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การทดลอง 
การทดลองคือสว่นปกตธิรรมดาของชีวิตคริสเตียนทกุคน  จดุประสงค์หลกัของวิชานี ้คือเพ่ือแนะ น าให้ 
คริสเตียนใหมรู้่ถึงขัน้ตอนในทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัการกบัปัญหาการทดลองทัง้หลาย 

1 
2 
3 

4 

บทที่ 1 การทดลองในชีวิตของคริสเตียนใหม่ 
ในบทนีเ้ราจะท าการส ารวจว่าการทดลองคืออะไร และการทดลองเข้ามาสูชี่วิตคริสเตียน
ได้อยา่งไร    เราจะให้ความสนใจในการพิจารณาค้นหาความจ าเป็น และความ
ปรารถนาทัง้หลายในชีวิตของเราซึง่เก่ียวข้องกบัด้านตา่งๆ ท่ีเราก าลงัเผชิญการทดลอง   

บทที่ 2 กระบวนการของการเอาชนะการทดลอง 
ในบทนีเ้ราจะใสใ่จกบัขัน้ตอนตา่งๆ ในทางปฏิบตั ิเพ่ือท่ีทา่นจะได้ใช้ขัน้ตอนเหลา่นี ้ใน
เวลาท่ีเจอการทดลอง 

บทที่ 3 วิธีการเตรียมตัวเผชิญการทดลอง 
ในบทนีเ้ราจะแนะน าขัน้ตอนตา่งๆ ในทางปฏิบตั ิซึง่คริสเตียนสามารถน ามาเตรียมตวัให้ 
พร้อมส าหรับการทดลองทัง้หลาย   เราจะส ารวจถึงวิธีการท่ีคริสเตียนสามารถเข้า
ใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้า และตอบสนองตอ่ความจ าเป็นในวิถีทางของพระเจ้า  เรายงัรวม
เอาการอภิปรายท่ีเก่ียวกบัการปอ้งกนัการทดลองบางอย่างเอาไว้ด้วย 

บทที่ 4 การเข้าใจความล้มเหลวและการรับมือกับการทดลองด้วย
วิธีการของพระเจ้า 

เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีคริสเตียนใหม่อาจยอมแพ้การทดลองและความบาป  ในบทนี ้
เราจะส ารวจวา่จะเกิดอะไรขึน้ในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าเม่ือเรายอมแพ้การ
ทดลอง   นอกจากนัน้เรายงัอภิปรายถึงสิ่งท่ีเราควรท าหลงัจากท่ีเราแพ้การทดลองแล้ว
ด้วย 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู  
2. คูมื่อผู้ เรียน  
3. สมดุบนัทึกโครงการ  
4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา 

ถดัจากบทน าจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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ค าน า  
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพื่อชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถน าค าสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน
และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการด าเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะน า
ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุค าตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน
หวัข้อ การบ้านท่ีต้องท า ผู้ เรียนจะต้องใส่วนัก าหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทกึเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  
และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะน าเก่ียวกบัวิธีการสอน
บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีส้ าคญัมาก คริสเตียน
ใหมต้่องการค าแนะน าท่ีชดัเจนวา่เขาจะน าค าสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนท า   
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ
สอบในคาบเรียนสดุท้าย  ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนส าหรับสอนสปัดาห์ละ
ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้
ครบทกุวิชาต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี มีบทเรียนหลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกว่านี ้
อีก หรือ แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกวา่นี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ ส าหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ
ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ
การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยท าให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากส าหรับบางเร่ืองท่ีมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 
ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงส าคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยค าตอบซึง่อยูข้่าง
หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีท างานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน
ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความส าเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน
กลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  
ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles ส าหรับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้
คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นส าคญัในการพฒันาวิชา
เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ท างานกบักลุม่ 
ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม
พฒันาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ท าขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก
กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรับคนเหล่านัน้
ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซ า้คู่มือเหล่านี ้
คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซ า้และแจกจา่ยให้ใช้
ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล
ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  
อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ
จดัจ าหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะน าล าดับในการสอน 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา   ทัง้ 

14 วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพื่อให้สอนตามล าดบั  รายการล าดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่ 
เน่ือง เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้มต่อ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน
สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การส ารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ
ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 
เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวชิานี ้

1. ก่อนเร่ิมคาบเรียนแรกหนึง่หรือสองวนั ให้แนะน าวิชานีแ้ก่ผู้ เรียน และมอบงานชิน้แรกๆให้พวกเขาท า 
ถ้าเป็นได้ให้แจก สมุดบันทึกโครงการ หนึง่หรือสองวนัก่อนท่ีท่านจะเร่ิมสอนวิชานี ้พร้อมกบัคู่มือ
ผู้เรียนให้กบัผู้ เรียน และให้พวกเขาอา่นหน้าตา่งๆ ท่ีจะมีการอภิปรายกนัในคาบเรียนแรกของวิชานี ้

2. ในหน้าถดัไป(11) มีส าเนาของ รายการการบ้าน ซึง่ก าหนดเวลาท่ีงานแตล่ะชิน้ควรจะเสร็จ  ให้ผู้ เรียน
ใสว่นัท่ีๆ เหมาะสมโดยใช้ส าเนาเปลา่ของ รายการการบ้าน ท่ีอยู่ด้าน หลงัใน สมดุบนัทกึโครงการ 

3. แจ้งให้ผู้ เรียนทราบวา่จะต้องท าโครงการท่ี 1 และ 2 ซึง่อยูใ่น สมดุบนัทึกโครงการ นัน้ให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนท่ีจะเข้าเรียนในคาบเรียนแรก  ทา่นอาจต้องให้ค าอธิบายคร่าวๆ   ถึงโครงการท่ี 2   โดยใน
โครงการนีข้อให้ผู้ เรียนระบถุึงสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนาในชีวิตของพวกเขา ซึง่ซาตาน
จะท าการทดลองให้ตอบสนองในยามท่ีพวกเขาถกูทดลอง (ด ูค าถามท่ี 4 และ 5 ในโครงการท่ี 2)  จะมี
การอภิปรายในประเด็นนีใ้นคาบเรียนแรก 

