้วเลขอะไรที่บอกข้อ? ให้อ่านข้อเหล่าน้ีก้บเด็ก ๆ พระคมภีรข้อน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวก้บ 
อะไร? ทำไมจึงสำคญที่จะบนทึกเหตุการณ์เหล่านี้ในพระคมภีร? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ช่วยเด็ก ๆ ท่อง,จำหนงสือต่าง ๆ  ที่อยู่ในพนธสัญญาใหม่เรียงตามลำดบ ให้ทบทวนหนงสือเหล่าน้ี 

ในสองสามสัปดาห์ถดไป 
2. ให้สนทนาหสักแห่งความเช่ือข้อท่ีแปดกบเด็ก ๆ และช่วยพวกเขาท่องจำ (ดู "การช่วยเด็กท่องจำ 

พระคมภร,, หน้า xi) บอกเด็ก ๆ ว่าพระคมภีรไบเบิลของเราแปลจากเอกสารเก่าซึ่งได้คดลอกกน 
มาหลายทอดโดยใช้มือเขียนซึ่งทำให้เกิดความรดพลาดในการแปลความหมายและการคดลอก 
แม้ว่าข้อความล่วนมากในพระคมภีร์ไบเบิลจะถูกต้อง แต่ศาสดานีไฟ ได้เขียนไว้ว่า มีหลายสิ่งที่ 
"แจ้งชดและมีค่า" ถูกเอาออกไป (า นีไฟ 13:28) ศาสดาโจเซฟ สมิธทบทวนพระคมภีร์ไบเบิล 
โดยผ่านการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าและได้เพิ่มเติมข้อความที่หายไปหรือล่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลง 
อธิบายว่า ส่วนต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพระกิตติคุณมากขึ้น 

3. อ่านและสนทนา ลูกา 24:27 ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระเยชุทรงศึกษาและทรงสอนจากพระค้มภีร์ 
บ่อยๆ พระคมภีรอะไรท่ีพระเยชุทรงศึกษา? (พนธสัญญาเดิม) 

4. เอาบิดรคำท่ีติดไว้ออก นำมารวมกิน แล้ววางบนพ้ืนหรือโต๊ะ ถามคำถามเด็ก ๆ ด้วยคำถามที่ 
คล้ายคลึงกบคำถามต่อไปน้ี: 

• บตรคำสองอนไหนท่ีหมายถึงส่ิงเดียวกิน? ("พระคมภีร์" และ "งานมาตรฐานๆ 

• บตรคำสองอนไหนท่ีเป็นช่ือหน้งสือซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระคมภีร์? ("พนธสัญญาใหม่,, และ "พนธ-
สัญญาเดิม,, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระคมภีรไบเบิล) 

• งานมาตรฐานประกอบด้วยหน้งสืออะไรบ้าง? (พระคมภีรไบเบิล พระคมภีรมอรมอน คำสอนและ 
พนธสัญญา และไข่มุกอนล้ําค่า) 
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เม่ือเด็กตอบคำถามเหล่าน้ีแล้ว ให้เขาหรือเธอออกมาและแสดงบตรคำท่ีสอดคล้อง 
5. ร้องเพลงหรืออ่านเนื้อเพลง "เมื่อฉนค้นหาพระค้มภีร์ศกดสิทธ" (เพลงสวด หน้า 108) หรือ 

"ค้นหาไตร่ตรองและสวด" (หนงtfเอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 61) 

สรุป 
ประจกษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจก^ยานถึงความจริงของพระค้มภีร์และความสำค้ญของพระค้มภีรต่อชีวิตของเรา ให้เล่า 
ถึงช่วงเวลาที่การอ่านพระค้มภีรนช่วยชีวิตท่าน กระตุ้นให้เด็ก ๆ อ่านพระค้มภีรเป็นประจำทุกวน 
แนะนำให้เด็กสืกษา 2 ทิโมธี 3:14-17 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนื้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีความร้กต่อพระเยชุคริสต็โดยสอนพวกเขาว่าในโลกก่อนเกิดพระเยชุทรงเสนอ 
พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา 

การเตรยม 1. ศึกษายอหนา5:13 ฮีบรู 12:9 วิวรณ 12:7-9 คำสอนและพนธสัญญา 93:21 และโมเสส 4:1-4 
ร่วมกบการสวดอ้อนวอน ดู หลกธรรมพระกิตติคุณ บทท่ี 2,3 ด้วย แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณา 
ว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า 
vii และ "การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. เสือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร!บเบิลหรือพนธสัญญาใหม่และไข่มุกอนล้ําค่า สำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-1, พระเยชุคริสต (ชุดภาพพระกิตติคุณ240; 62572); และรูปภาพของเด็กทารกแรกเกิด 

ซึ่งเป็นภาพของสมาชิกในชั้นเรียนหรือรูปภาพของท่านตอนที่เป็นทารก 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงรูปภาพของเด็กทารกแรกเกิด และให้เด็ก ๆ ทายว่าเป็นรูปภาพของใคร 
• ทำไมสิงนี้จึงไม่ใช่การเริ่มต้นชีวิตของบุคคลนี้? 
เป็นพยานกบเด็ก ๆ ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้ เราทุกคนต่างเคยอยู่กบพระบิดาบนสวรรค์Iน 
ฐานะท่ีเป็นลูกทางวิญญาณ อธิบายว่า รูปร่างทางวิญญาณของเราก็เหมือนก้บรูปร่างทางกายภาพ 
ของเราในขณะนี้คึอมีแขนขา ตา และอวยวะอื่นๆ แต่ไม่อยู่ในสักษณะท่ีเป็นเลือดเน้ือ อธิบายด้วย 
ว่าชีวิตในสภาพที่เป็นลูกทางวิญญาณนื้เรืยกว่า ชีวิตก่อนเกิด ในระหว่างชีวิตก่อนเกิดน้ี พระบิดา 
และพระมารดาบนสวรรค์ทรงสอนพระกิตติคุณและแผนแห่งชีวิตให้ก้บเรา 
ท่านอาจพูดถึงข้อความซึ่งเป็นคำทุ(ดของบริค์ม ย้ง ด้งนี้: "ท่านคุ้นเคยกบพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา-
บนสวรรค์ของเราเป็นอย่างดี ท่านทุกคน ไม่มีใครที่ไม่เคยอยู่ก้บพระผู้เป็นเจ้าในพระนิเวศน์ของ 
พระองค์ ไม่มีใครที่อยู่ที่นี่ในวนนี้โดยไม่ได้เป็นบุตรและธิดาของพระผู้ทรงพระชนม์,, (Discourses of 
Brigham Young, p. 50) 
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พระเยซูคริสต์ทรงเสนอพระองค์ 
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 2 



เร่ืองราวจากพระคมภีร ถามคำถามท่ีคล้ายคลึงกบคำถามต่อไปน้ี และให้เด็ก ๆ มีโอกาสสนทนาถึงความรู้สึกของพวกเขา: 

• ใครรกห,y? 
• หนูจะบอกได้อย่างไรว่าคนน้ันรกหนู? 
• หนูรกใคร? 
ให้เล่าเร่ืองคน ๆ หน่ึงซ่ึงรกคนอ่ืนมากจนเขาหรือเธอสามารถทำส่ิงท่ีสำคญสำหรบคนท่ีเขารกได้ เช่น 
คุณแม่ที่ต้องเฝึาไข้ในเวลากลางคืนให้กบลูกที่กำล้งป่วย พี่ชายหรือพี่สาวช่วยน้องทำงานที่ได้รบ 
มอบหมายจากโรงเรียน 
อธิบายว่า บทเรียนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบส่ิงท่ีพระเยซูทรงกระทำในโลกก่อนเกิดซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็น 
ถึงความรกอ้นยิ่งใหญ่ของพระองคํ'ที่ทรงมีต่อพวกเราทุกคน 
แสดงรูปภาพ พระเยซูคริสต์ และเล่าเรื่องการอาสาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระเยซู (สำหรบ 
คำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ ให้ดู "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) ช่วยให้ 
เด็ก ๆ เข้าใจแนวความคิดต่อไปน้ี: 
1. ในชีวิตก่อนเกิด เราเคยเป็นลูกทางวิญญาณและอยู่กบพระบิดาบนสวรรค์(ฮีบรู 12:9) 
2. พระเยซูทรงเป็นพระบุตรทางวิญญาณพระองค์แรกของพระบิดาบนสวรรค์(ค.พ. 93:21) และทรง 

เป็นพ่ีชายอาวุโสท่ีสุดทางวิญญาณของเรา 

3. ลูซิเฟอร ซึ่งต่อมากลายเป็น ซาตาน ก็เป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์เช่นกน 
4. พระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกประชุมลูก ๆ ทางวิญญาณของพระองค์ทุกคน ในท่ีประชุมน้ีพระองค์ 

ทรงอธิบายถึงแผนของพระองค์เพ่ีอพวกเราจะได้เป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงบอกแก่พวกเรา 
ว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราไปยงโลกเพี่อรบร่างกายทางกายภาพ และทดสอบว่าเราจะรกษา 
พระบญญติของพระองค์หรือไม่ 

5. ในการประชุมน้ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงอธิบายด้วยว่า บนโลกเราทุกคนจะทำบาป และทุกคนจะ 
ต้องตาย พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ใครสักคนหน่ึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ซึ่งจะต้อง 
ทนทุกข์เพ่ีอแบกรบบาปของเราและตายเพ่ีอท่ีเราจะฟืนคืนชีวิต 

6. ลูซิเฟอรต้องการให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงเปลี่ยนแผนของพระองค์ ลูซิเฟอรบอกว่าเขาจะช่วยให้ 
ทุกคนรอดได้โดยการไม่ให้เรามีอิสรภาพในการเลอก ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถทำผิดหรือทำในสิ่ง 
ที่ไม่ชอบธรรมได้เลย ลูชิเฟอรต้องการเกียรติทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว (โมเสส 4:1) 

7. เพราะพระเยซูทรงรกเรา(ยอห์น 15:13) พระเยซูจึงทรงอาสาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ 
ทรงต้องการทำตามแผนของพระบิดาและถวายรศมีภาพแด่พระบิดาบนสวรรค์(โมเสส 4:2) 

8. พระบิดาบนสวรรค์ทรงเลือกพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ลูซิเฟอร[กรธแค้นมากและกบฏ 
ต่อพระบิดาบนสวรรค์(วิวรถ! 12:7-9; โมเสส 4:3-4) 
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บทที่ า 1 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยูกต์ใช้ 

9. ลูก ๆ ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ต้องตดสินใจว่าจะทำตามพระเยดูหรือจะทำตาม 
ลูซิเฟอร 

10. ลูก ๆ ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์จำนวนหน่ึงในสามได้เลือกท่ีจะทำตามลูซิเฟอร์ และ 
พวกเขาท้ังหมดก็ถูกขบออกจากสวรรค์ ลูซิเฟอรกลายเป็นซาตาน และวิญญาณท่ีติดตามเขา 
ก็กลายเป็นวิญญาณของมาร ผู้พยายามจะนำเราให้ทำสิงที่ผิด วิญญาณที่ติดตามซาตาน 
เหล่าน้ีไม่ได้รบร่างกายทางโลก 

11. วิญญาณทุกดวงที่เลือกทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์และทำตามพระเยดูในชีวิตก่อนเกิด 
จะได้เกิดบนโลกน้ีโดยมีร่างกายทางโลกท่ีเป็นเน้ือหนง 

12. เด็ก ๆ ทุกคนในชั้นเรียนนี้ได้เลือกทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์และได้มาเกิดบนโลกโดยมี 
ร่างกายที่เป็นมตะ 

สืกษาคำถามและข้อพระค์มภีfอ้างอิงต่อไปในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 
• ห,เ^คดว่าการ'อยู่ก็บ'พระบิดาบนสวรรค์มีลกษณะเป็นอย่าง,ไร? 
• ห,y|สิกอย่างไรเม่ือเว่าพระบิดาบนสวรรค์คือพระบิดาทางวิญญาณของห,y? 
• พระเยดูทรงเป็นพ่ีชายคนโตทางวิญญาณของเรา นั้นหมายความว่าอย่างไร? 
• ลูซิเฟอร์ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนของพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? 
• ห^รู้สีกอย่างไรเม่ือเว่าพระเยดูทรงอาสาท่ีจะทนทุกข์และสินพระชนม์เพ่ีอห^? 
• ห,ได้อย่างไรว่าห,yได้เลือกทำตามพระเยดูในชีวิตก่อนเกิด? ทำไมห'yดีใจที่ห'yได้ตดสินใจ 

เช่นน้ัน? 
• ความจริงท่ีว่าห,yได้เลือกทำตามพระเยดูในชีวิตก่อนเกิดแสดงว่าห,yเป็นคนอย่างไร? 
• เวลาน้ีเราเกิดมาในชีวิตมตะแล้ว ทำไมเราต้องเลือกทำตามพระเยดูต่อไป? 
แสดงพระคมภีร!บเบิลให้เด็ก ๆ ดูและอธิบายว่า พนธสัญญาใหม่ในพระคมภีร!บเบิลบอกเราถึงสิง 
ที่พระเยดูและอ้ครสาวกของพระองค์!ด้กระทำขณะที่พวกท่านมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ อธิบายว่า 
บทเรียนในปีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกบพระชนม่ชีพคำสอนและอ้ครสาวกของพระเยดู กระตุ้นให้เด็ก ๆ 
นำพระคมภีร!บเบิลมาชั้นเรียนทุกวนอาทิตย์ 

กิจกรรม 
เสริม 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพ่ีอทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
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า. เพ่ือเป็นการทบทวน ให้เขียนข้อความต่อไปน้ีบนกระดาน: 

หนึ่งในสาม 
บตรหวปี 
พี่ชาย 
พระบิดาทางวิญญาณของเรา 
การประชุมในสวรรค์ 
ฐ?เพ-อร 

แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ขอให้แต่ละกลุ่มสนทนากนเกี่ยวกบหวข้อที่เขียนบนกระดาน 
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อและเตรียมเล่าให้ชั้นเรียนฟังถึงสิงที่พวกเขาจำได้จากการสนทนา โดยให้ 
เวลาสองสามนาทีแล้วขอให้แต่ละกลุ่มรายงานให้ช้ันเรียนฟัง 

2. ให้เด็ก ๆ เปิดพระค้มภีร์ไบเบิลไปท่ีรายช่ือหนํงลือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพนธสัญญาใหม่ ให้ทบทวน 
บทท่ี 1 โดยการถามคำถามต่อไปน้ี: หนงสือม้ทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น มีข้อความที่คล้ายคลึง 
กนอย่างไร? และแตกต่างกนอย่างไร? หนงสือกิจการเป็นเรื่องเกี่ยวกบอะไร? ทำไมหน้งสืออื่นๆ 
ที่เหลือจึงเรียกว่าสารหรือจดหมาย? ช่วยให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกบหน้งลือต่าง ๆ ในพนธสัญญาใหม่ 
ยิ่งขึ้นโดยการเขียนข้อพระค์มภีรอ้างอิงบนกระดานและให้พวกเขาด้นหาข้ออ้างอิงนนในพระ-
ค์มภีรไบเบิลของพวกเขา 

3. ช่วยให้เด็กๆท่องจำยอหนา 5:13 
4. ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำหนงลือต่าง ๆ  ในพนธสัญญาใหม่ 

สรุป 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำใน 
การอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานว่าท่านและเด็ก ๆ ในช้ันเรียนคือลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเย^ทรงรกเราอย่างมากจนถึงขนาดว่าในชีวิตก่อนเกิดพระองค์ทรงอาสาท่ีจะเป็นพระผู้ช่วยไห้รอด 
ของเรา เรารกพระบิดาบนสวรรค์ของเรามากจนเราเลือกปฏิบติตามแผนของพระองค์เน้นว่าเป็นสิง 
สำค์ญอย่างยิ่งที่เด็ก ๆ จะปฎิบติตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์บนโลกน้ี เป็นพยานว่าการปฏิบติ 
ตามพระเยเและการเช่ือฟังพระบญญ้ตของพระองค์เป็นเพียงทางเดียวท่ีจะทำให้เรามีความสุขอย่าง 
แท้จริง 
แนะนำให้เด็กสืกษาโมเสส 4:1-4 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาได้ร้บการแต่งต้ังไว้ล่วงหน้าแล้วเพ่ือทำงานสำคญของพระบิดา 
บนสวรรค์บนโลกน้ี 

การเตริยม 1. สืกษา ลูกา า:5-251 57-80; มทธิ'ว 3:1-6; และคำสอนและพนธสัญญา 84:27-28 ร่วมกบการ 
สวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระคมภีรให้กบ 
เด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีรไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษซ่ึงเขียนข้อความว่า ฉ้นเป็นดวงวิญญาณที่ประเสริฐ เพ่ือให้กบเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 7-2 ยอหนกำลงสอนศาสนาในแดนทุรก้นดาร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 207; 62132) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

ก่อนเริ่มชั้นเรียนมอบหมายให้เด็กคนหนึ่งแจกกระดาษที่ท่านได้เตรียมไว้แก่สมาชิกในชั้นเรียน 
ทนทีหลงจากการสวดอ้อนวอนเปิด 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กที่ได้รบมอบหมายแจกกระดาษให้ก้บสมาชิกในชั้นเรียน อธิบายว่าก่อนเร่ิมช้ันเรียน ท่าน 
ได้เลือกเด็กคนที่ช่วยแจกกระดาษให้รบใช้ในสิงนี้ การแต่งตั้งล่วงหน้าโามีสักษณะเช่นเดียวก้น 
(เขียนคำว่า การแต่งตั้งล่วงหน้า บนกระดาน) พระบิดาบนสวรรค์ทรงแต่งตั้งเราในชีวิตก่อนเกิด 
เมื่อพระองค์ทรงเลือกให้เราทำงานพิเศษสำหรบพระองค์บนโลกนี้ การได้รบแต่งต้ังล่วงหน้าไม่ได้ 
หมายความว่าเราต้องทำงานน้ัน เรายงคงมีอิสระหรืออำเภอใจอยู่ แต่เราจะมีโอกาสท่ีจะเลือกทำ 
อธิบายว่าในบทเรียนนี้พวกเขาจะได้เรียน!เกี่ยวก้บยอหนผู้ถวายบพติศมาซึ่งท่านถูกแต่งตั้งไว้ 
ล่วงหน้าหรือได้รบเลือกที่จะทำภารกิจที่สำค์ญอย่างหนึ่งบนโลกนี้ ให้เด็ก ๆ อ่านออกเสืยงข้อความ 
ที่อยู่บนกระดาษของพวกเขาบอกพวกเขาว่าพระค้มภีร์ที่พวกเขาจะสืกษๆ อธิบายว่ายอห์นผู้ถวาย 
บพติศมาเป็นดวงวิญญาณที่ประเสริฐได้ร้บเลือกในชีวิตก่อนเกิดเพื ่อให้เตรียมทางสำหร้บ 
พระเยจุ]คริสต 
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ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา 
เตริยมทางสำหรับพระเยซูคริสต์ 

บทที ่ 



เร่ืองราวจากพระค์มภีร สอนเร่ืองการกำเนิดช่วงเป็นเด็กและภารกิจของยอหนผู้ถวายบพติศมาจากพระคมภีร์ซ่ึงเขียนไว้ใน 
ส่วน "การเตรียม" แสดงรูปภาพยอหนกำล้งสอนศาสนาในแดนทุรกํนดารในเวลาท่ีเหมาะสม (สำหรบ 
คำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร ดู "การสอนจากพระค้มภีร,, หน้า viii) ช่วยให้เด็ก ๆ 
เข้าใจว่ายอหนผู้ถวายบพติศมาได้รบการแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมที่จะฟัง 
พระเย,% คริสต์ 

การสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
ประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจในพระคมภีร์ดีข้ึน 

• เรารู้อะไรบ้างเก่ียวกบบิดามารดาของยอหนผู้ถวายบพติศมา? (ลูกา 1:5-7) 
• ทำไมเศคาริยา,พ์จึงเป็นใบ้ซึ่งทำให้เขาพูดไม่ได้? (ลูก'าา: 18-20) 
• ทำไมเศคาริยาหและเอลีซาเบธจึงตั้งชื่อลูกชายของเขาว่ายอหน? (ลูกา 1:13) 
• เรารู้อะไรบ้างเก่ียวกบชีวิตในวยเด็กของยอหน? (ลูกา 1:80; ค.พ. 84:27-28) 
• ยอหนได้รบการแต่งต้ังล่วงหน้าเพ่ือให้ทำอะไร? (ลูกา 1:15-17, 76-77) 
• ยอหนผู้ถวายบพติศมาได้ทำภาระที่ได้รบแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าจนสำเร็จอย่างไร ในการเตรียมทาง 

สำหรบพระเยดูคริสต์? (มทธิว 3:1-6) 

อธิบายว่า ด้งเช่นยอหนผู้ถวายบพติศมาผู้เป็นดวงวิญญาณที่ประเสริฐซึ่งถูกแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อ 
ช่วยสร้างอาณาจกรของพระบิดาบนสวรรคํโดยการเตรียมทางสำหรบพระเยดูคริสต์ เราก็เช่นกนเป็น 
ดวงวิญญาณประเสริฐซ่ึงได้รบเลือกเพ่ือช่วยสร้างอาณาจ้กรของพระบิดาบนสวรรคํโดยการช่วยผู้คน 
ให้รู้เก่ียวกบพระเยดูคริสต์มากข้ึน 
อ่านข้อความที่ยกมาของประธานเอสรา แทฟท เป็นสัน: "ท่านเป็นดวงวิญญาณที่ประเสริฐ หลาย 
ๆ คนในบรรดาพวกท่านได้รบการสงวนไว้เป็นเวลานานเกือบ 6,000 ปี เพ่ือให้มาเกิดในช่วงเวลาน้ีของ 
ยุคนี้ ซึ่งมีการล่อลวง มีภาระหน้าที่และโอกาสมากที่สุด" (in Conference Report, Oct. 1977, p. 43; or 
Ensign, Nov. 1977, p. 30) 
• หา^รู้สีกอย่างไรท่ีรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค^รงรู้จกหใ^เป็นส่วนต์วและทรงเลือกห,yให้มาเกิดบนโลก 

ในยุคน้ี? 
• มีอะไรบ้างที่เราได้!!เการแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยสร้างอาณาจ้กรของพระบิดาบนสวรรค์? (ร้บใข้ 

เป็นผู้ส.อนศาสนา เป็นต้วอย่างท่ีดีโดยการรกษาพนธสัญญา ดำรงฐานะปุโรหิต เล้ียงดูครอบครว 
ในความชอบธรรม ทำหน้าที่การเรียกในศาสนาจกรให้สำแจ) 

• ห^จะรู้ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ห,yทำอะไรบนโลกน้ี? (สวดอ้อนวอนเก่ียวกบ 
การตดสิน4โจ ฟังเสืยงพระวิญญาณ) อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์ประทานโอกาสให้กบเราในการ 
ร้บปิตุพรจากผู้ประสาทพรสเตคเมื่อเรามีอายุมากพอ ส่วนมากปิตุพรมกจะระบุการเรียกซึ่งเรา 
อาจได้ร้บหรือสิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค็ให้เราทำในชีวิต ห,yจะเตรียมต้วอย่างไรเพ่ือ 
ทำสิงที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ห,yทำ? 
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บทที่ า 1 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เตรียมกระดาษท่ีมีข้อความต่อไปน้ี (แต่ไม่ต้องเขียนคำตอบ) สำหรบเดกแต่ละคน หรือเขียน 

ข้อความต่อไปนี้บนกระดาน: 
ยอหนผู้ถวายบพติศมา: 

ก. อาศยอยู่ใน  
ข. มีอายุแก่กว่าพระเยชุ เดือน  
ค. สวมเส้ือผ้าท่ีทำด้วย และ  
ง. รบประทาน และ  
จ. เตรียมทางสำหร้บ  

คำตอบ: ก. แดนทุรก้นดาร ข. หก ค. ขนลูฐ และ หน้งสัตว์ ง. จกจ่ัน และ นั้าผึ้งป่า 
จ. พระเยชุคริสต์ 

ให้เด็ก ๆ อ่าน ลูกา 1:26-27, 35-36, 76 และมทธิ1ว 3:1, 4 เพ่ือเติมข้อความลงในช่องว่าง (หากเด็ก ๆ 
ไม่ทราบว่าจกจั่นเป็นอย่างไรให้อธิบายว่า ม้นเป็นแมลงขนาดใหญ่ที่บินได้) ช่วยให้พวกเขา 
ตระหน้กว่า แม้ยอห์นผู้ถวายบพติศมาจะดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย และสมถะในแดนทุรก้นดาร 
แต่ท่านก๊ัทำภาระหน้าท่ีของท่านสำเร็จอย่างซ่ือสัตย์และได้เตรียมทางสำหร้บพระเยชุคริสต์ 

2. ให้เด็ก ๆ อ่านพระคมภีfต่อไปนี้เพื่อค้นหาว่ามีใครอีกบ้างที่ได้รบการแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อทำ 
ภาระหน้าท่ีบนโลกน้ี: 
เยเรมีย์ 1:5—เยเรมีย์ 
1 นีไฟ 11:18—มารีย์มารดาของพระเยชุ (ภาพท่ีมาปรากฏต่อนีไฟ) 
อีเธอf 3:14—พระเยชุคริสต์ 
คำสอนและพนธสัญญา 138:53, 55—โจเซฟ สมิธ และคนอ่ืน ๆ 
เอบราแฮม 3:23—เอบราแฮม 

สรุป 
ประจกษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานว่า ด้งเช่นยอห์นผู้ถวายบ้พติศมาได้รบการแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมทาง 
สำหรบพระเยชุคริสต์ และเพ่ือเป็นพยานถึงพระองค์ เราแต่ละคนก็เช่นก้น ต่างได้ร้บการแต่งตั้งไว้ 
ล่วงหน้าเพื่อทำภาระหน้าที่ของเราบนโลกนี้ แสดงความเสึกของท่านถึงความสำคญของการดำเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณและการมีค่าควรต่อการทำสิงที่พระบิดาบนสวรรค์!ด้ทรงแต่งตั้งเราไว้ล่วงหน้า 
แนะนำให้เด็กสืกษา ลูกา 1:5-23, 57-80 และม้ทธิว 3:1-6 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปีด 
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พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตร 
''ของพระบิดาบนสวรรค์ 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระเยดูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้าใน 
เน้ือหน้ง 

การเตรยม 1. สืกษามทธิว 1:18-25 และลูกาา:26-38, 2:1-20 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและ 
พิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของ 
ท่าน,, หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ยอห์น 3:16-17 แอลมา 22:14, คำสอนและพนธสัญญา 19:16-19, และ หลกธรรม 
พระกิตติคุณ บทท่ี 11 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรถ!การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีร็ไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-1 พระเยรุเคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) รูปภาพ 7-3 การประสูติของ 

พระเย'รุ) (ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116) รูปภาพ 7-4 การประกาศถึงการประสูติของ 
พระเยรุ[คริสต์ต่อคนเล้ียงแกะ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 202; 62117) และรูปภาพ 7-5 ครอบครวท่ี 
มีเด็กทารก (62307) 

เชิญ เด็ก คนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงรูปภาพ 7-5 ครอบครวท่ีมีเด็กทารก ถามคำถามต่อไปน้ีกิบเด็ก ๆ : 

• ห,yคิดว่าบิดามารดาดู่น้ืรู้สีกอย่างไรท่ีมีลูกทารกแรกเกิดคนน้ี? 
• วิญญาณของเด็กทารกนี้อาศ้ยอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะมาเกิด? 
• ใครคือแม่ของเขาบนโลกน้ี? ใครคือพ่อของเขาบนโลกน้ี? ใครคือบิดาทางวิญญาณของเขา? 
อธิบายว่า เช่นเดียวกํบทารกคนน้ี เราแต่ละคนต่าง!ามีบิดามารดาบนโลกน้ี และมีพระบิดาบนสวรรค์ 
เป็นพระบิดาทางวิญญาณของเรา 
แสดงรูปภาพพระเยรุ)คริสต์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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• ใครคือมารดาของพระเยดู? ใครคือบิดาของพระเยชุ? 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระเยชุทรงแตกต่างจากเราเพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพระบิดาของ 
พระวรกายทางโลกของพระองค์ บอกพวกเขาว่าบทเรียนน้ีจะสอนพวกเขาเก่ียวก้บการประสูติของ 
พระเยชุมากข้ึน 

เร่ืองราวจากพระค์มภีร สอนเร่ืองราวของมารืย์และโยเซฟ และการกำเนิดของพระเยชุจากข้อพระค์มภีร์ท่ีอยู่ในส่วน "การ 
เตรียม" พร้อมทั้งใทุ้ปภาพอย่างเหมาะสม (สำหรบคำแนะนำวิธีการสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร 
ให้ดู "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็น 
พระบิดาทางวิญญาณของพระเยชุคริสต์'และทรงเป็นพระบิดาของร่างกายทางโลกด้วย 
คืกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
ข้อพระคมภีรอ้างอิงกับเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 
• เทพของพระบิดาบนสวรรค์บอกอะไรกับมารีย์และโยเซฟ เก่ียวกับพระเยชุก่อนท่ีพระองค์จะประสูติ? 

(มทธิว า: 19-23; ลูกา 1:30-33( 35) ทำไม? 
• หนุคิดว่าทำไมเทพจึงปรากฏต่อคนเล้ียงแกะ? (ลูกา 2:9-14) (เพ่ือเป็นพยานแก่คนเล้ียงแกะว่า 

พระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำเนิดของพระบิดาบนสวรรค์ประสูติแล้วในเมืองเบธเลเฮม) 
• หนุคิดว่าคนเล้ียงแกะบอกอะไรแก่ผู้คนเก่ียวกับพระเยชุ? (ลูกา 2:15-20) 
• ทำไมพระเยชุจึงทรงถูกเรียกว่าเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระบิดา? (พระเยชุทรงเป็น 

พระองค์เดียวท่ีทรงกำเนิดในมตะโดยมีพระบิดาบนสวรรค์เป็นพระบิดาทางร่างกาย) อธิบายว่า 
โยเซฟ ในฐานะท่ีเป็นสามีของมารียํ'ได้ร้บเลือกให้เป็นผู้เล้ียงดู อบรมส์งสอนพระเยชุ 

• ความสัมพนธ์ระหว่างพระเยชุกับพระบิดาบนสวรรค์แตกต่างกับความสัมพนธระหว่างเรากับ 
พระบิดาบนสวรรค์อย่างไร? 

• ทำไมมารดาของพระเยชุจึงต้องเป็นมนุษย์มตะ? ช่วยให้เด็ก ๆ  เข้าใจว่า เพราะมารีย์เป็นมนุษย์มตะ 
พระเยชุจึงทรงเป็ใ4มนุษย์มตะด้วยและสามารถส้ินพระชนม์เพ่ือเราได้ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจด้วยว่า 
เนื่องจากพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพระบิดาของพระเยชุคริสต์ทางร่างกาย ด้งนั้นพระเยซูจึง 
สามารถเอาชนะความตายได้ (ดู ยอหน 5:26; 10:17-18) พระองค์ทรงเลือกท่ีจะทนทุกข์เพ่ือบาป 
ของเราและเอาชนะความตาย (ดู แอลมา 22:14; ค.พ. 19:16-19) 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรีอมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ขอให้เด็กชายจินตนาการว่าหากเขาเป็นโยเซฟ จะรู้สิกอย่าง1ไร และขอให้เด็กหญิงจินตนาการว่า 

หากเธอเป็นมารืย์จะรู้สิกอย่างไร ให้พวกเขาบอกท่านว่า พวกเขาจะคิดอย่างไรเม่ือเทพมาหาเขา 
และบอกว่าพวกเขากำล้งจะได้เป็นบิดามารดาทางโลกของพระผู้ช่วยให้รอด 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์1ช้ 

บทที่ า 1 
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2. ให้เดกแต่ละคนเปิดพระค้มภีรข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี ข้อพระค์มภีรเหล่านี้ระบุว่าพระเยเทรงเป็น 
พระบุตรองค์เดียวท่ีทรงถือกำเนิด: ยอหน 1:14; 3:16-18; า ยอหน 4:9; เจคอบ 4:5; 11, แอลมา 5: 
48; 12:33-34; คำสอนและพนธสัญญาภาคที่ 29:42, 46; 93:11; และโมเสสา:6 (หากท่านมีเด็ก 
มากกว่าเก้าคนในช้ันเรียนท่านอาจมอบหมายเด็กสองคนให้เปิดพระค์มภีรข้อเดียวกน) เม่ือเด็ก 
ได้ทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้ว พวกเขาควรเข้าใจ ข้อความที่ว่า พระบตรองค์เดียวที่ทรงถือกำเนิด 
บอกเราว่า พระเยเทรงเป็นบุคคลเดียวเท่านั ้นบนโลกนี้ที ่เป็นพระบุตรในเนื ้อหนิงของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 

3. ขอให้เด็ก ๆ เล่าบางสิงบางอย่างท่ีพวกเขารูเก่ียวก้บพระเยเอ้นเป็นสิงสำค์ญสำหรบพวกเขาให้ 
ท่านฟัง 

4. ทบทวนหสักแห่งความเช่ือข้อท่ีหน่ึงก้บเด็ก ๆ 
5. ให้เด็กๆร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "พระองค์ทรงล่งพระบุตร" {หนง^อเพลงสำหรบเด็กหน้า 20) 

สรุป 
ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานถึงพระเยเคริสตโดยเน้นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดใน 
เน้ือหน้งของพระบิดาบนสวรรค์ หรือทรงเป็นบุคคลเดียวเท่าน้ันท่ีประสูติมาในโลกน้ีโดยมีพระบิดาบน 
สวรรค์เป็นพระบิดาของพระวรกายทางโลกของพระองค์ เป็นพยานว่า พระเยเทรงเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดของเรา กระตุ้นให้เด็ก ๆ สืกษาและสวดอ้อนวอนเพื่อให้ได้ร้บประจักษ์พยานว่าพระเยเคริสต 
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
แนะนำให้เด็กศึกษา ลูกา 1:26-38 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียน!เกี่ยวกับพระชนม่ชีพในวยเยาว์ของพระเยซู และเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงเตรียมพยานเพ่ือเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ 

การเตริยม 1. ศึกษา ลูกา 2:21-52, มทธิว 2, และคำสอนและพนธสัญญา 93:11-14 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระคมภีรให้กับเด็ก ๆ อย่างไร (ดู 
"การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) 

2. เสือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร!บเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. วตกุท่ีน่าสนใจ เช่นสิงท่ีครอบคร้วเก็บสะสม ซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะช่อนไว้ในห้องเรียนได้ง่าย 
ค. รูปภาพ 7-6 พระกุมารเยซูในพระวิหาร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 205; 62500) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราว 
จากพระคมภร 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เม่ือเด็กบางคนเข้ามาในช้ันเรียนให้แสดงวตกุท่ีท่านได้เตรียมมาสองสามอย่าง แล้วให้รีบช่อนวตถุ 
เหล่าน้ันก่อนท่ีเด็กคนอ่ืน ๆ จะเข้ามาในช้ันเรียน ขอให้เด็กคนหน่ึงท่ีได้เห็นวตฤน้ันอธิบายว่าม้นมี 
สักษณะอย่างไรโดยไม่ต้องบอกว่ามนคืออะไร ถามช้ันเรียนว่าพวกเขารู้ไหมว่าวตฤน้ันคืออะไร แล้ว 
ขอให้เด็กอีกคนหน่ึงท่ีได้เห็นวตถุน้ันอธิบายสักษณะของวตชุ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พวกเขาจะ 
มั่นใจมากขึ้นหากพวกเขาได้ยินบางสิงบางอย่างเกี่ยวก้บเรื่องนั้นจากบุคคลมากกว่าหนึ่งคน แล้วแสดง 
วตฤนั้นให้ชั้นเรียนดู 
อธิบายว่าเด็กคนท่ีเห็นวตฤน้ันก่อนทำหน้าท่ีเป็นพยานเพราะเขารู้เก่ียวก้บว้ตฤน้ันและอธิบายได้ว่า 
มนมีสักษณะเป็นอย่างไร พยานคือบุคคลซึ่งมีความรู้เป็นส่วนตวในบางเรื่องและได้บอกเล่าเรื่องนั้น 
กบคนอื่น พยานอาจเป็นบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นหสักฐานหรือให้การพิสูจน์ ต้วอย่างเช่น พระคมภf 
มอรมอนเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต อธิบายว่าเมื่อพระเยซู ทรงเป็นพระกุมาร พระบิดาบน 
สวรรค์ทรงเตรียมพยานมากมายเพ่ือให้เป็นพยานว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ 
สอนเร่ืองราวในวยเยาวของพระเยซูตามท่ีพบในข้อพระคมภีรท่ีอยู่ในส่วน "การเตรียม" (สำหรบ 
คำแนะนำเกี่ยวกบวิธีการสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร์ให้ดู"การสอนจากพระค์มภีร,,หน้า viii) 
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บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีร์และประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระค้มภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีร์ดีข้ึน 

• ทำไมมารีย์และโยเซฟจึงนำทารกเยซูไปที่พระวิหาร? (ลูกา 2:21-24) 

• สิเมโอนรู้ได้อย่างไรว่าพระเยชุทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า? (ลูกา 2:25-30) 
• อ้นนาเป็นพยานว่าพระเยชุทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร? ห,น}คิดว่าเธอรู้,ได้'อย่าง,ไร'ว่า 

พระองค์ทรงเป็นผู้ใด? (ลูกา 2:36-38) 
• โหราจารย์รู้ได้อย่างไรว่าพระเยชุทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า? ทำไมพวกเขาจึงให้ของขว้ญ 

กบพระองค์? (มทธิว 2:2, 11) 
• หนูสามารถเป็นพยานถึงพระเยชุคริสต์ได้อย่างไร? 
• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จึงทรงบอกโยเซฟให้พาครอบครวหนีไปอียิปต์? (มทธิว 2:13-14) กษต่รย 

เฮโรดพยายามทำอะไรเพ่ือกีดก้ันไม่ให้พระเยชุได้เป็นกษตริย์? (มทธิว 2:16) โยเซฟ รู้ได้อย่างไรว่า 
ปลอดภยแล้วท่ีจะกลบไปแผ่นดินอิสราเอล? (มทธิว 2:19-20) ครอบคร้วน้ีไปอาค์ยอยู่ท่ีใด? (มทธิว 
2:21-23) 

• หนูคิดว่าพระเยซูทรงทำอะไรบ้างเพ่ือให้ได้รบความรู้และประสบการณ์ในขณะท่ีเป็นเด็ก? (JST 
Matthew 3:24-26; ลูกา 2:40, 52; ค.'พ. 93:11-14) อะไรบ้างท่ีหนูจะศึกษาเม่ือหนูโตข้ึน? หนูได้ต้ัง 
เป้าหมายอะไรบ้าง? 

• แสดงรูปภาพ พระกมารเยซูในพระวิหาร ทำไมบรรดาชายในพระวิหารจึงประทบใจในพระเยซู? 
(ลูกา 2:46-47 อธิบายว่า การแปลพระค์มภีรส่วนน้ีของโจเซฟ สมิธกล่าวว่า "และพวกเขาได้ฟัง 
พระองค์และไต่ถามพระองค์") สิ่งนี้บอกอะไรเรา เก่ียวกบส่ิงท่ีพระเยซูทรงเรียนรู้อย่างมากในวยเยาว์ 
ของพระองค์? หนูสามารถทำอะไรได้บ้างเพ่ือเรียนรู้พระกิตติคุณให้มากข้ึน? พระเยซูทรงให้เกียรติ 
และเช่ือฟังพระบิดาของพระองค์ในพระวิหารอย่างไร? 

• พระเยซูทรงทำอะไรที่เป็นการให้เกียรติและเชื่อฟังโยเซฟ และมารีย์? (ลูกา 2:51-52) อธิบายว่า 
โยเซฟ และมารีย์ได้สอนพระเยซูในระหว่างท่ีพระองค์ย้งทรงพระเยาว์ เช่นเดียวกบท่ีคุณพ่อคุณแม่ 
ของเราสอนเราในช่วงเวลาท่ีเราเป็นเด็ก หนูจะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ บอกช่ือคนท่ีเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจากบทเรียนท่ี 

ผ่านมา โดยให้บอกช่ือคนเหล่าน้ันมากท่ีสุดเท่าท่ีจะบอกได้ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ จำพยานเหล่านี้ได้ 
ท่านอาจให้พวกเขาค้นหาในพระค์มภีร์ต่อไปนี้: ลูกา 1:30-32 (กาเบรียล) ลูกา 1:41-43 (เอลิซาเบธ) 
ยอหน 1:29-34 (ยอห์นผู้ถวายบพติศมา) และ ลูกา 2:8-17 (บรรดาเทพและเหล่าคนเล้ียงแกะ) 
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บทที่ า 1 

2. สนทนาถึงเป๋าหมายที่เด็ก ๆ สามารถตั้งเพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนเมากขึ้นเกี่ยวก้บเทพ เช่น 
การอ่านพระคมภีร์ทุกวน การสวดอ้อนวอน การมีส่วนร่วมในการสังสรรค็ในครอบคร้ว และอื่นๆ 
ขอให้เด็ก ๆ เขียนเป้าหมายของปีนี้สองประการบนกระดาษซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเรียนเมากขึ้น 
เก่ียวกบพระกิตติคุณ กระตุ้นให้พวกเขาเก็บรกษากระดาษน้ันไว้ในท่ีท่ีพวกเขาเห็นได้บ่อย ๆ 

3. ทำสำเนาแผนที่ซึ่งอยู่ท้ายบทเรียนนี้แจกให้เด็กแต่ละคน ให้เด็กค้นหาสถานท่ีท่ีพระเยซูทรงอาศย 
อยู่และให้ทำเคร่ืองหมายไว้ เช่น: เยรูซาเลม เบธเลเฮม อียิปต์ และนาซาเ!ธ (แผนท่ี #13 และ 
#14 ใน LDS edition of the King James Version of the Bible จะช่วยท่านในกิจกรรมน้ีได้) 

4. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำหลกความเชื่อข้อที่หนึ่ง 
5. เขียนข้อพระค์มภีรอ้างอิงถึงเวลาต่าง ๆ ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพยานถึงพระเยซูว่าคือ 

พระบุตรของพระองค์บนกระดาน (ม้ทธิว 3:16-17; 17:5; 3 นีไฟ 11:6-8; โจเซฟ สมิธ-ประว้ติ 1:17) 
ให้เด็ก ๆ ค้นหาพระคมภีร์อ้างอิงนี้และสนทนาสิงที่เกิดขึ้นในแต่ละตวอย่าง 

6. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ ลูกา 2:52 
7. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยเป็นเด็ก" (หนง^อเพลงสำหรบเด็ก หน้า 47) 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แบ่งปันประจกษ์พยานกบเด็ก ๆ ถึงความรู้สีกของท่านเกี่ยวกบพระเยซูคริสต ์และบอกพวกเขาว่าทำไม 
จึงเป็นสิงสำค้ญสำหรบท่านที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าหาก 
พวกเขาทำตามตวอย่างของพระเยซูพวกเขาจะสามารถเป็นเหมือนพระองค์มากข้ึน 
กิจกรรมเสริม ข้อ 2. อาจใช้เพ่ือการประยุกต์Iข้บทเรียนในชีวิตของเรา 
แนะนำให้เด็กสืกษา ลูกา 2:41-52 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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สถานท่ีท่ีพระเยซูคริสต์ทรงอาสัยอยู่ 

ทะเลเมดิเตอร์เรเนยน 
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ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกตใช้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็กสองคนมาที่หน้าชั้นเรียน ยืนหนหน้าเข้าหาก้น และให้จบมือก้นซูข้ึนเหนือสืรษะเพ่ือให้มี 
ช่องว่างพอที่เด็กคนอื่น ๆ จะเดินออกไปได้ อธิบายว่าเด็กสองคนน้ีทำหน้าท่ีคล้ายก้บเป็นประดู 
บอกเด็ก ๆ ว่าประดูนี้เป็นทางผ่านที่จะนำเราไปสู1ถนนที่แคบและตรงเพื่อนำไป^ชีวิตนิร้นดร 
ให้เด็กคนหนึ่งอ่าน 2 นีไฟ 31:17 อธิบายว่า ชั้นตอนหนึ่งในการไป^ชีวิตนิร้นดfคือการผ่านทาง 
ประดูนี้ (การได้ร้บบพติศมา) ให้เด็ก ๆ เดินผ่านประดูน้ี 
แสดงรูปภาพยอห์นถวายบพติศมาพระเยเ สอนเรื่องราวตามข้อพระคมภีรที่มีอยู่ในหวข้อ 
"การเตรียม" (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีf ให้ดู "การสอนจากพระคมภีร" 
หน้า viii) 

สืกษาคำถามและข้อพระคมภีfอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
ข้อพระค้มภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค้มภีรดีข้ึน 

เร่ืองราวจากพระค้มภีร 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความปรารถนาท่ีจะร้กษาพนธสัญญาบพติศมา 

การเตรยม 1. ศึกษา มทธิ'ว 3:13-17, ยอหน 3:5; 2 นีไฟ 31:4-10, 17-21 โมไซยา 18:8-17 และคำสอนและพนธ-
สัญญา 33:15 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราว 
จากพระค้มภีรให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอน 
จากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. อ่านเพิ่มเติม: ยอหน 1:29-34, คำสอนและพนธสัญญา 20:37 และ หลกธรรมพระกิตติคุณ บทท่ี 20 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค้มภีร์ไบเบิลหรีอพนธสัญญาใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. พระค้มภีรมอรมอน 
ค. แผนผงหสักแห่งความเช่ือข้อท่ี สิ (65004) 
ง. รูปภาพ 7-7, ยอหนถวายบพติศมาพระเยเ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 208; 62133) 

บทที่ 
การบพติศมาของ 
พระเยซูคริสต์ 



• ใครให้บพติศมาพระเยซู? (มทธิว 3:13) 

• ทำไมยอหนผู้ถวายบพติศมาจึงลงเลที่จะให้บพติศมาพระเยซู? (มทธิว 3:14) 
• ทำไมพระเยซูจึงทรงต้องการร้บบ้พติศมา? (ม'ทธิว 3:15; 2 นไฟ 31:7.9) 
• ทำไมเราจึงต้องรบบพติศมา? (ยอหน 3:5) การ จุ่มลงไปในนาทั้งตว หมายความว่าอย่างไร? 

ทำไมเราจึงต้องลงไปในนํ้าทั้งต้วเมื่อเราร้บบพติศมา? (3 นีไฟ 11:26-28) 
• เกิดอะไรข้ึนหล้งจากท่ีพระเยซูทรงรบบพติศมา? (มทธิว 3:16-17) 
• เราไต้!บของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ๋ึอย่างไร? (ค.พ. 33:15) 
• ห^สีกอย่างไรเม่ือหนุ!บบพติศมา? หypกอย่างไรเมื่อห,yไต้รปการยืนยนและไต้รบของประทาน 

แห่งพระวิญญาณบริสุทธ้ิ? 
• หนุให้สัญญาอะไรเม่ือหนุร้บบพติศมา? พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาอะไรกบเรา? (โมไซยา 

18:8-13; ค.พ. 20:37) 

อธิบายว่า สัญญาเหล่านี้ที่ทำระหว่างเรากบพระบิดาบนสวรรmปันพนธสัญญาบพติศมา เม่ือเรา 
ร้บบพติศมา เราทำพนธสัญญาท่ีจะ: 

เป็นสมาชิกของศาสนาจกรของพระเยซู 
ช่วยผู้อึ่น 
ยืนเป็นพยานต่อพระบิดาบนสวรรค์Iนทุกเวลาและทุกสถานที่ 
รบใช้พฺระบิดาบนสวรรค์และร้กษาพระบ้ญญติของพระองค์ 

หากเราร้กษ'าพ้นธสัญญา พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาท่ีจะ: 
ให้อภยบาปของเรา 
ให้พรเรามากมาย 
ให้การนำทางเราในแต่ล?ว้นโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธ้ิ 
ให้มชีวิตนรนดร (ดู หลกธรรมพระกิตติคุณ บทที่ 20) 

• เม่ือเราผ่านทางประดูแห่งบพติศมา เราจะเข้าไป^อะไร? (2 นีไฟ 31:17-18) หลงจากร้บบพติศมา 
เราต้องทำอะไรเพื่อเราจะไต้ร้บชีวิตนิ!นดร์และไต้อยู่กบพระบิดาบนสวรรค์ชั่วนิร้นดร? (2 น!ฟ 
31:18-20) 

หลกแห่งความเช่ือ แสดงแผนผงหสักแห่งความเช่ือข้อท่ีสี และช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำ 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใข้ 

เพ่ือทบทวนสรุป หรือท้าทาย 
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1. เขียนคำถามเก่ียวก้บการบพติศมาและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปน้ีบนกระดานหรือบนกระดาษ: 
ทำไมเราต้องรบบพติศมา? (ค.พ.49:13; 2นีไฟ 31:18) เราต้องร้บบพติศมาอย่างไร? (ค.พ.20:72-
74) เราต้องรบบพติศมาโดยใคร? (ค.พ. 20:73) เรารบบพติศมาเม่ือไร? (ค.พ. 68:27) ให้เด็ก ๆ 
ค้นหาพระค้มภีรและสนทนาคำตอบ 

2. เขียนข้อความต่อไปน้ีบนกระดาษแผ่นละหน่ึงข้อความ: 
เพ่ือการปลดบาปของเรา 
เพ่ือเป็นสมาชิกของศาสนาจกร 
เพ่ือเราจะสามารถไต้ร้บของประทานแห่งพระวิญญาณบรีสุทธ 
เพ่ือเราจะเช่ือฟัง 
เพ่ือเข้าไป^ทางตรงและแคบ 

ให้เด็ก ๆ เดินผ่านเข้าไปในประดูท่ีใช้เด็กสองคนตอนเร่ิมต้นบทเรียน ขณะท่ีเด็กแต่ละคนกำลง 
เดินผ่านให้ย่ืนกระดาษเหล่าน้ีให้คนละแผ่น อธิบายว่า สิงเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้อง 
รบบพติศมา สนทนาก้บเด็ก ๆ ว่าเราสามารถรกษาพนธสัญญาบพติศมาโดยทางใดบ้าง 

3. ใช้รูปภาพของเด็กท่ีกำลงไต้ร้บบพติศมา (62018) และรูปภาพยอห์นผู้ถวายบ้พติศมาท่ีกำลงให้ 
บพติศมาพระเยรุเ เล่าถึงการบพติศมาของท่านหรือให้เด็กคนหน่ึงเล่าถึงการบพติศมาของตนเอง 

4. ช่วยให้เด็กท่องจำ 2 นีไฟ 31:20 
5. จ้ดเตรียมเด็กหนึ่งกลุ่มเพื่อร้องเพลง "บพติศมา,, (หนง^อเพ^งสำหรบเด็ก หน้า 56) ร้องหรือ 

อ่านเนื้อ เพลงกบ เด็กในช้ันเรียน 

ประจ้กษ์พยาน แสดงประจกษพยานถึงความสำคญของบพติศมา และว่าการบพติศมาเป็นทางตรงและแคบไป^ 
ชีวิตนิร้นดรเด็กบางคนอาจต้องการแสดงประจกษ์พยานของตนเองเกี่ยวก้บการบพติศมาของเขา 

ข้อแนะนำ แนะนำให้เด็กสืกษา มทธิ'ว 3:13-17 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านท่ีบ้าน เชิญเด'กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ า 1 



บทท่ี พระเยซูคริสต์ 
ทรงถูกชาตานลอลวง 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเรียนเวิธีต่อต้านการล่อลวงของซาตาน 

การเตรยม า, สืกษา มทธิ'ว 4:1-11, มาระโก 1:12-13 และดูกา 4:1-13 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอนแล้วศึกษา 
บทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีร์ให้กบเด็กๆอย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: 1 โครินธ 10:13; 2 นีไฟ 2:18; 28:19-22; 3 นีไฟ 18:18 และคำสอนและพนธสัญญา 
10:5, 27; 11:12 

3. เสือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและไต้รบประโยชน 
ตามจุดประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิลหรีอพ้นธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษและดินสอสำหรบเด็กแต่ละคน 
ค. ปัตรคำสามปัตรต่อไปนี้: 

ตดสินใจ 
สวดอ้อนวอน 
ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธี้ 

ง. รูปภาพ 7-8, ยอดแหลมของพระวิหาร 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น แจกกระดาษให้เด็กแต่ละคน ขอให้เด็กเขียนสามสิงท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นสิงล่อลวงพวกเขาให้ทำสิง 
ความสนใจ ที่ผิดไต้ ให้เด็ก ๆ บอกท่านว่าพวกเขาเขียนอะไรบ้าง ท่านอาจต้องเขียนคำตอบของพวกเขาบน 

กระดานและสนทนาถึงปัญหาที่พวกเขากำสังเผชิญในทุกวนนี้ บอกพวกเขาว่าบทเรียนน้ีจะช่วย 
พวกเขาให้เรียนรู้วิธีท่ีจะต่อต้านการล่อลวงเหล่าน้ัน 

เร่ืองราวจากพระคัมภีร์ สอนเร่ืองราวของพระเยดูท่ีทรงถูกล่อลวงดงท่ีมีอยู่ในข้อพระคัมภีรในส่วน "การเตรียม" (ดู "การสอน 
จากพระคมภร" หน้า viii เพ่ือจะเวิธีการสอนเร่ืองราวจากพระคัมภีร์) หมายเหตุ: ฉบบการแปล 
ของโจเซฟ สมิธ อธิบายความหมายของพระคัมภีร์ไบเบิลฉปับ King James ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
การแปลของโจเซฟ สมิธ ว่าพระเยเ "ทรงถูกนำด้วยพระวิญญาณไปย้งแดนทุรก้นดารเพื่อเฝืา 
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พระผู้เป็นเจ้า" และไม่ได้ถูกล่อลวงโดยมาร อธิบายว่าพระเยดูไม่ทรงยอมเสด็จยงสถานที่ที่ 
จะทำให้พระองค์ทรงถูกล่อลวง และพระองค์!ม่ทรงต้องการให้เราไปยงสถานท่ีท่ีจะถูกล่อลวงได้ 
ง่ายเช่นก้น และให้อธิบายต้วยว่า ฉบบ การแปลของโจเซฟ สมิธ ไต้ระบุว่าพระเยดูทรงถูกนำไปยง 
ยอดพระวิหารและภูเขาสูงแต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิไม่ใช่ทรงถูกนำไปโดยมารด้งที่พระค์มภีร 
ไบเบิลกล่าว 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคมภีfอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 

• ทำไมพระเยดูจึงเสด็จไปยงแดนทุรก้นดาร? {นทธ'ว 4:1) 

• ในฉบบการแปลของโจเซฟ สมิธ มทธิ'ว 4:2 กล่าวว่า ขณะท่ีพระเยดูประท้บในแดนทุรก้นดาร 
พระองค์ทรง ติดต่อก้บพระผู้เป็นเจ้า vryคิด'ว่า ติดต่อก้บพระผู้เป็นเจ้า หมายความว่าอย่างไร? 
ห,yสามารถติดต่อก้บพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? 

• ห,yคิดว่าการอดอาหารเป็นเวลาสี่สิบว้นและการติดต่อก้บพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้พระเยดูต่อต้าน 
การล่อลวงของมารไต้อย่างไร? 

• ซาตานล่อลวงพระเยดูคริสต์คร้ังแรกอย่างไร? (ม'ทธิว 4:3) หใ3}คิดว่าทำไมการล่อลวงน้ีอาจจะเป็น 
การยากสำหรบพระองค์ท่ีจะต้านทาน? (มทธิว 4:2) พระเยดูทรงตอบซาตานว่าอย่างไร? พระเยดู 
ทรงหมายความว่าอย่างไร? (มทธิว 4:4) 

• มีวิธีอื่นใดอีกที่ซาตานล่อลวงพระเยดู? (มทธิว 4:5-6, 8-9) พระเยดูทรงตอบการล่อลวงเหล่าน้ี 
อย่างไร? (มทธิว 4:7, 10) หV}คิดว่าคร้ังน้ีเป็นเพียงคร้ังเดียวหรือท่ีซาตานล่อลวงพระเยดู? (ลูกา 
4:13) "จนถึงโอกาสเหมาะ" คำนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) 

• การสืกษาพระค์มmช่วยพระเยดูต่อต้านการล่อลวงไต้อย่างไร? (มทธิว 4:4, 6-7, 10) 
• ซาตานพยายามทำอะไรก้บเราแต่ละคน? (2 นีไฟ 2:18; 28:20-22; ค.พ. 10:27) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยหใ^ต่อต้านการล่อลวงไต้อย่างไร? ในเวลาน้ีห,yสามารถทำอะไรไต้บ้าง 
เพ่ือหลีกเล่ียงจากการถูกล่อลวงในอนาคต? 

• พระเจ้าประทานสัญญาอ้นย่ิงใหญ่อะไรให้ก้บเราเก่ียวก้บการล่อลวงท่ีเราต้องเผชิญ? (1 โครินธ์ 
10:13) ให้อ่านพระคมภีร์ข้อน้ีด้วยก้น 

สนทนาถึงสามส่ีงท่ีเราสามารถทำได้เพ่ือช่วยเราหลีกเล่ียงและต่อต้านการล่อลวง แสดงบตรคำใน 

ขณะท่ีท่านสนทนาเก่ียวก้บคำเหล่าน้ัน 
1. ตดสินใจ ที่จะต่อต้านการล่อลวงก่อนที่ห,yจะเผชิญก้บมน 

ให้อ่านและสนทนาข้อความที่ยกมาจากประธานสเป็นเซอf ด้บเบิลยู. คิมบลล-
-เราจะทำการตดสินใจอย่างถูกต้องไ^ง่ายขึ้น หาก เราต้ดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้ว.... 
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"เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าได้ต'ดสินใจ....ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีว้นลิ้มลองรสชาติของชา กาแฟ 
ยาสูบ หรือเหล้า.... 
"เวลาที่จะต้ดสินใจในเรื่อง....ความซื่อสัตย์คือก่อนที่พน้กงานขายสินค้าในร้านค้าจะทอนพินไห้ 
หใ3}มากกว่าท่ีควรได้รบ เวลาท่ีจะตดสินใจเร่ืองการไม่ใข้ยาเสพติด [คือ] ก่อนที่เพื่อนรกจะล้อเลียน 
หV}ว่าเป็นคนข้ีขลาด [หรือเป็นคนดี] เวลาท่ีจะต้ดสินใจว่าเราจะไม่ทำสิงอ่ืนใดนอกจากเพียงเพ่ือ 
จะได้อยู่กบพระบิดา [บนสวรรค์] ของเราเท่าน้ัน คือเดี๋ยวนี้,, ("Decisions: Why It's Important to 
Make Some Now," New Era, Apr. 1971, p. 3) 

2. สวดอ้อนวอน เพ่ือท่ีท่านจะสามารถหลีกเล่ียงการล่อลวง (มาระโก 14:38) และหากว่าหใ3}ถูก 
ล่อลวงขอให้หใ5}มีอำนาจและศรทธาเพียงพอที่จะต่อด้าน อธิบายว่าการสวดอ้อนวอนเป็นประจำ 
ทุกวน การพยายามต่อด้านการล่อลวงทุกชนิด การแสวงหาการรบใข้และกิจกรรมท่ีมีคุณค่า 
จะช่วยเราได้ 

3. ฟังพระวิญญาณบรสุทธี้ อธิบายว่าหลงจากท่ีเรา!บบพติศมาแล้ว เราจะได้รบพระวิญญาณบริสุทธ้ี 
ซึ่งสามารถช่วยเราให้เอาชนะการล่อลวงได้ (ดู ค.พ. 11:12) 

ขอให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณเม่ือพวกเขาถูกล่อลวง ให้พวกเขาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาทำอะไรเพ่ือ 
หลีกเล่ียงหรือต่อด้านการล่อลวง 
อ้างถึงการล่อลวงที่เขียนบนกระดานระหว่างกิจกรรมตอนด้นของบทเรียน ให้สนทนาถึงการล่อลวง 
เหล่านี้แต่ละอย่างเป็นกรณีไป และให้เด็ก ๆ พิจารณาว่าเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยงหรือต่อด้าน 
การล่อลวงเหล่าน้ีแต่ละอย่างได้อย่างไร ขอให้เด็ก ๆ เลือกการล่อลวงหน่ึงอย่างท่ีพวกเขาอยากจะ 
เตรียมตวเพื่อต่อด้าน และวางแผนว่าพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงหรือต่อด้านการล่อลวงนั้นได้ 
อย่างไร 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจHกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวนสรป หรือท้าทาย 
1. เล่นเกม"ถ้าหาก...จะทำอย่างไร,,โดยเขียนคำถามที่ว่า "ถ้าหาก....จะทำอย่างไร,, บนกระดาษ 

ซึ่งจะบอกถึงการล่อลวงที่สมาชิกในชั้นเรียนอาจด้องเผชิญด้งเช่นตวอย่างข้างล่างนี้ ให้เด็ก 
แต่ละคนหรบคำถามนี้ออกจากกล่องหรือโถคนละหนึ่งคำถามแล้วอ่านคำถามนั้นและตอบ 
จากนั้นให้เด็กคนนั้นเลือกเด็กอีกคนหนึ่งเพื่อให้เป็นคนหยิบคำถามออกจากกล่องเป็นคนต่อไป 
เน้นว่า การตดสินใจล่วงหน้าเป็นสิงสำคญในการช่วยต่อด้านการล่อลวง 

ถ้าหากหใ^พบบางสิงที่เป็นสมบติของคนอื่นหา3}จะทำอย่างไร? 
ถ้าหากหใ3}สัญญากบคุณพ่อว่าห^จะช่วยท่านทำบางอย่าง แต่เม่ือมีเพ่ือนมาหาและขอให้ 
หใ3}เล่นกบเขาหใ3}จะทำอย่างไร? 
ถ้าหากเพื่อนๆ ล้อเลียนว่าห,4ที่ไม่สูบบุหรี่เหมือนที่พวกเขาเจอ (หรือด่ืมเหล้าหรือใช้ยาเสพติด) 
หา^จะทำอย่างไร? 
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ถ้าหากห,ว่าหากเล่าความจริงแล้วจะทำให้ห,1}มีปัญหา หใ3}จะทำอยางไร? 
2. ให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางบอกใบ้หรือแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกบการต่อต้านสิงล่อลวง 
3. เตรียม "บตรการล่อลวง" ที่มีขนาด 3" X 5" หรือกระดาษท่ีเขียนการล่อลวงซ่ึงเด็ก ๆ อาจจะ 

ต้องพบเช่นการโกหก การหลอกลวง การสักขโมย การใช้ภาษาหยาบคาย และอื่นๆ ล่วน 
กระดาษ"บดรช่วยเหลือ" เขียนคำว่า ศรทธาในพระเยๅเครสต คุณฟอคุณแม่ คุณครู เพื่อนที่ดี 
การสวดอ้อนวอน การอดอาหาร $นาในศาสนา'จกร พระคมทีร และ พระวิญญาณบรสุทธี้ 
หลีกเลี่ยงการล่อลวง และสิงอ่ืน ๆ ที่ช่วยผู้คนให้ต่อต้านการล่อลวง 
วางบตรการล่อลวงคว่ําหน้าลงไว้กองหน่ึง และวางบตรการช่วยเหลือคว่ําหน้าลงไว้อีกกองหน่ึง 
ให้เด็กคนหนึ่งเลือกบตรการล่อลวงและบตรการช่วยเหลือและให้บอกชั้นเรียนว่า บตรน้ันเขียน 
อะไรไว้ ให้ช้ันเรียนสนทนากนว่าสิงท่ีเขียนบน "บตรช่วยเหลือ" ช่วยให้เราต่อต้านหรือหลีกเลี่ยง 
สิงที่เขียนบน"บตรการล่อลวง" ไต้ง่ายขึ้นอย่างไร ให้เด็กแต่ละคนผล้ดก้นออกมาเลือกบตร 

4. อ่านข้อความที่ยกมาจากประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธให้เด็ก ๆ ฟัง: "นิสัยเป็นสิงที่สร้างขึ้นไต้ 
อย่างง่ายดาย เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างนิสัยที่ดีเช่นเดียวก้บการสร้างนิสัยที่ไม่ดี" (New Era, July 
1972, p. 23) ท่านอาจต้องช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำข้อความที่ยกมานี้ 

5. ขอให้เด็ก ๆ บอกการต้ดสินใจบางอย่างที่พวกเขาเคยทำที่จะช่วยพวกเขาหลีกเลี่ยงการล่อลวง 
ในอนาคต 

6. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ มทธิ'ว 4:4 
7. ให้เด็ก ๆ ร้องหรืออ่านเนื้อเพลงหนึ่งหรือสองเพลงต่อไปนี้ "เลียงเรียบแผ่วเบา" (หนงลีอเพลง 

สำหรบเด็ก หน้า 58) "รกษาพระบ้ญญติ" (หน้งลีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 74) 

ประจ้กษ์พยาน แสดงประจ้กษ์พยานว่าเรามีอำนาจท่ีจะต่อต้านการล่อลวงท่ีมา^เราไต้ แสดงความรกของท่านท่ีมีต่อ 
พระเยเและต้วอย่างของพระองค็ในการต่อต้านการล่อลวงของซาตาน 

ข้อแนะนำ แนะ'นำ,ให้เด็กสืกษา มทธิว4:า-าา ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านทบาน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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พระเยซูคริสต์ 
ทรงๆราระพระวิหาร 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความร้กและเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์ พระเยดูคริสต์และต่อสถานท่ี 
อันศกดี้สิทธมากยิ่งขึ้น 

การเตริยม 1. สืกษา ยอหน 2:13-16 มทธิว 21:12-14 ลูกา 19:45-48 และอพยพ 20:7 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน 
แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู 
"การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร,, หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มาระโก 11:15-17 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค์มภีร์ไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. บตรคำต่อไปน้ี: 

เราสามารถแสดงความร้กและความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูโดย: 
แสดงความคารวะในการประชุมสืลระลึกและในช้ันเรียนปฐมวย 
ภาษาท่ีเราใข้เม่ือเราสวดอ้อนวอน 
วิธีที่เราแต่งกาย 
วิธีที่เราแสดงออก 
วิธีที่เราพูดคุย 

ค. รูปภาพ 7-9 พระเยดูทรงชำระพระวิหาร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 224; 62163) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
วาดเล้นตามแนวนอนบนกระดาน เขียนคำว่า เคารพ ไว้เหนือเล้นและเขียนคำว่า ไม่เคารพ 
ไว้ใต้เล้น ขอให้เด็ก ๆ คิดว่ามีเพื่อนกำลงมาเยี่ยมที่บ้าน บอกพวกเขาว่าท่านกำลงจะวาด "เล้น 
เคารพ" บนกระดาน ให้พูดถึงสิงท่ีเพ่ือนคนน้ันทำ (ดูข้างล่าง) และให้ช้ันเรียนต้ดสินใจว่าเพ่ือนคน 
นั้นแสดงความเคารพหรีอไม่เคารพต่อหใ3}และบ้านของห,y วาดเล้นยาวต่อเนื่องเล้นหนึ่งต้ดกํบ 
เล้นแนวนอนบนกระดาน โดยให้ลากขึ้นเมื่อสถานการณ์แสดงถึงการให้ความเคารพ และลาก 
ลงเมื่อสถานการณ์แสดงถึงความไม่เคารพ ให้ใข้สถานการณ์เช่นต่อไปน้ี: 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เร่ืองราวจากพระค'มภีร 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกตํใช้ 

เพ่ือนคนน้ัน: 
รออยู่ข้างนอกเงียบ ๆ จนกว่าจะได้รบการเช้ือเชิญให้เข้ามาข้างใน 
เดินเข้ามาในบ้านท้ังท่ีเท้าเปีอนโคลน 
ขอบคุณหใ5}ท่ีได้เชิญเขามาท่ีบ้าน 
ร้องตะโกนและส่งเสียงด้งในบ้านของหา5} 
ท้กทายคุณพ่อคุณแม่ของหา5}อย่างสุภาพ 
ขอบางอย่างรบประทาน 
ปฎิบ้ตต่อข้าวของของหา5}อย่างระม้ดระวง 
เฉยเมยต่อคุณพ่อคุณแม่ของหา5}เม่ือท่านพูดก้บเขาหรือเธอ 
เชิญหใ3}ให้ไปเท่ียวบ้านของเขาหรือเธอ 

"เล้นความเคารพ" ของท่านจะมีล้กษณะเป็นด้งน้ี: 

ให้เด็ก ๆ ตอบคำถามต่อไปน้ีในใจ: 
• เม่ือหา5}ไปเท่ียวบ้านเพ่ือน "เล้นความเคารพ" ของหา5}เป็นอย่างไร? 
• เม่ือหา5}ไปช้ันเรียนปฐมว้ย "เล้นความเคารพ" ของหา5}เป็นอย่างไร? 
• เม่ือหา5}อยู่ท่ีบ้าน "เล้นความเคารพ" ของหา5}เป็นอย่างไร? 
สอนเร่ืองราวพระเยเทรงชำระล้างพระวิหารในเยรูซาเล็ม เร่ืองราวการชำระล้างคร้ังแรกอยู่ในยอหน 
2:13-16 เรื่องที่สอง ซึ่งห่างกบการชำระล้างครั้งแรกเกือบสามปี และเป็นเวลาเพียงสองสามวน 
ก่อนที่พระองคจะถูกตรึงกางเขนอยู่ในม้ทธิว 21:12-14 และลูกา 19:45-48 (สำหรับคำแนะนำใน 
การสอนเร่ืองราวจากพระคมภีรให้ดู "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 
• พระเยเทรงพบว่าผู้คนทำอะไรในพระวิหาร? (ยอหน 2:14) 
• ทำไมพระเยเจึงทรงไล่คนขายของและคนแลกเงินให้ออกจากพระวิหาร? พระเยจุเตรัสอะไรกบ 

พวกเขา? (ยอหน 2:16; ม้ทธิว 21:13; ลูกา 19:45-46) 
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• พระเยดูทรงทำอะไรในพระวิหารหลงจากท่ีพระองคทรงข้บไล่พวกเขาออกไป? (มทธิว 21:14; ลูกา 
19:47) 

• ห,yคิดว่าทำไมการเป็นคนมีความคารวะในสถานท่ีอ้นสักด้ีสิทธ้ีเช่น บ้าน พระวิหาร และอาคาร 
ประชุมของศาสนาจ้กรจึงเป็นสิงท่ีสำค์ญ? เรากำลงแสดงความเคารพต่อผู้ใด? 

สนทนาถึงความสำคญของการเป็นคนมีความคารวะในสถานที่ที่ได้อุทิศแด่พระเจ้าแล้ว ช่วยให้ 
เดก ๆ ให้เข้าใจว่าความคารวะการให้เกียรติและการแสดงความรกอย่างลึกซ้ึง 
• พระเยดูทรงแสดงความรกและความเคารพต่อผู้ใดเมื่อพระองค์ทรงข้บไล่คนแลกเงินออกไป? 

(ยอหน 2:16) ทำไมพระองค์จึงทรงกระทำสิงนี้? 

• เราจะแสดงความร้กและความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูที่โบสถ์ที่บ้านที่โรงเรียน 
และในการเล่นของเราได้อย่างไร? 

