
โครงร่างสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปันปี 2014

ครอบครัวดำ�รงอยู่ชั่วนิรันดร์
“และท่านผู้นั้นจะทำาให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ” (มาลาคี 4:6)



คำ�แนะนำ�สำ�หรับช่วงเวล�ของ 
ก�รแบ่งปันและก�รนำ�เสนอ 
ก�รประชุมศีลระลึกของเด็ก

เรียน ฝ่ายประธานปฐมวัยและผู้นำาดนตรี

ในปฐมวัยปีนี้เราจะมีโอกาสอันดียิ่งในการช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจความส�าคัญของครอบครัวในแผนของพระบิดาบน

สวรรค์  เด็กจะเรียนรู้ว่าการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผน

ของพระผูเ้ป็นเจ้า และโดยผ่านศาสนพธิศีกัดิส์ทิธิข์องพระวหิารครอบครวัสามารถอยู่ด้วยกนัชัว่นรินัดร์  บทเรยีนช่วงเวลา

ของการแบ่งปันสนับสนุนสิ่งที่เด็กก�าลังเรียนรู้และด�าเนินชีวิตในบ้านของตน  หลักค�าสอนที่พวกเขาเรียนรู้จะเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้ครอบครัวของพวกเขาเวลานี้และช่วยเด็กเตรียมเป็นมารดาและบิดาที่ซื่อสัตย์ในอนาคต  แต่ละสัปดาห์

ขณะที่ท่านเตรียมร่วมกับการสวดอ้อนวอนและอัญเชิญพระวิญญาณ ความจริงของพระกิตติคุณจะได้รับการยืนยันในใจ

เด็ก  จงมองหาโอกาสให้เด็กแบ่งปันกับครอบครัวว่าพวกเขาก�าลังเรียนรู้อะไรและรู้สึกอย่างไรในปฐมวัย

ในฐานะฝ่ายประธานปฐมวัย เราสวดอ้อนวอนให้ท่านและเราทราบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านในความรับผิดชอบส�าคัญ
ของท่าน  การทีท่่านพยายามทุ่มเทสอนและคอยดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครวัของพวกเขาจะท�าให้พวกเขาเข้มแขง็  เรา
ขอแสดงความรักและความขอบคุณอย่างสุดซึ้งส�าหรับการรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของท่าน

คำาแนะนำาสำาหรับช่วงเวลาของการแบ่งปัน

การสอนพระกิตติคุณ

ใช้จลุสารเล่มนีเ้มือ่ท่านเตรยีมสอนบทเรยีน 15 นาทรีะหว่าง
ช่วงเวลาของการแบ่งปันในแต่ละสปัดาห์ ท่านอาจเสรมิบท
เรียนประจ�าสัปดาห์ด้วยเนื้อหาจากส่ือการเรียนการสอน  
อื่นๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ เช่น เพื่อนเด็ก หรือ เลียโฮนา 
แนวทางต่อไปนี้จะช่วยท่านวางแผนและน�าเสนอบทเรียน

รกัคนทีท่่านสอน แสดงความรกัต่อเดก็ๆ โดยรูจ้กัชือ่พวกเขา 
รู้ถึงความสนใจ พรสวรรค์ และความต้องการของพวกเขา

สอนหลักคำาสอนด้วยพระ- 
วิญญาณ ขณะเตรียมบทเรียน 
จงสวดอ้อนวอนขอการน�าทาง
และพยายามเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของ
ท่านเองในหลักธรรมที่ท่านจะ
สอน วิธีนี้จะช่วยให้ท่านสอน
ด้วยพระวิญญาณ

เชื้อเชิญให้เรียนรู้ จุลสารเล่มนี้
มิได้มุ่งหมายเพียงเพื่อให้ท่านรู้
ว่าจะสอน อะไร เท่านั้นแต่รู้ว่า
จะสอนและเชือ้เชญิให้เรยีนรู้ อย่างไร ด้วย ท่านจะสอนหลัก
ค�าสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อท่านท�าตามค�า
แนะน�าสามข้อต่อไปนี้ในบทเรียนทุกบท

1. ระบุหลักค�าสอน  แนะน�าหลักค�าสอนที่เด็กจะเรียนรู้ให้
ชัดเจน  คิดหาวิธีท�าสิ่งนี้ทั้งโดยค�าพูดและการแสดงให้

เหน็ (ดตูวัอย่างได้จากบทเรยีนส�าหรบัสปัดาห์ทีส่ามของ
เดอืนสงิหาคมและสปัดาห์ทีส่องของเดอืนพฤศจิกายน)

2. ส่งเสริมความเข้าใจ  ท่านต้องให้เด็กเข้าใจหลักค�าสอน
ลกึซึง้มากขึน้ผ่านความหลากหลายของวธิสีอนทีด่งึพวก
เขาให้มีส่วนในการเรียนรู้ เป็นต้นว่า ร้องเพลง แสดง
บทบาทสมมุติ และอ่านพระคัมภีร์

3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้  เปิดโอกาสให้เด็กประยุกต์ใช้
หลักค�าสอนในชีวิต  คิดหาวิธีให้พวกเขาได้แสดงความ

รู้สึกหรือต้ังเป้าหมายเก่ียวกับ
หลักค�าสอน

จุลสารเล่มนี้จัดเตรียมบทเรียน
เตม็รปูแบบให้บางสปัดาห์ในปี
นี้ ส่วนสัปดาห์ที่เหลือจะมี
แนวคดิให้แต่ไม่ใช่บทเรยีนเตม็
รูปแบบ เสริมแนวคิดเหล่านั้น
ด้วยแนวคิดบางอย่างของท่าน
เอง ท่านจะได้แนวคิดจากการ
อ่านบทเรียนอื่นๆ ในจุลสาร
เล่มนี้ เมื่อมีวันอาทิตย์ที่ห้าให้

ใช้เวลานี้ทบทวนบทเรียนที่สอนก่อนหน้านี้ พระวิญญาณ
จะทรงน�าทางท่านได้เมื่อท่านวางแผนและเตรียมกิจกรรม
ส�าหรับบทเรียน

ท�างานกับผู้น�าดนตรีเมื่อท่านเตรียมบทเรียน การร้องเพลง
จะช่วยเสรมิน�้าหนักหลกัค�าสอนทีท่่านก�าลงัสอน ท่านอาจ

แต่ละสัปดาห์ให้วางแผนวิธี  

(1) ระบุหลักคำาสอน (2) ช่วยให้ 

เด็กเข้าใจหลักคำาสอน และ 

(3) ช่วยให้เด็กประยุกต์ใช ้

หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา

ออนไลน์ที่มี: ข้อมูล ทัศน-

อุปกรณ์ และแหล่งช่วยที่

อ้างอิงในจุลสารเล่มนี้มี

ออนไลน์อยู่ในหมวด  

Primary ของ LDS.org

ii



การเตรียม: สวดอ้อนวอน

ขอการนำาทางและแสวงหา

อิทธิพลของพระวิญญาณ 

ขณะที่ท่านเตรียมช่วงเวลา

ของการแบ่งปัน เม่ือท่านเตรียม 

และสอนด้วยพระวิญญาณ 

พระองค์จะทรงยืนยันความ

จริงของสิ่งที่ท่านสอน  

(ดู มกรส หน้า 13)

เชิญครูและชั้นเรียนของพวกเขามาช่วยสอนพระกิตติคุณ
บางส่วนเป็นครั้งคราว

บทเรียนบางบทเสนอแนะให้เชิญผู้พูดมาร่วมชั้นเรียน
ปฐมวัย ท่านควรขออนุญาตอธิการหรือประธานสาขาก่อน
เชิญบุคคลเหล่านี้มาร่วมชั้นเรียน

ควบคู่กับบทเรียนคือเกร็ดน่ารู้เก่ียวกับการสอนซึ่งจะช่วย
ท่านปรับปรุงความสามารถในการสอน บทเรียนจะรวม
รูปภาพไว้ด้วยเพื่อช่วยให้ท่านเห็นว่ากิจกรรมมีลักษณะ
อย่างไร ถึงแม้การพัฒนาทักษะการสอนจะเป็นเรื่องส�าคัญ 
แต่การเตรียมทางวิญญาณและประจักษ์พยานของท่านจะ
อัญเชิญพระวิญญาณมายืนยันหลักค�าสอนเหล่านี้ในใจเด็ก

ช่วงเวลาของการแบ่งปัน

ดนตรใีนปฐมวยัควรสร้างบรรยากาศของความคารวะ สอน 
พระกิตติคุณ และช่วยให้เด็กๆ รู้สึกถึงอิทธิพลของพระ-
วญิญาณบรสิทุธิแ์ละปีตทิีม่าจากการร้องเพลง  ในช่วงเวลา 
ของการแบ่งปันควรใช้เวลาร้องเพลงและสอนเพลงประมาณ 
20 นาท ีซึง่จะท�าให้ท่านมเีวลาพอสอนเพลงใหม่และช่วยให้
เดก็ๆ เพลิดเพลินกับการร้องเพลง

จลุสารเล่มนีม้เีพลงใหม่หนึง่เพลงให้เดก็ฝึกร้องปีนี ้ (ดหูน้า 
28–29) นอกจากนีย้งัมหีมวดชือ่ว่า “วธิใีช้ดนตรใีนปฐมวยั” 
ซึ่งจะให้แนวคิดส�าหรับการสอนเพลงเด็ก (ดูหน้า 26–27)

แนวทางสำาหรับการนำาเสนอการประชุมศีลระลึก

แหล่งช่วย: ท่านสามารถ 
หาแหล่งช่วยสอนเพิ่มเติม 
เช่น หน้าระบายสี เรื่องเล่า 
และกิจกรรมใน  เลียโฮนา 
คู่มือบริบาล และ หนังสือ 
ภาพพระกิตติคุณ ใช้แหล่ง
ช่วยเหล่านี้เสริมบทเรียน 
ของท่าน  หารายชื่อแหล่งช่วย
ประกอบหัวข้อพระกิตติคุณ
เฉพาะเรื่องจาก เพื่อนเด็ก  
ที่ friend.lds.org ด้วย  ท่าน
อาจจะพิมพ์และใช้แหล่งช่วย
เหล่านี้ในการสอนเด็ก

แหล่งช่วยที่ใช้ในจุลสารเล่มนี้

ตัวย่อต่อไปนี้จะน�ามาใช้ในจุลสารตลอดทั้งเล่ม

พด หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก
นสพ หนังสือภาพพระกิตติคุณ
มกรส ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน

บทเรยีนหลายบทมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัการใช้รปูภาพรวม
อยู่ด้วย ท่านสามารถหารูปภาพต่างๆ ได้ใน หนังสือภาพ 
พระกิตติคุณ ชุดภาพคู่มือปฐมวัย นิตยสารศาสนจักร และ
ออนไลน์ที่ images.lds.org

หลักสูตรสำาหรับปี 2014

หลักสูตรทั่วไป

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

หลักสูตรพื้นฐาน

อรุโณทัย: ปฐมวัย 1; ลสด 4–7: ปฐมวัย 2; อัศวิน 8–11: 
ปฐมวัย 4

ภายใต้การก�ากบัดแูลของอธกิารหรอืประธานสาขา ปฐมวัย
จะจัดการน�าเสนอการประชุมศีลระลึกของเด็กในช่วง
ไตรมาสที่สี่ของปี ประชุมกับท่ีปรึกษาในฝ่ายอธิการหรือ
ฝ่ายประธานสาขาที่ดูแลปฐมวัยตั้งแต่ต้นปีเพื่อหารือเรื่อง
แผนข้ันแรก ขอความเห็นชอบจากผู้ที่ดูแลเรื่องนี้เมื่อ
วางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วางแผนให้เด็กน�าเสนอโปรแกรมตามหัวข้อช่วงเวลาของ
การแบ่งปันในแต่ละเดือน จดบันทึกค�าพูดและประสบ-
การณ์ส่วนตัวของเด็กตลอดทั้งปีเพื่ออาจน�ามาใช้ในการน�า
เสนอได้ เม่ือท่านวางแผนให้เด็กแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรียน

รู้เกี่ยวกับหัวข้อของปีนี้ ให้คิดหาวิธีที่พวกเขาจะสามารถ
ช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุมุง่ความสนใจไปทีห่ลกัค�าสอน
พระกิตติคุณท่ีพวกเขาก�าลังสอน สมาชิกคนหน่ึงในฝ่าย
อธิการจะสรุปการประชุมด้วยค�าพูดสั้นๆ

ขณะเตรียมน�าเสนอ พึงนึกถึงแนวทางต่อไปนี้

• การฝึกซ้อมไม่ควรใช้เวลานอกชัน้เรยีนหรอืเบยีดบงัเวลา
ครอบครัวโดยไม่จ�าเป็น

• รูปภาพ เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดง และการน�าเสนอ

ด้วยสื่อไม่เหมาะส�าหรับการประชุมศีลระลึก
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พระบิด�บนสวรรค์ทรงเตรียมท�ง 
ให้ฉันกลับไปที่ประทับของพระองค์
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่
มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและสักวันหนึ่งฉันจะเป็นเหมือนพระองค์

ระบหุลกัคำาสอนและส่งเสรมิความเข้าใจ (ดภูาพ ร้องเพลง 

และอ่านพระคัมภีร์):  ให้เด็กดูภาพลูกสัตว์หลายๆ รูปและถาม
พวกเขาว่าสตัว์แต่ละตวัจะโตเป็นอะไร (ตวัอย่างเช่น ลกูแมว
จะโตเป็นแมว) ให้ดูภาพเด็กทารกและถามค�าถามเดียวกัน 
อธิบายว่ามีบางอย่างพิเศษเก่ียวกับเด็กทารกท่ีต่างจากลูก
สัตว์  ให้เด็กฟังว่าเด็กเป็นใครขณะที่ท่านร้องเพลง “ฉันลูก
พระผู้เป็นเจ้า” (พด, 2–3) ด้วยกัน  ขอให้เด็กคนหนึ่งอ่าน 
สดดุี 82:6 และสนทนาว่าเพลงและข้อพระคัมภีร์สอนอะไร  
เขียนบนกระดานว่า “ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและสัก

วันหนึ่งฉันจะเป็นเหมือนพระองค์” ขอให้เด็กคนหนึ่งอ่าน
ออกเสียงข้อความนี้

ส่งเสริมการประยกุต์ใช้ (แบ่งปัน): ให้เดก็หลายๆ คนบอก
วิธีที่พวกเขารู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่  อธิบายว่าพระบิดา
บนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารู้สึกถึงความรักของพระองค์
เช่นกนั  บอกวธิทีีท่่านรูส้กึว่าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงรกัท่าน เชญิ
ชวนเด็กๆ ให้บอกวิธีที่พวกเขารู้สึกว่าพระองค์ทรงรักพวก
เขา  ขอให้เด็กฟังใครกระซิบบอกเราว่าพระองค์ทรงรักเรา
ขณะทีท่่านร้องเพลง “ฉนัรูว่้าพระบดิาทรงพระชนม์” (พด, 8)

สัปดาห์ 2: พระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดและทรงทำาให้ฉัน 
ได้กลับไปที่ประทับของพระองค์

ส่งเสรมิความเข้าใจ (สนทนาเรือ่งการชดใช้): วาดทางตรงบน

กระดานไปถึงข้อความที่เขียนว่า “ชีวิตนิรันดร์กับพระบิดา

ในสวรรค์ของเรา”  วางรปูคนไว้ตรงต้นทาง  อธบิายว่ารปูนี้

แทนเราทุกคนและเราต้องเดินตามทางนั้นกลับไปหา 

พระบิดาบนสวรรค์  บอกเด็กว่าเราไม่สามารถกลับไปหา

พระบิดาบนสวรรค์ด้วยตนเอง  ลบทางส่วนหนึ่งและถาม

ว่า “อะไรจะช่วยให้เรายังอยู่บนทางนั้น”  ขอให้เด็กคนหนึ่ง

อ่านหรือท่องหลกัแห่งความเชือ่ข้อสาม  ให้ดภูาพพระครสิต์

ในเกทเสมนี และอธิบายเรื่องการชดใช้พอสังเขป  บอกเด็ก

ว่าการชดใช้ของพระคริสต์เป็นเหมือนสะพานที่จะช่วยเรา

กลบัไปหาพระบดิาบนสวรรค์ ถ้าเรากลบัใจและเชือ่ฟังพระ

บัญญัติ เราจะสามารถอยู่กับพระองค์ได้อีกครั้ง วาดรูป

สะพานไว้บนกระดานและย้ายรูปคนไปอยู่ปลายทาง  เชิญ

เด็กสองสามคนบอกความรู้ของพวกเขาเก่ียวกับพระเยซู

ครสิต์และการชดใช้ของพระองค์  ถ้าเวลาเอือ้อ�านวย ให้ร้อง

เพลง “ฉันอยู่ในสรวงสวรรค์” (เลียโฮนา, เม.ย. 1999, พ5)

สัปดาห์ 3: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมให้ฉันทำาตาม

ระบุหลักคำาสอน (สนทนาตัวอย่าง): ถามว่า “ใครเป็นแบบ
อย่างทีด่สี�าหรบัเรา”  เขยีนหรอืให้เดก็คนหนึง่เขยีนค�าตอบ
ไว้บนกระดาน เขียนค�าว่าพระเยซูคริสต์ไว้ด้วย  อธิบายว่า
คนทั้งหมดนี้เป็นแบบอย่างที่ ดี ส�าหรับเรา แต่มีเพียง 

พระเยซเูท่านัน้เป็นแบบอย่างทีด่พีร้อม  บอกเด็กว่าพระองค์ 
“เสด็จไปท�าคุณประโยชน์” (กิจการ 10:38) ทรงแสดงความ
รักของพระองค์โดยการรับใช้ผู้อื่น พระองค์ทรงต้องการให้
เราท�าตามแบบอย่างของพระองค์

เพลง: “พระองค์ทรงส่ง
พระบุตร”
(พด 20–21)

เชื้อเชิญให้มีส่วนร่วม:  

เด็กรู้สึกสำาคัญเมื่อพวกเขา 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้   

เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ ให้เด็ก

เขียนบนกระดานหรืออ่าน

พระคัมภีร์แทนที่ตัวท่าน 

จะทำาเอง

ความช่วยเหลือด้านดนตร ี

และข้อเสนอแนะสำาหรับ 

วิธีสอนเพลงในโครงร่างนี ้

อยู่หน้า 26–27
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สอนด้วยพระวิญญาณ:  

สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง 

และแสวงหาอิทธิพลของ 

พระวิญญาณขณะท่านเตรียม 

ช่วงเวลาของการแบ่งปัน 

ขณะท่านเตรียมและสอน

ด้วยพระวิญญาณ พระองค์

จะทรงยืนยันความจริง

ของสิ่งที่ท่านสอน

เกร็ดน่ารู้:  ในการแสดง

ละครไม่ควรให้เด็กแสดง 

เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องเล่าและวาดรูป):  ก่อนปฐมวัย ขอให้ผู้ใหญ่สี่คนเตรียมมาสนทนาสั้นๆ เกี่ยวกับรูปภาพและ
พระคัมภีร์หนึ่งข้อต่อไปนี้และบอกว่าเราจะท�าตามแบบอย่างของพระเยซูได้อย่างไร 

ครูประจำาชั้นสามารถ 
ช่วยนำาการสนทนากลุ่มเล็ก  

ส่งเสริมการประยุกต์ใช ้
และดูแลให้มีความคารวะ

ยอห์น 13:14–15 มัทธิว 5:1–2 ลูกา 15:4 3 นีไฟ 17:1–10

แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม มอบหมายให้ผู้ใหญ่อยู่กลุ่มละคน  
ขอให้เด็กฟังผู้ใหญ่คนน้ันพูดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
และเชิญชวนพวกเขาให้วาดรูปหรือเขียนบนแผ่นกระดาษ
ว่าพวกเขาจะท�าตามแบบอย่างของพระเยซูได้อย่างไร  เชิญ
เด็กคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้กับเด็กที่
เหลือ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลง): ร้องเพลง “ฉัน
พากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู” (พด, 40–41)  ขอให้เด็กท�า
ตามแบบอย่างของพระเยซูในสัปดาห์นี้และเตรียมรายงาน
สิ่งที่พวกเขาท�าในสัปดาห์ถัดไป

สัปดาห์ 4: ฉันสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได้โดยทำาตามพระเยซูคริสต์

ระบุหลักคำาสอน (ทบทวน): วาดทางเดินจากสัปดาห์ 2  
ไว้บนกระดาน  ขอให้เด็กอธิบายว่าใครท�าให้กลับไปหา 
พระบิดาบนสวรรค์ได้  ขอให้เด็กสองสามคนรายงานว่า 
พวกเขาท�าตามแบบอย่างของพระคริสต์ในช่วงสัปดาห์ที่
ผ่านมาอย่างไร  เชญิชวนพวกเขาให้บอกวธิอีืน่ทีพ่วกเขาจะ
ท�าตามพระเยซูได้ (อาท ิรับบพัตศิมา สวดอ้อนวอน และเชือ่
ฟังพระบัญญัติ)  เขียนค�าตอบของพวกเขาไว้บนกระดาน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องราวพระคัมภีร์): เล่าเรื่องพระ-

เยซูทรงเรียกอัครสาวก (ดู มัทธิว 4:18–22) และให้เด็ก

ท�าท่าพร้อมกบัท่าน ตวัอย่างเช่น “เปโตรกบัอนัดรว์ูหาเลีย้ง 

ชีพด้วยการจับปลา  วันหนึ่งขณะพวกเขาทอดแหในทะเล

กาลิลี (ทอดแห) พวกเขาเห็นพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พวก

เขาได้ยนิพระองค์ตรสัว่า (เอามอืป้องห)ู “จงตามเรามา” ถงึ 

แม้เปโตรกับอันดรูว์ก�าลังท�างาน(หว่านแห) แต่พวกเขาละ

แห (วางแห) และตามพระองค์ไปทันที (เดินอยู่กับที่)  

ยากอบและยอห์นอยู่ในเรืออีกล�าก�าลังชุนอวน (ซ่อมอวน) 

พระเยซูทรงเรียกพวกเขา พวกเขาจึงละอวนและตามพระ

องค์ไป (เดินอยู่กับที่)”  ถามเด็กว่าพวกเขาจะละสิ่งที่ก�าลัง

ท�าอยู่หรือไม่ถ้าพระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับพวกเขาว่า “จง

ตามเรามา” ให้แต่ละช้ันน�าเด็กคนอื่นๆ ท�าท่าประกอบ

กิจกรรม เช่น ว่ายน�า้หรือเล่นของเล่น  ขอให้พวกเขาหยุด

สิ่งที่ท�าอยู่และเดินอยู่กับที่เมื่อพวกเขาได้ยินค�าว่า “จงตาม

เรามา”  ขณะพวกเขาท�าท่าประกอบกิจกรรมแต่ละอย่าง ให้

ชูภาพพระเยซูคริสต์และพูดเบาๆ ว่า “จงตามเรามา”

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (สนทนาตัวอย่าง): ขอให้เด็กๆ 

บอกวิธีที่พวกเขาจะท�าตามพระเยซูคริสต์วันนี้ได้  ตัวอย่าง

เช่น พวกเขาจะขานรับเมื่อพ่อแม่เรียกมาสวดอ้อนวอนกับ

ครอบครัวหรือตอบรับค�าเชิญชวนของครูให้มีความคารวะ
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พระบิด�บนสวรรค์ทรงมีแผน 
สำ�หรับบุตรธิด�ของพระองค์

“โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าของเราสำาคัญยิ่งเพียงใด!” (2 นีไฟ 9:13)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนสำาหรับบุตรธิดาของพระองค์

ระบหุลกัคำาสอน (พดูหลกัคำาสอน): ให้เดก็สามคนมาหน้าชัน้  
ให้คนแรกพดูว่า “พระบดิาบนสวรรค์” คนทีส่องพดูว่า “ทรง
มแีผน” และคนทีส่ามพดูว่า “ส�าหรับบตุรธดิาของพระองค์”  
แบ่งเดก็ออกเป็นสามกลุม่ ขอให้แต่ละกลุม่ยนื และพดูทวน
ประโยคในส่วนของพวกเขาโดยมีเด็กสามคนช่วยน�า  พูด
ทวนหลายๆ ครั้งโดยให้แต่ละกลุ่มมีโอกาสพูดแต่ละวลี

สง่เสรมิความเขา้ใจ (อา่นพระคัมภีร์):  อธบิายวา่กอ่นเราเกดิ 
เราอยูใ่นสวรรคก์บัพระบดิามารดาสวรรคข์องเรา พระบดิา
บนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น 
ดว้ยเหตนุีจ้งึทรงเสนอแผนหนึง่  แบง่กระดานออกเปน็สาม
ส่วนและเขียนว่า “ชีวิตก่อนเกิด” “ชีวิตมรรตัย” และ “ชีวิต
หลงัความตาย”  สนทนาแตล่ะส่วนพอสังเขป (ดู แน่วแน่ตอ่
ศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004], 167–168)  แบ่ง

เด็กออกเป็นเกลุ่มเล็กๆ และให้ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้กลุ่ม
ละหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น: ปฐมกาล 1:1; แอลมา 12:24; 
แอลมา 34:32; แอลมา 40:12; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
76:62; โมเสส 4:2; อบัราฮมั 3:22–23  เชญิชวนแตล่ะกลุม่ให้
อา่นขอ้ของตน บอกเดก็คนอืน่ๆ วา่พระคมัภีรข์อ้นีพ้ดูเก่ียว
กับอะไร และเขียนอ้างอิงไว้ใต้หัวข้อที่ถูกต้องบนกระดาน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (วาดรูป): แจกกระดาษที่แบ่ง
ออกเป็นสามส่วนให้เดก็คนละหนึง่แผ่น ขอให้พวกเขาวาด 
บางอย่างแทนแผนแต่ละส่วนของพระผู้เป็นเจ้า (ชีวิตก่อน
เกิด ชีวิตมรรตัย และชีวิตหลังความตาย)  ขอให้พวกเขาน�า
กระดาษไปให้ครอบครัวดูที่บ้าน  ร้องเพลง “ฉันจะท�าตาม
แผนของพระเจ้า” (พด, 86–87)

สัปดาห์ 2: พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาพระเยซูคริสต์ให้สร้างแผ่นดินโลก 
เป็นบ้านสำาหรับบุตรธิดาของพระองค์

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนารูปภาพ): อธิบายว่าแผนส่วน
หนึ่งของพระบิดาบนสวรรค์คือเราต้องจากที่ประทับของ
พระองค์ ด้วยเหตุนี้พระบิดาบนสวรรค์จึงทรงก�ากับดูแลให้
พระเยซูคริสต์สร้างโลกเพื่อเรา  วางภาพงานสร้างบางอย่าง 
(เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ผืนน�้า พืช และสัตว์) ไว้รอบ
ห้อง ให้เด็กคนหนึ่งเลือกภาพหนึ่งมาติดบนกระดาน   
 

สนทนาว่าเหตุใดงานสร้างชิน้นีจึ้งส�าคญัต่อเรา  ท�าต่อไปจน
กระทั่งติดภาพทุกภาพไว้บนกระดาน  ขอให้เด็กฟังว่าเหตุ
ใดพระองค์ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขณะมีคนอ่าน หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 59:18–19

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (วาดรูป): แจกกระดาษให้เด็กคน 
ละหนึง่แผ่น และให้พวกเขาวาดภาพงานสร้างทีพ่วกเขาชืน่
ชอบหนึ่งชิ้น  ร้องเพลง “พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน” 
(พด, 16–17)

เพลง: “ฉันจะทำาตามแผน
ของพระเจ้า”
(พด, 86–87)

ทัศนอุปกรณ์: เด็กตอบ

สนองต่อทัศนอุปกรณ์ได้ดี  

ท่านอาจใช้ทัศนอุปกรณ ์

หลากหลาย อาทิ สิ่งของ  

ภาพวาดบนกระดาน บัตรคำา 

รูปภาพ และหุ่นกระบอก  

(ดู มกรส, 89–90)
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กุมภาพันธ์
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สัปดาห์ 3: ร่างกายฉันสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ระบุหลักคำาสอน (ดูภาพสะท้อน): ถือกระจกส่องหน้าเด็ก
สองสามคน และให้พวกเขาบอกว่าพวกเขาเหน็อะไร (ตา หู 
ปาก และอื่นๆ)  อธิบายว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือ “รูปลักษณ์” 
ของตนเอง  ให้เด็กๆ คอยฟังว่าพระเจ้าทรงสร้างเราตามรูป

การให้เด็กมีส่วนร่วม 
จะเปิดโอกาสให้พวก
เขามีบทบาทแข็งขัน 
ในประสบการณ์การ
เรียนรู้

การเตรียม: ขณะที่ท่าน

วางแผนช่วงเวลาของการ 

แบ่งปัน ให้อ่านบทเรียน

ทั้งหมดสำาหรับเดือนนั้น 

ก่อน จากนั้นจึงจัดกิจกรรม 

ที่ท่านวางแผนจะใช้ให้สมดุล

กับเวลาที่ท่านมีและความ

ต้องการของปฐมวัย  ตัวอย่าง

เช่น สัปดาห์นี้ท่านอาจจะสอน

บทเรียนยาวๆ ครึ่งหนึ่งก่อน 

และสอนที่เหลือให้จบใน

สัปดาห์ถัดไปหรือทำากิจกรรม

สั้นๆ อีกครั้งเพื่อช่วยเด็ก

ทบทวน

ลกัษณ์ของใครขณะมคีนอ่าน ปฐมกาล 1:27  อธบิายว่าพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงมีตา หู ปาก และอื่นๆ นั่นคือสาเหตุที่เราก็มี 
เช่นกัน (ส�าหรบัเดก็เลก็ ท่านอาจให้พวกเขากระดกิหรอืแตะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายขณะท่านอธบิายว่าพระผูเ้ป็นเจ้าทรง
มีอวัยวะส่วนนั้นเช่นกัน)

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (เล่นเกม): วาดหรอืเขยีนชือ่อวยัวะ
ต่างๆ ไว้บนบล็อกสี่เหลี่ยมหรือลูกเต๋ากระดาษแต่ละด้าน  
ขอให้เด็กส่งลูกเต๋าไปรอบๆ ห้องขณะพวกเขาฟังหรือร้อง
เพลง “The Lord Gave Me a Temple” (CS, 153) หยุดเพลง
เป็นช่วงๆ และให้คนที่ถือลูกเต๋าทอยลูกเต๋า ถามว่า  

“พระบดิาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ท่านใช้หรอืดแูลร่างกาย 
ส่วนนี้อย่างไร”  ท�าต่อเท่าที่เวลาเอื้ออ�านวย

สัปดาห์ 4: สิทธิ์เสรีเป็นของประทานให้ฉันเลือกด้วยตนเอง

ระบุหลกัคำาสอน (ดบูทเรยีนท่ีใช้อปุกรณ์): น�าของหลายๆ ชิน้
มาให้เดก็เลอืก  ตวัอย่างเช่น ท่านอาจจะน�าผลไม้ต่างกันสอง
ชนดิ ดนิสอและปากกา หรอืรองเท้าต่างกนัสองคู ่ ขอให้เดก็
หลายๆ คนเลือกระหว่างของสองชิ้น  อธิบายว่าความ
สามารถในการเลือกเป็นของประทานที่เรียกว่า “สิทธิ์เสรี” 
และเรามีอิสระท่ีจะเลือก แต่การเลือกทุกอย่างมีผลตามมา
เสมอ

ส่งเสรมิความเข้าใจ (อ่านพระคมัภร์ี): บอกเดก็ว่าเมือ่เราเป็น
วญิญาณในโลกก่อนเกิด เราใช้สิทธ์ิเสรีท�าการเลอืกทีถ่กูต้อง 
เราทุกคนเลือกท�าตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์  ขอให้
บางคนอ่าน 2 นไีฟ 2:27  สนทนาว่าพระคมัภร์ีพดูอะไรเก่ียว
กับผลของการเลือกติดตามพระเยซูคริสต์หรือเลือกไม่
ติดตามพระองค์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แสดงบทบาทสมมติ):  เชิญแต่ละ
ชั้นแสดงบทบาทสมมติของสถานการณ์ซึ่งพวกเขาได้ใช้
สิทธิ์เสรีท�าตามพระบัญญัติ (ตัวอย่าง พวกเขาอาจจะแสดง
บทบาทสมมติของการเชื่อฟังพ่อแม่หรือแบ่งของเล่นกับ
เพื่อน)  ให้เด็กคนอื่นๆ สนทนาผลดีของการเลือกเหล่านั้น

5

คลิกลูกเต๋ากระดาษที่นี่
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ฉันควรใช้หรือดูแล ตาของฉันอย่างไร

 ฉันควรใช้หรือดูแล หขูองฉันอย่างไร

 ฉันควรใช้หรือดูแล ปากของฉันอย่างไร
ฉันควรใช้หรือดูแล จิตใจของฉันอย่างไร

     ฉันควรใช้หรือดูแล   มือของฉันอย่างไร

          ฉันควรใช้หรือดูแลเท้าของฉันอย่างไร

  ฉันควรใช้หรือดูแล
จิตใจของฉันอย่างไร

ฉันควรใช้หรือดูแล

มือของฉันอย่างไร

ฉันควรใช้หรือดูแล
หขูองฉันอย่างไร



พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา
“และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด” (1 ยอห์น 4:14)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ฉันได้รับประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์

ระบุหลักค�าสอน (ฟังเรื่องเล่า): เล่าเรื่องต่อไปน้ี “เม่ือ
ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ยังเด็ก ท่านฝันร้ายและตื่นขึ้นมา
ร้องไห้  คุณยายกอดท่าน ปลอบท่าน และบอกท่านว่าเรา
ปลอดภัยเพราะพระเยซูคริสต์ทรงดูแลเราอยู่  ท่านกลับไป
นอนอย่างสงบ โดยม่ันใจว่าพระเยซทูรงดแูลเรา”  บอกเดก็ๆ 
ว่าประสบการณ์นี้ช่วยให้ประธานเฟาสท์ได้รับประจักษ์
พยานในพระเยซูคริสต์ (ดู “ประจักษ์พยานที่เติบโต,”  
เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 80)

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่นเกม): ท�าบัตรค�า 10 ใบบอกสิ่งที่
จะช่วยให้บางคนได้รับประจักษ์พยานและอีกสองสาม
ใบบอกสิง่ทีจ่ะไม่ช่วยให้ได้รับประจกัษ์พยาน (ตวัอย่างบตัร
ค�ามีอยู่ที่ sharingtime.lds.org) วางเชือกหรือด้ายยาวที่ผูก
ปม 10 ปมไว้บนพื้น  ขอให้เด็กคนหนึ่งยืนตรงปลายเชือก
และถือป้ายที่เขียนว่า “ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์”   
ให้เด็กอีกคนหนึ่งยืนตรงปลายอีกด้านหนึ่งพร้อมกับป้ายที่
เขยีนว่า “ฉนัได้รบั”  ให้เดก็คนหนึง่เลอืกบตัรค�าหนึง่ใบและ
อ่านออกเสียง ถ้าบัตรนั้นบอกสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รับ
ประจักษ์พยานให้เด็กที่ถือป้าย “ฉันได้รับ” ก้าวไปข้างหน้า
หนึ่งปม แต่ถ้าไม่น�าไปสู่ประจักษ์พยานให้เด็กคนนั้นยืนอยู่
กับที่ ท�าซ�้าจนกว่าเด็กจะไปถึงปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง  ให้
ทุกคนพูดว่า “ฉันได้รับประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์”  
อธิบายว่าประจักษ์พยานของเราไม่มีวันหยุดเติบโต  เมื่อเรา
ยังคงท�าตามพระเยซูคริสต์และท�าการเลือกที่ถูกต้องตลอด
ชีวิตเรา ประจักษ์พยานของเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

สัปดาห์ 2: โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ฉันสามารถกลับใจและ 
ได้รับการให้อภัยบาป

ระบหุลกัค�าสอน (สนทนาพระคมัภร์ี): ให้ดภูาพพระเยซคูรสิต์
ในเกทเสมนี และทบทวนเรื่องการชดใช้พอ
สงัเขป (ดู ลกูา 22:39–44)  เชิญเดก็บางคนอ่าน
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 19:16 และขอให้
เด็กคนอื่นๆ ฟังว่าพวกเขาต้องท�าอะไรจึงจะได้
รับพรของการชดใช้