แจ้งให้ผู้ เรียนทราบด้วยวา่หากพวกเขาไมเ่ข้าใจวา่จะเขียนอะไรในค าตอบเหลา่นัน้ ก็ปลอ่ยให้ว่างไว้
ก่อน   ผู้ เรียนสามารถท าสว่นนัน้ของโครงการท่ี 2 ในชว่งระหวา่ง หรือหลงัจากเรียนในคาบเรียนแรก   
อยา่งไรก็ตามผู้ เรียนจ าเป็นต้องตอบสามค าถามแรกในตวัอยา่งทัง้หมดท่ีมีอยู่ในโครงการท่ี 2 นัน้ให้
เสร็จก่อนการเรียนในคาบเรียนแรก 

4. การน าบทเรียนนีไ้ปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน  วิธีการท่ีเรียบง่ายในการเสริมสร้างค าสอนหลกัของ
แตล่ะบทเรียนก็คือ การท าโปสเตอร์เล็กๆ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือในกระดาษก็ได้   ตวัอยา่งเชน่ 

 นิยามของการทดลอง 
 6 ขัน้ตอนของการเอาชนะการทดลอง 
 วิธีการเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการทดลอง 
 ข้อพระธรรมหลกัเพ่ือจดัการกบัการทดลอง 2 ทิโมธี 2:22, สดดีุ 37:4-5, ยากอบ 4:7-8  
 ข้อความท่ีส าคญั เชน่ อะไรคือผลลพัธ์ของการยอมแพ้การทดลอง 

ในตอนท้ายของแตล่ะคาบเรียน คณุครูควรเสนอโปสเตอร์เหลา่นีใ้ห้ผู้ เรียนท่ีต้องการ   บอ่ยครัง้ผู้ เรียน
จะตดิโปสเตอร์เหลา่นัน้ไว้ในห้องนอน หรือแถวท่ีนัง่เรียน หรือแม้แตส่ง่ตอ่ให้กบัครอบครัวของพวกเขา   
โดยวิธีนีห้ลกัค าสอนตา่งๆ ในชัน้เรียนก็จะกลายเป็นสิ่งเตือนใจท่ีมองเห็นได้อยา่งตอ่เน่ืองแก่ผู้ เรียน 
และคนอ่ืน 
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รายการการบ้าน 

ชื่อวชิา การทดลอง

แบบทดสอบย่อย ข้อทอ่งจ า วนัท่ี

1 1 โครินธ์ 10:13 บทเรียนท่ี 2 

2 ยากอบ 4:7-8 บทเรียนท่ี 3 

3 รูปแบบส าหรับการเอาชนะการทดลอง บทเรียนท่ี 4 

โครงการ   วนัก าหนดสง่งาน

 1  บทเรียนท่ี 1 

 2  บทเรียนท่ี 1 

 3  บทเรียนท่ี 2 

 4  บทเรียนท่ี 2 

 5  บทเรียนท่ี 3 

 6  บทเรียนท่ี 3 หรือ 4 

 7  บทเรียนท่ี 3 หรือ 4 

 8  บทเรียนท่ี 4 

การสอบ   วนัท่ี  บทเรียนท่ี 5 
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บทเรียนที่ 1 
การพฒันาในการตระหนกัถึงสิ่งที่เป็นความจ าเป็นของข้าพเจ้า 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องค้นพบความจ าเป็นตา่งๆ ในชีวิตของข้าพเจ้าซึง่ซาตานก าลงัทดลองข้าพเจ้า
ให้ตอบสนองตามวิธีการของมนั 

2. ข้อพระธรรมหลัก: ฟีลิปปี 4:19  (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพดัท่ีพวกทา่นขาดอยู่นัน้ จากทรัพย์อนัรุ่งเรืองของ
พระองค์ในพระเยซูคริสต์  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะด าเนินไปพร้อมกบับทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียน   โดยจะใช้ร่วมกบัโครงการท่ี 1 “การ
ทดลองในพระคมัภีร์” และโครงการท่ี 2 “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการทดลองของข้าพเจ้า” ของสมดุบนัทกึ
โครงการ 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน( 5 นาท(ี

ให้แนะน าคาบเรียนนีด้้วยการขอให้ผู้ เรียนหลายคนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

ลองจินตนาการดวูา่ทา่นเป็นอาดมัและเอวาในสวนเอเดน   ทา่นรู้วา่พระเจ้าได้ทรงปลกูต้นไม้ต้น
หนึง่ในสวนเอเดนนัน้ และได้ตรัสแก่ท่านวา่ทา่นไมอ่าจจะกินผลจากต้นไม้ต้องห้ามนัน้  เราทกุคนรู้ดี
วา่อาดมัและเอวาได้กินผลไม้ต้องห้ามนัน้และได้ถกูขบัออกจากสวนแหง่นัน้  สมมตุิว่าทา่นเป็นอาดมั
หรือเอวา ท่านจะท าอะไรกบัต้นไม้นัน้? 

5. ครอบคลุมหัวข้อ ก. การทดลองคืออะไร?  (5-10 นาที  ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 4-5(

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นความแตกตา่งระหวา่งการทดลองท่ีเป็นการเสริมสร้างขึน้ (ปกตมิกัเรียกวา่การ
ทดสอบ) กบัการทดลองให้ท าบาปซึง่จะท าลายคริสเตียนท่ียอมแพ้ตอ่มนั   ให้ยก ตวัอยา่งหลาย
ตวัอยา่งเก่ียวกบัการทดลองของทัง้สองแบบนี ้ และอธิบายด้วยวา่การเรียนในวิชานีท้ัง้หมดจะเน้น

1 



การทดลอง 13 

อยูท่ี่การอภิปรายถึงการทดลองท่ีก่อให้เกิดการท าบาป ไม่ใชก่ารทดลองในแบบท่ีท าให้เกิดการ
เสริมสร้าง  