แสดงบ้ตรคำทีละแผ่น สนทนากบเด็ก ๆ ถึงวิธีที่จะแสดงความร้กและความเคารพต่อพระบิดาบน-
สวรรค์และพระเยดู ซึ่งรวมถึงแนวความคิดด้งต่อไปนี้: 

เมื่อเรามีความคารวะระหว่างการประชุมสืลระลึก เรากำลงแสดงความรกและความเคารพต่อ 
พระเยดู และต่อพนธสัญญาท่ีเราทำกบพระบิดาบนสวรรค์ 

เม่ือเราฟังผู้ทุเดในการประชุมสืลระลึก และมีความคารวะในปฐมว้ย เราเรียนเมากขึ้นเกี่ยวกบ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูและสิงท่ีพระองค์ท้ังสองทรงประสงค์ให้เราทำ 
เม่ือเราสวดอ้อนวอนอย่างเหมาะสม เรากำลงแสดงความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
เมื่อเราแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เรากำลงแสดงความเคารพต่อร่างกายของเราว่าเป็นการสร้าง 
ที่ศกดี้สิทธิ้ของพระบิดาบนสวรรค์ 
เม่ือเรากระทำในทางท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูทรงต้องการให้เราทำ เราแสดงว่าเราเช่ือ 
ในพระองค์และเช่ือว่าเป็นสิงสำค้ญสำหฒ้เราท่ีจะกระทำในสิงท่ีพระองค์ทรงขอให้เราทำ 
เมื่อเรากล่าวพระนามของพระเจ้าด้วยความคารวะและไม่ใข้ในทางที่ไม่เหมาะสม เรากำลง 
แสดงให้คนอ่ืนเห็นว่า เรามีความเคารพและมีความรกต่อพระองค์ 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใข้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ อ่านและท่องจำ อพยพ 20:7 เล่าและสนทนาเหตุการณ์ต่อไปน้ีซ่ึงเล่าโดยประธาน 

สเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบลล และช่วยเด็ก ๆ ทำข้อผูกมดตนที่จะร้กษาพระบ้ญญติที่สำคญ 
ข้อนี้ 
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"วนหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาล ข้าพเจ้าถูกเข็นออกจากห้องผ่าตดโดยผู้ชายที่ทำหน้าที่ 
เป็นคนดูแลคนไข้ และเขาเดินสะดุด ทำให้เขาหลุดปากออกมาด้วยถ้อยคำหยาบคายอ้นเกิด 
จากความโกรธ โดยกล่าวถึงพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดด้วย แม้ว่า ข้าพเจ้าจะมีอาการ 
สลึมสลือจากการผ่าตดเสร็จใหม่ ๆ ข้าพเจ้าได้เงยสืรษะขึ้นและขอร้องเขาว่า ได้โปรดเถอะครบ! 
ได้โปรดเถิด! คุณกำล้งด่าว่าพระนามของพระเจ้าของผม, เขาเงียบสนิท และแล้วได้กระซิบ 
ด้วยนํ้าเสียงที่อ่อนลงว่า 'ผมขอโทษครบ, เขาลืมไปช่ัวขณะหน่ึงว่า พระเจ้าทรงบญชาอย่าง 
เข้มงวดก้บผู้คนทั้งปวงว่า 4อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร; เพราะผู้ท่ีออก 
พระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้, (อพยพ 20:7)" 
("President Kimball Speaks Out on Profanity," Ensign, Feb. 1981, p.3) 

2. หารูปภาพพระวิหารและอาคารประชุมของศาสนาจ้กรหลาย ๆ แห่ง เขียนช่ือพระวิหารและอาคาร 
เหล่าน้ันบนกระดาษแผ่นละหน่ึงช่ือ และขอให้เด็ก ๆ จับดู่ก็บรูปภาพ ขณะท่ีท่านกำลงอธิบาย 
เกี่ยวกบอาคารเหล่านี้ว่าเป็นสถานที่ช่วยพระเจ้าขยายงานของพระองค์บนโลกนี้อย่างไร ให้ 
พวกเขาจ้บดู่รูปภาพกบช่ือเหล่าน้ันอีกเป็นคร้ังท่ีสอง 

3. ให้พูดถึงความรู้สึกของท่านเม่ือท่านเข้าพระวิหาร หรือเชิญบางคนในวอร์ดหรือสาขาของท่านให้ 
เล่าถึงความรู้สึกของเขาหรือเธอเก่ียวก้บพระวิหาร ช่วยให้เด็ก ๆ ตระหนกว่าพระวิหารศกด้ีสิทธ้ิ 
อย่างไรและผู้ที ่เข้าพระวิหารจะมีความรู ้สึกใกล้ชิดกบพระเจ้า ให้สนทนาถึงสิงที่เด็ก ๆ 
สามารถทำได้ในชีวิตของพวกเขาเพ่ือให้มีค่าควรท่ีจะเข้าพระวิหาร 

4. แจกกระดาษและดินสอให้เด็ก ๆ ให้พวกเขาเขียนวิธีที่เฉพาะเจาะจงที่พวกเขาสามารถทำได้ 
เพ่ือเป็นการแสดงความรก การให้เกียรติ และความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดู-
ดริสต็ในระหว่างสัปดาห์หน้า ขอให้พวกเขาเก็บรายการนี้ไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้บ่อย ๆ 

5. วาด "เล้นความเคารพ" อีกเล้นหนึ่งบนกระดานเมื่อเด็ก ๆ ให้ต้วอย่างการกระทำที่แสดงความ 
เคารพหรือความไม่เคารพในอาคารประชุมของศาสนาจ้กร 

การท้าทาย อ้างถึง "เล้นความเคารพ" อีกครั้งและบอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจำเป็นต้องมี "เล้นความเคารพ" 
ในความสัมพนธ์ของพวกเขาก้บพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต์ ท้าทายให้เด็ก ๆ ร้กษาเล้น 
ของพวกเขาให้สูงขึ้นโดยการแสดงความรกและความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูใน 
ทุกสิงที่พวกเขาทำ 

สรุป 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงความรู้สึกเคารพเกี่ยวก้บพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต์ และความปรารถนาของท่าน 
ที่จะแสดงความรกการให้เกียรติและความเคารพต่อพระองค่โดยการดำเนินชีวิตของท่าน 

แนะ1นำ,ให้เด็กสืกษา มทธิ1ว 21:12-14 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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พระเยซูคริสต์ 
ทรงเรียกอัครสาวก 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความรกและความเคารพต่ออ้ครสาวกท่ีพระเยดูคริสต์ทรงเรียกให้เป็น 
พยานพิเศษของพระองค์ 

การเตรยม 1. สืกษา มทธิว 4:18-22, ลูกา 5:1-11, 6:12-16 มทธิ'ว 16:13-19 มาระโก 3:13-19, 16:15, กิจการ 10: 
39-43, 3 นีไฟ 12:1-2, และคำสอนและพนธสัญญา 107:23 ร่วมกบการสวดอ้อนวอนด้วย แล้ว 
สืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรโห้ก้บเด็กๆอย่างไร(ดู"การ 
เตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร,, หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มทธิ'ว 10:2-4 มาระโกา:16-20 และยอหนา:35-51 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีร์ไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. พระค์มภีร์คำสอนและพนธสัญญาหลาย ๆ เล่ม 
ค. แผนผงหลกแห่งความเช่ือข้อท่ีหก (65006) 
ง. รูปภาพ 7-10 พระเยชุและชาวประมง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 209; 62496) และภาพ 7-11 

พระคริสต์ทรงแต่งต้ังอ้ครสาวก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 211:62557) และใข้รูปภาพอ้ครสาวก 
ปัจจุบนด้วย (64329-64378 หากไม่มีรูปภาพในอาคารประชุมของท่าน ให้ค้นหาในนิตยสาร 
ของศาสนาจกรฉบบรายงานการประชุมใหญ่สามญ) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เขียนข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปน้ีบนกระดาน: 

1 โครนธ 12:28 
เอเฟfส 2:20 
คำสอนและพนธสัญญา 107:23 

ให้เด็ก ๆ ค้นหาข้อพระค้มภีรเพื่อหาคำสำค์ญคำหนึ่งที่มีอยู่ในข้อพระค้มภีรแต่ละข้อ ท่านอาจให้ 
เด็ก ๆ ช่วยก้นโดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละสองหรือสามคน หากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ ให้ 
บอกพวกเขาว่าคำนั้นขึ้นด้วยต้ว "อ , , 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

30 
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บทที่ า 1 

ให้เด็กคนหน่ึงอ่านคำสอนและพนธสัญญา 107:23 ให้ช้ันเรียนฟังเพ่ือหาว่าทำไมอ้ครสาวกจึงเป็น 
ผู้รับใข้ที่สำค์ญของพระเจ้า 

เร่ืองราวจากพระค้มภีร สอนเร่ืองราวของพระเยเทรงเรียกสานุสิษย์ของพระองค์(มทธิว 4:18-22; ลูกา 5:1-11) และอ้ครสาวก 
ของพระองค์!,นเวลาต่อมา (มาระโก 3:13-19; ลูกา 6:12-16) แสดงรูปภาพอย่างเหมาะสม (ดู "การ 
เตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร',, หน้า viii) 

ในขณะที่ท่านสอนเรื่องราวเหล่านี้ ให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ เข้าใจว่ามีผู้ติดตามพระเยเหลายคน ซึ่ง 
เรียก1ว่าสานุคิษย์ คร้ังแรกท่ีพระองค์ทรงเรียกเปโตร อ้นดรูว์ ยากอบและยอหนจากเรือหาปลา 
ของพวกเขาพระองค์ทรงเรียกพวกเขาให้เป็นสาวก ในบรรดาสาวกกลุ่มใหญ่น้ัน พระองค์ทรงเรียก 
ชายสิบสองคนให้เป็นอ้ครสาวกของพระองค์(ดู ลูกา 6:13) พระองค์ทรงแต่งต้ังพวกเขาอย่างเสียว 
กบที่อ้ครสาวกได้ร้บการแต่งตั้งในปัจจุบนนี้ ซึ่งกระทำโดยการวางมือบนสืรษะและให้อำนาจ 
เช่นเดียวก้บท่ีอ้ครสาวกในปัจจุบนมีอยู่แก่พวกเขา (ดู มาระโก 3:13-15) 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีร์และประยุกตหสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต่ใข้ ข้อพระค้มภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร์ดีข้ึน 

• เปโตร อ้นดรูว์ ยากอบ และยอห์นหาเลี้ยงชีพอย่างไร? (ม้ทธิว 4:18-22) การเป็น "ผู้หาคน,, 

หมายความว่าอย่างไร? (มทธิว 4:19) อ้ครสาวกในปัจจุบนเป็น "ผู้หาคน,, อย่างไร? (ค.พ. 18: 
27-29) 

• เมื่อพระเยเทรงบอกเปโตร อ้นดรูว์ ยากอบ และยอห์นให้ตามพระองค์ไปพวกเขาตอบสนอง 
อย่างไร? (มทธิว 4:19-22) การตอบสนองของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเช่ือท่ีมีต่อพระเยชุ; 

คริสต์อย่างไร? (สังเกตว่า ฉบบการแปลของโจเซฟ สมิธ ในม้ทธิว 4:18 เน้นว่า พระเยเทรง 
บอกพวกเขาว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดก่อนท่ีพระองค์จะทรงบอกให้พวกเขาตามพระองค์ไป) ทำไม 
จึงเป็นสิ,งสำค์ญสำหรบเราที่จะรู้ว่าพระเยเคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า? 

• พระเยเทรงบอกชีโมนให้ทำอย่างไรก้บอวน? (ลูกา 5:4) (อธิบายว่า ชีโมน ชีโมนเปโตรและ 
เปโตรคือบุคคลเดียวกน) ทำไมชีโมนจึงสงสัยในสิงที่พระเยเทรงขอให้กระทำ? (ลูกา 5:5) เกิด 
อะไรขึ้นหลงจากนั้น? (ลูกา 5:6-7) ทำไมเหตุการณ'นี้จึงช่วยให้อ้ครสาวกมีศร้ทธามากขึ้นใน 
องค์พระเยเคริสต์? (ลูกา 5:8-10) เปโตร เจมสัและยอห์นทำอะไรเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีศรัทธา 
ในพระเยเ? (ลูกา 5:11) เราสามารถแสดงว่าเราทำตามพระเยเคริสต่ได้อย่างไร? 

• พระเยเทรงสวดอ้อนวอนนานแค่ไหนก่อนที่พระองค์จะทรงเรียกอ้ครสาวกของพระองค์? (ล ูกา 6: 
12) ห,yคิดว่าทำไมพระเยเจึงทรงสวดอ้อนวอนก่อนที่จะทรงต์ดสินพระทยในเรื่องที่สำค์ญ 
เช่นน้ี? ใครเป็นผู้เรียกอ้ครสาวกในปัจจุบนน้ี? (พระบิดาบนสวรรค์ทรงแนะนำฝ่ายประธานสูงสุด 
โดยผ่านการดลใจ) 

• พระค์มภีรทุ(ดถึงสาวกและอ้ครสาวก สาวกและอ้ครสาวกแตกต่างกนอย่างไร? (ลูกา 6:13) 
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อธิบายว่า สาวกคือผู้ติดตามของพระเยดูคริสต์ อ้ครสาวกคือคนหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ร้บการ 
เสือกสรรและได้รบการแต่งตั้งให้เป็นพยานพิเศษของพระเยดูคริสต์ให้ก้บคนทั้งโลก ท่านจะ 
เป็นพยานว่าพระเยดูคือ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและว่าพระองค์ทรงฟืนคืนพระชนม์แล้ว 
ท่านจะทำให้การสอนพระกิตติคุณแผ่ไปทั่วโลก (ดู มาระโก า6:15 และ ค.พ. 107:23) 
• ห,yเป็นสาวกหรือเป็นอ้ครสาวก? 
• การเป็นพยานพิเศษของพระเยดูคริสต์หมายความว่าอย่างไร? (กิจการ 4:33; 10:39-43; ค.พ. 107: 

23) เปโตรเป็นพยานว่าพระเยดูคือพระคริสต์อย่างไร? (ม์ทธิว 16:13-17) พระเยดูทรงสัญญาท่ีจะ 
ประทานพรอะไรให้กบเปโตรจากการแสดงประจ้กษ์พยานของเขา? (มทธิว 16:18-19) ช่วยให้ 
เด็ก ๆ เข้าใจว่า "ลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค,, คืออำนาจที่อ้ครสาวกมีเพื่อทำงานของพระบิดาบน-
สวรรคและพระเยดูบนแผ่นดินโลกนี้ เร่ืองราวท่ี เปโตร ยากอบและยอห์นได้รบกุญแจแห่งคำ 
สัญญา บนยอดภูเขาแห่งการแปรสภาพจะได้สนทนาในบทท่ี 15 

• ในปัจจุบนน้ีอครสาวกได้เป็นพยานว่าพระเยดูคือพระคริสต์อย่างไร? 

เล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเอ็ลเดอร เดวิด บี. เฮจทผู้เป็นอ้ครสาวกคนหนึ่งของพระเจ้า: 
"ในช่วงระยะสุดท้ายของภาวะวิกฤตทางสุขภาพของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ 
ร้ายแรงเกิดขึ้นกบข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าได้ใฎลวิงวอนขอให้พระบิดาบนสวรรคทรงร้กษาชีวิตของข้าพเจ้า 
ให้ยืนยาวออกไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อจะทำงานของพระองค์หากสิงนี้เป็นพระประสงคของพระองค์ 
"ในขณะที่ยงสวดอ้อนวอนอยู่นั้นข้าพเจ้าเริ่มหมดความเสึก เสียงไซเรนของรถบรรทุกผู้ป่วยหน้ก 
คือสิงสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจำได้ก่อนที่จะหมดสติไปเป็นเวลาหลายว้น 
"บดนี้ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหสและการตื่นตกใจของมนุษย์หยุดลงชั่วขณะ เวลาน้ีข้าพเจ้ามี 
สันติ สงบ ทุกสิงเงียบสงบและราบรื่น 

"ข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงใด ๆ เลย แต่ได้รู้สีกต์วว่าอยู่ในท่ีประทบอนศกด้ีสิทธ้ี ในช่วงว้นเวลาต่อมา 
ข้าพเจ้าเกิดความรู้สีกประท้บใจครั้งแล้วครั้งเล่าถึงงานนิร้นดรและความสูงส่งของบุตรมนุษย์ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่า พระองค์คือพระเยดูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด 
ของคนท้ังปวง พระผู้ไถ่มวลมนุษยชาติ ผู้เด็มไปด้วยความร้ก ความเมตตา และการให้อภ้ยอนไม่มีท่ี 
สิ้นสุด ทรงเป็นความสว่างและชีวิตของโลก ข้าพเจ้ารู้ถึงความจริงนี้มาก่อนแล้ว--ข้าพเจ้าไม่เคย 
สงสัยเลย แต่ตอนน้ีข้าพเจ้ารู้ถึงความจริงอ้นสักด้ิสิทธิไหล่าน้ีในวิธีท่ีมหศจรรย์ท่ีสุด เพราะการทำให้ 
เกิดความประท้บใจของพระวิญญาณบริสุทธในใจ และจิตวิญญาณของข้าพเจ้า 
"ข้าพเจ้าได้เห็ใ4ภาพการปฎิบติภารกิจบนโลกของพระองค์: การบพติศมาของพระองค์ การสอน 
การร้กษาคนป่วย และคนง่อย การถูกเยาะเย้ย การถูกตรึงกางเขน การฟืนคืนพระชนม์และการ 
เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ จากน้ันก็เป็นภาพการปฎิบ้ติพระภารกิจของพระองค์บนโลกน้ีโดย 
ละเอียดเป็นการยืนย์นเร่ืองราวการเป็นพยานด้วยตาในพระคมภีร์ ข้าพเจ้าได้ร้บการสอน และตา 
แห่งความเข้าใจของข้าพเจ้าได้ถูกเปิดออกโดยพระวิญญาณบริสุทธิของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เห็น 
หลายสิ่งหลายอย่าง,, (in Conference Report, Oct. 1989, p. 73; or Ensign, Nov. 1989, p. 59-60) 
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บทที่ า 1 

• อครสาวกในปัจจุปันน้ีคือใครบ้าง? 
ให้บอกชื่อฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมอ้ครสาวกสิบสอง เล่าบางสิงที่ท่าน!เกี่ยวกบอ้ครสาวกคน 
ปัจจุปัน หรืออาจจะเน้นพูดถึงอ้ครสาวกผู้ท่ีเพ่ิงมาเย่ียม หรือกำล้งจะมาเยี่ยมในเขตของท่าน 
• เม่ือเราฟังคำแนะนำของอ้ครสาวกชีวิตของเราได้รบพรอย่างไร? (3 นีไฟ า 2:1-2) 

หลกแห่งความเช่ือ ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำหล้กแห่งความเชื่อข้อที่หก 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใข้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
11 นำรูปภาพสมาชิกแต่ละท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและอ้ครสาวกสิบสองมาที่ชั้นเรียน เขียนช่ือ 

ของพวกท่านบนกระดาษแผ่นละชื่อและให้เด็ก ๆ จ้บดู่กระดาษที่มีชื่อให้เข้าคู่กบรูปภาพของ 
แต่ละท่านแล้วให้เรียงลำด้บตามความอาวุโสของแต่ละท่าน หากไม่สามารถหารูปภาพของบุคคล 
เหล่าน้ีมาได้ ให้เรียงเฉพาะชื่อตามลำด้บความอาวุโส ให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสออกมาเรียง 

2. เขียนรายช่ือของอ้ครสาวกสิบสองท่ีพระเยดูทรงเรียกและสนทนากนถึงช่ือเหล่าน้ัน (ลูกา 6:12-16) 
3. ใช้รายงานการประชุมใหม่ล่าสุด หรือนิตยสารของคาสนาจกรฉบบการประชุมใหญ่สาม้ญ ให้ 

เด็ก ๆ ค้นหาคำพูดของอ้ครสาวก ให้พวกเขาค้นหาคำพูดที่อครสาวกประกาศการเป็นพยาน 
พิเศษของพวกท่านถึงพระเยชุคริสต์(ซึ่งมกจะอยู่ที่ตอนท้ายของคำพูด) 

แสดงความรู้สีกซาบซึ้งลำหรบการมีอครสาวก และบอกว่าชีวิตของท่านได้รบพรอย่างไรเม่ือท่าน 
ได้ทำตามคำแนะนำของอครสาวก แสดงประจกษ์พยานว่าพระเยชุคริสต์ทรงเรียกอครสาวก โดย 
ผ่านศาสดาที่ยงมีชีวิตอยู่ เพ่ือให้เป็นพยานถึงพระนามของพระองคและเพ่ือสอนพระกิตติคุณให้กบ 
ชาวโลกท้ังปวง 
แนะนำให้เด็กคืกษา ม้ทธิว 4:18-22 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 

สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 
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คำเทศนาบนภูเขา 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ พยายามเป็นเหมือนพระเยเโดยการทำตามคำสอนใน คำเทศนาบนภูเขา 

การเตรยม ใ. สืกษา ม้ทธิว 5:1-6:4, และ 7:12 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสีกษาบทเรียนและพิจารณาว่า 
ท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า 
vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ลูกา 6:17-36 และ 3 นีไฟ 12 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคมภีรไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษท่ีเขียนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ อาจเผชิญ (ดู กิจกรรมกระตุ้นความสนใจ) 
ค. รูปภาพ 7-12 คำเทศนาบนภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ให้เด็กแต่ละคนมาท่ีหน้าช้ันเรียน ทีละคน และหยิบเอากระดาษช้ินเลก ๆ ที่ท่านได้เขียนสถานการณ์ 
ความสนใจ ที่ยุ่งยากซึ่งพวกเขาอาจเผชิญ ใช้สถานการณ์ท่ีคล้ายตวอย่างต่อไปน้ี: 

พี่หรือน้องของหใ3}ติห,y 
มืคนบางคนที่โรงเรียนทำสิงที่ไม่สุภาพกบห,y 
เด็กคนอื่น ๆ ล้อเลียนห^เมื่อห,yไม่ยอมลองสูบบุหรี่ 
คนอื่น ๆ ล้อเลียนห,yเพราะห,yไม่ยอมพูดคำหยาบคาย 

ให้เด็ก ๆ แต่ละคนบอกว่าเขาหรีอเธอจะตอบสนองต่อสถานการณ์น้ันอย่างไร ให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ในช้ันเรียนแสดงความคิดเฟ้นของพวกเขาเสริมด้วย อธิบายว่า พวกเขากำลงจะสนทนาถึงคำสอน 
บางอย่างของพระเยดูใน คำเทศนาบนภูเขา ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์ 
เช่นน้ี คำสอนเหล่านี้ช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยเมากขึ้นเพราะเป็นคำสอนที่บอกเราว่าพระองค์' 
ทรงประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร 

บทที่ 
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เร่ืองราวจากพระคมภีร แสดงรูปภาพ การเทศนาบ,นภูเขา สอนเด็ก ๆ เก่ียวกบการให้คำเทศนาบใ4ภูเขาของพระเยชุโดย 
ใช้ข้อพระคมภีร์ในส่วน "การเตรียม" (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร ดู "การ 
เตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) ให้เน้นในจุดต่อไปน้ี: 

ผู้เป็นสุข 
ร้กสั ตรู 
เป็นคนดีพร้อม 
กฎทองคำ (ปฎิบติต่อผู้อ่ืนอย่างท่ีท่านต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบติต่อท่าน) 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีขึ้น 

• อธิบายว่า คำสอนในมทธิว 5:3-11 ม้กจะเรียกว่า ผู้เป็นสุข (ช้ีให้เห็นว่าเม่ือพระเยชุทรงให้คำเทศนา 
เร่ืองผู้เป็นสุขกบชาวนีไฟ พระองค์ตร้สเพิ่มเติมด้วยว่า "ผู้ที่มาหาเรา" เปรียบเทียบ ม้ทธิว 5:3 
กบ 3 นีไฟ 12:3) คำเทศนาเรื่องผู้เป็นสุขช่วยเราให้เป็นเหมือนพระเยชุได้อย่างไร? 

• การหิวและกระหายความชอบธรรมหมายความว่าอย่างไร? (มทธิว 5:6) เราจะทำสิงน้ีได้อย่างไร? 
เม่ือเราทำสิงน้ี เราจะได้ร้บพรอะไร? 

• การมีใจปริสุทธิหมายความว่าอย่างไร? (มทธิว 5:8) มีพระสัญญาอะไรให้ไว้แก่ผู้มีใจบริสุทธิ้? เรา 
สามารถพฒนาให้เป็นผู้มีใจบริสุทธ้ีได้อย่างไร? 

• ทำไมการเป็นผู้สร้างสันติจึงเป็นสิงสำคํญ? (มทธิว 5:9) เราจะเป็นผู้สร้างสันติได้อย่างไร? การเป็น 
"เกลือของแผ่นดินโลก" หมายความว่าอย่างไร? เราสามารถเป็นเหมือนเกลือได้อย่างไร? (ดู 
กิจกรรมเสริม) "การเป็นความสว่างของโลก" หมายความว่าอย่างไร? (ม้ทธิว 5:14-16) เราจะเป็น 
ความสว่างให้กบผู้อ่ืนได้อย่างไร? 

• เราควรทำอย่างไรหากเรามีปัญหากบคนอ่ืน? (มทธิว 5:23-24) เราควรปฎิบติต่อสัตรูหรีอผู้ท่ีไม่ 
ชอบเราอย่างไร? (มทธิว 5:43-47) 

• เราจะเป็นคนดีพร้อมได้อย่างไร? (มทธิว 5:48) 
ให้สนทนาถึงคำพูดของเอ็ลเดอร'โจเซฟ ทิเลดิง สมิธเก่ียวกบความดีพร้อม: "[ความดีพร้อม] จะไม่เกิด 
ขึ้นในทนทีทนใด แต่จะค่อยเป็นค่อยไปทีละเลกทีละน้อยเป็นบรรท้ด ๆ เป็นข้อ ๆ และไม่เพียงแค่ 
ชีวิตที่เราดำรงอยู่ในความเป็นมตะนี้เท่านั้น...แต่ที่นี่เราวางรากฐาน...เพื่อเป็นการเตรียมเราสู่ความ 
ดีพร้อม ม้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำว้นนี้ให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน และทำพรุ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าวนนี้" 
(Doctrines of Salvation, 2:18) 
• เราควรปฎิบติการร้บใช้อย่างไร? (มทธิว 6:1-4) เราสามารถทำการรบใช้สับ ๆ ให้กบผู้อื่นได้ 

อย่างไร? 
• ม้ทธิว 7:12 ซึ่งมกจะเรียกว่าเป็นกฎทองคำ พระเยชุทรงขอให้เราทำอะไร? เราจะทำสิงน้ีได้ 

อย่างไร? 
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ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า หากพวกเขาพยายามดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยฐที่ทรงสอนใน 
คำเทศนาบนภูเขา พวกเขาก็จะอยู่ในทางเดินไป^ความดีพร้อม เน้นว่าความดีพร้อมเป็นสิงท่ีค่อย ๆ 
เกิดขึ้น ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบุรถทนชีวิตนี้ สิงที่เราต้องทำในเวลานี้คือพยายามเป็นเหมือน 
พระเยเในแต่ละวน 
ให้เด็ก ๆ ทบทวนสถานการณ์จากกิจกรรมกระต้นความสนใจ ให้พวกเขาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาไต้ 
เรียนเอะไรบ้างเกี่ยวกบสิงที่พระเยดู ทรงประสงคํให้เราปฎิบติในแต่ละสถานการณ์เหล่าน้ัน ขอให้ 
เด็ก ๆ คิดเกี่ยวก้บสิงที่อาจเกิดขึ้นหากเราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยดูใน คำเทศนาบใ4ภูเขา 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรีออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เขียนข้อความล่วนแรกจาก ผู้เป็นสุข แต่ละข้อ ลงบนบ้ตรข้อละแผ่น เช่น "บุคคลผู้ใดรู้สิกบกพร่อง 

ฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุข" และเขียนส่วนท่ีสองของข้อความน้ันบนบ้ตรอีกแผ่นหน่ึงด้วย คือ 
"เพราะแผ่นดินสวรรคเป็นของเขา" ให้เอาบตรคำเหล่าน้ันคละก้นและวางคว่ําหน้าไว้เป็นแถว 
บนโต๊ะหรือบนพื้น ให้สมาชิกในชั้นเรียนออกมาทีละคนและค้นหาบตรที่เข้าดู่ก้นโดยการเปิด 
บ'ตรสองใบ (เด็กๆสามารถเปิดพระค้มภีร์ของตนเพื่อช่วยจ้บดู่บตรได้) หากบ้ตรเข้าภู่ก้นถูกต้อง 
ก็ให้หงายบตรนั้นเปิดไว้ หากบตรไม่ใช่ภู่ก้นก็ให้ควํ่าบ้ตรนั้นไว้อีก หากยงมืเด็กที่ยงไม่ไต้ 
ออกมาเลือกบ้ตรในรอบแรกก็ให้ออกมาในรอบต่อไปโดยเอาบตรคละก้นอีก คว่ําหน้าไว้ แล้วให้ 
เด็กออกมาเลือก 

2. หากบทเรียนนี้ไม่ตรงก้บว้นอาทิตย์อดอาหาร ให้เตรียมอาหารซึ่งปกติต้องเตรียมโดยมีเกลือ 
เป็นส่วนผสมต้วย เช่น ข้าวโพดคั่ว ข้าวทอดกรอบ ถั่วลิสง โดยย์งใส่เกลือ และขอให้เด็ก ๆ 
มาชิมอาหารน้ัน(ให้สอบถามคุณพ่อคุณแม่ของเด็กก่อนว่ามืใครแพ้อาหารอะไรบ้าง) หล้งจากน้ัน 
ให้ใส่เกลือผสมลงไปแล้วให้เด็ก ๆ มาชิมอาหารอีกคร้ัง ชี้ให้เห็นว่า เกลือเพียงเล็กน้อยจะทำให้ 
รสชาติอาหารเปลี่ยนไปมาก คนชอบธรรมเพียงจำนวนเล็กน้อยจะสามารถทำให้เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างใหญ่หลวงไต้ ให้เด็ก ๆ สนทนาว่าพวกเขาสามารถทำให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงโดยการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมไต้อย่างไร อ่านม้ทธิว 5:13 

3. สร้างสถานการณของการข้ดแย้ง เช่น เด็กสองคนต้องการน่ังเก้าอ้ีต้วเดียวก้น เด็กบางคนทุเด 
อย่างโกรธ ๆ ก้บคนอื่น และสถานการณ์อ่ืน ๆ ให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติก้บสถานการณ์ 
เหล่าน้ีและให้เด็กคนหน่ึงแสดงเป็นผู้สร้างสันติ ให้เด็ก ๆ คิดถึงสถานการณ์เมื่อพวกเขาถูกทำให้ 
ไม่พอใจ เช่น มืคนทุเดไม่สุภาพก้บเขา มืคนเอาของของเขาไป เพ่ือนแสดงความโกรธต่อเขา 
บางคนวิพากษํวิจารณ์เขาท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาจกรและอ่ืนๆ ถามพวกเขาว่าควรปฎิบติอย่างไร 
ก้บสถานการณ์เหล่านี้เพื่อให้ตามข้อความในมทธิว 5:44 

4. ให้เด็กคนหนึ่งทำท่าบอกใบ้การร้บใข้ที่เขาหรือเธอไต้กระทำไปแล้วหรือสามารถทำไต้ ให้เด็ก 
คนอื่น ๆ ทายว่าเด็กคนน้ันกำลงทำอะไร ให้สนทนาถึงความสำค้ญของการร้บใข้ผู้อ่ืน ขอให้ 
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บทที่ า 1 

เด็กๆเล่าว่าพวกเขาเสีกอย่างไรเมื่อพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่น และขอให้พวกเขาคิดเก่ียวทบผล 
ในทางท่ีดีทุกด้านท่ีมาจากการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

5. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำ ม้ทธ1ิว 5:16 หรือส่วนต้นของมทธิว 7:12 
6. ทำสำเนา ผู้เป็นสุข สำหรบแจกให้เด็กแต่ละคนเพื่อเอากล้บบ้าน หรือให้เด็ก ๆ ทำเครื่องหมาย 

ในพระคมภีรของเขา 
7. เตรียมกระดาษช้ินเลก ๆ หรือเขียนข้ออ้างอิงต่อไปน้ีบนกระดาน: 

มทธิ'ว 5:3 และ 3 ปีไฟ 12:3 
มทธิว 5:6 และ 3 ปีไฟ 12:6 
ม่ทธิว 5:10 และ 3 ปีไฟ 12:10 
ม้ทธิว 5:48 และ 3 ปีไฟ 12:48 

ให้เด็ก ๆ อ่านข้อพระคมภีfจากพระคมภีรทั้งสองเล่มและสนทนาก้นว่าข้อพระคมภีรเหล่านั้น 
แตกต่างก้นอย่างไร ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระเยชุทรงสอนชาวยิวเหมือนก้นก้บท่ีพระองค์ทรง 
สอนชาวนีไฟ แต่ข้อความในพระค์มภีรมอรมอนชดเจนกว่าข้อความในพนธสัญญาใหม่ 

8. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉ้นพยายามเป็นเหมือนเยชุ" (หนงสีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 38) 

สรุป 
ประจกษ์พยาน แสดงประจกษ์พยานว่าหากเราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยชุใน คำเทศนาบนภูเขา เราก็ 

กำลงเดินอยู่ในทางสู่ความดีพร้อม 

แนะนำให้เด็กสืกษา ม้ทธิว 5:3-11 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 
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พระเยซูคริสต์ทรงสอน 
เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเกิดความปรารถนาท่ีจะสวดอ้อนวอนส่วนตวเป็นประจำว้นทุกวน 

การเตริยม 1. สืกษา มทธิว 6:5-13 7:7-11 และแอลมา 34:19-27 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วศึกษาบทเรียน 
และพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค้มภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียน 
ของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มทธิ'ว4:2; 14:23; 26:36-46; ลูกา 9:28-29; 11:2-4, 9-13; ยอหน17; 3นีไฟ 14:7-
12; 17:14-21; 18:16 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรถ!การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร!บเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. พระคมภีร์มอรมอน 
ค. ดินสอสำห!บขีดข้อความในพระค้มภีร์ 
ง. รูปภาพ 7-12, คำเทศนาบใ4ภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) และ 7-13, เด็กชาย 

อายุสิบเอ็ดขวบกำลงคุกเข่าสวดอ้อนวอน (62218) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เขียนสถานการถ!ต่าง ๆ คล้ายก้บรายการข้างล่างบนกระดาษแผ่นละหนึ่งสถานการถ! ซึ่งเด็ก ๆ 
อาจพบว่าตนเองก็เคยอยู่ในสถานการถ!นั้น ๆ ด้วยขอให้เด็ก ๆ แต่ละคนมาท่ีหน้าช้ันและเลือก 
กระดาษคนละหนึ่งแผ่น ให้พวกเขาสนทนากนว่าพวกเขาจะเลืกอย่างไรและจะทำอย่างไร 
ในสถานการถ!น้ัน ๆ 

หใ5}ข่ีรถจ้กรยานล้มและขาได้รบบาดเจ็บ ไม่มีใครอยู่ท่ีน่ันและหใ3}ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลบบ้านได้ 
หรือไม่ 
หใ3}เป็นไข้และท้องเสีย คุณพ่อคุณแม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หา3}รู้สิกดีขึ้น แต่หา3}ก็ย้งเสิกไม่ 
สบายอย่างมาก 
หา3}ต้องส่งงานท่ีได้รบมอบหมายให้คุณครูในวนพรุ่งน้ี หา3}พยายามทำงานน้ันอย่างดีท่ีสุดแต่ม้น 
ก็ไม่ดีเท่าที่หา3}ต้องการและหา3}ก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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บทที่ า 1 

หนูออกไปเล่นนอกบ้านและเมื่อห,yกลบเข้ามา!าพบว่าไม่มีใครอยู่บ้าน หนูตกใจเพราะหนูไม่ 
ทราบว่าคนในครอบคร้วไปไหนก้นหมด 
คุณตาคุณยายให้เงินจำนวนหนึ่งสำหรบวนเกิดของหนู แต่ตอนน้ีมนหายไปเสียแล้ว 
หนูน่ังอยู่ข้างนอกในตอนกลางคืนและสังเกตเห็นว่าดวงดาวช่างสวยงามเหลือเกิน 
หนุกำลงช่วยครอบครวปลูกพืชผกสวนครว และหนูสังเกตเห็นว่าต้นไม้กำลงเจริญเติบโต 
ผกและผลไม้กำลงพร้อมท่ีจะให้เก็บเก่ียว 

อธิบายว่าเราสามารถสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรคํให้ช่วยเหลือในป็ญหาต่าง ๆ ที่รบกวนเรา 
เพ่ือแบ่งป็นความเสิกก้บพระองค์หรือเพ่ือแสดงความเสีกกต้ญญ พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินเสียง 
จากคำสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจของเราเสมอ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ สอนเด็ก ๆ ว่าพระเยชุทรงแสดงให้สานุสืษยของพระองค์เห็นว่าควรสวดอ้อนวอนอย่างไรใน 
คำเทศนาบนภูเขา (ดู ม้ทธิว 6:9-13) (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร ให้ดู 
"การสอนจากพระคัมภีร์,, หน้า viii) ท่านอาจให้เด็ก ๆ ผลดก้นอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ี ท่าน 
อาจให้เวลาพวกเขาเพื่อขีดข้อความในพระค์มภีรของเขาเอง สนทนาถึงแนวความคิดในแต่ละข้อ 
และอธิบายคำยาก แสดงรูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีfอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกตหสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้น 

• พระเยชุทรงหมายความว่าอย่างไรเม่ือพระองค์ตร้สว่า "เม่ือท่านท้ังหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือน 
คนหน้าซื่อใจคด,,? (มทธิว 6:5) เราจะสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจได้อย่างไรเพ่ือท่ีเราจะไม่เป็น 
เหมือนคนหน้าซื่อใจคด? (คนหน้าซื่อใจคด คือคนที่เสแสร้งว่าตนเองเป็นคนดีทั้ง ๆ ที่ตนเอง 
ไม่ได้เป็นคนดี หรีอ เสแสร้งว่าเขาเป็นคนไม่ดีทั้งๆที่เขาเป็นคนดี) 

• พระเยเตรสว่าเราสามารถแตกต่างจากพวกหน้าซื่อใจคดอย่างไรเมื่อเราสวดอ้อนวอน? (มทธิว 
6:6) 

• พระเยชุหมายความว่าอย่างไรเม่ือพระองค์ตร้สว่า "แต่เมื่อท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆซาซาก 
เหมือนคนต่างชาติกระทำ,,? (มทธิว 6:7) (คนต่างชาติหมายถึง ผู้คนที่น้บถือรูปเคารพหรือคนที่ 
ไม่ได้เป็นชาวคริสต์ การพูดพล่อย ๆ ซํ้าซากคือการพูดแต่คำเดิมหรือวลีเดิมโดยไม่คิดและไม่ 
จริงใจ)เราจะหลีกเลียงการ "พูดพล่อยๆ ซา1ซาก,, เม่ือเราอธิษฐานได้อย่างไร? 

• พระเยชุทรงหมายความว่าอย่างไรเม่ือพระองค์ตรสบอกให้เรา ขอ หา และเคาะ? (ม้ทธิว 7:7-11) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาอะไรก้บผู้ที่ ขอ หา และเคาะ? (มทธิว 7:7-8) การสวดอ้อนวอน 
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ช่วยหนุได้อย่างไร? 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราเสมอหรือไม่? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าแม้ว่า 
เราจะไม่ได้ร้บ่คำตอบในทนทีทนใดหรือไม่ได้รบคำตอบท่ีเราคาดหวงว่าจะได้ร้บ แต่พระบิดาบน-
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สวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจของเราเสมอ บางคร้ังพระองค์จะทรงตอบ ว่า"ไม่" หรือ 
"ยงไม่ได้,, ก็ตาม 

• ทำไมพระบิดาบนสวรรค์อาจตอบคำสวดอ้อนวอนของเราว่า "ไม ่ " หรือ "ยงไม่ได้"? หากท่าน 
มืต้วอย่างจากประสบการณ์ของท่านก็ให้ยกต้วอย่างนั้น ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า เพราะพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงเทุกสิง พระองค็จึงทรงทราบว่าอะไรดีท่ีสุดสำหรบเรา 

• เราควรสวดอ้อนวอนท่ีไหนและควรสวดอ้อนวอนบ่อยเพียงใด? (แอลมา 34:19-27) เราควรสวด-
อ้อนวอนเกี่ยวก้บอะไร? พระบิดาบนสวรรค์ประทานอะไรให้เราท่ีเราควรขอบพระท้ยพระองค์? 

• ห,yคิดว่าทำไมพระบิดาบนสวรรคจึงทรงต้องการให้เราสวดอ้อนวอนต่อพระองค์? 

• ทำไมจึงเป็นสิงสำค์ญที่จะต้องสวดอ้อนวอนส่วนต้วทุกเช้าคํ่า? (แอลมา 37:37) 
• ห,สึกอย่างไรเมื่อห,yได้ให้การสวดอ้อนวอนส่วนต้วอย่างจริงใจและถ่อมใจ? เราสามารถ 

ใกล้ชิดกบพระบิดาบนสวรรค์โดยการสวดอ้อนวอนได้อย่างไร? เราสามารถสวดอ้อนวอนในใจ 
ของเราตลอดเวลาได้อย่างไร? ทำไมเราจึงต้องพยายามทำสิ่งเหล่านี้? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
า. แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้แต่ละกลุ่มค้นหาข้อพระคมภีรต่อไปนี แล้วจึงให้แต่ละ 

กลุ่มเล่าให้ช้ันเรียนฟังว่าพระค์มภีรน้ันเป็นเร่ืองเก่ียวกบอะไร ในแต่ละต้วอย่างให้สนทนาก้นว่า 
ทำไมพระเย®ฐจึงทรงสวดอ้อนวอนและให้ต้ดสินใจว่าจากต้วอย่างของพระองค์จะช่วยเราในการ 
สวดอ้อนวอนได้อย่างไร 

มทธิ1ว 14:23 
ลูกา 9:28-29 
ยอหน 17 
ม้ทธิว 26:36-42 

3นีไฟ 17:14-21, 18:16 

2. เล่าให้เด็ก ๆ ฟังถึงเรื่องที่คำสวดอ้อนวอนของท่านได้รบคำตอบ หรือขอให้เด็ก ๆ แบ่งปัน 
ประสบการณ์พิเศษในเร่ืองการสวดอ้อนวอน ท่านอาจเล่าเรื่องต่อไปนี้: 
"ผู้นำหนุ่มของผู้สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง...ได้เล่าถึงประสบการณ์แพ่การดสใจใ^ขณะที่ 
เขากำล้งหลงทางอย่างสิ้นหว้งในเมืองเปโตรโพลิสประเทศบราซิล เพราะไม่สามาถพูดภาษา 
ท้องถิ่นและไม่มีที่อยู่ของโบสถ์หรือของผู้สอนศาสนาคนอื่นๅ หล้งจากท่ีเขาได้สวดอ้อนวอนอย่าง 
แรงกล้าซ่ึงเขาได้วิงวอนต่อพระเจ้าว่าเขาจะต้องได้รบความช่วยเหลือเพ่ือทำหน้าท่ีในคณะเผยแผ่ 
ของเขาให้สำเร็จ เขาก็ได้ยินเสียงซ่ึงบอกเขาถึงสองคร้ังให้เดินตามชายคนท่ียืนอยู่ห้วมุมถนนน้ัน 
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ไป เขาเดินตามชายคนน้ันอย่างเช่ือฟังและเขาไปถึงโบสถโด้โดยไม่มีความยุ่งยากใด ๆ อีก" (L. 
Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, p. 282) 

3. บอกเดก ๆ ว่า คำว่า "พระองค์" เป็นคำพิเศษท่ีเขาใช้ทุเดถึงพระผู้เป็นเจ้าในคำสวดอ้อนวอน 
ของเรา การใช้ราชาสัพท์แสดงถึงความรกและความเคารพต่อพระองค์ ให้เด็กคนหน่ึงอ่าน มทธิ,ว 
6:9-13 และให้เด็กคนอื่นๆยกมือขึ้นเมื่อพวกเขาได้ยินคำสวดอ้อนวอนเหล่านี้ ทำแบบเดียวกน 
กบเพลง "พระบิดาที่รกข้าขอบพระทย,, (หนงสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า า3) 

4. เตรียมแผนผงคำทุเดของเอ็ลเดอร์ บอยค์ เค. แพคเกอร ต่อไปนี้ หรืออาจเขียนบนกระดานโดย 
เว้นให้มืช่องว่างเพ่ือให้เติมคำบางคำ แล้วเขียนคำต่าง ๆ ที่เว้นไว้บนบตรคำต่างหากหรือเขียน 
เรียงแถวไว้บนกระดาน ให้เด็ก ๆ พยายามเติมคำบนกระดานหรือบตรคำลงในช่องว่างท่ีเว้น 
ไว้นั้น 

"บางครั้ง (ข) ได้มาจากการอ่าน (ง) บางคร้ังคำตอบได้มาจากการฟัง (ค) และ 
บางคร้ัง เม่ือเป็นสิงสำคญอาจได้รบจาก (จ) โดยตรง (จ) กา?กระด้นเตือนจะ (ก) และ 
ไม่มืว้นผิดพลาดเลย" (in Conference Report, Oct. 1979, p. 30; or Ensign, Nov. 1979, p. 20) 
ก. ช้ดเจน 
ข. คำตอบ 
ค. ผู้ทุ!ด 
ง. พระสัมภีf 
จ. การดลใจท่ีทรงพสัง 

5. ช่วยเด็ก ๆ ท่องจำข้อความในพระคมภีรต่อไปนี้หนึ่งข้อซึ่งเกี่ยวกบการสวดอ้อนวอน: ม้ทธิว 7:7 
ยากอบ1:5, 3 นีไฟ 18:20 หรือล่วนแรกของคำสอนและพนธสัญญา 19:38 

6. เชิญเด็กคนหน่ึงให้ร้องหรืออ่านเน้ือเพลง "สวดอ้อนวอนหรือเปล่า?" (เพลงสวด บทท่ี 61) หรือ 
"สวดอ้อนวอนของเด็ก ๆ" (หนงสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 4) 

ประจกษ์พยาน แสดงประจ้กษพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนส่วนตว 
ของเรา เป็นพยานถึงความสำคญของการกล่าวคำสวดอ้อนวอนของเราในทุกเช้าค่ํา และท้าทาย 
เด็ก ๆ ให้ทำสิงเหล่าน้ืในระหว่างสัปดาห์ท่ีจะมาถึง 

ข้อแนะนำ แนะนำให้เด็กสืกษา มทธิ1ว 6:5-8 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านท่ีบ้าน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บานท่ี 
สร้างบนศิลา 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เชื่อฟังพระบญญ้ติและมีรากฐานมั่นคงในชีวิตโดยผ่านทางพระเยดูคริสต์และ 
พระกิตติคุณของพระองค์ 

การเตรยม 1. ศึกษา มทธิ'ว 7:24-27, ลูกา 6:47-49 และคำสอนและฟันธสัญญา 1 า :24 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน 
แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ึองราวจากพระค้มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู 
"การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ฮีลามน 5:12 และ 3 นีไฟ า 4:24-27 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. จดเด็กหน่ึงกลุ่มเพ่ือให้ร้องเพลง "คนมีปัญญาและคนโง1" (หนงสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 131) 
หรือเตรียมร้องหรืออ่านเน้ือเพลงกบเด็ก ๆ ในระหว่างช้ันเรียน 

5. ทำโปสเตอร์คำสอนและพนธสัญญา 11:24 หรือวางแผนท่ีจะเขียนบนกระดาน 

6. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีรไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. บตรขนาด 3" X 5" ทรายหรือเกลือเลกน้อย (ทางเลือก) 
ค. รูปภาพ 7-12 คำเทศนาบนภูเขา (ชุดภาพพระกิตติคุณ 212; 62166) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาสวดอ้อนวอนทุกเช้าคํ่าไหมในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้พวกเขาเล่า 
ให้ท่านฟังว่าพวกเขาเสึกอย่างไรเม่ือได้ทำสิงน้ี 
หากหใเคยมีประสบการณ์ที่น่ากลวเมื่อเวลาเกิดพายุ ให้เล่าถึงประสบการณ์นั้น อธิบายว่าทำไม 
ห'yถึงก้งวล และทำสิงท่ีห,yจะได้รบความปลอดภ้ยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขา 
เคยกลวพายุไหม และเช้ือเชิญให้คนท่ีปรารถนาจะเล่าความเสึกของตนออกมาเล่าให้ช้ันเรียนฟัง 
ให้ติดกระดาษขนาด 3" X 5" สองชุดไว้ด้วยกนเพ่ือแสดงเป็นสิงก่อสร้างเช่นบ้านขนาดจ๋ิว (ซ่ึงไม่ต้อง 
ตกแต่งมากมาย สำหร้บกิจกรรมนื้ให้ติดกระดาษสีแผ่น (3" X 5") เข้าด้วยก้นเพ่ือทำเป็นกล่องก็พอ 
แล้ว) ให้เด็ก ๆ เอาสิงก่อสร้างนี้อ้นหนึ่งวางบนโต๊ะ และอีกอ้นหนึ่งวางบนกองทรายหรือเกลือ 

บทที ่ 

ขอแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจสำรอง 

42 



บทที่ า 1 

แล้วเขย่าโต๊ะเพ่ือให้กระดาษบนทรายเคล่ือนต้วหรือไหลไป แล้วบอกเด็ก ๆ ว่าของที่ตั้งอยู่บนทราย 
จะเล่ือนไหลไปและพงลงเสมอเพราะทรายเคล่ือนตวง่าย 

เร่ืองราวจากพระค้มภีร สอนเร่ืองพระเยเทรงบอกสานุสิษยถึงการสร้างบ้านบนสิลาแทนท่ีจะสร้างบนทราย จากม้ทธิว 7:24-
27 และ ลูกา 6:47-49 (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระค้มภีf ให้ดู "การสอนจาก 
พระค์มภีร,, หน้า viii) อธิบายว่า การดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยเคริสต สามารถช่วยให้ 
เราต้านทานการล่อลวง ความทุกข์ยาก และปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตของเรา 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค้มภีfอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีร์และประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระค้มภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีร์ดีขึ้น 

• คนมีปัญญาสร้างบ้านของเขาท่ีใด? (มทธิว 7:24; ลูกา 6:47-48) ทำไมหนุจึงคิดว่าเขามีปัญญา? 
• คนโง,สร้างบ้านของเขาท่ีใด? (มทธิว 7:26; ลูกา 6:49) ทำไมหนุจึงคิดว่าเขาเป็นคนโง่? ทำไมหนุ 

จึงคิดว่าบางคนอาจสร้างบ้านของเขาบนทราย? การขุดเพ่ือสร้างรากฐานบนทรายหรือบนพ้ืนดิน 
ที่แขั๊งอย่างไหนง่ายกว่าก้น? 

• "การได้ยินพระเยชุตร้สและทำตามพระคำของพระองค์" หมายความว่าอย่างไร? 
• หนุคิดว่าทำไมพระเยชุจึงทรงเปรียบเทียบคนบางคนที่ได้ยินคำสอนของพระองค์และทำตาม 

ว่าเป็นคนมีปัญญาที่สร้างบ้านบนคิลา? 
• หนุคิดว่าทำไมพระเยชุทรงเปรียบเทียบคนบางคนที่ได้ยินคำสอนของพระองค์และไม่ทำตามเป็น 

ผู้ที่สร้างบ้านบนทราย? 
ให้เด็กกลุ่มหนึ่งร้องเพลง "คนมีปัญญาและคนโง่,, (หนงIอเพลงสิ'าหรบเด็ก หน้า 131) หรือ อ่าน 
เน้ือเพลงก้บช้ันเรียน 
ให้อ่านสิงที่พระเยชุตร้สในคำสอนและพนธสัญญา 11:24 ซึ่งเป็นการเปิดเผยที่ประทานโดยผ่าน 
โจเซฟ สมิธ ถึงไฮร้ม พี่ชายของท่าน แสดงกระดาษที่ได้เขียนพระค์มภีfข้อนื้ไว้หรืออาจเขียนข้อ 
พระค์มภีร์น้ีบนกระดาน 
• ทำไมเราจึงควรสร้างบ้าน หรืออาจกล่าวอีกน้ยหนึ่งว่าทำไมเราจึงควรดำเนินชีวิตบนคิลาของ 

พระเยชุคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์? (ฮีลามน 5:12) 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า พระเยชุ และคำสอนของพระองค์เป็นพ้ืนฐานท่ีม่ันคงเพียงอย่างเดียวของเรา 
หากเราสร้างชีวิตของเราบนสิงอ่ืน จะเหมือนก้บการสร้างบ้านบนทราย 
• คนบางคนสร้างชีวิตของเขาบนอะไรบ้างท่ีอาจเปรียบเทียบได้ก้บการสร้างบ้านบนทราย? 

ให้สนทนาว่าสิงน้ันอาจได้แก่ เงิน ชื่อเสียง ความเป็นท่ีนิยม กีฬา ความงามทางร่างกาย และ 
สิ,งอื่น ๆ อธิบายว่าสิงเหล่านี้ต่างเป็นรากฐานบนทรายหากเราให้มนเป็นเป๋าหมายใหญ่ในชีวิต 
ของเรา 
• เป็นสิงสำค์ญในชีวิตของเราหรือไม่ท่ีจะ แสวงหาเงินทอง เล่นกีฬา และออกกำสังกาย มีเพื่อน 

และทำสิงที่ดีๆเพื่อพวกเขา? ทำไม? 
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อธิบายว่า เราต้องการเงินเพ่ือซ้ืออาหาร เสือผ้า และสิงอื่นๆ เพ่ือนและการทำงานเป็นสิงสำค้ญ 
ในชีวิตของเรา แต่หากเราให้สิงน้ีเป็นสิงท่ีสำค้ญกว่าการทำตามพระผู้ช่วยให้รอดและการดำเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณเราก็จะสูญเสียพรแห่งชีวิตนิร้นดร 
• ทำไมพระบิดาบนสวรรค็จึงทรงส่งเรามายงโลกนี้? 
• เราสามารถสร้างชีวิตของเราโดยมีพระเยเคริสต์และคำสอนของพระองคเป็นรากฐานโดย 

วิธีใดบ้าง? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจHกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
า. แจกกระดาษท่ีมีข้อความ1ว่า พระเย%คํรสต'คือรากฐานที่มั่ใ'นคงของฉน เพราะ  

ไว้บนฟ้วกระดาษให้กบเด็กแต่ละคน ขอให้เด็ก ๆ เขียนสิงต่าง ๆ เท่าท่ีพวกเขาจะสามารถคิดไต้ 
บนกระดาษเพื่อเติมข้อความบนห้วกระดาษนั้น แล้วให้พวกเขาบอกท่านว่าคำตอบของพวกเขา 
คืออะไร หากพวกเขาไม่ไต้คิดถึงประเด็นต่อไปน้ี ก็ให้ท่านไม่ลืมที่จะกล่าวถึง คือ: 

พระองคทรงร้กฉ้น 
พระองค์ทรงสอนฉ้นให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
พระองค์ทรงเป็นต้'วอย่างของฉ้น 
พระองค์ประทานพระชนม่ชีพของพระองค์เพ่ือฉน 
พระองค์ทรงแบกรบบาปของฉ้น 
ฉ้นจะฟืนคืนชีวิตเนื่องด้วยพระองค์ 
พระองค์ทรงทำให้ฉ้นได้กลบไปอยู่กบพระบิดาบนสวรรค์ 

2. ให้เด็กแต่ละคนเติมข้อความในประโยคต่อไปน้ี "ฉ้นจะให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นรากฐานสร้างชีวิต 
ของฉ้นโดย " คำตอบอาจเป็น การมีส่วนร่วมในการสังสรรค์Iนครอบคร้ว การช่วย 
ทำงานที่บ้าน การจ่ายส่วนสิบ การสวดอ้อนวอน การเช่ือฟังพระวาจาแห่งปัญญา การพูด 
ความจริง การมีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน การอ่านพระคมภีร การเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 
และอื่น ๆ ให้เด็กแต่ละคนผสัดกนมาเติมข้อความ ให้คำแนะนำเมื่อพวกเขาต้องการ ท่านอาจ 
ต้องให้พวกเขาทำต่อไปเรื่อย ๆ เท่าท่ีพวกเขาจะคิดออกว่ามีพระบญญ้ติอะไรอีก ชี้ให้เห็นว่า 
ทางเดียวที่เราสามารถไต้ร้บชีวิตนิร้นดรคือการเชื่อฟังกฎต่าง ๆ ของพระกิตติคุณ ท่านอาจ 
ต้องเขียนสิงที่เด็กแต่ละคนไต้พูดว่าเขาหรือเธอจะทำอะไรบ้าง บนกระดาษแผ่นละหนึ่งคน 
แล้วเอากระดาษน้ันติดไว้กบก้อนหินและให้เด็กคนน้ันนำกลบบ้าน 

3. ให้เด็ก ๆ ด้นหาข้อพระค้มภีร์ต่อไปนี้เพื่อดูว่าพระเยเตร้สอะไรบ้างเกี่ยวก้บการเชื่อฟัง เตือน 
พวกเขาว่าโดยผ่านการเชื่อฟังพระบญญ้ติของพระเยดูเท่านั้นจึงจะเป็นการสร้างชีวิตของเราบน 
รากฐานท่ีม่ันคง 

ม'ทธิ1ว 7:21 
ลูกา าา:28 
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ยอหน 15:10 

4. ทบทวนหลกแห่งความเช่ือข้อท่ีสามก้บเด็ก ๆ 
5. ช่วยเด็กๆท่องจำคำสอนและพนธสัญญา 11:24 จากแผนผงหรือท่ีเขียนไว้บนกระดาน 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงความร้กของท่านท่ีมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพยานว่าพระบ้ญญติทุกข้อท่ีพระองค์ประทาน 
ให้เราจะช่วยเราให้มีความสุข และการไม่เชื่อฟังจะนำไปสู่ความทุกข์ ท่านอาจต้องแบ่งป็น 
ประสบการณ์ท่ีท่านมีเม่ือท่านไต้ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณซ่ึงนำพรมาสู่ท่าน 
แนะนำให้เด็กศึกษา มทธิ1ว 7:24-27 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ 
พระเยซู 

ทรงรักษาคนป่วย 
จดประสงค์ 

ขอแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความปรารถนาที่จะแสดงความร้กและความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นด้งเช่น 
พระเยชุทรงกระทำเม่ือพระองค์ทรงร้กษาคนป่วย 

การเตรยม า. สืกษา มทธิว 8:5̂ 10,13; 25:34-40; มาระโก 1:40-45; ลูกา 4:38-40; 7:11-17; และยอหน4:46-54; 13:34-
35, ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราว 
จากพระคมภีรเ,ห้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอน 
จากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส,วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: พระคมภีร์ไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรับเด็กแต่ละคน 

เชิญ เด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เล่าเร่ืองเก่ียวกบฮีเบอรเจ. แกรนทซ่ึงต่อมาได้เป็นประธานคนท่ีเจ็ดของศาสนาจ้กร ด้งต่อไปนี้: 
ฮีเบอร สวมเส้ือก้นหนาวท่ีบางและตวสันเพราะความหนาว อีกไม่นานก็จะถึงว้นเกิดของเขา และ 
สิงที่เขาต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือเสือกนหนาวที่อบอุ่น แต่พวกเขายากจนเกินกว่าที่จะซื้อ 
เสื้อกนหนาวได้ บางครั้งพวกเขาต้องรีบเข้านอนแต่ห้วคํ่าเพราะไม่มีเซื้อเพลิงมากพอที่จะทำให้ 
บ้านอบอุ่นได้ และบางครั้งเขาก็หิวโหยมากเพราะไม่มีอาหารเพียงพอ คุณแม่ของฮีเบอf 
มกจะอยู่จนดึกในการรับจ้างตดเย็บเสื้อผ้าให้กบคนอื่น ในวนเกิดของฮีเบอร คุณแม่ของเขาให้ 
เสื้อก้นหนาวที่สวยงามซึ่งทำจากเศษผ้าที่เหลือ ฮีเบอรแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะใส่แล้วออกไป 
นอกบ้าน และรู้สีกถึงความอบอุ่น 
สองสามสัปด'าหต่อมา ฮีเบอรได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งที่โตพอ ๆ ก้บเขากำสังร้องไห้ เขาสวมเพียง 
เส้ือยืดเท่าน้ัน และฮีเบอร เว่าเขาจะต้องหนาวมากสักเพียงใด เด็กชายคนน้ันมองดูเส้ือก้นหนาว 
ของฮีเบอรด้วยความเสีกปรารถนาท่ีจะมีบ้าง ฮีเบอรหยุด และแทบจะไม่ย้ังคิด เขาถอดเส้ือก้นหนาว 
ออกและให้ก้บเด็กชายคนน้ัน 

บ่ายวนนั้น คุณแม่ของเขาเห็นเขาใส่เสื้อก้นหนาวต้วเก่า เธอจึงถามว่า "เสื้อก้นหนาวต้วใหม่ไปไหน 
เสียละลูก?" ฮีเบอรคิดไม่ออกว่า1จะตอบคุณแม่อย่าง1ไรดี แล้วเขาก็บอกว่า "ผมเห็นเด็กชาย 
คนหน่ึงต้องการมนมากกว่าผมเลยให้เขาไป" 
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"แล้วทำไมลูกจึงไม่เอาเสือต้วเก่าของลูกให้เขาไปล่ะ?" เธอถาม 
ฮีเบอรมองดูคุณแม่ของท่าน หว้งว่าเธอคงจะเข้าใจ และเห็นว่าดวงตาของเธอเอ่อไปด้วยน้ําตา 
ฮีเบอfกอดเธอไว้ขณะที่คุณแม่ของเขาตอบคำถามของต้วเธอเองว่า "แน่นอนลูกทำเช่นนั้นไม่ได้ 
ใช่ไหมจ๊ะ" เธอทุเด "ลูกจะไม่ทำเช่นนั้น" (Adapted from "The Coat," retold by Lucile c. Reading, 
Children's Friend; Nov. 1966, p. 5) 
ขอให้เด็ก ๆ จินตนาการว่าฮีเบอรเสึกอย่างไรเมื่อเขาเห็นเด็กชายคนนั้นกำล้งร้องไห้เพราะความ 
หนาว อธิบายว่า ฮีเบอรมีความรกและความสงสารต่อเด็กชายคนนั้น พระเย6ฐทรงต้องการให้เรา 
รกผู้อื่นเหมือนดงเช่นประธานแกรนท์เป็น อธิบายว่าบทเรียนนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยรุ)ทรงเป็น 
ต่วอย่างของความรกและความสงสารโดยการร้กษาคนป่วย 

กิจกรรมกระต้น เขียนคำแต่ละคำจาก ยอหน 13:34 บนกระดาษแผ่นละหน่ึงคำ เอาไม่ตรคำเหล่าน้ันคละก้นแล้ว 
ความสนใจสำรอง ขอให้เด็ก ๆ มาจดเรียงคำเหล่าน้ันให้ถูกต้อง ให้พวกเขาใช้พระคัมภีร์ของพวกเขาได้หากพวกเขา 

ต้องการความช่วยเหลือ 
เร่ืองราวจากพระคัมภีร์ สอนเรื่องราวของพระเยเ ทรงกระทำการอศจรรยํในการรกษาดงต่อไปนี้ (สำหรบคำแนะนำใน 

การสอนเร่ืองราวจากพระคัมภีร์ให้ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า viii) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
พระเย6ฐทรงมีความร้กและความเมตตาสงสารอย่างมากต่อผู้เจ็บป่วย 
1. ทรงรกษาบ่าวของนายร้อย (มทธิว 8:5-10, 13) อธิบายว่านายร้อยคือนายทหารชาวโรมนซ่ึงมี 

อำนาจบงคับบญชาทหารจำนวนมากมาย เขาได้ยินเรื่องราวของพระเยเและมีศร้ทธาใน 
พระองค์ 

2. ทรงรกษาคนเป็นโรคเรื้อน (มาระโก 1:40-45) อธิบายว่า คนเป็นโรคเร้ือนต้องทนทุกข์ทรมาน 
อย่างยิ่งเนื่องจากเชื้อโรคที่ผิวหน่ง เน่ืองจากคนคิดว่าโรคเร้ือนเป็นโรคท่ีติดต่อไต้ง่าย ดงน้ัน 
คนที่เป็นโรคเรื้อนจึงไม่ไต้รบอนุญาตให้อาคัยอยู่ในเมืองไต้และถูกตดขาดจากคนที่ไม่ไต้เป็น 
โรคเร้ือน 

3. ทรงร้กษาแม่ยายของเปโตรและผู้คนอ่ืนๆ อีกมากมาย (ลูกา 4:38-40) 
4. ทรงชุบชีวิตบุตรชายของหญิงม่าย (ลูกา 7:11-17) 
5. ทรงรกษาบุตรชายของข้าราชการคนหน่ึง (ยอหน 4:46-54) 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาไต้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ดีข้ึน 

• หนุคิดว่าทำไมพระเยชุจึงทรงกระทำการอ้ศจรรยไ,หล่าน้ี? (มาระโก 1:41; ลูกว 7:13; ยอหน ร:า-3) 

• การรกษาน้ีเป็นพรให้กบชีวิตของผู้คนอย่างไร? (ลูกา 7:2, 12; ยอหน 4:52-53) 



• คุณสมบติอะไรที่เราจำเป็นต้องพฒนาขึ้นในชีวิตเพื่อเป็นการแสดงว่าเรากำลงทำตามต้'วอย่าง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดในเหตุการณ์เหล่านี้? (ยอหน 13:34-35) ท่านอาจต้องให้เวลาก้บเด็ก ๆ 
ขีดเส์นใต้ข้อพระคมภีรเหล่านี้) เราจะแสดงความร้ก ความเมตตากรุณา และความห่วงใยต่อผู้ท่ี 
ต้องการความช่วยเหลืออย่างไร? เชิญให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์ว่าพวกเขารู้สืกอย่างไรเม่ือ 
ไต้ช่วยเหลือคนอ่ืน 

• พระเยชุทรงรู้จกทุกคนที่พระองค์ทรงร้กษาหรือไม่? (มทธิว 8:5-8) สิงนี้บอกอะไรก้บเราเมื่อเรา 
เห็นคนท่ีต้องการความช่วยเหลือ? 

• หลงจากท่ีพระเยชุทรงร้กษาคนเป็นโรคเร้ือนแล้ว พระองค์ทรงขอให้พวกเขาทำอะไร? (มาระโก 
1:43-44) สิ่งนี้บอกว่าเราควรช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไร? 

• การช่วยเหลือผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือนำพวกเขาให้มาใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ 
ไต้อย่างไร? (มทธิว 25:45) ห,yรู้สิกอย่างไรเม่ือห,yช่วยเหลือคนอ่ืน? เชิญสมาชิกของช้ันเรียนให้ 
เล่าประสบการณ์เมื่อพวกเขาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อพวกเขาไต้ร้บความ 
ช่วยเหลือจากผู้อื่น 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 

1. ให้เด็กคนหนึ่งอ่าน 1 ยอหน 3:18 อธิบายว่าพระค้มภีร์ข้อน้ีบอกเราว่าไม่เพียงแต่เราจะบอกผู้อ่ืน 
ว่าเรารกพวกเขา แต่เราควรแสดงความรกโดยการกระทำด้วย โดยการกระทำเท่าน้ันจึงจะเป็น 
การแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเรารกพวกเขา ให้เด็กคนหนึ่งออกมาแสดงวิธีที่พวกเขาสามารถแสดง 
ความรกต่อคนในครอบคร้วและเพ่ือน ๆ 

2. ให้เด็กคนหน่ึงอ่านข้อความท่ียกมาจากประธานสเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบ้ลล์: "พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงสังเกตเรา และพระองค์ทรงเฝืาดูเรา แต่โดยปกติพระองค์ม้กจะช่วยเหลือเราในส่ิงท่ีเรา 
ต้องการโดยผ่านคนอื่น" ("Small Acts of Service," Ensign, Dec, 1974, p. 5) ขอให้เด็กแต่ละคน 
เล่าสถานการณ์เม่ือพระบิดาบนสวรรค์ทรงสนองความต้องการของเขาโดยผ่านคนอ่ืน ท่านอาจ 
เล่าถึงบุคคลที่ท่านรู้จกซึ่งได้ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้นั้นมีความต้องการ เน้นว่า บุคคลนี้ไต้พ้ฒนา 
ความร้ก ความเมตตากรุณา และความห่วงใยต่อผู้อ่ืนและแสดงความรกโดยผ่านการกระทำ 
แห่งการรบใช้ 

3. ให้เด็ก ๆ อ่านพระคมmเกี่ยวกบการร้บใช้ผู้อื่นด้งนี้: มทธิ'ว 25:34-40 และโมไซยา 2:17-18, 4: 
14-15, ให้ทำรายการต่าง ๆ ที่พระคมภีรเหล่านี้ได้บอกเราว่าควรกระทำเพื่อผู้อื่น ให้เด็กคนหน่ึง 
เลือกการกระทำแห่งการรบใช้หนึ่งอย่างซึ่งพวกเขาสามารถกระทำได้ในระหว่างสัปดาห์ที่จะมา 
ถึง 

48 



4. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้สถานการณ์กบแต่ละกลุ่มหนึ่งหรีอสองสถานการณ์ 
ท่านอาจแต่งสถานการณ์ขึ้นมาเองก็ได้ ให้เด็ก ๆ แสดงออกถึงวิธีที่พวกเขาสามารถแสดง 
ความรก และความเมตตาสงสารหรือการร้บใช้ 

มีเด็กใหม่คนหนึ่งมาเข้าชั้นเรียนปฐมว้ยและไม่รู้จ้กใครเลย 
เด็กคนหน่ึงในช้ันเรียนปฐมวยปวย 
เพ่ือนของหนุไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรของพระเยชุคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 
มีบางคนในวอรดหรือสาขาของท่านเหงา 
คุณพ่อคุณแม่ของหนุมีธุระยุ่งและขอให้หนุดูแลน้อง 
มีคนพูดไม่ดีถึงเพื่อนคนหนึ่งของหนุ 

ประจกษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงความกต้ญญของท่านสำหรบพระชนม์ชีพและต้วอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพยานว่า 
เม่ือเราแสดงความเมตตากรุณาและความรกต่อผู้คนท่ีอยู่ใกล้ชิดเรา เราก็กำลงทำตามคำสอนของ 
พระเยชุ แนะนำเด็ก ๆ ว่าในระหว่างสัปดาห้นี้พวกเขาควรพยายามแสดงความร้กและกระทำการ 
รบใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ  ก้บคนในครอบครวและผู้อื่น 
แนะนำให้เด็กศึกษา มาระโก 1:40-45 และลูกา 7:11-17 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ 13 



จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนต้องการทำสิงท่ีเป็นการถวายพระเกียรติและระลึกถึงพระเยดูคริสต์และ 
พระบิดาบนสวรรค์ในว้นแซบธ 

การเตรยม 1. สืกษายอห์น 5:2-16, ม้ทธิ'ว 12:1-13, ลูกา 13:11-17, 14:1-6, ปฐมกาล 2:1-3, อพยพ 20:8-11, และ 
คำสอนและพนธสัญญา 59:9-14 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่า 
ท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า 
vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ให้อ่าน มาระโก 2:23-28, 3:1-6, และลูกา 6:1-11 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและไต้รบประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: พระค้มภีร่ไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น เชื้อเชิญเด็ก ๆ ที่ต้องการเล่าว่าเขาได้แสดงความรกและรบใช้ผู้อื่นอย่างไรในระหว่างสัปดาห์ ให้ 
ความสนใจ เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์ของพวกเขา 

ให้เด็ก ๆ ยกมือเม่ือพวกเขาคิดว่าพวกเขาเคำตอบปริศนาต่อไปน้ี: 
ได้กล่าวถึงหลายคร้ังในพระคมภีร 
พระบิดาบนสวรรคโเละพระเยดูดรสว่าสิงน้ีสำค์ญมาก 
เป็นสิงสักด้ิสิทธ 
ผู้ที่รกษาสิงนี้ให้ศกดสิทธก็เท่ากบได้แสดงความรกต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดู 
เป็นหน่ึงในเจ็ดวน 
ไม่ เหมือนกบวนท้ังหกน้ัน 
ในวนน้ีเราจะใ4มสการพระบิดาบนสวรรค์และพกผ่อนจากงานใด ๆ 
เป็นวนหน่ึงในสัปดาห์ 

คำตอบ: ว้นแซบธ 
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พระเยซูคริสต์และ 
วนแซบธ 14 



บทที่ า 1 

เร่ืองราวจากพระคัมภีf สอนเร่ืองราวท่ีพระเยชุทรงร้กษาคนป่วยในวนแซบธจากข้อพระคัมภีfท่ีมีอยู่ในหวข้อ "การเตรียม,, 

(สำหร้บคำแนะนำในเร่ืองการสอนจากเร่ืองราวในพระคัมภีร์ให้ดูใน "การเตรียมบทเรียนของท่าน,, 

หน้า vii และ "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า viii) 
ขณะที่ท่านสอนเรื่องราวเหล่านี้ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าชาวยิวในสมยพระเยชุไม่ได้ดำเนินชีวิต 
โดยร้กษาวนแซบธดงที่พวกเขาได้รบพระบญชา พวกเขาได้ต้ังกฎท่ีเข้มงวดข้ึนมาเองและส่ิงน้ัน 
ไม่ได้เอื้อต่อการนม้สการพระบิดาบนสวรรค์ ตวอย่างเช่น หากจะผูกเชือกโดยใช้มือข้างเดียว 
ในวนแซบธถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่หากต้องใช้มือสองข้างผูกเชือกก็จะเป็นการกระทำที่ผิด 
กฎหมาย "ที ่จะจุดไฟในวนแซบธถือว่าเป็นสิ ่งที ่ผิดกฎหมาย ม้นเป็นสิ่งต้องห้าม....หรือ 
การร้กษากระดูกที่หกหรือข้อต่อที่หลุดให้เข้าที่ คนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรกหกพงในวนแซบธจะ 
ต้องถูกชุดออกมาหากมีชีวิต แต่หากเสียชีวิตแล้วก็ต้องปล่อยทิ้งเขาไว้ตรงนั้นจนกว่าจะสิน 
วนแซบธ,, (Jame E. Talmage, Jesus the Christ1 pp. 215-16) 
พระเยชุทรงสอนชาวยิวว่ากฎเหล่านี้ไม่ถูกต้อง พระองค์ทรงแสดงต้วอย่างให้เห็นว่าว้นแซบ้ธคือ 
ว้นที่ตั้งไว้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และพระบิดาโดยการทำสิ่งที่ดี และมีคุณค่า เช่นการช่วยเหลือ 
คนอ่ืน ๆ 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ดีข้ึน 

• เราได้!บบญชาให้ทำอะไรในวนแซบธ? (อพยพ 20:8-11) ทำไมเราจึงได้รบบญชาให้ทำสิ่งนี้? (อพยพ 
2:1-3) 

• พระเยชุทรงทำอะไรในว้นแซบธเพ่ือรกษาคนพิการ? (ยอห์น 5:6,8) กบชายท่ีมีอลืบ? (ม่ทธิว 12: 
13) หญิงหล้งโกง? (ลูกา 13:13) และชายท่ีเป็นโรคมาน,นา? (ลูกา 14:4) (อธิบายว่า โรคมานน้ําคือ 
โรคที่ทำให้ร่างกายบวมฉุ) การกระทำเช่นน้ันน่าจะได้ร์บการยินยอมให้กระทำในว้นแซบธหรือ 
ไม่? ทำไม? 

• ทำไมบรรดาสานุคิษย์ของพระองค์จึงเด็ดรวงข้าวในว้นแซบธ? (มทธิว 12:1) อะไรคือส่ิงท่ีจำเป็น 
ต้องทำทุกวนแม้กระทั่งในว้นแซบธ? 

• พระเยชุทรงรกษาว้นแซบธอย่างไร? ชาวยิวร์กษาว้นแซบธอย่างไร? (ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
พระเยชุทรงใช้ว้นแซบธเพื่อช่วยเหลือผู้คนและเพื่อกระทำสิ่งอื่น ๆ อ้นเป็นการถ1วายเกียรติแด่ 
พระบิดาบนสวรรค์) 

• เหตุผลสองประการท่ีชาวยิวโกรธแค้นพระเยชุคืออะไร? (ยอห์น 5:18) 

• ใครเป็นผู้กำหนดกฎเก่ียวก้บว้นแซบธน้บต้ังแต่การเร่ิมต้นโลกน้ี? (มทธิว 12:8; ปฐมกาล 2:1-3 
เตือนความจำของเด็ก ๆ ว่า พระเยชุคริสตทรงสร้างโลกภายใต้คำแนะนำของพระบิดาบนสวรรค์) 
หนุคิดว่าพระเยชุทรงเสิกอย่างไรเมื ่อพระองค์เห็นชาวยิวเปลี ่ยนแปลงกฎที่พระองค์ทรง 
กำหนดขึ้น? 
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• ห,yคิดว่า ชายพิการท่ีสระน้ัาเบธชาธา หญิงหลงโกง ชายท่ีมือลีบ และคนท่ีเป็นโรคมานน้ํา 
จะเสีกอย่างไรเม่ือพวกเขาได้?บการรกษา? (ลูกา 13:13) พระเยดูถวายเกียรติพระบิดาของพระองค์ 
โดยการทำสิงเหล่าน้ีในวนแซบธอย่างไร? 