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องราวพระคัมภีร์):  

เล่าเรื่องแอลมาผู้บุตรและเชิญชวนเด็กๆ ให้

ท�าท่าประกอบเรื่องพร้อมกับท่าน  ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ “แอลมาผู้บุตรเลือกท�าส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 

(ท�าหน้าโหด) เขากับเพื่อนๆ พยายามท�าลาย

ศาสนจกัร  วนัหนึง่เทพมาห้ามพวกเขา  แอลมา

กลัว (ท�าท่ากลัว)  เขากลัวมากจนล้มลงราวกับ

ว่าตายแล้ว (ท�าท่าตาย) เขารู้สึกเสียใจมาก 

เพราะบาปของเขาจนขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว

ไม่ได้เป็นเวลาสามวัน (อยู่นิ่งๆ)  ในที่สุด เขา

จ�าได้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคา หรือทรง

ชดใช้บาปของเขาแล้ว  เม่ือนึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงท�า เขา

เพลง: “ฉันเฝ้าพิศวง”
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 89)

มีนาคม

การแสดงบทบาทสมมติเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
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ฉนัได้รบั

ประจกัษ์พยานใน

พระเยซูครสิต์

คลิกที่นี่ส�าหรับบัตรค�า



เกร็ดน่ารู้:  พิจารณาข้อ 

จำากัดเรื่องเวลาเมื่อท่าน

วางแผนช่วงเวลาของการ

แบ่งปัน  ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรมในสัปดาห์ 3 ขอให้ 

ผู้พูดรับเชิญแต่ละคนใช้เวลา

ประมาณสองนาที  ท่านอาจ

ต้องการเชิญผู้พูดน้อยลงเพื่อ

ให้แต่ละคนมีเวลามากขึ้น

รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง (กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ)  แอลมา

กลบัใจและกลายเป็นศาสดาพยากรณ์ทีย่ิง่ใหญ่ เขาสอนผูค้น

เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์” (ดู แอลมา 36)

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (สนทนา): สนทนาหลกัธรรมของ
การกลับใจต่อไปนีพ้อสงัเขป (1) ส�านกึว่าฉนัท�าผิด (2) รู้สกึ
เสียใจเพราะท�าบาป (3) สารภาพต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
(4) แก้ไขความผิด และ (5) ไม่ท�าอีก

สัปดาห์ 3: พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ และฉันจะฟื้นคืนชีวิตเช่นกัน

ระบหุลกัคำาสอน (ร้องเพลง): ร้องเพลง “พระเยซทูรงฟ้ืนขึน้
จริงไหม?” (พด, 45)  หรอื “พระเยซทูรงฟ้ืน” (พด, 44)  ขอ
ให้เด็กคนหนึ่งอธิบายว่าเพลงนี้สอนอะไร บอกเด็กๆ ว่า
เพราะพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ เราทุกคนจึงฟื้นคืน
ชวีติเช่นกนั  ชพูระคมัภร์ีและอธิบายว่าเรารู้ว่าพระคริสต์ฟ้ืน
คืนพระชนม์เพราะเราอ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์  อธิบายว่า
ถึงแม้เราไม่เคยเห็นพระคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนม์ แต่คนอื่น
เห็น และพวกเขาบอกเราว่าพวกเขารู้อะไรบ้าง

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูดรับเชิญ): ขอให้สมาชิกผู้ใหญ่
สามสีค่นในวอร์ดของท่านมาเข้าร่วมช่วงเวลาของการแบ่ง
ปันและแสดงเป็นพยานคนหนึ่งในพยานเหล่านี้ที่เห็นพระ
คริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์: มารีย์ชาวมักดาลา (ดู ยอห์น 20:1–
18) โธมัส (ดู ยอห์น 20:19–29) ชายหรือหญิงชาวนีไฟ (ดู 3 
นีไฟ 11:1–17; 17) และโจเซฟ สมธิ (ด ูโจเซฟ สมธิ—ประวตัิ 
1:11, 14–17; ดู คพ. 76:22–24 ด้วย)  ขอให้สมาชกิวอร์ดเล่า
เร่ืองราวพระคัมภีร์และแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

สัปดาห์ 4: ฉันสามารถแสดงความเคารพพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีความคารวะ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูภาพ): ให้ดูภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
เช่น สวนเกทเสมนี อุโมงค์ฝังพระเยซู ป่าศักดิ์สิทธิ์ พระ
วิหาร และอาคารประชุม  ถามขณะให้ดูภาพแต่ละภาพว่า 
“เหตุใดสถานที่แห่งนี้จึงศักดิส์ิทธิ์หรือพิเศษ  ท่านจะวางตัว
อย่างไรถ้าอยู่ท่ีนั่น”  สนทนาว่าความคารวะคืออะไรและ
การกระท�าด้วยความคารวะแสดงให้เห็นอย่างไรว่าเรารัก
และเคารพพระผูช่้วยให้รอด  อธบิายว่าเมือ่เรามคีวามคารวะ 
เราจะรู้สึกใกล้ชิดพระองค์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (นึกถึงตัวอย่าง): เขียนค�าว่า 
“คารวะ” และ “ไม่คารวะ” บนกระดาน  แบ่งเด็กออกเป็น
หลายๆ กลุม่  แจกกระดาษแผ่นเลก็ให้กลุม่ละสองสามแผ่น 
ขอให้พวกเขาเขียนบางอย่างที่แสดงความคารวะและบาง
อย่างที่ไม่แสดงความคารวะที่โบสถ์ลงในกระดาษแต่ละ
แผ่น  ให้แต่ละกลุ่มอ่านกระดาษของตนเองทีละแผ่น ขอให้
เดก็กอดอกถ้าเป็นตวัอย่างทีแ่สดงความคารวะหรือกระดิก
น้ิวถ้าไม่แสดงความคารวะ  จากนั้นขอให้สมาชิกคนหนึ่ง
ของกลุ่มติดกระดาษไว้ใต้หัวข้อที่ถูกต้องบนกระดาน

เกม: เกมที่เหมาะสมใน

ปฐมวัยช่วยรักษาบรรยากาศ

ของความคารวะ  เกมให้ความ

หลากหลายแก่บทเรียนและ 

ให้เด็กได้ปฏิบัติสัมพันธ์กัน 

ทั้งยังเสริมหลักธรรมพระ

กิตติคุณที่กำาลังสอนในวิธ ี

ที่สนุก
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ครอบครัวเป็นศูนย์กล�งในแผน 
ของพระผู้เป็นเจ้�
“การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า … ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเพื่อ
จุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

ระบุหลักคำาสอน (หาคำาที่หายไป): ก่อนปฐมวัยเริ่ม ให้ติดค�า
ว่า “ครอบครัว” และ “ศูนย์กลาง” ไว้ใต้เก้าอี้สองตัว  เขียน
บนกระดานดังนี้: “_____________ เป็น ___________ ใน
แผนของพระผู้เป็นเจ้า”  เชื้อเชิญเด็กๆ ให้หาค�าที่หายไปใต้
เก้าอี้ของพวกเขา  เชิญคนที่หาเจอมาเติมค�านั้นลงในช่อง
ว่างที่ถูกต้องบนกระดาน  ขอให้เด็กทุกคนพูดประโยคนี้
พร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเร่ืองครอบครัวและร้องเพลง): 
อธิบายว่า ศูนย์กลาง หมายถึง “ส่วนจ�าเป็น”  ขอให้เด็กๆ  
ชูนิ้วเท่ากับจ�านวนสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และ
สนทนาว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างไร  ร้อง
เพลง “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” (พด, 98) 

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (วาดรปู): ขอให้เดก็วาดรปูวงกลม
วงใหญ่ และวาดรปูครอบครวัของพวกเขาไว้กลางวง  ให้เดก็
น�ารูปกลับไปสอนครอบครัวที่บ ้านว่าครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

สัปดาห์ 2: บิดามารดามีความรับผิดชอบ
สำาคัญในครอบครัว

ระบหุลกัคำาสอน (ร้องเพลง): ขอให้เดก็นกึถงึเพลงปฐมวยัที่
พวกเขาชื่นชอบ  บอกพวกเขาว่าเมื่อท่านนับถึงสามให้ทุก
คนยืนร้องเพลงของตนพร้อมกัน  นับถึงสามและให้พวก
เขาร้องเพลง  หยดุการร้องเพลงและให้ผูน้�าเพลงน�าพวกเขา
ให้ร้องเพลงเดียวกนั  ชีใ้ห้เหน็ว่าถ้าไม่มีผูน้�าเพลงพวกเขาจะ
สบัสน  อธบิายว่าเราจะมคีวามสบัสนในบ้านเช่นกันถ้าพระ-
บิดาบนสวรรค์ไม่ประทานความรับผิดชอบส�าคัญให้บิดา
มารดาน�าครอบครัว

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องบทบาทของบิดามารดา): 
เชญิเด็กผูช้ายสองคนและเด็กผูห้ญงิสองคนออกมาข้างหน้า  
แจกอปุกรณ์ทีใ่ช้แสดงเป็นสมาชกิครอบครวัให้คนละหนึง่
ชิ้น (พ่อ แม่ ลูกชาย และลูกสาว)  ยืนข้าง “พ่อ” อธิบายว่า
ความรับผิดชอบของพ่อคือเป็นปิตุขอบครอบครัว ดูแล 
จดัหา และคุม้ครองครอบครวั  ขอให้เดก็ยกตวัอย่างสิง่ทีพ่่อ
ท�าเพื่อให้บรรลุบทบาทเหล่าน้ี และขอให้ “พ่อ” ท�าท่า
ประกอบสิ่งที่เด็กๆ พูดถึง  ยืนข้าง “แม่” อธิบายว่าความรับ
ผิดชอบของแม่คือดูแลและอบรมสั่งสอนครอบครัว  ขอให้
เด็กยกตัวอย่างสิ่งที่แม่ท�าเพื่อให้บรรลุบทบาทเหล่านี้ และ

เพลง: “ครอบครัวมาจาก
พระผู้เป็นเจ้า”
(หน้า 28–29 ในโครงร่างนี้)

เกร็ดน่ารู้: ขณะที่ท่านสอน

เรื่องครอบครัว  จงละเอียด

อ่อนต่อสถานการณ์ครอบครัว

ของเด็กในปฐมวัยของท่าน  

กระตุ้นเด็กทุกคนให้ดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีค่าควรและเตรียม

พร้อมเพื่อพวกเขาจะสามารถ

มีครอบครัวนิรันดร์ของ

ตนเองในวันหน้า

เมษายน

การใช้เด็กในการสาธิตด้วย 
ทัศนอุปกรณ์จะดึงความสนใจของเด็ก 

และเตรียมพวกเขาให้เรียนรู้
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แสดงความรัก: เพื่อแสดง

ความรักของท่านต่อคนที่ท่าน

สอน จงกล่าวคำาชมที่จริงใจ

และเจาะจงสิ่งที่เด็กทำา  

ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะพูดว่า 

“ขอบคุณที่เล่าเรื่องครอบครัว

ของหนูให้พวกเราฟัง” แทนที่

จะกล่าวคำาชมโดยรวมเช่น 

“ทำาดีมาก” หรือ “ขอบคุณ”

ขอให้ “แม่” ท�าท่าประกอบสิ่งที่เด็กๆ พูดถึง  บอกเด็กว่า
ทั้งพ่อและแม่มีความรับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างที่ดี
และสอนพระกติตคิณุ  แจกสิง่ทีบ่ดิามารดาสามารถใช้สอน
ครอบครัวให้ชั้นเรียนแต่ละชั้น (ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์ 

คู่มือการสังสรรค์ในครอบครัว หรือภาพครอบครัวรับ
ประทานอาหาร สวดอ้อนวอน หรือท�างานด้วยกัน)  เชิญ
เด็กคนหน่ึงในแต่ละชั้นบอกว่าบิดามารดาจะใช้ของส่ิงน้ี
ช่วยครอบครัวของพวกเขาได้อย่างไร

สัปดาห์ 3: ลูกๆ มีความรับผิดชอบในการเชื่อฟังบิดามารดา

ระบุหลักคำาสอน (อ่านพระคัมภีร์): ก่อนปฐมวัย ให้ซ่อน
กระดาษทีเ่ขยีนว่า  เอเฟซสั 6:1  ขอให้เด็กคนหนึง่ลกุขึน้ยนื 
และบอกทางให้เด็กไปหากระดาษที่ซ่อนไว้   ตัวอย่างเช่น 
ท่านอาจจะพดูว่า “ก้าวยาวๆ สามก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปทาง
ซ้ายหกก้าว”  เมื่อเด็กคนนั้นพบกระดาษแล้ว ให้เด็กทุกคน
หาข้อนั้นในพระคัมภีร์ของตน และขอให้เด็กคนหนึ่งอ่าน

ออกเสียง  อธิบายว่า “ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” หมายถึง “ใน
การท�าสิ่งถูกต้อง”

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องราวพระคัมภีร์):  เล่าเร่ือง
ลีไฮส่งบุตรชายไปเอาแผ่นจารึกทองเหลือง (ดู 1 นีไฟ 3–4) 
ทบทวนเรื่องนี้โดยถามค�าถามเช่น “ใครเป็นลูก ใครเป็นพ่อ
แม่ พ่อแม่ก�าลังขออะไร ท�าตามค�าขอน้ันง่ายหรือไม่ เกิด
อะไรขึ้นเมื่อลูกเชื่อฟังพ่อแม่”

สัปดาห์ 4: ฉันแสดงความรักต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวของฉันได้

ส่งเสรมิความเข้าใจ (เล่นเกมทายคำาและรอ้งเพลง): แจกค�าไข
เกีย่วกบัสมาชกิครอบครวัต่อไปนี ้และขอให้เดก็ๆ แตะจมกู
ของตนเมื่อพวกเขารู้ว่าท่านก�าลังพูดถึงใคร: พ่อ แม่ พี่ชาย 
น้องชาย พี่สาว น้องสาว ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกพี่ลูก
น้อง  ตัวอย่างเช่น ค�าไขเกี่ยวกับป้าอาจเป็นว่า “ฉันเป็นเด็ก
ผูห้ญิง โตมากบัพ่อของหน ูและเป็นแม่ของลกูพีล่กูน้องของ
หนู” เมื่อเด็กทายถูกแล้ว ให้แจกอุปกรณ์ที่ใช้แสดงเป็นคน
นั้นแก่เด็กคนหนึ่ง และเชิญเด็กออกมาหน้าชั้น  อธิบายว่า
ครอบครวัอาจจะมีหรอืไม่มสีมาชิกครอบครวัครบตามนี ้ถงึ
แม้แต่ละครอบครวัต่างกัน แต่ทุกครอบครัวมีส่ิงหน่ึงเหมือ
นกนันัน่คอื—ความรกั  ร้องเพลง “ครอบครวัทีแ่สนสขุสนัต์” 
(พด, 104)

ส่งเสริมการประยกุต์ใช้ (สนทนาเรือ่งครอบครวั): ให้เดก็คน
หนึ่งถือรูปบ้าน เชิญเด็กสองสามคนบอกชื่อสมาชิก
ครอบครัวที่อยู่ในบ้านของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาแสดง
ความรกัต่อคนเหล่านัน้  เชญิเดก็คนทีส่องมายนืใกล้คนแรก
และถือรูปบ้านอีกรูปหนึ่ง  ถามว่า “ใครมีครอบครัวอาศัย
อยูใ่กล้ๆ บ้าง หนูแสดงความรักต่อพวกเขาอย่างไร” สุดท้าย 
ให้เดก็คนทีส่ามถอืรปูบ้านและยนืห่างจากสองคนนัน้  ถาม
ว่า “คนในครอบครวัของใครบ้างทีอ่ยูไ่กล” สนทนาวธิทีีเ่ดก็

สามารถแสดงความรักต่อสมาชิกครอบครัวเหล่านั้น  
กระตุ้นเด็กให้เลือกวิธีหนึ่งเพื่อแสดงความรักต่อสมาชิก
ครอบครัวในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถึง
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ครอบครัวได้รับพรเมื่อพวกเข�ทำ�ต�ม
ศ�สด�พย�กรณ์

“ระลึกถึงถ้อยคำาที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน” (2 เปโตร 3:2)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต์ ใช้ 
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราผ่านศาสดาพยากรณ์

ระบหุลกัคำาสอน (กระซิบข่าวสาร):  กระซบิบอกเดก็คนหนึง่
ว่า “พระผู้เป็นเจ้าตรสักับเราผ่านศาสดาพยากรณ์”  ขอให้เขา
กระซิบบอกเด็กอีกคนหนึ่ง และท�าต่อไปจนกระทั่งเด็กทุก
คนได้ฟังข่าวสาร  (ในปฐมวัยที่มีเด็กจ�านวนมาก ท่านอาจ
ท�ากจิกรรมนีเ้ป็นกลุม่เลก็) ขอให้เดก็คนสดุท้ายยืนและทวน
ข่าวสารออกเสียง ชี้ให้เห็นว่าเช่นเดียวกับเด็กถ่ายทอด
ข่าวสารถึงกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้ศาสดาพยากรณ์พูด 
(หรือให้ข่าวสาร) แทนพระองค์

ส่งเสรมิความเข้าใจ (อา่นพระคมัภีร์และสอนผูอ้ืน่):  ใหเ้ด็กดู
ภาพของโนอาห์  แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม  แจกพระคัมภีร์
อ้างองิต่อไปนีใ้ห้กลุม่ละหนึง่ช่วงพระคมัภร์ี: โมเสส 8:20–26; 

ปฐมกาล 6:13–17; ปฐม-
กาล 6:18–22; ปฐมกาล 
7:7–12 ขอให้แต่ละกลุ่ม
อ่านข้อที่ก�าหนดแล้ว
ผลัดกันบอกส่ิงท่ีเรียนรู้
กับเด็กคนอื่นๆ ถาม 
เด็กว่าพวกเขาคดิว่าเกิด
อะไรขึ้นกับคนท่ีท�า
ตามข่าวสารของโนอาห์และกบัคนทีไ่ม่ท�าตาม (ดู ปฐมกาล 
7:23)   เป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ ถ้าเราท�าตามเราจะปลอดภัย