6. โปสเตอร์ของการทดลอง

ให้ท าโปสเตอร์ใบหนึง่ท่ีมีนิยามหรือความหมายของการทดลองข้างลา่งนี ้โดยติดไว้ในห้องเรียน 
เพ่ือวา่ทา่นจะสามารถอ้างอิงได้ตลอดวิชานี ้  นิยามนีอ้ยู่ในหน้าท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน 

การทดลอง 
เวลาที่ซาตานพยายามจะท าให้ท่านละเมิดต่อพระบัญญัตขิองพระเจ้า เพื่อจะ

ตอบสนองต่อความจ าเป็นหรือความปรารถนาบางอย่างในชีวิตของท่าน 

อีกกิจกรรมหนึง่ท่ีทา่นอาจต้องการให้ผู้ เรียนได้ท าคือ การสร้างภาพโปสเตอร์ของการทดลอง
บางอย่างซึง่ซาตานทดลองเราให้ท าบาป   ผู้ เรียนอาจตดัรูปภาพและถ้อยค าตา่งๆ จากโฆษณา
ทัง้หลายท่ีพบในหน้านิตยสารหรือหนงัสือพิมพ์ก็ได้ 

7. ครอบคลุมเนือ้หาประเด็น ข. การทดลองจะเข้ากันกับชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?
(5 นาท ี ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 5-6( 

ใช้สองสามนาทีอธิบายวา่การทดลองมีสว่นใดบ้างในชีวิตของคริสเตียน คือการทดลองเป็นแค่
เศษเสีย้วเดียวในชีวิตของคริสเตียน  ผู้ เรียนไมค่วรท่ีจะมองทกุสถานการณ์ในชีวิตวา่เป็นโอกาสท่ีจะ
ถกูทดลองให้ท าบาป  บางวนัพวกเขาอาจเผชิญการทดลองมากมายแตใ่นวนัอ่ืนๆ อาจไมพ่บการ
ทดลองเลยสกัอยา่ง  ในฐานะคริสเตียนท่ีก าลงัเตบิโต เราจ าเป็นต้องท าให้แตล่ะวนัเป็นมากกว่าการ
ท่ีต้องตอ่สู้กบัการทดลองตา่งๆ  

8. ใครคือผู้ท่ีทดลองเราให้ท าบาป? (5 นาที(

เปิดการอภิปรายประเดน็เก่ียวกบัผู้ ท่ีทดลองเราให้ท าบาป   ให้ผู้ เรียนใช้พระคมัภีร์และค าตอบท่ี
พวกเขาได้เขียนตอบในค าถามท่ี 1 และ 2 ของโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทกึโครงการของวิชานี ้  

1. พระเจ้าทดลองผู้คนให้ท าบาปหรือ? (ดูยากอบ 1:13)

2. ใครเป็นผู้ทดลองให้ผู้คนท าบาป? (ใครทดลองให้พระเยซูท าบาป?) อ่านมัทธิว 4:1-11

1 
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9. ครอบคลุมเนือ้หาในหัวข้อ ค. มารเป็นผู้กระท าให้ท่านท าบาปหรือ
(3-5 นาท ี คู่มือผู้เรียนหน้า 6-8( 

ให้เน้นความส าคญัของความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการตดัสินใจเลือกวิถีทางท่ีจะตอบสนอง
ความจ าเป็นและความปรารถนาในชีวิตของเรา 

ทา่นอาจต้องใช้ภาพการสาธิตท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 6-7  ของคูมื่อผู้ เรียนท่ีเป็นการเปรียบเทียบเร่ือง
ของ “ประตตูา่งๆ” ซึง่พระเจ้าและซาตานได้วางไว้ตรงหน้าเรา   ลองให้ หลายๆ ตวัอย่างของประตท่ีู
แตกตา่งกนัท่ีพระเจ้าและซาตานอาจวางไว้ตอ่หน้าผู้ เรียน เพ่ือพวกเขาจะตอบสนองความจ าเป็น
เจาะจงบางอยา่งของเขา 

10. ซาตานทดลองท่านอย่างไร? (3-5 นาที(

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าเป็นการยากมากท่ีซาตานจะมาแล้วพดูวา่ “สวสัดี ข้าคือซาตาน และข้าก าลงั
ทดลองเจ้าให้ท าบาป”   ในทางตรงกนัข้าม ซาตานจะมาหาทา่นพร้อมกบัความคดิท่ีว่ามนัก าลงัจะ
ชว่ยทา่นให้ตอบสนองความจ าเป็นในชีวิตของทา่น   “เจ้ามีความจ าเป็น  เจ้าต้องการ เสือ้ผ้าสวยงาม
ชดุใหม ่  น่ีไงละ่วิธีท่ีง่ายดายท่ีจะท าให้ได้เสือ้ผ้านัน้มา  ขโมยมนัเลยในขณะท่ีคนขายเสือ้ผ้าก าลงั
คยุกบัคนอ่ืน”   

11. การทดลองต่างๆ ท่ีพระเยซูทรงเผชิญ (10-15 นาที   ดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า 12-13(

ให้อภิปรายถึงการทดลองสามอยา่งท่ีพระเยซูทรงเผชิญ รวมถึงความจ าเป็นตา่งๆ ในชีวิตของ
พระองคท่ี์ซาตานได้เสนอแนะให้พระเยซูตอบสนอง ดมูทัธิว 4:1-11   บอกให้ผู้ เรียนอ้างอิงถึงค าตอบ
ในค าถามท่ี 7 ของโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

พระเยซูทรงถูกทดลองให้ท าบาป 

การทดลองสามอยา่งท่ีซาตานได้ใช้ทดลองพระเยซูให้ตอบสนองความจ าเป็นและความปรารถนาในชีวิต
ของพระองค์ 