• ห,yคิดว่าพระเยดูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรสว่า ม้นเป็นการถูกต้องตามกฎที่จะทำ 
สิงที่ดีในวนแซบธ? (มทธิว 12:12) ห,y|ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิงดีที่ควรทำในวนแซบธ? (อพยพ 
20:8-11; ค.พ. 59:9-14) 

• อะไรบ้างท่ีเราไม่ควรทำในว้นแซบธ? นำข้อความจากฝ่ายประธานสูงสุดมาสนทนาก้บเด็ก ๆ : 
"เราควรละเว้นการซื้อของในว้นแซบธ และการเข้าร่วมในกิจการค้าหรือกิจกรรมกีฬา" (Ensign, 
Jan. 1993, p. 80) 

สนทนาถึงข้อความที่ยกมาต่อไปนี้จากประธานสเป็นเซอf ด้บเบิลยู. คิมบลล์ "การรักษาว้นแซบธ 
คือการแสดงออกถึงความรกของเราที่มืต่อพระบิดาบนสวรรค์" (The Teachings of Spencer พ. KimballI 
p. 218) ให้เด็ก ๆ สนทนาถึงวิธีท่ีเหมาะสมซ่ึงพวกเขาสามารถทำได้ในวนแซบธเพ่ือแสดงความร้ก 
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ เช่นการเข้าร่วมการประชุมของศาสนาจกร การอ่านพระคมภีร์ การเขียน 
บนทึกประจำว้น การไปเย่ียมญาติหรือคนป่วย การฟังดนตรีท่ีดี การนม้สการพระองค์การรบใช้ 
ผู้อื่น และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพกผ่อนของครอบครัว หากมีการกล่าวถึงกิจกรรมท่ีอาจ 
สงสัยว่าไม่เหมาะสม ขอให้เด็ก ๆ ช่วยก้นตดสินใจว่ากิจกรรมนั้นดีต่อการแสดงความรกและถวาย 
เกียรติแด่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสตหรือไม่ หรือจะเป็นการดีกว่าหากจะรอเอาไว้ทำใน 
วนอ่ืน 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ สืกษาพระค์มภีรคำสอนและพนธสัญญาภาคที่ 59:9-23 และเขียนรายการกิจกรรมท่ี 

พระเจ้าทรงบญชาให้เราทำในว้นแซบธ และพรท่ีพระองค์ทรงสัญญาท่ีจะประทานให้หากเรา 
รักษาพระบญญติเหล่านั้น 

2. ให้เด็ก ๆ บอกรายการกิจกรรมหลาย ๆ อย่างท่ีพวกเขาเห็นผู้คนกระทำในว้นแซบ้ธ ให้ต'ดสิน 
ว่ากิจกรรมเหล่านั้นเหมาะสมก้บว้นแซบธหรือไม่โดยการถามคำถามต่อไปนี้: 

กิจกรรมนั้นช่วยให้ฉนถวายเกียรติแด่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต!หม? 
เป็นการรักษาพระบญ^ของพระบิดาบนสวรรค์ที่ประทานใใ^ว้สำหรับว้นแซบธไหม? 
เป็นการพกผ่อนไหม? 
เป็นการรับใช้ผู้อ่ืนไหม? 

ท้าทายให้เด็ก ๆ วางแผนท่ีจะรักษาว้นแซบธให้ค์กด้ีสิทธ 
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บทที่ 14 

3. สนทนาก้นถึงข้อความที่ยกมาจากฝ่ายประธานสูงสุด: "เรากระตุ้นสิทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนให้ 
ตั้งวนแซบธแยกไว้ต่างหากจากกิจกรรมทางโลกต่าง ๆ และอุทิศตนโดยการเข้ารุjวิญญาณแห่ง 
การนม้สการโดยการขอบพระท้ย การรบใช้ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อ 
วนแซบธของครอบคร้วเม่ือสมาชิกของศาสนาจกรได้พยายามอย่างย่ิงท่ีจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
วนแซบธให้สอดคล้องก้บพระประสงค์ของพระวิญญาณของพระเจ้า ชีวิตของพวกเขาจะ 
เต็มเปียมไปด้วยสันติและมีความปีติยินดี" (Ensign, Jan. 1993, p. 80) 

4. ให้เด็ก ๆ เขียนคำว่า ฉ้นจะรกษาว้นแซบธให้ศ้กดิ้สิทธี้ บนกระดาษหนึ่งชิ้นและตกแต่งให้ 
สวยงามด้วยดินสอเทียนหรือปากกาเขียนกระดาน 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจกษพยานของท่านถึงคุณค่าของการรกษาว้นแซบธให้ค์กดี้สิทธโดยการกระทำสิงที่ดี 
และมีคุณค่าและแสดงประจ้กษ์พยานถึงพรท่ีท่านได้ร้บอ้นเป็นผลจากการรกษาพระบญญ้ติน้ี ให้ 
กำล้งใจเด็ก ๆ ที่จะทำสิงเหล่านี้ในว้นแซบธอนเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยชุคริสต 
แนะนำให้เด็กศึกษา ยอหน 5:2-16 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความเข้าใจถึงอำนาจของฐานะปุโรหิตดีข้ึน 

การเตริยม า. สืกษ'ามาระ'โก 4:35-41, 6:33-44 มทธิ1วา 4:23-33 กิจการ 10:38 และคำสอนและ'พนธสัญญา 13, 
27:12, 124:123 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เรื่องราวจากพระค์มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ 
"การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มทธิ'ว 8:23-27; ยอห์น6:1-14, 16-21 และหลกธรรมพระกิตติคุณ'นทที่ 13 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค้มภีร์ไบเบิลหรือพ้นธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-15 ทรงทำให้พายุสงบ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 214:62139); 7-16 ทรงเล้ียงอาหาร 

คนห้าพ้นคน (62143); และ 7-17, พระเยชุทรงดำเนินบนนา 

15 

ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจท่ีให้เลือก 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ปิดไฟในชั้นเรียน หรือเปิดไฟฉายทิ้งไว้ ถามว่า เราต้องมีอะไรเพ่ือทำให้มี แสงสว่าง (พลง อำนาจ) 
ให้เด็ก ๆ บอกชื่อสิ่งของที่ เราใช้ซึ่งจำเป็นต้องมีพสังงานจึงจะทำงานได้ มีพลง อำนาจชนิดอื่น 
อีกไหม? บอกเด็ก ๆ ว่า ว้นนี้พวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกบอำนาจซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเหนืออำนาจทั้งปวง 
ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของธรรมชาติเลืยอีก นั่นคืออำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เราเรียกว่า อำนาจฐานะ 
ปุโรหิต 
แสดงแม่เหล็กให้เด็ก ๆ ดู พร้อมท้ังโลหะช้ินเล็ก ๆ หลาย ๆ ชิ้น ให้เด็ก ๆ ใช้แม่เหล็กดึงเศษโลหะ 
ไปอีกด้านหนึ่งของโต๊ะ หากท่านไม่มีแม่เหล็ก ให้เป่าลูกโป่งและเอามาถูก้บเสือผ้า เพ่ือให้มนติด 
กบข้างฝา หรือติดต้วเด็ก ๆ ท่านอาจให้เด็กคนหนึ่งใช้หวี หวีผมของตนเองหลาย ๆ คร้ัง ไฟฟ้า 
สถิตจะยึดลูกโป่งให้ติดก้บฝาผน้ง หรือเสือผ้า และทำให้หวีสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ 
ขึ้นมาได้ 
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พระเยซูทรงใช้อำนาจฐานะปุโรหิต 
ของพระองค์เพื่อให้พรผูอี่น 



บทที่ า 1 

• อะไรทำให้แม่เหล็กดูดโลหะได้ ลูกโป่งติดก้บฝาผนงหรือเสือผ้า หรือหวีดูดเศษกระดาษติดข้ึนมา? 
(แม่เหล็กมีพลงที่สามารถดูดเหล็กได้ ไฟฟ้าสถิตสิดลูกโป่งให้ติดกบฝาผน้งหรือเสือผ้า และ 
ทำให้หวีดูดเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ เหล่าน้ันข้ึนมาได้) 

• มีพลงอำนาจอะไรอีกที่หนูคิดออก? (ฟ้าแลบ ไฟฟ้า ลม เป็นต้น) 

อธิบายว่าพวกเขากำลงจะได้เรียนรู้เกี่ยวก้บอำนาจซึ่งยิ่งใหญทสุดเหนืออำนาจใด ๆ นั่นคืออำนาจ 
ของพระผู้เป็นเจ้า อำนาจฐานะปุโรหิต 

บทสนทนาและ ใช้รูปภาพในเวลาที่เหมาะสมสอนเรื่องราวที่พระเยเทรงใช้พล้งอำนาจของพระองค์ (สำหรบคำ 
คำถามเพื่อ แนะนำในการสอนโดยใช้เร่ืองราวจากพระค์มภีร์ให้ดู "การสอนจากพระค้มภีร์,, หน้า viii) 
การประยุกตใช้ 1 ทรงทำให้พายุสงบ (มาระโก 4:35-41) 

• สานุคิษฟ้ของพระเยเรู้สีกอย่างไรในระหว่างที่มีพายุ? (มาระโก 4:38) ทำไมพวกเขาจึงคิดว่า 
พระเยเไม่ทรงห่วงใยพวกเขา? หนูรู้ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงห่วงใยหนุ? 

• พระเยฐทรงทำให้พายุสงบได้อย่างไร? (มาระโก 4:39) 

• พระเยเทรงใช้อำนาจอะไรเพื่อทำให้พายุสงบ? (อำนาจของพระองค์-อำนาจของพระเจ้า) เรา 
เรียกอำนาจและหน้าท่ีของพระผู้เป็นเจ้าน้ีว่าอำนาจอะไร? (ค.พ. 124:123 อำนาจฐานะปุโรหิต) 

• หล้งจากทำให้พายุสงบ พระเยเทรงขอให้สานุศิษย่ทำอะไร? (มาระโก 4:40) 

• สานุคิษยรูสีกอย่างไรเกี่ยวกบพระเยเ หล้งจากท่ีพระองค์ทรงทำให้พายุสงบ? (มทธิว 8:27; 
มาระโก 4:41) 

2. ทรงเล้ียงอาหารคนห้าพนคน (มาระโก 6:33-44) 

• ทำไมหนูจึงคิดว่าผู้คนติดตามพระเยแข้าไปในแดนทุรก้นดาร? (มาระโก 6:33) พระเยเทรงทำ 
อะไรก่อนทรงกระทำการอ้ศจรรย็ในการเล้ียงอาหารคนห้าพนคน? (มทธิว 14:14) พระเยเทรง 
ใช้อำนาจอะไรในการร้กษาคนป่วย? (อำนาจของฐานะปุโรหิต) ใครคือแหล่งพลงอำนาจซ่ึง 
เป็นพรให้ก้บชีวิตของเรา? (กิจการ 10:38) 

• พระเยเทรงใช้อำนาจอะไรเพ่ือให้มีอาหารเพียงพอสำหร้บทุกคน? อะไรคือสิ่งอศจรรย์เกี่ยวก้บ 
จำนวนอาหารที่เหลือ? (มาระโก 6:42-44; ยอหน 6:12-13) 

3. พระเยเทรงร้กษาเด็กชายคนหน่ึงท่ีมีผีโสโครกสิง (ลูกา 9:37-43) 
• มีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวก้บบุตรของชายคนนี้? (ลูกา 9:38-40) ชายคนน้ีขอร้องให้พระเยเทำ 

อะไร? 
• พระเยเทรงกระทำสิ่งใดเพื่อเด็กชายคนนี้? (ลูกา 9:42) ผู้คนที่อยู่ก้บพระเยเตอบสนองการ 

อศจรรยนอย่างไร? (ลูกา 9:43) 
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• ชายคนน้ีไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้าง? (ลูกา 9:40) ทำไมหนุจึงคิดว่าสานุคิษยํไม่สามารถ 
ช่วยชายคนนี้กบบุตรของเขาได้? ทำไมพระเยดูจึงตรสว่า สานุศิษย์ของพระองค์เป็นคนท่ี "ขาด 

ความเช่ือ,? (ลูกา 9:41) ทำไมหนุจึงคิดว่า ศร้ทธาเป็นสิงจำเป็นท่ีจะทำให้อำนาจของฐานะปุโรหิต 
ทำงานได้? 

4. ทรงดำเนินบนน้ํา (มทธิว 14:22-33) 

• อำนาจอะไรที่ทำให้พระเยดูดำเนินบนนํ้าไปย์งเรือซึ่งสานุศิษย์ของพระองค์อยู่ที่นั่น? คร้ังแรกท่ี 
สานุศิษย์เห็นพระองค์พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นอะไร? (มทธิว 14:26) พระเยดูตร้สอะไรก้บ 
พวกเขา?(ม่ทธิว 14:27) 

บทสนทนา ศึกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรืยมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
โดยย่อและคำถาม จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
เพ่ือการประยุกต์ใช้ ข้อพระค์มภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร์ดีข้ึน 

อธิบายพระเยดูทรงกระทำการอ้ศจรรย์ทั้งสือย่างโดยใช้อำนาจของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำ 
การอศจรรย์อื่น ๆ อีกมากมายโดยใช้อำนาจฐานะปุโรหิต ในปัจจุบนนี้ พระเยดูทรงมอบอำนาจ 
ของพระองคไห้กบผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
เปโตร ยากอบ และยอห์นได้ร้บกุญแจของฐานะปุโรหิตบ,นภูเขาแห่งการแปรสภาพ (ม้ทธิว 17:1-9) 
กุญแจเหล่านี้ได้ประทานให้เปโตร ยากอบ และยอห์นเพ่ือท่ีพวกเขาจะมีอำนาจของฐานะปุโรหิต 
เมื่อพระเยดูเสด็จจากไป เปโตรได้เป็นประธานของศาสนาจ้กรหล้งจากพระเยดูทรงทื้เนคืน 
พระชนม์ และเขาต้องการกุญแจอำนาจฐานะปุโรหิตเพ่ือนำงานของศาสนาจ้กรออกมา 

• กุญแจฐานะปุโรหิตอะไรที่โมเสส และอิไลจะมอบให้เปโตร ยากอบ และยอหน? (โมเสส 
มอบกุญแจฐานะปุโรหิตก้บพวกเขาเพื่อการรวมอิสราเอล อิไลจะมอบกุญแจอำนาจแห่ง 
การผนึก [ดู ค.พ. 110:12-16]) 

• เราจะใช้กุญแจแห่งการรวม(อิสราเอล)ในปัจจุบนน้ีได้อย่างไร? (หลกความเช่ือข้อท่ี 1:10 งาน 
ของผู้สอนศาสนา) หนุจะมีส่วนร่วมในงานของผู้สอนศาสนาในเวลานี้ได้อย่างไร? หนุจะ 
เตรียมต์วรบใช้เป็นผู้สอนเด็มเวลาได้อย่างไร? 

• ในปัจจุบนนี้เราใช้กุญแจแห่งการผนึก ณ ที่ใด? (ในพระวิหาร) หนุจะเตรียมต์วไปพระวิหาร 
ได้อย่างไร? 

อธิบายว่า หล้งจากความตายของพระเยดูและอ้ครสาวก พรต่าง ๆ ของศาสนา1จ้กรและฐานะปุโรหิต 
ถูกนำไปจากโลก ม์นเป็นสิงจำเป็นสำหรบฐานะปุโรหิตที่จะได้ร้บการฟืนทุ)ขึ้นบนโลกนี้ 
พระเยดูทรงพ้ืเนฟูศาสนาจกรของพระองค์ และฐานะปุโรหิตโดยผ่านโจเซฟ สมิธ เพ่ือว่าเราทุกคน 
จะได้ร้บพรของฐานะปุโรหิตในชีวิตน้ี 

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำค้ญสำหร้บศาสนาจกรที่จะต้องมีฐานะปุโรหิตในทุกวนนี้? ฐานะปุโรหิตมี 
สองอย่างคืออะไรบ้าง? ฐานะปุโรหิตแห่งแอรนได้รบการท้ืเนฟูอย่างไร?(ค.พ. 13) ฐานะปุโรหิตแห่ง 
เม๊ัลคิเซเด็คได้รบการพ้ืเนฟูอย่างไร? (ค.พ. 27:12) 
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กิจกรรม 
เสริม 

บทที่ 15 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใ'จ'ว่าเด็ก'ชายอายุสิบสองปีท่ีมีค่าควรสามารถ,ได้รบฐานะปุโรหิตเดียวก้นกบท่ี 
ยอห์นผู้ถวายบพติศมาได้ฟืนทุ)ข้ึนมาให้ก้บ โจเซฟสมิธและออfลิเวอรคาวเดอรี อธิบายว่า เม่ือ 
เด็กชายได้รบฐานะปุโรหิตแห่งแอร้น พวกเขาได้ร้บอำนาจท่ีจะกระทำในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า 
ในการให้พรสมาชิกของวอรดหรือสาขา (ดู กิจกรรมเสริม ข้อ 5) 
• เราได้ร้บพรอะไรโดยทางอำนาจฐานะปุโรหิต? (การต้ังช่ือ และการให้พรทารก การบพติศมา 

การยืนยน พิธีศีลระลึก การผนึกในพระวิหารและอ่ืนๆ) พรส่วนตวอะไรบ้างท่ีเราได้ร้บโดยผ่าน 
ฐานะปุโรหิต? (การให้พรคนป่วย การให้พรของบิดา ผู้สอนประจำบ้าน) 

• ฐานะปุโรหิตเป็นพรอย่างไรต่อชีวิตของหนู? 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใข้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เขียนข้อความ การบพติศมาและการปีนยน การให้พรคนปวย การให้พรของบิดา การแต่งงาน 

ในพระวิหาร และ พิธีศีลระลึก บนกระดาษแผ่นเล็ก ม้วนกระดาษนั้นและใส่ไว้ในกล่องหรือ 
ซองท่ีเขียนข้อความว่า "พิธีการและพรของฐานะปุโรหิต" ขอให้เด็กคนหน่ึงออกมาหยิบกระดาษ 
คนละชิ้นและอ่านให้ชั้นเรียนฟัง ให้สนทนาถึงบทบาทของฐานะปุโรหิตในการให้พรและทำ 
พิธีการ ให้พูดข้อความท่ีเขียนบนกระดาษน้ันซ้ําอีกคร้ัง ให้เด็กคนอื่น ๆ ออกไปหยิบกระดาษ 
และทำเช่นเดียวก้นขอให้เด็กๆเล่าประสบการณ์ที่เขามีเกี่ยวก้บพิธีการและพรเหล่านั้น 

2. ให้ทบทวนหลกแห่งความเช่ือข้อท่ีห้า และช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำ 
3. ร้องหรีอพูดเนื้อเพลง "อาจารย์พายุกำลง'โหมหนก,, (หนงสือเพลงสวด หน้า 46) 
4. ฉาย วีดีโอ. เร่ือง "A Boy and the Power of God," ตอนท่ีสามของ Primary Video Collection 

(53179) 
5. อธิบายว่า เมื่อเด็กชายในศาสนาจกรมีอายุสิบสองปี เขาสามารถได้ร้บอำนาจฐานะปุโรหิต 

แห่งแอร้นหากเขามีค่าควร และจะได้ร้บการแต่งต้ังให้เป็นม้คนายก ให้เตรียมแถบคำด้งต่อไปน้ี: 

ส่งผ่านศีลระลึก 
เก็บรวบรวมเงินบริจาคอดอาหาร 
ทำหน้าที่เป็นผู้นำสารของอธิการ 
ดูแลเอาใจใส่ทร้พย์สมบตของพระเจ้า 

ขอให้เด็ก ๆ บอกหน้าท่ีของมคนายก เม่ือเด็ก ๆ ให้คำตอบที่ถูกต้องแล้ว ให้แสดงแถบคำท่ี 
เหมาะสมช่วยพวกเขาให้ระบุหน้าท่ีท้ังหมดของอำนาจน้ีโดยอาจบอกใบ้หากเห็นว่าจำเป็น 
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สรุป 
ประจกษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจกษพยานของท่านถึงอำนาจของฐานะปุโรหิตท่ีพระเยเทรงมีอยู่ และแสดงประจกษ์พยาน 
ด้วยว่าชายและเด็กชายที่มีค่าควรในศาสนาจกรมีอำนาจเดียวก้นนี้ในป๋จจุบ้นและพรที่พิเศษ 
บางอย่างมีไว้ให้เราโดยเฉพาะ โดยผ่านทางอำนาจฐานะปุโรหิตน้ีเท่าน้ัน 

แนะนำให้เด็กสืกษา มาระโก 4:35-41 ที่บ้านเพึ่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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พระเยซู 
ทรงกระทำการอัศจรรย์ 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเสริมสร้างศร้ทธาของเด็กแต่ละคนให้เข้มแข็งข้ึนในองค^ระเยดูคริสตไดยการเรียนรู้ว่าสิง 

อศจรรย์จะเกิดข้ึนตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์เม่ือพวกเขามีศรทธา 

การเตรยม 1. สืกษา มาระ'โก 2:1-12, 5:21-43 และ 1 นีไฟ 7:12 ร่วมกบการสวดอ้อนวอนแล้วศึกษาบทเรียน 
และพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค์มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ม้ทธิว 9:1-8, 18-31; 17:20; ลูกา 8:41-56; อีเธอร 12:6, 12, 16, 18; และ หลกธรรม 
พระกิตติคุณ บทท่ี 18 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีร!บเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-18 พระเยเทรงให้พรบุตรสาวไยร้ส (ชุดภาพพระกิตติคุณ 215; 62231) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ 
บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การ1ประยุกตใข้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็ก ๆ ว่า พวกเขาเคยป่วยไหม ให้พวกเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร และอธิบายว่าครอบครว 
ของพวกเขาทำอะไรบ้างเพื่อช่วยให้พวกเขารู้สิกดีขึ้น ให้เด็กคนที่ได้รบพรฐานะปุโรหิตบอกเด็ก 
คนอ่ืน ๆ เก่ียวกบประสบการณ์ของพวกเขา ช่วยให้เด็ก ๆ ตระหน้กว่าพวกเขาได้แสดงศรทธาต่อ 
พระเยดูคริสตํโดยการสวดอ้อนวอนและขอพรจากฐานะปุโรหิตเม่ือพวกเขาไม่สบายหรือมีป๋ญหา 
อธิบายว่าเร่ืองราวต่าง ๆ ในบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกบพระเยเทรงร้กษาคนป่วยเพราะพวกเขา 
มีศ?ทธาที่ยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ 
สอนเรื่องราวที่พระเยเทรงร้กษาคนป่วยตามที่พบในรายการข้อพระค์มภีf ในหวข้อ "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" (สำหร้บคำแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีการสอนเรื่องจากพระค์มภีรให้ดู "การสอนจาก 
พระค้มภีร" หน้า viii) 
1. พระเยเทรงร้กษาชายท่ีป่วยเป็นโรคอมพาต (มาระโก 2:1-12) 
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• ในตอนแรกพระเยเตร้สอะไรก้บชายที่เป็นอมพาต? (มาระโก 2:5) พวกธรรมาจารยมีปฏิกิริยา 
อย่างไรต่อพระคำของพระเย!? (มาระโก 2:7) การหม่ินประมาทพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? 
(การแสดงความไม่เคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือการประกาศสิงท่ีไม,ถูกต้องเก่ียวก้บพระผู้เป็นเจ้า) 
พระเยเทรงหมิ่นประมาทพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? ช่วยเดก ๆ ให้เข้าใจว่า พระเยเทรงสามารถยก 
โทษให้กบบาปไต้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า แต่พวกธรรมาจารยํไม่เช่ือว่า 
พระเยเทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

• พระเยเตรสอะไรกบพวกธรรมาจารย์? (มาระโก 2:8-9) พระองค์ตร้สอะไรก้บชายท่ีเป็นอมพาต? 
(มาระโก 2:า 0-11) 

• ผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อชายที่เป็นอ้มพาตไต้ร้บการร้กษา? (มาระโก 2:12) หา5}คิดว่าทำไมชาย 
คนน้ีจึงไต้ร้บการรกษา ? 

2. พระเยเทรงยกบุตรสาวของไยร้สจากความตาย (มาระโก 5:21-24, 35-43) 
แสดงรูปภาพ 7-18 พระเยเทรงให้พรบุตรสาวไยรส 
• ใครคือ,ไยรส? เราทราบไต้อย่างไรว่าเขามีศรทธาในพระเยเ? (มาระโก 5:22-23) พระเยเทรง 

ช่วยให้ไยรสมีศรทธาเข้มแข็งขึ้นไต้อย่างไร? (มาระโก 5:35-36) 
• เมื่อพระเยเและไยรสมาที่บ้านของไยรส ผู้คนกำลงทำอะไร? (มาระโก 5:38 อธิบายว่า เป็น 

ประเพณีในสมยนั้น ผู้คนที่โศกเศร้าจะทำเสียงดงโวยวายเมื่อคนที่พวกเขารกเสียชีวิต) อะไร 
คือความแตกต่างระหว่างสิงที่ผู้โศกเศร้ากำลงทำอยู่ก้บสิงที่พระเยเทรงกระทำ? 

• ห,yคิด1ว่าทำไม พระเยเจึงทรงข้บไล่ผู้ไม่มีความเชื่อให้ออกไปก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าไป 
ในห้องของเด็กหญิงเพ่ือรกษาเธอ? (มาระโก 5:40) 

3. พระเยเทรงร้กษา หญิงท่ีเป็นโรคตกโลหิต (มาระโก 5:25-34) 
• หญิงที่สัมผสชายฉลองพระองค์ของพระเยเไต้แสดงให้เหินว่าเธอมีศร้ทธาต่อพระเยเอย่างไร? 

(มาระโก 5:27-28) 
• พระเยเทรงทราบไต้อย่างไรว่าหญิงนั้นสัมผสฉลองพระองค์? (มาระโก 5:30) ทำไมจึงเป็นที่ 

ผิดสังเกตเมื่อมีผู้มาสัมผสพระองค์? (มาระโก 5:31) 
• ทำไมหญิงนั้นจึงไต้ร้บการร้กษา? (มาระโก 5:34) อธิบายว่าไม่มีสิงใดเป็นเร่ืองมห้ศจรรย์ 

เกี ่ยวก้บชายฉลองพระองค์ แต่หญิงนั ้นไต้รบการรกษาเพราะเธอมีศร้ทธาในพระเยเ 
เน่ืองจากเป็นพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ มีสิงอ้ศจรรยอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของ 
เราอ้นเน่ืองมาจากการกระทำท่ีเล็ก ๆ น้อย ๆ ธรรมดา 

สรุปคำถาม • หใ^คิดว่าทำไมพระเยเจึงทรงกระทำการอ้ศจรรย์? (มทธิว 9:29-30; มาระโกา:41; 2:5,10; 5:36 
เพ่ือการสนทนา เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรแห่งสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า เพ่ือทำให้ศร้ทธา 
และการประยุกต็ใข้ ของผู้คนท่ีเช่ือในพระองค์เข้มแข็งข้ึน เพราะพระองค์ทรงรกและเมตตาผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

และเพราะศ?ทธาของผู้ท่ีมีความเช่ือ) 
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• สิงอ้ศจรรย์อะไรอีกที่เรามีในชีวิตประจำวนของเราในปัจจุปันนี้? 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า หากเรามีศร้ทธาในพระเยเคริสต์และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม เราจะได้ 
ร้บประสบการณ์ของการอศจรรยตามพระประสงคของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 นีไฟ 7:12) 

• อธิบายว่า บางครั้งคนป่วยหรือคนพิการไม่ได้ร้บการรกษาแม้ได้มีการสวดอ้อนวอนแล้ว นั่น 
หมายความว่าเราไม่มีศรทธาใช่ไหม? ทำไม? ทำไมจึงอาจเป็นเพราะว่านั่นไม่ใช่พระประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าบุคคลน้ันจึงไม1ได้ร้บการร้กษา? (อาจเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงต้องการทดสอบ 
ศรัทธาของผู้คนในครอบครัว หรือทรงต้องการให้ผู้คนพฒนาความอดทนเป็นต้น) 

ให้อ้างถึงข้อความที่ยกมาจากประธานสเป็นเซอf ด้บเบิลยู. คิมปัลล: "พระเจ้าไม่ทรงรกษาคนป่วย 
เสมอไป หรือช่วยชีวิตผู้ท่ีตกอยู่ในอ้นตรายต่าง ๆ พระองค์โม่ทรงนำเอาความทุกขํโศกหรือความ 
กล้ดกลุ้มไปจากเราเสมอไป เพราะสภาพที่ไม่พึงปรารถนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เด็มไปด้วย 
จุดประสงค์ของพระองค์" (Tragedy or Destiny, p. 5) 
• การมีศรทธาในพระเยดูคริสต์หมายความว่าอย่างไร? (หมายถึงการเช่ือว่าพระเยดูคริสต์ทรงเป็น 

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก การเช่ือว่าพระเยดูทรงมีอำนาจ 
ทุกสิง เป็นการวางใจว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูจะทรงกระทำส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำหรบเรา เป็นการ 
ยอมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาท่ีจะเช่ือฟังพระบญญ่ติของพระผู้เป็นเจ้า) 

• หใ^สามารถพฒนาศรทธาให้ย่ิงใหญ่ข้ึนในพระเยดูคริสต์!ด้อย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ทบทวนหลกแห่งความเช่ือข้อท่ีส่ิ และถามเด็ก ๆ ว่าทำไมพวกเขาจึงคิดว่า "ศรทธาในพระเจ้า 

พระเจ้าพระเยดูคริสต์" เป็นหล้กธรรมแรกของพระกิตติคุณ ให้เด็ก ๆ ท่องจำข้อความนี้หรือช่วย 
ให้พวกเขาท่องจำข้อความด้งกล่าว 

2. ช่วยเด็กท่องจำ 1 นีไฟ 7:12 โดยเร่ิมท่ีข้อความ "พระเจ้าทรงสามารถ" 
3. ขอให้เด็ก ๆ อธิบายว่าเราทราบได้อย่างไรว่าพระเยดูทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุปันน้ี ท่านอาจใช้ 

แถบคำต่อไปน้ีหรือวิธีอ่ืนท่ีท่านคิดได้ หรือท่านอาจเขียนคำเหล่าน้ีบนกระดานก็ได้ 
พระค์มภีรท่ีเขียนโดยศาสดาหลาย ๆ ท่านบอกเราเกี่ยวกบพระเยดู 
คนอ่ืน ๆ ได้เป็นพยานถึงพระองค์ 
เราสามารถสัมผสได้ถึงความรักของพระองค์ 
โจเซฟ สมิธเห็นพระองค์และได้รับการนำให้ฟืนทุเศาสนาจ้กรของพระองค์ 
หากเราสวดอ้อนวอนมาก ๆ พระวิญญาณบริสุทธจะเป็นพยานว่าพระเยดูทรงพระชนม์อยู่ 

4. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ศรัทธา" (หนงเอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 50) 
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5. ขอให้เด็กๆอ่าน ม้ทธิ'ว 17:20 อธิบายว่าเมล็ดม้สตารดเป็นเมล็ดพืชท่ีเล็กมาก แต่เม่ือเจริญเติบโต 
เป็นต้นไม้แล้วม้นจะมีขนาดใหญ่มาก หากศร้ทธาของเราเข้มแข็งเท่ากบเมล็ดพืชที่สามารถ 
เติบโตเป็นต้นพืชไต้ เราก๊ัจะกระทำสิงท่ีย่ิงใหญ่ไต้สำเรจ 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษพยานว่า หากเรามีศร้ทธาในพระเย6ฐคริสต เราจะมีประสบการณ์แห่งความอ้ศจรรย์ 
ดงเช่นผู้คนในสม้ยของพระเยดูมีไต้ ท่านอาจต้องการเล่าสิงอ้ศจรรย์จากชีวิตของท่านเองหรีออาจ 
เชิญสมาชิกของช้ันเรียนให้มา เล่าประสบการณ์ของพวก เขา 

แนะนำให้เด็กอ่าน มาระโก 2:1-12 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปีด 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจและประยุกต์ข่าวสารทางจิตวิญญาณจากคำอุปมาสองเร่ืองท่ีพระเยดู 
ทรงเล่า 

การเตรยม 1. สืกษามทธิว 13:1-9,18-30, 37-43; มาระโก 4:14-20 ลูกว 8:11-15; และคำสอนและพนธสัญญา 86: 
1-7 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจาก 
พระคมภรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจาก 
พระคมภร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ให้อ่าน มาระโก 4:1-9 ลูกา 8:4-8 และคำสอนและพนธสัญญา 101:65-66 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีล่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์'การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร์ไบเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหรับเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษท่ีเขียนข้อความว่า"ปริคนาข่าวสารท่ีช่อนอยู่" สำหรับเด็กแต่ละคน หรือปริศนาสำหรับ 

ให้ชั้นเรียนช่วยก้นแก้ 
ปริศนาข่าวสารท่ีช่อนอยู่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
5 เ ร า 6 7 เ ร ี ย น 8 9 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 
6 7 8 จ า ก 9 1 2 ค °า 3 4 
5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1 อุปมา อุปไมย 2 3 
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทIรยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
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กิจกรรมกระตุ้น แจกกระดาษที่ท่านเตรียมไว้ให้กบเด็กแต่ละคนหรือแสดงแผ่นปริศนาขนาดใหญ่ให้พวกเขาดู 
ความสนใจ และขอให้พวกเขาค้นหาข่าวสารท่ีซ่อนอยู่ท่ามกลางต้วเลขเหล่าน้ัน 

อธิบายว่าเมื่อพระเยเทรงสอนผู้คน บางครั้งพระองค์ทรงสอนจากคำอุปมา ซึ่งเป็นเรื่องสันที่มี 
ข่าวสารทางวิญญาณซ่อนอยู่ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ สอนคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช (คนที่เอาเมล็ดพืชไปหว่าน) และคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าว 
บทสนทนาและ ละมาน(สำหรบคำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร ให้ดู "การสอนจากพระคมภีร์" 
คำถามเพื่อ หน้า viii) อธิบายว่า เมื่อพระเยเทรงสอนในคำอุปมาพระองค์ทรงใช้สิงที่ผู้คนคุ้นเคยเพื่อสอน 
การประยุกต็ใช้ ข่าวสารทางวิญญาณขณะที่ท่านสนทนาเรื่องคำอุปมา ให้เด็ก ๆ ฟังข่าวสารทางวิญญาณที่ซ่อนอยู่ 

า. คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช (มทธิว 13:1-9, 18-23; มาระโก 4:14-20; ลูกา 8:11-15) 

• ในคำอุปมาเร่ืองผู้หว่านพืชพระเยเตรสอะไรถึงเร่ืองท่ีผู้คนม้กจะทำเหมือนกน? (มทธิว 13:3-8) 
• อ่านม้ทธิ1วา 3:18-23 มาระโก 4:14-20 และดูกา 8:11-15 กบช้ันเรียน ห,yคิดว่าเมล็ดคืออะไร? 

นกท่ีมากินเมล็ดพืชน้ันหมายถึงอะไร? พื้นที่เป็นหินหมายถึงอะไร? ต้นที่เป็นหนามหมายถึง 
อะไร? ดินดีหมายถึงอะไร? รากหมายถึงอะไร? ความห่วงใยทางโลกคืออะไร? 

• เราเรียนเพระคำของพระผู้เป็นเจ้าไต้อย่างไร? 
• เราไต้ร้บพระคำของพระผู้เป็นเจ้าไต้อย่างไร? เราเป็น"ดิน"ชนิดใด? (มทธิว 13:23) 

• ข่าวสารที่ซ่อนอยู่ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชคืออะไร? 
2. คำอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมาน(มทธิว 13:24-30) 

• อะไรคือสิงท่ีคุ้นเคยท่ีพระเยเตรสในคำอุปมาเร่ืองข้าวสาลีและข้าวละมาน? 
• ห,yคิดว่าผู้หว่านพืชในคำอุปมาน้ีคือใคร? ข้าวสาลีหมายถึงอะไร? ใครมาหว่านข้าวละมานใน 

เวลากลางคืน? ข้าวละมานคืออะไร? การเก็บเก่ียวหมายถึงอะไร? อ่านมทธิว 13:37-43 และ 
พระคมภีรคำสอนและพ้นธสัญญาภาคท่ี 86:1-7 กบเด็ก ๆ แล้วถามคำถามดงกล่าวอีกคร้ังหน่ึง 

• หใ^ต้องการเป็นอะไรข้าวสาลีหรือข้าวละมาน? ทำไม? 

• ข่าวสารทางวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในคำอุปมานี้คืออะไร? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ทำแผนผงที่คล้ายก้นก้บแผนผงต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจความหมายของคำอุปมาทั้ง 

สองเรื่องหรือเขียนข้อยูลบนกระดานขณะที่ท่านสนทนาเรื่องอุปมา เม่ือท่านเรียงลำดบข้อยูล 
ดงกล่าวแล้วให้อ้างอิงถึงรายการนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวน ท่านอาจให้เลก ๆ ลอก 
แผนผ้งเหล่าน้ี 
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คำอุปมาผู้หว่านพืช 
เมล็ด 
ดิน 
ริมหนทาง 

ในที่ดินซึ่งมีพื้นหิน 
กลางหนาม 
ในดินดี 
นก 
ผล 

คำอุปมาข้าวสาลีและข้าวละมาน 
ผู้หว่าน 
เมล็ดดี (ข้าวสาลี) 
ทุ่ง 
ศตรู 
ข้าวละมาน (วช,พืช) 
ผู้เก็บเกี่ยว 
การเก็บเก่ียว 

พระกิตติคุณของพระเยเคริสตหรือพระคำของพระผู้เป็นเจ้า 
ใจของผู้ท่ีได้ยินพระคำ 
ไม่เข้าใจ 
ได้ยินแต่ไม่มีราก ขุ่นเคืองง่าย 
จมอยู่ก้บความร่ํารวยและห่วงใยเร่ืองทางโลก 
ได้ยินและเข้าใจ 
ซาตาน 
งานดี 

พระเยดูคริสต์และอ้ครสาวกของพระองค์ 
ผู้ติดตามพระเยดู 
โลก 
ซาตาน 
ผู้ติดตามซาตาน 
เทพ 
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยดู 

2. นำเมล็ดพืชบางชนิด (ผลไม้ ผก ข้าว ข้าวสาลี ถั่ว) ให้สนทนากนถึงสิงที่จะต้องมีเพื่อให้เมล็ด 
พืชงอกและเกิดผลดี ถามเด็ก ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกบเมล็ดหากปลูกไว้ริมทาง หรือบนท่ีท่ีมีหิน 
หรือในดงหนาม ให้เปรียบเทียบสิงนี้ก้บการปลูกพระคำของพระผู้เป็นเจ้าในใจของเรา ให้เด็ก ๆ 
สนทนาก้นว่า ดินแต่ละชนิดหมายถึงใจแบบใดบ้าง และจะต้องมีอะไรบ้างพระกิตติคุณจึงจะ 
เจริญเติบโตและออกดอกออกผลในชีวิตของเรา 

3. เขียนคำว่า V] ตา และใจ บนกระดาน 
• ห,yทำอะไรก้บชุ ตา และใจของห,y? ให้เด็ก ๆ อ่านม้ทธิว 13:15 พระเยดูตรสว่าเราควรทำ 

อย่างไรก้บส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเรา? ประยุกต์พระคมภีร์ข้อน้ีก้บคำอุปมา และก้บพระกิตติคุณ 
หากเราได้ยินพระคำของพระผู้เป็นเจ้าจริง ๆ มองเหนความจริงในน้ัน และทำสิงท่ีพระเยดูทรง 
ต้องการให้เราทำ เราจะเป็นเหมือนใครในคำอุปมาน้ี? 

4. ให้เด็ก ๆ กดรอยรูปภาพ และระบายลี หรือขีดเส์นใต้ต้วอ้กษรท่ีอยู่ในข่าวสารปริศนาน้ัน หรือใน 
ปริศนาภาพใหญ่เพื่อให้อ่านข้อความที่ซ่อนอยู่ได้ ขอให้เด็ก ๆ ให้บอกชื่อสิงที่พวกเขาได้เรียนรู 
จากคำอุปมาท้ังสองเร่ืองน้ีคนละช่ือ 

5. ให้อ่านเร่ืองอุปมาเร่ืองอ่ืนท่ีพบในม้ทธิว 13 ก้บเด็ก ๆ และช่วยพวกเขาให้ต้ดสินว่ามนหมายถึง 
อะไรเพ่ือช่วยให้เข้าใจคำอุปมาเหล่าน้ีให้ดู James E. Talmage, Jesus the Christ Chapter 19 or 
"Parables" in the Bible Dictionary in the LDS edition of the Bible. 

65 



ประจ้กษ์พยาน แสดงประจกษพยานว่าพระเยเคริสตคือพระผู้ช่วยให้รอด หากเราเรียนเพระคำของพระองค์'แลร 
รกษาพระปัญญัติ เราจะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์และสามารถท่ีจะอยู่ก้บพระองค์อกครง 

ข้อแนะนำใน แนะนำให้เด็กอ่านม้ทธิว 13:1-9 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
การอ่านทบ้าน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ 
พระเยฺซูคริสต์ทรงรักษา 
ชายที่ตาบอดแต่กำเนิด 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกบพนธสัญญาใหม่ และกระตุ้นให้พวกเขาสืกษาพระค้มภีร์ 

การเตริยม 1. สืกษา ยอหน บทท่ี 9 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เรื่องราวจากพระค้มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ 
"การสอน จากพระคมภีร,, หน้า viii) หมายเหตุ: ในขณะท่ีเตรียมและสอนบทเรียนขอให้ระม้ดระวง 
ความรู้สีกของเด็กในช้ันเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสายตา 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีร1บเบิลหรือพนธสัญญาใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. ผ้าหนึ่งผืนสำหรบใช้ผูกตา 
ค. รูปภาพ 7-14 พระเยดู ทรงรกษาคนตาบอด(ชุดภาพพระกิตติคุณ 213; 62145) 

ขอแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ใช้ผ้าผูกตาเด็กคนหนึ่ง และขอให้เขาหรือเธอวาดส่วนหน่ึงของว้ตถุบนกระดาน เช่น ส่วนหนึ่งของ 
ความสนใจ รถยนตให้เด็กคนที่สองออกมา ใช้ผ้าผูกตา และวาดอีกส่วนหนึ่งของวตถุเดียวกนนั้น ทำต่อไป 

เช่นน้ีจนกว่าเด็กหลายคนได้ออกมาวาดรูปส่วนหน่ึงของว้ตฤน้ัน ให้สนทนากบเด็ก ๆ ว่าทำไมจึง 
เป็นงานท่ียาก 
• การวาดรูปโดยท่ีตามองไม่เห็นน้ันยากอย่างไร? 
• หา3}จะรู้สีกอย่างไรหากหใ^มองไม่เห็นอีกเลย? 
บอกเด็ก ๆ ว่าท่านกำลงจะเล่าเรื่องเกี่ยวก้บการมืดบอดสองอย่าง ขอให้พวกเขาฟังความแตกต่าง 
ของการมืดบอดสองอย่างน้ีในขณะท่ีท่านสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร 

เร่ืองราวจากพระคมภีร แสดงรูปภาพของพระเยดูทรงร้กษาคนตาบอด สอนเร่ืองราวใน ยอห์น บทท่ี 9 พระเยดูทรงรกษา 
ชายคนหนึ ่งที ่ตาบอดมาแต่กำเนิด (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเรื ่องราวจากพระค้มภีร์ให้ดู 
"การสอนจากพระค์มภีร,, หน้า viii) ในขณะท่ีท่านสอนเร่ืองน้ี ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า ชาวฟาริสี 
(ผู้ปกครองชาวยิว) กลวว่าจะสูญเสียความนิยมหากผู้คนห้นมาเช่ือในพระเยดูคริสต ด้งนั้นพวกเขา 
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บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

จึงพยายามทำให้ผู้คนเกิดความสงสัยในพระเยดูและสิงที่พระองค์ทรงกระทำและทรงสอนเสมอ 
พวกเขาไม่ยอมรบความจริงของพระกิตติคุณที่พระเยดูทรงสอนและด้งนั้นพวกเขาจึงมืดบอดทาง 
วิญญาณ อธิบายว่า เม่ือเรายอมให้ความต้องการท่ีเห็นแก่ต์วของเราเข้ามาข้ดขวางทางของพระ-
ผู้ช่วยให้รอด เราอาจเป็นผู้ท่ีมืดบอดทางวิญญาณได้ 
^ษาคำถามและข้อพระค้มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีfและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
ข้อพระค์มภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจในพระคมภีรดีข้ึน 
• สานุคิษย็ได้ถามอะไรพระเยดูเก่ียวก้บชายท่ีตาบอดแต่กำเนิด? (ยอหน 9:2) ทำไมบางครั้งผู้คน 

จึงคิดว่าความทุกข์ยากและโรคภ้ยไข้เจ็บเกิดขึ้นเพราะคนนั้นทำบาป? อะไรคือสิ,งท่ีพระเยดูตร้ส 
ว่าเป็นเหตุผลให้ชายคนนั้นตาบอด? (ยอหน 9:3) 

• ชาวฟาริสีมืดบอดทางวิญญาณในทางใดบ้าง? (ยอหน 9:16) พวกเขากล่าวหาพระเยดูอย่างไร? 
ทำไมหนุจึงคิดว่าพวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยดูทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า? 

• ในตอนแรกเมื่อชาวฟาริสีถามชายตาบอดแต่กำเนิดว่าเกิดอะไรขึ้น เขาทุเดถึงพระเยดูอย่างไร? 
(ยอหน9:11) คร้ังท่ีสองท่ีพวกเขาถามชายคนน้ี เขาตอบว่าพระเยดูทรงเป็นใคร? (ยอห์น 9:17) 

• เกิดอะไรข้ึนก้บชายคนน้ันจากการท่ีเขาเป็นพยานถึงพระเยดู? (ยอหน 9:22, 34) เม่ือพระเยดูทรง 
ได้ยินว่าเขาถูกไล่ออกจากธรรมศาลา (อาคารประชุมของชาวยิว) พระองค์ทรงทำอะไร? (ยอหน 
9:35) หนุคิดว่าชายคนน้ันจะรู้สีกอย่างไรเม่ือพระเยดูทรงตามหาเขา? อะไรคือประจกษพยาน 
สุดท้ายของเขาที่มีต่อพระเยดู?(ยอหน 9:35-38) เกิดอะไรข้ึนก้บการมองเห็นทางวิญญาณของเขา? 

• หนุคิดว่าทำไมพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูทรงยอมให้เราได้ร้บการทดลองและมืปัญหาต่าง ๆ 
เกิดขึ้นในชีวิต? ทำไมการทดลองและปัญหาเหล่านี้อาจรักษาความมืดบอดทางวิญญาณของ 
เราได้? พระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูทรงช่วยเราในการทดลองและปัญหาต่าง ๆ อย่างไร? (ดู 
กิจกรรมเสริม ข้อ. 4) 

• หนุและครอบคร้วได้รบพรจากการทดลองต่าง ๆ อย่างไร กระตุ้นให้เด็ก ๆ สนทนาก้นเก่ียวกบ 
คำถามนี้ แต่ควรระม้ดระว้งไม่ให้เด็ก ๆ ทุเดเรื่องส่วนต้วของคนในครอบครัวซึ่งควรปกปิด 

กิจกรรม 
เสรม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากนั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้แต่ละกลุ่มอ่านข้อพระค์มภีfต่อไปนี้กลุ่มละข้อและให้สนทนา 

ก้นภายในกลุ่มของตน แล้วออกมารายงานให้ช้ันเรียนฟังว่าผู้คนในพระค์มภีfท่ีอ่านน้ันจดการ 
ก้บปัญหาของพวกเขาอย่างไร 

ดาเนียล 3:17-18,23-25,28 
1 นีไฟ 18:16, 20-22 
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บทที่ า 1 

โมไซยา 24:13-16 
แอลมา 14:8-11 

2. ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจความสำค้ญของการคำนึงถึงผู้ท่ีพิการ ท่านอาจขอให้ผู้ใหญ่ที่พิการ (หรือ 
คุณพ่อคุณแม่ของเด็กพิการ) มาท่ีช้ันเรียนและสนทนาถึงวิธีแสดงความเมตตาต่อผู้พิการ เน้นว่า 
เราจะไม่ล้อเล่นหรือล้อเลียนคนท่ีพิการ เราควรช่วยพวกเขาหากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ 
เราอาจชวนพวกเขามาเล่นกบเรา เราเป็นเพ่ือนกบเขาได้ เราควรให้พวกเขาเข้ากลุ่มกบเราและ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉ้นเดินกบเธอ" (หนงลีอเพลงสำหร.ชเด็ก หน้า 70) 
4. อ่านและสนทนาถึงคำทุเดของประธานสเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบ้ลล์: "ถ้าการสวดอ้อนวอน 

ทุกครั้งได้ร้บคำตอบในท้นทีทนใด...ความทุกข์ยาก ความโศกเศร้า ความผิดหวงหรือแม้แต่ 
ความตายก็คงจะมีอยู่น้อยมาก หรือไม่มีเลย และหากไม่มีสิงเหล่าน้ี ก็จะไม่มีความสุข ความ 
สำเร็จ การฟืนคืนชีวิต ไม่มีแม้ชีวิตนิร้นดรและความเป็นพระผู้เป็นเจ้า" (Faith Precedes the 
Miracle, p. 97) 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานของท่านว่า พระเจ้าประทานพรให้เราและทรงช่วยเราเมื่อเราต้องเผชิญก้บ 
ปัญหาและการทดลองต่าง ๆ หากเราเชื่อฟังพระบญญ่ติของพระองค์ มืศร้ทธาในพระเยรุ[คริสต์ 
และพยายามเป็นเหมือนพระองค์มากข้ึน 
แนะนำให้เด็กสืกษา ยอหน 9:1-38 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีความปรารถนาที่จะช่วยผู้ที่เข้มแข็งน้อยให้กลบมาเข้มแข็งอย่างเด็มที่ใน 
ศาสนาจ้กรของพระเยดูคริสต์ 

การเตรยม 1. สืกษา ลูกาบทที่า5 มทธิ'วาร: 12-14 และคำสอนและพนธสัญญา 18:1 CM 1ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน 
แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู 
"การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระด้มภิIf' หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร์ไบเบิลหรีอพนธสัญญาใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-19 ผู้เลี้ยงแกะที่ดี และรูปภาพ 7-20 บุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย (62155) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปีด 
เล่าเร่ืองท่ีต้วท่านหรือคนท่ีท่านรู้จกทำของมีค่าหายและได้คืน บรรยายให้เด็ก ๆ ฟังถึงคุณค่าของสิง 
ของและความรู้สีกของท่านเม่ือม้นหายไป ท่านทำอะไรบ้างเพื่อค้นหามน และท่านรู้สีกอย่างไรเม่ือ 
ท่านได้ของนั้นคืนมา หากเห็นว่าเหมาะสม ท่านอาจนำสิงของนั้นมาแสดงให้ชั้นเรียนดู ขอให้ 
เด็ก ๆ เล่าเร่ืองในชีวิตของพวกเขาเม่ือพวกเขาทำส่ิงของมีค่าบางอย่างหายและได้คืน 
ใช้รูปภาพเม่ือเหมาะสม สอนอุปมาเร่ืองแกะท่ีหาย เหรียญเงินท่ีหาย และบุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย (สำหรบ 
คำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ให้ดู "การสอนจากพระคมภีร หน้า viii) อธิบายว่า 
เร่ืองอุปมาเหล่าน้ีก็เหมีอนก้บอุปมาเร่ืองผู้หว่านพืช กบด้นข้าวสาลีและข้าวละมาน ซึ่งต่างสอนถึง 
หสักธรรมพระกิตติคุณท่ีสำค้ญท้ังสิน 

สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีร์และประยุกต์หสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 
1. แกะท่ีหายและเหรียญเงินท่ีหาย 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 
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• ทำไมคนเลี้ยงแกะจึงเป็นห่วงแกะตวเดียวที่หายไปจากงแกะน้บร้อยต้ว หรือหญิงท่ีเสียดายเงิน 
เหรียญเดียวที่หายไปจากจำนวนเงินสิบเหรียญ? (ลูกา 15:4,8) อธิบายว่าผู้คนเหล่าน้ีเป็น 
คนยากจน เงินหน่ึงเหรียญหรือแกะหน่ึงต้วจึงมีค่ามากสำหร้บพวกเขา ในสักษณะเดียวกน 
ลูกทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ต่างมีค่ายิ่งสำหรบพระองค์ ทำไมหนูจึงคิดว่าเราต่าง!ามีค่ายิ่ง 
สำหรบพระบิดาบนสวรรค์? 

• หนูคิดว่าทำไมแกะจึงหลงหายไป? หนูคิดว่าเงินหายไปได้อย่างไร? เราหรือคนท่ีเราเจ้กอาจ 
หลงทางได้อย่างไร? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า การหลงไปอาจหมายถึงคนท่ีไม่เช่ือฟังพระบญญิติ 
และกำลงทำสิงซ่ึงทำให้เขาไม่มีค่าควรต่อการได้กล้บคืนไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

• คนเล้ียงแกะทำอะไรกบแกะต้วท่ีหายไปและได้คืนมา? (ลูกา 15:5) การกระทำของเขาแสดงว่า 
เขารกแกะของเขาอย่างไร? คนเล้ียงแกะหมายถึงใคร? แกะหมายถึงใคร? 

• หญิงน้ันทำอย่างไรเพ่ือให้ได้เงินท่ีหายคืนมา? (ลูกา 15:8) พระเยรุ]ทรงกระทำอย่างไรเพ่ือช่วย 
ผู้ที่หลงไปและไม่ร้กษาพระบ้ญญ้ติ? (ค.พ. 18:10-11) เราสามารถช่วยผู้ท่ีหลงไปได้อย่างไร? 

• ทั้งคนเลี้ยงแกะและหญิงนั้นทำอย่างไรเมื่อพวกเขาพบแกะที่หลงไปและได้เหรียญเงินคืน? 
(ลูกา 15:6,9) หนูเสีกอย่างไรหากได้ช่วยใครสักคนหน่ึงให้กล้บใจและกล้บมาหาพระเยเคริสต์? 

• หนูคิดว่าทำไมสวรรค์และเทพจึงยินดีเม่ือมีคนกลบใจ? (ลูกา 15:7, 10) 
2. บุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย 

• ผู้ สุรุ่ยสุร่าย หมายความว่าอย่างไร? (ออกนอกลู่นอกทางและใช้จ่ายเงินอย่างฟ่มพืเอย) 
• บุตรผู้สุรุ่ยสุร่ายทำอย่างไรกบมรดกล่วนของเขา? (ลูกา 15:12-13) หนูคิดว่า "การใช้ชีวิตแบบ 

ผลาญทร้พย" หมายความว่าอย่างไร? หนูคิดว่าทำไมบางคนจึงต้ดสินใจใช้ชีวิตในสักษณะน้ี? 
หนูคิดว่าคุณพ่อของเขารู้สึกอย่างไรเม่ือลูกของเขาจากไป? หนูจะรู้สึกอย่างไรหากมีใครสักคน 
ในครอบครวเป็นเช่นบุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย? (ขอให้ระม้ดระว้งความรู้สึกของเด็กท่ีอาจมีสมาชิกใน 
ครอบคร้วของเขาไม่รกษาพระบญญิติ) 

• บุตรผู้สุรุ่ยสุร่ายทำอย่างไรเพื่อให้มีอาหารรบประทานเมื่อเงินของเขาหมด? (ลูกา 15:14-16) 
• "เมื่อเขารู้สำนึกต้วแล้ว" หมายความว่าอย่างไร? (ลูกา 15:17) หนูคิดว่าความทุกข์ยากและ 

ความเศร้าโศกช่วยให้บุตรคนน้ันต้องการกลบใจอย่างไร? 
• หนูคิดว่าทำไมบุตรชายคนน้ันจึงต้องการกลบไปหาบิดาของเขา? (ลูกา 15:17-19) บิดาของเขา 

เป็นนายชนิดใด? (ลูกา 15:17) 
• บิดาของเขารู้สึกอย่างไรเมื่อบุตรชายกลบมาบ้าน? (ลูกา 15:20) เขาทำอะไรให้กบลูกชายของเขา? 

(ลูกาา 5:22-24) 

• พื่ชายรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าน้องชายกลบมาบ้าน? (ลูกา 15:28-30) ทำไมจึงเป็นสิงสำค์ญที่เรา 
จะยงคงรกสมาชิกในครอบครวท่ีไม่รกษาพระบญญิติ? 
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• บิดาได้สัญญาอะไรก้บผู้ที่เป็นพี่? (ลูกา า5:31) บิดาเป็นต้วอย่างถึงการปฎิบติต่อคนที่ทำบาป 
แต่กลบใจแล้วอย่างไร? (ลูกา 15:32) ห,y|สีกอย่างไรเม่ือห,yเห็นคนบางคนกลบใจ และหนจาก 
สิ่งที่ผิดไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง? เราควรปฏิบติต่อผู้ท่ี1โม่รกษาพระบญญติแต่รูสีกเสียใจอย่าง'จริง,ใจ 
อย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ีอทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ช่วยเด็ก ๆ ให้คิดหาวิธีท่ีพวกเขาสามารถช่วยเด็กท่ีไม่ค่อยเข้มแข็ง (คำตอบอาจได้แก่ โดยการ 

เป็นเพ่ือน เป็นต้วอย่างท่ีดี เชิญเขามาร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ทำสิ่งต่างๆด้วยก้น เป็นต้น) 

2. เล่าเร่ืองต่อไปน้ี: 
ชาตรีอายุสิบขวบไปสำรวจเหมืองเก่าก้บคุณพ่อและคนอื่นๆ เขาระม้ดระว้งมากเม่ืออยู่ในเหมือง 
แต่กิพสัดหลงก้บเด็กคนอื่นๆในที่มืด ไม่มือาหารและน้ีาด่ืม เมื่อคนอื่นๆเว่าเขาหายไปก็พา 
ก้นออกค้นหาทนที หลงจากน้ันไม่นาน คนน้บร้อยก็ช่วยก้นค้นหาชาตรี คนน้บพนอดอาหารและ 
สวดอ้อนวอนเพื่อให้ผู้ค้นหาพบเขาในสภาพที่ปลอดภย คนเหล่าน้ันค้นหาเขาเป็นเวลานานถึง 
ห้าวน แต่ก็ไม่พบ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเจ้กเหมืองนั้นดีทราบเรื่องนี้และอาสาจะช่วยค้นหา 
เนื่องจากเขารู้จกสถานที่นั้นเป็นอย่างดีจึงพบชาตรีในที่ที่คนอื่นคาดไม่ถึง เม่ือเขาพบชาตรีเขา 
บอกไม่ถูกว่าเขาดีใจมากเพียงใด ผู้คนที่เหมืองและคนอื่น ๆ นบพนคนร้องไห้ด้วยความโล่งใจและ 
ปีติยินดีเมื่อพวกเขาพบว่าชาตรียงคงมืชีวิตและปลอดภย (see "Making Friends: Joshua Dennis— 
a Treasure of Faith," Friend; Nov. 1990, pp. 20-22) 
ให้สนทนาถึงความแตกต่างระหว่างการหลงไปทางกายภาพและการหลงไปทางวิญญาณ อธิบาย 
ว่าเราต้องทำงานหน้กเพื่อค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่หลงไปทางวิญญาณเช่นเดียวก้บผู้ที่หลงไปทาง 
กายภาพ 

3. เล่นเกมช่อนหา ขอให้เด็กคนหนึ่งคิดถึงสถานที่ที่เขาหรือเธออาจหลงไปได้และให้เขียนไว้บน 
กระดาษหรือกระซิบบอกคุณครู ขอให้เด็กอีกคนหน่ึงถามคำถามท่ีต้องตอบว่า "ใช่,, หรือตอบว่า 
"ไม่ , , เพื่อคิดว่าเด็กคนนั้นได้บอกสถานที่แห่งใด (เช่นอาจถามว่า เป็นสถานท่ีท่ีมืคนมากมาย 
ใช่ไหม? อยู่ในภูเขาใช่ไหม? อยู่ใต้บางสิงบางอย่างใช่ไหม?) ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าต้องHเวลา 
และความพยายามจึงจะค้นหาผู้ท่ีหลงทางพบ โดยเฉพาะคนที่หลงไปทางวิญญาณ 

4. ช่วยเด็กๆให้ท่องจำพระค้มภีรคำสอนและพนธสัญญา ภาคท่ี 18:10 
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สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานกบเด็ก ๆ ถึงความเชื่อของท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงร้กลูกของพระองค์ 
ทุกคนและเราทุกคนต่างเามีความสำค์ญต่อพระองค์ เน้นว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยเคริสต์ทรง 
ต้องการให้เราช่วยผู้ซึ่งหลงไปให้กลบคืนมาหาพระองค์ 
แนะนำให้เด็กศึกษา ลูกา 15:11-32 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ คำอุปมาเรี่อง 
ชาวสะมาแยผู้ใจดี 

จุดประสงค์ เพ่ึอช่วยให้เด็กแต่ละคนเกิดความปรารถนาท่ีจะแสดงความร้กต่อคนทงปวง 

การเตรยม า. สืกษา ลูกา า0:25-37 และ ม้ทธิว 22:34-40 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและ 
พิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียน 
ของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า Viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ยอหน 14:15,21; 1 ยอหน 4:20-21 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณการสอนที่ต้องการ: 

ก. พระคมภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมคมภีรภาคพนธสัญญาใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-21, ชาวสะมาเรียผู้ใจดี (ชุดภาพพระกิตติคุณ 218; 62156) และ 7-22, แผนท่ีแผ่นดิน 

ศกด้ิสิทธ้ิ 

ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเรยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระต้น เรียกช่ือเด็กคนหน่ึงแล้วถาม "(นิดยา) ใครเป็นเพ่ือนบ้านของหใ^?" ถามคำถามเดียวกนน้ีกบเด็ก 
ความสนใจ หลาย ๆ คน อธิบายว่าเรามกคิดว่าเพ่ือนบ้านของเราคือบุคคลท่ีพกอาสัยอยู่ใกล้เรา บทเรียนน้ีจะ 

ช่วยให้เราเข้าใจสิงที่พระเยฐทรงสอนเกี่ยวก้บเพื่อนบ้านของเราและวิธีที่เราควรปฎิบ้ติต่อพวกเขา 
ให้เด็กคนหนึ่งอ่านม้ทธิว 22:34-40 สนทนาถึงความสำค้ญของการมีความร้กต่อผู้อ่ืน 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ แสดงรูปภาพชาวสะมาเรียผู้ใจดี และแผนท่ีแผ่นดินสักดสิทธ สอนอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียผู้ใจดี 
ตามที่มีอยู่ใน ลูกา 10:25-37 (เพ่ือเป็นการแนะนำการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร์ ให้ดู "การสอน 
จากพระคมภีร์" หน้า viii) ชี้ให้เด็ก ๆ ดูชาวสะมาเรียและชาวยิวตามที่อยู่ในรูปภาพ และอธิบาย 
สถานการณระหว่างชาวสะมาเรียและชาวยิว ชาวยิวคิดว่าพวกเขาเป็นผู้คนท่ีดีกว่าชาวสะมาเรีย 
พวกเขาไม่ชอบชาวสะมาเรียอย่างมากถึงขนาดที่หากชาวยิวจะต้องเดินทางจากเยรูซาเล็มไปย้ง 
กาสิลี พวกเขาจะเลือกเดินทางตามเล้นทางท่ีต้องผ่านหุบเขาจอร์แดนซ่ึงไกลกว่าเล้นทางท่ีต้องผ่าน 
เขตชาวสะมาเรีย ท่านอาจให้เด็กๆแสดงบทบาทสมมุติของเรื่องนี้จากพระคมภีร์ 
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บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เดก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีfอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค้มภีfดีขึ้น 

• พระเยดูดรสว่าเราต้องทำอะไรจึงจะได้ร้บชีวิตนิร้นดรเป็นมรดก? (ลูกา 10:27-28) ทำไมหนูจึง 
คิด1ว่า'พระบญญ้ติข้อนี้สำค้ญมาก? (มทธิว 22:37-39) 

• เราจะแสดงความร้กต่อพระเยดูและพระบิดาบนสวรรคได้อย่างไร? (ยอหน 13:34-35; 14:15, 21) 

• ใครคือเพ่ือนบ้านของหนู? หนูคิดว่าพระเยดูทรงหมายถึงเฉพาะบุคคลท่ีใกล้ชิดกบหนูเท่าน้ันหรือ? 
• พระเยดูทรงตอบคำถามอะไรเม่ือทรงเล่าอุปมาเร่ืองชาวสะมาเรืยผู้ใจดี? (ลูกา 10:25,29) 
• ทำไมหนูจึงคิดว่าปุโรหิตชาวยิวและพวกเลวีไม่ช่วยชาวยิวที่ได้ร้บบาดเจ็บ? (ลูกา 10:31-32) 
• ชาวสะมาเรียทำอย่างไรในการช่วยเหลือชาวยิวท่ีได้ร้บบาดเจ็บ?(ลูกา 10:33-35) 
• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคญที่ผู้ช่วยเหลือชาวยิวคนนั้นคือชาวสะมาเรีย? ชาวสะมาเรียผู้นี้มคุณสมบติ 

ของการเป็นเพ่ือนบ้านท่ีดีอะไรบ้าง? เร่ืองน้ีช่วยให้เราเข้าใจว่าเพ่ือนบ้านของเราคือใคร? เราจะเป็น 
เพ่ือนบ้านท่ีดีข้ึนได้อย่างไร? 

• หนูคิดว่าใครร้กพระเจ้ามากท่ีสุด—ปุโรหิต ชาวเลวี หรือชาวสะมาเรีย? ทำไมหนูจึงคิดเช่นนั้น? 
• เราจะทำตามคำสอนของพระเยดูและแสดงความร้กต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร? เราจะปฎิบติต่อผู้ท่ีต้องการ 

ความช่วยเหลือจากเราอย่างไร? คนบางคนท่ีแตกต่างจากเรา? คนท่ีไม่มีความเมตตาต่อเรา? 
ขอให้เด็ก ๆ แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ร้บใช้ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ 
หรือเมื่อพวกเขาหรือคนในครอบคร้วได้ร้บความช่วยเหลือจากผู้อื่น ระวงที่จะไม่ให้เด็ก ๆ เล่าเร่ือง 
ที่อาจทำให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในวอรดอาย 
• เม่ือหนูแสดงความร้กต่อผู้อ่ืนโดยการช่วยเหลือและร้บใช้พวกเขา หนูเสิกอย่าง,ไร? การทำเช่นน้ี 

ทำให้หนูรู้สึกใกล้ชิดกบพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูไหม? เราจะได้ร้บพรอ้นย่ิงใหญ่อะไรหาก 
เราร้กพระบิดาบนสวรรค์และเพ่ือนบ้านของเราอย่างแท้จริง? (ลูกา 10:25-28) 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เขียนกิจกรรมต่อไปนี้บนกระดาษอย่างละแผ่น แบ่งกระดาษแผ่นนั้นออกเป็นสองส่วน เขียน 

คำว่า ส่วน ก และส่วน ข และแจกให้เด็กแต่ละคน ขอให้เด็กสมมุติว่ามีเด็กใหม่เพิ่งย้ายเข้ามา 
อยู่ในละแวกบ้านกบพวกเขาในส่วน กของกระดาษขอให้เด็ก ๆ เขียนส่ิงท่ีพวกเขาสามารถทำได้ 
เพ่ือเป็นเพ่ือนบ้านและแสดงความร้กต่อเด็กท่ีเพ่ิงย้ายมาใหม่น้ี ส่วน ข ให้เขียนวิธีที่คล้ายคลึงก้น 
อ้นเป็นการแสดงความร้กต่อพระบิดาบนสวรรค์ ขอให้เด็กท่ีได้หมายเลข 1 อ่านกิจกรรมของเขา 
เส!จแล้วก็ให้เด็กหมายเลข 2 อ่าน ทำเช่นนี้จนครบหมดทุกคน 
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(1) ก. ไปเย่ียมเขาหรือเธอท่ีบ้าน 
ข. เข้าชั้นเรียนปฐมวยและการประชุมอื่นๆของศาสนาจ้กร 

(2) ก. เชิญเขาหรือเธอไปท่ีบ้านท่าน 
ข. ทำให้บรรยากาศในบ้านมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ 

(3) ก. เรียนเบางสิงบางอย่างเก่ียวกบเด็กคนน้ัน 
ข. อ่านพระคมภร 

(4) ก. พูดคุยก้บเขาหรือเธอ 
ข. สวดอ้อนวอน 

(5) ก. ทำบางสิงบางอย่างให้เด็กคนนั้น 
ข. เช่ือฟังพระปัญญัติ 

(6) ก. ทำบางสิงบางอย่างให้ครอบครวของเขาหรือเธอ 
ข. รบใข้ผู้อ่ืน 

(7) ก. เชิญเด็กคนน้ันให้มาร่วมกิจกรรมก้บห,y 
ข. สวดอ้อนวอนาฎลขอพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ให้สถิตกบห,y 

2. อ่านพระปัญญัติสิบประการ (อพยพ 20:8-17) เปรียบเทียบกบพระปัญญัติสองประการของพระเยชุ 
ที่ให้ไว้ใน ม้ทธิว 22 เขียนคำว่า รกพระบิดาบนสวรรค์ ที่ด้านหนึ่งของกระดานและ รก^อื่น 
ที่อีกด้านหนึ่ง ขอให้เด็ก ๆ บอกท่านว่า ควรเขียนคำว่า พระปัญญัติสิบประการไว้ใต้ห้วข้อไหน 
ของกระดาษอ่าน ยอหน 14:15, 21 และช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการรกษาพระปัญญัติข้อใด ๆ 
ก็ตามล้วนเป็นการแสดงความร้กต่อพระบิดาบนสวรรค์ทั้งสิน 

3. ให้เด็ก ๆ ท่องจำ มทธิ1ว 22:37-39 
4. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉ้นทำความดีบ้างหรือไม่?,, (เพลงสวดหน้า 109) "จงรกกนและก้น,, 

(หนงสี''อเพลงสำหรบเด็ก หน้า 72) 

สรุป 
ประจกษ์พยาน แสดงความร้กของท่านต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ แสดงความซาบซึ้งต่อพระกิตติคุณ 

กระต้นเด็ก ๆ ให้ทำตามต้วอย่างของพระเยชุในเร่ืองรกผู้อ่ืน 
แนะนำให้เด็ก ๅสืกษา ลูกา 10:25-37 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญ เด็ก คนหน่ึงสว ดอ้อนวอนปี ด 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 
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พระเยซูคริสต์ทรงรักษา 
คนโรคเรื้อนสิบคน 

21 
จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนขอบพระทยพระบิดาบนสวรรค์สำหร้บพรมากมายท่ีเขาหรือเธอได้รบ 

การเตริยม า. ศึกษาลูก'า 17:12-19 คำสอนและพนธสัญญา 59:7 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอนแล้วศึกษาบทเรียน 
และพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีรให้ก้บเด็กๆอย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียน 
ของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร,, หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. เขียนโน้ตขอบคุณสัน ๆ ให้เด็กแต่ละคนเพ่ือใช้ในระหว่างบทเรียน แสดงความขอบคุณต่อสิง 
ที่เด็กทำหรือสักษณะนิสัยบางอย่างที่เขาหรือเธอแสดงออกมา 

4. เขียนข้อความ จดจำท่ีจะขอบพระทํยพระบิดาบนสวรรค์ เพ่ือแจกให้เด็กแต่ละคน 
5. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค์มภีร!บเบิล หรือพระคริสตธรรมค้มภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. พระค์มภีร์คำสอนและพนธสัญญาหน่ึงเล่มหรือมากกว่าน้ัน 
ค. รูปภาพ 7-23, คนโรคเร้ือนสิบคน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 221; 62150) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
แจกโน้ตท่ีเขียนคำว่าขอบคุณให้ก้บเด็กแต่ละคน หลงจากท่ีพวกเขาได้อ่านโน้ตน้ันแล้ว ให้สนทนา 
กบพวกเขาว่าเรารู้สิกอย่างไรเม่ือผู้คนแสดงความรู้สีกขอบคุณเรา ท่านอาจต้องการเล่าประสบการณ์ 
บางอย่างเม่ือมีคนบางคนพยายามทำสิงพิเศษเพ่ือเป็นการขอบคุณท่านและให้บรรยายว่าการทำ 
เช่นน้ันทำให้ท่านรู้สีกอย่างไร เชิญเด็กคนหน่ึงให้แบ่งปันประสบการณ์ท่ีพวกเขามี 
แสดงรูปภาพ คนโรคเรื้อนสิบคน สอนเรื่องพระเยชุทรงร้กษาคนโรคเรื้อนสิบคนตามที่มีในลูกา 
17:12-19 (สำหรบคำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร์ให้ดู "การสอนจากพระค์มภีร" 
หน้า viii) บอกเด็ก ๆ ว่า โรคเร้ือนคือโรคผิวหน้งท่ีร้ายแรง ผู้คนในสม้ยนั้นคิดว่าโรคเรื้อนเป็น 
โรคที่ติดต่อได้ง่ายมาก ในสมยของพระเยชุคนท่ีเป็นโรคเร้ือนจะไม่ได้ร้บอนุญาตให้เข้าไปในเมือง 
และไม่ให้เข้าใกล้ผู้อ่ืน 

ขอแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราว1จาทพระค์มภี ร 
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บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต็ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร์ดีข้ึน 

• คนโรคเร้ือนทำอะไรเม่ือพวกเขาเห็นพระเยชุ? (ดู ลูกา 17:13) หา3}คิดว่าพวกเขาเไหมว่าพระเยชุ 
คือใคร? และหา3}คิดว่าพวกเขาเช่ือพระองคํไหม? 

• พระเยชุทรงขอให้คนโรคเร้ือนทำอะไรจึงจะหายโรคได้? (ลูกา 17:14) 

• มีคนเป็นโรคเรื้อนกี่คนที่กลบมาขอบพระทยพระเยชุ? (ลูกา 17:15-16) พระเยชุตร้สเก่ียวก้บ 
คนเป็นโรคเร้ือนว่าอย่างไร? (ลูกา 17:17-19) 

• หา3}คิดว่าทำไมคนเป็นโรคเร้ือนเก้าคนจึงไม่กลบมาขอบพระทยพระบิดาบนสวรรค์? 
• หใ3}จะเสีกอย่างไรหากหา3}ช่วยคนสิบคนและมีเพียงคนเดียวเท่าน้ันท่ีกลบมาขอบคุณหา3}? 
• เราควรขอบพระท้ยพระบิดาบนสวรรค์สำหรบสิงใดบ้าง? อ่านหรือให้เด็กคนหนึ่งอ่าน คำสอนและ 

พนธสัญญา 59:7 ทำไมจึงเป็นสิงสำค์ญที่จะขอบพระท้ยพระบิดาบนสวรรค์สำหร้บพรพิเศษ 
ที่เราได้รบ? 

• เราสามารถแสดงความขอบคุณหรือความซาบซ้ึงต่อพระบิดาบนสวรรค์!ด้อย่างไร? 