สัปดาห์ 2: ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เป็นแบบอย่างต่อครอบครัวฉัน

ระบุหลักคำาสอน (ทำาตามแบบอย่าง): ปรบมือเป็นจังหวะ
ง่ายๆ และชวนเด็กปรบมือตามท่าน  สนทนาว่าแบบอย่าง
คืออะไร  อธิบายว่าศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เป็นแบบ
อย่างให้เราท�าตาม

ส่งเสรมิความเข้าใจและการประยกุต์ใช้ (อ่านพระคมัภร์ี): 

แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ  แจกบัตรค�าต่อไปน้ีให้ผู้ใหญ่ใน
แต่ละกลุ่มคนละหนึ่งใบ ขอให้พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ท่ี
เขียนไว้ในบัตรค�าให้เด็กในกลุ่มฟัง

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา: คพ. 84:27–28 (รับบัพติศมา)

แอลมาผู้บุตร: โมไซยาห์ 27:23–24 (กลับใจ)

โยชูวา: โยชูวา 24:15 (รับใช้พระเจ้า)

กษัตริย์เบ็นจามิน: โมไซยาห์ 2:17–18 (รับใช้ผู้อื่น)

ลีไฮ: 1 นีไฟ 1:5  (สวดอ้อนวอน)

นีไฟ: 1 นีไฟ 3:7 (รักษาพระบัญญัติ)

พี่ชายของเจเร็ด: อีเธอร์ 3:9 (มีศรัทธา)

ขอให้เด็กฟังสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ท�าเป็นแบบอย่าง ขอให้
แต่ละกลุ่มแต่งเพลงข้อหน่ึงเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ของ
พวกเขาเพื่อร้องตามท�านองเพลง “ท�าตามศาสดา” (พด, 
58–59) เชิญชวนพวกเขาให้แบ่งปันเพลงข้อนั้นกับเด็กคน
อื่นๆ

สัปดาห์ 3: ครอบครัวของฉันจะได้รับพรเมื่อเราทำาตามศาสดาพยากรณ์

ระบุหลักคำาสอน (เดินตามคำาบอก): เตรียมบัตรค�าที่เขียนว่า 
“ครอบครวัของฉนัจะได้รบัพรเมือ่เราท�าตามศาสดาพยากรณ์” 
และซ่อนไว้ในห้องก่อนปฐมวัยเริ่ม  เชิญเด็กคนหนึ่งเดิน
ตามค�าบอกของท่านไปหาบัตรค�า  อธิบายว่าเช่นเดียวกับ
เด็กคนนั้นเดินตามค�าบอกของท่าน ครอบครัวเราเดินตาม
ค�าบอกของศาสดาพยากรณ์ได้เช่นกัน  ขอให้เด็กอ่านบัตร
ค�าใบนั้นพร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังผู้พูด): ติดต่อครอบครัวสองสาม
ครอบครัวล่วงหน้าและเชิญพวกเขามาปฐมวัยเพื่อแบ่งปัน
ว่าการเชือ่ฟังศาสดาพยากรณ์เป็นพรแก่ครอบครวัของพวก
เขาอย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลงและสนทนา): ให้ดูรูป
ศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันและอธิบายว่าทุกวันนี้ศาสดา
พยากรณ์น�าเราและเราจะได้รบัพรเมือ่เราฟังและท�าตามท่าน 
ร้องเพลง “ฉนัเชือ่ฟังเรว็พลนั” (พด, 71) โดยเปลีย่นบรรทดั

ทวนหลักคำาสอน:  เดือนนี้

เด็กจะเรียนรู้ตัวอย่างหลักคำา

สอนหลายตัวอย่างในพระ-

คัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่า

ครอบครัวได้รับพรเมื่อ 

พวกเขาทำาตามศาสดา

พยากรณ์  ท่านอาจเชิญชวน

เด็กๆ ให้พูดหลักคำาสอน 

ทุกสัปดาห์

เพลง: เพลงที่ท่านเลือก 
จาก หนังสอืเพลงสำาหรบัเดก็ 
เพลงสวด  หรือนิตยสาร
ศาสนจักร
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พฤษภาคม

การให้เด็กมีส่วนร่วม 
จะเปิดโอกาสให้พวกเขา 

มีบทบาทแข็งขันใน
ประสบการณ์การเรียนรู้



แสดงความรัก: “เมื่อเรา

แสดงความรักต่อคนที่เรา

สอน เขาจะรับพระวิญญาณ

ง่ายขึ้น” (มกรส, 31)  ท่าน 

จะรักเด็กได้มากขึ้นเมื่อท่าน

สวดอ้อนวอนให้พวกเขา

แต่ละคน รู้จักความสนใจ 

และข้อกังวลของพวกเขา 

เรียกชื่อพวกเขา และตั้งใจ 

ฟังพวกเขา

แรกเป็น “เมือ่ศาสดาบอกฉนั”  ระบคุ�าชีแ้นะและค�าแนะน�า
ท่ีศาสดาพยากรณ์ให้ในการประชมุใหญ่สามญัครัง้ล่าสดุ  ขอ

ให้เดก็บางคนแบ่งปันว่าการท�าตามค�าแนะน�านีจ้ะเป็นพรแก่
ครอบครัวของพวกเขาอย่างไร

สัปดาห์ 4: ศาสดาพยากรณ์พูดกับเราที่การประชุมใหญ่สามัญ

ระบุหลักคำาสอน (ดูภาพ):  ขอให้เด็กยืนถ้าพวกเขารู้ว่าใคร
น�าศาสนจักร  ให้ดูภาพศาสดาพยากรณ์และถามว่าท่านชื่อ
อะไร  อธบิายว่าพระผูเ้ป็นเจ้าตรสักับเราผ่านท่าน  ให้ดภูาพ
ศนูย์การประชมุใหญ่  บอกเดก็ว่าในระหว่างการประชมุใหญ่
สามัญศาสดาพยากรณ์พูดกับเราจากอาคารหลังนี้

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องราวพระคัมภีร์): บอกเด็ก
ว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับผู ้คนของพระองค์ผ่านศาสดา
พยากรณ์เสมอ  ให้ดูภาพกษัตริย์เบ็นจามินและเล่าเรื่องจาก
โมไซยาห์ 2:1–8  เชิญชวนเด็กๆ ให้แสดงบทตามเรื่องเล่า  
บอกเด็กว่ากษัตริย์เบ็นจามินพูดจากหอสูงและเขาให้จดค�า 
 
 

พูดของเขาไว้เพื่อทุกคนจะได้อ่าน  ขอให้เด็กเปรียบเทียบ
เรือ่งราวของกษตัรย์ิเบน็จามนิกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ ณ การประชมุ
ใหญ่สามัญในปัจจุบัน

การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายสำาหรับการแสดงแบบง่ายๆ สามารถ 
ยกระดับบทเรียนปฐมวัยและดึงความสนใจของเด็กๆ
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ศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิตและง�นพระวิห�ร
เป็นพรแก่ครอบครัวของฉัน

“สิ่งใดๆ ที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์” (มัทธิว 18:18)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สปัดาห์ 1: ศาสนพิธฐีานะปโุรหติเป็นพรและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครวัของฉัน

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง):  ขอให้เด็กๆ ฟังบางสิ่งที่เป็น
พรแก่ครอบครัวของพวกเขาขณะท่านร้องเพลง “รักได้เอ่ย
ที่นี่” ข้อสอง (พด 102–103) พร้อมกัน  อธิบายว่าศาสนพิธี
ฐานะปโุรหติสามารถเป็นพรและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้
ทกุครอบครวั

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนารูปภาพ):  แบ่งเด็กออกเป็น
กลุ่มๆ และแจกภาพศาสนพิธีฐานะปุโรหิตให้กลุ่มละหนึ่ง
ภาพ  ขอให้แต่ละกลุม่คดิค�าไขท่ีจะช่วยคนอืน่ทายศาสนพธิี
ในภาพของพวกเขา (ตวัอย่างเช่น “ศาสนพธินีีเ้กดิขึน้ทกุวนั
อาทิตย์ที่โบสถ์”)  เชิญแต่ละกลุ่มบอกค�าไขและให้เด็กคน
อืน่ๆ ทายว่าพวกเขาก�าลงัพดูถงึศาสนพธิอีะไร  หลงัจากทาย
ถูกให้สนทนาว่าศาสนพิธีนั้นๆ เป็นพรแก่เราอย่างไร และ
ติดภาพไว้บนกระดาน

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (เล่าประสบการณ์):  เชิญชวนเดก็ๆ 
ให้พูดคุยกับครอบครัวที่บ้านว่าศาสนพิธีฐานะปุโรหิตเป็น
พรและเสริมสร้างชีวิตพวกเขาเมื่อใด

สัปดาห์ 2: พระวิหารทำาให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

ระบุหลักคำาสอน (ร้องเพลง):  ให้เด็กดูภาพพระวิหารใกล้
บ้านท่านที่สุด  เชิญชวนพวกเขาให้ร้องเพลง “ฉันชอบมอง
ดูพระวิหาร” ข้อแรก (พด, 99)  ชี้ให้เห็นวลี “ฉันต้องการ
ไปที่นั่น” และขอให้เดก็ฟังว่าเหตุใดสมาชิกศาสนจักรจงึไป
พระวิหารขณะพวกเขาร้องเพลงข้อสองพร้อมกัน  สนทนา
ค�าตอบของพวกเขาและเน้นว่าศาสนพิธีพระวิหารท�าให้
ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (วาดรูป): แจกกระดาษท่ีมีภาพ
วาดง่ายๆ ของพระวิหารให้เด็กคนละแผ่น (มีอยู่ที่ sharing-
time.lds.org)  เชิญชวนเด็กๆ ให้วาดรูปสมาชิกครอบครัว
จับมือกันใกล้พระวิหาร  กระตุ้นพวกเขาให้น�าภาพนี้ไปให้
ครอบครัวดูที่บ้าน

เพลง: เพลงที่ท่านเลือก 
จาก หนังสอืเพลงสำาหรับเดก็ 
เพลงสวด หรือนิตยสาร
ศาสนจักร

สอนผู้อื่น: เมื่อเด็กแบ่งปัน 

สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในปฐมวัย

กับคนอื่นๆ นั่นจะเพิ่มพลัง

ความเข้าใจและประจักษ์

พยานของพวกเขาในหลักคำา

สอน  เดือนนี้ครูจะกระตุ้น

พวกเขาให้แบ่งปันที่บ้านว่า

พวกเขาเรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งนี้

จะให้พวกเขามีโอกาสสนทนา

พระกิตติคุณที่บ้านและเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้

ครอบครัว

การให้เด็กวาดสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จะเสริม 
ความเข้าใจของพวกเขาในหลักคำาสอน
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มิถุนายน

คลิกที่นี่สำาหรับภาพวาดพระวิหาร



เพลง: เมื่อร้องเพลงใหม่ 

กับเด็ก จงร้องหนึ่งวลีให้เด็ก

ฟังและให้พวกเขาร้องกลับ   

ทำาแบบนี้ทุกวลี

สัปดาห์ 3: ฉนัเตรยีมตวัได้ตัง้แต่ตอนนีเ้พ่ือให้มค่ีาควรเข้าพระวหิาร

ระบหุลกัคำาสอน (ร้องเพลง):  ขอให้เดก็ฟังว่าหน้าทีศั่กดิสิ์ทธ์ิ 
คืออะไรขณะพวกเขาร้องเพลง “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” 
ข้อหนึ่ง (พด, 99)  บอกเด็กว่าพวกเขาสามารถเตรียมตัวได้
ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเข้าพระวิหารเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องความมีค่าควร): ให้ดูภาพ
พระวิหาร  อธบิายว่าเพราะพระวหิารเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์ 
เฉพาะผู้มีค่าควรเท่านั้นจึงจะเข้าได้  บอกเด็กว่าการด�าเนิน

ชีวิตตามมาตรฐานใน เพื่อความเข้ม
แข็งของเยาวชน จะเตรียมเราให้มีค่า
ควร  เขียนมาตรฐานบางอย่างในบัตร
ค�าแต่ละใบ  แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ 
และแจกบัตรค�าให้กลุ ่มละใบ ให้
แต่ละกลุ่มยืนอธิบายว่าการด�าเนิน
ชีวิตตามมาตรฐานนั้นจะเตรียมพวก
เขาให้มีค่าควรเข้าพระวิหารอย่างไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม):  วาดรูปปาก ตา หู มือ 
และเท้าไว้ในแผ่นกระดาษแยกกัน (ภาพวาดตัวอย่างมีอยู่ที่ 
sharingtime.lds.org)  ขณะผู้เล่นเปียโนบรรเลงเพลง “ฉัน
ชอบมองดูพระวหิาร” ให้เด็กส่งภาพวาดไปรอบๆ  เมือ่เพลง

หยุด ขอให้เด็กท่ีถือภาพวาดบอกส่ิงหน่ึงท่ีพวกเขาท�ากับ
ร่างกายส่วนนั้นได้เพื่อเตรียมไปพระวิหาร (ตัวอย่างเช่น 
พวกเขาสามารถใช้ปากสวดอ้อนวอน พูดจานุ่มนวล และ
บอกความจริง)  ท�าซ�้าเท่าที่เวลาเอื้ออ�านวย

สัปดาห์ 4: งานประวัติครอบครัวเชื่อมโยงฉันกับบรรพชน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลงและฟังเร่ืองเล่า): เล่าเรื่องต่อ
ไปนี ้ “ครอบครวัหนึง่ชอบดนตรแีละการร้องเพลง  พวกเขา
เรียนรู้จากประวัติครอบครัวว่าบรรพชนของพวกเขา แมรีย์ 
โจนส์และพ่อแม่ของเธอ รกัดนตรแีละการร้องเพลงเช่นกนั  
ครอบครัวโจนส์รักศาสนจักรด้วย  พวกเขารับบัพติศมาใน
เวลส์และตัดสินใจย้ายมายูทาห์  พ่อแม่ของแมรีย์เสียชีวิต
ระหว่างการเดนิทาง และถึงแม้เธอจะยงัเป็นเดก็เลก็ แต่แมรย์ี 
ยังคงเดินข้ามทุ่งราบ แบกลังไม้
บรรจุหนังสือเพลงสวดของ
ศาสนจักรที่พ่อของเธอเขียนไป
ด้วย  ต่อมาแมรีย์สอนลูกๆ ให้รัก
การร้องเพลง  ปัจจุบันลูกของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลนเธอชอบร้องเพลง  เดก็ๆ เหล่านัน้ผกูพนักบัแมรย์ีและ
รู้ว่าเธอได้ส่งต่อความรักที่เธอมีให้ศาสนจักรและการร้อง
เพลงมายังพวกเขา

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ระบายสี): แจกกระดาษให้เด็ก
คนละสองแผ่น แผ่นหน่ึงเขียนว่า “ฉัน” อีกแผ่นเขียนว่า 

“บรรพชนของฉัน”  ขอให้พวกเขาวาดรูปตนเองบนกระดาษ
ที่เขียนว่า “ฉัน”  จากนั้นเชิญ
ชวนพวกเขาให้ขอพ่อแม่ที่บ้าน
เล่าเรื่องบรรพชนคนหนึ่งให้
พวกเขาฟังเพ่ือจะวาดรูปบรรพชน 
คนนั้นลงในกระดาษอีกแผ่นได้
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เร�เป็นสม�ชิกของศ�สนจักร 
ผ่�นบัพติศม�และก�รยืนยัน

“ถ้าใครไม่ได้เกิดจากนำ้าและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู

ระบุหลักคำาสอน (ดูภาพ): ให้ดูภาพศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธและขอให้เด็กแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับท่าน  
อธิบายว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูผ่าน
โจเซฟ สมิธ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์): อธิบายว่าเมื่อ

พระเยซูคริสต์ประทับบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงจัดตั้ง

ศาสนจกัรพร้อมด้วยผูน้�าฐานะปโุรหติและหลักค�าสอนท่ีแท้

จริง  ขอให้เด็กบอกค�าสอนบางอย่างและต�าแหน่งผู้น�าใน

ศาสนจักร  แต่ละครั้งที่ตอบให้พวกเขาวางบล็อกไว้บนโต๊ะ

เพ่ือสร้างตึก  เมื่อตึกสมบูรณ์แล้ว ให้อธิบายว่าตึกน้ีแทน

ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์  ให้ดภูาพการตรงึกางเขนและ

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ อธิบายว่าหลังจาก

เหตกุารณ์เหล่านีผู้ค้นเริม่สอนผดิๆ  ล้มตกึขณะท่านอธบิาย

พอสังเขปเรือ่งการละท้ิงความเชือ่  สนทนาเรือ่งการเรียกโจเซฟ 

สมิธให้ฟื้นฟูศาสนจักร ย�้าค�าสอนเดิมและต�าแหน่งผู้น�าท่ี

เด็กกล่าวถึงขณะท่านสร้างตึกขึ้นมาใหม่  แสดงประจักษ์

พยานถึงการฟื้นฟูศาสนจักรผ่านโจเซฟ สมิธ

สัปดาห์ 2: ฉันเป็นสมาชิกของศาสนจักรผ่านบัพติศมาและการยืนยัน

ระบุหลักคำาสอน (ดูภาพ):  สมมติท่านเป็นนักข่าว  บอก
เด็กว่า “ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายข่าวดี!  วันน้ีครูมีข่าวใหญ่
ทีส่ดุมารายงาน—ทกุคนสามารถเป็นสมาชกิศาสนจกัรทีแ่ท้
จรงิของพระเยซคูรสิต์ได้!  นีเ่ป็นหนึง่ในส่ิงส�าคญัทีสุ่ดทีห่นู
สามารถท�าได้ในชวีตินี ้ หนเูป็นสมาชกิศาสนจักรได้โดยผ่าน
บัพติศมา (ให้ดูภาพเด็กกำาลังรับบัพติศมา) และการยืนยัน 
(ให้ดูภาพเด็กกำาลังรับการยืนยัน) ”

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): แบ่งเด็กออกเป็น
กลุ่มๆ และแจกค�าถามต่อไปน้ีพร้อมพระคัมภีร์อ้างอิงให้
กลุ่มละหนึ่งชุดหรือมากกว่านั้น  เชิญชวนพวกเขาให้
จนิตนาการว่าพวกเขาจะพดูอะไรถ้านกัข่าวถามค�าถามเหล่า
นี้  ขอให้พวกเขาหาค�าตอบในพระคัมภีร์