การทดลองที่หน่ึง—เสกก้อนหนิให้เป็นอาหาร  มทัธิว 4:2-4 
ความจ าเป็น—พระเยซูทรงก าลงัหิวโหยในฝ่ายร่างกาย   พระองค์จ าเป็นต้องมีอาหาร 
ความปรารถนา—จงพิสจูน์วา่ทา่นมีอ านาจท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นเหลา่นีโ้ดยการท าการอศัจรรย์ 
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การทดลองที่สอง—กระโดดลงจากหลังคาพระวิหาร  มทัธิว 4:5-7 
ความปรารถนา—จงพิสจูน์วา่ทา่นได้วางใจในพระเจ้า     
ความปรารถนา—จงพิสจูน์วา่พระเจ้าสนบัสนนุและอยูเ่คียงข้างทา่น 

การทดลองที่สาม—ซาตานเสนอให้พระเยซูครอบครองหมดทัง้โลก มทัธิว 4:8-10 
หลงัจากท่ีได้เห็นอาณาจกัรทัง้หมดของโลก ซาตานได้เสนอทัง้หมดนีแ้ก่พระเยซู ถ้าหากพระองค์จะทรง
ยอมคกุเขา่กราบนมสัการซาตาน 
ความปรารถนา—การท าให้บทบาทของพระองค์ส าเร็จ คือการท่ีจะพิชิตโลกนีใ้นวิถีทางท่ีง่ายดาย (ท่ีตรงกนั
ข้ามกบัวิธีการของพระเจ้าซึง่จะน าพระเยซูสูค่วามตายอนัทรมานบนไม้กางเขน) 

จากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 12-13 

12. ครอบคลุมเนือ้หาในหัวข้อ  ง. ง. ความจ าเป็นในชีวิตของท่านจะเปิดช่องให้กับการทดลอง
ได้อย่างไร?    (5-15 นาที   ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 8-10) 

ให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนเร่ิมท่ีจะเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งการทดลองกบัความจ าเป็นความ
จ าเป็นนัน้เป็นสิ่งท่ีจริงแท้  หากคนๆ หนึง่ไมไ่ด้กินอาหารเขาก็จะมีความอยากอาหารฝ่ายร่างกาย    
การทดลองของซาตานท่ียัว่ยวนให้คนขโมยอาหารก็เป็นหนทางหนึง่ในการตอบสนองความจ าเป็น
นัน้  ทกุการทดลองจะผกูไว้ด้วยความจ าเป็นหรือความปรารถนาบางอยา่งท่ีทา่นมี  บางครัง้ทา่นอาจ
ไมไ่ด้ตระหนกัถึงความจ าเป็นนัน้ 

ให้อภิปรายถึงรายการของความจ าเป็นตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นหน้าท่ี 8 และ 9 ของคูมื่อผู้ เรียน   จง
ชีใ้ห้เห็นวา่เราทกุคนล้วนมีความจ าเป็นเหล่านี ้  ลองให้หลายๆ ตวัอยา่งของการทดลองและความ
จ าเป็น   สาธิตให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงชว่ยผู้ เรียนในการตอบสนองความจ าเป็นเหล่านี ้ซาตานก็จะ
พยายามท าเชน่กนัในการชว่ยให้พวกเขาตอบสนองความจ าเป็นเหลา่นีต้ามวิธีการของมนั 

13. ครอบคลุมหัวข้อ  จ. ความปรารถนาในชีวิตจะเปิดช่องให้กับการทดลองได้อย่างไร?
(3-5 นาท ี  จากคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 10-14( 

ชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นวา่ไมใ่ชท่กุการทดลองจะเป็นสิ่งท่ียัว่ยวนตอ่ความจ าเป็นในชีวิต  การทดลอง
บางอย่างมีเปา้หมายอยู่ท่ีความปรารถนาทัง้หลายของเรา  ความปรารถนาเหลา่นีอ้าจเป็นสิ่งท่ีดู
เหมาะสมอยา่งยิ่ง เชน่ การรักษาช่ือเสียง การต้องการรองเท้าคูใ่หม่ ฯลฯ    
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แตก็่มีความปรารถนาอ่ืนๆ ท่ีเตม็ไปด้วยความบาป เชน่ ความเห็นแก่ตวั หรืออาจท าให้คนอ่ืน
เจ็บปวด เชน่ ความปรารถนาท่ีจะแก้แค้น เป็นต้น   วิธีการง่ายๆ ในการอธิษบายวา่ความปรารถนา
ใดเป็นความบาปหรือไม่นัน้ ก็โดยการพิจารณาดวูา่จะเกิดอะไรขึน้หากทา่นท าตามความปรารถนา
นัน้   หากผลจากการกระท าตามความปรารถนานัน้เป็นความบาป ก็มีแนวโน้มว่าความปรารถนานัน้
เป็นสิ่งท่ีชัว่ร้ายเช่นกนั   

ยกตวัอย่างเชน่ ถ้าทา่นปรารถนาท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์กบัชายหรือหญิงซึง่ได้แตง่งานกบัคนอ่ืนแล้ว 
ความปรารถนานัน้ยอ่มเป็นบาป   ความปรารถนาจะมีเพศสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้ามไมใ่ชค่วาม
ปรารถนาท่ีเป็นบาป   แตเ่ม่ือเรามุง่จดจ่อความปรารถนานัน้ไปท่ีบางคนซึง่แตง่งานแล้ว เราก็ก าลงั
ตอบสนองความปรารถนานัน้ไปในทางท่ีผิด และเป็นความบาป   

แตถ้่าทา่นเป็นคนท่ีแตง่งานแล้ว มนัก็ไมถื่อวา่บาปท่ีทา่นจะมีความปรารถนาอยากมีเพศสมัพนัธ์
กบัสามีหรือภรรยาของทา่น แตจ่ะเป็นความผิดบาปหากทา่นปรารถนาอยากมีเพศสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน 
ทัง้ท่ีทา่นมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้ว 

ส าหรับคนท่ียงัไมไ่ด้แตง่งานยอ่มเป็นเร่ืองปกตธิรรมดาท่ีเราจะต้องการมีความสมัพนัธ์เชิงชู้
สาวกบัเพศตรงข้าม   พระคมัภีร์พดูถึงเร่ืองนีไ้ว้อย่างชดัเจนวา่ คนท่ีไมเ่พียงแคค่ดิจะท าสิ่งนีแ้ตก็่
ท าตามความปรารถนาเหลา่นัน้และมีเพศสมัพนัธ์ก่อนท่ีจะแตง่งานก็ได้ท าผิดพระบญัญตัขิอง
พระเจ้า  