แจกกระดาษที่ท่านเตรียมไว้ให้เด็กคนละแผ่น เชื้อเชิญเด็ก ๆ ให้เล่าถึงสิงที่พวกเขาสามารถ 
ขอบพระท้ยพระบิดาบนสวรรค์ ท่านอาจต้องการสรุปคำตอบของพวกเขาบนกระดาน 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพื่อทบทวนสรุป หรือท้าทาย 
1. ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำ คำสอนและพนธสัญญา 59:7 ขอให้พวกเขาเขียนข้อพระค์มภีfนี้ไว้ที่ด้าน 

หลงของกระดาษว่า "จดจำท่ีจะขอบพระท้ยพระบิดาบนสวรรค์" และกระตุ้นพวกเขาให้เอากระดาษ 
นี้วางไว้ในที่ที่พวก เขาสามารถ เห็นได้ทุกวน 

2. เขียนคำว่า ขอบพระทย บนกระดาน ขอให้เด็ก ๆ บอกสิงที่พวกเขาขอบพระท้ย โดยใช้คำท่ี 
เริ่มต้นด้วยพยญชนะในคำว่า ขอบพระท้ยน้ี ช่วยพวกเขาให้ตระหนกว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้า 
ในทุกสิงท่ีเรามีอยู่และเป็นอยู่ 

3. เขียนแผนผงท่ีคล้ายก้บแผนผงต่อไปน้ีบนกระดาน: 
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บทที่ า 1 

ความซอบคุผ 

บอก แสดง 

บิดามารดา 
เช่ือฟังพระบญฤ]ติ 

เพื่อนๆ รบใช้ผู้อ่ืน อาหาร สวดอ้อนวอน 

เสือผ้า 

ให้เด็กๆระบุถึงสิงท่ีพวกเขาสามารถใฎลพระบิดาบนสวรรค์ว่า "ขอบพระทยสำหรบ" โดยให้เขียน 
รายการเรียงลงมาจากห้วข้อ บอก แล้วให้พวกเขาต้ดสินใจว่า พวกเขาสามารถแสดงความรู้สีก 
ขอบพระท้ยพระองค์สำหรบพรเหล่านี้ได้อย่างไร โดยเขียนเรียงสำด้บลงมาจาก หวข้อ แสดง 
เน้นว่าการบอกและการแสดงความขอบคุณต่าง]ามีความสำค์ญ 

4. แสดงภาพทิวทศนที่สวยงามและภาพสัตว์ป่า ทบทวนถึงการสร้างและช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
เราควรขอบพระทยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุมากเพียงไรสำหรบโลกและทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้เรา 

5. แจกกระดาษและดินสอให้เด็กทุกคนและให้พวกเขาเขียนโน้ตขอบคุณเพื่อมอบให้ใครบางคน 
เช่น คุณพ่อ คุณแม่ เพ่ือน เพ่ือนบ้าน ครู อธิการ เป็นด้น กระด้นให้เด็ก ๆ ล่งโน้ตขอบคุณ 
หรีอเสนอว่าจะช่วยล่งโน้ตให้หากเด็ก ๆ ต้องการ 

6. อ่านโมไซยา 2:19-24 และสนทนาว่ากษตรยเบนจามนตรสอะไร ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเราไม่ 
สามารถตอบแทนพระบิดาบนสวรรค์สำหร้บทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา พระองค์ทรง 
ควรได้รบความรู้สีกขอบคุณท้ังหมดท่ีเราสามารถถวายแด่พระองค์!ด้ 

สรป 
ประจกษพยาน แสดงความรู้สีกขอบคุณท่ีท่านมีต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุและแสดงความรู้สีกขอบคุณท่ีท่าน 

มีต่อเด็ก ๆ สำหรบสิทธิพิเศษที่ท่านได้เป็นครูของพวกเขาและได้มีโอกาสช่วยพวกเขาเรียนรู้ 
พระกิตติคุณของพระเยชุคริสต์' 

ข้อแนะนำ แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา ลูกา 17:12-19 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านทบาน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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ผู้รับใช้ที่ขาดความเมตตา 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ ปรารถนาเป็นผู้คนมีเมตตามากข้ึน 

การเตริยม า. สืกษาม้ทธิว 18:21-35; 6:12; 14-15 และคำสอนและพนธสัญญา 58:42 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน 
แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร 
(ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: เอเฟซ้ส 4:32 คำสอนและพนธสัญญา 64:8-10 และ-อ่าน Jesus the Christ 
หน้า 392-97 ของ James E. Talmage 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: พระค์มภีร1บเบิลหรือพระคริสตธรรมค์มภีร์ใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 

22 
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ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน บทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ขอให้เด็กคนหน่ึง คูณ 70 กิบ 7 (ท่านอาจต้ังต้วเลขบนกระดาน) 

ความสนใจ # คำตอบเป็นต์วเลขที่มากไหม? ห^ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะน้บต้วเลขได้จนถึงขนาดน้ัน? 
ขอให้เด็กคนหน่ึงอ่านมทธิว 18:21-22 
อธิบายว่าต้วเลขน้ีสอนเราถึงความสำค้ญของบทเรียนเก่ียวกบการให้อภ้ย พระเยดูทรงสอนเราว่า 
เราควรเต็มใจให้อภยผู้อ่ืนเสมอ (ดู กิจกรรมเสริมที ่4 ด้วย) 

เร่ืองราวจากพระคมภีร สอนเร่ืองราวของผู้ร้บใช้ท่ีขาดความเมตตาดงท่ีพบในม้ทธิว 18:21-35 (สำหรบคำแนะนำในการสอน 
เร่ืองราวจากพระค้มภีรให้ดู "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) เร่ืองน้ีอาจแสดงบทบาทสมมุติได้ 
เป็นอย่างดี ท่านหรือเด็กคนใดคนหนึ่งอาจอ่านข้อพระค้มภีร์นี้ในขณะที่เด็ก ๆ กำลงแสดงบทบาท 
เป็นกษต่ริย เป็นผู้ร้บใช้ท่ีขาดความเมตตา เป็นเพื่อนผู้ร้บใช้และเป็นผู้รบใช้คนอื่นๆ 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระคํ'มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์1ช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค้มภีร์ดีข้ึน 

• กษตริ๓ๆรงต้ังพระท้ยในตอนแรกว่าจะทรงทำอะไรก้บผู้รบใช้ท่ีเป็นหน้ีพระองค์ 10,000 ตะสันต์? 



(มทธิว 18:25) อธิบายว่าตะล้นตเป็นเงินจำนวนมาก (See Jesus the Christ, pp. 396-97 เพ่ือ 
ความเข้าใจในเร่ืองเงินตะลนตมากข้ึน) 

• ทำไมกษตริยํจึงทรงเปลี่ยนพระท้ย? (มทธิว 18:26) พระองค์ทรงเสีกอย่างไรต่อผู้!บใช้ของพระองค์? 
(มทธิว 18:27) ห,yคิดว่าความเสีกเมตตาสงสารหมายความว่าอย่างไร? 

• ผู้รบใข้ทำอะไรหลงจากที่กษตริย์ทรงยกหนี้ของเขา? (มทธิว 18:28) ผู้รบใช้ที่เป็นหนี้เงิน 100 
เพ็น (ซึ่งเป็นเงินจำนวนเลกน้อยมาก)ขอร้องอะไรกบผู้ร้บใช้ที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลนต? (มทธิว 
18:29) ผู้ร้บใช้โต้ตอบอย่างไรกบคำวิงวอนของเพื่อนซึ่งเป็นผู้รบใช้ด้วยกน? (มทธิว 18:30) 
กษตริย์ทรงทำอย่างไรเม่ือพระองค์ทรงทราบว่าเกิดอะไรข้ึน? (นทธิว 18:31-34) 

• บางคร้ังเราเป็นเหมือนผู้ร้บใช้ท่ีขาดความเมตตาอย่างไร? เป็นเหมือนกษ้ต่ริยไอย่าง1ไร? หใ5}เสีก 
อย่างไรเม่ือหV}ให้อภยคนอ่ืน? ก้บเมื่อหyไม่ให้อก้ย? 

• เราเรียนเอะไรจากความแตกต่างอย่างมากในการเป็นหน้ีของผู้รบใช้ท้ังสอง? 
• พระเยชุทรงพยายามสอนผู้คนถึงเรื่องอะไรเมื่อพระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องผู้รบใช้ที่ขาดความ 

เมตตา? พระเยชุทรงบอกให้เราทำอะไรเพ่ือเราจะได้ร้บการให้อภย?(มทธิว 18:35) 
ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจำวลีที่พระเยชุทรงสวดอ้อนวอนในคำเทศนาบนภูเขาเกี่ยวกบการให้อภย 
ได้หรือไม่ให้พวกเขาเปิดพระค์มภีรไบเบิลไปที่ม้ทธิว 6:12 และอ่านข้อพระค์มภีfน้ีด้วยก้นให้อ่าน 
ข้อ 14 และข้อ 15 ด้วย 
• ขอให้เด็ก ๆ คิดถึงเวลาที่บางคนทำสิงที่ปราศจากความเมตตากรุณาต่อพวกเขา ห,นุแสีก 

อย่างไร? ห,yทำอะไร? พระเยชุทรงสอนให้เราทำอะไรในสถานการณ์เช่นน้ัน? เป็นการง่ายไหม 
ที่จะให้อก้ย? เราจะมีเมตตามากข้ึนได้อย่างไร? อธิบายว่าเราไม่ควรทำร้ายก้นและหากมีคน 
กำลงทำร้ายเด็กๆพวกเขาควรบอกคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆที่พวกเขาไว้ใจ หรือบอก 
ก้บอธิการ 

• หใ3}จะเสีกอย่างไรหากห,yได้ทำสิงที่ไม,ดีก้บเพื่อนหรือสมาชิกในครอบคร้วและแม้ว่าห,yจะ 
กล่าวคำขอโทษแล้ว แต่บุคคลน้ันก็ไม่ให้อภยหา5}? 

• เมื่อเราทำผิดแล้วเรากล้บใจและพูลขออภยจากพระเจ้า พระองค์ทรงบอกเราไว้ว่าพระองค์จะ 
ทรงทำอะไร? (ค.พ. 58:42) 

• พระเยชุตรสอย่างไรเม่ือเปโตรพูลถามพระองค์ว่าเราจะให้อภยผู้ท่ีทำบาปต่อเราได้ก่ีคร้ัง? (มทธิว 
18:21-22) ห,yคิดว่าพระเยชุทรงพยายามสอนอะไรเปโตร? (ไม่มีขีดจำก้ดว่าเราจะให้อภยผู้อ่ืนก่ีคร้ัง) 

กิจกรรม 

เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพื่อทบทวนสรุป หรือท้าทาย 
1. แจกกระดาษและดินสอให้เด็กแต่ละคน ให้พวกเขาเขียนคำว่า กขค งจฉ และ ช ไว้ที่มุม 

หน่ึงของกระดาษ และตอบคำถามท่ีเก่ียวก้บการให้อภยด้งต่อไปน้ี ทุกคำถาม ตอบเพียง ใช่ 
หรือ ไม่ใช่ 

บทที่ า 1 

81 



ก. หา/1ห้อภยหรือไม่เม่ือห,yพูดว่า "ฉนให้อภยเธอ แต่ฉ้นจะไม่มีวนลืมสิงที่เธอทำ,? 
ข. หา^ให้อภยหรือไม่หากหา^เสีกมีความสุขเมื่อมีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นกบคนที่ไม่มีความเมตตา 

ต่อห,y? 
ค. หใ^ให้อภยหรือไม่เม่ือพ่ีหรือน้องตีหใ3}แต่ห,เ^ไม่ได้โกรธตอบ? 
ง. หใ^ให้อภ้ยหรือไม่หากห,1}ต้องการแก้เผ็ดคนท่ีไม่มีความเมตตาต่อห,y? 
จ. หใ^ให้อภยหรือไม่หากหV}ไม่ยอมพูดจากบคนท่ีไม่มีความเมตตาต่อห,y? 
ฉ. หใ^ให้อภ้ยหรือไม่หากห,yสามารถทนได้กบคนท่ีไม่มีความเมตตาต่อห,y? 
ช. หใ^ให้อภยหรือไม่หากห,yพูดรุนแรงก้บคนท่ีไม่มีความเมตตาต่อห,y? 
สนทนาถึงความสำคญและความหมายของการให้อภยเมื่อห,yสนทนาถึงคำตอบต่อคำถาม 
เหล่านี้ 

2. ให้เด็กคนหน่ึงอ่านคำสอนและพนธสัญญาภาคท่ี 64:8-10 แล้วแบ่งข้อพระค์มภีรเหล่าน้ีออกเป็น 
วลีให้เด็กแต่ละคนอธิบายความหมายของแต่ละวลีให้กบชั้นเรียน ท่านอาจแบ่งชั้นเรียนออก 
เป็นกลุ่ม ๆ และให้แต่ละกลุ่มสนทนาก้นว่าพระคมภีรน้ีมีความหมายว่าอย่างไร ขอให้พวกเขา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นก้นและช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าเราได้ร้บบญชาท่ีจะให้อภยผู้อ่ืน 

3. กระตุ้นให้เด็ก ๆ ท่องจำคำสอนและพนธสัญญาภาคที่ 64:10 หรือม้ทธิ,ว 6:14-15 
4. แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาให้ก้บเด็ก ๆ ขอให้พวกเขาวาดรูปสีเหล่ียมเจ็ดJปบนกระดาษ 

จากน้ันขอให้พวกเขาวาดรูปล่ีเหล่ียมเจ็ดรูปน้ีอีกหกชุด บอกเด็ก ๆ ว่าพระเยรุ)ตรสแก1เราว่าให้ 
อภยผู้อื่นเป็นจำนวนมากกว่ารูปลี่เหลี่ยมบนกระดาษนี้ถึงสิบเท่า พระองค์ทรงสอนผู้คนว่า 
พวกเขาควรให้อภยผู้อ่ืนเสมอ 

5. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "Help Me, Dear Father" (Children's Songbook 1 p. 99) 

ประจกษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจกษ์พยานถึงความสำค์ญของการให้อภยด้งที่พระเยเทรงสอน ช่วยเด็ก ๆ ให้ตระหน้กว่า 
เม่ือพวกเขาให้อภย พวกเขาก็มีค่าควรท่ีจะได้ร้บการอภ้ยจากพระบิดาบนสวรรค์ 

แนะนำให้เด็กๆอ่าน ม้ทธิ'ว 18:21-35 ที่บ้านเพี่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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ผ้เลี๋ยงแกะที่ด 23 
จุดประสงค์ เพ่ือสอนให้เด็ก ๆ วางใจในพระเยชุเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี 

การเตรยม 1. ศึกษายอหน 10:1-18 มาระโก 10:13-16 และ 3 นีไฟ 11:37-38 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอนแล้วศึกษา 
บทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค์มภีรให้กบเด็กๆอย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มทธิ'ว 19:13-15 และ ลูกา 18:15-17 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค์มภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. พระค้มภีรมอรมอนสำหร้บเด็กแต่ละคน 
ค. รูปภาพ 7-19 ผู้เลี้ยงแกะที่ดี และJปภาพ 7-24 พระคริสต์ก้บเด็ก ๆ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 

216; 62467) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
อธิบายให้เด็ก ๆ ฟังว่าท่านกำล้งจะเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวก้บความร้บผิดชอบบางอย่างของคน ๆ 
หนึ่ง บอกพวกเขาว่าท่านจะบอกใบ้ให้อย่างหนึ่งว่าบุคคลนี้ทำงานอะไร เม่ือเด็ก ๆ คิดว่าพวกเขา 
รู้ว่าบุคคลนี้ทำงานอะไรก็ให้เขามาที่หน้าชั้นและกระซิบคำตอบให้ก้บท่าน หากพวกเขาบอกถูก 
ก็ให้เขายงคงยืนอยู่ หากเขาบอกผิดก็ให้เขานั่งลง ให้ท่านบอกใบ้ด้งนี้: 

ฉันทำงานนอกบ้าน 
ฉันเป็นห่วง เป็นใย งท่ีฉันดู แล 
บางคร้ังฉันต้องคอยไล่สัตว์ปาหรือขโมย 
ฉันต้องคอยเฝืาระว์งระไว 
ฉันต้องคอยดูแลคุ้มก้นต่วที่ยงเล็กอยู่ 
ฉันต้องค้นหาต้วที่หายไป 
ต้วที่ฉันดูแลจำเสิยงฉันได้และตามฉันมา 
ฉันหาทุ่งหญ้าที่ดีและแหล่งนํ้าที่สะอาดให้ก้บ^งที่ฉันดูแล 

ขอแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทแยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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เทพป่าวประกาศถึงการประสูติของพระเยเคริสต์ต่อผู้คนท่ีมีความร้บผิดชอบในงานน้ี 
ฉันคอยเฝ็าดูแลแกะ 

เม่ือเด็กทุกคนรู้ว่าบุคคลน้ีเป็นผู้เล้ียงแกะ ให้พวกเขากลบไปย้งที่นั่งของตน อธิบายว่าในระหว่าง 
บทเรียนพวกเขาจะได้เรียน!เก่ียวก้บผู้เล้ียงแกะท่ีดี ซึ่งคือพระเยดูคริสต์ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ แสดง2ปภาพผู้เลี้ยงแกะที่ดี อธิบายว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีเป็นสัญล้กษณ์ของความสัมพนธ์ระหว่าง 
พระเยชุก้บผู้ติดตามของพระองmพราะผู้เล้ียงแกะจะอุทิศตนให้ก้บแกะท่ีตนเล้ียงไว้ ในสม้ยพระคมภีร 
ไบเบิล ผู้เลี้ยงแกะจะต้อน^งแกะมารวมก้นในเวลากลางคืน (โดยมีร้ัวสูงท่ีสร้างด้วยหนามเพ่ือป๋องก้น 
ไม่ให้สุน้ขจ้ิงจอกลอบเข้ามา) ในตอนกลางคืนผู้เล้ียงแกะจะผลดก้นเป็นยามเฝืาแกะโดยนอนขวาง 
ทางเข้าประดูของคอก (ยอหน 10:7,9) หากสัตวป่าจะกระโดดข้ามร้ัวเข้ามาผู้เล้ียงแกะก็ยอมเสียง 
ชีวิตเพื่อปกปัองแกะของตน เม่ือผู้เล้ียงแกะเรียก^งแกะของเขาในตอนเข้าแกะแต่ละตวจะจำเสียง 
นายของมนได้ เพ่ือให้แกะปลอดภยแกะต้องเดินไปตามนายของม้นอย่างใกล้ชิดในเวลาท่ีนายของ 
มนนำทางไปย้งทุ่งหญ้าท่ีอุดมสมบุรณ 
สอนเด็ก ๆ ถึงคำอุปมาเรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีจากยอหน 10:1-6 (สำหรบคำแนะนำวิธีสอนเร่ืองราวจาก 
พระคมภีf ดู "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 
สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 
• ทำไมแกะจึงเดินตามผู้เลี้ยงแกะ? (ยอหน 10:4) คำว่า "จำเสียงของเขาได้,, หมายความว่า 

อย่างไร? เราต้องจำเสียงของใคร? ทำอย่างไรเราจึงจะจำเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดได้? 
• ใครคือขโมยหรือผู้ฉ้อโกงทางวิญญาณในปัจจุบน? (ยอห์น 10:1) (ช่วยให้เด็กๆคิดว่าผู้คนหรือ 

ว้ตฤอาจมีอิทธิพลต่อพวกเขาจนทำให้พวกเขาห้นเหไปจากผู้เลี้ยงแกะของตน คือพระเย!) 
ทำไมเสียงของ "ขโมยและโจร,, จึงไม่ทำใพุ้เงแกะออกนอกทาง? (ยอหน 10:8) เราจะป๋องก้น 
ต้วเราเองจากอิทธิพลของมารได้อย่างไร? ใครบ้างที่จะช่วยป้องก้นเราจากอิทธิพลเหล่านี้? 
(พระวิญญาณบริสุทธ้ี ศาสดา บิดามารดา เพ่ือนท่ีดี ครู และอธิการ) 

• พระเยฐทรงเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีดีอย่างไร? (ยอหน 10:9-11) ถ้าพระเยดูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแล้ว 
เราเป็นใคร? การท่ีเราเว่าพระเยดูทรงเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีดีช่วยให้เราทำตามพระองคอย่างไร? 

• ผู้เลี้ยงแกะที่ดีแสดงความรกของเขาต่อแกะของตนอย่างไร? (ยอหน 10:11) พระเยดูทรงร้บอำนาจ 
ที่จะสละพระชนม์ชีพของพระองคและทรงทื้เนขึ้นมาใหม่จากใคร? (ยอหน 10:17-18 พระองค์'ล้ีน 
พระชใ4ม์ได้เพราะพระมารดาของพระองค์'เป็นมนุษยธรรมดา พระองค์ห้ืเนคืนพระชนม์อกคร้ังหน่ึง 
เพราะพระบิดาของพระองค์'ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์พระองค์'ทรงเป็นอมตะ) "ผู้เลี้ยงที่ดีย่อม 
สละชีวิตของตนเพ่ือtyงแกะ,,มีความหมายต่อเราอย่างไร? (ยอหนา0:11) การเสียสละของพระเยดู 
ทำให้โอกาสที่จะได้กลบไปอยู่ก้บพระองค์'และพระบิดาบนสวรรค์อกครั้งหนึ่งมีความเป็นไปได้ 
อย่างไร? 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใข้ 
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บทที 23 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าวิธีที่พระเยเคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีก็เพราะพระองค์ทรงสม้ครพระทยที่ 
จะทนทุกข์ทรมานเพ่ือบาปของเรา และทรงสละพระชนม่ชพของพระองค์เพ่ือเรา ด้งนั้น เราทุกคน 
จะได้?ปการท้ืเนคืนชีวิต เราทุกคนสามารถกล้บใจ ร้บบ้พติศมา และได้รบการอภ้ยบาปของเรา 
อธิบาย'ว่า'ท่านกำลง,จะเล่าเร่ึองอีกเร่ืองหน่ึง,ให้,พวกเขาฟัง'ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีแสดง,ให้เห็นถึงการเป็นผู้เล้ียง 
แกะท่ีดีของพระองค์ แสดงรูปภาพของพระเยดูคริสต''ก้บเด็ก ๆ สอนเร่ืองท่ีพระเย6ฐประทานพรแก่ 
เด็กๆ(ดูมาระโก 10:13-16) 
• ทำไมสานุคิษยของพระเยดูจึงพยายามก้นเด็กออกไป? พระเยดูตรัสอะไรเม่ือสานุคิษยํของพระองค์ 

พยายามก้นเด็ก ๆ ออกไป? (มาระโก 10:14) พระองค์ทรงทำอะไรก้บเด็ก ๆ? (มาระโก 10:16) 
หนุคิดว่าหนุจะรู้สีกอย่างไรหากหนุเป็นคนหนึ่งในบรรดาเด็กเหล่านั้น? การท่ีทราบว่าพระเยชุ 
ทรงรกเราทำให้เราทำตามพระองคได้ง่ายข้ึนอย่างไร? 

• พระเย'เตรส1ว่าเรา'จำเป็นต้อง "เป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ" หากเราต้องการเข้าไปในอาณาจ้กรของ 
พระผู้เป็นเจ้า (มาระโก 10:15) หนุคิดว่าการ "เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ" นั้นหมายความว่าอย่างไร? 
หนุคิดว่าหนุต้องเป็นอย่างไรจึงจะเข้าไปในอาณาจ้กรของสวรรค์!ด้? ทำไมพระเยดูทรงต้องการ 
ให้เรา เข้าไปในอ า ณาจ้ก รส ว รรค์? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. แจกเชือกหน่ึงเส์นซ่ึงมีความยาวอย่างน้อย 12 นิ้วให้เด็ก ๆ คนละเส์น ขอให้เด็ก ๆ วางเชือกเป็น 

แนวต้ังฉากบนโต๊ะหรือบนพ้ืนหน้าพวกเขา และพยายามดึงเชือกออกไปจากต้ว จากน้ันขอให้ 
พวกเขาพยายามดึงเชือกเข้าหาต้ว เปรียบเทียบประสบการณนี้ก้บวิธีที่ผู้เลี้ยงแกะนำงแกะของ 
เขา (ยอหน 10:4) อธิบายว่าในอิสราเอลผู้เลี้ยงแกะจะนำแกะโดยเดินนำหน้างแกะของเขา 
แต่ในบางประเทศผู้เลี้ยงแกะจะอยู่ข้างหล้งtyงแกะและต้อนแกะ พระเยดูในฐานะที่ทรงเป็น 
ผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์จะทรงนำและเราจะเป็นผู้ที่ทำตามพระองค์ 

2. อ่านและสนทนาสดุดีบทที่ 23 ก้บเด็กๆ 
3. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้พวกเขาคิดถึงวิธีที่พระเยดูทรงเคยแสดงและย้งคงแสดง 

ความร้กของพระองค์ต่อเรา (อาจกล่าวถึงเร่ือง การล่วงละเมิดของอาด้ม การทนทุกข์ทรมานเพ่ือ 
บาปของเรา การสอนพระกิตติคุณให้เราโดยทางพระค์มภีร์ การเป็นต้วอย่างท่ีดี การช่วยเหลือ 
เม่ือเราต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น) สนทนาว่าสิงเหล่าน้ีช่วยให้เรารู้ว่าพระเยดูทรงร้กเราอย่างไร 

4. อ่านและสนทนาเรื่องที่พระเยดูทรงให้พรเด็ก ๆ  ชาวนีไฟ (3 นีไฟ 17:12-13, 21-24) 
5. ทบทวนหลกแห่งความเช่ือข้อหน่ึงถึงข้อสามหรือเพียงข้อเดียวในสามข้อน้ีก้บเด็ก ๆ 
6. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องจำ ยอหน 10:11 
7. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉ้นรู้สีกถึงความรกของพระผู้ช่วยให้รอด" (เพลงสำพบเด็ก หน้า 40) 

85 



สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อ แนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจกษ์พยานว่าพระเยดูทรงรกเราแต่ละคนและทรงต้องการให้เราทำตามพระองค์ เล่า 
ประสบการณ์จากชีวิตของท่านเองเมื่อท่านรู้สึกถึงความร้กของพระผู้ช่วยให้รอด หรือเม่ือท่านทำ 
ตามพระองค์และได้รบพร 

แนะนำเด็ก ๆ ให้ศึกษา ยอห์น 10:1-18 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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เหรยญทองแดงของหญิงม่าย 24 
จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอ่ืน ๆ อย่างซ่ือสัตย์ 
การเตรยม า. ศึกษามาระโก 12:41-44, 3 นีไฟ 24:10 และคำสอนและพนธสัญญา 119:4 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน 

แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร 
(ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ลูกา 21:1-4 และคำสอนและพนธสัญญา 64:23 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมคมภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. เงินเหรียญสิบเหรียญ (หรือวาดรูปวงกลม 10 วงบนกระดานแทน) 
ค. กระดาษและดินสอสำหรบเด็กแต่ละคน 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงเหรียญเงินท้ังสิบเหรียญให้เด็กในช้ันเรียนดู 
• ใครต้องการเหรียญเหล่าน้ีบ้าง? 
• หากครูให้เงินเหรียญท้ังหมดน้ีก้บห,yห,ผูจะเต็มใจคืนหน่ึงเหรียญให้ครูไหม? ทำไม? ห,yจะเต็มใจ 

คืนสอง หรือสามเหรืยญให้กบครูไหมหรือแม้อาจต้องคืนให้ท้ังหมด ? 
อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงบญชาให้เราจ่ายส่วนสิบ ซึ่งเป็นการคืนหนึ่งในสิบส่วนของสิงที่ 
เราหามาได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม พระองค์ทรงขอให้เราจ่ายส่วนบริจาคอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น เงิน 
อดอาหารและเงินทุนสำหรบผู้สอนศาสนา เพ่ือช่วยในการดำเนินงานของพระองค์บนโลกน้ี 
เตือนเด็ก ๆ ว่าทุกสิงบนโลกนี้เป็นสิงที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสตทรงสร้างขึ้นมา 
พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรให้เราที่จะมีร่างกายและจิตใจ เพื่อเราจะสามารถทำงานและ 
คิดได้ ทุกสิงทุกอย่างที่เราหามาได้และได้รบบนโลกนี้เป็นของประทานจากพระองค์ พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงต้องการให้เราแสดงความกต้ญญ ศร้ทธา และเช่ือฟังโดยการจ่ายส่วนสิบและเงิน 
บริจาคอ่ืน ๆ ให้กบศาสนาจ้กร 
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เร่ืองราวจากพระค้มภีf สอนเร่ืองเหรียญทองแดงของหญิงม่าย (มาระโก า 2:41-44) (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราว 
จากพระคมภีร์ ดู "การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) อธิบายว่า พระบิดาบนสวรรค์และพระเยดู 
ทรงบญชาผู้คนให้จ่ายส่วนสิบเสมอและทรงขอให้พวกเขาจ่ายเงินบริจาคอื่น ๆ เพ่ือช่วยจ้ดหาสิง 
จำเป็นต่าง ๆ ของคาสนาจกร 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค์มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใข้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีรดีข้ึน 

• ผู้คนที่รํ่ารวยใส่อะไรลงไปในดู้เก็บเงินถวาย? (มาระโก 12:41) หญิงม่ายใส่อะไรลงไปในดู้ 
เก็บเงินถวาย? (มาระโก 12:42 อธิบายว่าเหรียญทองแดงเป็นเงินท่ีมีค่าน้อยมาก) ทำไมพระเยดู 
จึงทรงพอพระทยมากกบเงินบริจาคของหญิงม่ายยิ่งกว่าเงินบริจาคของคนที่รํ่ารวย? (มาระโก 
12:4344) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงบญชาเราให้จ่ายส่วนสิบเท่าใด? (ค.พ. 119:4 อธิบายว่า "รายได้" หมายถึง 
เงินที่เราได้มาจากการหาเลี้ยงชีพ ให้อธิบายโดยใข้กระดาษกบดินสอเพื่อแสดงให้เด็ก ๆ เห็น 
วิธีคำนวณส่วนสิบ) การจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์หมายความว่าอย่างไร? 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้เราบริจาคเงินอดอาหารเท่าใด? พระองค์ทรงขอให้เราบริจาคเงินทุน 
ผู้สอนศาสนาเป็นจำนวนเท่าใด? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเราได้ร้บบ้ญชาให้บริจาคเงินอดอาหาร 
และทุนผู้สอนศาสนาไม่เหมือนก้บการจ่ายส่วนสิบ การบริจาคเงินอดอาหารและการบริจาคเพ่ือ 
เป็นทุนผู้สอนศาสนาน้ันข้ึนอยู่กบรายได้และความต้องการของเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้ 
เราบริจาคด้วยใจเอ้ือเห้ืเอเผ่ือแผ่ เพราะย่ิงเราจ่ายมากเท่าใดก็จะย่ิงเป็นการแสดงว่าเรามุ่งม่ันท่ี 
จะทำงานของพระบิดาบนสวรรค์มากข้ึนเท่าน้ัน 

• เราสามารถช่วยงานของพระบิดาบนสวรรค์Iห้รุดหน้าไปโดยวิธีการอ่ืนใดได้บ้าง? (อพยพ 25:1-8; 
ค.พ. 124:26-27) อธิบายว่าสมาชิกทุกยุคทุกสมยได้ร้บการขอร้องให้บริจาคเงินเพ่ือสร้างพระวิหาร 
ปัจจุบนพระวิหารได้ร้บการก่อสร้างมากมายทั่วโลก หากเราอยู่ในท้องที่ที่กำลงมีการก่อสร้าง 
พระวิหารและเราบริจาคเงินเพ่ือช่วยในการก่อสร้างเราจะได้รบพรท่ีย่ิงใหญ่มากมาย 

• ทำไมพระเจ้าจึงทรงขอให้เราจ่ายส่วนสิบ? เราได้ร้บพรอะไรเม่ือเราจ่ายส่วนสิบเด็ม? (3 นีไฟ 24: 
10) หน้าต่างแห่งสวรรค์เปิดอยู่ต่อหน้าเรา หมายความว่าอย่างไร? เราได้รบพรอะไรเม่ือเราจ่าย 
เงินบริจาคอ่ืน ๆ ? 

สนทนาก้นถึงคำทุ)ดของประธานสเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบลล์ ประธานศาสนาจ้กรคนท่ีสิบสอง : 
"พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเปิดพระบญชรแห่งสวรรค์ให้เราเมื่อเราเชื ่อฟังกฎของ 
พระองค์ พระองค์สามารถประทานเงินเดือนที่มากกว่าเดิมให้เรา พระองค์สามารถประทาน 
วิจารณญาณที่ดีให้ก้บเราในการใข้จ่ายเงินทอง พระองค์สามารถประทานสุขภาพที่ดีให้ก้บเรา 
พระองค์สามารถประทานความเข้าใจที่สีกขึ้งยิ่งขึ้นให้ก้บเราเพื่อว่าเราจะมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น 
พระองค์ทรงช่วยเราเพื่อให้เราทำในสิงที่ด้องการได้สำเรจ" (The Teachings of Spencer พ. Kimball 
p. 212) 
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บทที่ า 1 

เน้นว่าพรอ้นย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีเราได้ร้บจากการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอ่ืน ๆ คือเรื่องทางวิญญาณ 
ศร้ทธาของเราจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราเลือกเชื่อฟังกฎส่วนสิบ และเอ้ือเท้ืเอเผ่ือแผ่ใน 
การบริจาคเงินอดอาหารรวมท้ังการบริจาคทุนผู้สอนศาสนาด้วย 
• ตวหา3}เองหรือคนท่ีห,yเจกได้ร้บพรจากการจ่ายส่วนสิบหรือการบริจาคอ่ืนๆ อย่างไร เล่าประสบ-

การณ์ของตวท่านเองให้เด็ก ๆ ฟัง และเชิญให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์เมื่อพวกเขาได้รบพรจาก 
การบริจาค 

• เราควรจ่ายส่วนสิบเมื่อใด? (เราจะจ่ายส่วนสิบเมื่อใดก็ได้ในระหว่างปี แต่จะเป็นการดีท่ีสุด 
หากจะจ่ายทนทีท่ีเรามีรายได้) เราจะจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอ่ืน ๆ ของเราให้ก้บใคร? (ให้ก้บ 
อธิการหรือที่ปรึกษาของอธิการ อธิการจะส่งเงินส่วนสิบไปยงสำน้กงานใหญ่ของศาสนาจกร 
และผู้นำของศาสนาจ้กรจะตดสินใจว่าจะใช้เงินนั้นอย่างไรจึงจะเป็นประโยชนสูงสุดในงานของ 
พระเจ้า เงินอดอาหารและเงินทุนผู้สอนศาสนาจะใช้ในท้องถ่ิน เงินส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่าย 
จะส่งไปยงสำน้กงานใหญ่) 

• เงินส่วนสิบของเราจะถูกใช้จ่ายอย่างไร? (ดู กิจกรรมเสริมที่ 2) เงินอดอาหารจะถูกใช้ไปอย่างไร? 
(เงินอดอาหารจะสน้บสนุนโครงการสว้สดิการของศาสนาจ้กร) 

• การสัมภาษณ์ส่วนสิบคืออะไร? (เป็นการประชุมระหว่างเรากบอธิการในแต่ละปี เราจะทบทวน 
บนทึกของการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอื่น ๆ ที่เราได้จ่ายไปและแจ้งต่ออธิการว่าเราเป็น 
ผู้ที่จ่ายส่วนสิบเต็มหรือไม่ เราอาจกล่าวได้ว่าเราจ่ายส่วนสิบเต็มหากเราได้จ่ายหน่ึงในสิบส่วน 
ของรายได้ท้ังหมดให้กบพระเจ้า) 

• ทำไมห,yจึงคิดว่าเป็นสิ่งสำค์ญที่เราจะต้องเต็มใจจ่ายส่วนสิบ? (โมโรไน 7:6-8) หากรายได้ของ 
เราน้อย เราก็ยงได้รบการคาดหว้งว่าเราจะจ่ายส่วนสิบใช่ไหม? ทำไม? 

ให้สนทนาถึงคำทุเดของประธานสเป็นเชอf ด็บเบิลยู. คิมบลล: "มีบางคนทุเดว่าเขาไม่สามารถจ่าย 
ส่วนสิบได้เพราะมีรายได้น้อย....ไม่มีใครยากจนเกินกว่าจะจ่ายส่วนสิบได้" (The Teachings of Spencer 
W.Kimball 1 p. 212) 

• ทำไมจึงเป็นสิ่งสำค้ญที่จะจ่ายเงินบริจาคอื่น ๆ ? เราจะใช้เร่ืองการบริจาคของหญิงม่ายเป็น 
ต้วอย่างในการบริจาคให้กบศาสนาจ้กรอย่างไร? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า ในอนาคตเราอาจได้รบ 
การขอให้บริจาคทุกสิ่งให้กบศาสนาจ้กร แต่ป๋'จจุบนน้ีเราได้ร้บการขอให้บริจาคเฉพาะส่ิงท่ีเรา 
สามารถบริจาคได้และก็ยงมีเหลือเพียงพอก้บความต้องการของเรา 

กิจกรรม 
เสริม 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ใช้กระดาษหรืออะไรก็ได้สมมุติว่าเป็นเงิน (ท่านอาจทำเอง) ให้เด็ก ๆ แสดงเป็นครอบคร้วและ 

ช่วยก้นทำงบประมาณจากจำนวนเงินที่ท่านจ้ดสรรให้พวกเขา ให้พวกเขาประมาณค่าใช้จ่าย 
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สำหรบอาหารที่พกอาสัย เคร่ืองใข้ภายในบ้าน เสือผ้า และการพกผ่อนหย่อนใจ จากน้ันบอก 
พวกเขาให้เพิ่มส่วนสิบและเงินบริจาคอื่น ๆ เข้าไปในงบประมาณรายจ่ายของพวกเขาด้วย 
โดยให้ส่วนสิบมาเป็นอนด้บแรกของรายการ อธิบายให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า เราต้องจ่ายส่วนสิบเป็น 
อ้นด้บแรกเสมอเพราะนั่นคือส่วนของพระเจ้า 

2. เดินไปรอบ ๆ ห้องแล้วขอให้เด็กแต่ละคนบอกว่าเงินส่วนสิบของเขาหรือเธอจะใช้ไปในด้านใด 
บ้างให้คำแนะนำจากรายการต่อไปนี้หากจำเป็น: 

สร้างอาคารประชุม พระวิหาร สถาบนศาสนาและเซมินารี ดูนยอบรมผู้สอนศาสนา และ 
ดูนย์ประว่ตครอบครว 

เป็นค่าใช้จ่ายสำหร้ปกิจกรรมของวอร์ดหรือสเตค และค่าหนํงสือดู่มือและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
เป็นค่าซ่อมบำรุงอาคารประชุมและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น 
เป็นค่าเดินทางและค่าใช้สอยสำหร้บผู้สอนศาสนา 

เป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สำหร้บเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 
เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรบใช้ในพระวิหารและงานประวติครอบคร้ว 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้ดพิมพนิตยสารของศาสนาจ้กร 
เป็นค่าใช้จ่ายในการออกอากาศผ่านดาวเทียม 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแปลและพิมพพระคมภีร 

3. แจกดินสอและกระดาษให้เด็กคนละหนึ่งชุดและให้พวกเขาเดินไปที่หน้าต่างหรือที่ที่สามารถ 
มองออกไปข้างนอกได้ ขอให้พวกเขาเขียนสิงท่ีพวกเขาเฟ้นในเวลาเพียง 2-3 นาทีน้ันให้มากท่ีสุด 
เท่าท่ีจะมากได้ เม่ึอเด็กกลบไปยงท่ีน่ังของเขาแล้วขอให้พวกเขาระบุช่ือสิงท่ีพวกเขาเฟ้น อธิบาย 
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทานทุกสิงให้กบเรา การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอ่ืน ๆ เป็นทางหน่ึง 
ที่แสดงถึงความรกและความซาบซึ้งที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์ 

4. เล่าเร่ืองท่ีประธานเอสรา แทฟท เป็นสันเคยเล่าไว้ด้งต่อไปน้ี และสนทนาถึงความจำเป็นท่ีด้อง 
มีศรทธาในการจ่ายส่วนสิบและพรที่มาจากการเชื่อฟังกฎ: 
"ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็นว้ยรุ่น ข้าพเจ้าได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดคุยก้นถึงเรื่องการเงินเพื่อเตรียม 
สัมภาษณ์ส่วนสิบในว้นรุ่งขึ้น คุณพ่อยงค้างหนี้ธนาคารอยู่ 25 ดอลล่าร ซึ่งถึงกำหนดที่จะต้อง 
ชำระในสัปดาห์นี้ ในการคิดคำนวณตวเลขสำหรบล่วนสิบ ท่านโายงค้างส่วนสิบอยู่อีก 25 
ดอลล่าร ท่านมีเครื่องมือสำเลียงฟาง (เคร่ืองมือท่ียกเศษฟางไปสุมไว้เป็นกองฟาง) ซึ่งท่านสร้าง 
ขึ้น ท่าน...พยายามที่จะขายม้นแต่ก็ขายยงไม่ได้ 
"ส่ิงท่ีท่านจำต้องทำคือ—[จ่าย] ให้ก้บธนาคาร แล้วค่อยจ่ายส่วนสิบ หรือจ่ายส่วนสิบก่อนแล้ว 
หวง'ว่า1จะสามารถ [จ่ายคืนธนาคารได้] ภายในสองสามว้น? หลงจากท่ีท่านได้ปรึกษาก้นใน 
เรื่องนี้และแน่นอนว่าได้สวดอ้อนวอนด้วยก้นก่อนที่จะเข้านอน ว้นต่อมาคุณฟอต่'ดสินใจไป 
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บทที่ 24 

สัมภาษณ์ส่วนสิบและจ่ายส่วนสิบฺที่ยงค้างอยู่ 25 ดอลล่าfนั้นและนี่จะทำให้ท่านเป็นคนที่ได้ 
จ่ายส่วนสิบเต็มส่วนในขณะที่ท่านควบม้ากลบบ้าน เพื่อนบ้านคนหนึ่งได้เรียกท่านและถาม 
ว่า จอรจ ผมได้ข่าวว่าคุณมีเคร่ืองลำเลียงฟางขายใช่ไหม คุณจะขายเท่าไรครบ?, 

"คุณพ่อตอบว่า^ยี่สิบห้าดอลล่าf เพ่ือนบ้านจึงพูดว่า * ผมย้งไม่เห็นของเลย แต่ผมทราบว่าคุณ 
ทำอย่างไร และแน่ใจว่าม้นจะต้องคุ้มค่าเงิน ยี่สิบห้าดอลล่ารอย่างแน่นอน อีกสักครู่ ผมจะ 
กลบไปบ้านและเขียนเช็คให้ ผมต้องการหนึ่งเครื่อง, นึ่คือบทเรียนที่ข้าพเจ้าจะไม่มีว้นลืม 
เลือน,, (The Teachings of Ezra Taft Benson, pp. 471-472) 

5. เล่าเร่ืองต่อไปน้ี: 
"เมื่อข้าพเจ้ามีอายุประมาณห้าหรือหกขวบ ข้าพเจ้านั่งที่โต๊ะอาหารกบครอบคร้วซึ่งมีสมาชิก 
หลายคน และฟังคนอื่นพูดคุยก้นเรื่องส่วนสิบ พวกเขาบอกข้าพเจ้าว่าส่วนสิบคือหน่ึงในสิบ 
ของรายได้ท้ังหมดท่ีเราหามาได้และเราจะถวายเงินน้ีแด่พระเจ้าเพราะเรารกพระองค 
"หลงจากรบประทานอาหารเส!จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าหยิบเงินจำนวนเล็กน้อยที่สะสมไว้ 
ออกมาและคำนวณว่าข้าพเจ้าค้างพระเจ้าอยู่เท่าใด ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องที่มีกลอนประดูอยู่ 
เพียงห้องเดียวในบ้านนั่นคือ—ห้องนา — และที่นั่นข้าพเจ้าได้คุกเข่าลงสวดอ้อนวอนที่ข้าง 
อ่างอาบนั้า พร้อมก้บหงายมีอท่ีมีเงินอยู่ 3-4 เหรียญข้ึน พูลขอพระเจ้าให้ร้บเหรียญเหล่านั้นไป— 
โดยม่ันใจว่าพระองค์จะทรงรบเอา ข้าพเจ้าพูลวิงวอนพระองค์เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่เงินก็ยงคง 
อยู่ในมือข้าพเจ้า ไม่มีเดกชายเล็ก ๆ คนใดจะเสึกว่าตนได้รบการปฏิเสธยิ่งไปกว่าข้าพเจ้า 
พระเจ้าทรงยอมรบส่วนสิบจากคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าและจากพ่ื ๆ ของข้าพเจ้าทุกคน แต่ 
ทำไมจึงไม่ทรงยอมรบจากข้าพเจ้า? เมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นจากการคุกเข่าข้าพเจ้ารู้สึกถึงความ 
ไม่มีค่าควรของตนเองจนกระท่ังไม่กล้าเล่าเร่ืองน้ีให้ใครฟัง มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบ 
"สองสามวนต่อมาที่ชั้นเรียนปฐมว้ย คุณครูปฐมวยเล่าว่าเธอรู้สึกประทบใจในการพูดถึงบางสิง 
บางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในบทเรียนข้าพเจ้านั่งประหลาดใจเมื่อเธอสอนถึงเรื่องการจ่ายส่วนสิบ 
แต่ท่ีข้าพเจ้าได้เรียนรู้น้ันสำค้ญย่ิงกว่าการจ่ายส่วนสิบคือ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงได้ยิน 
และทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงรกข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความสำค้ญ 
สำหรบพระองค์" (Ariel Ricks, "Coins for the Lord," Ensign 1 Dec. 1990, p. 47) 

6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "เพราะฉนได้รบมากมาย,, (เพลงสวด หน้า 105) 
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สรุป 
ประจกษพยานและ 
การท้าทาย 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานของท่านถึงความสำค้ญของการจ่ายส่วนสิบ เล่าความรู้สึกของท่านเก่ียวก้บ 
สิทธิพิเศษที่ได้จ่ายส่วนสิบอ้นเป็นวิธีแสดงออกถึงความกตญญต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดู-
คริสต เล่าหรือเชิญสมาชิกคนอ่ืนๆ ให้เล่าประสบการณ์ของตนเองในเร่ืองศร้ทธาท่ีมีต่อพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยสูซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายเม่ือท่านจ่ายส่วนสิบ 
แจกซองบริจาคที่มีใบเสร็จให้เด็ก ๆ คนละซองและท้าทายพวกเขาให้จ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ 
เม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขามีรายได้ 
แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา มาระโก 12:41-44 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนเตรียมพร้อมทางด้านจิตวิญญาณเพ่ือการเสดจมาคร้ังท่ีสองของพระ-
เยๅเคริสต์ 

การเตรยม 1. สืกษา มทธิว 25:1-13 และคำสอนและฟันธสัญญา 45:56-57, 63:53-54 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน 
แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร 
(ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร,, หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนได้มากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีร์ไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีร์ใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. แถบคำท่ีมีข้อความต่อไปน้ี: 

หญิงพรหมจารีสิบคน=สมาชิกของศาสนาจ้กร 
นํ้ามน=การเตรียมพร้อมทางวิญญาณ 
เจ้าบ่าวะะ,พระเยรุเคริสต์ 
การแต่งงาน=การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 

ค. รูปภาพ 7-25 การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 238; 62562) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

ขอให้เด็กคนหน่ึงสมมุติว่าช้ันเรียนกำลงจะเดินทางไปยงท่ีแห่งหน่ึง 

• เราต้องเตรียมอะไรบ้างในการเดินทาง? 

• เราควรนำอะไรติดต์วไปบ้าง? 
ให้พูดว่า "เรากำลงจะเดินทางและเราต้องเอา " ให้บอกรายการสิงของท่ีต้องการนำ 
ติดต้วไปด้วย ให้เด็ก ๆ พูดประโยคเดียวก้นนี้รวมทั้งสิงที่ท่านพูดและเพิ่มเติมสิงที่ต้องการนำไปด้วย 
ให้พูดต่อ ๆ ไปเช่นน้ีจนรอบช้ันเรียน โดยให้เด็กแต่ละคนพูดถึงสิงของที่คนอื่นพูดไปแล้วและรวม 
เอาสิงที่ตนเองต้องการเอาไปด้วยอีกหนึ่งอย่าง ให้เด็กมีโอกาสพูดคนละหนึ่งหรือสองรอบขึ้นอยู่ 
ก้บจำนวนเด็กในชั้นเรียนของท่าน หากจำเป็นท่านอาจช่วยบอกช่ือสิงของท่ีต้องนำไป 

ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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ชี้ให้เห็นว่าการเตรียมเป็นส่วนที่สำค้ญในชีวิตของเราในหลาย ๆ เร่ือง 
• อะไรบ้างท่ีเราต้องเตรียมนอกเหนือจากการเดินทาง? 
สนทนาสันๆ ถึงสิ่งที่เราเตรียมเมื่อเวลาไปโรงเรียน เตรียมอาหาร การสังสรรคในครอบคร้วเป็นต้น 
บอกเด็ก ๆ ว่าในบทเรียนนี้พวกเขาจะเรียนเวิธีเตรียมทางวิญญาณไว้เผื่อเหตุการณ์ที่พิเคษซึ่งจะ 
เกิดข้ึนในอนาคต 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ สอนเด็ก ๆ ถึงคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคน (มทธิว 25:1-13) (สำหรบคำแนะนำในการสอน 
เร่ืองราวจากพระค้มภีรให้ดู "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) บอกเด็ก ๆ ว่าพระเย6ฐทรงสอน 
ด้วยการอุปมาอุปม้ย โดยการใช้ว่ตคุหรือสถานการณ์ท่ีเราคุ้นเคย เพ่ือสอนความจริงทางวิญญาณ 
ที่ซ่อนอยู่พระองค์ทรงใช้อุปมาอุปมยเพื่อว่าคนที่เตมใจสืกษาจะเข้าใจความจริงได้ (ดู ม้ทธิว 13: 
10-17) ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าคำอุปมานี้เปรียบเหมือนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยสูคริสต์ 
อ้นเป็นเวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาปกครองโลกนี้ในช่วงระยะเวลามิลเลเนียม เปรียบได้ 
ก้บเจ้าบ่าวเดินทางไปงานแต่งงาน 
อธิบายว่าคำอุปมาเรื ่องหญิงพรหมจารีนี ้มีพื ้นฐานมาจากประเพณีการแต่งงานของชาวยิว 
โบราณ เจ้าบ่าวและเพ่ือนจะแห่เจ้าสาวจากบ้านของเธอไปยงบ้านของเจ้าบ่าว เพ่ือนของเจ้าสาว 
จะมารออยู่ตามทางเพื่อขอร่วมเดินทางไปด้วย เมื่อทั้งหมดมาถึงบ้านเจ้าบ่าวก็จะเข้าไปในงาน 
แต่งงาน งานแต่งงานนี้ปกติจะประกอบพิธีในตอนเย็น ด้งนั้นผู้ที่รอเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้อง 
ถือตะเกียงติดต้วไปด้วย 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีร์ดีข้ึน แสดงแถบคำและ 

รูปภาพเมื่อเห็นสมควร 
• หญิงพรหมจารีสิบคนหมายถึงใคร? (มทธิว 25:1) เจ้าบ่าวหมายถึงใคร? (พระเยสูคริสต์) 
• เราจะทราบได้อย่างไรว่าหญิงพรหมจารีทั้งสิบคนเชื่อในพระเยสูคริสต์? (มทธิว 25:6-7 พวกเขา 

"ออกมารบ,, เจ้าบ่าวและรอคอย) เราจะแสดงว่าเราเช่ือในพระเยสูอย่างไร? 
• ทำไมหญิงพรหมจารีห้าคนจึงเป็นคนโง่เขลา? (ม้ทธิว 25:3) ทำไมหญิงพรหมจารีห้าคนจึงเป็นคน 

ฉลาด? (ม'ทธิว 25:4) 

• เกิดอะไรข้ึนเม่ือเจ้าบ่าวมาถึง? (มทธิว 25:6-8) ห,yคิดว่าทำไมหญิงพรหมจารีท่ีโง่เขลาห้าคน 
จึงไม่เตรียมตว? หใ5}คิดว่าเราจะเตรียมตวอย่างไรเม่ือพระเยสูเสด็จมาอีกคร้ัง? 

• หใ^คิดว่าทำไมหญิงพรหมจารีห้าคนท่ีฉลาดน้ันจึงไม่แบ่งใ!!นน้ํามน? (มทธิว 25:9) ทำไมพวกเธอ 
จึงไม่สามารถให้นํ้าม่นของตนกบคนอื่นได้? อธิบายรูปร่างตะเกียงของชาวยิวปากตะเกียง 
ด้านนอกที่ม้วนเข้าข้างในทำให้ไม่สะดวกก้บการรินนามนใส่ตะเกียงอื่นได้ (ดู รูปภาพที่ 
ด้านหลงบทเรียน) ในคำอุปมา นํ้าม้นในตะเกียงของหญิงพรหมจารีที่ฉลาดหมายถึงการดำเนิน 
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บทที่ า 1 

ชีวิตอย่างชอบธรรมและเชื่อฟังเราต่างก็เติมตะเกียงของตนเอง ซึ่งหมายถึงชีวิตของเราเอง 
ด้วยการเชื่อฟังและดำเนินชีวิตในความชอบธรรม พรของพระบิดาบนสวรรค์ที่ประทานให้เรา 
สำพบการกระทำที่ชอบธรรมจะไม,สามารถถ่ายเทไป^ผู้ที่ไม่เชื่อฟังได้ 

• เกิดอะไรขึ้นก้บหญิงพรหมจารีอีกห้าคนที่ไม่ได้เตรียมต้ว? (มทธิว 25:10-12) เกิดอะไรขึ้นก้บหญิง 
พรหมจารีห้าคนที่เตรียมต้ว? ทำไมจึงสำคญสำหรบเราที่จะเตรียมตวเสียเดี๋ยวนี้สำหรบ 
การเสดจมาคร้ังท่ีสอง? เราจะเติม,นามนให้กบตะเกียงของเราได้อย่างไร? 

อ่านคำอ้างอิงของเอ็ลเดอร บรูซ อาร. แมคคองกี: "ในฐานะที่เราเป็นป๋จเจกชน เราเตรียมต้วเพื่อ 
พบกบพระผู้เป็นเจ้าของเราโดยการรกษาพระบญญติของพระองค์และดำเนินชีวิตตามกฎของ 
พระองค์...พระกิตติคุณในความสมบุรณ์แห่งนิรนดร ได้รบการฟืนฟูขึ้นให้เหมือนกบในสม้ยโบรๆณ 
บดนี้มีอยู่ที ่นี ่แล้วเพื่อเตรียมผู้คนสำหร้บการเสด็จมาครั้งที่สองของบุตรมนุษย" (The Millennial 
Messiah, p. 572) 

ให้เด็ก ๆ อ่านมทธิว 24:36 และ 25:13 อธิบายว่า เช่นเดียวกบที่หญิงพรหมจารีทั้งสิบคนที่ไม่ทราบ 
เวลาที่แน่นอนว่าเจ้าบ่าวจะมาเมื่อใด เราเองก็ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนว่าพระเยเจะเสด็จมาเมื่อใด 
• จะเป็นอย่างไรเม่ือพระเยชุคริสต์เสด็จมา? (ค.พ. 45:56-57; 63:53-54) มีพรอะไรที่เก็บสะสมไว้เพื่อ 

ผู้ที่เตรียมพร้อมทางวิญญาณ? (ค.พ. 38:30) 
ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมที่ 2 เพื่อเป็นการทบทวนและประยุกตํใช้ก้บบทเรียนนี้ 

กิจกรรม 

เสร ิม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. สนทนาสั้นๆ ถึงรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยชุคริสต์: 

เมื่อพระเยเทรงละจากอ้ครสาวกสิบสองที่เยรูซาเล็ม เทพได้บอกพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จ 
กลบมาอีกเป็นคร้ังท่ีสอง (กิจการ า :9-11) 
พระบิดาบนสวรรค์เพียงพระองค์เดียวเท่าน้ันท่ีทรงทราบถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (มทธิๆ 24:36) 
พระเยชุจะทรงเสด็จมาในอำนาจและรศมีภาพเพ่ือปกครองโลกน้ีเป็นเวลาหน่ึงพนปี (ค.พ. 29:11) 
เราต้องเตรียมต้วสำหรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (ค.พ. 33:17-18) 

ผู้ชอบธรรมที่เตรียมพร้อมสำหรบการเสด็จมาครั้งที่สองจะได้อยู่ก้บพระองคไนว้นอนยิ่งใหญ่ 
และจะอยู่ในท่ีประท้บของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุตลอดไป (ค.พ. 76:62-63) 

2. แจกสำเนาภาพตะเกียงให้เด็กคนละแผ่นเม่ือจบบทเรียน หรือวาดรูปตะเกียงบนกระดานให้เด็ก ๆ 
เขียนสิงต่าง ๆ ซึ่งจะเติมตะเกียงทางจิตวิญญาณของพวกเขาลงบนตะเกียงหรือบอกให้ท่านเขียน 
แทนบนกระดาน (ซ่ึงอาจได้แก่ การแสดงประจกษพยาน การเรียนรู้พระกิตติคุณ การรับใช้ผู้อื่น 
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การจ่ายส่วนสิบ การดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ้สถิตอยู่ด้วย การสวด-
อ้อนวอน การทำหน้าท่ีท่ีได้ร้บการเรียกให้สมใJรณ์ เป็นด้น) ช่วยพวกเขาให้ตระหนกว่านี่คือ 
สิงที่พวกเขาแต่ละคนต้องมีหรีอด้องทำเพื่อคงนามนในตะเกียงของตนไว้เช่นเดียวก้บหญิง 
พรหมจารีท่ีฉลาดท้ังห้าคนน้ันได้กระทำ 
เปรียบเทียบสิ่งที่เด็ก ๆ เขียนไว้บนตะเกียงของพวกเขากบแนวความคิดของประธานสเป็นเชอร 
ด้บเบิลยู. คิมบ้ลล์: ในชีวิตของเรานํ้ามนแห่งการเตรียมพร้อมค่อย ๆ สะสมเพ่ิมพูนข้ึนทีละหยด 
ทีละหยดในการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม การเข้าร่วมประชุมพิธีสืลระลึกเป็นการเพิ่มนํ้าม้น 
ให้กบตะเกียงของเราทีละหยดทีละหยดนานหลายปี การอดอาหาร การสวดอ้อนวอนเป็นครอบคร้ว 
การสอนประจำบ้าน การควบคุมความต้องการทางร่างกาย การสอนพระกิตติคุณ การสืกษา 
พระค้มภีร—แต่ละอย่างเป็นการแสดงออกถึงการอุทิศตนและการเช่ือฟังซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมน้ัาม้น 
ทีละหยดสะสมไว้ในตะเกียงของเราการกระทำอ้นเป็นความเมตตากรุณา การบริจาคเงินและ 
จ่ายส่วนสิบ การร้กษาพรหมจรรย์ทั้งความคิดและการกระทำ การแต่งงานในฟันธสัญญา 
แห่งนิร้นดร—สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นการเติมนํ้ามนที่สำคญซึ่งเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเราก็จะมีนั้ามน 
พอท่ีจะเติมตะเกียงอ้นริบหร่ีของ เราได้" (Faith Precedes the Miracle, p.256) 

ให้สนทนาถึงวิธีเติมน้ัามนให้กบตะเกียงของเราในส่วนท่ีเด็ก ๆ ยงไม่ได้กล่าวถึง และให้เด็ก ๆ เขียน 
สิ่งนั้นเพิ่มไว้ในรายการของพวกเขาหากต้องการ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาจะผดผ่อนส่ิง 
เหล่าน้ีไปจนถึงเวลาท่ีพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาน้ันไม่ได้ 

3. อ่านข้อความที่ยกมาของประธานสเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบลล์ต่อไปนี้: "หญิงพรหมจารีสิบคน 
เป็นคนแห่งอาณาจ้กรและมีสิทธิทุกประการท่ีจะได้ร้บพร—แต่ห้าคนไม่ระม้ดระว้งท้ังไม่เตรียมพร้อม 
สำหรบว้นยิ่งใหญ่ที่จะมาถึง พวกเธอไม่พร้อมเพราะไม่ได้ร้กษาพระบญญ่ติท้ังหมด พวกเธอเลึก 
เสียดายอย่างยิ่งที่ไม่สามารถเข้าไปในงานแต่งงานได้—ผู้ที่เหมือนกบพวกเธอในปัจจุบ้นนี้ 
[สมาชิกผู้ท่ีไม่ได้เตรียมต้วให้พร้อม]ก็จะเสีก เสียดาย เช่นกน,, (The Miracle of Forgiveness, p. 8) 

4. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "คราพระเสด็จมา" (เพลงสำหรบเด็ก หน้า 44) หลงจากร้องเพลงเสร็จ 
ขอให้เด็ก ๆ นึกภาพว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเยดูตร้สกบพวกเขาว่า "เจ้าร้บใช้เราดี จงมา^ 
อ้อม แขนของ เรา และฟักผ่อนกบ เรา " 

สรุป 
ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กใ^ยานถึงความสำคญของการเตรียมสำหร้บการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยดูคริสต์ 
โดยการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม บอกเด็ก ๆ ว่าสิ่งนี้สำคญเพียงใดสำหร้บท่านที่จะมีค่าควรได้ 
เข้าร่วมในเหตุการณ์อ้นย่ิงใหญ่น้ัน 

แนะนำให้เด็ก ๆ คืกษา มทธิ'ว 25:1-13 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ 25 
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อุปมาเรึ่องเงินตะลันต์ 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้มีความปรารถนาท่ีจะใช้พรสวรรค์ของตนเพ่ือประโยชนของผู้อ่ืนและตนเอง 

การเตรยม 1. ศึกษา มทธิ1ว 25:14-30 และคำสอนและพนธสัญญา 60:2-3, 82-3 ร่วมกบการสวดอ้อนวอนแล้ว 
ศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรึ่องราวจากพระค์มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การ 
เตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีร!บเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษแผ่นเล็ก ๆ หลาย ๆ แผ่นเขียนพรสวรรค์ลงไปบนนั้นอย่างละอย่าง เช่น "ห,yมี 

พรสวรรค์!นการเป็นน้กเล่นไวโอลินที่ดี" "ห,yมีพรสวรรค์!นการผูกมิตร" "ห,yมีพรสวรรค์!น 
การเป็นผู้พูดที่ดี" "หนูมีพรสวรรค์ในการเป็นน์กกีฬาฟุตบอล" "หนูมีพรสวรรค์!นการสร้าง 
สันติ" "หนูมีพรสวรรค์!นการเป็นผู้นำที่ดี" "หนูมีพรสวรรค์!นการเป็นผู้สอนศาสนาที่ดี,, 
"หนูมีพรสวรรค์!นการทำให้คนอื่นมีความสุข" เป็นด้น ก่อนที่เด็ก ๆ จะเข้ามาในช้ันเรียนให้ 
พบกระดาษเหล่านี้และติดไว้รอบ ๆ ห้องเรียนให้เด็ก ๆ มองเฟ้นได้ง่าย อย่าช้ีช้ดลงไปว่า 
พรสวรรค์แต่ละอย่างน้ันเป็นของเด็กคนใดคนหน่ึง 

26 

ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระด้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราว1จากพระค์มภีร 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

บอกเด็ก ๆ ว่ามีข่าวสารพิเศษสำหรบพวกเขาช่อนอยู่รอบ ๆ ห้องนี้ ขอให้เด็ก ๆ ค้นหาข่าวสารนั้น 
และอ่านออกเสิยงจากนั้นขอให้เด็กบอกว่าเขาหรือเธอสามารถทำอะไรบ้างเพื่อพฒนาพรสวรรค์ 
ของตนให้เด็กผสัดกนตอบและกระด้นให้คนอื่น ๆ ในชั้นเรียนคิดถึงวิธีที่ตนจะแกฝนพรสวรรค์ 
แต่ละอย่าง อธิบายว่าบทเรียนน้ีจะสอนให้พวกเขาเฟ้นความสำค์ญของการพฒนาพรสวรรค์ 
ทบทวนคำจำก้ดความของคำว่า อุปมาอุปม้ยจากบทที่ 25 สอนเรื่องอุปมาเรื่องเงินตะสันต!น 
มทธิ'ว 25:14-30 (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร ดู "การสอนจากพระค้มภีร,* 
หน้า viii) ในคำอุปมา ตะสันต์(Talents) หมายถึงเงินเหรียญ แต่สำห!บ เราพรสวรรค์(Talents) หมายถึง 
ความสามารถที่เราพฒนาขึ้นเพื่อเป็นพรและช่วยเหลือผู้อื่น (Talents ในพระค์มภีfหมายถึงเงิน 
ชนิดหน่ึงซ่ึงมีค่าเพียงเล็กน้อย Talents ความหมายโดยท่ัวไปหมายถึงพรสวรรค์) 
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บทสนทนาและ ศกษาคำถามและข้อพระคมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีในขณะท่ีท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามที่ท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีfดีขึ้น 

• ทำไมพระอาจารย์จึงให้เงินตะลนต์ก้บผู้ร้บใช้แต่ละคนไม่เท่าก้น? (มทธิว 25:15) พรสวรรค 
ของห,yแตกต่างจากพรสวรรค์ของเพื่อน ๆ อย่างไร? และแตกต่างจากพรสวรรค์ของสมาชิก 
คนอื่น ๆ ในครอบคร้วอย่างไร? ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จึงประทานพรสวรรค์แก่เราแต่ละคน 
แตกต่างก้น? (ค.พ. 46:12) เราจะแสดงความกตญญต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรสวรรค์ท่ี 
พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระองค์ประทานให้เราได้อย่างไร? (ค.พ. 46:11) 

• ผู้ร้บใช้ที่ได้ร้บเงินตะล้นต์ห้าเหรียญและคนที่ได้รบสองเหรียญทำอะไรก้บเงินที่ได้รบ? (มทธิว 
25:16-17) ห,yคิดว่าพวกเขาสามารถทำให้เงินเพ่ิมพูนข้ึนเป็นสองเท่าไหม? งานห,นกเป็นพรสำหรบ 
เราอย่างไร? 

• ผู้รบใช้ที่ได้ร้บเงินตะล้นต์หนึ่งเหรียญทำอะไรก้บเงินที่ได้รบ? (มทธิว 25:18) ทำไมห,yจึงคิดว่า 
เขาทำสิงน้ัน? (มทธิว 25:24-25) หใ^คิดว่าทำไมบางคนจึงไม่พฒนาพรสวรรค์ของตน? จะเกิด 
อะไรข้ึนก้บพรสวรรค์ของคนท่ีไม่ทำอะไรก้บพรสวรรค์ของตน? 

• เมื่อพระอาจารย์กล้บมาและขอให้ผู้ร้บใช้รายงานต่อพระองค์ พระองค์ตร้สอะไรก้บผู้รบใช้ที่ 
ได้รบเงินห้าตะล้นต์? (มทธิว 25:21) พระองค์ตร้สอะไรก้บผู้รบใช้ท่ีได้ร้บเงินสองตะล้นต์? (มทธิว 
25:23) การทำงานหนกเพ่ือพฒนาพรสวรรค์เป็นพรก้บเราอย่างไร? ห,yได้รบพรจากพรสวรรค์หรือ 
ความสามารถของผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง? 

• ทำไมพระอาจารย^งให้รางวลผู้ร้บใช้ที่ได้ร้บเงินห้าตะล้นต์และผู้รบใช้ที่ได้รบเงินสองตะล้นต 
เหมือนก้น? (มทธิว 25:21, 23) 

• พระอาจารย์ตร้สอะไรก้บผู้ร้บใช้ที่ได้รบเงินหนึ่งตะล้นต์? (มทธิว 25:26-27) ทำไมพระอาจารย์ 
จึงกริ้วผู้รบใช้คนนี้? พระองค์ทรงลงโทษการท่ีเขาช่อนพรสวรรค์ไว้อย่างไร? (มทธิว 25:28, 30) 
ทำไมการใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของเราจึงสำค้ญยิ่งกว่าการมีพรสวรรค์มากมาย 
หลายอย่างหรือสำคัญย่ิงกว่าประเภทของพรสวรรค์ท่ีได้ร้บ? 

• หyคิดว่าทำไมพระอาจารย์จึงประทานเงินหนึ่งตะล้นตํให้ก้บผู้ร้บใช้ที่มีสิบตะล้นต? การกระทำ 
เช่นน้ียุติธรรมหรือไม่? ทำไม? อธิบายว่า ยิ่งเราใช้พรสวรรค์ของเรามากเท่าใด พรสวรรค์ของ 
เราก็จะย่ิงพฒนาข้ึน หากเราไม่ทำอะไรก้บพรสวรรค์ของเรา เราจะสูญเสียพรสวรรค์เหล่าน้ันไป 
(ดู ม้ทธิว 25:29; ค.พ. 60:2-3) ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่า ผู้คนที่ดูเหมีอนมีพรสวรรค์เพียงเล็กน้อย 
จะได้รบพรทุกประการหากพวกเขาใช้พรสวรรค์ของพวกเขาอย่างเต็มที่ 

• หใ^คิดว่าทำไมพระเยเจึงพยายามสอนเราโดยการเล่าอุปมาเรื่องเงินตะล้นต์? ช่วยเด็ก ๆ ให้ 
เข้าใจว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ ความสามารถ และโอกาสให้เรา (เช่นการเป็นสมาชิกใน 
ศาสนาจกร) พระองค์ทรงคาดหวงให้เราใช้สิ่งทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและเพื่อรบใช้ 
ผู้อื่น พระองค์ทรงต้องการให้เราแสดงความกตญญโดยการพฒนาพรสวรรค์ของเราด้วย 
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• ในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรน้ีพระเจ้าทรงคาดหวงอะไรจากเราอีก? (ค.พ. 82:3) 
• ผู้คนแสดงพรสวรรค์ของพวกเขาอย่างไรในศาสนาจ้กร? การยอมรบความร้บผิดชอบและงาน 

ที่มอบหมายให้ในศาสนาจ้กรช่วยเพิ่มพูนพรสวรรค์ของเราอย่างไร? (ดูกิจกรรมเสริมท่ี 5) 
• เราจะต้องรายงานกบใครเมื่อใดถึงสิงที่เราได้ทำเกี่ยวก้บของประทานและพรสวรรค์ที่เราได้ร้บ? 

ห,น}ต้องการรายงานอะไรบ้าง? หใ3}จะรู้สีกอย่างไรหากพระเจ้าตร้สกบห,yว่า "ดีแล้วเจ้าเป็นทาสดี 
และสัตย*ซ่ือ,, (มทธิว 25:21) 

กิจกรรม 
เสร ิม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
า . ขอให้เด็ก ๆ บอกพรสวรรค์มากเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถคิดได้ เขียนรายการพรสวรรค์ท่ีเด็ก ๆ 

บอกบนกระดาน กระต้นพวกเขาให้รวมถึงลกษณะนิสัยและบุคลิกด้วยเช่น การเป็นผู้ฟังท่ีดี 
การรกผู้อื่น การเป็นคนร่าเริง เป็นต้น 

2. แจกดินสอและกระดาษให้เด็ก ๆ คนละชุดและขอให้พวกเขาเขียนรายการพรสวรรค์ของ 
พวกเขาเองบอกพวกเขาว่าอย่าให้คนอื่น ๆ ในช้ันเรียนเห็นรายการท่ีตนเขียน แล้วขอให้เด็ก ๆ 
ในชั้นเรียนบอกพรสวรรค์ของเด็กคนอื่น ๆ ในช้ันโดยเรียกช่ือทีละคนขณะท่ีมีการระบุพรสวรรค์ 
ของเด็กแต่ละคนให้แนะนำเด็กคนที่ถูกระบุว่ามีพรสวรรค์นั้น ๅ เขียนรายการพรสวรรค์ท่ีคนอ่ืน 
บอกว่าตพีเพิ่มไว้ในรายการของตนด้วยหากย้งไม่ได้เขียนไว้ตั้งแต่แรก แล้วถามคำถามต่อไปน้ี: 

• ถ้าสมาชิกในชั้นเรียนบอกว่าหใ5}มีพรสวรรค์บางอย่างที่ห,น}ไม่ได้เขียนลงไว้ในกระดาษตั้งแต่ 
แรก ห,yจะพฒนาพรสวรรค์เหล่าน้ันอย่างไร? 

• ถ้าสมาชิกในชั้นเรียนไม่ได้บอกว่าห,1}มีพรสวรรค์อย่างที่ห\}เขียนไว้ในกระดาษ ห,yจะพฒนา 
พรสวรรค์น้ัน ๆ อย่างไร? 