1. เหตใุดฉันจงึต้องรบับัพตศิมา (ด ูยอห์น 3:5; กจิการ 2:38)

2. เมือ่ใดฉันจะมีอายมุากพอจะรบับัพติศมา (ด ูคพ. 68:27)

3. ใครให้บัพติศมาฉันได้ (ดู คพ. 20:73)

4. ฉันควรรับบัพติศมาอย่างไร (ดู คพ. 20:74)

5. บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของอะไร (ดู โรม 6:3–5)

6. ฉันเตรียมรับบัพติศมาอย่างไร (ดู แอลมา 7:15–16; 
19:35)

7. ฉันสัญญาอะไรเมื่อรับบัพติศมา (ดู โมไซยาห์ 18:10)

8. ฉันสัญญาอะไรทุกวันอาทิตย์เมื่อรับศีลระลึกและต่อ
พันธสัญญาบัพติศมาของฉัน (ดู คพ. 20:77)

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (ตอบคำาถาม): ท�าท่าสัมภาษณ์เดก็
บางคน  ขอให้พวกเขารายงานสิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัการจะเป็น
สมาชิกของศาสนจักร

เพลง: “บัพติศมา”
(พด, 54–55)

กรกฎาคม

ถ้าท่านไม่มีสื่อการเรียน 
การสอนที่ต้องใช้กับบทเรียน
ที่ใช้อุปกรณ์ในสัปดาห์ 1 ท่าน

อาจจะใช้เท่าที่ท่านหาได้
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สัปดาห์ 3: พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบโยนและนำาทางฉัน

ระบุหลักคำาสอนและส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังประจักษ์

พยาน): ขอให้เด็กกระซิบ“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 
ปลอบโยนและน�าทางฉัน”  ขอให้ครูคนหนึ่งเล่าสั้นๆ เมื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบโยนและน�าทางเขา

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลง): แจกกระดาษให้เด็ก
คนละหนึง่แผ่น และขอให้พวกเขาเขยีนค�าบางค�าทีน่กึออก
เมือ่พวกเขาตรกึตรองว่าพระวญิญาณบรสิทุธิท์รงปลอบโยน 
และน�าทางเราอย่างไร  เชิญชวนเด็กๆ ให้ฟังค�าที่พวกเขา

เขียนขณะพวกเขาร้องเพลงต่อไปนี้หนึ่งเพลงหรือทั้งสอง

เพลง: “พระวิญญาณบริสุทธิ์” (พด, 56) และ “ให้พระ

วญิญาณทรงน�าทาง” (เพลงสวด, บทเพลงที ่64)  ขอให้พวก

เขาวงกลมค�าที่พวกเขาร้อง  เชิญชวนเด็กๆ ให้แบ่งปันค�าที่

วงไว้ และสนทนาว่าแต่ละค�าหมายความว่าอย่างไร  ท่านอาจ

เชิญให้เด็กแบ่งปันค�าที่ไม่ได้วงไว้ด้วย  ขอให้เด็กสองสาม

คนเล่าถึงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบโยนหรือ 

น�าทางพวกเขา

สัปดาห์ 4: ฉันรู้ความจริงได้โดยผ่านอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ระบุหลักคำาสอน (แยกแยะความจริงจากความผิดพลาด): เขียน
ข้อความบางอย่างที่จริงแท้แน่นอนและบางอย่างที่เห็นชัด
ว่าไม่ถูกต้องลงในกระดาษแต่ละแผ่นแยกกัน (เช่น “ดวง
อาทิตย์อุ่น” “น�้าแข็งร้อน” “ดวงดาวส่องแสงตอนกลางคืน” 
และ “ไฟเยน็”)  เชญิเด็กคนหน่ึงเลอืกหน่ึงข้อความแล้วอ่าน
ออกเสียงและขอให้เด็กยืนถ้าข้อความนั้นจริงและนั่งถ้าไม่
จริง  ถาม “หนูรู้ได้อย่างไร” ท�าซ�้ากับกระดาษแต่ละแผ่น  
อธิบายว่าอีกวิธีหนึ่งท่ีเราสามารถรู้ว่าบางอย่างจริงคือโดย
ผ่านอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  อ่าน โมโรไน 10:5

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): อธิบายว่าโดยผ่าน
อ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถรู้ความจริง เรา

อาจได้ยินเสียงของพระวิญญาณหรือเราอาจรู้สึกว่าพระองค์

ตรัสในความคิดหรือในใจเรา   ติดภาพศีรษะ (สมอง) หัวใจ 

และหู (ภาพตัวอย่างมีอยู่ที่ sharingtime.lds.org)  แบ่งเด็ก

ออกเป็นสี่กลุ่ม และเชิญชวนแต่ละกลุ่มให้อ่านออกเสียง

พระคมัภร์ีต่อไปนีเ้ป็นกลุม่ๆ ละหนึง่ข้อ (ด ู“การอ่านพร้อม

กัน,” มกรส, 163): คพ. 11:13, ฮีลามัน 5:45, คพ. 8:2, ฮีลา

มัน 5:46–47  ขณะที่แต่ละกลุ่มอ่านข้อพระคัมภีร์ของตน 

ขอให้ทกุคนแสดงให้เหน็ว่าพระคัมภีร์ข้อนัน้ตรงกบัภาพใด

โดยเอามอืวางบนศรีษะ เอามอืทาบหวัใจ หรอืจบัหขูองพวก

เขา

พระคัมภีร์: การเรียนความ

จรงิพระกิตตคิณุจากพระคมัภร์ี 

เป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับเด็ก  

ช่วยให้เด็กตั้งใจฟังเมื่อมีคน

อ่านพระคัมภีร์  แม้แต่เด็กเล็ก

ก็สามารถฟังคำาเฉพาะได้หนึ่ง

คำาหรือสองคำาขณะที่ท่านอ่าน

ดนตรี: รวมเพลงปฐมวัย 

ไว้ในการสอนของท่านด้วย  

เพลงจะช่วยให้เด็กจำาสิ่งที ่

ท่านสอน “เราสามารถรู้สึก

และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมาก

โดยผ่านเพลง … หาไม่แล้วเรา

จะเรียนรู้เรื่องทางวิญญาณ

บางอย่างได้ช้ามาก” (บอยด์ 

เค. แพคเกอร์, ใน มกรส, 45)

ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าความรู้สึกสงบและความรักที่พวกเขารู้สึกเมื่อเรียนพระกิตติคุณมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ท่านพึงสร้างบรรยากาศของความคารวะเพื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้
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ก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีง�ม 
จะทำ�ให้ครอบครัวของฉันเข้มแข็ง
“ครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จได้รับการสถาปนาและธำารงไว้ด้วยหลักธรรมแห่งศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ 
การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การทำางาน และกิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม” (“ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก”)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: “จงสวดอ้อนวอนในครอบครัวของเจ้าถึงพระบิดา . . .  เพื่อ [ครอบครัว]  
ของเจ้าจะได้รับพร” (3 นีไฟ 18:21)

ระบหุลกัคำาสอน (ดภูาพและท่องพระคมัภร์ี): ให้ดภูาพพระเยซู
คริสต์ และบอกเด็กๆ ว่าพระองค์ทรงสอนดังน้ี “จงสวด
อ้อนวอนในครอบครัวของเจ้าถึงพระบิดา…เพื่อ [ครอบ-
ครัว] ของเจ้าจะได้รับพร” (3 นีไฟ 18:21)  ทวนพระคัมภีร์
ข้อนีก้บัเดก็สองสามครัง้  ให้ดภูาพครอบครวัสวดอ้อนวอน 
และสนทนาถึงภาพนี้กับเด็กๆ อธิบายว่าในการสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว เราขอบพระทยัพระบดิาบนสวรรค์
ส�าหรบัพรของเราและขอให้พระองค์ทรงช่วยและประทาน
พรครอบครัวเรา

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลงและ

แบ่งปันแนวคดิ): ขอให้เดก็ยนืเป็นวงกลมหนึง่วงหรอืมากกว่า
นั้น  ร้องเพลง “สวดเป็นครอบครัว” (พด, 101)  เชิญชวน
เด็กแต่ละคนให้บอกบางสิ่งที่เขาขอบพระทัยหรือทูลขอ
พระบดิาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวัและ
จากนั้นให้เด็กคล้องแขนกันเป็นวงกลม  เม่ือทุกคนคล้อง
แขนกนัแล้ว ให้เน้นว่าครอบครวัสมคัรสมานสามคัค ีได้รบั

พร และเข้มแข็งผ่านการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว
อย่างไร

สัปดาห์ 2: การสังสรรค์ในครอบครัวเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของฉัน

ระบุหลักคำาสอน(ทวนหลักคำาสอน):  แบ่งปฐมวัยออกเป็น
สามกลุ่ม  เชิญเด็กคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มถืออุปกรณ์การ

แสดงต่อไปนีห้นึง่ชิน้ และขอให้เดก็กลุม่นัน้ยนืและพดูทวน
ข้อความต่อไปนี้พร้อมกัน

ให้เด็กแลกอุปกรณ์การแสดง และท�ากิจกรรมซ�้าจนกว่าทุก
กลุ่มได้พูดครบทุกข้อความ

ส่งเสริมความเข้าใจ (นึกภาพครอบครัวที่เข้มแข็ง): ให้ดูภาพ 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมธิ และอธบิายว่าในปี 1915 ท่านเริม่ 

การสังสรรค์ในครอบครัวและ
สญัญา “พรมากมาย” ส�าหรบัการ
จัดสังสรรค์ในครอบครัวเป็น
ประจ�า  ให้ดภูาพศาสดาพยากรณ์
คนปัจจุบันและอธิบายว่าเกือบ 
100 ปีต่อมา ศาสดาพยากรณ์ของ
เรายงัคงเป็นพยานว่าการสงัสรรค์ 
ในครอบครัวจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเรา  
เชญิเดก็สองสามคนเป็นตวัแทนของสมาชกิครอบครวั และ
ขอให้พวกเขายนืคล้องแขนกัน  ให้เดก็อกีคนพยายามดงึคน
หนึ่งออกจากคนอื่นๆ  อธิบายว่าครอบครัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อ
พวกเขาจัดสังสรรค์ในครอบครัว

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (แสดงบทบาทสมมติการสังสรรค์ใน

ครอบครัว):  เชิญเด็กสองสามคนแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาอยาก
ท�าส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัวของพวกเขา  เขียน
แนวคิดของพวกเขาไว้บนกระดาน กระตุ้นเด็กให้ช่วย
วางแผนและมส่ีวนช่วยการสงัสรรค์ในครอบครวัของตนเอง

เพลง: “เร่งแสวงหา
พระเจ้า”
(พด, 67)

การท่องจำาพระคัมภีร์ 

สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ 

หลักคำาสอนของพระกิตติคุณ  

พระวิญญาณจะทรงช่วยให้

เด็กนึกคำาเหล่านี้ออกในยาม

จำาเป็นตลอดชีวิตพวกเขา

สิงหาคม

การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวในระหว่างปฐมวัย 
จะทำาให้เด็กมีส่วนร่วมและสนใจตลอด  ปรับกิจกรรม 

ตามความต้องการของปฐมวัยของท่าน
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เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้

“การสังสรรค์
ในครอบครัว”

ครอบครัวของฉันเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้



สัปดาห์ 3: การศึกษาพระคัมภีร์ให้พลังทางวิญญาณแก่ฉันและครอบครัว

ระบุหลกัค�าสอน (ตอบค�าถาม): ขอให้เดก็เบ่งกล้ามแขนและ
อวดพละก�าลังทางกายของพวกเขา  ถามว่าพวกเขาจะท�า
อะไรได้บ้างเพือ่ให้ร่างกายแขง็แรงขึน้ ชพูระคมัภร์ีของท่าน
และอธิบายว่าวิญญาณเราจะเข้มแข็งขึ้นได้เมื่อเราอ่าน 
พระคัมภีร์ ขอให้เด็กพูดว่า “ศึกษาพระคัมภีร์” ทุกครั้งท่ี
ท่านยกพระคัมภีร์ของท่านขึ้น ถามค�าถามสองสามข้อที่
สามารถใช้วลนีีต้อบได้ เช่น “อะไรจะช่วยให้ฉนัมคีวามคดิ
ทีด่ไีด้” และ “ฉันจะเพิม่พลงัในจากการเลอืกสิง่ทีถ่กูต้องได้
อย่างไร”  ชูพระคัมภีร์ของท่านหลังจากถามค�าถามแต่ละ
ข้อเพื่อให้เด็กตอบได้ (ถ้าเด็กน�าพระคัมภีร์มาปฐมวัย ให้
พวกเขายกพระคัมภีร์ขึ้นขณะพวกเขาพูดซ�า้ว่า “การศึกษา
พระคัมภีร์”  ขณะตอบค�าถามของท่าน)

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาเรื่องราวพระคัมภีร์):  เตรียม
ภาพสามภาพบนกระดานแทนด้านต่างๆ ที่พระเยซูคริสต์
ทรงถูกล่อลวงใน มัทธิว 4:1–11 เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงที่
สอดคล้องกันไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (มัทธิว 4:4, มัทธิว 4:7, 
และ มัทธิว 4:10) อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ทรงใช้พระคัมภีร์
เมื่อพระองค์ทรงถูกล่อลวง  อ่านออกเสียง มัทธิว 4:1–11 
โดยหยดุหลงัจากการล่อลวงแต่ละอยา่งเพือ่อธิบายให้เข้าใจ
และถามว่า “อะไรให้พลังทางวิญญาณแก่พระเยซู” ชูพระ
คัมภีร์ของท่านเพื่อช่วยเด็กตอบ  เชิญเด็กคนหนึ่งอ่านพระ-
ด�ารัสตอบของพระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์  อธิบายว่า “มี

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า” หมายความว่าพระเยซูทรงก�าลังอ้าง
พระคัมภีร์

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ท่องจ�าพระคัมภีร์):  ขอให้แต่ละ
ชั้นเลือกและท่องจ�าวลีส้ันๆ จากพระคัมภีร์ด้วยกันท่ี
สามารถให้พลังทางวิญญาณแก่พวกเขาและครอบครัว 
ได้ (ตัวอย่างเช่น ลูกา 1:37, 1 นีไฟ 3:7, หรือ คพ. 10:5)

สัปดาห์ 4: วันสะบาโตเป็นวันแห่งการพักผ่อนและนมัสการ

ระบุหลักค�าสอน (เรียงค�า): แจกซองบรรจุกระดาษเก้าชิ้นที่มีค�าต่อไปนี้เขียนไว้บนกระดาษแต่ละชิ้นให้แต่ละชั้น: วัน  
สะบาโต เป็น วัน แห่ง การ พักผ่อน และ นมัสการ  ขอให้พวกเขาเรียงค�าให้ถูกต้อง  สนทนาความหมายของ “การพักผ่อน” 
และ “นมัสการ”  กล่าวทวนประโยคนี้ด้วยกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (สนทนาพระคัมภีร์): เขียนพระคัมภีร์

อ้างอิงต่อไปนี้บนกระดาน: อพยพ 20:8–11; ลูกา 23:56;  

โมไซยาห์ 18:23; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 68:29  อธิบาย

ว่าพระบดิาบนสวรรค์ทรงสร้างโลกในหกวนั (ชหูกนิว้และ

กระดิกนิ้ว) แต่ในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงพักผ่อน (ชูเจ็ดนิ้ว

และให้นิว้อยูน่ิง่ๆ) พระองค์ทรงบญัชาบตุรธดิาของพระองค์

ตลอดมาให้พักผ่อนในวันที่เจ็ด หรือวันสะบาโต และรักษา

ให้ศักดิ์สิทธิ์  เชิญเด็กสี่คนอ่านข้อพระคัมภีร์บนกระดาน  

ขอให้เด็กคนอื่นๆ ฟังและดูว่าข้อนั้นก�าลังสอนหลักธรรม

อะไร  ชีใ้ห้เหน็ว่าพระคมัภร์ีทัง้หมดเขยีนต่างยคุต่างสมยัใน

ประวัติศาสตร์ของโลกแต่ทั้งหมดล้วนสอนหลักธรรม

เดียวกัน  อธิบายว่าการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์หมาย

ถงึการท�าสิง่ทีจ่ะน�าเราให้ใกล้ชิดพระบดิาบนสวรรค์มากขึน้

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (เล่นเกม):  ให้เดก็นบัวนัในสปัดาห์

ทลีะวนั โดยเริม่จากวนัจนัทร์  ขอให้เดก็ทีพ่ดูว่า “วนัอาทติย์” 

เสนอแนะกิจกรรมที่เหมาะส�าหรบัวันสะบาโต  ท�าซ�้าเท่าที่

เวลาเอื้ออ�านวย

พระคัมภีร์: เด็กบางคนอาจ

ไม่มีพระคัมภีร์  เด็กคนอื่นๆ 

อาจจะยังอ่านไม่ออก  คิดหา

วิธีให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม

ขณะที่ท่านค้นคว้าพระคัมภีร์  

ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะเขียน

ข้อพระคัมภีร์ไว้บนกระดาน

และอ่านด้วยกันหรือให้กลุ่ม

เล็กใช้พระคัมภีร์หนึ่งชุด 

ด้วยกัน
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การศึกษาพระคัมภีร์ให้พลังทางวิญญาณแก่ฉัน

มัทธิว 
4:7

มัทธิว 
4:10

มัทธิว 
4:4

วนั สะบาโต เป็น วนั แห่ง การ พกัผ่อน และ นมสัการ

คลิกที่นี่ส�าหรับบัตรค�า



ก�รดำ�เนินชีวิตต�มพระกิตติคุณ 
เป็นพรแก่ครอบครัวของฉัน

“เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์,  แน่วแน่, บริสุทธิ์, มีเมตตา, มีคุณธรรม, และในการทำาดีต่อมนุษย์ทั้งปวง; โดยแท้แล้ว, เรา
อาจกล่าวได้ว่าเราทำาตามคำาแนะนำาของเปาโล—เราเชื่อทุกสิ่ง, เราหวังทุกสิ่ง, เรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่ง, และหวังว่าจะ
สามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่ง. หากมีสิ่งใดท่ีเป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เรา
แสวงหาสิ่งเหล่านี้” (หลักแห่งความเชื่อ 1:13)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ฉันแสดงความกตัญญูโดยขอบพระทัยสำาหรับพรทั้งหมดของฉัน