 พระคมัภีร์ทัง้สองข้อนีจ้ะชว่ยอธิบายให้เราเข้าใจเร่ืองนีไ้ด้ดีขึน้

2 ทโิมธี 2:22  ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

“ท่านจงหนีจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่หาความชอบธรรม ความเช่ือ 
ความรัก และสันตสุิขร่วมกับบรรดาผู้ท่ีร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธ์ิ” 

พระเจ้าทรงตรัสชดัเจนวา่เราไมค่วรยอมรับทกุความปรารถนาวา่เป็นสิ่งดีเพียงเพราะเรามี
ใจปรารถนาในสิ่งนัน้   สิ่งนีข้ดัแย้งกบัท่ีวฒันธรรมของเราท่ีสง่เสริมให้เราท าตามแรงปรารถนาใน
ใจ   พระเจ้ายงัทรงตรัสชดัเจนวา่ บางความปรารถนาคือสิ่งท่ีเราไมค่วรท าตาม  พระเจ้าไมไ่ด้
เพียงแคบ่อกให้เราละทิง้หรือเฉยตอ่ความปรารถนาแตพ่ระองค์ตรัสวา่ “จงหลีกหนีจากความชัว่
ร้ายเหลา่นี”้ และไลต่าม “ความชอบธรรม ความเช่ือ ความรักและสนัตสิขุ ร่วมกบับรรดาผู้ ท่ีร้อง
เรียกองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยใจท่ีสะอาดบริสทุธ์ิ” 
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2 โครินธ์ 10:5  ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

“เราท าลายล้างประเด็นโต้แย้งและค าแอบอ้างทัง้ปวงท่ีตัง้ตัวขัดขวางความรู้ของ
พระเจ้า และเราสยบทุกความคิดให้ยอมจ านนเช่ือฟังพระคริสต์”  

พระวจนะของพระเจ้าท าให้เราเข้าใจชดัเจนวา่เราควรตอบสนองตอ่ทกุความปรารถนาไม่
วา่จะเป็นความปรารถนาแบบใดก็ตาม   หากความปรารถนาดงักล่าวขดักบัค าสอนจาก 
พระวจนะของพระเจ้าเราจ าเป็นต้องถอดถอนมนัออกจากชีวิตของเรา   ประเด็นท่ีสองคือ เราต้อง
น าทกุความคดิ ทกุความปรารถนา มาสู่การเช่ือฟังพระคริสต์ 

ความปรารถนาท่ีไมมี่การควบคมุจะน าไปสู่การกระท าท่ีสร้างปัญหาในชีวิตเรา  ความ
ปรารถนาท่ีไมอ่าจควบคมุได้จะน าไปสูก่ารท าบาปได้อยา่งง่ายดาย   พระวจนะของพระเจ้ากลา่ว
ไว้ชดัเจนวา่เราต้องรับผิดชอบตอ่การเลือกตอบสนองความปรารถนาในชีวิตของเรา   พระเจ้าจะ
ประทานก าลงัให้กบัเราเพ่ือเราจะตอบสนองตอ่ความปรารถนาเหลา่นีอ้ย่างเหมาะสมและถวาย
เกียรตแิดพ่ระองค์ 

ซาตานต้องการให้เราตอบรับความปรารถนาของเราด้วยความลุม่หลง - ถ้ารู้สกึดีก็ท าเลย! 
พระเจ้าต้องการให้เราประเมินความปรารถนาของเราและพิจารณาผลท่ีจะเกิดขึน้จากการท าตาม
ความปรารถนานัน้   ถ้าการกระท านีน้ าไปสูค่วามบาปพระค าของพระเจ้าตรัสวา่เราต้องหลีกหนี
จากความปรารถนานัน้    ละทิง้ความปรารถนาหรือท าให้มนัตกเป็นเชลยและท าให้เช่ือฟัง 
พระคริสต์ 

14. การเข้าใจถงึความแตกต่างระหว่างความจ าเป็นกับความปรารถนา
(3-5 นาท ี  จากคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 8-14( 

ผู้ เรียนหลายคนพบกบัความล าบากในการเข้าใจความแตกตา่งระหว่างความจ าเป็นกบัความ
ปรารถนา   จงดรูายการของความจ าเป็นตา่งๆ ในหน้าท่ี 8 ของคูมื่อผู้ เรียน แล้วน าความจ าเป็นท่ี
หลากหลายนัน้มาให้ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้ลองยกตวัอยา่งของความจ าเป็นและความปรารถนาท่ี
เก่ียวข้องกบัแตล่ะอยา่งนัน้ 

ยกตวัอย่างเชน่ ทา่นจ ำเป็นต้องมีอาหาร  แตท่า่นอาจปรำรถนำไอศครีมซนัเดย์ถ้วยใหญ่ท่ีราด
ด้วยช๊อคโกแลตร้อน 

ทา่นจ ำเป็นต้องมีโค๊ทในฤดหูนาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากทา่นจะไปภาคเหนือแตท่่านอาจ
ปรำรถนำเสือ้โค๊ทสกั 7 หรือ 8 ตวั และปรำรถนำท่ีจะมีเสือ้โค๊ทย่ีห้อปราด้าด้วย 
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ทา่นจ ำเป็นต้องมีเพ่ือน  แตท่า่นอาจปรำรถนำบางคนเทา่นัน้ให้มาเป็นเพ่ือนของทา่น
โดยเฉพาะเม่ือเขาหรือเธอคนนัน้เป็นคนร ่ารวยหรือดดีูมาก!  