ท้าทายเด็กแต่ละคนให้เลือกพรสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งของตนแล้วต้ดสินใจว่าจะพฒนา 
พรสวรรคไiนต่อไปอย่างไรหรือใช้พรสวรรค์น้ันอย่างไรในระหว่างสัปดาห์หน้า 

3. เล่าเร่ืองเก่ียวกบประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท: 
"เมื่อข้าพเจ้าเข้าร่วมกบสโมสรเบสบอลล เด็กชายท่ีอยู่ในว้ยรุ่นราวคราวเดียวกบข้าพเจ้าและ 
คนท่ีอายุมากกว่าข้าพเจ้าเลกน้อยได้เล่นให้กบกลุ่มท่ีเถ้าสายหน่ึง [กลุ่มท่ีมีผู้เล่นท่ีดีท่ีสุด] และ 
คนที่อายุน้อยกว่าข้าพเจ้าก็เล่นให้กบกลุ่มที่สอง และคนที่อายุน้อยลงไปอีกก็เล่นให้กบกลุ่ม 
ที่สาม ข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มนี้ เหตุผลหน่ึงท่ีข้าพเจ้าได้อยู่ในกลุ่มน้ีเพราะข้าพเจ้าไม่สามารถขว้าง 
ลูกบอลล์จากฐานด้านหนึ่งไปยงฐานอีกด้านหนึ่งได้ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือข้าพเจ้าขาดความ 
แข็งแรงทางด้านสรืระจนไม่อาจวิ่งและตีลูกบอลล์ได้ดีขนาดนั้น เม่ือข้าพเจ้าคว้าลูกบอลล็ได้ 
พวกเด็กผู้ชายมกจะพากนร้องตะโกนว่า "ขว้างสิ! เจ้าขี้ขลาด!,, 
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"เพื่อน ๆ ในว้ยเด็กของข้าพเจ้าจึงมีเร่ืองสนุกสนานล้อเลียนข้าพเจ้าอยู่บ่อย ๆ จนทำให้ข้าพเจ้า 
ตั้งปณิธาณไว้ว่า ข้าพเจ้าจะต้องเล่นเบสบอลล์ให้ถึงกลุ่มเก้าให้ได้และต้องชนะการแข่งข้นชิง 
แชมป้ของเขตยูท่าหให้จงได้ 
"...ข้าพเจ้าเก็บออมเงินไว้ใช้ลงทุนในเบสบอลล้ ข้าพเจ้าใช้เวลาเป็นชั่วโมง ชั่วโมงในการขว้าง 
ลูกบอลล็ใล่ยุ้งข้าวของอธิการเอ็ดวิน ดี. วูลเลย. ...บ่อยคร้ังท่ีแขนของข้าพเจ้าปวดมากจนข้าพเจ้า 
แทบนอนไม่หลบ แต่ข้าพเจ้าก็ย้งคงtเกต่อไปและในท่ีสุดก็ประสบความสำเร็จในการเข้าไปอยู่ 
ในกลุ่มเก้า สายท่ีสอง ของสโมสรของเรา ต่อมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในสโมสรที่ดีกว่าและในที่สุด 
ได้เล่นในกลุ่มเก้าซ่ึงได้ร้บช้ยชนะในการแข่งข้นชิงแชมป้ของเขต" (Gospel Standard, pp. 342-43) 

4. ข้อความที่ยกมาต่อไปนี้เป็นคำกล่าวของประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ท่ีท่านชอบกล่าวถึงมาก ให้ 
สนทนาถึงความหมายของข้อความน้ีก้บเด็ก ๆ และกระด้นพวกเขาให้ท่องจำ 
"สิงที่เราทำอย่างสมํ่าเสมอจะง่ายขึ้นต่อเรา ไม่ใช่ธรรมชาติของสิงน้ันเปล่ียนแปลง แต่พล้งของ 
เราในการทำสิงนั้นได้เพิ่มขึ้น" (Gospel Standard, p. 355) 

5. ขอให้เด็ก ๆ คิดถึงความร้บผิดชอบที่ผู้คนได้ให้ก้บศาสนาจ้กร แจกกระดาษและดินสอให้ 
พวกเขาเขียนความรบผิดชอบและหน้าท่ีท่ีได้ร้บมอบหมาย (เด็กแต่ละคนสามารถเขียนได้มาก 
กว่าหน่ึงอย่าง) ให้พวกเขาเอากระดาษใล่ไว้ในกล่องหรือโถ แล้วขอให้พวกเขาผล้ดก้นมาหยิบ 
กระดาษออกจากกล่องแล้วทุเดถึงพรสวรรค์ที่พวกเขาอาจพฒนาได้โดยการทำตามหน้าที่ที่ได้ 
รบมอบหมายหรือความร้บผิดชอบนั้น เขียนรายการพรสวรรค์ที่กล่าวถึงบนกระดานเพื่อดูว่า 
เด็ก ๆ สามารถบอกถึงพรสวรรค์ท่ีแตกต่างก้นได้มากน้อยเพียงใด 

6. ร้องหรือทุ)ดเนื้อเพลง T m Thankful to Be Me" (Children's Songbook, p. 11) 

สรป 
ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานถึงความสุขที่ได้ร้บเมื่อเราใข้พรสวรรค์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เราเพื่อ 
ประโยช,นของเราเองและของคนอื่น บอกเด็ก ๆ ว่าท่านต้องการเสีกถึงความปีติยินดีต่อการได้ 
กล้บไปอยู่ก้บพระบิดาบนสวรรค์มากเพียงใดในฐานะผู้ที่ใช้พรสวรรค์Iนทางที่ถูกต้อง 
แนะนำเด็ก ๆ ให้สืกษา ม้ทธิว 25:14-30 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
หมายเหตุ: ในกิจกรรมเสริมสำหรบบทเรียนท่ี 27 จำเป็นต้องเชิญสมาชิกในฝ่ายประธานสมาคม 
สงเคราะห์หรืออธิการมาทุเดให้เด็ก ๆ ฟังถึงเรื่องการให้การรบใช้อย่างใจบุญของสมาคมสงเคราะห์ 
หากท่านต้องการใช้กิจกรรมน้ีให้เชิญบุคคลด้งกล่าวไว้แต่เน่ิน ๆ และอธิบายว่าท่านต้องการให้เขา 
หรือเธอทุเดให้เด็ก ๆ ฟังถึงเรื่องอะไร 
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27 อุปมาเรึ่องแกะกับแพะ 

จุดประสงค์ เพ่ือสอนเด็ก ๆ ว่าการรบใช้ผู้อื่นช่วยเตรียมเราให้พร้อมเมื่อเวลาที่พระเย^คริสต์จะทรงพิพากษาเรา 

การเตรยม า. สืกษา มทธิ'ว 25:31-46 ร่วมกบการสวดอ้อนวอนแล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เร่ืองราวจากพระคัมภีร์ให้กบเด็ก ๆ อยางไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ 
"การสอนจากพระคัมภีร์,, หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: ยากอบ 2:17-19 โมไซยา 4:16, 26; และคำสอนและพนธสัญญา 104:17-18 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน้ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคัมภีร์ไบเบิล หรือพระคัริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-26 การพิพากษาคร้ังสุดท้าย (จิตรกรรมฝาผน้งพระวิหารวอชิงต้น) และรูปภาพ 

7-25 การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 238; 62562) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

เชิญเด็ก ๆ เล่าให้ช้ันเรียนฟังว่าพวกเขาได้ทำอะไรบ้างในระหว่างสัปดาห์ท่ีผ่านมาอ้นเป็นการพฒนา 
หรือแบ่งปันพรสวรรค์ 

อ่านเรื่องราวของสถานการณ์ต่อไปนี้หรือที่คล้ายคลึงกนนี้ให้เด็กฟัง (ใช้สถานการณ์ที่อยู่ใน 
ประสบการณ์ของเด็ก )ๆ ถามพวกเขาว่าพวกเขาควรทำอะไรหาก: 

พวกเขาเห็นเด็กท่ีเล็กกว่ากระหาย•นาแต่เปิดก๊อกน้ําไม่ถึง 
พวกเขารู้จ้กเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มาโบสถ์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ 
พวกเขารู้จ้กบางคนท่ีไม่มีอาหารเพียงพอท่ีจะรบประทาน 
พวกเขาเห็นบางคนไม่มีเสือผ้าท่ีอบอุ่นสวมใส่ และอากาศก็หนาว 
พวกเขารู้จ้กบางคนซึ่งต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานเพราะเจ็บปวยหรือพิการ 

• พระเยดูทรงต้องการให้หใ5}ทำอะไร? ทำไมห,yจึงคิดว่าห,yควรจะช่วยผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้? 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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บทที่ า 1 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยฺกต็ใช้ 

เตือนเด็ก ๆ ว่าในบทเรียนสองบทที่ผ่านมาพวกเขาได้เรียนแรื่องราวอุปมาอุปมยสองเรื่องที่พระเยซู 
ทรงใช้เพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกบการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ บทเรียนน้ีจะสอนอุปมาเร่ืองท่ีสาม 
ซึ่งอยู่ในมทธิวบทที่ 25 เรื่องอุปมาทั้งสามเรื่องนี้สอนเราถึงวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อการเสด็จมา 
ครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์และเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาเรา วิธีเตรียมต้วที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็ 
คือการรบใช้ผู้อื่น 

เร่ืองราว'จากพระค์มภีร แสดงรูปภาพ การพิพากษาครั้งสุดท้ายและการเสด็จมาครั้งที่สองในเวลาที่เห็นสมควรเมื่อ 
ท่านสอนเรื่องอุปมาของแกะและแพะในมทธิว 25:31-46 (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราว 
จากพระค์มภีf ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า viii) 
คืกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
ข้อพระค์มภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ดีข้ึน 
• ห,yคิดว่าจะเป็นอย่างไรเม่ือพระเยซูเสด็จมาอีกคร้ัง? 
• พระเยซูทรงสอนว่าในการเสด็จมาของพระองค์ พระองค์จะทรงแยกเชื้อชาติต่าง ๆ ด้งเช่น 

ผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะของเขาออกจากฝูงแพะ (มทธิว 25:32) ในคำอุปมา แกะหมายถึงใคร? 
(มทธิว 25:33-36) ฝูงแพะหมายถึงใคร? (มทธิว 25:33, 41-43) ทำไมพระเยซูจึงทรงแยกแกะออกจาก 
ฝูงแพะ? อะไรคือความแตกต่างท่ีเห็นได้ช้ดระหว่างแกะกบแพะ? 

• พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า ผู้ที่อยู่ทางขวาพระหัตถ์ของพระองค์คือ 
ผู้ที่'ได้เลี้ยงดู ให้เครื่องนุ่งห่ม และกระทำสิ่งอื่น ๆ ให้พระองค์? (มทธิว 25:37-40) ใครคือ 
"ผู้เล็กน้อยที่สุดในบรรดาพี,น้อง,? 

• ผู้ชอบธรรมจะให้การรับใช้แบบใด? (มทธิว 25:35-37) เราได้รับการเตือนให้ทำส่ิงใดเพ่ือจะได้รับ 
การน้บเข้าในฝูงแกะของพระเจ้า? ช่วยเด็ก ๆ ให้คิดถึงวิธีท่ีพวกเขาสามารถทำได้ในการรับใช้ 
เล่าถึงตวอย่างของการรับใช้ที่ท่านเคยเห็น และเชิญเด็ก ๆ ให้เล่าถึงตวอย่างของการรับใช้ท่ี 
พวกเขาเคยเห็น 

• เราจะได้รับรางว้ลอะไรหากเรารับใช้ผู้อ่ืน? (ม้ทธิว 25:34, 46) จะเกิดอะไรข้ึนก้บผู้ท่ีไม่ได้รับใช้ผู้อ่ืน? 
(มทธิว 25:41, 46) 

• เราควรรับใช้ใคร? เราเจ้กใครบ้างท่ีเราสามารถช่วยเหลือด้วยการรับใช้? (มทธิว 25:40; ด ูโมไซยา 
4:16 ด้วย) (ดูกิจกรรมเสริมท่ี 1) 

• พระเยซูทรงรับใช้ผู้อื่นอย่างไร? (ทบทวนเรื่องราวจากพระคัมภีร์บางเรื่องที่เกี่ยวก้บการรักษา 
คนปวยการให้พรเด็กๆ การเล้ียงอาหารฝูงชน5,000 คนของพระเยซู และเรื่องอื่นๆอีก เน้นถึง 
ความรักของพระเยซูท่ีทรงแสดงต่อผู้คนเม่ือพระองค์ทรงกระทำส่ิงเหล่าน้ี) ตวอย่างของพระองค์ 
ในการรับใช้ผ้อ่ืนช่วยท่านได้อย่างไร? 
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• เราสามารถเป็นพรให้ก้บยู้อ่ืนโดยการรบใช้ได้อย่างไร? การร้บใช้ผู้อ่ืนเป็นพรให้ก้บห,yอย่างไร? 
การร้บใช้ผู้อ่ืนทำให้หใ4สีกอย่างไร? ห,yรู้สีกอย่างไรก้บผู้ท่ีห,yร้บใช้? 

ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมที่ 4 เพ่ือกระตุ้นเด็ก ๆ ให้ประยุกต์บทเรียนน้ีในชีวิตของพวกเขา 

กิจกรรม 
เสร ิม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพื่อทบทวน สรุป หรือท้าทาย 

1. เล่าและสนทนาเร่ืองต่อไปน้ีก้บเด็ก ๆ : 
"ข้าพเจ้ามีเรื่องที่อยู่ในความทรงจำมากมายในว้ยเด็ก การได้ร่วมรบประทานอาหารเยนใน 
วนอาทิตย์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าจำได้ ในว้ยเด็กพวกเราจะรู้สึกหิวมากอยู่ตลอดเวลาและ 
จะนั่งรอที่โต๊ะอาหารอย่างกระวนกระวายก้บกลิ่นอ้นหอมหวนของเนี้อย่างที่อบอวลไปพั้ห้อง 

คุณแม่จะบอกข้าพเจ้าว่า 4ทอมมี ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก้น ขอให้ลูกเอาอาหารท่ีแม่ 
ทำจานหนึ่งไปให้คุณลุงบ๊อบที่อยู่สุดซอย แล้วรีบกลบมานะ, ข้าพเจ้า...จะวิ่งไปที่บ้านคุณลุงบ๊อบ 
และรออย่างกระวนกระวายจนกระทั่งเท้าที่ชราภาพทั้งสองของคุณลุงบ๊อบจะพาท่านมาถึง 
ที่ประดู และข้าพเจ้าก็จะยื่นจานอาหารให้ท่าน ท่านก็จะเอาจานที่ล้างสะอาดแล้วที่เราใล่ 
อาหารไปให้ว้นอาทิตย์ก่อนยื่นล่งให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งส่งเงินหนึ่งบาทให้ข้าพเจ้าเป็นการ 
ตอบแทนที่ข้าพเจ้าเอาอาหารมาให้ คำตอบของข้าพเจ้าก็จะเป็นเหมือนเดิมคือ 4ผมรบเงิน 
ไม่ได้หรอกครบ คุณแม่ต้องเฆี่ยนผมแน่ครบ, แล้วท่านก็จะพูดว่า 4เจ้าห,yน้อยของฉน เธอมี 
คุณแม่ที่ประเสรีฐ บอกเธอนะว่าลุงขอบใจ,....ข้าพเจ้าย้งจำได้ด้วยว่าหลงจากท่ีข้าพเจ้าได้ทำงาน 
มอบหมายเสืก ๆ น้อย ๆ นั้นแล้วอาหารมื้อเย็นของทุกวนอาทิตย์จะอร่อยขึ้นกว่าเดิมทุกที" 
(Thomas ร. Monson, "The Long Line of the Lonely," Ensign, Feb. 1992, p. 4) 

2. จ้ดเตรียมให้มีสมาชิกของฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์หรือสมาชิกของฝ่ายอธิการมาที่ 
ชั้นเรืยนเพื่อบรรยายถึงการรบใช้ด้วยความกรุณา ให้ผู้ที่มาเยี่ยมอธิบายว่าศาสนาจ้กรให้ 
ความช่วยเหลือต่อผู้ท่ียากไร้อย่างไร รวมท้ังการใช้เงินอดอาหาร 

3. แจกกระดาษและดินสอให้เด็กแต่ละคนและให้พวกเขาเขียนวิธีการที่พวกเขาสามารถร้บใช้ 
ผู้อื่นที่บ้านหรือในละแวกบ้าน ท้าทายเด็ก ๆ ให้ทำสิงท่ีเป็นการร้บใช้อย่างน้อยท่ีสุดหน่ึงอย่าง 
ในสัปดาห์นี้ 

4. สนทนาถึงข้อความท่ียกมาต่อไปน้ี: 
"จะมีพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระปรีชาญาณและยุติธรรมประท้บอยู่ในการพิพากษาผู้คนทั้งหมด.... 
ผู้คนที่ชั่วร้ายอาจรุ่งเรืองสักระยะหนึ่ง ผู้ที่กบฏอาจดูเหมือนได้ร้บประโยชน์จากการล่วงละเมิด 
ของเขา แต่เวลาจะมาถึงเม่ืออยู่ ณ บ้ลสังก์พิพากษา ทุกคนจะถูกพิพากษา 'ทุกคนตานงาน 
ของเขา,(ดูวิวรถ!20:13) ไม่มีใคร4หลีกเล่ียงผลท่ีเกิดข้ึนได้, โดยไม่ได้รบผลอะไรเลย ในว้นน้ันจะ 
ไม่มีใครหลีกหนีการลงโทษที่เกิดจากการกระทำของเขาได้ จะไม่มีใครพลาดหว้งต่อการได้รัใ 
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บทที่ 27 

พรจากการทำงานดีของเขา และคำอุปมาเรื่องแกะกบฝูงแพะก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะมี 
ความยุติธรรมอย่างเต็มเปียม" (Spencer พ. Kimball, The Miracle of Forgiveness, pp. 304—5) 

5. เตรียมกล่องหรือภาชนะสองอน เขียนท่ีกล่องหน่ึงว่า "แกะ" และอีกที่กล่องหนึ่งว่า "แพะ" 
วางกล่องที่เขียนว่า "แกะ" ไว้ทางขวามือของท่าน และกล่องที่เขียนว่า "แพะ" ไว้ทางซ้ายมือ 
เขียนการกระทำที่ดีและการกระทำที่เลวบนแผ่นกระดาษ (รวมทั้งการกระทำที่ไม่ค่อยเป็นที่ 
สังเกตเห็นได้อย่างชดเจน) ให้เดกอ่านการกระทำนั้น ๆ ทีละคนและตดสินว่าเป็นการกระทำ 
ของ "แกะ" หรือของ "แพะ" และเอากระดาษแผ่นนั้นใส่ไว้ในกล่องที่ถูกต้อง 
ท่านอาจเขียนการกระทำด้งต่อไปนี้หรือคิดขึ้นเอง: 

การทุเดความจริงกบคุณพ่อคุณแม่ 
ไม่ยอมรบผิด เม่ือหใ5}ทำบางสิงบางอย่างท่ีผิด 
ต่อ^กบพี่น้อง 
กล่าวคำว่า "ขอโทษ" เม่ือหใ^ทำร้ายความรู้สึกของคนอ่ืน 
การบอกความจริงเพียงบางส่วน 

6. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องจำ ม้ทธิว 25:40 
7. ร้องหรือทุ]ดเนื้อเพลง "ฉันพยายามเป็นเหมือนเยฐ" (เพลงสำหรบเด็ก หน้า 38) 

สรุป 

ประจ้กษ์พยาน แสดงประจกษ์พยานของท่านว่าพระเยฐทรงต้องการให้เราร้บใซ้ผู้อื่น และเราจะได้รบพรหากเราทำ 
เช่นน้ัน บอกความรู้สึกของท่านเกี่ยวกบโอกาสที่ท่านได้รับใช้ 

แนะนำให้เด็กๆอ่านม้ทธิว 25:35-40 ที่บ้านเพี่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนปิด 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 
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พระเยซูคริสต์ทรงยกลาซารัส 
ขึ้นจากความตาย 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจว่าเพราะพระเยชุคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จึงทรง 
มีอำนาจเหนือความตาย 

การเตริยม 1. สืกษา ยอห,น า า :ใ-46 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เร่ืองราวจากพระคมภีรให้ก้บเด็กๆอย่างไร(ดู"การเตรีมบทเรียนของท่าน"หน้า vii และ "การสอน 
จากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. ทบทวนลูกา 7:11-17; 8:41-42, 49-56 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน้ 
ตามจุดประสงค์'ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร์ไบเบิล หรีอ พระคริสตธรรมคมภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. กิ่งไม้หรือใบไม้ที่เพิ่งตดมาใหม่ ๆ และก่ิงท่ีแห้งแล้ว (หรือรูปภาพของท้ังสองสิงน) 
ค. รูปภาพ 7-27 พระเยชุทรงยกลาซาร้สข้ึนจากความตาย (ชุดภาพพระกิตติคุณ 222; 62148) 

และรูปภาพ 7-18 พระเยชุประทานพรบุตรสาวของไยรส (ชุดภาพพระกิตติคุณ 215; 62231) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

แสดงก่ิงไม้ท่ีเพ่ิงตดมาใหม่ ๆ และก่ิงท่ีแห้งแล้ว ขอให้เด็ก ๆ ทุเดถึงความแตกต่างระหว่างของสิงนี้ 
• มีวิธีใดบ้างที่หใ^สามารถทำได้เพื่อทำให้กิ่งที่แห้งตายแล้วนี้กลบมีชีวิตเหมือนกิ่งที่เพิงตด 

มาใหม่ ๆ 
• บดนี้กิ่งที่ถูกตดออกมาจากด้น จะเป็นอย่างไรต่อไป? 
• ใครมีอำนาจท่ีจะนำชีวิตกลบมา^ผู้ท่ีตายไปแล้วได้? 
อธิบายว่า พระเยชุทรงมีอำนาจเหนือความตาย พระองค์'ทรงนำผู้คนท่ีตายแล้วหลายคนกล้บมามี 
ชีวิตใหม่ 
ทบทวนสัน ๆ ถึงเรื่องราวของการพื้เนคืนชีวิตของลูกชายหญิงม่ายแห่งเมืองนาอิน (ลูกา 7:11-17) 
และเรื่องบุตรสาวของไยร้ส (ลูกา 8:41-42, 49-56) แล้วสอนเร่ืองท่ีพระเยชุทรงนำลาซารสฟืนจาก 
ความตายด้งที่พบในยอหน 11:1-46 แสดงรูปภาพต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสม (สำหรบคำแนะนำ 

ขอแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร 
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บทที่ า 1 

การสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร์ให้ดู "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) อธิบายว่าเม่ือพระเย6ฐทรง 
ยกผู้คนข้ึนจากความตาย พระองค์ทรงกระทำการอ้ศจรรย็ซ่ึงเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้าและมีอำนาจเหนือความตาย อธิบายให้เด็ก ๆ ฟังว่าเนื่องจากประเพณีของชาวยิว 
ที่เพื่อนและเพื่อนบ้านจะไว้ทุกขก้บครอบครวของผู้คนที่เสิยชีวิตเป็นเวลาหลายวน ด้งนั้น 
หลายคนจึงอยู่ก้บมาธาและมารีหล้งจากท่ีลาซารสเสียชีวิตและเป็นพยานถึงสิงอศจรรย์อ้นย่ิงใหญ่ 
ที่พระเยเทรงกระทำนี้ 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีfอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีfและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระค้มภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร์ดีข้ึน 

• เมื่อพระเยดูได้ร้บคำบอกเล่าว่าลาซาร้สกำล้งป่วย หลงจากนั้นนานเท่าใดพระองค์จึงเสด็จไป 
เบธานี? (ยอหน า 1:6) ศพของลาซารสอยู่ในอุโมงค์นานเท่าใดเมื่อพระเยแสด็จไปถึง? (ยอหน 
11:17) ห^คิดว่าทำไมพระเยดูจึงรอนานขนาดน้ันถึงค่อยเสด็จไป? (เพ่ือให้ทุกคนรูอย่างแน่ชดว่า 
ลาซาร้สได้เสียชีวิตแล้ว และการชุบชีวิตของเขาให้ฟืนคืนมาจะเป็นประจ้กษ์พยานอ้นย่ิงใหญ่ 
ถึงอำนาจและพระภารกิจแห่งสวรรค์ที่พระเยดูทรงมี [ยอหน 11:4,5]) 

• มาธากบมารีทุลอะไรต่อพระเยดูเม่ือพระองค์เสด็จไปถึง? (ยอหน 11:21-22,32) มาธาคิดอย่างไร 
เม่ือพระเยดูตรสกบเธอว่าลาชารสจะฟืนข้ึนมาอีก? (ยอหน 11:23-24) ประจกษพยานของมาธา 
เป็นอย่างไรก่อนท่ีเธอได้เห็นพ่ีชายของเธอฟืนคืนชีวิต? (ยอหน 11:27) 

• ทำไมพระเยดูจึงทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ก่อนที่พระองค์จะยกลาซาร้สขึ้นจาก 
ความตาย? (ยอ,หน 11:4า-42) พระเยดูทรงต้องการให้ผู้คนเข้าใจอะไร? (ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ส่งพระองค์มา) 

• พระเยดูดรสอะไรก้บลาซารส? (ยอหน 11:43) เกิดอะไรข้ึน? ลาซารสอยู่ในชุดอะไร? (ยอห์น 11 ะ44) 

• ห,yคิดว่ามารี มาธา และคนอื่นๆรู้สึกอย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นสิงมห้ศจรรย่'เช่นนี้ก้บตาตนเอง? 
ห,yคิดว่าจะรู้สีกอย่างไรหากหใ3}อยู่ที่นั่นด้วย? ผู้คนทำอะไรหล้งจากได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์นั้น? 
(ยอหัน 11:45-46) การเห็นลาซาร้สออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมีผลต่อความเชื่อในพระเยดูของ 
ท่านอย่างไร? 

• พระเยดูทรงชุบลาซารสข้ึนจากความตายได้อย่างไร? เหตุการณ์น้ีทำให้ห,yรู้สึกอย่างไรท่ีได้รู้ว่า 
พระเยดูทรงมีอำนาจท่ีจะยกผู้คนข้ึนจากความตาย? สิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ช่วยเราใหัรู้ว่าพระเยดูคือ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร? (ยอหัน 11:4) 

• ต่อมาพระเยดูทรงกระทำสิ่งใดอีกซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความตาย? 
(พระองค์ทรงฟืนคืนพระชนม์ ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าแม้ลาซารสจะฟืนข้ึนมาจากความตายแต่ 
เขากึย์งอยู่ในสภาพมตะและจะต้องตายอีกในท่ีสุด แต่ผู้ท่ีฟืนคืนชีวิตจะไม่ตายอีก เขาจะมีชีวิต 
อยู่ช่ัวนิร้นดร) 
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• พระเยเหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรสว่าพระองค์ทรง "เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้น 
และมีชีวิต,? (ยอหน 11:25) ข้อความนี้มีความหมายอย่างไรสำหรบเรา? 

อธิบายว่าพระเยชุไฟทรงมีเพียงอำนาจท่ีจะนำคนมา^ชีวิตท่ีเป็นมตะด้งเช่นท่ีพระองค์ทรงกระทำต่อ 
ลาซาร้สแต,พระองค์ยงทรงมีอำนาจท่ีสำคญย่ิงกว่าน้ันในการยกทุกคนข้ึนจากความตายไป^ความ 
เป็นอมตะ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะได้ร้บการฟืนคืนชีวิต และโดยผ่านการชดใช้พระเยชุทรงมี 
อำนาจที่จะประทานชีวิตนิร้นดร์ให้ก้บผู้ที่เชื่อฟังและทำตามพระองค์ พระองค์ทรงเป็นด้นกำเนิด 
ของการฟินคืนพระชนม์และชีวิตนิร้นดร์สำหร้บเราทุกคน 

การท้าทาย ท้าทายเด็ก ๆ ให้เล่าเรื่องพระเยชุทรงยกลาชาร้สขึ้นจากความตายให้ใครสักคนหนึ่งฟังในระหว่าง 
สัปดาห์หน้า 

กิจกรรม 
เ ส ^ ม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
า.ขอให้เด็ก ๆ แสดงเป็นมารื มาธา ลาซาร้ส และชาวยิวซ่ึงได้อยู่ด้วยในเวลาท่ีพระเยชุทรงยก 

ลาซาร้สขึ้นจากความตาย ขอให้เด็กอีกคนหนึ่งสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าอยู่ในเหตุการถ!นั้น 
เพื่อเล่าให้ฟังว่า เกิดอะไรขึ้น พวกเขาได้เห็นอะไรบ้าง พวกเขารู้สีกอย่างไรท่ีได้เห็นลาซาร้ส 
ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและพวกเขาเสีกอย่างไรเกี่ยวก้บพระเยชุ 

2. เตรียมกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ที่อ้างถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เม่ือผู้คนได้ประจ้กษ์ว่าพระเยชุคริสต์ 
คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า แล้วเตรียมกระดาษแผ่นเล็ก ๆ อีกชุดหนึ่งที่มีข้อความในพระคมภีร์ 
บรรยายเหตุการณ์ด้งกล่าว 
เหตุการณ์: พระเยชุคริสต์ประสูติ 
พระคมภีร์: เทพกล่าวว่า "เพราะว่าในวนน้ีพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท้ังหลาย คือพระคริสตเจ้ามา 
บงเกิดที่เมีองดาวิด" (ลูกา 2:11) 
เหตุการณ์: พระเยชุทรงร้บบ้พติศมา 
พระคมภีร์: มีสุรเสียงมา'จากสวรรค์ตรสว่า "ท่านเป็นบุตรที่ร้กของเรา เราชอบใจท่านมาก" 
(มาระโก 1:9-11) พระวิญญาณดุจนกพิราบลงมา^พระองค์ 
เหตุการณ์: พระเยชุเสด็จไปบนผิวน้ัา 
พระคมภีร์: สานุศิษยของพระเยชุท่ีอยู่ในเรือพูลว่า "พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริง" 
(มทธิว 14:25-27; 32-33) 
เหตุการณ์: พระเยชุทรงร้กษาคนตาบอด 

พระคมภีร์: เขาจึงพูลว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์วางใจ แล้วเขากั๊กราบไหว้พระองค์" (ยอหน 
9:32, 35-38) 
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บทที่ 28 

เหตุการณ์: เปโตรเป็นพยานถึงพระคริสต์ 
พระคมภีร: เมื่อพระเยชุตร้สถามสานุศิษย์ว่าพวกเขาคิดว่าพระองคทรงเป็นผู้ใด เปโตรตอบว่า 
"พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่" (มทธิว 16:13-16) 
เหตุการณ์: โจเซฟ สมิธได้ร้บภาพที่มาปรากฏครั้งแรก 
พระคมภีร: พระบิดาบนสวรรค์ตร้สว่า "นี่คือบุตรที่ร้กของเรา จงฟังท่าน!" (โจเซฟ สมิธ— 
ประว้ติ 1:17) 
วางกระดาษควํ่าหน้าลงบนพื้นหรือบนโต๊ะโดยคละก้น ให้เด็กคนหนึ่งออกมาและหยิบกระดาษ 
สองใบหงายขึ้นเพื่อพยายามจ้บดู่เหตุการณ์ให้เข้าก้บเรื่องราวในข้อพระค้มภีร หากกระดาษท้ัง 
สองใบไม่เข้าดู่ก้นก็ให้ควำหน้าไว้เหมือนเดิมและให้เด็กคนอื่นออกมาผล้ดก้นหยิบกระดาษ 
หากจ้บดู่กระดาษทุกใบหมดก่อนที่เด็กทุกคนจะได้ออกมาหยิบก็ให้เริ่มเล่นเกมนี้ใหม่อีกรอบ 

3. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องจำ ยอหน 11:25 

สรุป 
ประจ้กษพยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานของท่านว่าพระเยชุคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและทรงมีอำนาจเหนือ 
ความตาย แสดงความรกของท่านต่อพระผู้ช่วยให้รอดและแสดงความกตญญสำหรบการชดใช้ของ 
พระองค^งทำให้การฟืนคืนชีวิตและการได้ร้บชีวิตนิร้นดรเป็นสิงที่เป็นไปได้สำหร้บเราทุกคน 

แนะนำให้เด็ก ๆ คืกษา ยอหน 11:39-46 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนปิด 
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29 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยเด็กแต่ละคนให้เข้าใจถึงความสำค์ญของการรบส่วนศีลระลึกในแต่ละอาทิตย์เพ่ือเป็น 

การเตือนให้ระลึกถึงพระเยดูคริสตเสมอ 

การเตริยม 1. สืกษา ม้ทธิว 21:1-11; มาระโก 14:12-26; ลูกา 19:29-38; 22:15-20 และคำสอนและพ้นธสัญญา 
20:77, 79 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราว 
จากพระค้มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอน 
จากพระค้มภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: อ่านข้อความที่เป็นคำนำในคำสอนและพ้นธสัญญา 27 คำสอนและพ้นธสัญญา 
27:2 และ หลักธรรมพระกิตติคุณ บทที่ 23 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากที่สุด 

4. อุปกรณ์'การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมคมภีร์ภาคพ้นธสัญญาใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. พระคมภีร์คำสอนและพ้นธสัญญาหลาย ๆ เล่ม 
ค. ดินสอและกระดาษสำหรบเด็กแต่ละคน (ไม่บ้งค้บ) 
ง. รูปภาพ 7-28, การเข้าสู่ชย1ชนะ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 223; 62173), และ 7-29 พระกระยาหารม้ือ 

สุดท้าย (ชุดภาพพระกิตติคุณ 225; 62174) 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น แบ่งช้ันเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ และขอให้เด็ก ๆ คิดถึงสิงที่พวกเขาทำได้ในบ้านถ้าพวกเขาจะมีแขก 
ความสนใจ คนสำคญมาเยี่ยม เช่นการทำความสะอาดบ้าน การเตรียมอาหารพิเศษ และอื่นๆ ให้แต่ละกลุ่ม 

แสดงท่าทางสิงท่ีพวกเขาจะทำ และให้คนท่ีเหลือในช้ันทายว่าพวกเขากำลงทำอะไร 
• หากพระผู้ช่วยให้รอดมาที่บ้านของห,y ห,yจะเตรียมอะไรบ้าง? บอกเด็ก ๆ ว่าบทเรียนนี้จะสอน 

พวกเขาเกี่ยวกบเวลาที่ผู้คนเตรียมต้วเป็นพิเศษเพื่อต้อนรบพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นการแสดง 
ออกถึงการถวายพระเกียรติและความเคารพสูงสุดแด่พระองค์ 
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การเสด็จสู่ชัยชนะของพระเยซูคริสต์ 
และพระกระยาหารมื้อสุดท้าย 



บทที่ 29 

เร่ืองราวจากพระคัมภีร์ แสดงรูปภาพการเสด็จสู่ช้ยชนะ สอนเร่ืองการเสด็จสู่เยรูซาเล็มอย่างผู้มีช้ยชนะ (ม้ทธิว 21:1-111- ลูกา 
บทสนทนาและ 19:29-38) (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคัมภีร์ให้ดู "การสอนจากพระคัมภีร์" หน้า 
คำถามเพื่อ viii) 
การประยุกตํใช 9 Vคนอะไ)รเฏ่อพวกเขๆ1เ^•ฐนว'ๅพระเยชุคริสต์จะเสด็จมายงเมืองของพวกเขา? (มทธิว 21:8-9) 

ห^คิดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเก่ียวกบพระเยชุ? ห,yคิดว่าห,yจะรู้สึกอย่างไรหากห,yอยู่ท่ีน่ันด้วย? 
• ทำไมผู้คนจึงร้องตะโกน "โฮซ้นนา" ในขณะที่พวกเขาเดินเข้าสู่เมืองเยรูซาเล็มก้บพระเย!? 

(ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าการแสดงออกเช่นนี้เป็นวิธีสรรเสริญและนมสการพระเยชุและแสดงถึง 
ความเชื่อของพวกเขาว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า) ในปัจจุบนน้ีเรานมสการ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุคริสต์อย่างไร? (เม่ือเราเข้าร่วมศีลระลึก อ่านพระคัมภีร์ ร้อง 
เพลงสวด สวดอ้อนวอน และร้บส่วนศีลระลึก) 

สอนเด็กๆเร่ืองพระกระยาหารม้ือสุดท้ายท่ีอยู่ในมาระโก 14:12-26 และลูกา 22:15-20 แสดงรูปภาพ 
พระกระยาหารมื้อสุดท้าย อธิบายว่า ปัสกาเป็นอาหารตามประเพณีที่ร้บประทานปีละครั้งเพื่อ 
เป็นการระลึกถึงเวลาที่เทพแห่งการทำลายได้ผ่านบ้านเรือนของบรรพบุรุษของพวกเขาไปในอียิปต์ 
และไม่ได้ทำลายบุตรชายห้วปีของพวกเขา (ดู อพยพ 12:21-30) 
• ทำไมเราจึงเรียกปัสกาครั้งนี้ว่าเป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้าย? (ลูกา 22:15-18) พระเยชุทรงกระทำ 

การใดในระหว่างอาหารม้ือน้ี? (มาระโก 14:22-24) ทำไมพระองคํจึงทำสิ่งนี้? (เพ่ือสอนถึงความ 
สำคัญของการชดใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงจ้ดต้ังศีลระลึกเพ่ือช่วยให้เราจดจำพระองค์และ 
การชดใช้ของพระองค์เสมอ) 

• พระเยชุตร้สว่าขนมปังหมายถึงอะไร? (มาระโก 14:22) พระเยชุตร้สว่าเหล้าองุ่นหมายถึงอะไร? 
(มาระโก 14:23-24 อธิบายว่าปัจจุบนน้ีเราใช้น้ําแทนเหล้าองุ่น) ช่วยเด็กๆให้เข้าใจว่าขนมปัง 

และน้ีาเป็นเคร่ืองหมาย หรือส่ิงเตือนใจ ถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระเยชุ 
• พระกระยาหารม้ือสุดท้ายคล้ายคลึงกบศีลระลึกท่ีเราปฎิบติในปัจจุบนน้ีอย่างไร? เตือนเด็ก ๆ 

ว่าเช่นเดียวกบที่พระเยชุทรงหักขนมปังและให้พรและส่งผ่านขนมปังและเหล้าองุ่น ผู้ดำรงฐานะ 
ปุโรหิตกระทำพิธีการเช่นเดียวกนนี้ในปัจจุบน ท่านอาจด้องการใช้โอกาสนี้เพื่อช่วยเด็กชาย 
ในช้ันเรียนให้เข้าใจว่าเม่ือพวกเขาได้ร้บฐานะปุโรหิตแห่งแอร้น พวกเขาจะร้บอำนาจและกระทำ 
การแทนพระคริสต์ในการปฎิบติศีลระลึก 

หากเด็ก ๆ ถามว่าทำไมเราจึงใช้,นาแทนเหล้าองุ่นสำหร้บศีลระลึก ให้อ้างถึงพระคัมภีร์คำสอน 
และพนธสัญญา ภาคท่ี 27:1-2 
• ให้เด็ก ๆ อ่านพระคัมภีร์คำสอนและพนธสัญญา ภาคท่ี 20:77, 79 พระคัมภีร์สองข้อน้ีมีความหมาย 

อย่างไร? อธิบายว่าพระเยชุทรงเปิดเผยคำที่จะด้องกล่าวในการสวดอ้อนวอนศีลระลึกและ 
ปุโรหิตได้ร้บการสอนให้กระทำเช่นเดียวกนนี้อีกครั้งด้งที่บนทึกไว้ในพระคัมภีร์คำสอนและ 
พนธสัญญา 
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• เมื่อเราพูดว่า "เอเมน" ในคำสวดอ้อนวอนสืลระลึกและรบส่วนศีลระลึกเท่ากบเราสัญญาว่า 
จะทำอะไร? พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกบเราเป็นการตอบแทน? ทำไมจึงเป็นสิ่งสำค์ญสำหรบเรา 
ที่จะระลึกถึงพระเยดูเสมอ? ห,yสามารถทำอะไรได้บ้างเพ่ือเป็นการระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดเสมอ? 
(ดู กิจกรรมเสริมที่ 3) 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ทบทวนพนธสัญญาของการบพติศมาในบทท่ี 6 อธิบายว่าสัญญาท่ีทรงให้ไว้ในคำสวดอ้อนวอน 

ศีลระลึกนั้นเป็นสัญญาเดียวก้บที่ทรงให้ไว้ในพนธสัญญาของบพติศมา เมื่อเรารบส่วน 
ศีลระลึกเราจะต่อพนธสัญญาบ้พติศมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท่านอาจแสดงแถบคำต่อไปนี้: 

ข้าพเจ้าให้สัญญา 
ที่จะร้บพระนามของพระคริสต่ไว้ก้บตวข้าพเจ้า 
ที่จะระลึกถึงพระองค์เสมอ 
ที่จะเชื่อฟังพระบ้ญญติของพระองค์ 

พระเจ้าทรงสัญญาก้บข้าพเจ้าว่า 
ข้าพเจ้าจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กบข้าพเจ้าเสมอ 

2. ถามเด็ก ๆ ว่าในพวกเขามีใครได้รบการตั้งชื่อเนื่องจากเหตุผลพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างไหม 
ขอให้คนที่ได้ร้บการตั้งชื่อตามชื่อของคนอื่นเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ร้บการตั้งชื่อ 
ตามชื่อของบุคคลนั้น ขอให้คนท่ีมีนามสกุล (ช่ือของครอบครว) ที่พิเศษบอกว่านามสกุลนั้นมี 
ความหมายต่อพวกเขาอย่างไร แล้วพูดกบเด็ก ๆ ถึงความหมายของการรบเอาพระนามของ 
พระคริสต์มาไว้กบเราเมื่อเราเป็นสมาชิกในศาสนาจ้กรของพระเยเคริสตแห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย 
ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรเราควรประพโเติตนให้เหมาะสม 
เย่ียงผู้ติดตามคนหน่ึงของพระเยดูคริสต์ 

3. ให้เด็ก ๆ เขียนวิธีที่เราสามารถระลึกถึงพระเยเทั้งในระหว่างศีลระลึกและในชีวิตประจำวน 
ของเรา อาจแนะนำว่า: 
ในระหว่างศีลระลึก: 

คิ ดว่าพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานมาก เพียงใด และทรงสินพระชนมเพ่ือเรา 
คิดถึงข้อความในเพลงศีลระลึก 
คิดถึงเรื่องราวจากชีวิตของพระเยดูคริสต์ (ให้เด็ก ๆ แนะนำเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ) 
คิดถึงคำสอนของพระเยดูว่าท่านต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม 
คิดถึงเรื่องพนธสัญญาของการบพติศมา 

าา2 



บทที่ 28 

ในชีวิตประจำว้นของเรา: 
สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรคไ,นพระนามของพระเยดูคริสต์ทุกวน 
เช่ือฟังบิดามารดา 
มีความเมตตาต่อสมาชิกในครอบคร้ว 
อ่านพระค์มภีร 
เช่ือฟังพระบญญ้ติ 
ให้ความเคารพต่อสถาน,ท่ี?5โกด้ิสิทธ 
ช่วยเหลือผู้ที่'ขาดแคลน 
ไปร่วมการประชุมท่ีโบสถ 

ท่านอาจให้เด็กแต่ละคนเขียนข้อแนะนำเหล่านี้สักหนึ่งอย่างบนกระดาษแล้วเก็บไว้เตือนใจใน 
ระหว่างสัปดาห์หน้า 

4. สนทนาถึงจุดประสงค์ของเพลงสวดศีลระลึกกบเด็ก ๆ โดยถามคำถามต่อไปนี้ 
• ทำไมเราจึงร้องเพลงสวดก่อนให้พรศีลระลึก? 
• เพลงสวดศีลระลึกบอกเราเก่ียวกบใคร? 
กระตุ้นเด็ก ๆ ให้ฟังเน้ือเพลงในเพลงสวดศีลระลึกแต่ละสัปดาห์ ท่านอาจร้องเพลงสวดศีลระลึก 
หน่ึงเพลงก้บช้ันเรียนหรือเปิดเทปเพลงสวดศีลระลึกเพ่ือให้ทุกคนฟังและคิดถึงพระเยดู ท่านอาจ 
ใช้เพลง "เมื่อข้านึกถึงพระเยดูท่าน" {เพลงสวด หน้า 62) ก็ได้ ท่านอาจขอให้ผู้นำเพลงของวอรํ'ด 
ใช้เพลงสวดศีลระลึกเพลงน้ืในการประชุมศีลระลึกคราวต่อไป 

5. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ในความรำลึกนึกถึงการตรืง" (เพลงสวด ที่ 87) 

สรุป 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงพระเยดูคริสต์และความร้กของพระองค์ที่ทรงมีสำหร้บเราทุกคน 
เน้นว่า การระลึกถึงพระองค์จะช่วยให้เราต์ดสินใจเลือกได้อย่างถูกด้องเพ่ือท่ีเราจะได้อยู่ก้บพระองค์ 
อีกครั้งหนึ่ง กระตุ้นเด็ก ๆ ให้คิดถึงพระผู้ช่วยให้รอดในขณะท่ีพวกเขารบส1วนศีลระลึกในแต่ละอาทิตย์ 
และสัญญาว่าจะดำเนินชีวิตในทางท่ีถูกท่ีควร 
แนะนำเด็ก ๆ ให้ศีกษา มาระโก 14:12-26 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 

113 



พระเยซูคริสตโน 
เกทเสมนิ 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ รู้สิกรกพระผู้ช่วยให้รอด พระเยชุคริสต์ของพวกเขา เพราะการทนทุกขทรมานและ 
การชดใช้ของพระองค์เพ่ือบาปของพวกเขา 

การเตรยม 1. สืกษา มทธิ'ว 26:36-46 ลูกา 22:40-46 ยอหน 3:16,15:12-13 โมไซยา 3:7 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน 
และสืกษาคำสอนและพนธสัญญา 19:15-18 แล้วคืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เรื่องราวจากพระค้มภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ 
"การสอนจากพระคม/ไร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพิ่มเติม: 2 นีไฟ 9:21-22 แอลมา 34:9 คำสอนและพนธสัญญา 76:41-42 และ 
หลกธรรมพระกิตติคุณ บทท่ี 12 

3. เสือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีรไบเบิลหรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. แถบคำท่ีเขียนข้อความต่อไปน้ี: 

การชดใช้คืออะไร? 
ทำไม เราจึงต้องมีการชดใช้? 
เราทุกคนต้องตาย 
เราทุกคนมีบาป 
พระเยชุคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ 
พระองค์!ม่มีบาป 
พระองค์มีอำนาจเหนือความตาย 

ค. รูปภาพ 7-1 พระเยชุคริสต์ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) และเปภาพ 7-30 พระเยชุทรง 
สวดอ้อนวอนท่ีสวนเกทเสมนี (ชุดภาพพระกิตติคุณ 227; 62175) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ถามเด็ก ๆ ว่ามีใครต้องการเล่าถึงประสบการณ์'ว่าบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้วได้ช่วยพวกเขาปรบปรุง 
การนมสการในระหว่างพิธีคืลระลึกอย่างไร 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
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บทที่ 28 

กิจกรรมกระตุ้น ขอให้เด็ก ๆ นึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงก้นกบสถานการณ์ต่อไปนี้ (บรรยายให้สมจริงสมจ้งท่ีสุด 
ความสนใจ เท่าท่ีจะทำได้) 

สมมุติว่าครอบคร้วของหใ3}ไปเย่ียมญาติ ห,yไม่เช่ือฟังคุณพ่อคุณแม่และเข้าไปในห้องท่ีคุณพ่อคุณแม่ 
บอกห,yไว้ว่าอย่าเข้าไปและห,yได้ทำสิงของมีค่าแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ 
• ห,y|ลึกอย่างไร? 

• หใ^จะพูดอะไรกบเจ้าของส่ิงน้ัน? 

• ห,yจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือเป็นการชดใช้ส่ิงของท่ีแตกน้ัน? 
• หใ^จะทำอย่างไรหากห^ไม่มีเงินพอท่ีจะซ้ือส่ิงของท่ีเหมือนก้บอนท่ีแตกน้ันคืนให้เจ้าของได้? ห,yจะ 

ชดเชยให้โดยวิธีใด? 
อธิบายว่าคุณพ่อจะช่วยห,yเพราะท่านรกห,y ท่านบอกห*yว่า หากห'yสำนึกผิดและเสียใจอย่าง 
แท้จริงเช่ือฟัง และจ่ายส่วนท่ีห,yสามารถทำได้ ท่านจะช่วยห,yโดยจ่ายส่วนที่เหลือนั้น 
• ห^เลึกอย่างไร? ห,yจำเป็นต้องจ่ายราคาสิ่งของนั้นด้วยตนเองไหม? ห,yเลึกอย่าง1ใรก้บการ 

ช่วยเหลือที่คุณพ่อให้ก้บห,y? 
อธิบายว่าโดยการเลือกมาเกิดบนโลกน้ี เราแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถกล้บไป 
หาพระบิดาบนสวรรค์ได้ 
ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเพราะพระบิดาบนสวรรค์'และพระเยดูคริสต์ทรงรกเรา พระองค์จึงทรงมี 
แผนการณ์ท่ีจะช่วยเราให้ทำบางส่ิงบางอย่างท่ีเราไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง บทเรียนนี้ก็เกี่ยวข้อง 
กบแผนนั้น; นั่นคือการเสียสละอ้นยิ่งใหญ่ของพระเยดูคริสต์ที่ทรงจ่ายค่าบาปของเราและเอาชนะ 
ความตาย การเสียสละน้ีเรียกว่าการชดใช้ แสดงรูปภาพพระเยดู พระคริสต์ 

ทบทวนสัน ๆ ให้เด็ก ๆ อ่านหลกแห่งความเชื่อข้อที่สามอีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้พวกเขาทบทวนจุดประสงค์ของ 
การมีชีวิตบนโลกน้ีและทำไมการชดใช้จึงเป็นส่ิงจำเป็นสำหร้บความรอดของเรา เพ่ือช่วยการทบทวน 
นี้ให้ใช้แถบคำที่ได้ทำเตรียมไว้แล้วในส่วนของ "การเตรียม" 
"การชดใช้คืออะไร?,, (การชดใช้คือการกระทำที่สม้ครใจของพระเยดูที่จะทรงทนทุกข์เพื่อบาป 
ของเราและการให้พระชนม็ชีพของพระองค์บนไม้กางเขนเพ่ือเอาชนะความตาย) 
"ทำไมเราจึงต้องการการชดใช้?,, (เตือนเด็ก ๆ ถึงแผนของพระบิดาบนสวรรค เราเลือกท่ีจะมา 
ยงโลกนี้และมีความเป็นมตะ สักว้นหนึ่งร่างทางกายภาพของเราก็จะต้องตาย) 
"เราทุกคนต้องตาย,, (เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือช่วยเราจากความตายทางร่างกาย และทำ 
ให้การฟืนคืนชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้) 
"เราทุกคนมีบาป,, (บาปทำให้เราไม่มีค่าควรที่จะได้กลบไป^ที่ประทบของพระบิดาบนสวรรค์อก 
เราต้องการพระผู้ไถ่เพ่ือจ่ายค่าบาปของเราเม่ือเรากลบใจ) 
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"พระเยชุคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา" (เน้นว่า พระเยชุคริสต์ทรงสม้ครใจที่จะ 
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระองค์ทรงเต็มพระทยสละพระชนม์ชีพของพระองค 
เพ่ือเรา) 
"พระองค์ปราศจากบาป" (เพราะพระเยชุคริสต์ทรงเป็นผู้ท่ีดีพร้อม พระองค์ทรงเป็นบุคคลเดียวที่ 
เป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา) 
"พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความตาย" (เพราะพระเยชุคริสต์ทรงปราศจากบาปและทรงเป็นพระบุตร 
องค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้า พระองคํจึงทรงมีอำนาจเหนือความตาย) 

อ่าน ยอห์น 3:16 กบชั้นเรียน เชิญเด็กที่ต้องการเล่าถึงความเสีกของเขาเกี่ยวกบพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยชุคริสต์ที่ทรงเตรียมแผนที่ประเสริฐนี้ให้กบเรา บอกเล่าถึงความรกของท่านที่มีต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ และบอกว่าท่านต้องการมากเพียงใดที่สักว้นหนึ่งจะไต้กลบไปอยู่ 
ก้บทั้งสองพระองค์อีก 

เร่ืองราวจากพระค์มภีร แสดงรูปภาพพระเยชุทรงสวดอ้อนวอนในสวนเกทเสมนื สอนเด็ก ๆ ถึงเรื่องพระเยชุในสวนเกทเสมนี 
ดงท่ีพบในม้ทธิว 26:36-46 ลูกา 22:40-46 และ'พระคมภรคำสอนและ'พนธสัญญา ภาคที่ 19:16-18 
(สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร์ให้ดู "การสอนจากพระค์มภีร,, หน้า viii) อธิบาย 
ว่า พระเยชุทรงเข้าใจถึงพระภารกิจของพระองค์และทรงทราบว่าเวลาจะมาถึงเมื่อพระองค์จะต้อง 
ทนทุกข์ทรมานในความเจ็บปวดอ้นใหญ่หลวงเพื่อชดใช้บาปของโลก 

คืกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามที่ท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หสักธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาไต้ดีที่สุด การอ่าน 
ข้อพระค้มภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีfดีขึ้น 
• พระเยชุตร้สอะไรขณะที่พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรคในสวนเกทเสมนื? 

(มทธิว 26:39, 42, 44) ทำไมพระเยชุจึงทรงเต็มพระท้ยที่จะเชื่อฟังแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
แม้ว่าพระองค์ต้องทรงอดทนอย่างแสนสาห้สกบความทุกข์ทรมานอ้นใหญ่หลวงนั้น? (พระองค์ 
ทรงรกและวางพระทยในพระบิดาบนสวรรค์และพระองค์ทรงรกเรา) 

• เกิดอะไรขึ ้นก้บพระเยชุในขณะที ่พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์ในสวน 
เกทเสมนื? (ลูกา 22:44; โมไซยา 3:7) ใครมาปรากฏต่อพระเยชุเพื่อทำให้พระองค์ทรงเข้มแขงขึ้น? 
(ลูกา 22:43) 

• พระเยชุทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อใครในสวนเกทเสมนื? (ค.พ. 19:16) ช่วยเด็ก ๆให้เข้าใจด้วยว่า 
พระเยชุทรงทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน แต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้น 
ในสวนเกทเสมนืเมื่อพระโลหิตของพระองค์หลั่งออกจากทุกขุมขน 

อ่านข้อความต่อไปนืของเอ็ลเดอร มาเรียนจี. รอมนืย: "พระผู้ช่วยให้รอด...ชำระหนี้บาปส่วนต้วของ 
ข้าพเจ้า พระองค์ทรงชำระหนี้บาปส่วนต้วของท่านและบาปส่วนต้วของจิตวิญญาณทุกดวงที่เคย 
มีชีวิตอยู่บนโลกนี้และที่จะมาอยู่ในสภาพมตะนี้,, (Improvement Era 1 Dec. 1953, pp. 942-43) 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 
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บทที่ 28 

• ความทุกข์ทรมานของพระเยดูมากเพียงใด? (ค.พ. 19:18) 

• ทำไมพระเยดูจึงทรงเต็มพระท้ยที่จะทนทุกข์ทรมานก้บสิงเหล่านี้? (ยอหน 15:12-13) การท่ีรู้ว่า 
พระเยดูทรงทนทุกข์ทรมานและชดใช้บาปให้กบห,yทำให้ห,yรู้สีกอย่างไร? เราจะแสดงต่อพระเยดู 
ว่าเราขอบพระท้ยพระองค์สำหร้บการชดใช้ได้อย่างไร? 

• เราจะต้องทำอะไรเพื่อว่าการทนทุกข์ทรมานของพระคริสตจะจ่ายค่าบาปของเราได้? (กลบใจ 
ร้บบพติศมา และร้กษาพนธสัญญาของการบพติศมา) การชดใช้ของพระเยดูทำให้เราสามารถ 
กลบไปอยู่กบพระบิดาบนสวรรค์!ต้อย่างไร? จะเกิดอะไรข้ึนหากเราไม่กลบใจ? (ค.พ. 19:15-17) 

ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าเรายอมร้บการชดใช้ของพระคริสต์โดยการกสับใจจากบาปของเรา รบ 
บพติศมา รับพระวิญญาณบริสุทธิ้ และเช่ือฟังพระบญญ้ต เม่ือเราทำสิงเหล่าน้ี เราจึงจะได้รับ 
การให้อภยและสะอาดจากบาปเพ่ือท่ีเราจะมีชีวิตนิร้นดร์ก้บพระบิดาบนสวรรค์ 

หสักแห่งความเช่ือ ทบทวน สนทนา และช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำหสักแห่งความเชื่อข้อที่สาม 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เตรียมรายการข้อพระค์มภีรท่ีคล้ายคลึงกบข้อพระค้มภีรต่อไปน้ี (หรือท่านอาจเขียนบนกระดาน) 

แล้วเขียนข่าวสารพระค้มภีรของแต่ละข้ออีกแถวหนึ่ง สลบข้อความของพระค์มภีรเหล่านี้ไม่ 
ให้อยู่ตรงกนให้เด็กคนหนึ่งค้นหาพระค์มภีร และคิดว่าพระค้มภีรข้อนั้นมีข่าวสารอะไร แล้ว 
ขีดเล้นจากข้อพระค์มภีร!ปยงอีกแถวหนึ่งตรงที่มีข่าวสารที่สอดคล้องกนให้เด็กแต่ละคนผสัดก้น 
ทำ 
มทธิ'ว 16:21 (การเสียสละของพระเยดูเป็นสิงจำเป็น) 
ยอหน 3:16 (พระเยดูทรงเสด็จมายงโลกน้ีเพราะพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา) 

ยอหน 10:17-18 (พระเยดูทรงมีอำนาจท่ีจะวางชีวิตของพระองค์สู่ความตายและลุกข้ึนมีชีวิตอีก 
คร้ังหน่ึง) 
1 เปโตร 1:19-20 (พระเยดูได้ร้บการเสือกจากสวรรค์เพ่ือทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา) 
1 ยอหน 1:7 (การชดใช้ของพระเยดูคริสต์ทำให้เราสะอาดจากบาปหากเรากลบใจ) 
พระคมภีfคำสอนและพนธสัญญาภาคท่ี 20:29 (เราสามารถรอดได้ในอาณาจกรของพระผู้เป็นเจ้า 
ก็ต่อเมื่อเรากลบใจจากบาปของเรา เช่ือในพระเยดูคริสต์และได้ร้บบพติศมา) 

2. เล่าเร่ืองต่อไปน้ีให้เด็ก ๆ ฟัง อาจใช้แผนผงหากจำเป็น: 
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ชายคนหน่ึงเดินไปตามถนนและตกลงไปในหลุมท่ีลึกซ่ึงเขาไม่สามารถปีนออกมาเองได้ ไม่ว่าเขา 
จะทำอย่างไรเขาก็ย้งไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง ชายคนน้ันจึงร้องเรียกให้คนช่วยเขาดีใจ 
ยิ่งนกเมื่อมีคนใจดีผ่านมาได้ยินเสียงเรียกของเขา และหย่อนบนไดลงไปในหลุมน้ัน ซึ่งทำให้เขา 
ปีนบ้นไดขึ้นมาไต้อย่างปลอดภ้ย 
เราก็เป็นเหมือนกบชายท่ีตกหลุมคนน้ี บาปก็เหมือนก็ปการตกลงไปในหลุม เราไม่สามารถหลุดพ้น 
จากม้นมาได้ด้วยต้วเราเอง ด้งเช่นชายผู้มืความเมตตาคนนั้น พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงส่ง 
พระบุตรองค์'เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์มาเพื่อหาทางช่วยให้เราออกมาได้การชดใช้ของ 
พระคริสตสามารถเปรียบเทียบได้กบการส่งบนไดลงไปในบ่อ ทำให้เราสามารถปีนขึ้นมาได้ 
เช่นเดียวกบชายท่ีอยู่ในบ่อท่ีต้องปีนบนได เราต้องกลบใจจากบาปของเราและเช่ือฟังหลกธรรม 
พระกิตติคุณและพิธีการต่าง ๆ เพ่ือปีนข้ึนจากบ่อและทำให้การชดใช้มีผลต่อชีวิตของเรา ด้งนั้น 
หลงจากทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำไต้ การชดใช้จะช่วยให้เรามีค่าควรต่อการกล้บไปส่ท่ีประทบ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ 

3. อ่านโมไซยา 14:3-5 และ แอลมา 7:11-12 สนทนาว่าพระเยชุคริสต็ไม่เพียงทนทุกข์ทรมานกบ 
บาปของเราเท่าน้ันแต่พระองค์ย้งทรงทนทุกข์กบความเจ็บปวด ความป่วยไข้ และความเศร้าโศก 
ของเราโดยผ่านการชดใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจอย่างแท้จริงในทุกสิ่งที่เราประสบ 
และทนทุกข์บนโลกน้ี โดยผ่านความร้กและความเมตตาของพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยเรา 
เผชิญปัญหาและการท้าทายต่าง ๆ 

4. ช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องจำ ยอหน 3:16 
5. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉ้นเฝืาพิศวง" (เพลงสวด หน้า 89) (or "Help บร, 0 God, to Understand" 

Childrend'ร Songbook, p. 73) 
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บทที่ 28 

สรุป 
ประจกษพยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจ้กษพยานว่าพระเยดูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา แสดงความรกท่ีท่าน 
มีต่อพระเยดู และพระบิดาบนสวรรค์ แสดงความกต์ญญต่อพระองค์ที่ทรงเตรียมทางให้เราเอา 
ชนะบาปและความตายและมีชีวิตอยู่กบพระองค์เกครั้งหนึ่ง 
แนะนำเด็ก ๆ ให้สืกษา มทธิ1ว 26:36-46 และ คำสอนและพนธสัญญา 19:16-18 ที่บ้านเพื่อเป็น 
การทบทวนบทเรียนน้ี 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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บทที่ การทรยศต่อพระเยซูคริสต์ 
การจับกุมและการพิจารณาคดี 

จุดประสงค์ 

การเตรยม 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพื่อเสริมความหนกแน่นให้กบข้อผูกม้ดของเด็กแต่ละคนโดยช่วยให้พวกเขามีความกล้าหาญใน 
ประจกษ์พยานของพระเยรุเคริสต์ 

า . สืกษาม์ทธิวบทที่ 26:14-16, 47-27:31 และลูกา 22:47-23:25 ร่วมกบการสวดอ้อนวอนแล้วสืกษา 
บทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร,, หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส,วนร่วมและได้ร้บประโยช•น 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากที่สุด 

3. เขียนคำและวลีต่อไปนี้บนบตรแข็งอย่างละแผ่น: พระบุตรของพระ#เป็นเจ้า พระ$ช่วยให้รอด 
พระyไถ่ แห่งสวรรค์ ความสม!Jรณ อำนาจทั้งมวล ความรก พระ$สร้าง $สอน $รกษา 
ถ่มนํ้าลายใส่ ทรยศ การกล่าวหาที่ผิด การทรมานให้เจ็บปวด การทุบตี การเฆี่ยน ใๆ!เชือกมด 
ไว้ การเยาะเย้ย โบยตี สวมมงกฎหนาม พิพากษาให้ประหารชีวิต 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีร์ไบเบิล หรีอพระคริสตธรรมคมภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. เทปหรือสิงท่ีใช้ติดในการแสดงบตรคำ 
ค. รูปภาพ 7-31 การทรยศต่อพระเยเ (ชุดภาพพระกิตติคุณ 228; 62468) และ 7-32 การปฏิเสธ 

ของเปโตร (ชุดภาพพระกิตติคุณ 229; 62177) 

เชิญเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนเปิด 

คละบตรคำที่ท่านเตรียมไว้และวางควํ่าหน้าไว้บนโต๊ะหรือบนพื้น อธิบายให้เด็ก q ฟังว่าบดรคำ 
เหล่านี้บางแผ่นอธิบายถึงพระเย! และบางแผ่นอธิบายถึงสิงที่ผู้คนกระทำต่อพระองค็ในช่วงที่ 
พระองคํใกล้จะสินพระชนม์ ให้เด็ก ๆ ผล้ดกินออกมาเสือกบดร แล้วอ่านข้อความในน้ัน นำบดร 
มาวางไว้เป็นสองกอง กองหนึ่งควรวางแผ่นที่มีคำบรรยายถึงพระเยเ และอีกกองหน่ึงวางแผ่นท่ีมี 
ข้อความบอกถึงสิงที่ผู้คนได้กระทำต่อพระเยเในบั้นปลายพระชนม็ชืพของพระองค์ 
ทบทวนสัน ๆ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สวนเกทเสมนีและบอกเด็ก ๆ ว่าบทเรียนนี้พวกเขาจะได้ 
เรียน!เกี่ยวกบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานหลงจากที่พระเย1ทรงสวดอ้อนวอนที่สวนเกทเสมรเส!จ 
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เร่ืองราวจากพระคมภีร สอนเร่ืองราวการทรยศต่อพระเยดู การจบกุม และการพิจารณาคดี (มทธิว 26:14-16, 47-27:31 
และ ลูกา 22:47-23: 25) (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระค้มภีร์ให้ดู "การสอนจาก 
พระค์มภีร" หน้า viii) ขอให้เด็ก ๆ ฟังคำที่บรรยายถึงสิงที่ผู้คนกระทำต่อพระเยดูช่วยพวกเขาให้ 
เข้าใจว่าพระเยดูทรงสามารถใช้อำนาจที่พระองค์มีเพื่อป๋องก้นพระองค์จากการกระทำทารุณ 
ทำร้าย แต่พระองค์ทรงทราบว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทนทุกข์ทรมานที่พระองค์ต้องอดทน 
และอดกล้ันเพ่ือบรรลุพระภารกิจของพระองค์บนโลกน้ีและเพ่ือทำให้การชดใช้สมบุรณ (ดู โมไชยา 
15:5) 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกตหลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต็ใช้ ข้อพระค์มภีfอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร้ดีข้ึน 

• ใครทรยศต่อพระเยดู? (มทธิว 26:14-16) ยูดาสทรยศต่อพระองค์อย่างไร? (มทธิว 26:48) เกิดอะไร 
ขึ้นก้บยูดาส? (มทธิว 27:3-5) 

• ทำไมพระเยดูจึงทรงย้บยั้งอ้ครสาวกไม่ให้ป๋องก้นพระองค์? (มทธิว 26:51-54; ลูกา 22:49-51) 
ห,yคิดว่าเหล่าอ้ครสาวกของพระองคํได้เรียนรู้บทเรียนอะไรเมื่อพระเยดูทรงร้กษาชุของชายที่ 
ถูกฟัน? หนุคิดว่าทำไมอ้ครสาวกจึงว่ิงหนีและท้ิงพระเยดูไว้? (มทธิว 26:56) หนุคิดว่าหนุอาจ 
จะทำอะไรหากห,y อยู่ท่ีน่ัน? 

• ทำไมพระเยดูจึงไม่แก้ตอบข้อกล่าวหาในระหว่างการพิจารณาคดี? (มทธิว 26:62-63; 27:12-14; 
ลูกา 23:9) (ดู กิจกรรมเสริมที่ 3) อธิบายว่าเม่ือพระเยดูทรงถูกถามว่าพระองค์คือพระคริสต 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า หรือกษตริย์ของชาวยิวหรือ พระองค์ทรงตอบร้บ (ดู มทธิ'ว 26:63-64; 
27:11) ชี้ให้เห็นว่า พระเยดูไม่ทรงปฏิเสธหล้กฐานท่ีแสดงว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็น-
เจ้าและไม่ทรงพยายามปกป๋องพระองค์เอง พระเยดูทรงทราบว่าพระองค์จะต้องถูกตรึงกางเขน 
เพ่ือทำให้พระภารกิจบนโลกน้ีของพระองค์เสร็จสมบุรถ! 

• ให้อ้างถึงคำและวลีต่าง ๆ ที่อยู่ในกิจกรรมกระต้นความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ผู้คน 
กระทำต่อพระเยดู ห,yคิดถึงอะไรเมื่อห,yอ่านคำหรือวลีเหล่านี้? หนุรู้สึกอย่างไรเกี่ยวก้บสิ่ง 
เลวร้ายท่ีผู้คนได้กระทำต่อพระเยดู? มีใครบ้างที่ปฏิเสธต่อห,yอย่างไร้มนุษยธรรมเพราะห'yเชื่อ 
ในพระเยดูคริสต'หรือ เพราะหนุไปโบสถํใหม ? หนุทำอย่างไร? 

• เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จ้กพระเยดูก่ีคร้ัง? (ลูกา 22:54-60) หนุคิดว่าทำไมเปโตรทำอย่างน้ี? เปโตรรู้สึก 
อย่างไรเม่ือเขาตระหนกถึงส่ิงท่ีเขาได้กระทำลงไป? (ลูกา 22:61-62) ช่วยเดก ๆ ให้เข้าใจว,าเปโตร 
ย้งไม่ได้ร้บของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ เปโตรเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งต่อมาได้เป็น 
ประธานของศาสนาจ้กรท่านยอมอุทิศชีวิตเพ่ือประจ้กษ์พยานของท่าน เราจะเป็นคนท่ีกล้าหาญ 
ในประจ้กษ์พยานของเราที่มีต่อพระเยดูคริสต!ด้อย่างไรไม่ว่าจะต้องเผชิญปัญหาท้าทายอะไร 
ก็ตาม? (ดู กิจกรรมเสริมที่ 5) 
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กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
า. ให้เด็กแต่ละคนบอกชื่อคุณสมบติหรือพระคุณลกษณะของพระเย!ที่พวกเขาซาบซึ้งเป็นพิเศษ 

สักหนึ่งอย่าง 

2. ทบทวนหลกแห่งความเชื่อข้อที่หนึ่งและข้อที่สาม ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าหสักแห่งความเชื่อ 
เหล่านี้ เตือนเราถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระเย!คริสต์และความสำคญของพระภารกิจ 
ของพระองค 

3. เขียนคำต่อไปน้ีบนแผ่นกระดาษ: คายาฟาส ปีลาต และ เฮโรด เอาแผ่นกระดาษน้ีให้เด็กสามคน 
และอธิบายว่าผู้ปกครองเหล่าน้ีมีหน้าท่ีความรบผิดชอบต่อประเทศแตกต่างกน ให้ผู้ปกครองสาม 
คนนั้นยืนแยกกนคนละที่ในชั้นเรียนและให้เด็กคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนเดินไปหาเด็กสามคนนี้ 
เมื่อมีคนเดินมาหาให้เด็กทั้งสามอ่านข้อความต่อไปนี้หรือให้เด็กสามคนยืนอ่านบทของตน 
หน้าช้ันเรียน: 
คายาฟาส: ฉันชื่อคายาฟาส ฉันเป็นมหาปุโรหิตชาวยิว ซึ่งหมายความว่า ฉันเป็นผู้นำทางศาสนา 
ของชาวยิว ฉันต้องการสังหารพระเย! แต่ฉันต้องได้ร้บอนุม้ติจากผู้นำชาวโรมนด้งน้ัน ฉันจึง 
ล่งพระเย!ไปหาปิลาต 
ปิลาต: ฉันชื่อ ปอนเตียส ปิลาต ฉันเป็นผู้ปกครองชาวโรมน ซึ่งหมายความว่า ฉันเป็นผู้นำ 
ทางการเมืองของชาวยูเดีย ชาวยิวต้องการให้ฉันออกคำสังประหารพระเย! แต่ฉันไม่สามารถ 
หาข้อผิดในพระองค็ใด้ ด้งนั้น ฉันจึงล่งพระองค์!ปหาเฮโรด 
เฮโรด: ฉันชื่อเฮโรด ฉันเป็นชาวยิวและชาวโรม์นได้แต่งตั้งให้ฉันเป็นกษ้ตริย์ปกครองเหนือ 
แคว้นกาลิลี ปิลาตล่งพระเย!มาให้ฉันเพราะฉันเป็นกษ้ตริย์ปกครองเหนือเขตที่พระเย!ทรง 
เจริญพระซ้นษา ฉันกระหายที่จะได้เห็นชายที่ชื่อพระเย!นี้ ฉันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวก้บพระองค์ 
และต้องการเห็นพระองค์กระทำสิงอศจรรย์ แต่พระองค์ปฏิเสธท่ีจะพูดกบฉันหรือตอบคำถาม 
ของฉัน ฉันจึงล่งพระองค์กลบไปให้ปิลาต 
ปิลาต: ฉันยงคงหาเหตุผลที่จะลงโทษชายคนนี้ให้ถึงตายไม่ได้ แต่ผู้คนก็รบเร้าให้ทำ ในท่ีสุดฉัน 
ก็เลิกล้มความพยายามที่จะบอกผู้คนว่าฉันหาข้อผิดจากพระเย!ไม่ได้ฉันจึงยอมให้ผู้คนนำ 
พระองค์!ปตรึงกางเขน 
หลงจากที่เด็กสามคนกสับไปยงที่นั่งของตนเองแล้ว ให้สนทนาก้นว่าพระเย!จะทรงรู้สีกอย่างไร 
เมื่อต้องไปอยู่ต่อหน้าบุคคลเหล่านั้นและทรงถูกพวกเขาซกถาม 

4. เขียนสถานการณ์ต่าง ๆ บนกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ด้งเช่นสถานการณ์ต่อไปนี้ที่อาจเป็นสถานการณ์ 
ที่ยากสำหร้บเด็ก ๆ ที่จะต้องเผชิญ (ใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมสำหร้บช้ันเรียนของท่าน): 
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บทที่ 28 

บางคนหวเราะเยาะท่ีห'นุไปโบสถ 

บางคนพยายามบอกให้หนุลองใข้ยาเสพติดหรือลองสูบบุหรี่ 
หนุเห็นเพ่ือนท่ีโรงเรียนทำกิริยาหยาบคายกบเด็กอีกคนหน่ึง 
เพ่ือนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกขอให้หนุอธิบายเร่ืองความเช่ือของหนุ 
เพ่ือนท่ีโรงเรียนขอให้หนุโกหกเพ่ือทำให้เขาหรือเธอพ้นจากเร่ืองเดือดร้อน 
ให้เด็ก ๆ ผล้ดก้นหยิบกระดาษคนละแผ่นและอ่านข้อความท่ีเขียนไว้บนกระดาษ ขอให้สมาชิก 
ในช้ันเรียนสนทนาถึงสถานการณต่าง ๆ และตดสินใจว่าอะไรคือสิงท่ีถูกต้องควรกระทำ เน้นว่า 
บางคร้ังเป็นการยากท่ีจะกล้าหาญในประจกษ์พยานของเราท่ีมีต่อพระเยดูคริสต์ แต่เราจะได้ร้บพร 
อ้นยิ่งใหญ่หากเรากล้าหาญเช่นนั้น 

5. แจกบตรแข็งที่บรรยายคุณล้กษณะของพระเยดูให้เด็กคนละหนึ่งหรือสองแผ่น (ท่านอาจใช้คำ 
หรือวลีอื่นเพื่อบรรยายล้กษณะของพระเยดู) ขอให้เด็ก ๆ เล่าให้ท่านฟังว่าพวกเขาคิดถึงอะไร 
เม่ือพวกเขาอ่านคำบนบ้ตรน้ัน ขอให้พวกเขาพิจารณาว่าพวกเขาเอย่างแท้จริงหรือไม่ว่าพระเยดู 
คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ไถ่ และอื่นๆ เชื้อเชิญเด็กๆให้บรรยาย 
ว่าการมีความเและประจ้กษ์พยานในพระเยดูคริสต์เช่นนี้เป็นพรให้ก้บพวกเขาอย่างไร 

6. ให้ช้ันเรียนร้องหรือเชิญคนมาท่ีช้ันเรียนเพ่ือร้องเพลง "เราช้องสรรเสริญนามเยดูเจ้า" หน้า 369 
ในหน้งสือหล้กธรรมพระกิตติคุณ (31110) 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยดูคริสต์และเล่าให้เด็ก ๆ ฟังว่าประจ้กษพยาน 
มีความสำค้ญต่อท่านอย่างไร แสดงความซาบชื้งต่อพระเยดูที่ทรงยินดีทนทุกข์ทรมานและสิน 
พระชนมเพ่ือเราเพราะว่าเราจะสามารถฟืนคืนชีวิตและมีชีวิตนิร้นดร 
แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา มทธิ1ว 26:47-54 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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การตริงกางเขนและ 
การฝังพระศพของพระเยซูคริสต์ 

จุดประสงค์ เพื่อเสริมประจกใ^ยานของเด็กแต่ละคนเข้มแข็งขึ้นว่าเนื่องจากพระเย!สินพระชนม์เพื่อเรา เราจะ 
มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

การเตรยม 1. ศึกษาม์ทธิ1ว 27:32-66 ลูกา 23:26-56 และยอหนา 0:17-18, 19:13-42 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน 
แล้วศึกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร 
(ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มาระโก 15:20-47 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค้มภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคมภีร์ใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. พระค้มภีรมอรมอนหน่ึงเล่ม 
ค. รูปภาพ 7-33, การตรึงกางเขน (ชุดภาพพระกิตติคุณ 230; 62505); 7-34, การฝังพระศพของ 

พระเย! (ชุดภาพพระกิตติคุณ 231; 62180); และ 7-35, หลุมพระศพของพระเย! (ชุดภาพ 
พระกิตติคุณ 232; 62111) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

เล่าเร่ืองต่อไปน้ีโาบเด็ก ๆ : 
ในวนที่อากาศหนาวเย็น มีเครื่องบินลำหนึ่งชนสะพานในวอชิงต้น ดี.ซี. และตกลงไปในแม่น้ํา 
โปโตแมคท่ีกำลงจบต้วเป็นน้ําแข็ง หลายคนเสียชีวิต แต่มีหกคนท่ีเกาะอยู่ตรงหางเคร่ืองบินในขณะ 
ที่คนที่อยู่บนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โยนเครื่อง!ชีพให้พวกเขา นาห'นาวเย็น'จด และยากย่ิงท่ีพวกเขา 
จะเกาะอยู่ที่เครื่องบินอย่างนั้น คนเหล่านั้นเกรงว่าเขาจะตายเสียก่อนที่จะถึงรอบของต้วเอง 
ที่จะขึ้นกระเช้า!ชีพได้และได้ร้ปการช่วยเหลือให้ปลอดภ้ย 

ทุกครั้งที่ยู้ช่วยชีวิตหย่อนกระเช้า!ชีพลงมาย้งชายคนหนึ่ง ชายคนนั้นก็จะล่งกระเช้า!ชีพนั้นไป 
ให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้ร้บความช่วยเหลือก่อน เขาทำเช่นน้ีจนกระท่ังทุกคนได้รบการช่วยเหลือ 
ให้ปลอดภย แต่แล้วเขากลบไม่สามารถเกาะอยู่ที ่นั ่นได้อีกต่อไป เมื่อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

บทที่ 
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วนกล้บมาอีกครั ้งเพื ่อช่วยเขา เขาก็ลื่นตกลงไปในนํ้าเสิยแล้ว เขาเสียชีวิตก่อนที่จะได้ร้บ 
ความช่วยเหลือ 
• ห,1}คิดว่าทำไมชายคนนี้จึงส่งกระเช้าดูชีพไปให้คนอื่นทุกครั้ง? ห\}จะเสิกอย่างไรหากห,yเป็น 

คนหน่ึงท่ีชายคนน้ีได้ช่วยเหลือ? 
แสดงความรู้สึกของท่านว่าต้องใช้ความกล้าหาญและความรกมากเพียงใดจึงจะสามารถตาย 
แทนคนอ่ืนด้งท่ีชายคนน้ีได้กระทำ 
อธิบายกบเด็ก ๆ ว่าในบทเรียนนี้พวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของ 
พระเยดูบนไม้กางเขน พระองค์ทรงยินดีสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อทุกคนที่เคยมีชีวิต 
และผู ้ที ่กำล้งมีชีวิตอยู ่ในขณะนี้หรือที ่กำล้งจะมามีชีวิตให้ได้รบชีวิตอีกครั ้งหล้งความตาย 
อ้นเนื่องมาจากความรกอ้นยิ่งใหญ่ของพระองค์ 

ทบทวนสัน ๆ เตือนความจำของเด็ก ๆ ถึงสถานการณ์ที่แอดม อีฟและลูกหลานของพวกเขาจะต้องเผชิญเมื่อ 
พวกเขาร้บประทานผลไม้ต้องห้ามในสวนเกทเสมนี เพราะการล่วงละเมิดของแอด้มและอีฟ 
ร่างกายของพวกเขาจึงเป็นมตะ ซึ่งหมายความว่า สักว้นหนึ่งร่างกายของพวกเขาจะต้องถึงแก่ 
ความตาย เราทุกคนในฐานะที่เป็นลูกหลานของแอด้มและอีฟก็ต้องขึ้นอยู่กบความตายด้วย 
เช่นก้น 
เป็นพยานว่าความตายทางร่างกายเป็นแผนของพระบิดาบนสวรรค์ และด้วยพระเมตตาอ้น 
ใหญ่หลวงของพระองค์พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำเนิดของพระองค์พระเยดู-
คริสต์มายงโลกน้ีเพ่ือเอาชนะความตาย โดยผ่านความตายและการฟืนคืนพระชนม์ของพระคริสต์ 
เราทุกคนจะได้ร้บความช่วยเหลือจากความตายทางร่างกาย เราจะต้องตาย แต่เราจะได้รบ 
การห้ืเนคืนชีวิต (ดู ยอหน 3:16-17; ฮีลามน 14:15) 
ทบทวนอย่างสัน ๆ จากบทเรียนก่อนถึงเหตุการณ์ท่ีพระเยดูทรงทนทุกข์ทรมาน การทรยศ การถูก 
จ้บกุมและการพิจารณาคดี 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ สอนเด็ก ๆ ถึงเรื่องการตรึงกางเขนและการฝังพระศพด้งที่พบในม้ทธิว 27:32-66 (สำหร้บคำแนะนำ 
ในการสอนเรื่องราวจากพระค้มภีร ดู "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) ให้อ้างถึงลูกา 23:34, 39-
43 และยอหน 19:19-22, 25-27, 34, 39 ด้วย ใช้รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม 

ท่านอาจต้องการอ้างถึงรายการต่อไปนี้เพื่อช่วยท่านสอนถึงประเด็นต่าง ๆ ในบทเรียน: 

1. ชีโมน ชาวไซรีนแบกกางเขนของพระเยดู (มทธิว 27:32) 
2. พระเยดูถูกตรึงกางเขนอยู่ระหว่างโจรสองคน (มทธิว 27:33-38; ลูกา 23:32-33) 
3. ปิลาตเขียนป๋ายติดไว้บนกางเขน (ยอหน 19:19-22) 
4. พระเยดูทรงถูกเยาะเย้ย (มทธิว 27:39-44) 
5. พระเยดูตรสกํบโจร (มทธิว 23:39-43) 
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6. พระเย!ทรงขอให้ยอหนดูแลพระมารดาของพระองค์(ยอหน 19:25-27) 
7. ความมืดปกคลุมแผ่นดิน (มทธิว 27:45-46) 

8. พระเย!คริสต์ทรงสินพระชนม์ (มทธิว 27:50-56) ทหารชาวโรม์นแทงที่สีข้างของพระองค์ 
(ยอหน 19:34) 

9. พระวรกายของพระเย!ถูกนำไปที่อุโมงค์ฝังคพ (มทธิว 27:57-61; ยอหน 19:38-42) 

10. มีผู้ส่งยามมาเฝืาอุโมงค์ฝังศพของพระองค์ (ม์ทธิว 27:62-66) 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระค์มภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค้มภีรดีข้ึน 

• ปิลาตทำอะไร หลงจากการพิจารณาคดีของพระเย!? (มทธิว 27:26) โบยตี หมายความ1ว่าอย่าง,ไร? 
(การเฆ่ียนตี) การ ตรงกางเขน หมายความว่าอย่างไร? (การทำให้สินชีวิตโดยตอกฝ่าเท้าและ 
ฝ่ามือตรึงติดด้วยตะใJบนไม้กางเขน) อธิบายว่าการตรึงกางเขนเป็นการทำให้ตายอย่างช้า ๆ ด้วย 
ความเจ็บปวดทรมาน ม์กใช้ลงโทษทาสและอาชญากรที่ตํ่าช้าที่สุด 

• เป็นที่เกนดีว่าสถานที่ที่พระเย!ทรงถูกตรึงกางเขนมีสองชื่อได้แก่ชื่ออะไรบ้าง? (มทธิว 27:33, 
ลูกา 23:33) 

• พระเย!ทรงถูกตรึงกางเขนพร้อมกบใคร? (มทธิว 27:38; ลูกา 23:33) 

• ทหารเอาอะไรให้พระเย!ดื่ม? (มทธิว 27:34) อธิบายว่านํ้าส์มสาย!และของขมใช้เป็นยาเพื่อ 
บรรเทาความเจ็บปวดหรือเพ่ือช่วยให้ตายง่ายข้ึน ช่วยเด็ก ๆ ให้เข้าใจว่าพระเย!ทรงปฏิเสธการ 
ดื่มเครื่องดื่มนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการมีสติสัมปช้ญญะเด็มที่และเถึงการเส!จสินพระภาระ 
แห่งการชดใช้ของพระองค์ 

• พระเย!ใฎลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้อภยผู้ใด? (ลูกา 23:34) หา^คิดว่าทำไมจึงเป็นสิงสำค้ญ 
ที่พระเย!ทรงให้อภยพวกทหาร? ทำไมจึงเป็นสิงสำค้ญที่เราจะได้รบการให้อภย? เราได้รบพร 
อย่างไรเม่ือเราให้อ/ไยผู้อ่ืน? 