ระบุหลักคำาสอน (ฟังเรื่องเล่าและอ่านพระคัมภีร์): เล่าเรื่องคน
โรคเรื้อนสิบคนพอสังเขป (ดู ลูกา 17:11–19)  ถามเด็กว่า
ใครในเรื่องนี้แสดงความกตัญญู อ่าน หลักค�าสอนและ   
พันธสัญญา 59:7 และถามเด็กว่าเราควรแสดงความกตัญญู
ต่อใครและเราควรขอบพระทัยพระองค์ส�าหรับอะไร

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (เล่นเกม):  ติด
รูปพรต่างๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน อาหาร บ้าน แผ่นดินโลก

สัตว์ และพระวิหาร ขอให้เด็กหลับตาและร้องเพลง 

“ขอบพระทัยพระบิดา” (พด, 15) ขณะที่ท่านน�าเอารูปหนึ่ง

ออกไป  เมื่อพวกเขาร้องเพลงจบ ขอให้พวกเขาลืมตาและดู

ว่าพวกเขาบอกได้หรือไม่ว่ารูปใดหายไป  โยนถุงถั่วให้เด็ก

คนหนึ่งและขอให้เขาบอกว่าพวกเขาจะแสดงความกตัญญู

ต่อพรนั้นได้อย่างไร  ท�าซ�้าเท่าที่เวลาเอื้ออ�านวย

สัปดาห์ 2: ฉันรับใช้พระผู้เป็นเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น

ระบหุลกัคำาสอน (อ่านพระคมัภร์ี):  เขยีนข้อความต่อไปนีบ้น
กระดาน ฉัน ________พระผู้เป็นเจ้าโดยการ ________ผู้
อืน่  อ่าน โมไซยาห์  2:17 ด้วยกนั และถามเดก็ว่าจะเตมิค�าใด 
ในช่องว่าง (รับใช้)  เชิญชวนเด็กๆ ให้พูดทวนข้อความนี้
พร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องเล่า): 

เล่าเรื่องต่อไปนี้ “คุณพ่อของ
ประธานฮเีบอร์ เจ. แกรนท์เสยีชวิีต
เมื่อท่านอายุได้เพียงเก้าวัน  คุณแม่
ของท่านยากจนมากและหาเลี้ยง
ชีพด้วยการเย็บผ้าให้คนอื่นๆ  บาง
ครั้งคุณแม่เย็บผ้าหลายชั่วโมงโดย
ไม่พักจนแทบถบีจักรไม่ไหว  ฮเีบอร์
มักจะคลานไปอยู่ใต้จักรและกด
แป้นถีบจักรให้ท่าน ฤดูหนาว
อากาศหนาวเยน็มาก ฮเีบอร์มเีพยีง

เสือ้กนัหนาวขาดๆ บางๆ ไว้ให้ความอบอุน่  ท่านอยากมเีสือ้
กนัหนาวอุน่ๆ แต่รูว่้าพวกท่านมเีงนิแทบไม่พอซือ้หาอาหาร  
ท่านดีใจที่วันเกิดของท่านคุณแม่ให้เสื้อกันหนาวอุ่นๆ ตัว
หนึง่ทีท่่านเยบ็เอง  นัน่เป็นสมบตัลิ�า้ค่าทีส่ดุส�าหรบัท่าน  ไม่
กี่สัปดาห์ต่อมา ฮีเบอร์เห็นเด็กชายคนหนึ่งหนาวจนตัวสั่น

และท่านจ�าได้ว่ารู้สึกอย่างไร  ท่านถอด
เสื้อกันหนาวให้เด็กคนนั้น”  ท่านอาจ
ฉายวีดิทัศน์เรื่อง “The Coat” ใน www.
mormonchannel.org/the-coat ด้วย)  สน
ทนาว่าฮีเบอร์รบัใช้ผู้อืน่อย่างไร เชญิเดก็
สองสามคนและครแูบ่งปันประสบการณ์ 
ทีพ่วกเขามกีบัการรบัใช้  สนทนาว่าเมือ่
เรารับใช้ผู้อื่นเราก�าลังรับใช้พระผู้เป็น
เจ้า (ดู มกรส, 68–70 เพื่อหาแนวคิด
เกี่ยวกับวิธีถามค�าถามที่จะอ�านวยให้มี
การสนทนาที่ดี) 

ความหลากหลาย:  ใช้ความ

หลากหลายเมือ่ทวนพระคมัภร์ี 

หรือข้อความด้วยกันกับเด็กๆ  

ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะขอให้

เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงทวน

ข้อความแยกกันหรือขอให้

พวกเขาใช้เสียงดังหรือ 

เสียงเบา
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กันยายน

ท่านอาจจะใช้เด็กช่วยเล่าเรื่อง 
ที่ท่านแบ่งปันในปฐมวัย



สัปดาห์ 3: เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์

ระบหุลักคำาสอน (ฟังเรือ่งเล่าและท่องพระคมัภร์ี): เล่าเรือ่งเกีย่ว
กับเด็กคนหน่ึงที่เล่าเรื่องการเดินทางไปตกปลาของเขาให้
เดก็อีกคนหนึ่งฟงัและคยุโวเรื่องขนาดปลาทีเ่ขาจับได้  ถาม
เด็กว่าเด็กคนนั้นท�าผิดอะไรและเขาควรท�าอะไร  เชิญชวน
เด็กๆ ให้นึกถึงหลักแห่งความเชื่อข้อหนึ่งที่จะช่วยให้พวก
เขาจดจ�าว่าต้องพูดความจริง  ท่องช่วงต้นของหลักแห่ง
ความเชื่อข้อสิบสามพร้อมกัน (“เราเชื่อในการเป็นคน
ซื่อสัตย์”)

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ตอบสนองสถานการณ์): น�าเสนอ
สถานการณ์หน่ึงซึง่เด็กอาจถกูล่อลวงให้ไม่ซือ่สตัย์ เช่น เมือ่
พ่อแม่ถามว่าใครทิง้ของเล่นไว้บนพืน้  เชญิชวนเดก็ๆ ให้ยนื
ขึ้นเมื่อพวกเขารู้ว่าจะท�าอะไรเพื่อเป็นคนซื่อสัตย์  ให้เด็ก
สองสามคนบอกค�าตอบของพวกเขา  ท�าซ�้ากับสถานการณ์
ต่างกันเท่าท่ีเวลาเอื้ออ�านวย  กระตุ้นให้เด็กคิดว่า “เราเช่ือ
ในการเป็นคนซื่อสัตย์” เมื่อพวกเขาถูกล่อลวงให้ท�าตรง 
กันข้าม

สัปดาห์ 4: ฉันเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นทำาตามโดยดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

ระบุหลักคำาสอน (ทำาท่าประกอบเรื่องเล่า): เล่าเร่ืองต่อไปน้ี 
และเชญิชวนเดก็ๆ ให้ท�าท่าประกอบพร้อมกบัท่าน “หนูตัง้
ค่ายพักแรมในภูเขากับครอบครัวเมื่อพายุหิมะลูกใหญ่พัด
กระหน�่า (ตัวสั่น)  หนูมองไม่เห็นทางเดินกลับค่ายพักแรม 
(เอามอืบงัตา พลางค้นหา) แล้วคณุพ่อของหนกูม็า ท่านสวม
รองเท้าบูทคูใ่หญ่มาก (เดนิอยูก่บัที)่  ท่านบอกว่า ‘พ่อรูท้าง! 
ตามพ่อมา!’  คุณพ่อท�ารอยเท้ารอยใหญ่ในหิมะให้หนูเดิน
ตาม”  อธบิายว่าเราสามารถเดนิตามรอยเท้าพ่อได้ฉนัใด คน
อืน่ๆ ย่อมเหน็และท�าตามแบบอย่างทีด่ขีองเราได้ฉนันัน้เมือ่
เราด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  ขอให้เด็กพูดตามท่านว่า 

“ฉันเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นท�าตามโดยด�าเนินชีวิตตาม  
พระกิตติคุณ”

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (อ่านพระคัมภีร์

และสนทนามาตรฐาน): ให้เด็ก อ่าน 1 ทโิมธ ี4:12  เขียนข้อความ
บางตอนจาก เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ที่ท่านรู้สึกว่า
เหมาะกับเด็กลงในแผ่นกระดาษแยกกัน และใส่ไว้ในภาชนะ  
เชิญเด็กคนหนึ่งหยิบมาหนึ่งข้อความและเล่าประสบการณ์
ส่วนตัวท่ีมีกับมาตรฐานหรือบอกว่าการด�าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานนั้นเป็นแบบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นท�าตามอย่างไร   
ท�าซ�้ากับข้อความอื่น ร้องเพลง “ฉันจะด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ” (พด, 72)

เรื่องเล่า: การเล่าเรื่องดึง

ความสนใจของเด็กๆ และ 

ช่วยพวกเขาเชื่อมโยงกับ 

หลักธรรมพระกิตติคุณ จง

ศึกษาเรื่องเล่าให้ดีพอจนท่าน

เล่าได้ด้วยคำาพูดของท่านเอง

โดยใช้การแสดงออกทาง

สีหน้าและความตื่นเต้น
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เพื่อ
ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน 



“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ม�จ�ก
พระผู้เป็นเจ้�เพื่อช่วยครอบครัวของฉัน

“เราบอกส่ิงเหล่าน้ีกับพวกท่านแล้ว เพ่ือให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเป่ียม” (ยอห์น 15:11)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สปัดาห์ 1: “ครอบครวั: ถ้อยแถลงต่อโลก” มาจากพระผูเ้ป็นเจ้าเพือ่ช่วยครอบครวัของฉัน

ระบหุลกัคำาสอน: ให้เดก็ดภูาพพระบัญญตัสิบิประการและ

พระคัมภีร์  ถามว่า “สิ่งเหล่านี้มาจากไหน”  อธิบายว่าสิ่ง

เหล่าน้ีมาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

เพื่อช่วยให้เรารู้ว่าต้องท�าอะไร  ให้ดูส�าเนา “ครอบครัว: 

ถ้อยแถลงต่อโลก” และอธิบายว่านีม่าจากพระผูเ้ป็นเจ้าผ่าน

ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายเพื่อช่วยครอบครัวของเรา

ส่งเสริมความเข้าใจ (ร้องเพลง): อธิบายว่าใช่ว่าทุก 
 

ครอบครวัเหมอืนกนั ทว่าแต่ละครอบครวัส�าคญั พระผูเ้ป็น-
เจ้าทรงต้องการให้ทุกครอบครัวมีความสุขและกลับไปหา
พระองค์  แจกบตัรค�าทีม่ปีระโยคต่างกนัจากถ้อยแถลงเร่ือง
ครอบครวัให้แต่ละช้ัน  เชิญชวนเดก็ๆ ให้นกึถงึเพลงหนึง่ที่
สัมพันธ์กับประโยคของพวกเขา  ให้ชั้นเรียนผลัดกันอ่าน
ออกเสียงบัตรค�าของตนและน�าเด็กคนอื่นๆ ร้องเพลงที่
เลอืกไว้  เป็นพยานว่าครอบครัวเราจะได้รับพรเม่ือเราท�าตาม
ค�าสอนในถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว

สัปดาห์ 2: การแต่งงานระหว่างชายและหญิงจำาเป็นต่อแผนของพระผู้เป็นเจ้า

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังและเล่าเรื่อง):  เล่าเรื่องอาดัมเป็น

ชายคนแรกบนแผ่นดินโลก  ให้เด็กคนหนึ่งอ่าน ปฐมกาล 

2:18 ขณะทีเ่ดก็คนอืน่ๆ ฟังว่าพระบดิาบนสวรรค์ตรสัอะไร 

(“การที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ล�าพังนั้นไม่ดี”)  อธิบายว่าพระองค์

ทรงสร้างเอวาผู้จะแต่งงานกับอาดัม ให้เด็กคนหน่ึงอ่าน 

ปฐมกาล 3:20 ขณะที่เด็กคนอื่นๆ ฟังว่าอาดัมเรียกภรรยา

ของเขาว่าอะไร (เอวา)  จากนัน้ให้เด็กคนหนึง่อ่าน ปฐมกาล 

1:28 ขณะพวกเขาฟังว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชา 

อาดมัและเอวาให้ท�าอะไร (“จงมีลกูดกทว”ี หรอืมีครอบครวั)  

อธิบายว่าหากปราศจากการแต่งงานของอาดัมและเอวา 

แผนของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือให้บุตรธิดาของพระองค์มายัง

โลกนี้จะไม่เกิดขึ้น  เชิญเด็กสองสามคนเล่าเรื่องนี้อีกครั้ง

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ดูภาพ): อธิบายว่าพระบัญญัติ

ของพระบิดาบนสวรรค์ให้ชายหญิงแต่งงานกันและมี

ครอบครวัมคีวามส�าคญัในปัจจบุนัเท่าๆ กบัในสมยัทีอ่าดมั

และเอวาอยู่บนแผ่นดินโลก  ให้ดูภาพครอบครัวและให้

เด็กๆ สนใจที่ชาย หญิง และเด็ก

สัปดาห์ 3: เมื่อชีวิตครอบครัววางรากฐานบนคำาสอนของพระเยซูคริสต์ เราจะมีความสุข

ระบหุลกัคำาสอน (ดภูาพ): เชญิเด็กคนหน่ึงถอืภาพครอบครัว  

ถามว่าเราควรวางรากฐาน (หรือฐานราก) ชีวิตครอบครัว

ของเราบนอะไรเพือ่เราจะมคีวามสขุ  เชญิเดก็อกีคนหนึง่ถอื

ภาพพระเยซคูรสิต์  อธบิายว่าเมือ่ชวิีตครอบครวัวางรากฐาน

บนค�าสอนของพระเยซูคริสต์ เราจะมีความสุข

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยกุต์ใช้ (ทำารายการ): ตดิ

ภาพพระเยซคูรสิต์ไว้บนกระดาน และเขยีนว่า “ค�าสอนของ

พระเยซ”ู ไว้ใต้ภาพ  แบ่งเดก็ออกเป็นสามกลุม่  แจกบตัรค�า

และพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปน้ีให้เด็กกลุ่มละใบ: “ท�าตาม

ตุลาคม
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 This proclamation was read by President Gordon B. Hinckley as part of his message at the 
General Relief Society Meeting held September 23, 1995, in Salt Lake City, Utah. 

  THE FIRST PRESIDENCY AND COUNCIL OF THE TWELVE APOSTLES 
OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS 

   WE, THE FIRST PRESIDENCY  and the Council of 

the Twelve Apostles of The Church of Jesus Christ 

of Latter-day Saints, solemnly proclaim that marriage 

between a man and a woman is ordained of God 

and that the family is central to the Creator’s plan 

for the eternal destiny of His children.

   ALL HUMAN BEINGS —male and female—are created 

in the image of God. Each is a beloved spirit son or 

daughter of heavenly parents, and, as such, each 

has a divine nature and destiny. Gender is an 

essential characteristic of individual premortal, 

mortal, and eternal identity and purpose.

   IN THE PREMORTAL REALM,  spirit sons and 

daughters knew and worshipped God as their 

Eternal Father and accepted His plan by which His 

children could obtain a physical body and gain 

earthly experience to progress toward perfection 

and ultimately realize their divine destiny as 

heirs of eternal life. The divine plan of happiness 

enables family relationships to be perpetuated 

beyond the grave. Sacred ordinances and cov-

enants available in holy temples make it possible 

for individuals to return to the presence of God 

and for families to be united eternally.

   THE FIRST COMMANDMENT  that God gave to 

Adam and Eve pertained to their potential for 

parenthood as husband and wife. We declare 

that God’s commandment for His children to 

multiply and replenish the earth remains in force. 

We further declare that God has commanded that 

the sacred powers of procreation are to be em-

ployed only between man and woman, lawfully 

wedded as husband and wife.

   WE DECLARE  the means by which mortal life 

is created to be divinely appointed. We affi rm the 

sanctity of life and of its importance in God’s 

eternal plan.

   HUSBAND AND WIFE  have a solemn responsibility 

to love and care for each other and for their 

children. “Children are an heritage of the Lord” 

( Psalm 127:3 ). Parents have a sacred duty to rear 

their children in love and righteousness, to provide 

for their physical and spiritual needs, and to teach 

them to love and serve one another, observe the 

commandments of God, and be law-abiding citi-

zens wherever they live. Husbands and wives—

mothers and fathers—will be held accountable 

before God for the discharge of these obligations.

   THE FAMILY  is ordained of God. Marriage between 

man and woman is essential to His eternal plan. 

Children are entitled to birth within the bonds of 

matrimony, and to be reared by a father and a mother 

who honor marital vows with complete fi delity. 

Happiness in family life is most likely to be 

achieved when founded upon the teachings of the 

Lord Jesus Christ. Successful marriages and fami-

lies are established and maintained on principles 

of faith, prayer, repentance, forgiveness, respect, 

love, compassion, work, and wholesome recrea-

tional activities. By divine design, fathers are to 

preside over their families in love and righteous-

ness and are responsible to provide the necessities 

of life and protection for their families. Mothers are 

primarily responsible for the nurture of their chil-

dren. In these sacred responsibilities, fathers and 

mothers are obligated to help one another as equal 

partners. Disability, death, or other circumstances 

may necessitate individual adaptation. Extended 

families should lend support when needed.

   WE WARN  that individuals who violate covenants 

of chastity, who abuse spouse or offspring, or who 

fail to fulfi ll family responsibilities will one day 

stand accountable before God. Further, we warn 

that the disintegration of the family will bring upon 

individuals, communities, and nations the calami-

ties foretold by ancient and modern prophets.

   WE CALL UPON  responsible citizens and offi cers 

of government everywhere to promote those 

measures designed to maintain and strengthen 

the family as the fundamental unit of society.   