ให้ผู้ เรียนเขียนนิยามของสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นกบัความปรารถนา ให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นวา่
ควรจะเอาอะไรมารวมไว้ในนิยามเหลา่นีด้้วย  และท าโปสเตอร์เก่ียวกบันิยามเหลา่นี ้  แขวนไว้ท่ี
ก าแพงห้องเรียนเพ่ือใช้อ้างอิงตลอดวิชานี ้   ในท่ีนีมี้บางนิยามท่ีได้ให้ไว้  

ความจ าเป็น—บางสิ่งท่ีเราจ าเป็นต้องมี เพ่ือท่ีเราจะประสบและด ารงชีวิตได้เตม็ขนาด
ศกัยภาพ 

ความปรารถนา—บางสิ่งท่ีเราต้องการจะมี แตไ่มมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องมี 

หลงัจากท่ีได้นิยามความหมายของทัง้สองค านีแ้ล้ว ให้ผู้ เรียนท ารายการเก่ียวกบัความจ าเป็น
และความปรารถนา   ให้แยกเป็นหวัข้อของนิยามทัง้สองนี ้ ทา่นอาจท ารายการเหลา่นีล้งบน
กระดาษแผน่ใหญ่ซึง่ทา่นสามารถแขวนไว้ท่ีก าแพงห้องเรียน เพ่ือทา่นจะได้ใช้รายการเหลา่นีอ้้างอิง
ตลอดเวลาท่ีเรียนวิชานี ้   ท่านอาจพบวา่สิ่งนีอ้าจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเตมิตวัอย่างเข้าไปใน
รายการทัง้สองอยูเ่ร่ือยๆ ในขณะท่ีทา่นสอนสว่นท่ีเหลือของวิชานี ้

15. วิธีการท่ีซาตานยั่วยวนความจ าเป็นและความปรารถนาของท่าน (5-10 นาที(

ชีใ้ห้เห็นถึงการทดลองสกัหนึ่งอยา่งท่ีอาจเป็นความพยายามของซาตานในการท าให้ท่าน
ตอบสนองความจ าเป็นหรือความปรารถนาสกัสองหรือสามอยา่งในชีวิตของทา่นยกตวัอยา่งเชน่  
การทดลองอยา่งแรกของซาตานตอ่พระเยซูในถ่ินทรุกนัดารนัน้ มุง่เน้นท่ีความต้องการอาหารของ
พระเยซู   ซาตานยงัพยายามท่ีจะท าให้พระเยซูเช่ือวา่พระองค์จ าเป็นต้องพิสจูน์วา่พระองค์ทรงเป็น
พระบตุรของพระเจ้า  โดยซาตานได้พยายามสร้างความปรารถนาให้พระเยซูได้พิสจูน์ความจริงนัน้ 

ซาตานอาจพยายามท าให้ท่านเช่ือมัน่วา่สิ่งซึง่เป็นความปรารถนานัน้คือความจ าเป็นจริงๆ ใน
ชีวิตของท่าน “เจ้าจ าเป็นต้องมีเสือ้โค๊ทย่ีห้อปราด้าด้วย หรือรถมอเตอร์ไซด์คนัใหม่ด้วยจริงๆ มิ
เชน่นัน้เพ่ือนๆ ของเจ้าก็จะไมช่ื่นชอบในตวัเจ้าอีก” 

อีกวิธีการหนึง่ท่ีซาตานพยายามท าให้ท่านหา่งไกลจากแผนการของพระเจ้าท่ีมีเพ่ือท่านก็คือ 
การท าให้ทา่นตอบสนองความจ าเป็นหรือความปรารถนาซึง่ไมส่อดคล้องกบัเวลาของพระเจ้า   
“ความปลาบปลืม้ปีตใินทนัทีทนัใด/ความพงึพอใจในทนัที” เป็นเร่ืองปกตสิ าหรับคนท่ีมีปัญหากบั
การเสพย์ติดบางอย่าง และสิ่งนีย้งัคงเป็นปัญหาทัว่ไปในชีวิตของผู้คน   “ความปลาบปลืม้ปีติ
ในทนัที” นัน้อาจเป็นการทดลองท่ีผกูติดกบัความจ าเป็นบางอย่าง เหมือนการทดลองแรกท่ีพระเยซู
ได้ทรงเผชิญในมทัธิว 4:2-4 
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16. วิธีการท่ีซาตานทดลองเอวา (5-10 นาที(

ให้ผู้ เรียนอภิปรายถึงความจ าเป็นของเอวา (ท่ีจริงแล้วเป็นความปรารถนา) ซึง่ซาตานบอกวา่จะ
ได้รับการตอบสนองหากเธอจะยอมกินผลไม้ต้องห้ามในสวนเอเดน   ให้ผู้ เรียนอา่นปฐมกาลบทท่ี 3 
เพ่ือค้นหาวิธีการท่ีแนช่ดัท่ีซาตานกล่าววา่เอวาจะได้รับประโยชน์หากเธอท าตามท่ีมนับอกเธอ 

17. มองดูท่ีการทดลองทัง้หลายของเรา (5-15 นาที(

ให้ยกตวัอยา่งเก่ียวกบัการทดลองทัง้หลายท่ีทา่นหรือผู้ เรียนได้เผชิญเม่ือไมน่านมานีข้อให้ผู้ เรียน
ยกบางตวัอยา่งท่ีพวกเขาได้เขียนในโครงการท่ี 2 ของ สมดุบนัทึกโครงการ “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการ
ทดลองของข้าพเจ้า”   อภิปรายถึงสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นและการทดลองท่ีซาตานก าลงัทดลองคนให้
ตอบสนองตามวิธีการของมนั  ให้ผู้ เรียนบอกว่ากฏเกณฑ์ใดของพระเจ้าท่ีอาจละเมิดหากเรา
ตอบสนองความจ าเป็นนีต้ามวิธีการของซาตาน 

18. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (10-20 นาที(

เน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในด้านการเรียนรู้วิธีการระบคุวามจ าเป็นและ/หรือความ
ปรารถนาท่ีซาตานก าลงัพยายามท่ีจะท าให้เราตอบสนองเม่ือมารทดลองเราให้ท าบาป ให้ผู้ เรียนเตมิ
ค าตอบในข้อท่ี 3 และ 4 ท่ีอยูใ่นตวัอย่างท่ีพวกเขาได้เขียนไว้ในโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทกึโครงการ
หากยงัไมไ่ด้ท าหวัข้อนี ้  ทา่นอาจต้องให้ผู้ เรียนตอบค าถามเหลา่นีต้าม ล าพงัก่อน  หลงัจากนัน้จงึ
ให้พวกเขาแบง่เป็นกลุม่ๆ ละ 3-4 คน เพ่ืออภิปรายถึงค าตอบท่ีมี 