• มีใครบ้างที่ดูถูกและเยาะเย้ยพระเย!ในขณะที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขน? (มทธิว 27:39-44) 
พวกเขาทุเดอะไรให้พระองค์บ้าง? พระเย!ทรงโต้ตอบอย่างไร? (1 นีไฟ 19:9) เราควรโต้ตอบ 
อย่างไรเม่ือผู้คนกล่าวคำหยาบคายก้บเรา? 

• โจรสองคนโต้ตอบพระเย!อย่างไร? (ลูกา 23:39-43) โจรคนท่ีสองทุ)ดว่าอะไรท่ีแสดงให้เห็นว่าเขา 
กำลง'จะกลบ,ใจ? (ลูกา 23:40-42) พระเย!ทรงตอบอะไร? (ลูกา 23:43) 

• พระเย!ทรงแสดงความร้กอ้นยิ่งใหญ่ต่อพระมารดาของพระองค์อย่างไรในขณะที่พระองค์กำล้ง 
ทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน? (ยอหน 19:25-27) สิงนี้สอนเราเกี่ยวกบพระเย!อย่างไร? 
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• ความมืดปกคลุมแผ่นดินนานเท่าใด? (มทธิว 27:45) พระเยดูทรงร้องออกมาว่าอย่างไร? (มทธิว 
27:46) พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดท้ิงพระบุตรของพระองค์จริงหรือ? อธิบายว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงถอนพระวิญญาณของพระองค์!ปชั่วครู่เพื่อที่พระเยดูจะทรงสามารถเอาชนะเหนือบาปและ 
ความตายด้วยพระองค์เองอย่างสมบุรณ์ 

• "ร้องเสียงด้ง" หมายความว่าอย่างไร?(ทางเดียวท่ีพระเยดูจะทรงส้ินพระชนมํได้คือให้พระวิญญาณ 
ออกจากพระวรกายของพระองค์ พระคมภีรยืนยนว่าพระองค์ทรงสละพระชนม่ชีพด้วยความ 
เต็มพระท้ย ไม่ใช่เป็นการเอาพระชนม์ชีพไปจากพระองค์) ให้เดก ๆ อ่านยอห์น 10:17-18 หนุคิด 
ว่าทำไมพระเยดูจึงทรงยินดีสละพระชนม์ชีพของพระองค์? 

• ในเวลาท่ีพระเยดูทรงส้ินพระชนม์ได้เกิดเหตุการณ์อ้ศจรรย'อะไรข้ึน? (มทธิว 27:51-53) "ขาดออก 
เป็นสองท่อน" (ขาดออกเป็นสองส่วน) หมายความว่าอย่างไร? นายร้อยของกองทหารโรม์นได้ 
ร้บประจกษ์พยานอะไรเมื่อเขาเห้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น? (มทธิว 27:54) 

• ใครคือ โยเซฟ แห่งอาริมาเธีย? (มทธิว 27:57) เขาทำอะไร? (มทธิว 27:58-60) 
• พวกฟาริสีขอให้ปิลาตทำอะไร? (มทธิว 27:62-66) ทำไมพวกเขาจึงต้องการให้อุโมงค์ฝังศพมียาม 

เฝืา? ทำไมความพยายามของพวกเขาจึงไร้ผล? สิงนี้สอนอะไรให้กบเราเกี่ยวก้บอำนาจของมนุษย์ 
และอำนาจของพระเจ้า? 

บทสรุปและ ท่านอาจHคำถามต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจถึงความสัมพนธของการล่วงละเมิดของแอด้มและ 
คำถามเพื่อ อีฟและความต้องการพระผู้ช่วยให้รอด 

.การประยุกตใช้ # แอด้มและอีฟ ล่วงละเมิดกฎข้อหนึ่งของพระบิดาบนสวรรค็ในสวนอีเด็นอย่างไร? (พวกเขา 
รบประทานผลไม้จากต้นไม้แห่งความร้ดีเชั่ว) ผลของการล่วงละเมิดน้ีเป็นอย่างไร? (พวกเขา 
ต้องออกจากสวนอีเด็น มีความเป็นมตะ สามารถมีลูกได้ ทำให้ลูกหลานของพวกเขาทุกคนต้อง 
ขึ้นอยู่กบความตายนี่เป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์) 

• เกิดอะไรขึ้นกบร่างกายและวิญญาณของเราเมื่อเราตาย? (วิญญาณจะออกจากร่างและไปย้ง 
โลกแห่งวิญญาณ ร่างกายซึ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณโดยทั่วไปจะถูกฝังไว้ในดิน) เราจะทำอะไรได้ 
บ้างเพื่อเป็นการนำร่างกายและวิญญาณมารวมกนอีกครั้งหนึ่ง? (ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะเรา 
มีความเป็นมตะ เราไม่มีอำนาจท่ีจะนำวิญญาณมารวมกบร่างกายได้ด้วยตวเราเอง) 

• ใครทำให้เราสามารถเอาชนะสถานการณ์ท่ีส้ินหวงน้ีได้เป็นสิงท่ีเป็นไปได้สำหร้บเราท่ีจะเอาชนะ? 
ทำไมพระเยดูจึงทรงเป็นเพียงพระองค์เดียวที่จะทรงช่วยเราให้รอดได้? (พระองค์ปราศจากบาป 
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงถือกำเนิดในเนี้อหนํงและมี 
อำนาจเหนือความตาย) การรู้ว่ามีคน ๆ หนึ่งสามารถช่วยหนุและครอบครวให้ฟืนคืนชีวิตได้ 
ทำให้หนุเสีกอย่างไร? 
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กิจกรรม 

เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เขียนรายการข้อพระคมภีfต่อไปนี้บนแผนผงหรือบนกระดาน บอกเด็ก ๆ ว่าพระคมภีรแต่ละข้อ 

มีข้อความต่อไปนี้รวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นข้อความที่พระเยเตรสในระหว่างที่ทรงถูทแขๆนตรืงไๆบน 
กางเขน ให้เด็ก ๆ อ่านข้อความต่อไปนี้และบอกว่าอำนาจหรือบุคลิกลกษณะอะไรที่ช่วยให้ 
พระเยเตรสหรือทำสิงเหล่านี้ 
ลูกา 23:34 (พระองค์ทรงเปียมไปด้วยความเมตตาและการให้อภ้ย) 
ลูกา 23:43 (พระองค์ทรงมีอำนาจท่ีจะพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรข้ึน) 
ยอห์น 19:26-27 (พระองค์ทรงมีความร้กและความห่วงใยพระมารดาของพระองค์) 
ม้ทธิว 27:46 (พระองค์ทรงแสดงว่าทรงขึ้นต่อพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์) 
ลูกา 2 3 : 4 6 (พระองค์ทรงยินยอมต่อพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์) 
ยอหน 19:30 (พระองค์ทรงทำให้แผนของพระบิดาบนสวรรค์สำเร็จ) 

2. เขียนชื่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่กล่าวถึงในพระคมภีfต่อไปนี้บนกระดานจากเรื่องราวในพระคมภีf 
ที่เกี่ยวกบการสินพระชนมและการฝังพระศพของพระเยเ ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจำอะไรได้บ้าง 
เกี่ยวกบบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านั้น ช่วยให้เด็ก ๆ ระบุส่วนที่แต่ละบุคคลมีบทบาท 
พระเยดูคริสต 
ปิลาต 
ซีโมนแห่งไซรืน 
ทหาร 
ผู้เยาะเย้ย 
โจรสองคน 
มารืย์ พระมารดาของพระเยดู 
ยอหนผู้เป็นที่ร้ก 
นายร้อย 
โยเซฟ แห่งอาริมาเธีย 

3. สนทนาและช่วยเด็ก ๆ ให้ท่องจำหลกแห่งความเชื่อข้อที่สอง 
4. ร้องหรือทุ)ดเนี้อเพลง "เราช้องสรรเสริญนามเยดูเจ้า" เพลงในหลกธรรมพระกิตติคุณ ห น ้ า 369 

หรือเพลง "พระเยดูทรงพื้เนคืนจริงไหม?" (หนงhเพลงสำหรบเด็ก หน้า 43) 
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ปร ะจักษ์พยาน แสดงความซาบซึงสำหร้บการเสียสละอนยิงใหญ่ทพระเย!ทรงกระทำเพอเราโดยการสินพระชนม 
บนไม้กางเขน แสดงประจักษ์พยานว่า เราจะได้ร้บการทื้เนคืนชีวิต และมีชีวิตอยู่อีกครั้ง เพราะ 
ความรกอนย่ิงใหญ่ท่ีพระองค์ทรงมีเพ่ือเรา 

ข้อแนะนำ แนะนำให้เด็ก ๆ ให้ศึกษา มทธิ'ว 27:34-50 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านท่ีบ้าน เ ช ิ ญ เ ด ็ ก ค น ห น ี ้ ง ่ ส ว ด * อ น ว อ น ป ิ ด 
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การเตรยม 1. คืกษา ม้ทธิว 27:52-53; 28:1-15; ลูกา 24; ยอหน 20; กิจการ 1:3, 9-11; และ 1 โครนธ์ 15:5-6, 
22 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วคืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจาก 
พระค้มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจาก 
พระคมภีร์" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: มาระโก 16 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์'การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค์มภีร!บเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษท่ีเขียนข้อความหรือวลีต่อไปน้ีแผ่นละข้อความ: ผ้าปาน เคัรองหอม สวน ทหาร 

หินก้อนใหญ่ 
ค. รูปภาพ 7-35, อุโมงค์ฝังพระศพของพระเยดู (62111); 7-36, มารีณเละการฟืนคืนพระชนม์ของ 

พระเจ้า (ชุดภาพพระกิตติคุณ 233; 62186); และ 7-37, การฟืนคืนพระชนม์ของพระเยดูคริสต์ 
(ชุดภาพพระกิตติคุณ 239; 62187) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เอากระดาษท่ีเตรียมไว้ตามหวข้อ "การเตรียม" ใส่ภาชนะและให้เด็ก ๆ ผล้ดกนเลือกหยิบกระดาษ 
คนละหน่ึงช้ิน ขอให้พวกเขาอธิบายส่ิงท่ีเขียนไว้บนกระดาษน้ัน และบอกว่าคำหรือวลีน้ันเก่ียวข้อง 
กบการฝังพระศพของพระเยเอย่างไร เตรียมคำหรือวลีให้มากพอสำหรบเด็กทุกคน 
ขอให้เด็ก ๆ จินตนาการถึงเช้าตรู่ของว้นอาทิตยหลงจากการตรึงกางเขนและการฝังพระศพของ 
พระเยดู ขอให้พวกเขาจินตนาการว่าพวกเขาอยู่ด้วยก้นกบเหล่าอ้ครสาวก ซึ่งกำล้งโศกเศร้าต่อ 
การสินพระชนม์ของพระเยดู พวกเขาหว้งว่าพระเยดูจะทรงช่วยพวกเขาให้ปลอดภยจากกฎของ 
ชาวโรม์นและจ้ดต้ังอาณาจ้กรของพระองคํข้ึนบนโลกน้ีในอำนาจและรศมีภาพ แต่ทว่าตอนน้ีพระองค์ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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การฟ้นคืนพระชนม์ 
ของพระเยซูคริสต์ 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระเยดูคริสต์ทรงฟืนคืนพระชนม์จากความตายและเราทุกคนจะ 
ได้รบการฟืนคืนชีวิต 



บทที่ 28 

กล้บสินพระชนม์เสียแล้ว บอกเด็ก ๆ ว่าท่านจะสนทนาถึงสิงที่เกิดขึ้นในเช้าว้นอาทิตย์นั้นที่ 
เยรูซาเล็ม 

เรื่องราวจากพระค้มภีf ใช้รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม สอนเด็ก ๆ ถึงเรื่องการฟืนคืนพระชนม์ของพระเยดูตามที่พบใน 
ม์ทธิว 27:52-53, 28:1-15, ลูกา 24, และ ยอหน 20 (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจาก 
พระคมภร์ให้ดู "การสอนจากพระค์มภีร์" หน้า viii) อธิบายว่าแม้ว่าพระเยดูจะได้บอกสานุศิษย์ 
ของพระองค์หลายครั้งว่าพระองค์จะทรงมีชีวิตอีกครั้งหล้งจากความตาย แต่ผู้ติดตามพระองค์ 
ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร และก็ย์งไม่เคยมีใครได้รบการฟืน 
คืนชีวิตมาก่อนพวกเขาจึงไม่เข้าใจว่าพระเยดูจะทรงได้ร้บชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร แม้ว่า 
สานุศิษย์ของพระองค์จะได้ยินเรื่องนี้จากเทพว่าพระเยดูได้ทรงทื้เนคืนชีวิตจากความตายและเห็น 
พระเจ้าผู้ทรงฟืนคืนพระชนม์แล้วก๊ัย์งเป็นการยากสำหร้บพวกเขาท่ีจะตระหน้กว่าเกิดอะไรข้ึน 

บทสนทนาและ คืกษาคำถามและข้อพระค์มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีร์และประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีร์อ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร์ดีข้ึน 

• ทำไมมารีย์ม์กดาลาและหญิงอื่นๆจึงมาที่หลุมฝังศพในเช้าวนอาทิตย์?(มาระโก 16:1) ผู้หญิง 
เหล่านั้นเห็นใครเมื่อพวกเขามาที่อุโมงค์ฝังศพ? (ลูกา 24:4) เทพกล่าวอะไรก้บหญิงเหล่าน้ัน? 
(ลูกา 24:5-6) การฟืนคืนพระชนม์หมายความว่าอย่างไร? (ร่างกายทางวิญญาณจะรวมกิบ 
ร่างกายที่เป็นเนื้อหน้งและกระดูก และจะไม่แยกจากกนอีก) 

• หญิงเหล่าน้ันทำอะไรหลงจากท่ีพวกเธอเห็นอุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า? (ลูกา 24:8-12) ทำไมสานุศิษย์ 
จึงไม่เชื่อเรื่องที่หญิงเหล่านั้นเล่าถึงสิงที่เทพได้กล่าว? (ลูกา 24:11; ยอหน 20:9) หนุคิดว่า 
หนุจะคิดอย่างไรหากหนุเป็นสานุศิษย์คนหน่ึงท่ีได้ยินข่าวน้ี? 

• เปโตรและสานุศิษย์คนอ่ืน ๆ พบอะไรเม่ือพวกเขาไปท่ีอุโมงค์ฝังศพ? (ยอหน 20:3-7 อธิบายว่า 
"สานุศิษย์คนอื่น ๆ" อาจเป็นยอหน) ทำไมพวกเขาจึงเชื่อว่าพระเยดูคริสต์'ทรงฟืนคืนพระชนม์ 
แล้ว? (ยอหน 20:8) 

• ทำไมมารียจึงย์งคงเศร้าโศกเสียใจอยู่แม้ว่าเทพได้บอกเธอว่าพระเยดูทรงฟืนขึ้นแล้ว? (ยอหน 
20:11-13) เกิดอะไรข้ึนจึงทำให้มารีย์เช่ือว่าพระเยดูทรงฟืนคืนพระชนม์? (ยอหน 20:14-16) ทำไม 
พระเยดูจึงทรงบอกเธอว่าอย่าแตะต้องพระองค์? (ยอหน 20:17) 

• มีใครอีกที่ฟืนคืนชีวิตในว้นที่พระเยดูทรงฟืนคืนพระชนม์? (ม'ทธิว 27:52-53) ใครบ้างในครอบครว 
ของหนุท่ีจะฟืนคืนชีวิต? ใครอีกท่ีจะฟืนคืนชีวิต? (1 โครินธํ'15:22) 

• หวหน้าปุโรหิตกุเร่ืองอะไรข้ึนมาเพ่ืออธิบายถึงอุโมงค์ฝังศพท่ีว่างเปล่า? (ม้ทธิว 28:11-15) ทำไม 
ทหารจึงยอมพูดตามสิงที่ทหารบอกให้ทุเดแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นเทพแล้วกั๊ตาม? (มทธิว 28: 
12, 15) 
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• ใครที่ร่วมเดินทางไปตามถนน^เมืองเอมมาลูสก้บสานุสืษย็ในวนที่พระเยดูทรงฟืนคืนพระชนม์? 
(ลูกา 24:13-16) ชายสามคนพูดคุยก้นเร่ืองอะไรในขณะท่ีเดินทางน้ัน? (ลูกา 24:17-27) สานุศิษย์ 
เหล่าน้ีรู้สีกอย่างไรในห้วใจของพวกเขาเม่ือพวกเขาได้พูดก้บพระเยดู? (ลูกา 24:32) อะไรทำให้ 
ห้วใจของพวกเขาเผาไหม้? (พระวิญญาณบริสุทธ้ี) หนูหรือสมาชิกในครอบคร้วของหนุเคยได้รบ 
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธอย่างไร? 

• พระเยดูทรงทำอะไรในเย็นวนท่ีพระองค์ทรงฟืนคืนพระชนม์? (ลูกา 24:36-48) ทำไมสานุศิษยํจึง 
ปิดประดูเมื่อพระเยดูทรงปรากฏต่อพวกเขา? (ยอหน 20:19) สานุศิษย์มีปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือ 
พวกเขาเห็นพระเยดู? (ลูกา 24:37) พระเยดูทรงทำอะไรเพ่ือเป็นการพิสูจน์ต่อสานุศิษย์ของ 
พระองค์ว่าพระองค์ทรงฟืนคืนพระชนม์? สานุศิษย์เรียนเอะไรเกียวก้บร่างกายที่ฟืนคืนชีวิต? 
(ลูกา 24:39-43) 

• ทำไมโธม้สไม่เชื่อว่าพระเยดูทรงฟืนคืนพระชนม์ (ยอหน 20:24-25) เป็นเวลานานเท่าใดโธม์ส 
จึงได้เห็นพระเยดู? (ยอหน 20:26) พระเยดูทรงบอกอะไรก้บโธม์สเม่ือพระองค์ทรงปรากฏต่อเขา? 
(ยอหน 20:29) อะไรทำให้ประจ้กษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึ้นจากการที่ทราบว่าพระเยดูคริสต์ 
ทรงฟืนคืนพระชนม์? 

• พระเยดูทรงปรากฏต่อใครอีกหลงจากการฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์? (มทธิว 28:9; 1 โครนธ 
15:6) (ท่านสามารถใช้กิจกรรมเสริมที่ 1 เพ่ือทบทวนการปรากฏท้ังหมดของพระเยดูหลงจาก 
การฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์) 

• พระเยดูประท่บอยู่ก้บสานุศิษฒ์ล้งจากการฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์นานเท่าใด? (กิจการ 1:3) 
• พระเยดูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อย่างไร? (กิจการ 1:9-11) ใครมาอธิบายให้ผู้คนฟังว่าเกิดอะไรขึ้น? 

เร่ืองน้ีสอนเราเก่ียวก้บการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยดูอย่างไร? 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรีออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. บอกใบ้เร่ืองต่อไปน้ีให้เด็กคนหน่ึงแล้วให้พวกเขาอ่านให้ช้ันเรียนฟัง ให้น้กเรียนทายคำตอบจาก 

เรื่องที่บอกใบ้ให้แต่ละเรื่อง หากไม่เคำตอบ ให้พวกเขาถามคำถามให้ได้ร้บคำบอกใบ้มากขึ้น 
เพื่อเด็ก ๆ จะสามารถค้นหาคำตอบจากพระคมภีรได้ 
พระเยดูทรงปรากฏต่อฉ้นเป็นคนแรกหล้งจากการฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์ ฉนเป็นใคร? 
(มารีย์ม์กดาลา ยอหน20:1, 16) 
พระเยดูทรงปรากฏต่อเราและเราได้สัมผสพระบาทของพระองค์ เราคือใคร? (ผู้หญิงคนอ่ืน ๆ 
ม์ทธิว 28:5, 9) 

ฉนเป็นอ้ครสาวกคนแรกที่ได้เข้าไปในอุโมงค์ฝังคพที่ว่างเปล่า ฉ้นเป็นใคร? (เปโตร ยอห์น 20:6) 
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ฉ้นเป็นอครสาวกยู้วิ่งไปกบเปโตรเพื่อไปย้งอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่า เมื่อฉันได้เห็น ฉันก็เชื่อว่า 
พระเยดูทรงฟืนคืนพระชนม์แล้ว ฉันเป็นใคร? (ยอหน 20:8) 
ฉันและเพื่อนเดินไปกบพระเยดูตลอดทางสู่เมืองเอมมาอุส กระน้ันฉันก็จำพระองคไ,ม'ได้ ฉันเป็น 
ใคร? (เคล'โอปัส ลูกๆ 24:18) 
พระเยดูปรากฏต่อเราขณะท่ีเรากำล้งประชุมก้นในห้องท่ีปีดประดู เราเป็นใคร? (สานุสืษย ยอหน 
20:19) 

ฉันไม่ได้อยู่ก้บอ้ครสาวกคนอื่น ๆ เมื่อพระเยดูทรงปรากฏต่อพวกเขา ฉันจึงไม่เชื่อว่าพระเยดู 
ทรงพื้เนคืนจากความตายจนกระทั่งฉันเห็นพระองค์ด้วยตาของฉันเองและได้คลำรอยตะใJที่ 
พระห้ตถและพระบาทของพระองค์ ฉันเป็นใคร? (โธม์ส ยอหน 20:24) 
เราอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อเทพมากลิ้งก้อนหินออกจากประดู ห้วหน้าปุโรหิตติดสินบนเราให้โกหกใน 
สิ่งที่เราได้เห็น เราเป็นใคร? (ทหารโรม์น มทธิ'ว 28:12) 

2. เขียนคำต่อไปนี้เป็นแถบบนกระดาน—เช่น ความเศร้าโศก ความทกข์ ความเลียใจ และ ความ 
สิ้นหวง ซึ่งเป็นความเสีกของสานุคืษย์ในว้นที่พระเยดูลิ้นพระชนม์—ให้เด็ก ๆ แนะนำคำท่ีมี 
ความหมายตรงก้น,ข้ามก้บคำเหล่านี้—เช่น/จวามสุข ความปีติยินดี ความหวง นละศรัทธา— 
โดยเขียนไว้อีกแถวหนึ่งบนกระดาน อธิบายว่าความรู้สีกเหล่านี้คือความรู้สึกที่เหล่าอ้ครสาวก 
อาจมีเมื่อพวกเขาได้ตระหน้กว่าพระเยดูทรงฟืนคืนพระชนม์ สนทนาว่าความหวงจากการฟืนคืน 
ชีวิตมีความหมายอย่างไรต่อเรา? 

3. โดยได้รบการอนุม้ติจากประธานปฐมว้ยให้ท่านสวดอ้อนวอนพร้อมก้บเลือกเชิญสมาชิกของ 
ศาสนาจ้กรซึ่งมีคนรกที่เสิยชีวิตไปแล้วมาเล่าให้เด็ก ๆ ฟังว่าการฟืนคืนชีวิตมีความหมายต่อเขา 
หรือเธออย่างไร 

4. ร้องเพลงหรืออ่านเนื้อเพลง "พระเยดูทรงฟืนคืนจริงไหม?" (หนงลีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 43) 
และเพลง"พระองค์ทรงส่งพระบุตร,, (หนงลีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 20) หรือ "ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรง 
พระชนม์,, (เพลงสวด หน้า 59) 

ประ'จกษ์พยาน แสดงความรู้สึกของท่านเกี่ยวก้บการฟืนคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดและความสำค้ญของ 
เร่ืองน้ืท่ีมีต่อท่าน เป็นพยานว่าการทนทุกขทรมานในสวน การลิ้นพระชนม์ และการฟืนคืนพระชนม์ 
ของพระองค์เป็นสิ่งสำค้ญที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ 

ข้อแนะนำ แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา ลูกา 24 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านทบาน เชิญเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนปิด 
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บ ท ท ี ่ 
จงดูแลแกะของเรา 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ท่ีจะแสดงความรกต่อพระเยดูคริสต8โดยการช่วยผู้อ่ืนให้เข้าใจและดำเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณ 

การเตรยม 1. สีกษา ยอหน 21:1-17 และ มาระโก 16:15 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสีกษาบทเรียนและ 
พิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระคมภีรให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียน 
ของท่าน,, หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีร์,, หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. ต้ดรูปภาพที่เป็น รูปแกะ ตวเลก ๆ สำหร้บเด็กแต่ละคนในชั้นเรียนของท่าน (ดู แบบในตอนท้าย 
ของบทเรียน) แล้วเขียนชื่อเด็กแต่ละคนบนรูปภาพที่ตดออกมานั้น (หรือเขียนช่ือของเด็ก ๆ 
บนกระดาษแผ่นละชื่อ) ก่อนเริ่มชั้นเรียนให้วางรูปภาพที่ต้ดออกมานั้นไว้รอบ ๆ ห้องเพื่อให้ 
เด็ก ๆ เห็น 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีร่ไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค้มภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-38 พระเยรุ[และชาวประมง (ชุดภาพพระกิตติคุณ 210; 62138) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
ขอให้เด็ก ๆ มองไปรอบ ๆ ห้องและบอกท่านว่าพวกเขาเห็นอะไรที่แปลกไปหรือไม่ บอกพวกเขา 
ว่าแกะที่พวกเขาเห็นนั้นอยู่กระจ้ดกระจาย เด็กแต่ละคนสามารถรวบรวมแกะโดยหาต้วที่มีชื่อ 
ของเขาหรือเธอติดไว้แล้วเก็บรวบรวมมาให้ท่าน หากมีรูปภาพเหลือ อธิบายว่า ท่านจะพูดถึงเรื่อง 
แกะเหล่าน้ีในตอนหลง 
เชิญเด็กคนหน่ึงให้ช่วยท่านแสดงบทบาทสมมุติ เรียกเด็กคนน้ันด้วยช่ือเด็มของเขาหรือเธอ โดยพูด 
ว่า "(ชื่อ)ร้กพระผู้ช่วยให้รอดพระเยดูคริสตํไหม?,, หล้งจากท่ีเด็กคนน้ันตอบแล้วให้พูดว่า "จงดูแล 
แกะของพระองค์,, ให้พูดชื่อเด็กคนนี้ซํ้าอีกและถามคำถามเดียวก้นนี้ซํ้าอีกสองครั้ง และหล้งจากท่ี 
ได้รบคำตอบแล้วให้พูดว่า "จงดูแลแกะของพระองค์,, ถามเด็ก ๆ ว่าเขาหรือเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อ 
ท่านคอยเรียกชื่อพวกเขาและถามคำถามเดียวก้นนี้ อธิบายว่า เปโตรมีประสบการณ์เดียวก้นน้ี 
ก้บพระเยชุหล้งจากที่พระเยชุทรงฟินคืนพระชนม์ 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระด้น 
ความสนใจ 

1 3 4 



เรื่องราวจากพระคมภีร์ สอนเรื่องที่พระเยดูทรงปรากฏต่อสานุศิษย์ของพระองค์ที่ทะเลทิเบเรียส (หรือทะเลกาลิลี) จากยอหน 
21:1-17 (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร ดู "การสอนจากพระคม/ไร'" หน้า 
viii) ใช้รูปภาพในเวลาที่เหมาะสม 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามที่ท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค์มภีรและประยุกตหลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีรดีขึ้น 

• เปโตรและสานุศิษย์คนอื่นๆทำอะไรที่ทะเลทิเบเรียส?(ยอหน 21:3) พระเยดูทรงบอกอ้ครสาวก 
ให้ทำอะไรเมื่อพวกเขาจบปลาไม่ได้แม้แต่ตวเดียว? (ยอห์น 21:5-6) ทำไมหนุจึงคิดว่ายอห้น 
ตระหนกว่าเป็นเพราะพระเยดูพวกเขาจึงจ้บปลาได้เต็มแห? (ยอหน 21 ะ 6 - 7 ) เปโตรทำอะไร? (ยอหน 
21:7) หนุคิดว่าทำไมเปโตรจึงทำสิงนี้? (เมื่อเขารู้ว่าเป็นพระเยดู เขาต้องการอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
จนไม่อาจรอได้) 

• พระเยดูทรงถามคำถามอะไรกบเปโตร? (ยอหน 21:15) หนุคิดว่าทำไมพระเยดูจึงทรงถามคำถาม 
นี้กบเปโตรถึงสามครง? เปโตรรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเยดูทรงถามคำถามเขาถึงสามครั้ง? (ยอหน 
21:17) ความรบผิดชอบของเปโตรในเวลาที่พระเยดูทรงสิ้นพระชนม์และทรงพื้เนคืนพระชนม์คือ 
อะไร? 

• พระเยดูหมายความว่าอย่างไรเม่ือพระองค์ตรสว่า "ดูแลแกะของเรา,? แกะของพระองค์คือใคร? 
(ลูก ๆ ทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์) พระเยดูทรงต้องการให้แกะของพระองค์!ด้รบการเลี้ยงดู 
ด้วยอะไร? (ความจริงของพระกิตติคุณ) พระเยดูทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์ให้ทำอะไร? 
(มาระโก 16:15) 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจจากการสนทนานี้ว่าพระเยดูทรงบญชาอ้ครสาวกของพระองค์ให้สอนพระกิตติ. 
คุณและพระองค์ทรงต้องการให้พวกเขาทำงานนี้ต่อไป ไม่ให้กลบไปจบปลาเหมือนเช่นเคย เวลาน้ัน 
เปโตรได้เป็นประธานของศาสนาจ้กรและเป็นความรบผิดชอบของท่านที่จะนำศาสนาจกรและ 
นำทางการทำงานเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยดู 

• เรามีผู้ดูแลแกะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเยดูในป็จจุบนนี้หรือไม่? พวกเขาเป็นใคร? 
(ดู กิจกรรมเสริมที่ 2) 

หากย์งคงมีภาพตดรูปแกะอยู่รอบ ๆ ห้อง ขอให้เด็กคนหนึ่งเก็บรวบรวมรูปภาพเหล่านั้นและนำมา 
ไว้ที่หน้าชั้น อธิบายว่าเด็กบางคนที่มีชื่ออยู่บนรูปภาพแกะนี้อาจต้องการผู้ดูแลแกะที่จะเลี้ยงดู 
พวกเขาด้วยพระกิตติคุณ 
• เราจะเป็นผู้ดูแลแกะและเลี้ยงแกะของพระเยดูได้อย่างไร? (โดยการเป็นต้วอย่างที่ดี โดยการ 

เยี่ยมผู้ซึ่งไม1ได้มาเข้าชั้นเรียนเป็นประจำและเป็นเพื่อนก้บพวกเขาที่โรงเรียน โดยการยืนหย์ด 
เพ่ือพระกิตติคุณและศาสนาจกร โดยการรบใช้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและอื่นๆ) เราสามารถ 
ช่วยเหลือสมาชิกของครอบครวและเพื่อน ๆ ให้มีความเข้าใจในหลกธรรมพระกิตติคุณดีขึ้นได้ 
อย่างไร? ทำไมจึงเป็นการแสดงความรกของเราต่อพระเยดูเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น? 
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กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
ใ. เขียนคำว่า ^แลแกะของเรา ไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ (หรืออาจเขียนไว้ด้านบนของกระดาน 

ก็ได้) สนทนาก้บเด็ก ๆ ถึงวิธีที่พวกเขาสามารถแสดงความร้กต่อพระเยชุโดยการเลี้ยงดูแกะของ 
พระองค์ เขียนคำแนะนำไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่หรือบนกระดาน หากจำเป็นให้ใช้แนวความคิด 
ต่อไปนี้: 

เป็นต้วอย่างท่ีดีโดยเข้าร่วมการประชุมของศาสนาจกร ใช้ภาษาที่สุภาพ การเช่ือฟังพระบญญ่ติ 
เป็นคนช่ือสัตย สวดอ้อนวอน สืกษาพระคมภีร์ ดำเนินชีวิตตามสิงที่ตนได้เรียนรู้ เช่ือฟังบิดา 
มารดา และเคารพกฎหมายของประเทศ 
แสดงประจ้กษ์พยานต่อสมาชิกและผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
ช่วยผู้อื่นให้เลือกสิ่งดีเมื่อพวกเขาได้?ปการทดลอง 
พูดถึงเรื่องของพระกิตติคุณก้บผู้คนที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้ 
สวดอ้อนวอนและสืกษาพระกิตติคุณเพ่ือความเจริญเติบโตและใกล้ชิดก้บพระผู้เป็นเจ้ามากข้ึน 
แจกดินสอและกระดาษให้เด็ก ๆ คนละแผ่นแล้วขอให้พวกเขาเขียนข้อความว่า "ฉ้นจะเป็น 
ผู้เลี้ยงแกะที่ดีโดย " ขอให้เด็ก ๆ เติมประโยคนี้ให้สมบุรถ!โดยเขียนว่าพวกเขา 
จะวางแผนเพ่ือเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีดีได้อย่างไร 

2. เขียนรายการบนกระดานถึงการเรียกบางอย่างของศาสนาจ้กร เช่นอธิการ ผู้สอน ประธานสเตค 
ผู้สอนประจำบ้าน ผู้เยี่ยมสอน ผู้สอนศาสนา ศาสดา อครสาวก ประธานปฐมว้ย เป็นต้น 
ขอให้เด็กแต่ละคนเลือกการเรียกเหล่านั้นแล้วบอกว่าบุคคลที่ได้รบการเรียกด้งกล่าวจะช่วย 
เล้ียงแกะของพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร ขอให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์เม่ือผู้สอน เพ่ือน หรือ 
สมาชิกในครอบคร้วช่วยพวกเขาเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบพระกิตติคุณ ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ 
ที่ท่านมี 

3. แจกกระดาษแผ่นเลก ๆ แล้วให้เด็กเขียนสถานการณ์ต่อไปนี้หรือที่คล้ายคลึงก้นซึ่งเด็ก ๆ 
สามารถช่วยผู้อื่นให้เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของศาสนาจ้กร ขอให้เด็ก ๆ เลือกกระดาษเหล่าน้ี 
คนละช้ิน อ่านในใจ และแสดงท่าทางของสถานการณ์น้ัน ๆ ให้เด็กคนอื่น ๆ ทายว่าสถานการณ์ 
นั้นคืออะไร และสนทนาว่าพวกเขาจะเลี้ยงดูแกะของพระเยเในสถานการณ์เช่นนั้นได้อย่างไร 
ให้เด็กแต่ละคนผลดก้นออกมาแสดง 
เด็กบางคนในช้ันเรียนของห,yกำลงรบกวนคนอ่ืนในระหว่างช้ันเรียน 
เพ่ือนบางคนต้องการดูภาพยนตร์ท่ีไม่เหมาะสม 
เพ่ือนของห,yคะย้ันคะยอให้หใ^หยิบขนมจากร้านโดยไม่จ่ายเงิน 
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เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มต้องการให้เพื่อนคนอื่น ๆ ทั้งหมดในกลุ่มดื่มเนียรหรือไม่รกษาพระวาจา 
แห่งปัญญาในทางใดทางหน่ึง 

4. อธิบายว่าโอกาสดีท่ีจะช่วยคนอ่ืนๆให้คุ้นเคยก้บพระกิตติคุณหรือเจริญเติบโตข้ึนในพระกิตติคุณ 
มกจะมีมาเม่ือท่านเป็นเพ่ือนกบเขาหรือเธอ ให้,ทุ(ดคุยเก่ียวก้บสิงท่ีเด็ก ๆ ชอบในต้วของเพ่ือนและ 
พูดว่าพวกเขาสามารถพฒนาคุณสักษณะข้อนี้ได้อย่างไร 
หล้งจากที่คิดอย่างรอบคอบและเตรียมต้วแล้ว ให้เขียนโน้ตสัน ๆ บอกเด็กถึงบุคลิกสักษณะที่ 
พวกเขามีและท่านรู้สีกช่ึนชม ชี้ให้เห็นเหตุผลที่ท่านต้องการเป็นเพื่อนกบพวกเขา 

5. ให้เด็ก ๆ อธิบายว่าพระคมภีร์ต่อไปน้ีประยุกต็ใช้กบเราในปัจจุบนน้ีได้อย่างไร? 
ม้ทธิว 24:14 
ม้ทธิว 28:19-20 
พระคมภีรคำสอนและพนธสัญญา ภาคที่ 4:1-4 
พระคมภีรคำสอนและพนธสัญญา ภาคที่ 15:6 
พระค้มภีร์คำสอนและพนธสัญญา ภาคที่ 31:3-5 

6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลงต่อไปนี้ "กล้าทำสิงถูก" (หนง^อเพลงสำหรบเด็ก หน้า 79) หรือ "ฉน 
พยายามเป็นเหมือนเยรุเ" (หนงสีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 38) 

สรุป 
ประจกษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจกษ์พยานในฐานะสมาชิกของศาสนาจกรว่า เราแต่ละคนมีความรบผิดชอบท่ีจะต้อง 
ช่วยเหลือผู้อื่นเรียนรู้เกี่ยวกบพระกิตติคุณและเจริญเติบโตใกล้ชิดกบพระเยเคริสต์มากขึ้น พูดถึง 
ความรู้สิกของท่านท่ีสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณก้บพวกเขา 

แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา ยอห์,น 21:1-17 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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พระภารกิจของ 
พระเยซูคริสต์ 35 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เดก ๆ เข้าใจถึงพระภารกิจของพระเยดูคริสต์ 

หมายเหตุถึงผู้สอน: บทเรียนนี้เป็นการมองชีวิตก่อนการประสูติ ความเป็นมตะ และชีวิตหลง 
ความเป็นมตะของพระเยดูอย่างกว้าง ๆ จุดประสงค์เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงพระภารกิจของ 
พระเยดูอย่างสมใJรณ์ เน่ืองจากบทเรียนเป็นการมองอย่างกว้าง ๆ คำถามจึงเป็นคำถามกว้าง ๆ 
ในขณะที่ท่านสนทนาถึงเรื่องเหล่านี้ จะเป็นการดีที่สุดหากท่านจะเน้นประเด็นสำค์ญแต่ละส่วนที่ 
เป็นการปฎิบติของพระผู้ช่วยให้รอดแทนที่จะพยายามเจาะจงหรือพูดถึงรายละเอียดของเรื่องใด 
เร่ืองหน่ึงมากเกินไป 

การเตริยม ใ. สืกษา โมเสส 1:33, 39; 4:2; ลูกา 24:27; ยอห์น 3:16; 15:9-13; 1 โครินธ 10:4; โมไชยา 13:33; 
3 นีไฟ 11:7-10; อีเธอร 3:14; คำสอนและพนธสัญญา 138:30; และโจเซฟ สมิธ—ประว้ติ 1:17 
ร่วมกิปการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนน้ีและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร์ 
ให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร" 
หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: หลกธรรมพระกิตติคุณ บทที่ 3, 11, และ 43 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค์มภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. แถบคำ (ดูแผนผงต่อไปน้ี) 
ค. รูปภาพ 7-1 พระเยดูคริสต (ชุดภาพพระกิตติคุณ 240; 62572) 

หมายเหตุ: ในระหว่างบทเรียนท่านอาจเติมข้อความลงในแผนผงให้คล้ายคลืงกบแผนผงต่อไปนี้ 
(หรือท่านอาจเขียนเน้ือหาบนกระดานก็ได้) เขียนคำว่า "พระภารกิจของพระเยดูคริสต์" และห้วข้อหล้ก 
สามหวข้อตามแนวนอนไว้ใต้ข้อความน้ี ให้เด็กคนหนึ่งติดแถบคำไว้ใต้หวข้อที่เหมาะสมในขณะที่ 
ท่านสนทนาถึงประเด็นต่าง ๆ ของพระภารกิจของพระเยดู 
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ชีวิตก่อนการประสูติของพระคริสต 

ทรงอาสาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงสร้างโลก 
ทรงเป็นพระยะโฮวาหใน 
พระคริสตธรรมคมภีรเดิม 

ประทานการเปิดเผยให้ก้บศาสดา 

พระภารกิจของพระเยรุ)คริสต 

พระชนมํชีพมตะของพระคริสต์ 

ทรงสอนพระกิตติคุณ 

ทรงรกษาคนปวย 

ทรงจดตั้งศาสนาจกร 

ทรงชดใช้บาปของเรา 

สิ้นพระชนมเพื่อเรา 

พระชนม่ชีพของพระคริสต์ 
หลงจากความตาย 

ทรงเยี ่ยมโลกแห่งวิญญาณ 

ทรงส์นคืนพระชนม 

ทรงเยี่ยมชาวนีไฟ 
ทรงจดตั้งศาสนาจ'กรสำหรบ 
เราโดยผ่านศาสดาโจเซฟ สมิธ 
ประทานการเปิดเผยให้กุบผู้นำใน 
ศาสนา'จกรยุคปัจจุบนนี้ 

ทรงรกและช่วยเหลือเรา 

จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหนึ่งสวดอ้อนวอนเปิด 
ให้เด็ก ๆ พูดถึงคำต่าง ๆ  ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ซ่ึงคำเหล่าน้ันจะพรรณนาว่าพวกเขาเป็นใคร เช่น 
บุตรชาย บุตรสาว หลาน นกศึกษา นักฟุตบอล เป็นต้น ให้เขียนคำเหล่านี้บนกระดานจากนั้น 
เรียงลำดบคำบางคำซึ่งบรรยายถึงพระเย•ฐไว้อีกแถวหนึ่งบนกระดาน (หรืออาจใช้แถบคำติดแทน 
ก็ได้) (see "Christ, Names of" in the Bible Dictionary of the LDS edition of the Bible) โดยให้เริ่มจาก 
คำที่เด็ก ๆ อาจไม่คุ้นเคย เช่น พระ$ทรงเป็นตวอย่าง พระ$พิพากษา ศิลา พระ$เป็นกลาง แล้ว 
ค่อยๆใช้คำอื่นๆที่พวกเขาอาจคุ้นเคยมากขึ้นเช่น พระ$ช่วยให้รอด พระ$ไถ่ พระ$สร้าง และ 
อื่น ๆ ให้เด็ก ๆ ยกมือขึ้นหากพวกเขาเว่าคำเหล่านี้หมายถึงใคร 

เร่ืองราวจากพระค้มภีร แสดงบปภาพของพระเยรุเคริสต อธิบายว่าพระเยเทรงกระทำสิงประเสริฐมากมายหลายอย่างสำหรบ 
เรา ไม\พียงขณะที่พระองคไJระทบอยู่บนโลกนี้เท่านั้นแต่รวมทั้งก่อนที่พระองค์จะประสูติมาและ 
หล้งจากการสินพระชนมของพระองคและการหื้เนคืนพระชนม6'ของพระองค์ด้วย ช่วยให้เด็ก ๆ 
เช้าใจว่าพระเยเทรงกระทำสิงเหล่านี้เพื่อให้แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์สำเร็จลง 
เพ่ือเรา เราเรียกว่าเป็นแผนแห่งความรอดเพราะโดยผ่านแผนแห่งความรอดและความช่วยเหลือจาก 
พระเยแราสามารถกล้บคืน^ชีวิตนิรนดรและอยู่กบพระบิดาบนสวรรค์และพระเยเคริสต็อก (ดู 
โมเสส 1:39) ให้เด็ก ๆ อ่าน ยอหน 3;16 ออกเสียง (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจาก 
พระค้มภีรให้ดู "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามที่ท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีร์และประยุกตหล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกตํใช้ ข้อพระค้มภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค้มภีร์ดีขึ้น 
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บทที่ 28 

• สิงที่พระเยดูทรงทำก่อนที่จะมาประสูติบนโลกนี้มีอะไรบ้าง? 
• ใครอาสาท่ีจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา? พระองค์ทรงอาสาเม่ือใด? (อีเธอร3:า4; โมเสส 

4:2) ใครเป็นผู้เลือกพระเยดูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา? (ยอหน 3:16; อ้บบราแฮม 3:27) 
• ใครเป็นผู้สร้างแผ่นดินโลก? พระเยดูทรงสร้างโลกเมื่อใด?(ปฐมกาลา:1; โมเสส 1:33) 
• ใครคือพระยะโฮวาห์ หรือพระเจ้าแห่งพระคริสตธรรมค์มภีfเดิม? ใครให้การเปิดเผยต่อศาสดา 

แห่ง'พระคริสตธรรมค์มภีรเดิม เช่น โมเสส และอ้บบราแฮม? (พระเยดูคริสต์ See "Jehovah" 
in the Bible Dictionary) โมเสสและศาสดาทุกคนเป็นพยานถึงใคร? (ลูกา 24:27; โมไซยา 13:33) 

• พระเยดูทรงทำอะไรขณะท่ีพระองค์ประทบอยู่บนโลก? ให้เด็ก ๆ เขียนสิงท่ีเป็นพระภารกิจของ 
พระเยดูบนโลกน้ีหลาย ๆ อย่างเท่าท่ีพวกเขาจะจำได้ ทำไมพระเยดูจึงทรงทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเรา? 
(ยอหน 15:9, 11) 

• พระเยดูทรงทำส่ิงใดหลงจากพระองค็ส้ินพระชใ4ม์? (1 เปโตร 3:18-20; ค.พ. 138: 30; พระองค์เสด็จ 
เย่ียมวิญญาณท่ีอยู่ในคุก) พระเยดูทรงทำส่ิงใดหล้งจากการฟืนคืนพระชนม? (3 นีไฟ 11:7-10, 
27:8 ทรงเย่ียมชาวนีไฟในอเมริกาและทรงแสดงพระวรกายต่อพวกเขา; โจเซฟ สมิธ—ประว้ติ 
1:17: ทรงเย่ียมโจเซฟ สมิธ เพ่ือการฟินฟุความจริง ค.พ.115:4 ทรงจ้ดต้ังศาสนาจ้กรสำหรบเรา) 

• พระเยดูทรงช่วยเหลือเราแต่ละคนอย่างไรในปัจจุบนน้ี? (อาโมส 3:7; มทธิ'ว 28:20) (ดู กิจกรรมเสริม 
ที่ 2) 

• เหตุการณ์ท่ีย่ีงใหญ่ท่ีเราทุกคนต่างรอคอยคืออะไร? คำพยากรณ์และคำสัญญาใดที่พระเยดูทรง 
เปิดเผยเก่ียวกบการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์? (มทธิว 24:30-31; ค.พ. 29:11) 

• เราจะแสดงความกต์ญญต่อพระเยดูสำหร้บทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราได้อย่างไร? (ยอหน 
15:10,12) ช่วยให้เด็กๆคิดถึงพระบญญ้ติที่พวกเขาสามารถรกษาเพื่อแสดงต่อพระเยดูว่าพวกเขา 
มีความกต์ญญต่อพระองค์ 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่าพระเยดูทรงร้กเราและทรงนำทางศาสนาจ้กรในทุกว้นนี้ เล่าเร่ืองท่ีประธาน 

ลอเ!นโซ สโนว์ ประธานคนท่ีห้าของศาสนาจกรเห็นพระเยดูในพระวิหารซอลท์เลค ด้งต่อไปนี้: 
เย็นว้นหน่ึงหลานสาวของประธานสโนวํได้ไปท่ีพระวิหารซอลทเลคกบท่าน ขณะท่ีเธอกำลงจะ 
กลบ ประธานสโนว็ได้เดินตามไปล่งเธอ ท้นใดนั้นท่านกล่าวออกมาว่า "เดี๋ยวนะ แอลลี 
อยากจะเล่าอะไรให้หลานฟัง ที่ตรงนี้เองที่พระเยดูทรงปรากฎพระองค์ให้^เห็นเมื่อคราวที่ 
ประธาน'3ดรฟฟัเสืยชีวิต" ท่านก้าวเดินต่อไปสองสามก้าว ยื่นมือช้ายออกไปและกล่าวต่อไปว่า 
"พระองค์ประท้บยืนอยู่ตรงนั้น สูงจากพื้นประมาณสามฟุต มองดูราวกบว่าพระองค์ประท้บยืน 
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อยู่บนแผ่นทองคำฝืนใหญ่,, แล้วประธานสโนวก๊ับรรยายถึงพระล้กษณะของพระผู้ช่วยให้รอด 
และฉลองพระองค์สีขาวท่ีสวยงามของพระองค์ (See LeRoi c. Snow, "An Experience of My 
Father'ร,,, Improvement Era, Sept. 1933, p. 677) 

2. ให้เด็ก ๆ ค้นหาพระค์มภีรต่อไปนี้หรือพระค์มภีfที่คล้ายคลึงเพื่อช่วยให้พวกเขาทบทวนสิงที่ 
พระเยดูทรงฟ้าในระหว่างชีวิตมตะของพระองค์: 

มทธิ,ว 5:2 (ทรงสอนพระกิตติคุณ) 
ม้ทธิว า 4:14 (ทรงร้กษาผู้ป่วย) 
มาระโก 3:14 (ทรงจดต้ังศาสนาจกรของพระองค์) 
2 นีไฟ 2:6-7 (ทรงชดใช้บาปและสินพระชนม์'เพ่ือเรา) 
ม'ทธิ1ว 28:6-7 (ทรงท้ืเนคืนพระชนม์') 

3. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ฉ้นรู้สีกถึงความร้กของพระผู้ช่วย,, (หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 40) 

สรุป 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจักษ์พยานถึงความซาบซึ้งที่ท่านมีต่อพระเยดูและหลายสิงหลายอย่างที่พระองค์!ด้ฟ้า 
เพื่อเราและย้งทรงทำเพื่อเราอย่างต่อเนื่อง บอกเด็ก ๆ ว่าท่านรู้สีกซาบซึ้งเพียงใดสำหรบโอกาส 
ที่ได้คืกษาถึงเรื่องราวในช่วงที่พระเยดูประทบอยู่บนโลกนี้ 
แนะนำให้เด็ก ๆ อ่าน ยอห้'น 15:9-13 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพื ่อช่วยให้เด็กแต่ละคนเรียน!เกี ่ยวก้บของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธี ้ และเข้าใจวิธี 
สังเกตการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธ 

การเตริยม 1. ศึกษา กิจการ 2:1-24, 32-33, 36-47 และ ยอหน 14:25-27 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอนแล้วศึกษา 
บทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร์ให้ก้นเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค์มภีf" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: หลกธรรมพระทิตติคุณ บท,ท่ี 7 และ บท,ท่ี 21 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค์มภีร่ไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. ชอล์คและปากกาเขียนกระดาน 
ค. รูปภาพ 7-39 วนแห่งเฟ็นเทคศเต 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
สอนเด็ก ๆ ว่าเมื่อพระเยดูประทบก้บอครสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงสอนพวกเขาหลายสิง 
หลายอย่าง พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จะไม่ประทบอยู่ก้บพวกเขาตลอดไป ด้งนั้นพระองค์จึง 
ทรงสัญญาท่ีจะส่งของประทานท่ีพิเศษเพ่ือช่วยเหลือพวก เขา 
ให้อ่านคำใบ้ต่อไปน้ี และให้เด็ก ๆยืนขึ้นหากพวกเขาเว่าของประทานนั้นคืออะไร ให้กระซิบคำตอบ 
ที่หูของท่าน หากพวกเขาบอกได้ถูกต้องว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธ ก็ให้พวกเขายงคงยืนอยู่ต่อไป 

ฉันสอนความจริง 
ฉันเป็นผู้นำทาง 
ฉ้นให้การปลอบโยน 
ฉ้นเป็นพยานถึงพระเยดูคริสต 
ฉนจะพูดก้บท่านในความคิดและจิตใจของท่านเสมอ 
ฉ้นเป็นสมาชิกองค์หนึ่งในพระเจ้าสามองค์ 
ฉนเป็นบุคคลท่ีเป็นวิญญาณไม่มีร่างกายทางกายภาพ 
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เขียนคำว่า พระ'วิญญาณบรสุทธี้ไว้,ที่กระดาน อ่านยอหนา 4:25-27 กบเด็กๆ ทบทวนรายการ 
ที่บอกใบ้เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรงทำส่ิงใดเพ่ือเรา 
เขียนคำว่า เพ็นเทคศเต ไว้บนกระดาน อธิบายว่า เพ็นเทคศเต มาจากภาษากรีกมีความหมาย 
ว่า ที่ห้าสิบ เฟ้นเทคศเต เป็นการเฉลิมฉลองของชาวยิวที่จดขึ้นทุกปีหลงจากเทศกาลปัศคา 
ห้าสิบวน พระเยดูประทานศีลระลึกให้อครสาวกของพระองค์ ณ พระกระยาหารมื้อสุดท้าย ซึ่งมี 
ขึ้นในเทศกาลปัศคา หลงจากน้ันห้าสิบว้นสานุสืษย์ของพระองคํได้รบของประทานแห่งพระวิญญาณ-
บริสุทธ เขียนคำว่า พระวิญญาณบรสุทธ ไว้บนกระดาน 

เร่ืองราวจากพระค์มภีร สอนเด็กๆถึงเรื่องราวของว้นเฟ้นเทคศเต (กิจการ 2:1-24, 32-33, 36-47) สำหร้บคำแนะนำในการ 
สอนเรื่องราว1จากพระค์มภีรให้ดู "การสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร์,, หน้า viii) แสดงรูปภาพ 
ว้นเฟ้นเทคศเต ในเวลาที่เหมาะสม 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีร์และประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกตํใช้ ข้อพระค์มภีfอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีfดีขึ้น 

• ในวนเฟ้นเทคศเต พระวิญญาณบริสุทธ้ิเสด็จมายงอ้ครสาวกของพระเยดูอย่างไร? (กิจการ 2:1-4) 
• อะไรทำให้บรรดาสานุศิษย์มีความสามารถในการทุ)ดภาษาต่าง ๆ และผู้คนท่ีทุ)ดภาษาอ่ืน ๆ 

เข้าใจส่ิงท่ีพวกเขาทุ)ด (กิจการ 2:4) ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ้ีช่วยการทำงานของ 
ผู้สอนศาสนาในใ!!จจุบนนี้อย่างไร? (ช่วยให้ผู้สอนศาสนาหลายคนสามารถเรียนเภาษาต่างประเทศ 
ของประทานแห่งการทุ)ดภาษาจะช่วยให้ผู้ติดต่อเข้าใจข่าวสารพระกิตติคุณแม้ว่าผู้สอนศาสนา 
จะทุ]ดภาษาน้ันได้ไม่ดีพอ) 

• อะไรทำให้จิตใจของผู้คนเลึกแปลบปลาบหลงจากที่เปโตรได้เป็นพยานถึงการตรึงกางเขน 
และการฟินคืนพระชนม์ของพระคริสต์? (กิจการ 2:33, 36-37 พระวิญญาณบริสุทธี้) คำว่า 
แปลบปลาบในใจ หมายความว่าอย่างไร? (ความเลึกเสียดแทงอนเกิดจากความเศร้าโศกหรือ 
เสียใจ) พระวิญญาณบริสุทธิสามารถช่วยเราให้รู้ลึกเสียใจต่อส่ิงท่ีเราได้กระทำไปแล้วอย่างไร? 

• พระวิญญาณบริสุทธิ้ช่วยให้เรารู้ได้อย่างไรว่าจะต้องทำอะไรต่อไป? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คน 
รู้ลึกถึงการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธี้ในชีวิตของพวกเขาได้ในหลาย ๆ ทาง เช่น 
ความรู้ลึกสันติ หรือความรู้ลึกประทบใจในสิ่งที่ถูกต้อง การมีความเข้าใจในพระค้มภีรและเร่ือง 
อื่น ๆ ได้ช้ดเจนยิ่งขึ้น การค้นพบคำตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากพระคมภีf การฟังผู้ทุเดหรือ 
บทเรียนที่โบสถซึ่งได้ช่วยท่านและอื่น ๆ หากท่านรู้ลึกเหมาะสมท่านอาจแบ่งปันประสบการถ! 
เม่ือท่านรู้ลึกถึงพระวิญญาณบริสุทธ้ีในชีวิตของท่าน 

• เปโตรบอกผู้คนว่าพวกเขาต้องทำอะไรจึงจะได้รบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ? 
(กิจการ 2:38) เราต้องทำอะไรจึงจะได้รบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ? 
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บทที่ 28 

• มีกี่คนในพวกหา^ที่ได้ร้บของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธี้? ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่าเป็นสิงท่ี 
เป็นไปได้ที่จะได้ร้บการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธี้ก่อนการบพติศมา อย่างไรก็ตาม 
เราได้รบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิใม่ือเราได้รบการยืนยนจากสมาชิกของศาสนาจกร 
ของพระเยเคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายภายหลงการบพติศมาของเรา หากเราชอบธรรม 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธจะทำให้เรามีพระวิญญาณบริสุทธสถิตอยู่เป็นเพื่อนกบ 
เราตลอดเวลา (ดู ค.พ. 121:45-46) 

• หลงจากท่ีมีจิตวิญญาณ 3,000 จิตวิญญาณได้รบบพติศมา พวกเขาทำอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ้ 
จึงทรงนำทางพวกเขาตลอดไป? (กิจการ 2:42-47) (ท่านอาจให้เด็กๆค้นหาคำตอบในพระคมภีร์ 
และเขียนคำตอบเหล่าน้ันบนกระดาษ) 

• เราต้องทำอะไรจึงจะมีพระวิญญาณอยู่ก้บเรา? (กลบใจ รบบพติศมา ได้รบของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธี้ ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม สวดอ้อนวอนเพ่ือขอการนำทางจากพระวิญ-
ญาณบริสุทธให้สงบน่ิง ฟังและทำตามการกระตุ้นเตือนที่มาถึงนั้น) 

เล่าข้อความต่อไปน้ีก้บเด็ก ๆ : 
"สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค์าฎลขอพระองคประทานพรให้ท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธี้ 
ตลอดเวลา....พระ'วิญญาณบริสุทธทรงเป็น...ของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์...พระองค์ทรง 
กระชิบก้บท่านด้วยพระสุรเสิยงอ้นเบาเรียบให้ท่านทำสิ่งที่ถูกต้อง เม่ือท่านทำส่ิงท่ีถูกต้อง ท่านจะ 
รู้สึก ดีและนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ^รสก้บท่าน พระวิญญาณบริสุทธทรงเป็นเพื่อนที่ประเสริฐ 
พระองค์ทรงสถิตอยู่เพ่ือช่วยเหลือท่าน เสมอ" (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 1989, 
p. 103; or Ensign 1 May 1989, p. 82) 
เชิญให้เด็ก ๆ เล่าถึงประสบการณ์เม่ือพวกเขาหรือสมาชิกในครอบคร้วรู้สิกถึงการกระตุ้นเตือนจาก 
พระวิญญาณบริสุทธ ส่งเสริมให้เด็ก ๆฟังเสืยงกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธี้ และพยายาม 
ทำตามการกระตุ้นเตือนนั้น (ดู กิจกรรมเสริมที ่6) 

กิจกรรม 
เสริม 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เล่าเรื่องต่อไปนี้จากประธานฮาโรลดบี.ลีประธานศาสนาจกรคนที่สิบเอ็ด : 

"เมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณแปดขวบ หรืออาจจะอ่อนกว่าน้ันเสืกน้อย คุณพ่อพาข้าพเจ้าไปที่ 
ฟาร์มซ่ึงอยู่ห่างไกลพอสมควร ขณะท่ีท่านทำงานข้าพเจ้าก็ง่วนอยู่กบส่ิงต่าง ๆ ตามประสาเด็กผู้ชาย 
ว้นนั้นอากาศร้อนและฝ่นฟ้งไปหมด ข้าพเจ้าเล่นจนเหนื่อยอ่อน เลยร้ัวไปมีเพิงผุพงอยู่แห่งหน่ึง 
และม้นก็เป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าสนใจมากในความคิดของข้าพเจ้า เพิงท่ีผุพงน้ีคือปราสาทราชวง 
ที่ข้าพเจ้าน่าจะเข้าไปสำรวจ ดงน้ันข้าพเจ้าจึงไปท่ีร้ัวและเร่ิมปีนข้ามไปยงเพิงน้ัน แต่แล้วก็มี 
เสียงดงข้ึนราวกบจะบอกส่ิงสำค้ญย่ิงกบข้าพเจ้าว่า *ฮาโรลด์ อย่าไปที่นั่นนะ, ข้าพเจ้าหนไป 

1 4 5 



รอบ ๆ เพ่ือมองหาว่าใครพูดกบข้าพเจ้า คุณพ่อของข้าพเจ้าอยู่อีกด้านหนึ่งของฟาร์ม ท่านมอง 
ไม่เหนว่าข้าพเจ้ากำลงทำอะไร ในบริเวณน้ันข้าพเจ้าไม่เห็นใครส์กคน และแล้วข้าพเจ้าก็ตระหนก 
ว่ามีบางสิงที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมองเห็นได้เตือนข้าพเจ้าไม่ให้ไปที่นั่น มีอะไรอยู่ที่นั่นหรือ 
ข้าพเจ้าไม่มีว้นทราบ แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีสิงที่เราไม่สามารถมองเห็น 
ด้วยตาซึ่งสามารถพูดกบเราได้,, (in Conference Report, Mexico Area Conference 1972, pp. 48-49) 

2. เขียนข้อพระค้มภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีบนกระดาษข้อละแผ่น (สำหรบข้ออ้างอิงเพ่ิมเติมให้ดู The Guide 
to the Scriptures) เอากระดาษเหล่านี้ใส่ภาชนะแล้วให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษ ให้พวกเขา 
อ่านข้อพระค้มภีร์อ้างอิงที่เขียนไว้บนกระดาษเหล่านั้นและบอกว่าข้อนั้นกล่าวถึงพระวิญญาณ-
บริสุทธ้ิอย่างไร 
ยอหน 14:26 (พระวิญญาณบริสุทธ้ิได้รบการขนานนามว่าทรงเป็น พระผู้ปลอบโยน พระองค์ 
จะทรงสอนทุกสิงและช่วยให้เราจดจำได้) 
ยอหน 15:26 (พระวิญญาณบริสุทธิทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง พระองค์ทรงเป็นพยานถึง 
พระคริสต) 
ยอหน 16:13 (พระวิญญาณบริสุทธี้จะทรงนำทางเราไป^ความจริงทั้งมวลและจะทรงแสดงสิง 
ต่าง ๆ ในอนาคตให้เรา) 
กิจการ 4:31 (พระวิญญาณบริสุทธิจะช่วยให้เรากล่าวพระคำของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ) 
กิจการ 5:32 (พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธให้ผู้ท่ีเช่ือฟังพระองค์) 
กาลาเทีย 5:22 (ความรก ความปีติยินดี สันติ ความอดทน ความสุภาพอ่อนน้อม ความดีงาม 
และศร้ทธามาโดยผ่านพระวิญญาณ) 

3. อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้ ท่านอาจต้องถ่ายสำเนาเพื่อแจกให้เด็กแต่ละคน 
หลงจาก!บบพติศมาแล้วบุคคลนั้นจะได้รบการยืนย้นให้เป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรของพระเยเ-
ดริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายและในพิธีการย่อ ๆ นั้นเขาจะได้รบของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธี้ หล้งจากนั้นตลอดชีวิตของเขา ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง แม้แต่เด็กเล็ก ๆ จะมีสิทธิ 
ได้รบการดลใจเพื่อนำทางชีวิตของพวกเขา นั่นคือ-การเปิดเผยล่วนบุคคล!,, (Boyd K. Packer, 
"Personal Revelation—Available to All," Friend, June 1990, inside front cover) 

4. แจกสำเนาข้อความต่อไปน้ีสำหรบเด็กแต่ละคน: 
หากฉนดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม พระวิญญาณบริสุทธิ%ะทรงช่วยฉนโดยการสอน นำทาง 
ปลอบโยน คุ้มครอง เตือนให้อ้นระว้งอ้นตราย และเป็นพยานต่ออ้นถึงความจริง 

5. ขอให้เด็ก ๆ บอกชื่อพระวิญญาณบริสุทธี้เท่าที่พวกเขาจะนึกได้ให้ท่านกล่าวถึงชื่อเหล่านี้หาก 
พวกเขาไม่ได้เอ่ยถึง: พระวิญญาณบรสทธ พระวิญญาณของพระ$เป็นเจ้า พระวิญญาณ 
ของพระเจ้า พระ#ปลอบโยน และ พระวิญญาณ 
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6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "พระวิญญาณบริสุทธี ้,, {เพลงสำหรบเด็ก หน้า 55) หรือเพลง 
"เสียงเรียบแผ่วเบา" {เพลงสำหรบเด็ก หน้า 58) 
ท่านอาจต้องเขียนข้อคิดเห็นต่างๆของ "เสียงเรียบแผ่วเบา,, ไว้บนกระดาน เน้นว่าการบพติศมา 
เพ่ือเป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรของพระเยดูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย เราทุกคนสามารถจะ 
ได้ร้บความช่วยเหลือเหล่าน้ืในชีวิตของเรา ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเม่ือพวกเขาดำเนินชีวิตอย่าง 
ชอบธรรมและฟังเสียงกระต้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธี้ พวกเขาสามารถได้ร้บการนำทาง 
การเตือนและการปลอบโยน 

สรุป 
ประจ้กษ์พยาน แสดงประจ้กษ์พยานว่าพระเยดูทรงร้กเราทุกคน ด้งนั้นพระองค็จึงทรงทำให้เราสามารถมีของประทาน 

แห่งพระวิญญาณบริสุทธเพ่ือจะเป็นท้ังผู้ช่วยเหลือ สอน ปลอบโยนและนำทางเรา 

แนะนำให้เด็ก ๆ อ่าน กิจการ 2:1-8, 36-41 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญ เด็ก คนหน่ึงสว ดอ้อนวอนปีด 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 
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อัครสาวกเปโตร 

จุดประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าพวกเขาสามารถพ้ฒนาประจ้กษ์พยานในพระเยดูคริสตให้เข้มแขงขึ้น 
ได้ด้งเช่นเปโตร 

การเตริยม 1. สืกษาม้ทธิว 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; ลูกา 22:31-34 54-62; กิจการ 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42; 
และ แอลมา 32:12 ร่วมกบการสวดอ้อนวอนแล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เรื่องราวจากพระคมภีรให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ 
"การสอนจากพระค้มภีร,, หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรถ!การสอนที่จำเป็น: พระคมภีร1บเบิลหรือพระคริสตธรรมคมภีร์ใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 

ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระด้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

ขอให้เด็ก ๆ ฟังท่านเล่าเรื่องต่อไปนี้: 
เร่ืองท่ี 1: เมื่อพระเยดูทรงอธิบายว่าอีกไม่นานพระองค์จะทรงถูกประหารชีวิต ชายคนหนึ่งได้กล่าว 
ว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปก้บพระองค์ถึงจะต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดี" 
(ลูกา 22:33) ชายคนเดียวกนนี้ได้ติดตามพระองคไปก้บเyงชนเมือพระเยดูทรงถูกจ้บกุมและนำไป^ 
การพิจารณาคดี มีสตรีท่านหนึ่งปรากฏขึ้นและกล่าวว่าชายคนนี้ได้อยู่ก้บพระเยดู แต่ชายคนน้ี 
ปฏิเสธโดยกล่าวว่า "แม่เอย คนนั้นข้าไม่รู้จ้ก,, หล้งจากนั้นไม่นานได้มีชายอีกคนหนึ่งกล่าวว่า 
"เจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วย,, และชายคนนี้ก็ได้ปฏิเสธอีกครั้งว่าไม่รู้จ้กพระเยดู มีอีกคนหนึ่งมาชี้ที่ 
เขาเป็นคร้ังท่ีสามและบอกว่าเขาเป็นผู้ติดตามคนหน่ึงของพระเยดู และชายคนนี้ก็กล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
ว่า "พ่อเอย ที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่อง,, (ดู ลูกา 22:54-62) 

เร่ืองท่ี 2: วนห,น่ึง ชายคนหนึ่งพร้อมก้บเพื่อนของเขาได้หยุดยืนอยู่ข้าง ๆ คนง่อยแต่กำเนิดคนหน่ึง 
ชายคนนี้ได้กล่าวกบคนง่อยนั้นว่า "ในพระนามของพระเยดูคริสตแห่งนาซาแธ จงเดินเถิด,, 

เขาจบมือคนง่อยและพยุงตวคนง่อยขึ้น คนง่อยก็หายในท้นทีและเดินเข้าไปในพระวิหาร "เขาจึง 
กระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยก้นก้บเปโตรและยอหน เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้า 
ไป" เมื่อหวหน้าปุโรหิตได้ยินเกี่ยวกบการนี้เขาถามคนง่อยว่าได้รบการร้กษาด้วยอำนาจใด ชายคน 
ที่ร้กษาคนง่อยตอบว่าด้วยอำนาจของพระเยดูคริสต แม้เขาจะรู้ว่าเขาอาจถูกจ้บเข้าคุกหรือถูก 

1 4 8 

37 



บทที่ 28 

เรื่องราวจากพระค้มภีf 
บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกต์ใช้ 

ประหารเพราะทุ)ดเช่นนั้น ปุโรหิตออกคำสังชายคนนั้นว่าอย่าสอนในพระนามของพระเยดูคริสต์ 
อีก แต่เขากลบตอบว่า เป็นสิงสำค้ญยิ่งที่จะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเชื่อฟังปุโรหิตชาวยิว 
อย่างผิด ๆ และว่าเขาจะยงคงสอนในพระนามของพระคริสต์ต่อไป (ดู กิจการ 3:1-9; 4:6-20) 

อธิบายว่าชายที่กล่าวถึงในทั้งสองเรื่องนี้คือเปโตร เมื่อเปโตรปฏิเสธว่าเขาไม่เจกพระเยดูก่อนที่ 
พระองค์จะถูกตรึงกางเขน เขาก็ย้งคงเรียนรู้และเจริญเติบโตอยู่เรื่อย ๆ เมื่อพระเยดูทรงถูกจบๆม 
เปโตรจึงหวาดกลวเป็นอย่างยิ่ง แต่ในเวลาที่เปโตรร้กษาคนง่อย เขาได้ร้บพระวิญญาณบริสุทธี้ 
และมีประจ้กษ์พยานที่เข้มแข็งในพระเยดูคริสต์ สิงนี้ทำให้เขาเข้มแข็งพอที่จะกระทำสิงที่ถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 
• ประจ้กษ์พยานคืออะไร? (ความเส,วนบุคคลถึงพระเยดูคริสต์และความจริงอย่างสมบูรณ์ของ 

ศาสนาจ้กรของพระองค์) อธิบายว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้ประจ้กษ์พยานของเด็ก ๆ ที่มีต่อ 
พระเยดูคริสต์เข้ม แข็งข้ึน 

สอนเด็ก ๆ ถึงเรื่องราวของเปโตรและสนทนากนทีละเรื่อง ศึกษาคำถามและข้อพระค์มภfีอ้างอิง 
ต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามที่ท่านคิดว่าจะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจบทเรียนและ 
ประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่านข้อพระค์มภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ 
จะทำให้พวกเขาเข้าใจพระค์มภีร์ดีขึ้น 
1. เปโตรติดตามพระเยดู (มทธิว 4:18-19) 

• ห,yคิดว่าทำไมเปโตรจึงติดตามพระเยดูคริสต์หลงจากที่พระเยดูทรงบอกเขาว่าพระองค์คือ 
ใคร? เปโตรด้องเสียสละอะไรในการติดตามพระเยดู? เราต้องเสียสละอะไรในการติดตาม 
พระเยดู?ห,yได้รบพรอย่างไรในการติดตามพระผู้ช่วยให้รอด? 