 THE FAMILY
  A PROCLAMATION 

TO THE WORLD



พระคัมภีร์: การให้เด็กอ่าน

พระคัมภีร์ของพวกเขาเอง 

จะเสริมความสำาคัญของ 

พระคัมภีร์และอัญเชิญ 

พระวิญญาณ  หากอยู่ในวิสัย

ที่ทำาได้ ให้เด็กทำาเครื่องหมาย

ข้อต่างๆ ในพระคัมภีร์และ

อ่านพร้อมกัน

พระบัญญัติ” (ยอห์น 14:15) “ช่วยผู้อื่น” (โมไซยาห์ 2:17) 

และ “แสดงความรักต่อทุกคน” (John 13:34)  ขอให้เด็ก 

อ่านข้อที่ก�าหนดแล้วสนทนาในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขา

จะสามารถท�าตามค�าสอนนัน้ของพระเยซใูนครอบครวัของ

พวกเขา  เชิญแต่ละกลุ่มติดบัตรค�าไว้บนกระดานและบอก

เด็กคนอื่นๆ ว่าพวกเขาสนทนาอะไรบ้าง  หลังจากแต่ละ

กลุม่แบ่งปันแนวคดิของตนแล้ว ให้สนทนาว่าการท�าตามค�า

สอนนั้นของพระเยซูสามารถช่วยให้ครอบครัวเรามีความ

สุขได้อย่างไร

สัปดาห์ 4: ครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จทำางานด้วยกัน

ระบหุลกัคำาสอน (มส่ีวนร่วมในบทเรยีนทีใ่ช้อปุกรณ์):  เชญิเดก็
สีค่นมาหน้าชัน้  ให้เดก็แต่ละคนถอืปลายด้ายด้านหนึง่ขณะ
ที่ท่านถือปลายอีกด้านของด้ายทั้งสี่เส้น  ขอให้เด็กๆ ช่วย
กันฟั่นด้ายให้เป็นเชือก  ชี้ให้เห็นว่า การฟั่นด้ายเข้าด้วยกัน 
ท�าให้เชือกแข็งแรงฉันใด การท�างานด้วยกันสามารถท�าให้ 
ครอบครัวเข็มแข็งได้ฉันนั้น เขียนค�าต่อไปนี้ไว้ในบัตรค�า 
ค�าใบละค�า: ครอบครัว ที่ประสบความสำาเร็จ ทำางาน ด้วย
กัน  ติดบัตรค�าไว้ที่เชือก  เชิญชวนเด็กๆ ให้อ่านประโยค
พร้อมกัน

ส่งเสริมความเข้าใจ (แสดงบทบาทสมมติ): ให้ดูภาพโนอาห์ 

และเล่าพอสังเขปว่าโนอาห์ต่อเรือและรวบรวมสัตว์เพื่อ

เตรียมรับน�า้ท่วมอย่างไร (ดู ปฐมกาล 6–7; โมเสส 8)  แบ่ง

เดก็ออกเป็นกลุม่ๆ ขอให้แต่ละกลุม่แสดงบทบาทสมมตวิธิี

หนึ่งที่ครอบครัวของโนอาห์ท�างานด้วยกัน (เช่น เก็บไม้มา

ท�าเรือ ต่อเรือ และต้อนสัตว์)  ให้เด็กคนอื่นๆ ทายว่าพวก

เขาก�าลังท�าอะไร  อธิบายว่าครอบครัวของโนอาห์ประสบ

ความส�าเร็จเมื่อพวกเขาท�างานด้วยกัน

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (วาดรูป): อธิบายว่าเช่นเดียวกับ

ครอบครัวของโนอาห์ท�างานด้วยกัน การท�างานใน

ครอบครวัของเรากส็�าคญัส�าหรบัเราเช่นกนั  แจก

กระดาษให้เดก็คนละหนึง่แผ่นพร้อมด้วยสเีทยีน 

และเชญิชวนพวกเขาให้วาดภาพครอบครวัก�าลงั

ท�างานด้วยกัน  ให้เด็กหลายคนแสดงภาพที่วาด

และอธิบายว่าการท�าสิ่งที่พวกเขาวาดจะช่วยให้

ครอบครัวของพวกเขาประสบความส�าเร็จได้

อย่างไร
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การเล่าเรื่องอีกครั้ง:  เมื่อ

เด็กเล่าเรื่องที่เพิ่งได้ยินอีกครั้ง 

พวกเขาจะจำาได้ดีขึ้น

บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์ “โยงแนวคิดที่มองไม่เห็น ... เข้ากับวัตถ ุ
ที่จับต้องได้บางอย่างที่ [เด็ก] รู้จักอยู่แล้วและจากนั้นก็สร้างจาก 
ความรู้นั้น” (บอยด์ เค. แพคเกอร์ ใน มกรส, 163)

ที่ประสบ 
ความส�าเรจ็

ท�างาน ด้วยกนัครอบครวั



พฤศจิกายน ก�รดำ�เนินชีวิตต�มคำ�สอนของ        
พระเยซูคริสต์ทำ�ให้ฉันและครอบครัว     
ของฉันเข้มแข็ง
“ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะสำาเร็จได้เมื่อมีพื้นฐานบนคำาสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์” (“ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก”)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: “หากท่านมีศรัทธาท่านย่อมหวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง” (แอลมา 32:21)

ระบุหลักคำาสอน (ท่องจำาพระคัมภีร์): เขียนบนกระดานว่า 
“หากท่านมีศรัทธาท่านย่อมหวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง”  ให้
เด็กอ่านออกเสียงพร้อมกันหลายๆ ครั้ง แล้วลบทั้งหมดยก
เว้นอักษรตัวแรกของแต่ละค�า  ขอให้เด็กๆ ท่องอีกครั้ง ลบ
ตวัอกัษรทลีะตวัจนกว่าเดก็สามารถท่องได้จากความทรงจ�า

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเร่ืองราวพระคัมภีร์): ขอให้เด็ก
อธิบายว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรเมื่อถึงเวลากลางคืน  ให้ดูรูป
แซมิวเอลชาวเลมันและอธิบายว่าเขาพยากรณ์ว่าในคืนท่ี

พระเยซูคริสต์จะประสูติ ดวงอาทิตย์จะตกแต่คืนนั้นจะไม่

มดื  เชิญชวนให้เดก็เล่าเหตกุารณ์นัน้อกีครัง้จาก ฮลีามนั 16 

และ 3 นีไฟ 1:1–13  (ท่านอาจต้องขอเด็กสองสามคนล่วง

หน้าให้เตรยีมมาเล่าเรือ่งนี)้  ขอให้เดก็ท่องพระคมัภร์ีทีพ่วก

เขาท่องจ�า และถามว่าผู้เชื่อชาวนีไฟแสดงศรัทธาอย่างไร  

ถามเด็กว่าพวกเขาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เช่ือ  เชิญเด็กคน

หนึ่งอ่าน 3 นีไฟ 1:15, 19  เป็นพยานถึงความส�าคัญของ

ศรัทธา

สัปดาห์ 2: การสวดอ้อนวอนเป็นการสื่อสารด้วยความคารวะกับพระบิดาบนสวรรค์

ระบุหลักคำาสอน (จำาแนกสิ่งของและรูปภาพ): ก่อนปฐมวัย ให้

รวบรวมหรือวาดภาพสิ่งที่ผู้คนใช้สื่อสาร (เช่น จดหมาย 

โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์) และซ่อนภาพไว้ใต้เก้าอี้สอง

สามตัวในห้องปฐมวัย  ขอให้เด็กจินตนาการว่าพวกเขาอยู่

ไกลบ้านและต้องการสื่อสารกับครอบครัว  ให้พวกเขาดูใต้

เก้าอี้หาภาพที่ซ่อนไว้ และสนทนาว่าสิ่งนั้นช่วยเราสื่อสาร

กบัคนอืน่ๆ อย่างไร  อธบิายว่าเมือ่เรามาแผ่นดินโลก เราจาก

บ้านบนสวรรค์ของเรา แต่เรายังคงสื่อสารกับพระบิดาบน

สวรรค์ของเราได้  ถามเด็กว่า “เราสื่อสารกับพระบิดาบน

สวรรค์ได้อย่างไร”  ให้เดก็ดภูาพเดก็และครอบครัวสวดอ้อน

วอนหลายๆ ภาพ  อธิบายว่าแต่ละภาพแสดงให้เห็นการ

สื่อสารด้วยความคารวะ—สวดอ้อนวอนด้วยความรักและ

ความเคารพ—กบัพระบดิาบนสวรรค์  ขอให้

เด็กพูดว่า “การสวดอ้อนวอนเป็นการ

สื่อสารด้วยความคารวะกับพระบิดาบน

สวรรค์”

ส่งเสรมิความเข้าใจและการประยกุต์ใช้ 

(กจิกรรมบนกระดาน): เขยีนการสวดอ้อนวอน

ส่ีส่วนบนกระดาน  ขอให้เด็กบอกสิ่งที่เรา

จะขอบพระทยัพระบดิาบนสวรรค์และสิง่ที่

เราจะทูลขอจากพระองค์  เขียนค�าตอบของ

พวกเขาไว้บนกระดาน  ขอให้เดก็สาธติวธิทีี่

เราแสดงความคารวะเมื่อเราสวดอ้อนวอน
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สัปดาห์ 3: การกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจ

ระบุหลักคำาสอน (เผยให้เห็นภาพ): เตรียมบัตรค�าที่มีค�าจาก
ประโยค “การกลบัใจคอืการเปลีย่นแปลงความคดิและจติใจ” 
เขียนไว้ในบัตรแต่ละใบ ใช้บัตรค�าปิดรูปชาวแอนไท-นไีฟ-
ลีไฮก�าลังฝังอาวุธของพวกเขา  ขอให้เด็กสองสามคนเอา
บตัรค�าออกและเรยีงล�าดบัให้ถกูต้องบนกระดาน  ขอให้เดก็
อ่านประโยคพร้อมกนั โดยใช้ท่าทางเพือ่เน้นค�าว่า ความคดิ 
และ จิตใจ

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องราวพระคัมภีร์):  บอกเด็กว่ามี
คนกลุ่มหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในใจ  เล่าเรื่องต่อไปนี้ (ดู แอลมา 24): “แอมันสอนพระ-
กิตติคุณแก่ชาวเลมันกลุ่มหนึ่ง  พวกเขาเป็นคนชั่วร้าย แต่

พวกเขาเช่ือสิ่งท่ีแอมันสอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจ  
พวกเขาต้องการเข้าร่วมศาสนจักร ด้วยเหตุนี้จึงกลับใจจาก
บาป สัญญาว่าจะไม่ต่อสู้ และฝงอาวุธสงครามของพวกเขา  
พวกเขาเปลี่ยนชื่อเป็นชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮและกลายเป็น
คนชอบธรรมและขยันขันแข็ง”

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ฝัง “ดาบ” และร้องเพลง): แจก
กระดาษให้เด็กคนละแผ่น  ขอให้เด็กวาดรูปดาบแล้วเขียน
การเลือกผิดอย่างหน่ึงไว้บนดาบของพวกเขา (เช่น “ทะเลาะ
กับน้องชาย” หรือ “พูดปด”)  ขอให้เด็กบอกวิธีที่พวกเขา
สามารถเลอืกท�าสิง่ทีถ่กูต้องแล้ว “ฝัง” ดาบของพวกเขาโดย
ขย�ากระดาษหรอืโยนทิง้ ร้องเพลง “การกลบัใจ” (พด, 148)

สัปดาห์ 4: การให้อภัยทำาให้เกิดสันติสุข

ระบุหลักคำาสอน (ดูบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์):  ถามเด็กๆ ว่าพวก
เขาจะรู้สกึอย่างไรถ้ามีคนผลกัหรอืตพีวกเขา  ชหูนิก้อนใหญ่
และบอกเด็กว่าหินก้อนนี้แทนความรู้สึกเจ็บเหล่าน้ัน  น�า
ก้อนหนิใส่ไว้ในถงุเท้ายาว  เชญิเดก็คนหนึง่ออกมาหน้าชัน้ 
และมัดถุงเท้าไว้กับข้อเท้าของเขา  ขอให้เด็กคนนั้นเดินไป
รอบๆ  สนทนาว่าการฝงใจอยู่กับความรู้สึกไม่ดีจะลากเรา
ลงไป  อธบิายว่าเมือ่เราให้อภยัผูท้�าร้ายเรา เราได้ปล่อยความ
รูส้กึไม่ดเีหล่านัน้ไป  ให้เดก็คนน้ันแก้มัดถงุเท้า  ขอให้เดก็ๆ 
พูดว่า “การให้อภัยท�าให้เกิดสันติสุข”

ส่งเสริมความเข้าใจ (ฟังเรื่องราวพระคัมภีร์):  ขอล่วงหน้า
หลายๆ วันให้ผู้น�าหรือครูเตรียมมาเล่าเรื่องราวพระคัมภีร์
ต่อไปนี้หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัย 

1. พระเยซูทรงให้อภัยบนไม้กางเขน (ดู Luke 23:13–34)

2. นีไฟให้อภัยพี่ชาย (ดู 1 นีไฟ 7:6–21)

3. โยเซฟให้อภัยพี่ชาย (ดู ปฐมกาล 37; 41–45)

แบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่ม  ส่งแต่ละกลุ่มไปตามฐานต่างๆ 
ในห้อง (ดู “จุดแวะพัก” มกรส, 179) ซึ่งผู้น�าหรือครูจะเล่า
เรื่องราวพระคัมภีร์ที่เตรียมมาแบ่งปันอย่างย่อๆ  หลังจาก
แต่ละกลุ่มไปครบทุกฐานแล้ว ให้ร้องเพลง “พระบิดา
โปรดช่วยฉัน” ข้อแรก (พด, 52)

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (บอกเล่าความรูส้กึ):  ขอให้เดก็สอง
สามคนเล่าถึงเวลาที่การให้อภัยคนบางคนช่วยให้พวกเขา
รู้สึกสงบ

ฐาน: ถ้าปฐมวัยมีเด็กจำานวน

มาก ท่านอาจให้ผู้นำาย้ายไป

ตามฐานแทนที่จะขอให ้

เด็กย้าย

กลุ่มเล็ก:  การเชื้อเชิญเด็ก 

ให้แบ่งปันในกลุ่มเล็กจะเปิด

โอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมมาก

ขึ้น  ในช่วงเวลาของการแบ่ง

ปัน เด็กนั่งตามกลุ่มชั้นอยู่แล้ว  

ครูสามารถใช้กลุ่มเหล่านี้ทำา

กิจกรรมกลุ่มเล็กได้  ครู

ประจำาชั้นสามารถช่วยให ้

เด็กมีส่วนร่วมและยังคงมี

ความคารวะได้
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เร�ระลึกถึงและนมัสก�รพระผู้ช่วยให้รอด
ของเร� พระเยซูคริสต์
“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

เสริมแนวคิดที่ให้ไว้ด้วยแนวคิดของท่านเอง  วางแผนวิธีระบุหลักคำาสอน ช่วยให้เด็กเข้าใจ และประยุกต ์ใช้
หลักคำาสอนในชีวิตพวกเขา  ถามตัวท่านว่า “เด็กจะต้องทำาอะไรจึงจะเรียนรู้ และฉันจะช่วยให้พวกเขา
รู้สึกถึงพระวิญญาณได้อย่างไร”

สัปดาห์ 1: ศีลระลึกเป็นเวลาระลึกถึงพระเยซูคริสต์

ส่งเสริมความเข้าใจ (จับคู่ข้อพระคัมภีร์กับรูปภาพ): เขียน 
พระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี้ไว้บนกระดาน: ลูกา 2:7; มาระโก 
10:13, 16; มัทธิว 26:36, 39; ยอห์น 19:17–18; ยอห์น 20: 
11–16  วางรูปภาพประกอบเหตุการณ์ที่พูดถึงในพระคัมภีร์
ไว้ทั่วห้อง (นสพ 30, 47, 56, 57, และ 59) บอกเด็กว่าศีล-
ระลกึเป็นเวลาระลกึว่าพระเยซคูรสิต์ทรงรกัเรามากเพยีงใด
และระลกึถงึทัง้หมดทีพ่ระองค์ทรงท�าเพือ่เรา  ขอให้เดก็คน
หนึ่งอ่านพระคัมภีร์หนึ่งข้อ ขอให้อีกคนหนึ่งเลือกภาพที่
เกี่ยวข้องและน�ามาหน้าชั้น  ท�าซ�้ากับพระคัมภีร์ข้ออื่น

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (เล่นเกมความจำา): วางของต่างๆ ไว้
บนโต๊ะ เช่น ภาพพระครสิต์ในเกทเสมนี ภาพพระกระยาหาร
มือ้สดุท้าย ชิน้ขนมปัง ถ้วยศลีระลกึ ถาดศลีระลกึ พระคมัภร์ี 
และหนังสือเพลงสวด  ให้เด็กๆ ดูของเหล่านั้นชั่วครู่ แล้ว
ปิดคลุมไว้  ขอให้เด็กท�างานเป็นกลุ่มโดยเขียนสิ่งที่พวกเขา

จ�าได้ว่าเหน็  ให้เดก็อธบิายว่าของแต่ละอย่างสามารถช่วยให้
พวกเขาระลึกถึงพระเยซูคริสต์ในระหว่างศีลระลึกอย่างไร

สัปดาห์ 2: การระลึกถึงพระเยซูคริสต์ช่วยให้ฉันเลือกสิ่งดี

ระบุหลักคำาสอน (ฟังพระคัมภีร์):  เชิญชวนให้เด็กหลับตา

และจนิตนาการว่าชวีติจะเป็นอย่างไรถ้าทกุคนเลอืกถกูต้อง  

ขอให้เด็กสองสามคนแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาจินตนาการไว้  

บอกพวกเขาว่ามีครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนที่เกิด

เหตุการณ์เช่นนี้ และขอให้พวกเขาฟังว่าเหตุการณ์นั้นเป็น

อย่างไรขณะที่เด็กคนหนึ่งอ่าน 4 นีไฟ 1:15, 17 อธิบายว่า 

ผู้คนสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้เพราะพวกเขาระลึกถึง 

บางส่ิงท่ีพิเศษมาก  เล่าเหตุการณ์จาก 3 นีไฟ 17:20–25  

อีกครั้ง เชิญชวนให้เด็กพูดพร้อมกันว่า “การระลึกถึง 

พระเยซูคริสต์ช่วยฉันเลือกสิ่งที่ถูกต้อง”

ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลง):  