19. การบ้าน

ก. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 1 “การทดลองในพระคมัภีร์” ใน สมดุบนัทกึโครงการ 

ข. ตรวจสอบดวูา่ผู้ เรียนได้ท าโครงการท่ี 2 ในสมดุบนัทกึโครงการ  “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการ
ทดลองของข้าพเจ้า” แล้ว เพราะวา่ผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีโครงการท่ี 2 ก่อนท่ีจะท าโครงการท่ี 5 
ซึง่ถึงก าหนดสง่ก่อนคาบเรียนท่ีสาม   ทา่นอาจต้องตรวจดโูครงการท่ี 2 นีแ้ล้วสง่คืนกลบัให้
พวกเขาในคาบเรียนถดัไป 

ค. อธิบายโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทกึโครงการ “วิธีการที่บคุคลต่างๆ ในพระคมัภีร์ใช้รับมือกบั
การทดลองของพวกเขา”    โครงการนีมี้หลายตอนในพระคมัภีร์ท่ีผู้ เรียนสามารถเลือก ได้   
บางทีทา่นอาจต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนไมไ่ด้เลือกพระคมัภ์ตอนเดียวกนัหมดทกุคน  โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ่งหากทา่นต้องการใช้งานเหลา่นีเ้พ่ืออภิปรายในคาบเรียนหน้า    โปรดดแูผนการสอน
ในหน้าท่ี 21 ของคูมื่อครู ในบทเรียนท่ี 2 ของหวัข้อท่ี 4  

ง. อธิบายวา่โครงการท่ี 3 ใน สมดุบนัทึกโครงการ   “ความจ าเป็นและความปรารถนาของ
ข้าพเจ้า” ได้ถกูออกแบบมาเพ่ือตดิตามบทเรียนซึง่เราเพิ่งท าเสร็จไป    ผู้ เรียนมีอิสระท่ีจะใช้
ข้อมลูท่ีพวกเขาได้บนัทกึในชัน้เรียนและคูมื่อผู้ เรียนในการท าโครงการนีใ้ห้เสร็จสมบรูณ์ทา่น
จ าเป็นต้องตกลงใจวา่ทา่นต้องการให้พวกเขาท าอะไรกบั “ค าถามเพือ่การศึกษาเพ่ิมเติม” ซึง่
อยูใ่นหน้าท่ี 2 ของโครงการนี ้  ทา่นอยากให้ผู้ เรียนเขียนค าตอบของค าถามเหล่านีล้งบน
กระดาษท่ีแยกตา่งหากแล้วสง่ให้ทา่นตรวจให้คะแนนหรือไม?่ 

จ. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไป 

20. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นตา่งๆ ของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ  ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนในการท าความเข้าใจ ? 
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนของทา่นมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 2 
กระบวนการของการเอาชนะการทดลอง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องท่องจ า และใช้รูปแบบการตอบสนองตอ่การทดลองตามหลกัการพระคมัภีร์ 

2. ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 6:13 ฉบับ(สมาคมพระคริสตธรรม)

เหตฉุะนัน้จงรับยทุธภณัฑ์ทัง้ชดุของพระเจ้าไว้ เพ่ือทา่นจะได้ตอ่ต้านในวนัอนัชัว่ร้ายนัน้ และเม่ือ
เสร็จแล้วจะอยู่อยา่งมัน่คงได้  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะด าเนินไปพร้อมกบับทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน   และจะใช้โครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึก
โครงการ  “วิธีการที่บคุคลต่างๆ ในพระคมัภีร์ใช้รับมือกบัการทดลองของพวกเขา” ร่วมกบับทเรียนนี ้
ด้วย  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: “ท่านก าลังยืนอยู่ท่ีใด?” (5-10 นาท,ี คู่มือผู้เรียนหน้า 15(

เร่ิมต้นคาบเรียนนีด้้วยการอภิปรายประเดน็ท่ีถกูยกขึน้ในหน้าท่ี 15 ของคูมื่อผู้ เรียนหวัข้อ ก 
“ท่านก าลงัยืนอยู่ทีใ่ด?”    จงวาดภาพก าแพงหรือรัว้กัน้เขตอนัหนึง่บนกระดานด าเพ่ือสาธิตภาพการ
ตดัสินใจท่ีคริสเตียนทกุคนก าลงัเผชิญ   ในด้านหนึง่ของกระดานด าให้เขียนว่า “ผูกพนัตวัเต็มทีใ่น
การติดตามวิถีทางของพระเจ้า” ในขณะท่ีอีกด้านหนึง่ให้เขียนวา่ “ผูกพนัตวัเต็มทีใ่นการติดตาม
วิถีทางของซาตาน”   

คราวนีใ้ห้ใสช่ื่อบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในพระคมัภีร์หลายๆ คนในภาพนี ้   ท่านอาจให้ผู้ เรียนเป็นผู้ใส่
ช่ือบคุคลเหล่านีซ้ึง่เขาได้เรียนรู้ขณะท าโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึกโครงการ แบบอยา่งของคนใน 
พระคมัภีร์เดมิ เชน่ โยเซฟ และดาเนียลกบัเพ่ือนทัง้สามคนนัน้ จะถกูวางไว้ในด้านของผู้ ท่ี “ผูกพนัตวั
เต็มทีใ่นการติดตามวิถีทางของพระเจ้า” 