2. พระเยดูและเปโตรเดินบนพ้ืนผิวน้ัา (มทธิว 14:22-33) 
• ห,yคิดว่าทำไมพระเยดูจึงทรงดำเนินบนพื้นผิวนั้าได้? (มทธิว 14:25) ทำไมเปโตรจึงสามารถ 

เดินบนน้ําเพ่ือไปหาพระเยดูได้? (มทธิว 14:28-29) 
• เกิดอะไรขึ้นหลงจากที่เปโตรเดินไปได้สองสามก้าว? (ม้ทธิว 14:30-31) ห,yคิด1ว่า ทำไมศร้ทธา 

ของเปโตรจึงหวั่นไหว? พระเยดูทรงช่วยเหลือเปโตรอย่างไรเมื่อศร้ทธาของเขาหวั่นไหว? 
(มทธิว 14:31) ทำไมศร้ทธาของเราจึงอ่อนแอในบางครั้ง? พระเยดูคริสต์ทรงช่วยให้ศร้ท่ธา 
ของเราเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร? (โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ คุณพ่อคุณแม่ของเรา ผู้นำใน 
ศาสนาจ้กร เพ่ือนท่ีดี พระคมภีร์และอื่นๆ) 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราทำบางสิงบางอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต์ 
ทรงบญชาให้เราทำเท่าก้บเราได้รกฝนคร้ทธาของเราแล้ว และทุกครั้งที่เราปีกฝนครทธาของเรา 
ศรทธาของเราจะเข้มแข็งขึ้นทีละเลกทีละน้อย เราก็เป็นเช่นเปโตรคือต้องใช้ศรทธาในการทำ 
ตามสิงท่ีพระเยดูทรงสอน แล้วศร้ทธาของเราจะทำให้ประจกษ์พยานของเราเข้มแข็งขึ้น 
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3. เปโตรเป็นพยานว่าพระเยดูคริสตทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า (มทธิว 16:13-17) 

• เปโตรกล่าวว่าพระเยดูคริสต์ทรงเป็นใคร?(ม้ทธิว 16:16) เปโตรทราบสิงน้ีได้อย่างใร?(ม้ทธิว 16: 
17 โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ้) เราจะรู้สึกประท้บใจในประจ้กษ์พยานของเราที่มีต่อ 
พระเยดูคริสต์ด้งเช่นเปโดรได้อย่างไร? 

4. เปโตรอยู่กบพระเยดูคริสต์ท่ีภูเขาแห่งการแปรสภาพ (มทธิว 17:1-9 ดู "บทสนทนาและคำถาม 
เพื่อการประยุกต์ใช้" ใน บทเรียนท่ี 15 หน้า 56 ) 
• เกิดอะไรข้ึนก้บพระเยดูคริสต์ท่ีภูเขาแห่งการแปรสภาพ? (ม้ทธิว 17:2) ใครปรากฏต่อพระเยดู 

เปโตร ยากอบและยอหน? (ม้ทธิว 17:3) สานุสืษยได้ยินเสียงของใคร?(ม้ทธิว 17:5) ห,yคิดว่า 
ทำไมประสบการณ์นี้จึงทำให้ประจ้กษ์พยานของเปโตรที่มีต่อพระเยดูคริสต์เข้มเแงขึ้น? 

5. เปโตรและยอห'นรกษาคนง่อยและถูกจบกุมเข้าคุก (กิจการ 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42) 

ให้เด็กคนหน่ึงทบทวนเร่ืองท่ีเปโตรและยอห์นร้กษาคนง่อย เล่าเร่ืองท่ีเหลือจาก กิจการ 5:12-42 
• เปโตรและยอห์นหลบหนีออกจากคุกได้อย่างไร? (กิจการ 5:19) เทพบอกให้พวกเขาทำอะไร? 

(กิจการ 5:20) หนุรู้สึกอย่างไรเก่ียวกบการกลบไปสอนพระกิตติคุณหลงจากถูกจองจำเน่ืองจาก 
การสอนพระกิตติคุณน้ี? หนุคิดว่าเปโตรและยอห์นได้รบความเข้มแข็งในการทำสิงท่ีถูกด้อง 
อย่างไร? 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเราอาจไม่เคยถูกจองจำเน่ืองจากสอนเร่ืองของพระเยดูคริสต์ แต่เราอาจ 
จะได้ร้บการทดลองในด้านอื่น หนุอาจได้ร้บการทดลองในทางใดบ้างในชีวิตของห'yเนื่องราก 
ประจ้กษพยานของหนุท่ีมีต่อพระเยดูคริสต์? (ดูกิจกรรมเสริมท่ี 4) 
• ประจ้กษ์พยานของเปโตรที่มีต่อพระเยดูคริสต์เติบโตขึ้นอย่างไร? ทำไมเราจึงต้องการประ. 

จ้กษ์พยานที่เข้มเข็งในพระเยดูคริสต์? เราจะได้รบประจ้กษ์พยานน้ีอย่างไร? เราจะช่วยให้ 
ปร ะจ้กษ์พยานของเราเติบโตขึนได้อย่างไร? (โดยการอ่านพระคมภีf เรียนรู้เก่ียวกบพระองค 
มากข้ึน รักษาพระบ้ญญต สวดอ้อนวอน ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ เข้าร่วมการประชุม 
ของศาสนา1จกร และอื่นๆ) 

กิจกรรม 
เสริม 

ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่าประจ้กษ์พยานรวมถึงความรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วย: 

พระบิดาบนสวรรคทรงพระชนม์อยู่และทรงเป็นพระบิดาทางวิญญาณของพวกเรา 
พระเยดูคริสต์คือพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค'และทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา โดยผ่านท่านพระเจ้าทรงห้ืเนทุเพระกิตติคุณของพระองค์ในยุคสุดท้ายน้ี 
พระคมภีรมอรมอนเป็นพระคำของพระผู ้เป็นเจ้าซึ ่งประกอบด้วยความสมบุรณ์ของ 
พระกิตติคุณ 
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บทที่ 28 

ศาสนาจ้กรของพระเยดูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนาจกรที่แท้จริงเพียงแห่ง 
เดียวเท่าน้ัน 
ในปัจจุบนน้ีเราได้รบการนำทางโดยศาสดาและอครสาวก 

สนทนาถึงแนวทางท่ีเราสามารถได้รบประจกษ์พยานของความจริงเหล่าน้ี 
2. อธิบายและช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำหลกแห่งความเชื่อข้อที ่9 
3. ให้เด็ก ๆ คิดถึงประสบการณ์ที่เปโตรได้ร้บก้บพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งทำให้ประจกษ์พยานของเขา 

ที่มีต่อพระเยดูคริสต์เพิ่มทุเนขึ้น(การเลี้ยง^งชน 5,000 คน การรกษาคนป่วย การยกบุตรสาวของ 
ไยร้สข้ึนจากความตาย เป็นด้น) เราจะPดยต้วเราเองได้อย่างไรว่าพระเยดูทรงเป็นพระบุตร 
องค์เดียวของพระผู้เป็นเจ้า? (โดยการศึกษาพระค์มภีร การสวดอ้อนวอน การเช่ือฟังพระบญญติ 
และอ่ืน ๆ ) 

4. ให้เด็ก ๆ บอกวิธีบางอย่างท่ีผู้คนพยายามใช้เพ่ือทำให้พวกเขาปฏิเสธศาสนาจกรหรือทำสิงท่ีผิด 
จากน้ันให้สนทนาว่าเด็ก ๆ จะเข้มแข็งต่อการล่อลวงได้อย่างไร? ใช้ต์วอย่างต่อไปน้ีหากจำเป็น: 

บางคนพยายามทำให้พวกเขาไม่ไปร่วมการประชุมของศาสนาจ้กร 
บางคนพยายามทำให้พวกเขาไม่รกษาพระวาจาแห่งปัญญา 
บางคนพยายามทำให้พวกเขาโกหก 
บางคนพยายามทำให้พวกเขาใช้เงินท่ีด้องจ่ายส่วนสิบ 

เน้นว่าเราต้องได้รบประจ้กษ์พยานที่มีต่อพระเยดูคริสmปันการส่วนต์วเราจึงจะเข้มแข็งด้งเช่น 
เปโตร 

5. ให้เล่าเร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงเกิดข้ึนกบประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ประธานคนท่ีหกของศาสนาจ้กร เม่ือ 
ท่านเป็นเด็กหนุ่มและกำล้งจะกลบบ้านหล้งจากจบการเป็นผู้สอนศาสนา: 
"วนหนึ่งหลงจากที่โจเซฟ เอฟ.สมิธกบเพื่อนๆของท่านเดินทางไปได้ไม่ไกลนํกและหยุดตั้งค่าย 
มีคนเมาเหล้ากลุ่มหนึ่งควบม้ามาที่ค่าย พวกเขาพูดจาด่าทออย่างหยาบคาย และดู่ท่ีจะฆ่าชาว 
มอรมอนทุกคนที่เข้ามาขวางทางพวกเขา เพ่ือนบางคนของโจเซฟเม่ือได้ยินข่าวว่าพวกน้ีกำล้ง 
มาได้พากนไปหลบช่อนอยู่ที่ลำธาร พวกเขารอจนกว่าพวกน้ีจะผ่านเลยไป โจเชฟ เอฟ. สมิธ 
อยู่ไม่ไกลจากค่ายเท่าใดนํกเขากำล้งเก็บฟืนสำหรบก่อไฟขณะที่ชายกลุ่มนี้ควบม้าผ่านมา 
เม่ือท่านเห็นพวกเขา ความคิดในตอนแรกของท่านคือหาท่ีหลบช่อน แต่แล้วความคิดหน่ึงก็เข้า 
มา 4ทำไม ข้าพเจ้าจะต้องวิ่งหนีคนพวกนี้ด้วยเล่า?, ด้วยความคิดนี้เองทำให้ท่านหอบทืเนและ 
ก้าวเดินอย่างอาจหาญไปที่กองไฟ ชายคนหน่ึงเล็งปีนมาท่ีเอ็ลเดอร์หนุ่มคนน้ี พร้อมก้บตะคอก 
ใส่อย่างเกร้ียวกราดว่า 'แกเป็นมอรมอนหรือ?," 
"โจเซฟ เอฟ. สมิธไม่ได้ล้งเลแม้แต่น้อย ท่านสบตาชายคนนั้นและตอบว่า 4ใช่แล้วพวก ฉ้นเป็น 
มอรมอนจริงเสียย่ิงกว่าจริง, 

ารา 



"ท่านโต้ตอบโดยไม่มีวี่แววของความกล้วให้เห็นแม้แต่น้อย จึงทำให้ชายคนนั้นแปลกใจยิ่งน้ก 
ชายคนนั้นคว้ามือของโจเซฟ เอฟ.สมิธ และกล่าวว่า: 4อ๋อ เจ้าดูมีความสุขยิ่งกว่าใครๆที่ฉ้นเคย 
พบ! ขอจ้บมือหน่อยซิน้องแก้ว ฉนดีใจที่ได้เห็นลูกผู้ชายยืนหยดอย่างองอาจต่อสิ่งที่เขา 
เชื่อถือ," (Joseph Fielding Smith, The Life of Joseph F. Smith, pp. 188-89) 

6. ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำ กิจการ 5:29 
7. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ประจ้กษ์พยาน" (เพลงสวด หน้า 60) ข้อ 1 และ ข้อ 2 

สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อ แนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานของท่านและเป็นพยานว่าเมื่อเราเรียน!เกี่ยวกบพระเยเมากขึ้นและฟังการ 
เป็นพยานจากพระวิญญาณบริสุทธี้ ประจ้กษ์พยานของเราที่มีต่อพระเยเจะเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ 
ตลอดชีวิตของเรา อธิบายว่าเราอาจมีข้อสงสัยและปัญหาอยู่บ้าง แต่เมื่อเราศึกษาพระคมภีร์ 
สวดอ้อนวอน และร้กษาพระบญโนติต่อไป ประจ้กษ์พยานของเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ 
แนะนำให้ศึกษาม้ทธิว 16:13-17 และกิจการ 5:29-32 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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38 บารนาบัส อานา เนิย 
สัป vl รา 

จุดประสงค์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนซ่ือสัตย์ทงในความคิด คำทุเด และการกระทำ 

การเตรยม 1. สืกษา กิจการ 4:32; 5-10 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอน 
เร่ืองราวจากพระค้มภีรให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ 
"การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: หลกธรรมพระกิตติคุณ บทท่ี 31 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: พระค์มภีร์ไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีร์ใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 

เชิญ เด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด: 
เล่าเร่ืองต่อไปน้ีให้เด็ก ๆ ฟังและถามพวกเขาว่าพวกเขาจะทำอะไรหากพวกเขาเป็นชารลี: 
เด็กชายคนหน่ึงกำลงเล่นเบสบอลกบเพ่ือน ๆ เม่ือคุณแม่ร้องเรียกเขาด้วยเสียงอนเข้มงวดว่า 4ชาร์สิ 
ชารสิ!, เขาขว้างไม้ตีเบสบอลท้ิงทนที คว้าเสือคลุมและหมวก แล้วรีบว่ิงกลบบ้าน 
44 4 อย่าเพ่ิงไปซิ เล่นให้จบเกมก่อน!, เพิ่อนคนอื่นๆ ที่เล่นด้วยร้องบอก 
4 ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้เลย ฉันบอกคุณแม่ไว้แล้วว่าจะกลบบ้านหากคุณแม่เรียก, ชารสิตอบ 
*ก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินซิ,เพื่อนๆพูด 
4 แต่ฉันได้ยินจริง ๆ นี่, ชารลีตอบ 
4ก็คุณแม่ไม่รู้น่ีว่านายได้ยิน, 

4 เธอไม่รู้ว่าฉันได้ยิน, 

4แต่ฉันรู้ และฉันต้องไป, 

"ในท่ีสุดเด็กคนหน่ึงในกลุ่มน้ันก็พูดข้ึนว่า 4ปล่อยให้เขาไปเถอะ เราเปล่ียนใจเขาไม่ได้หรอก เขาติด 
แม่เป็นลูกแหง่เหมือนผ้ากนเปีอนท่ีผูกติดต้วเธอน่ันแหละ เขาเป็นเด็กทารกท่ีต้องว่ิงกลบไปหาแม่ 
ทุกครั้งที่แม่เรียก,,, (N. Eldon Tanner, in Conference Report, Oct. า 977, p. 65; or Ensign, Nov. 1977, pp. 
4344) 
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• ถ้าเป็นหywyจะทำอย่างไร? 
อธิบายว่าเราต้องเผชิญก้บสถานการณเช่นนี้ในแต่ละวนที่ทำให้เราต้องเลือกระหว่างการเป็นคน 
ซื่อสัตย์และการเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ ขอให้เด็ก ๆ คิดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกของบารนาบ้ส 
อานาเนีย และสัปฟืรา 

เร่ืองราวจากพระคมภีร์ เล่าเร่ืองของบารนาบ้ส อานาเนีย และสัปฟิราด้งที่พบในกิจการ 4:32; 5:10 (สำหรบคำแนะนำใน 
การสอนเร่ืองราวจากพระคมภีรให้ดู "การสอนเรื่องราวจากพระคมภีร,, หน้า viii) ชี้ให้เห็นว่าวิธี 
หนึ่งที่เราจะเป็นเหมือนพระเยเคือเรียนเที่จะพูดความจริง และซ่ือสัตย็ในทุกสิงท่ีเราทำ 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีร์และประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใข้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีร์ดีข้ึน 

• ผู้นำในศาสนาจ้กรขอให้สมาชิกของศาสนาจ้กรทำอะไรเพื่อทุกคนจะได้ร้บในสิงที่ตนต้องการ? 
(กิจการ 4:34-35) ห,สีกอย่างไรเกี่ยวก้บการแบ่งปันทุกสิงที่ห,yมี? 

• บารนาบสซ่ือสัตย่ในสิงท่ีเขาได้กระทำอย่างไร? (กิจการ 4:36-37) หา3}คิดว่าการเป็นคนซ่ือสัตย์ 
หมายความว่าอย่างไร? (การบอกความจริง การไม่สักขโมยหรือโกหก การไม่คดโกงในทุกกรณี 
เป็นด้น) ห,y|สีกอย่างไรเมื่อห,yได้ซื่อสัตย์อย่างเด็มที่? 

• อานาเนียและสัปฟืราไม่ซ่ือสัตย์อย่างไร? (กิจการ 5:1-2) ทำไมสัปฟืราก้บสามีจึงร่วมก้นโกหก? 
(กิจการ 5:1-2; 7-8) จะเกิดอะไรข้ึนหากเธอซ่ือสัตย์? 

• ใครบ้างอาจเสีกเจ็บปวดหากมีคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์? อธิบายว่า แม้ว่าเราจะไม่เห็นผลท่ีตามมา 
ในทนทีทํนใดจากความไม่ซ่ือสัตย์ เราก็ย์งทำให้ตวเราเสิกเจ็บปวดด้งเช่น อานาเนีย และสัปฟืรา 
เราอาจทำให้คนอ่ืน ๆ เสิกเจ็บปวดจากความไม่ซื่อสัตย์ของเราด้วย 

• อะไรคือผลจากความไม่ซื่อสัตย์ของเรา? อะไรบ้างคือผลจากความซื่อสัตย์ของเรา? ให้เล่า 
ตวอย่างท่ีเกิดข้ึนก้บตวท่านเองถึงผลอ้นเกิดจากความซ่ือสัตย์หรือไม่ซ่ือสัตย์ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจ 
ว่าไม่ใช่สิงง่ายเสมอไปที่จะซื่อสัตย์ แต่เราควรจะซื่อสัตย์โม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร 
ก็ตาม เชิญให้เด็กๆ เล่าประสบการณ์ของพวกเขาในการเป็นคนซ่ือสัตย์ 

• ใครจะเตลอดเวลาว่าwyพูดความจริง? การเป็นคนซ่ือสัตย์นำเราให้เข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ 
อย่างไร? 

• หใ^สามารถทำอะไรได้บ้างเพ่ือเป็นการช่วยคนอ่ืนให้เป็นคนซ่ือสัตย์? 
• ทำไมจึงเป็นสิงสำคญที่จะซื่อสัตย์ต่อคุณพ่อคุณแม่ของห,y? (เพ่ือท่านจะได้ไว้วางใจห,y) ทำไม 

ห^จึงต้องการให้ท่านไว้วางใจ? ห,yจะได้รบความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไร? ทำไม 
บางคร้ังการพูดความจริงจึงต้องใข้ความกล้าหาญ? (ดู กิจกรรมเสิรมที่ 6) 

• หากทุกคนซ่ือสัตย์โลกจะแตกต่างไปจากน้ีอย่างไร? 
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บทที่ 28 

อ่านข้อความต่อไปนี้ซื่งค้ดมาจากคำพูดของประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน ประธานคนที่สิบสาม 
ของศาสนาจ้กร: 
"จงเป็นคนซื่อสัตย อย่าโกหก หรือสักขโมย อย่าคดโกง... 
เด็ก ๆ ที่รก ในเวลานี้ พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งห,yมายงโลกนี้เพราะห,yเป็นลูกที่กล้าหาญที่สุด 
คนหนึ่งของพระองค์ พระองค์ทรงเว่าจะมีความชั่วร้ายมากมายในโลกปัจจุบนนี้ และพระองค์ทรง 
เว่าหาสามารถซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์" (in Conference Report, Apr. 1989, p. 103; Ensign, May 
1989, pp. 82-83) 

กิจกรรม 
เสร ิม ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใข้ 

เพื่อทบทวน สรุป หรือท้าทาย 

1. ทบทวนหสักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสาม และช่วยให้เด็กๆเข้าใจและท่องจำให้ได้ 
2. เขียนคำว่า บ้าน โรงเรยน และ เพื่อนบ้าน บนกระดาน ให้เด็ก ๆ คิดถึงวิธีที่พวกเขาสามารถ 

เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อต้องเกี่ยวข้องกบสถานการถ!ต่าง ๆ ในแต่ละสถานที่ สนทนาถึงแนวความคิด 
ของเด็ก ๆ 

3. เขียนคำว่า ซื่อสัตย์และ ไม่ซื่อสัตย บนกระดาน เล่าถึงคำพูดของเอ็ลเดอรมารวนเจ.แอสต้น 
ดงน้ี: "'การโกหกคือการสือสารใด ๆ ก็ตามที่ให้กบคนอื่นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวง,....การโกหก 
อาจสือสารได้แไม่มีการพูดเป็นคำพูด บางคร้ังการพย้กหน้า หรือการเงียบก็เป็นการหลอกลวงได้" 
(in Conference Report, Apr. 1982, p. 10; or EnsignI, May 1982, p. 9) ให้สนทนาถึงสถานการณ์แต่ละอย่าง 
ต่อไปนี้และให้เด็ก ๆ ต้ดสินใจว่าควรเขียนไว้ใต้ห้วข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ทำไม: 

การพูดความจริง 
การทำงานของตนเอง 
การนำคนอื่นเข้าใจผิดโดยไม่บอกความจริงให้หมด 
การยอมรบว่าหใ3}ได้ทำบางสิงผิดไป 
การคดโกง 
การโกหก 
การสักขโมย 
การบอกความจริงเพียงคร่ึงเดียว 
การคืนสิงของที่ยืมมาหรือชดเชยให้ในสิงที่ได้ทำหายไป 
การร้กษาสัญญา 

4. ให้เด็กแต่ละคนทำเครื่องหมาย ซึ่งอาจทำเป็นJปของโล่ แล้วเขียนว่า "ฉ้นจะยืนหยดเพื่อความ 
จริงและความซื่อสัตย์" เชิญให้เด็ก ๆ ตั้งเป๋าหมายที่จะพูดความจริงและซื่อสัตยํในทุกเรื่องที่ 
พวกเขาทำ ให้พวกเขาลงซื่อที่ด้านล่างของเครื่องหมายนั้น 
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5. วาดJปบนไดบนกระดานหรือบนกระดาษและติดคำว่า บนไดแห่งความซื่อสัตย์ วาดสัญสักษถ! 
ง่าย ๆ หรือวาดรูปคนไว้ท่ีบนไดข้ันล่างสุด ให้ใช้สถานการถ!ด้งต่อไปน้ีแล้วให้เด็ก ๆ บอกทางเลือก 
ที่เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจเลือกกระทำ แล้วขอให้พวกเขาตดสินใจว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกท่ีดี 
ที่สุดให้เด็ก ๆ เลื่อนรูปคน (หรือวาดเล้นจากรูปภาพนั้น) ขึ้นไปหนึ่งขั้นบนไดเมื่อทางเลือกที่ดี 
ที่สุดคือความซื่อสัตย์ ชี้ให้เห็นว่าทางเลือกที่ดีที่สุดจะต้องเป็นทางเลือกที่มีความซื่อสัตย์ด้วย 
เสมอ ให้มีสถานการณ์ต่าง ๆ มากพอเพ่ือจะได้เล่ือนรูปคนด้งกล่าวข้ึนบนไดจนถึงข้ันสูงสุด 

ก. หา3}เห็นของเล่นท่ีเพ่ือนทำหาย 
ข. หใ3}เจอกระเป๋าท่ีมีเงินอยู่ในน้ันด้วย 
ค. มีคุงใส่ลูกกวาดของคนอื่นวางอยู่บนโต๊ะ และไม่มีใครอยู่ในห้อง 
ง. หใ3}จะไปดูการแสดงท่ีต้องเสืยเงิน ที่ทางเข้าบอกว่า "เด็กอายุตำกว่าแปดขวบเข้าฟรี" 
จ. คนขายของทอนเงินให้หใ3}เกิน 
ฉ. เพ่ือนของหใ3}ขอลอกคำตอบในการสอบ 
ช. มีคนเล่าเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นให้หใ3}ฟัง 
ซ. หา3}สัญญากบคุณพ่อคุณแม่ว่าจะกลบบ้านตามเวลาท่ีกำหนด แต่เพ่ือนต้องการให้หา3}อยู่ต่อ 

6. คิดถึงสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกบสถานการณ์ดงต่อไปนี้ เพื่อให้เด็กๆแสดง 
บทบาทสมมุติ ควรเป็นสถานการณ์ท่ีเด็ก ๆ จะเลือกได้ว่าจะซ่ือสัตย^รือไม่ซ่ือสัตย์กบคุณพ่อ 
คุณแม่ของพวกเขา 
ก. คุณแม่ต้องการให้หา3}ดูแลน้องชายต้วเล็ก ๆ  แต่หา3}อยากอ่านหน้งลือ หา3}ทราบว่าหากหา3}บอก 

คุณแม่ว่าหา3}มีการบ้านที่จะต้องทำ เธอก็จะไม่ให้หา3}ดูแลน้อง 
ข. หา3}ทำชามท่ีคุณแม่ร้กแตกโดยไม่ได้ต้ังใจในขณะท่ีคุณแม่ไม่อยู่บ้าน 
ค. หา3}สัญญาก้บคุณพ่อว่าจะช่วยท่านทำงานในว้นเสาร แต่เพ่ือนของหา3}วางแผนไว้ว่าจะทำ 

กิจกรรมบางอย่างที่หา3}อยากไปร่วมด้วย 

7. ทบทวนหสักแห่งความเช่ือข้อท่ีล่ื 
8. ร้องเพลงหรืออ่านเนี้อเพลง"กล้าทำสิงถูก"(หนังสือเพลงสำหรบเด็ก พน้า 79) "รกษาพระบ้ญญ้ติ" 

(หนังสือเพลงเด็ก หน้า 74) "ฉ้นจะกล้าหาญ" (หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 81) "ยืน'หยด 
ความถูกต้อง" (หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 80) 

สรุป 

ประจ้กษ์พยาน แสดงประจ้กษ์พยานของท่านถึงความสำคญของการเป็นคนซื่อสัตย์ อธิบายว่าเมื่อเราซื่อสัตย์ 
ในทุกสิงท่ีเรากระทำ พระวิญญาณบริสุทธิ%ะทรงช่วยให้เราเสิกถึงสันติ 
แนะนำให้เด็กๆสืกษา กิจการ 4:32; 5:10 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 
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สเทเฟน ผู้เป็นมรณสักขี 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความเข้าใจเร่ืองพระเจ้าสามพระองค์อย่างลึกซ้ึง 

การเตรยม 1. คืกษา กิจการอ้ครพูต 6, 7:54-60 และ คำสอนและพนธสัญญา 130:22-23 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน 
แล้วสืกษาบทเรียนและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค้มภีร่ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู 
"การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: กิจการอ้ครใฎต 7:1-53 และโจเซฟ สมธ—ประวัติ 1:17 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที ่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคมภีรํไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคมภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. พระคมภีรคำสอนและพนธสัญญาหน่ึงเล่ม 
ค. รูปภาพ 7-40, ภาพท่ีมาปรากฏคร้ังแรก (ชุดภาพพระกิตติคุณ 403; 62470) 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

เขียนคำว่า มรณสักขี ไว้'บนกระดาน ขอให้เด็กคนหน่ึงมาท่ีหน้าช้ันเรียน 
• (เอ่ยช่ือเด็กคนน้ัน แล้วพูดว่า) ยินดีที่จะเป็นมรณสักขีไหม? 
• มีใครรู้บ้างว่า มรณสักขี คืออะ ไร? 
อธิบายว่ามรณสักขีคือผู้ที่มีความเชื่ออย่างเข้มแข็งในบางสิงจนกระทั่งเขาหรือเธอสามารถพลีชีวิต 
ของตนเพ่ือเป็นพยานถึงสิงท่ีตนเช่ือ 
บทเรียนนี้เกี่ยวกบชายคนหนึ่งชื่งมีประจกษพยานเข้มแข็งในพระบิดาบนสวรรค์ พระเย1%คริสต์ 
และพระวิญญาณบริสุทธและเป็นมรณสักขีเพราะประจ้กษ์พยานน้ัน 
สอนเด็ก ๆ เร่ืองชีวิตของสเทเฟนในกิจการของอ้ครา(เต บทท่ี 6 และ 7 (สำหร้บคำแนะนำในการสอน 
เร่ืองราวจากพระคมภีรให้ดู "การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) 

ข้อแนะนา 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวจากพระคม/าร์ 
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บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค้มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การ"ประยุกต์ใข้ ข้อพระคมภีfอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีfดีขึ้น 

• ทำไมอ้ครสาวกจึงเรียกชายเจ็ดคนให้ช่วยพวกเขา? (กิจการ 6:1-4) ชายท้ังเจ็ดได้ร้บการเรียก 
อย่าง1ไร? (กิจการ 6:3, 5-6) ทำไมอ้ครสาวกจึง "วางมือ" บนชายท้ังเจ็ดน้ี? (อ้ครสาวกให้อำนาจ 
ฐานะปุโรหิตกบพวกเขา อครสาวกได้รบอำนาจจากพระเยดูคริสต์ เพ่ือให้กระทำหน้าท่ีต่าง ๆ 
ทุกคนที่ได้รบฐานะปุโรหิตจะได้รบการแต่งตั้งและการวางมือ) 

• สเทเฟนมืคุณสมบ้ติอย่างไรเขาจึงสามารถช่วยอ้ครสาวกและร้บใข้ผู้คน? (กิจการ 6:5, 8) เขาเป็น 
พรให้กิบชีวิตของผู้คนอย่างไร? 

• ทำไมผู้นำชาวยิวจึงนำสเทเฟนมาอยู่ต่อหน้าสมาชิกสภา? (กิจการ 6:9-12) ผู้นำในธรรมศาลา 
ตั้งข้อกล่าวหาสเทเฟนอย่างผิด ๆ ว่าอย่างไร? (กิจการ 6:13-14 อธิบายว่า y\เดหมิ่นประมาท 
สถานบรสท/หมายถึงการ,ทุเดเยาะเย้ย และลบหลู่พระผู้เป็นเจ้าหรือส่ิงศกด้ีสิทธ้ี) ทำไมพวกเขา 
จึงคิดว่า สเทเฟน ทุเดลบหลู่พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งสักดสิทธิ้? 

• เกิดอะไรข้ึนท่ีใบหน้าของสเทเฟนเม่ือเขาทุเดก้บสมาชิกสภา? (กิจการ 6:15) 
เล่าเร่ืองท่ีสเทเฟนบอกสมาชิกสภา (ดู กิจการ 7:1-53) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าสเทเฟนได้บรรยายและ 
เป็นพยานถึงพรมากมายที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กบผู้คนแห่งอิสราเอล เขาทุเดด้วยว่าผู้คนไม่ 
เช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาข่มเหงและฆ่าศาสดา ปฏิเสธและประหารพระมาไซยา 
• สเทเฟนเหินใครเม่ือเขามองข้ึนไปบนสวรรค? (กิจการ 7:55) ใครอยู่กบสเทเฟนในขณะที่เขาเป็น 

พยานถึงพระบิดาบนสวรรคและพระเยดูคริสต์? (พระวิญญาณบริสุทธ้ี) 
• ผู้คนที่อยู่รอบๆสเทเฟนเหินสิ่งที่เขาเหินไหม? พวกเขาทำอะไร? (กิจการ7:57-59) สเทเฟนกล่าว 

อะไรเมื่อผู้คนเอาก้อนหินขว้างปาเขา? (กิจการ 7:59-60) ทำไมห,yจึงคิดว่าสเทเฟนสามารถ 
ให้อภ้ยผู้คนท่ีฆ่าเขา? 

แสดงรูปภาพการปรากฏคร้ัง แรก 

• ใครอีกท่ีเหิใ4ภาพท่ีมาปรากฏของพระบิดาบนสวรรคและพระเยดูคริสต์? (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:17) 

• เราเรียนรู้อะไรเก่ียวก้บพระบิดาบนสวรรค์ พระเยดูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธ จากภาพท่ี 
มาปรากฏต่อสเทเฟนและโจเซฟ สมิธ? (ท่านอาจใข้กิจกรรมเสริมท่ี 4 และ 5 เพ่ือช่วยเด็ก ๆ ให้ 
เรียนรู้เก่ียวก้บสมาชิกของพระเจ้าสามพระองค์) 

• เราจะทราบได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต์ทรงพระชนม่'อยู่? เราจะต้องทำ 
อะไรเพ่ือให้มีค่าควรท่ีจะมีพระวิญญาณบริสุทธ้ีเป็นเพ่ือน? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเม่ือเราเช่ือฟัง 
พระบญ^เราสามารถได้ร้บประจ้กษ์พยานถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสตํโดยผ่านทาง 
พระวิญญาณบริสุทธ้ี 
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บทที่ 28 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
า. อ่านยอหน 17:20-21 และสนทนาว่าพระบิดาบนสวรรค์พระเยชุคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธี้ 

ทรงเป็น"หนึ่ง,,ในจุดประสงค์อย่างไร? ท่านอาจอ้างอิงต์วอย่างของคุณพ่อคุณแม่และลูกๆใน 
การทำงานร่วมก้นโดยมีจุดประสงค์เดียวกน 
ท่านอาจอธิบายบทบาทสมาชิกของพระเจ้าสามพระองค์ที่มีในการสวดอ้อนวอนของเรา: เรา 
สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาบนสวรรค็ในพระนามของพระเยชุคริสต์ และได้รบคำตอบผ่านทาง 
พระวิญญาณปริสุทธ 

2. อธิบายว่า ผู้คนที่มีความกล้าหาญ และเต็มเปียมไปด้วยศร้ทธานอกเหนือจากสเทเพ่นก็เป็น 
มรณสักขีเช่นก้นเพราะประจกษ์พยานและศรทธาที่พวกเขามีในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุ-
คริสต์อาจใช้ตวอย่างจากพระคัมภีรด้งต่อไปน้ี; 
โจเซฟสมิธถูกข่มเหงเมื่อเขาบอกคนอื่นๆ เก่ียวก้บภาพท่ีมาปรากฎ และต่อมาโจเซฟ ก้บพื่ชาย 
ของท่านคือไฮร้มก็ถูกสังหารเป็นมรณสักขี 
สานุศิษย์และอ้ครสาวกในสม้ยโบราณจำนวนมากมายของศาสนาจ้กรถูกข่มเหง และบางคนก็ถูก 
สังหารเป็นมรณสักขี ยากอบก็ถูกสังหารเป็นมรณสักขีเช่นเดียวก้บเปาโล (กิจการ 12:2) เปโตร 
มาระโก และม่ทธิวก็ถูกสังหารเป็นมรณสักขีด้วย (see "Mark," "Matthew," and "Peter" in the 
Bible Dictionary in the LDS edition of the Bible) 

ให้เด็ก ๆ เล่าให้ท่านฟังว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากต้วอย่างของผู้คนที่เต็มเปียมไปด้วย 
ศรัทธาเหล่าน้ี 

3. ทบทวนหสักแห่งความเช่ือข้อท่ีห้า สนทนาว่าผู้นำศาสนาจกรเรียกผู้คนมาสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของ 
ศาสนาจ้กรอย่างไร เช่นสเทเฟนได้รับการเรียกให้มาช่วยอ้ครสาวกในยุคต้น ๆ อธิบายว่าเม่ือผู้คน 
ได้รับการเรียก เขาหรือเธอจะได้รับการแต่งต้ังโดยการวางมือบนศีรษะ และได้รบอำนาจหน้าท่ีให้ 
กระทำการตามหน้าที่ความรบผิดชอบที่พิเศษนี้น ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเมื่อชายหนุ่มหรือ 
หญิงสาวได้ร้บใช้ในฝ่ายประธานโควร้มฐานะปุโรหิตหรือในชั้นเรียนเยาวชนหญิง พวกเขาจะ 
ได้รับการเรียกและได้รับการแต่งต้ังในสักษณะเดียวก้น 

4. อ่านและสนทนาพระค์มภีรคำสอนและพนธสัญญา ภาคที่ 130:22-23 ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยเคริสตทรงมีพระวรกายที่มีรศมีภาพประกอบด้วยเนื้อหน้งและ 
กระดูก ร่างกายทางกายภาพของเราอยู่ในรูปสักษณของพระบิดาบนสวรรค์และของพระเยดู 
พระวิญญาณบริสทธิมพระวรกายเป็นพระวิญญาณไม่ทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหน้งและกระดูก 

5. แสดงแถบคำต่อไปน้ี หรือเขียนคำบนกระดาน: 
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พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ 
พระบิดาบนสวรรค์: 
พระเย6ฐคริสต์: 
พระวิญญาณบริสุทธ้ี: 

เขียนข้อความต่อไปนี้เพื่ออธิบายถึงสมาชิกของพระเจ้าทั้งสามพระองค์บนกระดาษแผ่นละองค์ 
หมายเหตุท่านจะมีกระดาษสองแผ่นที่เขียนว่า "ทรงมีพระวรกายเป็นเนี้อหนงและกระดูก,, 

พระบิดาบนสวรรค์: 
พระบิดาทางวิญญาณของ เรา 
พระบิดาแห่งพระวรกายมตะของพระเยดู 
ทรงมีพระวรกายท่ีมีรัศมีภาพประกอบด้วยเน้ือหนํงและกระดูก 
เราสวดอ้อนวอนต่อพระองค์ 

พระเยดูคริสต์: 
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ 
ทรงมีพระวรกายท่ีมีรัศมีภาพประกอบด้วยเน้ือหนํงและกระดูก 
ทรงสร้างโลก 
ทรงมีพระมารดาท่ีเป็นมตะ 

พระวิญญาณบริสุทธ้ี: 
ทรงมีพระวรกายเป็นวิญญาณ 
ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดู 
ทรงเปิดเผยความจริงของทุกส่ิง (โมโรไน 10:5) 
ทรงเป็นเพื่อนของเราอย่างมั่นคง 

ทบทวนบทบาทของพระเจ้าทั้งสามพระองค'โดยให้เด็ก q เลือกกระดาษที่ท่านได้เตรียมไว้นั้น 
คนละแผ่น ให้เด็กแต่ละคนอ่านข้อความนั้นออกเสิยง แล้วพิจารณาว่าข้อความด้งกล่าวอ้างถึง 
สมาชิกองคํไหนในพระเจ้าสามพระองค์ เอากระดาษแผ่นนั้นวางไว้ใต้หวข้อที่เหมาะสม 

6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "การสวดอ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟ สมิธ" (เพลงสวด ที่ 13) 

สรุป 
ประ'จกษพยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจ้กษํพยานถึงความเของท่านท่ีมีต่อพระเจ้าสามพระองค์ และบอกเด็ก ๆ ว่าความเนื้สำค้ญ 
ต่อท่านอย่างไร พูดถึงความรักของท่านที่มีต่อพระบิดาบนสวรรค์พระเยดูคริสต์และพระวิญญาณ. 
บริสุทธ 
แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา กิจการ 7:54-60 และคำสอนและพนธสัญญา 130:22-23 ที่บ้านเพื่อเป็นการ 
ทบทวนบทเรียนนี้ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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เปโตรและโครเนลิอัส 

จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงร้กเด็กทุกคนและทรงต้องการให้เด็ก ๆ มี 
โอกาสเรียนเพระกิตติคุณของพระเยดูคริสต์ 

การเตรยม า. ศึกษา กิจการ 10:1-11: 18 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วศึกษาบทเรียนน้ีและพิจารณาว่าท่าน 
ควรสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีรให้เด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ 
"การสอนจากพระค์มภีร" หน้า viii) 

2. เสือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระคมภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมค์มภีร์ใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. รูปภาพ 7-41 ด้งนั้น เจ้าจงไป (ชุดภาพพระกิตติคุณ 235; 62494) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เขียนช่ือต่อไปน้ีบนกระดาน: โครเนลิอส เทพ เปโตร 

ให้เด็กสามคนต่างคนต่างอ่านคำพรรณนาของบุคคลทั้งสามนี้ ขอให้เด็กคนอื่น ๆ ยกมือขึ้น 
หากพวกเขาทราบว่ากำล้งพรรณนาถึงบุคคลใด 
ฉุนเป็นคนส่งข่าวสาร นอกจากการส่งข่าวสารของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ฉุนยงสอน ให้พร และทำสิง 
ต่าง ๆ ที่ได้ร้บบญชาอ้นเป็นการสร้างอาณาจ้กรของพระผู้เป็นเจ้า วนน้ีห,yจะได้เรียน!เก่ียวก้บข่าวสาร 
พิเคษที่ฉุ้นนำมาให้ห,y ฉุนคือ (เทพ) 
ฉุนเป็นชาวประมงที่ทะเลกาลิลี เม่ือพระเยชุทรงเรียกฉุนให้ติดตามพระองค์ฉุนก็ได้เห็14ภาพท่ีมา 
ปรากฏซึ่งหใจะได้เรียน!เรื่องนี้ในวนนี้ ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ทุกคนได้รบการสอนพระกิตติคุณ 
ฉุนคือ (เปโดร) 
ฉุนเป็นนายร้อยในเขตกรุงโรม และควบคุมคนใต้บงคบบญชา จำนวน 50 ถึง 100 นาย ฉุนเป็น 
คนต่างชาติคนแรก (คนที่ไม่ได้เป็นชาวยิว) ที่มา^ศาสนาจกรของพระเยๅเคริสต ห,yจะได้เรียน! 
เก่ียวกบการบพติคมาของฉุนในบทเรียนว้นน้ี ฉันคือ (โครเนลิอ้ส) 
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เร่ืองราวจากพระค้มภีร สอนเร่ืองของเปโตรและโครเนลิอสจากหนงสือกิจการอครพูต า0:1-11:18 (สำหรับคำแนะนำในการ 
สอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ดู "การสอนจากพระค้มภีร" หน้า viii) แสดงรูปภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระค้มภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใข้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีร์และประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกตใข้ ข้อพระคมภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระค้มภีfดีขึ้น 

• ทำไมโครเนลิอ้สจึงมีค่าควรที่จะได้เห็ใ4ภาพที่มาปรากฏจากพระเจ้าและได้รับบพติศมา? (กิจการ 
10:2) ห,yจะเป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรท่ีเปียมไปด้วยศรัทธาได้อย่างไร? 

• ข่าวสารของเทพที่ให้โครเนลิอ้สคืออะไร? (กิจการ 10:3-6) 
• เปโตรเห็นอะไรในกาพท่ีมาปรากฏน้ัน? (กิจการ 10:11-16) ทำไมภาพที่มาปรากฏจึงรบกวนเขา? 

(พระเจ้าทรงบญชาให้อิสราเอลงดเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดที่พิจารณาแล้วว่าไม่ 
สะอาด [ดู ก้นดารวิถี บทท่ี 11]) ในตอนแรกเปโตรยอมรับภาพท่ีมาปรากฎน้ือย่างไร? (กิจการ 10:14) 
อะไรทำให้เขาเปล่ียนใจ? (กิจการ 10:15) 

• ทำไมจึงเป็นเรื่องไม่ปกติที่เปโตรจะสอนพระกิตติคุณให้โครเนลิอ้ส? (กิจการ 10:28) อธิบายว่า 
ในสมยโบราณนั้น อครสาวกได้สอนพระกิตติคุณให้ก้บผู้คนชาวยิว และผู้คนในศาสนาจ้กร 
ส่วนใหญ่คิดว่าชาวยิวเท่านั้นที่ควรได้รับการสอนพระกิตติคุณ แต่โครเนลิอ้สไม่ได้เป็นชาวยิว 
ในที่สุดเปโตรได้ตระหนํกว่าภาพที่มาปรากฏนั้นมีความหมายอย่างไร? (กิจการ 30:34-35) ใน 
ปัจจุบนนี้ใครควรได้รับการสอนพระกิตติคุณ? (ทุกคน) 

• หใ3}คิดว่าทำไมโครเนลิอ้สจึงบอกให้ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนของเขามารวมก้นเพื่อฟัง 
เปโตร? (กิจการ 10:24-27) หล้กธรรมพระกิตติคุณข้อใดท่ีท่านต้องการแบ่งปันก้บคนในครอบครัว 
และเพื่อนๆ? 

• โครเนลิอสทำอะไรในการค้นหาคำตอบให้ก้บข้อสงสัยของเขา? (กิจการ 10:30) หนุหรือเพ่ือน 
ของห,4มีประสบการณอะไรเก่ียวก้บการอดอาหารและสวดอ้อนวอน? พระเจ้าทรงช่วยหนุค้นหา 
คำตอบให้ปัญหาของหนุได้อย่างไร? 

• ผู้คนเได้อย่างไรว่าเปโตรทุเดความจริง? (กิจการ 10:44-45) เราต้องทำอะไรเราจึงจะมีพระวิญญาณ-
บริสุทธ้ีเป็นพยานความจริงต่อเรา? (โมโรไน 10:4-5) 

• สานุคิษย์และอครสาวกคนอ่ืน ๆ คิดอะไร เม่ือพวกเขาได้ข่าวว่าเปโตรกำลงสังสอนคนต่างชาติ? 
(กิจการ 11:2-3) เปโตรอธิบายสิงท่ีเขากระทำอยู่ว่าอย่างไร? (กิจการ 11:4,17) สานุคิษยํ'และอ้ครสาวก 
ยอมรับภาพท่ีมาปรากฏของเปโตรอย่างไร? (กิจการ 11:18) สิงนี้สอนอะไรเราเกี่ยวก้บความรัก 
ของพระบิดาบนสวรรค์ท่ีมีต่อลูก ๆ ของพระองค์? (ดูกิจกรรมเสริมท่ี 5) 

• หนุจะสอนพระกิตติคุณให้ลูก ๆ บางคนของพระบิดาบนสวรรค์!ด้อย่างไร? ช่วยให้เด็ก ๆ คิดถึง 
วิธีที่พวกเขาสามารถเป็นผู้สอนศาสนาตั้งแต่เวลานี้และวิธีที่พวกเขาสามารถเตรียมตวให้พร้อม 
เพ่ือเป็นผู้รับใข้เต็ม เวลาในคณะเผย แผ่ 
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กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจHกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ให้เด็ก ๆ อ่านกิจการ 10:36-43 เป็นกลุ่มเลก ๆ แล้วเขียนสิงต่าง ๆ ที่เปโตรสอนโครเนลิอ่สและ 

สมาชิกในครอบครวตลอดจนเพื่อน ๆ ของเขา ให้แต่ละกลุ่มอ่านสิงที่ตนเขียน จากน้ันให้ท่าน 
เขียนไว้บนกระดานหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ ท่านอาจเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ซึ่งเด็ก ๆ อาจลืม: 

พระเยดูทรงเป็นพระเจ้าของทุกสิง (ข้อ 36) 
พระเยดูคริสตทรงรบบพติศมา (ข้อ 37) 
พระเยเคริสตได้!ปการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธ้ีและด้วยอำนาจ (ข้อ 38) 
พระเยดูคริสต์ทรงกระทำการดี (ข้อ 38) 
พระเยดูทรงรกษาคนปวย (ข้อ 38) 
พระเยดูทรงถูกประหาร (ข้อ 39) 

พระเยดูทรงห้ืเนข้ึนในวนท่ีสาม (ข้อ 40) 
พระเยดูคริสต์ทรงบญชาให้เปโตรเป็นพยานว่าพระเยดูทรงร้บการแต่งต้ังจากพระผู้เป็นเจ้า 
(ข้อ 42) 
ศาสดาทุกคนเป็นพยานถึงพระเยดูคริสต์(ข้อ 43) 

ผู้ที่เชื่อในพระเยดูคริสต์และได้!บบพติศมาจะได้รบการปลดบาป (ข้อ 43) 
2. โดยได้ร้บอนุมติจากประธานปฐมว้ยให้เชิญผู้ท่ีจบการเป็นผู้สอนศาสนามาย้งช้ันเรียนและเส่าถึง 

ประสบการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสำคญของการสอนลูก ๆ ทุกคนของพระบิดาบนสวรรค 
3. ให้สนทนาข้อความต่อไปน้ีซ่ึงด้ดแปลงจากคำพูดของเอ็ลเดอร ฮาวเวิรด ด้บเบิลยู. ฮนเตอร: 

เด็กเล็ก ๆ มืค่ายิ่งน้กสำหรบพระบิดาบนสวรรค์ พระองคทรงรกและคอยดูแลพวกเขาด้วยความ 
อ่อนโยนเหมือนก้นหมดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน จะแต่งกายอย่างไรหรือมืล้กษณะท่าทาง 
เช่นไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวทิเจิผิวดำผมหยิกหยอย หรือเด็กใจดีแต่งตวด้วยเส้ือผ้าสีส์น 
ดูดฉาดอย่างเด็กที่ซาม้ว พระองคทรงร้กเด็กชายหญิงเล็ก ๆ ชาวอ้งกฤษซ่ึงแต่งเคร่ืองแบบเหมือน 
ก้นหมดที่โรงเรียนพระองคทรงร้กเด็กที่ประเทศญี่ปุน พระองคทรงร้กเด็กผิวคลํ้าแดดในอเมริกาใต้ 
และชาวเลม้นพระบิดาของเราทรงร้กลูก ๆ ของพระองค็ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ท่ีใดก็ตาม เม่ือถึงเวลา 
เข้านอนคุณพ่อคุณแม่ผู้มืความเมตตาจะคุกเข่าก้บลูก ๆ เพ่ือกล่าวคำสวดอ้อนวอน ซึ่งอาจจะ 
เป็นที่เตียงนอนพสัตว์ปุกปุยในแอลพสํ' หรือบนเส่ือท่ีพ้ืนกระท่อม แต่พระบิดาบนสวรรคของ 
เราทรงได้ยินและเข้าใจพวกเขาทุกคน" (See Friend, Oct. 1971 f p. า 0) 
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4. ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าแม้ผู้คนจะอยู่ในประเทศต่าง ๆ และมีประเพณีปฎิบติที่แตกต่างก้นแต่ 
เราทุกคนต่างก็มีสิงที่เหมือนก้นนั่นคือพระบิดาบนสวรรค์ทรงร้กเราทุกคนและทรงต้องการให้ 
เราทุกคนไต้กสับไปหาพระองค์ 
เล่นเกมจ้บดู่ต่อไปนี้หรือการแบ่งกลุ่มสิงที่เด็กๆไต้ทำหรือเคยไต้เห็นในประเทศอื่นๆ : 

5. อธิบายว่า บางสิ,งบางอย่างท่ีคล้ายคลึงก้บภาพท่ีมาปรากฏซ่ึงเปโตรไต้ร้บเกิดข้ึนใ'นปี ค.ศ 1 1978 
เมื่อประธานสเป็นเซอf ดบเบิลยู. คิมบลลและผู้นำในศาสนาจ้กรไต้รบการเปิดเผยจากพระเจ้า 
ว่าชายและเด็กชายที่มีค่าควรทุกคนควรไต้รบฐานะปุโรหิต และครอบครัวของพวกเขาควรไต้รับ 
พรของพระวิหาร (see Official Declaration—2 in the Doctrine and Covenants) 

6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "Children All over the World" (Children's Songbook, p. 16) หรือเพลง "เราจะนำ 
ความจริงไปทั่วหล้า" (เพลงสำหรบเด็ก หน้า 92) 

เห็นผู้คนสวมใส่ 
พวงมาสัย 
รองเท้าไม้ 
กระโปรงสันฟับจีบ 
กิโมโน 

รับประทาน 
เอ็นชิลาดส [อาหารเม็กซิก้น สักษณะเป็นขนมปังแผ่น 

กลมบางมีเน้ีออยู่ข้างใน] 
เน้ือหมกน้ําล้ม 
พายแอ็พเปิล 
เครพสั[แป้งแผ่นบาง ๆ สอดไล้ผลไม้หรือแยม] 
ปลาเฮอร่ิงหม้กเกลือ 

เห็น 
ตำรวจม้า 
บิกเป็น 
หอเอนเมืองปิซา 
จิงโจ้ 

สก๊อตแลนด 
ฮาวาย 
ญี่ปุน 
ฮอลแลนด 

สหรัฐอเมริกา 

นอรเวย์ 
ฝร่ังเศส 
เยอรม้น 
เม็กซิโก 

อิตาลี 
ออสเตรเลีย 
แคนาดา 
องกฤษ 
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สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานของท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงร้กลูก ๆ ทุกคนของพระองค์และทรงต้องการให้เรา 
ศึกษาพระกิตติคุณ ร้บบ้พติศมา และร้กษาพนธสัญญาของเราเพ่ือเราจะสามารถกลบไปอยู่ก้บ 
พระองค์อีกคร้ังหน่ึง แสดงความซาบซ้ึงสำหรบความรู้ในพระกิตติคุณท่ีท่านได้รบและการบพติศมา 
ของท่าน 

แนะนำให้เด็ก ๆ ศึกษา กิจการของอครใฎต บทท่ี 10:36-43 และ บทท่ี 11:15-18 ที่บ้านเพื่อเป็นการ 
ทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ รู้จ้กควบคุมสิงที่พวกเขาทุเดและคิด 

การเตริยม 1. สีกษา ม้ทธิว 5:33-37 ยากอบ า:26, 3:2-13, 5:12, 1 เปโดร 3:10, อพยพ 20:7 และโมไซยา 4:30 
ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วสีกษาบทเรียนนี้และพิจารณาว่าท่านควรสอน เรื่องราวจาก 
พระคมภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจาก 
พระคมภร" หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. ตดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป เขียนคำหรือข้อความต่อไปนี้บนรูปสามเหลี่ยม 
แต่ละรูปโดยเอายอดแหลมช้ีลง: นินทา เป็นพยานเท็จ โกหก ทะเลาะวิวาท เอ่ยพระนามของ 
พระเจ้าเปล่า ๆ คำ^ดที่ฉุนเฉียว แล้วให้เขียนคำหรือข้อความต่อไปนี้บนรูปสามเหลี่ยมโดย 
เอายอดแหลมช้ีข้ึน: คำyเดที่อ่อนโยน คำชมเชย คำพเดที่สุภาพ ความจรง การสวดอ้อนวอน 
การสร้างสันติ 

4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค์มภีรไบเบิลหรือพระคริสตธรรมค์มภีรใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. เทปหรือส่ิงท่ีใช้ติดรูปสามเหล่ียมบนกระดาน 

ข้อแนะน่า 
ในการดำเนิน บทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น แบ่งเด็กในชั้นเรียนของท่านออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทว่าจะควบคุมม้า 
ความสนใจ จ้กรยาน สุน้ขที่พาไปเดินเล่น รถยนต เรือ หรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงก้นนี้ได้อย่างไร ให้เด็กคนอื่น 1 

ทายว่ากลุ่มน้ีกำลงทำอะไร 
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• จะเกิดอะไรข้ึนหากใครบางคนไม่สามารถควบคุมสิงด้งกล่าว? 

อธิบายว่าในบทเรียนนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การควบคุมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ติดต้วพวกเขาตลอด 
เวลาม้นคือส่วนหน่ึงของร่างกาย แต่ไม่ใช่มือหรือเท้า 
• หใ3}คิดว่าม้นน่าจะเป็นอะไร? 
ขอให้เด็ก ๆ ฟังเพื่อคิดว่าส่วนนี้ของร่างกายคืออะไรในขณะที่ท่านอ่านยากอบ 3:3-5 
• พระคมภีรขอน้ีบอกอะไรเก่ียวกบล้ินของเรา? 

เร่ืองราวจากพระคมภีร สอนเรื่องราวจากม้ทธิว 5:33-37 ยากอบา: 26, 3:2-13, และ 1 เปโตร 3:10 (สำหรบคำแนะนำใน 
การสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร์ ดู "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) อธิบายว่า การพูดหลอกลวง 
หมายถึงการพยายามโกหกหรือมีเล่ห์เหลี่ยมกบคนอื่น ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าแม้ล้ินจะเป็นส่วน 
เล็กๆของร่างกายแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหน้กเพื่อควบคุมม้น 

สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีfและประยุกตหล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในช้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีร์ดีข้ึน 
• ผูกลิ้นของเราไว้หมายความว่าอย่างไร? (ยากอบ 1:26) ทำไมเราจึงสามารถควบคุมร่างกาย 

ทั้งหมดของเราได้หากเราสามารถควบคุมลิ้นของเราได้? (ยากอบ 3:2) 

• ทำไมแหล่งนํ้าพธรรมชาติจึงไม่สามารถให้นํ้าดีและนํ้าเสียในเวลาเดียวกน หรือไม่สามารถ 
ให้น้ัาเค็มและน้ัาจึดได้ในเวลาเดียวก้น? (ยากอบ 3:11-12) ยากอบหมายความว่าอย่างไรเม่ือ 
ท่านกล่าวว่าต้นมะเดื่อไม่สามารถให้ผลมะกอกได้และต้นองุ่นก็จะไม่ผลิตผลมะเดื่อ? (ยากอบ 
3:12) ท่านกำลงสอนอะไรเราด้วยตวอย่างเหล่านี้? (ยากอบ 3:10) 

• เกิดอะไรขึ้นกบเราเมื่อเราเริ ่มใช้คำพูดที่ปราศจากความเมตตา หรือพูดด้วยความรุนแรง 
หยาบคาย? หใ3}คิดผลท่ีเกิดข้ึนจากการกล่าวคำพูดดี ๆ ของเราจะเป็นอย่างไร? 

• พระบญ^ข้อใดที่พระเย^ประทานให้เราเกี่ยวกบสิ่งที่เราควรพูดหรือเราควรพูดอย่างไร? (มทธิว 
5:33-37) หใ^คิดว่าทำไมจึงเป็นส่ิงสำคญสำหรบเราท่ีจะรกษาพระบญญ้ติเหล่าน้ี? 

ขีดเล้นตามแนวนอนบนกระดาน เอาpjสามเหล่ียมวางคว่ําหน้าไว้บนโต๊ะ แล้วให้เด็กๆเดินออกมา 
ทีละคนเพื่อเสือกคนละหนึ่งรูป อ่านข้อความนั้น และติดไว้เหนือเล้นหากยอดแหลมของสามเหล่ียม 
ชี้ขึ้น และติดไว้ใต้เล้นหากยอดแหลมของสามเหล่ียมช้ีลง (ดู ภาพวาดในห้วข้อ "การเตรียม") 

• ให้สนทนาก้นถึงคำที่เด็ก ๆ นำมาติดที่เล้นนั้น สนทนาว่าทำไมล่ีงท่ีติดเหนือเล้นจึงเป็นส่ิงดีท่ี 
ควรจะพูด และทำไมส่ิงท่ีอยู่ใต้เล้นจึงเป็นส่ิงไม่ดี หใ4สีกอย่างไรเมื่อหyพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
ต่อคนอนหรือเกี่ยวก้บคนอื่น? ห'yรู้สึกอย่างไรเม่ือห,yกล่าวคำชมเชยคนบางคน? ทำไมการพูดถึง 
ผู้อื่นในแง่ดีทำให้ตวเรารู้สึกดีไปด้วย? 

บทสนทนาและ 
คำถามเพื่อ 
การประยุกตํใช้ 
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• พระบญญ้ติสิบประการบอกเราถึงการเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไร? (อพยพ 20:7) ทำไมจึงสำค้ญ 
สำหรบเราที่จะพูดแต่สิงที่เป็นการแสดงความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต์? 
ทำไมการรกษาพระบญญ้ติข้อนี้จะช่วยเราให้เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูมากขึ้น? 
(ท่านอาจเล่าเร่ืองท่ีประธานสเป็นเซอf ดบเบิลยู. คิมบลลเคยเล่าไว้ในเรื่องเล่าจากบทที่ 8) 

• เราจะควบคุมล้ินและการกระทำของเราได้อย่างไร? ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าสิงท่ีเราคิดและรู้สีก 
จะเป็นต้วกำหนดสิงที่เราพูดและทำด้วย โดยการควบคุมความคิดของเรา เราสามารถควบคุม 
สิงที่เราพูด เราสามารถควบคุมความคิดของเราได้อย่างไร? ให้สนทนาก้นถึงคำแนะนำต่อไปน้ี: 

ถามต้วท่านเอง "พระเยดูทรงต้องการให้ฉนทำอะไรในสถานการณ์เช่นนี้?" 
นึกถึงพระค้มภีรที่เราชื่นชอบ 
ร้องหรือฮมเพลงปฐมว้ยหรือร้องเพลงสวดดง ๆ หรือร้องในใจ 
สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ 
ระลึกว่าห,yคือลูกของพระเจ้า 
คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของหา^ต้องการให้หใ^ทำอะไร 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 

1. เล่าเรื่องเกี่ยวก้บโจเซฟ สมิธ ด้งต่อไปนี้ (ท่านอาจขอให้คนท่ีอ่านหนงสือคล่องอ่านเร่ืองน้ีแล้ว 
อดเทปไว้): 
คนท่ีไม่ชอบโจเซฟ สมิธพาก้นจ้บท่านไปจองจำไว้ในคุกหลายคร้ัง แม้ว่าพวกเขาไม่อาจพิสูจ!!ได้ 
ว่าท่านทำอะไรผิด คืนหนึ่งท่านพร้อมก้บชายคนอื่น ๆ ถูกจองจำไว้ในคุกที่หนาวเย็นอย่างน่า 
เวทนาพวกเขาถูกล่ามโช่ท่ีข้อเท้า และต้องนอนบนพ้ืนแข็ง แม้พยายามจะนอนให้หลบแต่ยาม 
ก็คุยก้นเสืยงด้ง พวกยามกล่าวคำสบถที่หยาบคาย และพาก้นพูดถึงสิงช่ัวร้ายต่าง ๆ นาๆ ที่ 
พวกเขาได้กระทำต่อสมาชิกของศาสนาจ้กร 

หล้งจากฟังเร่ืองช่ัวร้ายเหล่าน้ี โจเซฟ ก็ลุกขึ้นในท้นทีท้นใดและกล่าวก้บยามพวกนั้นว่า "เงียบ 
นะ...ในพระนามของพระเยดูคริสต์ ข้าพเจ้าขอประณามท่านและบญชาให้ท่านเงียบ; ข้าพเจ้า 
จะไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแม้นาทีเดียวหากต้องฟังภาษาเช่นนั้นอีก" ยามวางอาวุธลงและ 
วิงวอนขอให้ท่านยกโทษให้เขา พวกเขาเงียบกริบตลอดคืน (See Parley p. Piatt, Autobiography of 
Parley P. Pratt, pp. 209-11) 
• ห,yจะทำอย่างไรหากคนท่ีอยู่ใกล้ห,yสบถหรือเล่าเร่ืองสกปรก? 

2. เอาเชือกเล้นยาว ๆ ร้อยใล่ในแหวนหรือหลอดด้าย แล้วม้ดปลายเชือกท้ังสองข้างติดก้นให้เด็ก q 
ในชั้นเรียนยืนเป็นวงกลม และถือเชือกน้ันไว้ เลือกเด็กคนหน่ึงให้อยู่กลางวง ให้เด็กท่ีเหลือล่ง 
แหวนหรือหลอดด้ายต่อ ๆ ก้น เมือท่านพูดว่า "หยุด" ให้เด็กคนท่ีกำลงถือแหวนหรือหลอดด้าย 
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อยู่พูดบางสิ,งบางอย่างที่ดีเกี่ยวก้บเด็กคนที่ยืนอยู่กลางวงนั้น แล้วให้คนท่ีอยู่กลางวงเปล่ียนท่ี 
ก้บคนที่พูดสิงดีนั้นเพื่อเล่นเกมต่อไป ทำเช่นนื้ต่อไปเรึ่อย ๆ จนกว่าเด็กทุกคนจะได้เข้าไปอยู่ 
ตรงกลางวง ท่านอาจเสริมคำพูดที่ดีเกี่ยวก้บเด็กแต่ละคน สนทนาก้นว่าเรารูสีกอย่างไรเม่ือเรา 
กล่าวลี่งที่ดีและเราเสีกอย่างไรเมื่อคนอื่นกล่าวลี่งที่ดีเกี่ยวก้บตวเรา (หากช้ันเรียนของท่านเลก 
เกินไปสำหร้บกิจกรรมน้ี ก็เพียงแต่ให้เด็กแต่ละคนพูดถึงลี่งที่ดีเกี่ยวก้บคนอื่น) 

3. เปรียบเทียบความคิดที่ไม่ดีก้บลิ่มเหล็กอนเล็ก ๆ ในเรื่องที่ประธานสเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบลล์ 
เล่าไว้เก่ียวก้บเด็กชายคนหน่ึงซ่ึงอาด้ยอยู่ในฟาร์ม: 

ว้นหนึ่งขณะที่เด็กชายคนหนึ่งเดินกล้บจากไร่ เขาพบล่ิมเหล็กอนหน่ึง (อธิบายว่าล่ิมมีล้กษณะ 
เป็นอย่างไร) เขาเว่าเขาจะไปไม่ทนเวลาอาหารเย็น ด้งนั้น แทนท่ีจะเอาล่ิมน้ันไปเก็บไว้ยงโรงนา 
ซึ่งเป็นที่ของมน เขากลบเอาปักไว้ระหว่างง่ามของก่ิงต้นวอลน้ทเล็ก ๆ ซึ่งคุณพ่อของเขาปลูก 
ไว้ใกล้ประดูด้านหน้า เขาตั้งใจจะกล้บมาดึงลิ่มนั้นออกจากต้นไม้แล้วเอาไปเก็บไว้ในโรงนา 
แต่ก็ไม่ได้ทำสักที ลิ่มจึงอยู่ที่นั่นนับเป็นปีๆ และต้นวอลนัทก็เติบโตเป็นไม้ใหญ่ห่อห้มล่ิมไว้จนมิด 
หลายปีต่อมา ในคืนที่อากาศหนาวเย็น ฝนที่โปรยปรายลงมาจบต้วเป็นนั้าแข็งทำให้กิ่งใหญ่ 
กิ่งหนึ่งในสามกิ่งของต้นไม้นี้หก และทำให้ส่วนท่ีเหลือของต้นไม่สมดุล ม้นจึงโค่นลง เม่ือพายุ 
สงบ ไม้ใหญ่ก็โค่นล้มลงราบคาบ 
เช้าตรู่ของว้นต่อมา ชาวนา—เด็กชายที่เติบโตคนนั้น—ได้ออกไปดูต้นวอลนัทที่เสืยหาย เขาคิด 
ว่า "ฉ้นไม่น่ายอมให้ลิ่งนี้เกิดขึ้นจนต้องสูญเงินเป็นพนดอลล่าร์เลย,, ม้นเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุด 
ในหุบเขานี้" 

ชาวนาคนนี้ได้ลืมเรื่องลิ่มเสียสนิท แต่ล่ิมก็ย้งคงอยู่ท่ีน่ัน แม้ว่าต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ แต่ล่ิม 
กลบทำให้มนอ่อนแอ ตามปกติต้นไม้จะต้านทานพายุได้ แต่เน่ืองจากล่ิมน้ัน ปักไว้ที่นั่นก่อน 
หน้านี้เป็นเวลาหลายปีต้นไม้จึงไม่แข็งแรงด้งที่ม้นควรจะเป็น ลิ่มทำให้ต้นไม้ห้กและโค่นล้มลง 
(See Samual T. Whitman, "Forgotten Wedges," quoted by Spencer พ. Kimball, in Conference 
Report, Apr. 1966, pp. 70-71) 

• ความคิดท่ีไม่ดีเป็นเหมือนล่ิมอย่างไร? เม่ือเรามีความคิดท่ีไม่ดีม้นจะจมด่ิงอยู่ในความคิดของเรา 
ลึกลงทุกทีๆ เช่นเดียวกบล่ิมท่ีฝังอยู่ในเน้ือไม้ และกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรบเรา เราควรกำจด 
ความคิดท่ีไม่ดีออกไปเสียในทนที 

4. สนทนากนถึงสุภาษิต 23:7 รวมทั้งแนวทางที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถควบคุมอารมณ์เช่นการนบ 
หน่ึงถึงสิบเม่ือพวกเขารู้สีกเคืองแค้นหรือโกรธ 
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สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

เป็นพยานว่าการเรียนเที่จะควบคุมลิ้นของเราเป็นสิงหนึ่งที่เราต้องทำเพื่อเป็นเหมือนพระบิดาบน-
สวรรค์และพระเยดูคริสต์ เล่าประสบการณของการทุเดแต่สิงดีที่ช่วยท่านหรีอคนที่ท่านJจ้กให้ 
เข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าการทุเดสิ,งท่ีไม่ดี กระต้นเด็ก ๆ ให้พยายามควบคุมสิงท่ีพวกเขาจะทุเดใน 
ระหว่างสัปดาห์หน้า 
แนะนำให้เด็กๆสืกษา ยากอบบทที่ 3:3-10 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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การเปลี่ยนใจเลึ่อมใส 
ของเซาโล 
จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนเปล่ียนใจเล่ือมใสพระเยดูคริสต์อย่างเต็มท่ี 

การเตรยม 1. ศึกษา กิจการของอ้คราฎต บทท่ี 7:57-60, 8:1-3, 9:1-30, 26:9-23, และโมไซยา 5:2 ร่วมก้บ 
การสวดอ้อนวอน แล้วศึกษาบทเรียนนี้และพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระค้มภีรให้ 
กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร,, 

หน้า viii) 
2. การอ่านเพ่ิมเติม: กิจการของอ้ครใฎต บทที่ 22:3-21 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน 

ตามจุดประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณการสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค้มภีรไบเบิล หรือพระคริสตธรรมคมภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. แก้วท่ีใส่น้ําจนเต็ม 
ค. รูปภาพ 7-42 เซาโลบนเล้นทางไปสู่ดามสคํส 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงแก้วน้ําให้เด็ก ๆ ดู 

• จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือน้ําน้ีเดือด? (น้ีาจะกลายเป็นไอ) 
• จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือน้ําเย็นจนแข็ง? (น้ําจะกลายเป็นนาแขง) 
อธิบายว่าเมื่อนํ้ากลายเป็นนํ้าแข็งหรือกลายเป็นไอ เราเรียกว่าม้น "เปลี่ยนแปลงไป,, ซึ่งจะ 
แตกต่างจากคุณสมบัติด้ังเดิมของน้ํา 
• ผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้ามาสู่พระกิตติคุณของพระเยเคริสต์อย่างไร? ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยน 

ไปอย่างไรเม่ือพวกเขาเปล่ียนใจเล่ือมใส? 
เขียนคำว่า เปลี่ยนใจเลื่อมใส บนกระดาน อธิบายว่าบทเรียนน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวก้บความมห้ศจรรย์ 
ของการเปล่ียนใจเล่ือมใสของชายคนหน่ึงเม่ือเขาเข้าสู่พระกิตติคุณของพระเยเคริสต์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 
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เร่ืองราวจากพระค้มภีร สอนเด็ก ๆ ถึงเรื่องการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเซาโลมา^ศาสนาจ้กรของพระเยเคริสต์ด้งที่พบใน 
กิจการของอครใฎต บทที่ 9:1-20 (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีรให้ ดู "การสอน 
จากพระคมภีร์" หน้า viii) ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า เซาโลคนน้ีไม่ใช่ชายท่ีเป็นกษ้ตริย์องคแรกของ 
อิสราเอล แต่ต่อมากลายเป็นผู้สอนศาสนาท่ีย่ิงใหญ่คือเปาโล 

บทสนทนาและ คืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพี่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกตํใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงก้บเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีขึ้น 

• เซาโลข่มเหงสมาชิกของศาสนาจกรอย่างไร? (กิจการ 7:57-60; 8:1-3, 9:1-2) สมาชิกของศาสนา-
จกรเสีกอย่างไรก้บเขา? ห,y|สีกอย่างไรเมื่อมีคนข่มเหงห,yเพราะความเชื่อของห,y? เราควร 
โต้ตอบอย่างไรเม่ือมีคนข่มเหงเรา? กระต้นให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์ของพวกเขาเม่ือมีคนเยาะเย้ย 
ล้อเลียนหรือไม่เมตตาต่อพวกเขาเนื่องจากความเชื่อของพวกเขา 

• เกิดอะไรขึ้นที่ถนน^เมืองดามสคสซึ่งช่วยให้เซาโลดระหน้กว่าเขาต้องกล้บใจจากบาปของเขา? 
(กิจการ 9:3-6) เซาโลทุเดกบใครในภาพท่ีมาปรากฎน้ี? (กิจการ 9:5) พระบิดาบนสวรรค์'และพระเย^-
คริสต์ทรงช่วยให้เราเได้อย่างไรว่าเมื่อไรเราต้องกล้บใจ? (ความเสีกจากพระวิญญาณบริสุทธ 
การนำทางจากคุณพ่อคุณแม่ จากศาสดา และจากพระด้มภีf) 

• "เตะปฎก" หมายความว่าอย่างไร? (กิจการ 9:5) (ปฎ้กคือหอกแหลมท่ีคนใช้แทงเพ่ีอบงคบให้ 
สัตวเดิน สัตว่มกจะเตะตอบเมื่อถูกแทงด้วยปฎ้กนี้ซึ่งหมายความว่าหอกจะทำให้ม้นเจ็บมากกว่า 
เดิม พระเยเคริสต์ทรงบอกเซาโลว่าการกระทำของเขาทำให้ตวเขาเองได้ร้บความเจ็บปวด 
มากกว่าคนอื่น ๆ เสียอีก เมื่อเราต่อเก้บสิ่งที่ถูกต้องนั้น จะทำให้ตวเราได้รบความเจ็บปวด 
มากที่สุด) บุคคลจะได้ร้บความเจ็บปวดจากการต่อเความจริงอย่างไร? หากเป็นไปได้ให้เล่า 
ตวอย่างท่ีเหมาะสมจากประสบการณ์ของท่านเอง 

• เซาโลทำอะไรเพ่ีอกลบใจและห้นมา^พระเยฐคริสต์? เราจำเป็นต้องทำอะไรเพ่ีอกลบใจจากบาป 
ของเรา? สนทนาถึงประเด็นต่อไปน้ี (ท่านอาจเขียนไว้เป็นข้อๆบนกระดานก็ได้): 

เขาตระหนกถึงบาปของเขา (กิจการ 9:6) 
เขาอดอาหารและสวดอ้อนวอนเพ่ีอขอการอภยโทษ (กิจการ 9:9, 11) 
เขารบบพติศมา (กิจการ 9:18) 
เขาพยายามแก้ไขสิงท่ีเขาได้กระทำผิด (กิจการ 9:20) 
เขาเปล่ียนแปลงไป และไม่เคยข่ม เหงผู้คนอีกต่อไป 

อธิบายว่าเซาโลไม,ใช่คนท่ีมีความช่ัวร้ายในกมลสันดาน เขาถูกล่อลวง เขาต้องการกสับใจและ 
ร้บบ้พติศมา 

• ทำไมเป็นสิ่งสำคญที่จะกลบใจ เมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง? การกสับใจทำให้เรา 
เสีกอย่างไร? 
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• พระเจ้าทรงขอให้อานาเนียทำอะไร? ทำไม? (กิจการ 9:10-12) (อธิบายว่า อานาเนียคนน้ี 
เป็นคนละคนกบคนท่ีถูกฟ้าผ่าตายเพราะไม่ซ่ือสัตย์) ทำไมอานาเนียจึงกลวที่จะทำสิงที่พระเจ้า 
ทรงขอร้อง? (กิจการ 9:13-14) 

• ทำไมพระเจ้าจึงทรงเรียกเซาโล "ภาชนะที่ได้เสือกสรรไว้"? (กิจการ 9:15-16) อะไรคือสิงสำค้ญท่ี 
พระบิดาบนสวรรคทรงต้องการให้เซาโลทำ? (กิจการ 26:16,18) อะไรคือสิงสำค้ญท่ีพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงต้องการให้เราทำ? ห,yจะเรียนร้ส่ิงเหล่าน้ีได้อย่างไร? 