ใช้กระดาษเปล่าหลายๆ แผ่นปิดภาพพระคริสต์ก�าลัง

ประทานพรเด็กชาวนีไฟ  เชิญชวนให้เด็กนึกถึงเพลงที่ช่วย

ให้พวกเขาระลึกถึงพระเยซูคริสต์  ร้องเพลงเหล่านี้ด้วยกัน

สองสามเพลง  หลังจากร้องแต่ละเพลงจบ ให้เด็กคนหนึ่ง

น�าเอากระดาษแผ่นหนึง่ออกจากภาพ ท�าซ�า้จนหมด  สนทนา 

ว่าเดก็ในภาพจะเลอืกส่ิงทีถ่กูต้องหลงัจากประสบการณ์ของ 

 

ธันวาคม
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การร้องเพลงเกี่ยวกับหลักคำา
สอนช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำา  

เด็กเรียนรู้มากขึ้นเช่นกันถ้า 
พวกเขาเห็นภาพหรือทำากิจกรรม

พร้อมกับเสียงเพลง  ข้อเสนอ
แนะสำาหรับเดือนนี้จำาลองหลาก

หลายวิธีให้ทำาสิ่งนี้  พิจารณา
แนวคิดคล้ายกับแนวคิดเหล่านี้
ขณะที่ท่านวางแผนบทเรียนอื่น



พวกเขากับพระเยซูอย่างไร  เตือนเด็กว่าเมื่อพวกเขาระลึก

ถึงพระเยซพูวกเขาจะต้องการเลอืกสิง่ท่ีถกูต้อง  ขอให้พวก

เขาบอกบางส่ิงท่ีสามารถท�าได้เพ่ือระลึกถึงพระเยซูใน

กิจกรรมประจ�าวัน

สัปดาห์ 3: พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าประสูติบนแผ่นดินโลก

ระบุหลักคำาสอน: ถามเด็กว่า “หนูเคยรอให้สิ่งพิเศษเกิด
ขึ้นหรือไม่  มันเหมือนกับรอนานมากหรือไม่ หนูรู้สึก
อย่างไรเมื่อส่ิงน้ันเกิดข้ึน”  เปิดโอกาสให้เด็กๆ บอกความ
รู้สึกที่มี  อธิบายว่าตั้งแต่สมัยของอาดัมและเอวา พระบิดา
ในสวรรค์ของเราทรงสัญญาว่าเหตุการณ์ส�าคัญมากจะเกิด
ขึน้ ชอบธรรมต้ังตารอเหตุการณ์นีอ้ย่างใจจดใจจ่อ  กระซบิ
บอกเด็กกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งเบาๆ “พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าประสูติบนแผ่นดินโลก” ให้พวกเขากระซิบประโยคดัง
กล่าวกบัเดก็คนอืน่ๆ แล้วขอให้เดก็ทุกคนกระซบิพร้อมกนั

ส่งเสริมความเข้าใจ (เล่าเรื่องและร้องเพลง): ขอให้เด็กบอก
สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู (ดู ลูกา 

2:1–20)  เพิ่มรายละเอียดในเรื่องที่เด็กไม่เอ่ยถึง  ร้องเพลง 
“ดาวส่องประกาย” (พด, 24) และเชิญชวนเด็กๆ ให้
จินตนาการว่าคนเลี้ยงแกะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินเหล่าเทพ
ร้องเพลง

ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้ (ทำาการ์ดครสิต์มาส):  แจกกระดาษ
ให้เดก็คนละแผ่นพร้อมดินสอหรอืสเีทยีน  ช่วยพวกเขาพบั
กระดาษให้เหมอืนบตัรอวยพร  เชญิชวนพวกเขาให้ท�าการ์ด
คริสต์มาสส�าหรับครอบครัวโดยวาดรูปการประสูติของพระ
เยซูคริสต์  และเขียนด้านหน้าว่า “พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าประสูติบนแผ่นดินโลก”

สัปดาห์ 4: พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง

ส่งเสริมความเข้าใจ (อ่านพระคัมภีร์): เตรียมบัตรค�าต่อไป
นี้ (มีออนไลน์ที่ sharingtime.lds.org) 

มีเพียงพระบิดาบนสวรรค์เท่านั้นที่รู้ __________ แน่นอน
เมือ่พระเยซจูะเสดจ็มาอกีครัง้ (ด ูโจเซฟ สมธิ—มทัธวิ 1:40)

พระเยซูจะเสด็จลงมาจาก ____________ (ดู กิจการ 1:11) 

พระเยซูจะทรงพัสตราภรณ์ ________ (ดู คพ. 133:48)

พระคริสต์ปลอมจะ _______ มากมาย (ดู โจเซฟ สมิธ—
มัทธิว 1:22)

คนชั่วร้ายจะ __________________ (ดู คพ. 29:9)

ดวงอาทิตย์จะ _________________ (ดู คพ. 45:42)

เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์จะดูเจิดจ้ากว่า ___________ 
(ดู คพ. 133:49)

พระเยซูคริสต์จะทรงอยู่กับคนชอบธรรมเป็นเวลา_______

ปีหลงัจากการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระองค์ (ด ูคพ. 29:11)

แบ่งเดก็ออกเป็นกลุม่ๆ และแจกบตัรค�าให้กลุม่ละหนึง่หรอื 
สองแผ่น เชิญชวนพวกเขาให้หาค�ามาเติมในช่องว่างโดย
อ่านพระคัมภีร์ ขอให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันกับเด็กคนอื่นๆ ว่า
พวกเขาเรียนรู้อะไร

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ (ร้องเพลงและแบ่งปัน): อธิบายว่า
เราพึงระลึกถึงและนมัสการพระเยซูคริสต์ทุกวันเพื่อเราจะ
พร้อมรบัการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระองค์  ขอให้เดก็บอก
บางอย่างที่พวกเขาและครอบครัวสามารถท�าได้เพื่อเตรียม
พร้อม  ร้องเพลง “คราพระเสด็จมา” (พด, 46)

เป็นพยาน: ประจักษ์พยาน

สั้นๆ สามารถอัญเชิญพระ-

วิญญาณได้ทุกเมื่อในระหว่าง

บทเรียน  ไม่จำาเป็นต้องใช้

ภาษาเป็นกิจจะลักษณะ เช่น 

“ฉันต้องการแสดงประจักษ์

พยาน” เพื่อแบ่งปันพยาน

ถึงความจริง  ประจักษ์พยาน

สามารถเป็นคำาพูดที่เรียบง่าย

ได้อย่างเช่น “ฉันรู้ว่าพระเยซู

คริสต์ทรงพระชนม์”

แบ่งปันความเข้าใจ: เด็กจะ

รู้สึกถึงพระวิญญาณเมื่อพวก

เขาแบ่งปันความเข้าใจเกี่ยว

กับหลักธรรมพระกิตติคุณ  

พวกเขาสามารถแบ่งปันสิ่ง 

ที่เรียนรู้ผ่านคำาพูด ศิลปะ  

และบทเพลง

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ประสูติบนแผ่นดินโลก
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วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย
จุดประสงค์ของดนตรีในปฐมวยัคอืเพือ่สอนพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์แก่เดก็และช่วยให้เดก็เรยีนรูว้ธิดีำาเนนิชวีติ
ตามนั้น เพลงปฐมวัยทำาให้การเรียนรู้สนุกข้ึน ช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำาความจริงพระกิตติคุณ และอัญเชิญ 
พระวิญญาณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่ท่านสามารถสอนเพลงที่เสนอไว้ในโครงร่างนี้  ท่านสามารถใช้วิธีเหล่านี้สอนเพลงปฐมวัย
เพลงอื่นได้ด้วย ดูแนวคิดเพิ่มเติมในหมวด “วิธีใช้ดนตรีในปฐมวัย” ในโครงร่างช่วงเวลาของการแบ่งปันปีก่อนๆ

มกราคม: “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” (พด, 20–21)

ให้เดก็ฟังเพลง  ช้ีให้เหน็ว่าค�าถามและค�าตอบประกอบเป็น
เพลงนี้อย่างไร  มอบหมายให้เด็กครึ่งห้องร้องค�าถามและ
อีกครึ่งห้องร้องค�าตอบ  หลังจากร้องไปแล้วสองสามเที่ยว 

ให้เดก็ร้องสลบักนั  เมือ่พวกเขารูจ้กัเพลงดแีล้ว ให้ใช้หลายๆ 
วิธีแบ่งพวกเขาขณะที่ท่านทบทวนเพลง (ตัวอย่างเช่น เด็ก
ชายและเด็กหญิง ครูและเด็ก และอื่นๆ) 

กุมภาพันธ์: “ ฉันจะทำาตามแผนของพระเจ้า” (พด, 86–87)

บอกเด็กว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานของขวัญพิเศษมากแก่เรา  
ขอให้พวกเขาฟังว่าของขวญัชิน้นัน้คอือะไรขณะทีท่่านร้อง
บรรทัดแรกของเพลง (แผน) ให้ดูแผนที่และเปรียบเทียบ
การใช้แผนที่หาจุดหมายปลายทางกับการท�าตามแผนของ
พระผูเ้ป็นเจ้าเพือ่กลบัไปหาพระองค์  อธบิายว่าเพลงนีส้อน
เราเกีย่วกบัแผนและบอกวธีิทีเ่ราสามารถกลบัไปอยูก่บัพระ-

บิดาบนสวรรค์  ติดรูปภาพประกอบค�าส�าคัญๆ (อาทิ ของ
ขวัญ สวรรค์ บ้าน โลก และ เกิด) และค�าบางค�าที่เขียนไว้ 
(อาทิ แผน เป้าหมาย เลือก และ ชี้นำา) จากเพลงนี้ไว้ทั่วห้อง  
ให้เด็กรวบรวมรูปภาพและชูรูปภาพเรียงตามล�าดับให้ถูก
ต้องขณะที่ท่านร้องเพลงให้พวกเขาฟงั  เชิญชวนพวกเขาให้
ร้องเพลงพร้อมท่านขณะพวกเขาดูท่ีรปูภาพและค�าเหล่านัน้

มีนาคม: “ฉันเฝ้าพิศวง” ( เพลงสวด บทเพลงที่ 89)

แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่ม  แจก นสพ 116 ให้กลุ่ม 1 และร้อง
วลีแรกของเพลงให้พวกเขาฟัง  สนทนาพอสังเขปแล้วให้
พวกเขาร้องวลีน้ันสองสามครั้งพร้อมกับท่าน  ท�าเช่นเดิม
กบัแต่ละกลุม่และแต่ละวลทีีเ่พิ่มเข้ามา (ใชร้ปูภาพต่อไปนี้: 
กลุ่ม 2 นสพ 108; กลุ่ม 3, นสพ 57; กลุ่ม 4, นสพ 56)  
ร้องข้อแรกทั้งข้อกับแต่ละกลุ่มที่ยืนถือรูปภาพและร้องวลี

ของพวกเขา  ให้กลุ่มสลับรูปกัน และร้องเพลงอีกรอบ  ท�า

ซ�า้จนกว่าแต่ละกลุม่ร้องครบทกุวล ี ร้องสร้อยเพลงและขอ

ให้เดก็ฟังว่าท่านร้องค�าว่า “แสนอศัจรรย์” กีค่รัง้  ร้องสร้อย

เพลงซ�้าสองสามรอบกับพวกเขา และเชิญชวนพวกเขาให้

เอามือกุมหัวใจทุกครั้งที่ร้องค�าว่า “แสนอัศจรรย์”

 เมษายน: “ครอบครัวมาจากพระผู้เป็นเจ้า”  
 (หน้า 28–29 ในโครงร่างนี้)

หาหรอืวาดรปูประกอบค�าหรอืวลใีนเพลง (รปูภาพตวัอย่าง 

มีอยู่ที่ sharingtime.lds.org)  ติดภาพวาดไว้บนกระดานที

ละภาพขณะทีท่่านร้องแต่ละวลกีบัเดก็ๆ หลงัจากท่านสอน 

วลีหนึ่งแล้ว ให้ร้องเนื้อร้องส่วนใหญ่แล้วหยุดและให้เด็ก

ต่อวลีจนจบ  ร้องทั้งเพลงด้วยกันสองสามรอบ  ให้เด็กคน

หนึ่งเก็บภาพวาดบนกระดานลงมาหนึ่งหรือสองภาพ และ

ร้องเพลงอีกคร้ัง ท�าซ�้าจนกว่าเด็กจะร้องเพลงนี้ได้โดยไม่

ต้องใช้รูปภาพ

ใช้ความหลากหลาย:  

นึกถึงความหลากหลาย 

ของวิธีทวนเพลง  เด็กเรียนรู้

เพลงได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขา

ได้ยินและร้องซำ้าหลายๆ ครั้ง
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ฝึกหัด: เพื่อสอนเพลงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านต้อง

รู้จักเพลงด้วยตนเอง  จงฝึก

ร้องที่บ้านทั้งนี้เมื่อท่านสอน

เด็กท่านจะมองที่พวกเขาได้

ไม่ใช่มองหนังสือของท่าน

กรกฎาคม: “บัพติศมา” (พด, 54–55)

เตรยีมบตัรค�าต่อไปนี:้ ใคร เมือ่ใด อย่างไร และ ทีไ่หน  แสดง
ภาพพระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมา  วางบัตรค�า “ใคร” ติด
กับภาพนั้น  ขอให้เด็กฟังว่าพระเยซูเสด็จมาหาใครขณะที่
ท่านร้องวลีแรกของเพลง  รับฟังค�าตอบ แล้วให้เด็กร้องวลี
นั้นกับท่าน  ท�าแบบเดียวกันกับบัตรค�าแต่ละใบและแต่ละ

วลี  ร้องข้อแรกทั้งข้อด้วยกัน  แจกบัตรค�าที่มีค�าตอบหนึ่ง
ค�าตอบให้เดก็คนละใบ (ยอห์นผูถ้วายบพัตศิมา นานมา โดย
จุม่ลงไป และ แม่นำา้จอร์แดน)  ให้เดก็ยนืเมือ่ร้องค�าของพวก
เขา แล้วแลกบัตรค�ากัน และท�ากิจกรรมซ�า้

สิงหาคม: “เร่งแสวงหาพระเจ้า” (พด, 67)

ใช้รปูภาพสอนเพลงทลีะวล ี(รปูภาพตวัอย่างมอียู่ที ่sharing-

time.lds.org)  ติดรูปภาพทั้งหมดไว้บนกระดาน  เชิญเด็ก

คนหนึ่งออกไปนอกห้องขณะที่เด็กอีกคนน�าภาพหนึ่งไป

ซ่อน  ให้เด็กคนนัน้กลบัเข้ามาและ “หา” รปูภาพโดยฟังเดก็

คนอื่นๆ ร้องดังขึ้นขณะเขาเดินเข้ามาใกล้รูปภาพและร้อง

เบาลงขณะเขาเดินห่างออกไป  ท�าซ�้าเท่าที่เวลาเอื้ออ�านวย

เพลงเพิ่มเติมที่ใช ้ในโครงร่างนี้

“พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจริงไหม?” (พด, 45)

เขียนเนื้อร้องของเพลงข้อแรกไว้บนกระดานหรือใน
กระดาษแผ่นใหญ่  ร้องข้อนี้ให้เด็กฟัง และสนทนาพอ
สงัเขป  ร้องพร้อมกนั และเชญิบางคนทีร้่องได้ดลีบหรอืตดั
ค�าหนึ่งออก  ท�าซ�้าจนกว่าเด็กเรียนรู้ท้ังข้อ แล้วท�าซ�้ากับ 
ข้ออื่น

“พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน” (พด, 16–17)

ให้เดก็ปรบมอืตามจงัหวะขณะท่านร้องเพลงเพือ่ช่วยให้พวก
เขาคุ้นเคยกับเพลงนี้  ช่วยพวกเขาท�าท่าง่ายๆ ให้ตรงกับค�า
หลักๆ ในเพลง  เชิญชวนให้เด็กท�าท่าโดยไม่ต้องร้องขณะ
เพลงบรรเลงและจากน้ันให้ร้องและท�าท่าพร้อมกัน  
(รูปภาพที่อาจจะช่วยท่านสอนเพลงนี้มีอยู่ที่ sharingtime.
lds.org)

“ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” (พด, 
98)

ให้เด็กน�าเพลงและร้องเพลงพร้อมกับท่านโดยเน้นรูปแบบ
ท�านองซ�า้ๆ กนั เช่น “บนโลกนี”้ และ “ดต่ีอฉนั”  ถามค�าถาม
ง่ายๆ เช่น “เราควรเตรียมเข้าพระวิหารเมื่อใด” และให้เด็ก
ตอบโดยร้องวลต่ีางๆ จากเพลง  ให้เดก็ใช้อปุกรณ์การแสดง

แบบง่ายแต่งเป็นสมาชิกครอบครัวและน�ากลุ่มร้องวลีท่ี
เจาะจง

“รักได้เอ่ยที่นี่” (พด, 102–103)

ถามว่าในบ้านของเด็กๆ พูดภาษาอะไร  ร้องเพลงข้อแรก
และเชิญชวนให้เด็กฟังภาษาเพ่ิมอีกหน่ึงภาษาและเอามือ
กุมหัวใจเมื่อได้ยินค�านั้น (รัก)  ขณะที่ท่านร้องเพลง ให้เด็ก
ฟังค�าคล้องจองและค�าที่พวกเขาไม่เข้าใจ  ขอให้เด็กผู้หญิง
คนหน่ึงเขียนค�าเหล่าน้ันบนกระดานระหว่างร้องข้อแรก
และให้เด็กผู้ชายคนหน่ึงเขียนระหว่างร้องข้อสอง  นิยาม
ค�าและร้องวลีเหล่านั้นโดยเชิญชวนให้เด็กร้องตามท่าน

“ฉันอยู่ในสรวงสวรรค์” (เลียโฮนา, เม.ย. 1999, 
พ5)

แบ่งเด็กออกเป็นสี่กลุ่มและก�าหนดวลีหนึ่งให้แต่ละกลุ่ม  
แจกกระดาษให้กลุม่ละหนึง่แผ่น ขอให้พวกเขาวาดรปูง่ายๆ 
เกี่ยวกับวลีของพวกเขา  ร้องเพลงด้วยกันโดยใช้ภาพวาด
เป็นทัศนอุปกรณ์
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