• ทำไมตาของเซาโลจึงมืดม้ว? (กิจการ 9:8, 22:11) เกิดอะไรข้ึนเม่ืออานาเนียให้พรเซาโล? (กิจการ 
9:17-18) 

• หลงจากท่ีเซาโลเปล่ียนใจเล่ือมใส ทำไมผู้คนรวมทั้งสานุสืษยํจึงไม่เชื่อเมื่อเขาสอนพระกิตติคุณ? 
(กิจการ 9:21, 26) ทำไมเซาโลจึงต้องออกจากเมืองไป? (กิจการ 9:23, 29-30) 

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงกระทำสิงใดเมือเรากลบใจจากบาปของเรา? (ค.พ. 58:42) เราจะช่วยคนท่ี 
พยายามกลบใจและทำตามพระเยชุได้อย่างไร? 

• ประจ้กษ์พยานของเซาโลท่ีมืต่อพระเยชุคริสต์'คืออะไร? (กิจการ 9:20; 26:22-23) เราจะรู้ได้อย่างไร 
ว่าเราเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของพระเยชุคริสต์อย่างแท้จริง? (ม้ทธิว 5:2) 

สนทนาถึงข้อความท่ียกมาของประธานเอสรา แทฟท เบนสัน ประธานคนท่ีสิบสามของศาสนาจักร 
"เมื่อเราได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการเปล่ียนแปลงอนทรงพสังน้ี ซึ่งจะทำได้โดยผ่านทางศรทธา 
ในพระเยชุคริสต์และโดย [การทำงาน] ทาง'วิญญาณกบเรา เสมือนหน่ึงว่าเราได้เปล่ียนเป็นคนใหม่.... 
ท่านได้ละทิ้งชีวิตแห่งบาป....และกลายเป็นผู้ที่สะอาดหมดจด ท่านไม่มี [ความปรารถนา) ที่จะกลบ 
ไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมอีกต่อไป ท่านอยู่ในต์วของบุคคลคนใหม่อย่าง แท้จริง" (The Teachings of Ezra 
Taft Benson, p. 470) (ท่านอาจใช้กิจกรรมเสริมท่ี 1 เพ่ือท้าทายให้เด็ก ๆ มีประสบการณ์ในสิงที่ 
ประธานเป็นสันได้บรรยายไว้) 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ขอให้เด็ก ๆ บอกสิงที่เด็กในว้ยเดียวกบพวกเขาต้องการกสับใจ เช่น การพูดปด การคดโกง 

ความโกรธเคือง การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ และการไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ เขียนสิงท่ีเด็ก ๆ 
ช่วยก้นบอกไว้บนกระดาน บอกเด็กๆว่าท่านกำสังจะทดสอบ ในขณะท่ีท่านช้ีไปท่ีแต่ละอย่างใน 
รายการ ให้เด็ก'ๆ ถามต์วเองว่า "ฉนต้องกลบใจในเรื่องนี้ไหม?" ให้เด็ก ๆ ตอบว่า "ต้อง" หรือ 
"ไม่ต้อง" ในใจสำหรบแต่ละคำถาม ทบทวนขั้นตอนที่เซาโลกระทำเพื่อกลบใจ 

2. เขียน แต่ละต์วอกษรของข้อความน้ี "กสับใจ และหนมาสู่พระเจ้า" (กิจการ 26:20) บนกระดาษ 
หรือบนกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมต้วอ้กษรละแผ่น วางกระดาษเรียงตามลำด้บต้วอกษรโดย 
ควํ่าหน้า,ไว้บน'โต๊ะ ขอให้เด็ก ๆ ผลดก้นมาทายต้วอกษรเหล่านั้น,ทีละต้ว เมื่อมีการทาย 
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ตวอ้กษรที่มีอยู่ในวลีนั้นก็ให้เปิดหงายกระดาษแผ่นที่มีตัวอักษรนั้นขึ้น อธิบายว่าเมื่อเรา 
กลบใจและหนมาสู่พระะเจ้าน่ันคือ เราใด้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

3. สนทนาและท่องจำหลกแห่งความเช่ือข้อท่ีล่ี 
4. โดยได้ร้บอนุมติจากฝ่ายประธานปฐมวย ให้เชิญผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่หรือผู้ท่ีเพ่ิงจบการเป็น 

ผู้สอนศาสนามาย้งชั้นเรียนและเล่าประสบการถ!เมื่อชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก 
ความเชื่อในพระคริสต์ กล้บใจและได้ร้บบพติศมา ให้บุคคลผู้น้ันเล่าความรูสีกอันเป็นความ 
ปีติยินดีและความสุขที่ได้รบจากการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระกิตติคุณ 

5. ขอให้เด็กคนหน่ึงวาดรูปถนนท่ีเป็นทางแยกหลาย ๆ เล้นบนกระดาน ให้เด็กอีกคนหน่ึงเขียนช่ือ 
เมืองท่ีเขาหรีอเธอต้องการไปไว้บนสุดของถนนเล้นหน่ึง 

• ห,น}จะทำอย่างไรหากหนุเล้ียวผิดทางและพบว่าตนเองอยู่บนเส์นทางท่ีไม่ถูกต้อง? 
• จากจุดท่ีหนุอยู่หนุจะไปถึงเมืองท่ีต้องการได้ไหม? 
• ตอนน้ีหนุต้องทำอะไรเพ่ือจะไปยง เมืองท่ีหนุต้องการไปให้ได้? 
• การกลบใจเป็นเสมือนการกลบไปย้งถนนท่ีถูกต้องอย่างไร? 
6. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "กล้าทำสิ่งถูก,, (เพลงในหนงสีเอหลกธรรมพระทิตติคุณ หน้า 406) 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

แสดงประจ้กษ์พยานของท่านถึงความสำคญของการกล้บใจในชีวิตของเราและคๆๆมสํๆค้ญของ 
การเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่างแท้จริงมาสู่พระกิตติคุณของพระเยดูคริสต์พูดถึงความรกของท่านท่ีมืต่อ 
พระกิตติคุณ 
แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา กิจการของอัครพูต บทท่ี 9:1-20 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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เปาโลเป็นพยานถึง 
พระเยซูคริสต์ 43 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ช่วยเดกแต่ละคนเกิดความกล้าหาญในการเป็นพยานถึงพระเยเคริสต์ 

การเตรยม 1. สืกษา กิจการของอ้ครทูต บทที่ 13:2-4; 14; และ 16:16-34 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วศึกษา 
บทเรียนน้ีและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร์ให้ก้บเด็กๆอย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร์" หน้า viii) 

2. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 

3. เตรียมสำเนาของปริศนาภาพต่อที่อยู่ท้ายบทเรียน เขียนคำว่า กล้าหาญ ด้วยต้วอักษร 
ขนาดใหญ่ไว้ที่ด้านหล้งก่อนที่จะตดกระดาษแผ่นนี้นออกเป็นชิ้นๆ 

4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมค้มภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. กระดาษและดินสอสำหร้บเด็กแต่ละคน 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 

แจกชิ้นส่วนของปริศนาภาพต่อให้กบเด็ก ๆ สนทนาก้นถึงความหมายของแต่ละคำที่อยู่บนแผ่น 
กระดาษปริศนาเหล่านี้น แล้วให้พวกเขาเอาชิ้นกระดาษเหล่านี้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยก้น ให้ 
เด็ก ๆ พลิกกระดาษนั้นหงายขึ้นแล้วเอามาต่อก้นเพื่อให้เป็นคำใหม่ เขียนคำว่า กล้าหาญ 
บนกระดาน 
• กล'าหาท/หมายความ'ว่าอย่าง,ไร? อธิบายว่าคำต่างๆที่อยู่ในชิ้นปริศนาภาพต่อนั้นช่วยบอกถึง 

ความหมายของคำว่า กล้าหาญ 
• ห,yจำคำใดท่ีอยู่ในปริศนาภาพต่อได้บ้าง? เขียนคำท่ีจำได้หรือแสดงช้ินส่วนปริศนาท่ีมีคำน้ันไว้ 

ใต้คำว่า กล้าหาญ 
เร่ืองราวจากพระคมภีร ทบทวนสัน ๆ ถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเซาโลธุเพระกิตติคุณ และเล่าให้เด็ก ๆ ฟังว่าเขาได้ 

เปล่ียนช่ือจากเซาโลมาเป็นเปาโล เปาโลหยุดการข่มเหงผู้ติดตามพระเยดูและกลายเป็นอัครสาวก 
ผู้กล้าหาญและเป็นผู้สอนศาสนาของพระเยดูคริสต์ 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระต้น 
ความสนใจ 
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สอนเรื่องราวจากประสบการณในการเป็นผู้สอนศาสนาของเปาโลและบารนาบสด้งที่พบในกิจการ 
ของอัคร,ใ(เต บทท่ี 13:2-4; 14 และประสบการณ์ของเปาโลและสิลาสในคุกด้งท่ีพบใน กิจการของ 
อัครทูต บทที่ 16:16-34 (สำหรบคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร ให้ดู "การสอนจาก 
พระคมภีร์" หน้า viii) เล่าให้เด็ก ๆ ฟังถึงวิธีที่เปาโล บารนาบส และสิลาสเป็นพยานอย่างกล้าหาญ 
ถึงพระเยดูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคมภีfอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคมภีรและประยุกต์หล้กธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การ*ประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีรอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีขึ้น 

• พระเจ้าทรงเรียกเปาโล และบารนาบสให้ทำอะไร? (กิจการ 13:2-4) 

• หลงจากท่ีเปาโลและบารนาบสรกษาคนง่อยท่ีเมึองลิสตรา ผู้คนคิดว่าพวกเขาเป็นใคร? (กิจการ 
14:11-12) (อธิบายว่า พระชุส และ พระเฮอรเมส คือรูปเคารพทองคำเป็นพระเจ้าปลอมซึ่งผู้คน 
เคารพใJชา พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกบเรื่องของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยดูคริสต์) เปาโลและ 
บารนาบสพยายามสอนอะไรให้กบผู้คนถึงเร่ืองพระเยดูคริสต์? (กิจการ 14:14-17) 

• เปาโลได้รบการปฏิบติจากชาวยิวแห่งเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนียูมอย่างไร? (กิจการ 14:19) 
หใ^คิดว่าทำไมท่านจึงสอนพระกิตติคุณต่อไปแม้หล้งจากท่ีได้ร้บการปฎิบติอย่างช่ัวร้ายเช่นน้ัน? 

• ทำไมผู้ชายบางคนในเมืองมาซิโดเนียจึงไม่พอใจเมื่อเปาโลและสิลาสได้ร้กษาหญิงคนหนึ่ง 
โดยการขบไล่ผีออกจากตวนาง? (กิจการ 16:19) ชายเหล่าน้ีทำอะไรกบเปาโลและสิลาส? (กิจการ 
16: 20-23) 

• เปาโลและสิลาสทำอะไรในขณะท่ีพวกท่านอยู่ในคุก? (กิจการ 16:25) หใ3}คิดว่าทำไมพวกท่าน 
จึงสวดอ้อนวอนและร้องเพลงสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้า? หา^คิดว่าการกระทำของพวกท่านมีผล 
กระทบต่อน้กโทษคนอื่นๆ อย่างไร? 

• ห^คิดว่าทำไมเปาโลและสิลาสจึงยงคงอยู่ในคุกขณะเกิดแผ่นดินไหวจนประดูคุกเปิดออก? (กิจการ 
16:27-31) การกระทำของพวกท่านเป็นพรให้ก้บชีวิตและครอบคร้วของยามอย่างไร? (กิจการ 16: 
32-34) เรามีโอกาสใดบ้างท่ีจะเป็นพยานและสอนผู้อ่ืนเก่ียวก้บพระเยดูคริสต์? 

• ให้เด็กๆอ่านกิจการ 14:3 และ 16:18; 25, 31 พระคมภีรเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าเปาโลมีความ 
กล้าหาญอย่างไรในประจ้กษ์พยานท่ีท่านมีต่อพระเยดูคริสต์!ม่ว่าท่านจะไปท่ีใด? เราจะให้คนอ่ืน 
รู้ได้อย่างไรว่าเรามีประจ้กษ์พยานที่เข้มแข็งในพระเยดูคริสต์ 

• เราอาจได้รบปัญหาอะไรบ้างหากเราเป็นคนกล้าหาญในประจ้กษ์พยานท่ีมีต่อพระเยดู? 

ท้าทายให้เด็ก ๆ คิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะที่พวกเขาสามารถทำได้ในสัปดาห์นี้เพื่อแสดงว่า 
พวกเขามีประจ้กษ์พยานที่เข้มแข็งในพระเยดูคริสต์ ให้พวกเขาเขียนแนวความคิดอย่างน้อยหน่ึง 
อย่างแล้วเอากระดาษน้ันวางไว้ในท่ีท่ีพวกเขาจะเห็นบ่อย ๆ ท่านอาจให้พวกเขาเขียนคำต่าง ๆ ที่มา 
จากคำปริศนาบนกระดาษของพวกเขาก็ได้ 
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บทที่ 28 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
ใ. เตรียมบตรคำต่อไปน้ีหรือเขียนคำเหล่าน้ีบนกระดาน : 

แสดงประจกษ็พยานถึงพระเยดูคริสต์อย่างกล้าหาญ 
สอนเก่ียวก้บพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
ยงคงอยู่ในคุกต่อไปเพ่ือรกษาชีวิตของยาม 
สอนยามให้ "เชื่อและวางใจในพระเยดูเจ้า" 

เขียนข้อพระค้มภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีบนกระดาษแผ่นละข้อ: กิจการ 14:3, กิจการ 14:15, กิจการ 16: 
25, กิจการ 16:28, กิจการ 16:31 
แสดงบตรคำเหล่าน้ีแล้วแจกข้อพระค้มภีรอ้างอิงให้กบเด็ก ๆ ให้พวกเขาผล้ดก้นอ่านพระค้มภีร 
ทีละคนแล้วพิจารณาว่าบ้ตรคำไหนเข้าก้บพระคมภีรข้อใด อธิบายว่าเปาโลเป็นพยานที่ 
กล้าหาญของพระเยดูคริสต์!ม่ว่าท่านจะไปท่ีไหนหรือทำอะไรก็ตาม 

2. อ่านคำที่อยู่บนกระดาษปริศนานั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เด็ก ๆ สนทนาก้นว่าพวกเขาจะเป็นพยาน 
ที่กล้าหาญของพระเยดูคริสต่ในพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไร ท่านอาจต้องสร้างสถานการณ์ที่คล้าย 
คลึงก้บสถานการณ์ต่อไปน้ี เขียนบนกระดาษ แล้วให้เด็ก ๆ เลือกคนละหน่ึงแผ่นจากน้ันให้เล่า 
ว่าเขาหรือเธอจะเลือกทำอย่างไรก้บปัญหาที่ท้าทายนั้น: 

เพ่ือน ๆ ล้อเลียนที่ห,yไม่ไปว่ายนั้าในวนแซบธ 
ห,yได้?ปเชิญไปดูภาพยนต?ท่ีไม่ได้มาตรฐานของศาสนาจ้กร 
เพ่ือนบางคนของห,yเร่ิมเล่าเร่ืองตลกท่ีหยาบคาย 
ที่ร้านขายของเพื่อนคนหนึ่งหยิบเอาแหวนใส่กระเป๋าของเขาหรือเธอแล้วยุให้หใ5เทำบ้าง 
เพ่ือนคนหน่ึงในช้ันเรียนพูดถึงคำสอนของศาสนาจ้กรอย่างผิด ๆ 
หา^อดไม่ได้ท่ีจะมองดูกระดาษคำตอบของคนอ่ืนในขณะท่ีทำข้อสอบ 

3. ให้เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมุติเรื่องเปาโลและสิลาสถูกจองจำอยู่ในคุก แล้วให้พวกเขาแสดง 
เป็นผู้สัมภาษณ์เปาโล สิลาสชายคนอื่นๆที่อยู่ในคุก ยาม และครอบครวของเขา ถามเปาโล 
และสิลาสว่าทำไมพวกท่านจึงถูกจองจำไว้ในคุกและเกิดอะไรขึ้นก้บพวกท่านที่นั่น ถามชาย 
คนอื่นๆ ที่อยู่ในคุกว่าพวกเขาเสิกอย่างไรเมื่อเปาโลและสิลาสสวดอ้อนวอนและร้องเพลงสรรเสริญ 
พระเจ้าขณะท่ีเกิดแผ่นดินไหวและประดูคุกได้เปิดออก ถามยามว่าเขาเสีกอย่างไรเมื่อเขาพบว่า 
ประดูคุกเปิดออกมาและทำไมเขาพร้อมท้ังครอบคร้วจึงรบบ้พติศมา 

4. ร้องหรืออ่านเนี้อเพลง "ฉนจะกล้าหาญ,, (หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 8]) "กล้าทำสิงที่ถูก,, 

(หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 79) หรือ "ยืนหยดความถูกต้อง,, (หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 
80) 
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ประจักษ์พยาน แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงพระเยดูคริสต์ หากเห็นว่าเหมาะสมให้เล่าประสบการถ!ท่ีพระบิดา 
บนสวรรค์ประทานพรให้ท่านเม่ือท่านกล้าหาญท่ีจะเป็นพยานถึงพระเยดูคริสต์ 

ข้อ แนะนำ แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา กิจการ า 6:16-34 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
ในการอ่านที่บ้าน เ ช ิ ญ เ ด ็ ก ค น ห ร ่ ง ่ ส ว ด ^ น ว อ น ป ิ ด 
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กลาหาญ ศรทธา มค่าควร k สวดอ้อนวอน 
ตลอดเวลา 

คุณธรรม การกลบใจ ความ 

ใเอส์ทย์ 
การเจ}อฟัง 



เปาโล ผู้สอนศาสนา 

จุดประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนเตรียมต้วต้ังแต่บดน้ีเพ่ือเป็นผู้สอนศาสนาและแบ่งปันพระกิตติคุณก้บ 

ผู้อื่น 
การเตรยม า. สืกษากิจการ 22:17-30; 23:10-24; 31-33; และ 26:1-2, 22-29 ร่วมก้บการสวดอ้อนวอน แล้วสืกษา 

บทเรียนน้ีและพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค้มภีรให้กบเด็ก ๆ อย่างไร (ดู "การเตรียม 
บทเรียนของท่าน,, หน้า vii และ "การสอนจากพระคมภีร" หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม; กิจการ 19-26 (เพ่ือทราบเร่ืองราวท้ังหมด) 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ร้บประโยชน์ 

ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระค้มภีร็ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมค้มภีรใหม่สำหรบเด็กแต่ละคน 
ข. แผนผงท่ีบรรยายในกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ (หรือท่านอาจวาดบนกระดาน) 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเริยน เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
กิจกรรมกระตุ้น ถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขาจดจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกบเปาโลจากบทเรียนก่อน ๆ (บอกพวกเขาว่าช่ือเดิม 
ความสนใจ ของท่านคือเซาโล) บอกเด็ก ๆ ว่าเปาโลได้รบการเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้สอนศาสนาและเป็น 

พยานพิเศษของพระเยดูคริสต์ (ดู กิจการ 13:2; 20:24) ท่านHชีวิตที่เหลือในงานร้บHของผู้สอน 
ศาสนา 
หากท่านมี พระค์มภีรไบเบิลฉบบ LDS ให้เด็ก ๆ เปิดไปดูแผนท่ีหน้า 18-22 และช้ีเล้นการเดินทาง 
ของเปาโลด้วยนิ้วมือ (ช่วยเด็ก ๆ ออกเสืยงช่ือสถานท่ีต่าง ๆ ) อธิบายว่าในช่วงที่เปาโลเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใส มีผู้คนชาวยิวและผู้ที่อาศ้ยอยู่บริเวณนั้นเพียงไม่กี่คนที่ได้ยินเรื่องราวของพระเยดูคริสต์ 
การเดินทางในฐานะเป็นผู้สอนศาสนาถึงสีคร้ังของเปาโลทำให้ท่านได้ไปพบชาวยิวและชาวต่างชาติ 
(คนท่ีไม่ได้มีสัญชาติเป็นชาวยิว) ในหลาย ๆ ประเทศ ผู้คนต่างชาติเหล่านิ้ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกบ 
พระบิดาบนสวรรค์'และพระเยดูคริสต์ พวกเขากราบไหว้พระเจ้าปลอมและJปเคารพ ทุกหนทุกแห่ง 
ที่เปาโลไปท่านจะสอนพระกิตติคุณของพระเยดูคริสต์ 
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วาดแผนผงให้คล้ายกบแผนผงต่อไปน้ีบนกระดาน: 

• เปาโลเตรียมตวเป็นผู้สอนศาสนาอย่างไร? 

เขียนคำตอบของเด็ก ๆ บนข้ันบนไดจากคำว่า เปาโล ไปสู่คำว่า $'สอนศาสนา ให้แน่ใจว่าได้รวม 
แนวความคิดเช่น กลบ,ใจ เช่ือในพระเยดูคริสต์ ร้บบพติศมา รบของประทานแห่งพระวิญญาณ-
ปริสุทธ เรียนรู้พระกิตติคุณ และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

เร่ืองราวจากพระคมภีร สอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ก้บเด็ก ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นกบเปาโลภายหล้งการเดินทางไปสอนศาสนา 
คร้ังท่ีสามของท่าน (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระคมภีf ให้ดู "การสอนจากพระ-
คมภีf" หน้า viii) อธิบายว่า การเดินทางคร้ังน้ีเป็นการเดินทางคร้ังสุดท้ายของเปาโลไปย้งเยรูซาเลม 
และขณะอยู่ท่ีน่ันชาวยิวผู้ไม่มีความเช่ือในพระเยดูต้องการสังหารท่าน เน่ืองจากท่านเป็นชาวโรมน 
ท่านจึงไปหาผู้นำชาวโรมนในเมืองเยรูซาเล็มและเมืองซีซารียาเพื่อขอการอาร้กขาพวกเขาให้ 
ความคุ้มครองท่านโดยส่งท่านไปเป็นนํกโทษชาวโรมนและในที่สุดกั๊ส่งท่านไปสู่การพิจารaเาคดี 
ของชาวโรมน (เร่ืองการเดินทางของเปาโลไปยงโรมจะสอนในบทเรียนท่ี 45) อธิบายว่าแม้ตลอดการ 
พิจารณาคดีของท่านเปาโลก็ย้งใช้ทุกโอกาสเพื่อเป็นพยานถึงพระเยดูคริสต์ 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระด้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การ1ประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีfอ้างอิงกบเด็ก ๆ ในข้ันเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีรดีข้ึน 

• ทำไมชาวยิวจึงโกรธเปาโล? (กิจการ 22:17-21) ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่าเปาโลกำลงเป็นพยานให้ 
กบผู้ที่ไม่มืความเชื่อในพระเยดูถึงภาพที่มาปรากฏของพระเยดูคริสต์ ทำไมเปาโลจึงไม่ถูก 
ทำร้าย?(กิจการ 22:24, 29) 

• นายพนอนุญาตให้เปาโลไปหาชาวยิวอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือช้ีแจงเร่ืองของตวเอง และ1ชาวยิวก็,พยายาม 
สังหารท่านอีกครั้งเนื่องจากประจกษพยานของท่าน? (กิจการ 23:10) เปาโลแสดงความกลาหาญ 
และศ!ฑธาอย่างไรในช่วงเวลาแห่งการข่มเหงน้ี? .หนุจะเสีกอย่างไรหากหนุอยู่ในสถานการณ์ของ 
เปาโล? 
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• พระเจ้าทรงปลอบโยนเปาโลอย่างไร? (กิจการ 23:11) หใ3}คิดว่าเปาโลเสีกอย่างไรเม่ือท่าน 
ทราบว่าท่านจะไม่ถูกฆ่า? พระเจ้าทรงปลอบโยนและให้พรผู้สอนศาสนาในป๋จจุบนน้ีอย่างไร? 

• ชาวยิววางแผนเพ่ือสังหารเปาโลอย่างไร? (กิจการ 23:14-15) ใครช่วยชีวิตเปาโลจากแผนการณ์ 
นี้? (กิจการ 23:16) นายพนช่วยเปาโลให้หลบหนีออกจากชาวยิวอย่างไร? (กิจการ 23:22-24) 
ห,yคิดว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงคุ้มครองเปาโล? 

อธิบายว่า ผู้ปกครองชาวโรม้นชื่อเฟลิกสั เป็นผู้เอาเปาโลไปข้งคุกไว้ท่ีเมืองชีซาริอาเป็นเวลานานถึง 
สองปีจนกระท่ังเฟสทสได้เป็นผู้ปกครองคนใหม่ เปาโลถูกนำไปพิจารณาคดีท่ีเมืองโรม แต่ก่อนท่ีจะ 
เดินทางไปเมืองโรมท่านได้บอกเฟสทสและกษตริย์อากริปปาถึงเร่ืองการเปล่ียนใจเล่ือมใสของท่าน 
และท่านได้เป็นพยานถึงพระเยดูคริสต์ 
• เปาโลรู้สึกอย่างไรเม่ือพูดกบกษตริย์อากริปปา? ทำไม? (กิจการ 26:1-3) ท่านได้สอนกษ้ตริยและ 

เฟสท้สอย่างไร? 
• เฟสท้สมืปฏิกิริยาอย่างไรต่อประจ้กษ์พยานของเปาโล? (กิจการ 26:24) กษ้ตริย์อากริปปามื 

ปฏิกิริยาอย่างไร? (กิจการ 26:28) กษ้ตริย์อากริปปาทรงมืเหตุผลอะไรท่ีทำให้พระองคํไม่ยอมรบ 
ประจ้กษ์พยานของเปาโลอย่างเต็มท่ีและยอมเป็นชาวคริสเตียน? ในป็จจุบนน้ีมือะไรท่ีทำให้ผู้คน 
ไม่ให้ยอม!บพระกิตติคุณ? 

• อะไรทำให้เปาโลมืความกล้าหาญท่ีจะสอนกษตริยและผู้ปกครอง? บอกเด็ก ๆ ว่าเปาโลได้รบ 
การเรียกให้เป็นพยานพิเศษของพระเยดูคริสต์และเป็นพยานถึงพระองค์ในทุกโอกาส เราสามารถ 
แบ่งปันประจ้กษ์พยานของเราถึงพระเยดูก้บคนอื่น ๆ เม่ือใด? เราจะเตรียมต์วเพ่ือเป็นผู้สอน 
ศาสนาได้อย่างไร? 

สนทนาถึงข้อความท่ียกมาต่อไปน้ีจากประธานเอสรา แทฟท์ เป็นสัน: 
"เด็กชายปฐมว้ย จงวางแผน และรอคอยท่ีจะร้บใช้เต็มเวลาในงานเผยแผ่เพ่ือพระเจ้า เด็กหญิง 
จงเตรียมต์วให้พร้อมเพ่ือร้บใช้เป็นผู้สอนศาสนา เมื่อห,yได้รบการเรียก" (in Conference Report, Apr. 
1989, p. 104; or Ensign, May 1989, p. 82) 
"ใช่แล้ว...เตรียมต้วเสียตั้งแต่บดนี้ [เม่ือหใ^มีอายุ เก้าขวบ สิบขวบ หรือสิบเอ็ดขวบ] เตรียมต้ว 
ของห,yทั้งทางกายภาพ อารมณ' สังคม และจิตวิญญาณ เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เสมอ 
หากหใ^ย้งไม่ได้เร่ิมฝากเงินไว้ในธนาคารเพ่ืองานเผยแผ่ของห,1|ก็ให้เร่ิมทำเสีย จ่ายส่วนสิบ และ 
แสวงหาประจ้กษ์พยานของพระกิตติคุณโดยการสืกษาและสวดอ้อนวอน" (in Conference Report, 
Apr. 1985, p. 49; or Ensign, May 1985, p. 37) 
• ห,yก้าวไปถึงไหนแล้วในการเตรียมต้วเพ่ือแบ่งปันพระกิตติคุณ? หใ^ต้องก้าวไปถึงไหนในอนาคต? 
วาดแผนผงอีกอ้นหน่ึงบนกระดานหรือบนกระดาษแข็งด้งท่ีใช้ในกิจกรรมกระด้นความสนใจ เขียน 
คำว่า ท่าน แทนตรงท่ึม คำว่า เปาใส เขียนคำตอบของเด็ก ๆ บนช้ันบนไดท่ึเร่ิมต้ังแต่คำว่า ท่าน 
ไป^คำว่า $สอนศาสนา ให้แน่ใจว่าได้รวมเอาแนวความคิดต่อไปน้ีเช่น เช่ือในพระเยดู รบบพติศมา 
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รบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ ร้บอำนาจฐานะปุโรหิต(เด็กชาย) เรียนเพระกิตติคุณ 
ศึกษาพระค้มภีร์ สวดอ้อนวอน ไปโบสถ์ และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือ 
ที่ต่าง ๆ ที่หนุไป 

• พรสวรรค์หรือความสามารถอะไรที่หนุพฒนาได้ในเวลานี้เพื่อจะช่วยให้หนุเป็นผู้สอนศาสนา 
ที่ดีขึ้นของพระเจ้า? 

• ทำไมการศึกษาพระค้มภีรเพื่อเตรียมสอนพระกิตติคุณจึงมีความสำค้ญเป็นพิเศษ? 

เล่าต้วอย่างให้เด็ก ๆ ฟังว่าการเตรียมช่วยท่านหรือคนที่ท่านเจ้กในการแบ่งปันพระกิตติคุณอย่างไร 
กระตุ้นให้เด็ก ๆ เล่าประสบการณ์เมื่อพวกเขาหรือครอบครวมีโอกาสสอนพระกิตติคุณให้ผู้อื่น หาก 
มีคนในชั้นเรียนของท่านเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ท่านอาจขอให้เขาเล่าให้ฟังว่าผู้สอนศาสนา 
หรือคนอื่น ๆ ได้ช่วยพวกเขาให้เรียนรู้พระกิตติคุณและได้รบประจ้กษ์พยานอย่างไร 

กิจกรรม 

เสร ิม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 
เพื่อทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. แจกดินสอและกระดาษให้เด็กคนละแผ่นแล้วให้พวกเขาวาดJปชั้นบนได ให้พวกเขาเขียนชื่อ 

ของตนเองไว้ข้างล่างสุดและเขียนคำว่า ^สอนศาสนา ไว้ข้างบน ให้พวกเขาเขียนสิงที่พวกเขา 
ได้ทำหรือจะทำเพื่อเตรียมตวเป็นผู้สอนศาสนาไว้ที่บนไดแต่ละชั้น 

2. ทำสำเนาคำสัญญาของพระเจ้าที่ทรงให้ไว้ก้บผู้สอนศาสนาในคำสอนและพนธสัญญา ภาคที่ 
84:88 สนทนาก้บเด็ก ๆ ถึงคำสัญญานี้ และกระตุ้นให้พวกเขานำสัญญานี้ไปวางไว้ในที่ที่จะเหินได้ 
อย่างช้ดเจ,นภายในบ้าน 

3. ร้องหรืออ,านเนี้อเพลง "ฉนหวง'จะเป็นผู้สอนศาสนา" (หนงลีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 90) "ถูกเรียก 
ให้รบใช้" (หนงลีอเพลงสำหรบเด็ก หน้า 94) หรือ "เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า" (หนงลีอ 
เพลงสำหรบเด็ก หน้า 92) 

แสดงประจ้กษ์พยานว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยชุทรงต้องการให้เด็กๆเตรียมต้วเสียตั้งแต่บ้ดนี้ 
เพ่ือสอนพระกิตติคุณ แสดงความรู้สิกของท่านว่าทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่พวกเขาสามารถทำได้กสือ 
การดำเนินชวิตตามพระกิตติคุณของพระเยชุคริสต5ในแต่ละวน 
แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา กิจการ 23:10-24, 31-33 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 

สรุป 

ประจ้กษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 
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การเดินทางของเปาโล 
สู่กรุงโรม 45 
จุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้เด็กแต่ละคนได้เพ่ิมทุเนความ!เก่ียวก้บของประทานฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเราจะได้ร้บโดยผ่าน 

พระวิญญาณบริสุทธ้ี 

การเตรยม 1. สืกษา กิจการ 27:1-28 :9 าโค่รนธ 12:1-11 และหล้กแห่งความเช่ือ 1:7 ร่วมก้มการสวดอ้อนวอน 
แล้วสืกษาบทเรียนนี้และพิจารณาว่าท่านควรสอนเรื่องราวจากพระคมภีร์ให้ก้บเด็ก ๆ อย่างไร 
(ดู "การเตรียมบทเรียนของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร์,, หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: หลกธรรมพระทิตติคุณ บท'ท่ี 22 
3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 

ตามจุดประสงคของบทเรียนมากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์การสอนที่จำเป็น: 

ก. พระคมภีรไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคมภีร์ใหม่สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. พระค้มภีรไข่มุกอ้นลํ้าค่า หรือสำเนาหสักแห่งความเช่ือสำหรบเด็กแต่ละคน 

ขอแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 

กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
เล่าถึงของขว้ญพิเคษที่ท่านได้ร้บในโอกาสพิเศษหรือในวนคล้ายว้นเกิด แล้วขอให้พวกเขาพูดถึง 
ของขวญบางอย่างท่ีพวกเขาเคยได้ร้บ 
• เราได้รบของขว้ญอะไรเมื่อเราเป็นสมาชิกของศาสนาจ้กรของพระเยเคริสต์แห่งสิทธิชนยุค-

สุดท้าย? (ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ) 

ขอให้เด็ก ๆ เล่าถึงส่ิงท่ีพวกเขารู้เก่ียวก้บของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ้ี อธิบายว่าเพ่ือให้ได้รบ 
การนำทางและการช้ีแนะจากพระวิญญาณบริสุทธสมาชิกแต่ละคนของศาสนาจกรของพระเยเคริสต์ 
จึงมีสิทธิไ,ด้รบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ ให้เด็ก ๆ ค้นหาหสักแห่งความเชื่อใน 
พระคมภีร1ข่มุกอ้นล้ําค่าแล้วดูตรงข้อความท่ีกล่าวถึงของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ้ี ขณะที่ 
เด็ก ๆ อ่านหรือท่องจำหสักแห่งความเชื่อข้อที่เจ็ดเขียนข้อความที่ระบุถึงของประทานฝ่ายวิญญาณ 
ไว้บนกระดาน กระตุ้นให้เด็กๆฟังเรื่องราวของเปาโลเมื่อท่านเดินทางไปโรมเพื่อค้นหาของประทาน 
หลายอย่างท่ีท่านได้ร้บ และสามารถใช้ช่วย เหลือผู้อ่ืน 
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เร่ืองราวจากพระคมภีร ทบทวนบทเรียนสัปดาหก่อนอย่างย่อ ๆ เพ่ือให้เด็ก ๆ จำได้ว่าทำไมเปาโลจึงถูกจองจำในคุกระหว่าง 
การเดินทางไปโรม จากน้ันสอนเร่ืองราวเม่ือคร้ังเปาโลเดินทางไปโรม จากกิจการ 27:1-28 :9 (สำ,หรบ 
คำแนะนำในการสอนเรื่องราวจากพระค์มภีร ดู "การสอนจากพระคัมภีร" หน้า viii) หากท่านมี 
พระคัมภีร์ไบฌิลฉบับ LDS ให้อ้างถึงแผนที่ 22 ในขณะที่ท่านสอนเรื่องราวจากพระคัมภีร์ 

เมื่อท่านสอนเรื่องราวจากพระคัมภีร์จบแล้ว อธิบายว่าเปาโลยงคงเดินทางต่อไปยงโรม ซึ่งท่านใช้ 
เวลาถึงสองปีในการสอนพระกิตติคุณของพระเยดูคริสต์แม้ท่านจะยงคงอยู่ในสภาวะของการถูก 
จองจำและถูกก้กบริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้าน 

บทสนทนาและ ศึกษาคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามที่ท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระคัมภีร์และประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด การอ่าน 
การประยุกต์ใช้ ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้น 

• เปาโลเตือนผู้คนท่ีอยู่ในเรือถึงเร่ืองอะไร? (กิจการ 27:10) ท่านทราบถึงสิงนี้ได้อย่างไร? (พระวิญญาณ-
บริสุทธี้ทรงเปิดเผยกบท่าน) นายร้อยเช่ือใคร? (กิจการ 27:11) ใครถูกต้อง? (กิจการ 27:14, 20) 
เราควรทำอย่างไรเม่ือศาสดาตกเตือนเราในบางเร่ือง? ทำไม? 

• ห,yคิดว่าผู้คนที่อยู่ในเรือจะรู้สึกอย่างไรเมื่อพวกเขาคิดว่าเรือจะอบปาง? เปาโลบอกอะไรกบ 
พวกเขา? (กิจการ 27:21-22) เปาโลทราบได้อย่างไรว่าพวกเขาจะรอดชีวิตและปลอดภ้ยจนถึงโรม? 
(กิจการ 27:23-25) 

• เกิดอะไรข้ึนกบเรือ? (กิจการ 27:40-41) ทหารต้องการทำอะไรกบน้กโทษเมื่อเรืออ้บปาง? ทำไม? 
(กิจการ 27:421 ทำไมนายร้อยจึงห้ามพวกเขาไม,ให้ทำสิงนี้? (กิจการ 27:43) ทำไมทํศนคติ 
ของนายร้อยท่ีมีต่อเปาโลจึงเปล่ียนไป? (กิจการ 27:111 14, 21, 25, 31, 43) 

• เกิดอะไรข้ึนก้บเปาโลขณะท่ีท่านกำลงก่อไฟ? (กิจการ 28:3) ทำไมคนอื่นๆจึงเฮารอดูเปาโลตาย? 
(กิจการ 28:4-6) ทำไมเปาโลจึงได้รับการคุ้มครองจากการถูกด? 

• เปาโลทำอะไรให้กบคนที่ป่วย? (กิจการ 28:8-9) ทำไมเปาโลจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้? (เปาโลมี 
ของประทานแห่งการรกษา ท่านมีฐานะปโรหิตด้วยและท่านเป็นอ้ครสาวกซึ่งมีของประทานฝ่าย 
วิญญาณที่ช่วยให้ท่านปฎิบติภาระที่พระเจ้าทรงมอบหมายได้สำเรจ เน้นถึงความสำคัญของการ 
ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพ่ือช่วยผู้อ่ืน) 

• ทำไมเปาโลจึงสามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงอนาคตและสามารถรกษาคนป่วย? (เปาโลได้รบ 
บพติศมาและ,ได้รบการยืนยนเป็นสมาชิกของศาสนาจ้กร'ของพระเยรุ)คริสต์แห่งสิทธิชน. 
ยุคสุดท้าย ดงน้ันท่านจึงมีสิทธได้รบของประทานฝ่ายวิญญาณท่ีพิเศษ) 

ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าสมาชิกทุกคนของศาสนาจกรได้ร้บของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ8' 
ให้เด็ก ๆ อ่าน 1 โครินธํ'12:7-11 สนทนาถึงของประทานเหล่านี้ และเน้นว่าสมาชิกทุกคนของศาสนา 
จ้กรได้รับของประทานเหล่านี้เพื่อเป็นพรให้กบผู้อื่น 
• เปาโลใช้ของประทานอะไรเมื่อท่านเดินทางไปโรม? ทำไมพระบิดาบนสวรรค์จึงประทานของ 

ประทานฝ่ายวิญญาณให้กบเรา? (1 โครินธ 12:7;'ค.พ. 46:9,12,26) 
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บทที่ 28 

• เราจะค้นหาของประทานฝ่ายวิญญาณที่เรามีอยู่ได้อย่างไร? (เราสามารถสวดอ้อนวอนและ 
อดอาหารเพ่ือทราบว่าของประทานพิเศษของเราคืออะไร เราอาจทราบจากปิตุพรของเรา เม่ือเรา 
เช่ือฟังพระบญญ้ติและรับใช้ผู้อ่ืนตลอดชีวิตของเรา เราจะตระหนกถึงของประทานท่ีเราได้รบ) 

กิจกรรม 
เสริม ท่านอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรืออาจใช้ 

เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. เขียนของประทานแต่ละอย่างท่ีกล่าวใน 1 โครินธ์ 12:7-10 บนกระดาษอย่างละแผ่น แล้วเอาใส่ 

ไว้ในกล่องที่ห่อเหมือนของขว้ญ ให้เด็กหยิบกระดาษที่อยู่ในกล่องนี้คนละแผ่นและบอกว่า 
ของประทานน้ันคืออะไร สนทนาถึงของประทานแต่ละอย่างย่อ ๆ 

2. แบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเลกๆให้ข้อพระค้มภีร์อ้างอิงต่อไปนี้หรือที่เหมาะสมกบแต่ละกลุ่ม ให้ 
พวกเขาพิจารณาว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรแล้วให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นใน 
ชั้นเรียน 

กิจการ 3:1-8 (เปโตร และยอห์นรกษาชายคนท่ีเป็นง่อย) ของประทานแห่งการรกษา 
กิจการ 14:8-10 (เปาโลรกษาชายขาพิการคนหน่ึง) ของประทานแห่งการรกษา 
มาระโก 5:25-34 (หญิงคนหน่ึงแตะชายฉลองพระองค์'ของพระเยดู) ศรทธาทำให้ได้ร้บการร้กษา 
ลูกา 2:25-26, 34-38 (สิเมโอนและอ้นนาพยากรณ์ถึงพระเยดู) ของประทานแห่งการพยากรณ์ 
ขณะที่สนทนาถึงของประทานแห่งการพยากรณ์ อธิบายว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบ 
การประสูติ พระภารกิจ การส้ินพระชนม และการฟืนคืนพระชนม์ของพระเยเคริสต,ซ่ึงได้ทำนาย 
ไว้ล่วงหน้าโดยผู้ท่ีมืของประทานแห่งการพยากรณ์ 

กิจการ 9:1-20 (เปาโลเปล่ียนใจเล่ือมใสสู่พระกิตติคุณของพระเยดูคริสต์) ของประทานแห่งการ 
ทราบว่าพระเยดูคริสต์'คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
กิจการ 2:4-18 (สานุคิษย่ได้รบพระวิญญาณในว้นเพ็นเทคศเต) ของประทานแห่งการพูดภาษา 
ต่าง ๆ และของประทานแห่งการพยากรณ์ 

• ของประทานแต่ละชนิดเหล่าน้ีเป็นพรให้กบชีวิตของเราอย่างไร? 
3. ท่านอาจต้องอธิบายว่าซาตานพยายามเลียนแบบของประทานฝ่ายวิญญาณ เช่น การทำสิง 

อ้ศจรรย็ในศาลาของฟาโร ซึ่งเลียนแบบสิ,งอ้ศจรรย์ที่โมเสสและอาโรนได้กระทำ (อพยพ 7:10-13) 
อธิบายว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและมีพระวิญญาณเพ่ือเราจะไม่ถูกล่อลวง บอกเด็ก ๆ 
ว่า ของประทานฝ่ายวิญญาณจะประทานโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธเพื่อเป็นพรให้กบชีวิต 
ของเรา (ดู หลกธร:รมพระกิตติคุฌ บทท่ี 22) 

4. ช่วยให้เด็ก ๆ ท่องจำหล้กแห่งความเชื่อข้อที่เจ็ด 
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5. เล่าเร่ืองต่อไปน้ีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง: 
ของขวญของเจน 
"เช้าตรู่วนหนึ่งคุณใj แทนเนอfพร้อมด้วยหลานสาวของท่าน และเจน โกรเวอร ได้ออกจากค่าย 
ผู้อพยพที่อยู่ใกล้เคาซิลบลฟสั ไอโอวา เพ่ือเก็บลูกภูสเบอรร่ีป่า (ผลไม้ป่าชนิดหน่ึง ลูกเลก ๆ ) 
คุณใjเหนื่อยง่ายจึงรีบกลบไปนั่งพกที่เกวียน แต่เด็กหญิงพบลูกเบอรร่ีเขียวสดชุ่มฉ่ํา เป็นจำนวน 
มากจึงเก็บต่อไปเร่ือย ๆ เพ่ือให้เต็มถ์ง 
"ทนใดนั้นเสียงหวีดร้องราวกบสัตว์ป่าก็ด้งขึ้นทำลายความเงียบของเช้าวนนั้น ม้นพุ่งตรงไปที่ 
เกวียนเด็กหญิงตื่นตระหนกที่เห็นอินเดียนแดงกลุ่มหนึ่งกลุ้มรุมก้นฉีกเสือผ้าคุณ^ พวกเขา 
เอานาฟ้กาข้อมือก้บมีดพกของท่านไปและกำลงพยายามต้อนม้าไปด้วย 
"อินเดียนแดงคนหนึ่งจ้บเด็กหญิงตวเล็กซึ่งเริ่มร้องไห้ด้วยความกลว อีกคนหนึ่งพุ่งเข้าใส่เจน 
และพยายามลากเธอไปด้วย เจนพยายามด้ินรนเพ่ือให้รอดพ้นจากเง้ือมมือคนเหล่าน้ี เธอกระหืด 
กระหอบและรีบสวดอ้อนวอนเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
"เกือบจะในท้นทีท้นใดนั้นเจนก็ประสบก้บพลงอำนาจที่เหนือสิงใด ๆ ที่เธอรู้จก เธอเร่ิมสงบลง 
และทุ(ดด้วยนั้าเสียงที่ทำให้อินเดียนแดงปล่อยคนที่พวกเขาจบไว้และหยุดฟัง พวกเขาฟัง 
เด็กหญิงคนนี้พูดภาษาของพวกเขาด้วยความประหลาดใจอย่างที่ลุด เธอขอร้องให้พวกเขา 
นึกถึงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ทรงต้องการให้พวกเขาทำอนตรายเพื่อนผิวขาวของพวกเขา 
เลย คุณใ]และหลานสาวต้วเล็ก ๆ ของท่านพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวด้วยความประหลาดใจ 
ไม่มีสักคนในบรรดาพวกเขาท่ีเจกภาษาอ้นแปลกประหลาดน้ี แต่ท่ีน่ีเจนพูดออกมาอย่างง่ายดาย 
และด้วยอำนาจราวก้บว่าเธอพูดภาษานี้มาตลอดชีวิตชาวอินเดียนแดงผงกสืรษะของพวกเขา 
พร้อมท้ังคืนนาฟ้กา มีดพก และเสือผ้าท่ีพวกเขาถอดเอาไปจากน้ันพวกเขาก็จ้บมีอก้บทุกคนและ 
ควบม้าจากไปอย่างเงียบ ๆ " (retold by Lucile c. Reading, "Shining Moments," Children's Friend, 
July 1941, p. 41) 
• เจนโกรเวอร!ด้รบของประทานฝ่ายวิญญาณอะไร? (ของประทานแห่งการพูดภาษา) ทำไมเธอ 

จึงสามารถพูดภาษาอินเดียนแดงได้? (เธอได้สวดอ้อนวอนเพ่ือให้พระบิดาบนสวรรค์ช่วยเหลือ 
เธอแสวงหาของประทาน) 

การรกษาของจอห์น 

"จอห์น รูธรูฟ อายุ สิบเอ็ดขวบ [เป็นสมาชิกของศาสนาจกรซึ่ง] อาศ้ยอยู่ที่รอตเตอร์ดม 
ฮอลแลนด์ ครั้งหนึ่งเคยมีความสุขกบการไปโรงเรียนและโบสถ์ ได้เล่นก้บเพื่อน ๆ และทำสิง 
ต่าง ๆ ที่เด็กผู้ชายชื่นชอบแต่แล้วโดยไม่รู้ต้วล่วงหน้า โรคตาเจ็บได้ทำให้เขาสูญเสียการ 
มองเห็น เขาไม่สามารถไปโรงเรียนหรืออ่านหน้งสือได้อีกต่อไป เขามองเห็นได้ไม่ดีพอจนแม้แต่ 
จะเล่นกบเพื่อนๆ ของเขาได้ ในแต่ละว้นเขามีแต่ความมีดและความทุกขํใจ 
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บทที่ 28 

"มีข่าวไปถึงสิทธิชนยุคสุดท้ายในฮอลแลนด์'ว่าประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ [ประธานศาสนา1จ้กร 
คนท่ีเจ็ดของศาสนาจกร] จะไปเย่ียมพวกเขา จอห์นคิดถึงเร่ืองน้ีเป็นเวลานาน แล้วเขาก็พูด 
กบคุณแม่ของเขาว่า *ศาสดามีอำนาจมากท่ีสุดเหนือคนอ่ืน ๆ ในโลก หากคุณแม่จะพาผมไป 
ในการประชุมเพ่ือให้ท่านช่วยดูตาของผม ผมคิดว่าผมจะได้ร้บการรกษา, 

"เมื่อเสร็จการประชุมของวนอาทิตย์ต่อมา ประธานสมิธได้เดินไปที่ด้านหสังของโบสถ์เล็ก ๆ 
เพื่อท้กทายผู้คนและจ้บมีอก้บทุกคน ซิสเตอร์รูธรู,ฟ ช่วยพาจอห์นซึ่งมีผ้าพนรอบดวงตาไป 
พร้อมกบคนอ่ืน ๆ เพ่ือกล่าวท้กทายผู้นำท่ีร้กของพวกเขา 
"ประธานสมิธจบมีอของเด็กชายตาบอดคนนี้และด้วยความอ่อนโยนยิ่งน้กท่านได้เอาผ้าพน 
ดวงตาของเขาออกและมองเข้าไปในดวงตาท่ีเจ็บปวดของจอห์น ศาสดาได้ให้พรจอห์นและสัญญา 
ก้บเขาว่าเขาจะมองเห็นอีกครั้งหนึ่ง 
"เมื่อกลบมาถึงบ้าน คุณแม่ของจอห์นเอาผ้าพนดวงตาของเขาออกเพื่อเธอจะทำความสะอาด 
ตามท่ีคุณหมอได้แนะนำ ในขณะที่เธอดึงออกนั้น จอห์นก็ร้องขึ้นด้วยความปีติยินดีว่า 'โอ้ 
คุณแม่คร้ป ตาของผมหายแล้วผมมองเห็นได้ดีแล้ว—และเห็นไกลด้วย และไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยครบ," 
("President Smith Took Him by the Hand," Freind, Aug. 1973, p. 36) 
• ของประทานทางวิญญาณท่ีจอห์น ได้?บคืออะไร? (ศรทธาท่ีจะได้รบการรกษา) อะไรทำให้ 

เป็นสิงเป็นไปได้สำหร้ปจอห์นท่ีจะได้รบการรกษา? (เขาแสวงหาของประทานแห่งการรกษาและ 
มีศร้ท่ธาในของประทานที่ศาสดาได้รกษาเขา) 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านท่ีบ้าน 

เป็นพยานว่า เราทุกคนมีของประทานแห่งพระวิญญาณซ่ึงพระบิดาบนสวรรค็ได้ประทานให้เรา เล่าถึง 
ความซาบซ้ึงท่ีท่านมีต่อของประทานท่ีท่านได้ร้บ หากเหมาะสม ให้เล่าประสบการณ์ส่วนตว (หรือ 
เชิญบางคนให้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตว) เก่ียวกบการใช้ของประทานทางวิญญาณท่ีท่านได้รบ 
ช่วยเด็ก ๆ ให้รู้สึกถึงสักยภาพของพวกเขาในการทำสิงที่ดีโดยการค้นหาและใช้ของประทานแห่ง 
พระวิญญาณท่ีประทานให้พวกเขา 

แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา กิจการ 28:1-11 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 
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จุดประสงค์ เพ่ือให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกบเครื่องหมายแห่งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด และส่งเสริม 
ให้พวกเขาเตรียมตวพบกบพระองค 

การเตรยม า. สืกษาโจเซฟสมิธ—ม้ทธิว1:า-4, 21-55ในพระค้มภีรใข่มุกอ้นล้ําค่า; กิจการา:9-11 และคำสอนและ 
พนธสัญญา 29:11; 38:30; 101:24-25; 133:46-48 ร่วมกบการสวดอ้อนวอน แล้วศึกษาบทเรียนน้ี 
และพิจารณาว่าท่านควรสอนเร่ืองราวจากพระค์มภีร1ห้ก้บเด็ก q อย่างไร(ดู"การเตรียมบทเรียน 
ของท่าน" หน้า vii และ "การสอนจากพระค้มภีร,, หน้า viii) 

2. การอ่านเพ่ิมเติม: โจเซฟ สมธ—1:5-20 และคำสอนและพนธสัญญา 45:16-75, 88:87-101 

3. เลือกคำถามเพื่อการสนทนาและกิจกรรมเสริมที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมและได้รบประโยชน์ 
ตามจุดประสงค์ของบทเรียนมากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์'การสอนที่จำเป็น: 
ก. พระค้มภีร์ไข่มุกอ้นล้ําค่า สำหร้บเด็กแต่ละคน 
ข. พระคมภีร์ไบเบิลและคำสอนและพนธสัญญาหลาย ๆ เล่ม 
ค. ตดกระดาษสีเป็นรูป,ใบมะเดื่อสีใบ (ดูแบบท่ีให้ไว้ข้างล่าง) หรือวาดบนกระดานและเขียน 

ข้อความต่อไปนี้ใบละข้อความ: พระครสตปลอม การรวบรวมอิสราเอล ความรกร้าง สิ่ง 
มหศจรรย์แห่งสวรรค์ 

ง. วาดรูปก่ิงก้านของด้นมะเด่ืออย่างคร่าว ๆ บนกระดาษหรือบนกระดาน 
จ. เทปหรือสิงท่ีใช้ติด 
ฉ. รูปภาพ 7-3 การประสูติของพระเยรุ) (ชุดภาพพระกิตติคุณ 200; 62116); 7-25 การเสด็จมาคร้ังท่ี 

สอง (62562); 7-43 การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระเยรุ} (ชุดภาพพระกิตติคุณ 236; 62497); และ 
รูปภาพศาสดาคนปัจจุบ้น 
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บทที่ 28 

ข้อแนะนำ 
ในการดำเนิน 
บทเรยน 
กิจกรรมกระตุ้น 
ความสนใจ 

เร่ืองราวจากพระค้มภีร 

เชิญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนเปิด 
แสดงJปภาพ การประสูติของพระเยดูและการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
• ฑู]ภาพสองรูปนี้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคญอะไรในประวติคาสตร์ของแผ่นดินโลก? 
• เคร่ืองหมายอะไรท่ีประกาศถึงการประสูติของพระเยดูในเบธเลเฮ๊ัม? (เทพร้องเพลงดาวดวงใหม่ 

ปรากฏขึ้น ไม่มีคืนแห่งความมืดในอเมริกา เป็นต้น) 
• หใ3}จะร้สีกอย่างไรหากห,yอยู่ในเบธเลเฮ๊ัมตอนท่ีพระเยดูประสูติ? 
• ห,1}คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเม่ือพระเยดูเสด็จมาย้งโลกอีกคร้ังหน่ึง? 
อธิบายว่าเม่ือพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง จะมี "การมาของวนอ้นยิ่งใหญ่และน่าสะพึงกล้ว 
ของพระเจ้า,, (ค.พ. 2:1) จะมีสิงมห้ศจรรย์เกิดขึ้นมากมายเมื่อพระคริสต์เสด็จมา และผู้คนท้ังโลก 
จะรู้ว่าพระองคคือพระผู้ช่วยให้รอด จะเป็นเวลาแห่งความปีติยินดีสำหร้บคนชอบธรรมเพราะ 
พวกเขาจะอาศ้ยอยู่ในโลกที่มีพระเยดูคริสต์ทรงเป็นผู้ปกครอง จะมีสันติสุขและซาตานจะไม่ 
สามารถล่อลวงพวกเขาให้ทำผิด ผู้ที่ชั่วร้ายจะหวาดกลวและเศร้าโศกเมื่อพระเยดูเสด็จมาเพราะ 
พวกเขาย้งไม่กลบใจพวกเขาจะถูกทำลาย (ดูค.พ. 29:9) 
สอนเร่ืองการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอดจากพระค้มภีรในโจเซฟ สมิธ—ม้ทธิว 1:1-4, 21-
55, ในพระค้มภีร์ไข่มุกอ้นล้ําค่า (สำหร้บคำแนะนำในการสอนเร่ืองราวจากพระคมภีร์ให้ดู "การสอน 
จากพระค้มภีร์,, หน้า viii) 
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เตือนเด็ก ๆ ว่างานที่สำค้ญอย่างหนึ่งของโจเซฟ สมิธคือแปลพระค้มภีร!บเบิลใหม่ การแปลมทธิว 
บทที่ 24 ของท่านได้บรรจุเน้ือหาของความจริงท่ีสำค้ญซ่ึงไม่ได้บนทึกเร่ืองราวเก่ียวกบการเสด็จมา 
คร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอดไว้ในพระคริสตธรรมค้มภีร์ใหม, บทน้ืมีความสำค้ญสำหร้บสิทธิชน 
ยุคสุดท้ายมากจึงได้รวมไว้ในพระคมภีรไข่มุกอ้นลํ้าค่าในหนงสือ โจเซฟ สมิธ—ม้ทธิว 

บทสนทนาและ สืกษาคำถามและข้อพระคมภีรอ้างอิงต่อไปนื้ในขณะที่ท่านเตรียมบทเรียน ใช้คำถามท่ีท่านคิดว่า 
คำถามเพื่อ จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจพระค้มภีรและประยุกต์หลกธรรมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาได้ดีท่ีสุด การอ่าน 
การ"ประยุกต์ใช้ ข้อพระคมภีร์อ้างอิงกบเด็ก ๆ ในชั้นเรียนจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมภีfดีขึ้น 

• เม่ือพระเย^ตรสกบสานุศิษย์ของพระองคว่าพระองค์จะเสด็จมาอีก พระองค์ทรงอธิบายว่าการ 
เสด็จมาของพระองค์จะมีสักษณะเป็นเช่นไร? (โจเซฟ สมิธ—มทธิว 1:1) คร้ังน้ีแตกต่างก้บการท่ี 
พระองค์เสด็จมายงโลกคร้ังแรกอย่างไร? 

• หลงจากที่สานุศิษย์เข้าใจว่าการเสด็จมาของพระองค์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นหล้งจากที่พระองค์สิน 
พระชนม์และทรงท้ืเนคืนพระช,นมแล้ว พวกเขาต้องการรู้อะไรอีก? (โจเซฟ สมิธ-ม์ทธิว 1:4) ทำไม 
สานุศิษย์ต้องการรู้เก่ียวก้บการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง? ทำไมจึงเป็นสิงสำค์ญสำหร้บเราที่จะเรียนรู้ 
เกี่ยวกบการเสด็จมาครั้งที่สอง? อธิบายว่าพระเยดูทรงต้องการให้สมาชิกของศาสนาจกรของ 
พระองค^รีอผู้ที่ได้รบการเลือกตระหนกถึงเครื่องหมายที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระองค์ 
เพ่ือพวกเขาจะไม่ถูกหลอกและจะได้เตรียมต้วเพ่ือพบพระองค์ 

• ทำไมพระเยดูจึงทรงบอกเราถึงเครื่องหมายของการเสด็จมาครั้งที่สอง? (โจเซฟ สมิธ—ม์ทธิว 
1:37, 39) ทำไมพระองค^งทรงเปรียบเทียบการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เหมือนกบต้นมะเดื่อ? 
(โจเซฟ สมิธ—มทธิว 1:38) (แสดงต้นมะเด่ือท่ีผลดใบ หรือวาดก่ิงก้านของต้นมะเด่ือบนกระดาน 
แสดงใบมะเด่ือในเวลาท่ีเหมาะสมระหว่างการสนทนา) 

• พระคริสต์ปลอมหรือศาสดาปลอมคืออะไร? (โจเซฟสมิธ—มทธิวา:21-22 ผู้คนและศาสนาซึ่ง 
อ้างว่ามีความจริงและพยายามนำผู้คนให้ออกไปจากศาสนาที่แท้จริงของพระคริสต์) 

• พระคริสต์ปลอมและศาสดาปลอมสามารถทำอะไรได้บ้าง? (โจเซฟ สมิธ—มทธิว 1:22) ผู้ที่ได้ 
ร้บเลือก (คนชอบธรรม) จะหลีกเล่ียงไม่ให้ถูกหลอกได้อย่างไร? (โจเซฟ สมิธ—มทธิว 1:37 วลีแรก) 

เน้นว่าเราต้องฟังศาสดาที่มีชีวิตเสมอและทำตามสิงที่ท่านได้บอกให้เราทำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก 
หลอก ประธานวิลฟอรด 2ดร้ฟฟั ประธานคนท่ีล่ีของศาสนาจ้กรกล่าวว่า: "พระเจ้าจะไม่มีว้นอนุญาต 
ให้ข้าพเจ้าหรือผู้ชายคนอื่นใดก็ตามผู้ซึ่งยืนอยู่ในฐานะประธานของศาสนาจ้กรนี้นำท่านหลงทาง" 
(ดูแถลงการณ์1 ในพระคมภีรคำสอนและพนธสัญญา) 
• เราจะทราบได้อย่าง่ไรว่าพระองค์คือพระคริสต์ที่แท้จริงเมื่อพระองค์เสด็จมา? พระองค์จะทรง 

ปรากฏในสักษณะอย่างไร? (โจเซฟ สมิธ—มทธิว 1:25-26, 36; กิจการ 1:9-11; ค.พ. 133:46-48) 
• การรวบรวมอิสราเอลหมายความว่าอย่างไร? (ค.พ. 45:69) ผู้สอนศาสนาช่วยรวบรวมผู้ชอบธรรม 

มา^ศาสนา1จ้กรอย่าง,ไร? (โจเซฟ สมิธ—ม์ทธิว 1:31) อธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกผู้คนซ่ึง 
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บทที่ 28 

ถูกเรียกว่าอิสราเอล ผู้อาสัยอยู่ทั่วโลก ผู้สอนศาสนาจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสอนพระกิตติคุณ 
ก่อนการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยดู ผู้ที่ยอมรบความจริงและรบบพติศมาจะได้รบการรวม 
อยู่ในสเตคของไซอ้น สมาชิกในวอร์ด (หรือสาขา) ของเราร้บใช้งานเผยแผ่ในประเทศใดบ้าง? 

• คำว่า ความรกร้าง หมายความว่าอย่างไร? (ล่มจม หายนะ พงทลาย การทำลายล้าง ทุกขเวทนา) 
ความรกร้างอะไรท่ีพระเยดูตร้สว่าจะเ^ดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระองค์? (โจเซฟ สมิธ—มทธิว 
1:28-30) ห,yเคยเหนความรกร้างหรือได้ยินเกียวกบความรกร้างอะไรบ้าง? 

• มีสิ,งมหศจรรย์แห่งสวรรค์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นอย่างฉ้บพล้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง? 
(โจเซฟ สมิธ—1:33) 

• แผ่นดินโลกจะได้ร้บการทำให้สะอาดอย่างไรเม่ือพระเยดูเสด็จมาอีกคร้ัง? (ค.พ. 101:24-25) พระเยดู 
จะทรงเป็นกษตริยปกครองแผ่นดินโลกนานเท่าใด? (ค.พ. 29:11) 

สนทนาถึงข้อความท่ียกมาต่อไปน้ีจากประธานบริค์ม ย้ง ประธานคนที่สองของศาสนาจ้กร: 
"พระองค์[พระเยดู] จะทรงทำลายล้างบาปและผลอ้นน่าสะพึงกล้วของม้นไปจากโลก นํ้าตาจะถูก 
เช็ดให้เหือดแห้งไปจากทุกดวงตา และจะไม่มีสิงใดมาทำให้เจ๊ับปวดหรือทำลายล้างได้อีกใ•นภูเขา 
อ้นค์กดี้สิทธิทงมวลของพระผู้เป็นเจ้า" (in Journal of Discourse, 11:124) 
• การเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะมาถึงเม่ือใด? (โจเซฟ สมิธ—ม้ทธิว 1:40, 46) ทำไมเราจึงต้องเตรียมต้ว 

เพ่ือการเสด็จมาของพระเยดู? เราจะเตรียมต้วอย่างไร? (โจเซฟ สมิธ—ม้ทธิว 1:47-50) จะเกิด 
อะไรข้ึนกบผู้ท่ีไม่ได้เตรียมต้วเม่ือพระเยดูเสด็จมา? (โจเซฟ สมิธ—มทธิว 1:51-55) 

สรุปโดยเน้นว่าพระเยดูได้ประทานเครื่องหมายแห่งการเสด็จมาของพระองค์เพื่อเราจะตระหนกว่า 
สิ่งนี้ใกล้เข้ามาและเตรียมต้วให้พร้อม อธิบายว่าพระเจ้าตร้สว่าหากเราเตรียมพร้อมเราจะไม่กลว 
(ค.พ. 38:30) 

อ่านข้อความที่ยกมาต่อไปนี้จากประธานเอสรา แทฟท์เป็นสันประธานคนที่สิบสามของศาสนาจ้กร; 
"เราตระหนกไหมว่าเรากำลงดำเนินชีวิตอยู่ในวนเวลาที่เครื่องหมายต่าง ๆ และส่ิงมห่ศจรรยํใด้ 
เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์? เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้เห็นคำพยากรณ์หลาย q อย่างสำเ!จ....เรา 
ไม่ทราบวนและโมงของการเสด็จมาของพระองค์แต่เรารู้สึกถึงความแน่นอนของสิ่งนี้ เราอยู่ใกล้กบ 
วนอ้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้า!" (The Teachings of Ezra Taft Benson 1 p. 20) 

กิจกรรม 
เสริม 

ท่านอาจใข้กิจกรรมต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทเรียนหรีออาจใช้ 
เพ่ือทบทวน สรุป หรือท้าทาย 
1. ทำสำเนาข้อความต่อไปนี้เพื่อแจกให้เด็กทุกคน แจกข้อความและดินสอให้กบสมาชิกใน 

ชนเรียนให้พวกเขาจ้บดู่ข้อความที่เริ ่มต้นในแถวแรกกบข้อความตอนจบเข้าด้วยกนโดยการ 
ลากเล้นจากข้อความในแถวแรกไปยงข้อความตอนจบในแถวที่สองให้ถูกต้อง ท่านอาจต้องการ 
ให้เด็กค้นหาข้อพระค์มภีรอ้างอิงสำหร้บข้อความท่ีพวกเขาไม่รู้จ้ก 
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การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 

พระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ันท่ีทรงทราบ จะสว่างย่ิงกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์(ค.พ. า33:49) 
พระเยดูจะทรงฉลองพระองค์ เสด็จลงมาจากท้องฟ้า (กิจการ 1:11) 
พระคริสต์ปลอม วนอ้นรุ่งโรจนสำหรบคนชอบธรรม (ค.พ. 2:1) 
พระเยดูจะเสด็จมา ในฉลองพระองค์สีแดง (ค.พ. 133:48) 
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะ ในท่ัวโลก (โจเซฟ สมิธ—ม้ทธิ1ว 1:31) 
คนช่ัวร้ายจะถูก จะหลอกคนหลายคน (โจเซฟ สมิธ-ม้ทธิว 1:22) 
เม่ือพระเยดูเสด็จมาพระองค์ ถูกทำให้มืด (ค.พ. 45:42) 
ผู้สอนศาสนาจะสอนพระกิตติคุณ เวลาที่แน่นอนที่พระเยดูจะเสด็จมา (โจเซฟ สม ิ ธ -

มทธิว 1:40) 
ความรกร้างคือ ถูกทำลาย (ค.พ. 29:9) 
พระอาทิตย์จะ สงคราม ความอดอยาก โรคระบาด และแผ่นดินไหว (โจเซฟ สมิธ-มทธิว 1:28-29) 

2. ให้ถามคำถามต่อไปนี้หรือคำถามที่คล้ายคลึงกนเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ รู้ว่าพวกเขาได้เตรียมต์วดี 
แค่ไหนสำหรบการเสด็จมาครั้งที่สอง เมื่อถามคำถามให้เวลาเด็ก ๆ หยุดคิดว่าพวกเขาได้ 
เตรียมตวดีเท่าใดในแต่ละด้าน ให้เด็ก ๆ นึกคำตอบในใจ 
ถ้าพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาที่บ้านฉัน ฉันต้องการ: 

เปล่ียนแปลงคำพูดบางคำท่ีฉ้นใช้ไหม? 
ซ่อน,นิตยสาร หนงสือ หรือวิดีโอบางอย่างไหม? 
เปล่ียนรายการโทรท้ศน์ท่ีกำล้งดูหรือปิดโทรท้ศ,นไหม? 
ปิดเสิยงเพลงที่กำล้งฟังไหม ? 
เปล่ียนเสือผ้าให้ดูสุภาพข้ึนไหม? 
พาพระองคไปด้วยในทุกท่ีท่ีฉันไปไหม? 
ให้พระองค์ประท้บร่วมด้วยเมื่อฉันอยู่ก้บเพื่อนๆไหม? 
อ่านพระค้มภีรบ่อยกว่าเดิมไหม? 
ปฎิบ้ติต่อครอบครวแตกต่างจากท่ีเคยไหม? 

3. ทบทวนและท่องจำหล้กแห่งความเชื่อข้อที่สิบกบเด็ก ๆ อธิบายว่าเหตุการณ์ที่กล่าวถึงใน 
หล้กแห่งความเช่ือเป็นล่ีงท่ีน่าต่ืนเต้นในการรอคอยการเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึงของพระเยดู 

4. นำหน่งสือพิมพ์หรือนิตยสารออกมา แล้วขอให้เด็ก ๆ ค้นหาเรื่องที่แสดงถึงความรกร้างที่กำล้ง 
เกิดข้ึนในโลกน้ี 
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5. ทบทวนอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีทั้งสิบคนจาก บทท่ี 25 และสนทนาถึงคำสอนในอุปมาน้ีว่า 
เราต้องทำอะไรเพ่ือเป็นการเตรียมต้วร้บการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 

6. สนทนาข้อความท่ียกมาต่อไปน้ีจากประธานเอสรา แทฟท เป็นสัน และช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า 
นี่เป็นทางหนึ่งที่พวกเขาสามารถเตรียมต้วเพื่อการเสด็จมาครั้งที่สอง: 
"ในพระค้มภีรมอรมอนเราจะพบJปแบบของการเตรียมต้วเพ่ือการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง ส่วนใหญ่ของ 
พระค้มภีรนี้เน้นไปที่ช่วงระยะเวลาสามสิบสีสิบปีก่อนการเสด็จ^ทวีปอเมริกาของพระคริสต์ 
โดยการสืกษาระยะเวลาช่วงนั้นอย่างถี่ถ้วนเราจะเห็นได้ว่าทำไมบางคนถูกทำลายในการ 
พิพากษาอ้นน่าสะพึงกลวก่อนการเสด็จมาของพระองค์ และอะไรนำผู้คนไปรวมกนอยู่ท่ีพระวิหาร 
ในแผ่นดินแห่งความอุดมมั่งคั่งและยื่นมือของพวกเขาเข้าไปสัมผสรอยแผลที่พระห้ตถ์และ 
พระบาทของพระองค์" (The Teachings of Ezra Taft Benson, pp. 58-59) 
อธิบายว่าหลกสูตรของบทเรียนปีหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบพระค์มภีfมอรมอน ซึ่งเป็นโอกาส 
อ้นดีที่จะได้เรียนเถึงสิงที่เราต้องทำเพื่อเป็นการเตรียมทางวิญญาณสำหรบการเสด็จมา 
คร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอด 

7. ร้องหรืออ่านเนื้อเพลง "ทำตามศาสดา" (หนังสือเพลงสำหรบเด็ก หน้า 62) 

สรป 

ประจักษ์พยาน 

ข้อแนะนำ 
ในการอ่านที่บ้าน 

แสดงประจักษ์พยานว่าผู้ที ่เชื ่อฟังพระบญญติและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจะตั้งใจรอคอย 
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเย^คริสต์ด้วยความปีติยินดีและชื่นชม กระตุ้นให้เด็ก ๆ เฮารอดู 
เครื ่องหมายของการเสด็จมาครั ้งที ่สองของพระเยดูและเตรียมจิตวิญญาณให้พร้อมสำหรบ 
เหตุการถ!อ้นรุ่งโรจนํน้ัน 
แนะนำให้เด็ก ๆ สืกษา โจเซฟสมิธ—มทธิว 1:46-55 ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนี้ 
เชญเด็กคนหน่ึงสวดอ้อนวอนปิด 

1 9 3 

บทที่ 28 
