สว่นเยเซเบลและกษัตริย์อาหบัในพระคมัภีร์เดมิจะถกูวางไว้ในต าแหนง่ท่ีตรงกนัข้าม   โดย 
ยดูาสอาจอยูใ่นต าแหนง่บนสดุของรัว้กัน้เขต พร้อมกบัลกูศรท่ีหนัไปสูก่ารติดตามหนทางของซาตาน 
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สว่นเปโตรในขณะท่ีพระเยซูก าลงัจะถกูตรึงได้หนัไปสูท่างของซาตานอยูช่ัว่ขณะหนึง่ แตแ่ล้วเขาได้
กลบัใจและหนักลบัมาสูว่ิถีทางของพระเจ้า 

ชีใ้ห้เห็นด้วยวา่เราไมส่ามารถเดนิอยูใ่นบริเวณขอบรัว้กัน้ได้ตลอดชีวิตท่ีเหลือของเรา  คริสเตียน
แตล่ะคนจ าเป็นต้องตดัสินใจเลือกวา่จะเดนิตามทางของพระเจ้า หรือทางของซาตาน  จงเน้นย า้
ความส าคญัของการตดัสินใจนีว้า่มีความสมัพนัธ์กบัการประสบความส าเร็จในการเอาชนะการ
ทดลอง  

5. วิธีการท่ีบุคคลต่างๆ ในพระคัมภีร์ใช้รับมือกับการทดลองของพวกเขา  (10-15 นาท(ี

ให้อธิบายถึงบคุคลตา่งๆ ในพระคมัภีร์ตามรายช่ือท่ีได้ให้ไว้ในโครงการท่ี 4 ของ สมดุบนัทกึ
โครงการ  ให้ศกึษาดวูา่พวกเขาได้ต้านทานการทดลองท่ีพวกเขาเผชิญอย่างไร  พยายามใคร่
ครวญหาเหตผุลวา่เพราะเหตใุดคนในรายช่ือนัน้ จงึล้มเหลวหากวา่เขาหรือเธอยอมแพ้การทดลอง 

6. ครอบคลุมเนือ้หาประเด็น ค. มีขัน้ตอนอะไรบ้างในการเอาชนะการทดลอง
(10-15 นาท ี ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 17- 23( 

ในหวัข้อนีไ้ด้น าเสนอ 6 ขัน้ตอนในการเอาชนะการทดลอง   โดยชีใ้ห้เห็นวา่น่ีเป็นรูปแบบหนึง่ท่ี
ผู้ เรียนสามารถใช้ในการตอบสนองตอ่การทดลองให้ท าบาป  

6 ขัน้ตอนของการเอาชนะการทดลอง 
1.  รับรู้วา่ท่านก าลงัถกูทดลอง
2.  กลา่วปฏิเสธวา่”ไม”่ ตอ่การทดลองนัน้
3.  เร่ิมต้นพดูคยุกบัพระเจ้า
4.  ถามตนเองวา่ “มีความจ าเป็นอะไรบ้างท่ีซาตานก าลงัพยายามใช้ในการยัว่ยวนฉนัให้

ตอบสนอง?” 
5.  มองหาทางออกของพระเจ้าเพ่ือให้หลดุจากการทดลองนี ้
6.  ตัง้เปา้หมายซึง่จะชว่ยตอบสนองตอ่ความจ าเป็นทัง้หลายของทา่นในวิถีทางของพระเจ้า

 จากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 17 

หลงัจากท่ีทา่นได้แนะน ารายช่ือทัง้หมดในหน้าท่ี 17 ของคูมื่อผู้ เรียนโดยคร่าวๆ แล้ว ขอให้
ยกตวัอย่างของวิธีการท่ีทา่นสามารถใช้รูปแบบนีก้บัการทดลองท่ีเจาะจงสกัอนัหนึง่ 
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หลงัจากนัน้ให้กลบัไปอภิปรายในแตล่ะประเด็นในรายละเอียด  ดหูน้าท่ี 17-23 ในคูมื่อ ผู้ เรียน
เพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเตมิในแตล่ะขัน้ตอน   ให้หลายๆ ตวัอย่างของวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถใช้แตล่ะ
ประเดน็กบัการทดลองท่ีแตกตา่งกนั  ทา่นอาจให้ผู้ เรียนลองยกบางตวัอยา่งของการทดลองจากงาน
ท่ีพวกเขาได้ท าในโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทกึโครงการ 

7. การแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจ าเป็นกับการทดลอง (5-10 นาที(

ในการอภิปรายถึงการทดลองท่ีแตกตา่งกนันัน้ พยายามแยกกำรทดลองออกจากควำมจ ำเป็น 
ให้เห็นได้อยา่งชดัเจน เพ่ือวา่ผู้ เรียนจะเห็นได้ว่ารูปแบบตามหลกัการพระคมัภีร์นีจ้ะชว่ยพวกเขาให้
เอาชนะการทดลอง และในขณะเดียวกนัก็ตอบสนองความจ าเป็นซึง่ซาตานก าลงัยัว่ยวนพวกเขา
ด้วย 

ทา่นอาจชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่มีกฏเกณฑ์อะไรบ้างของพระเจ้า ท่ีคนอาจละเมิด หากพวกเขายอม
แพ้การทดลองของซาตาน 

8. กิจกรรม “ถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าหรือซาตาน” (10-20 นาที(

กิจกรรมกลุม่ย่อยนีอ้อกแบบมาเพื่อชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถมองดมูมุมองทัง้สองด้านของการ
ทดลองได้ นัน่คือ ด้านของพระเจ้าและด้านของซาตาน  

ให้พิมพ์หรือถ่ายเอกสารชดุค าสัง่ตา่งๆ ลงในกระดาษท่ีแยกตา่งหาก    ให้แตล่ะกลุม่มีเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึง่ของการทดลองเทา่นัน้   กลุม่ A จะท ากิจกรรมเฉพาะในด้านของการ ทดลองท่ีเขียน
วา่ “ถ้าฉันเป็นพระเจ้า”    สว่นอีกกลุม่คือกลุม่ B จะท าในด้านของการทดลองท่ีเขียนวา่ “ถ้าฉัน
เป็นซาตาน”  

ให้ตกลงใจวา่การทดลองใดท่ีทา่นจะใช้ก่อนในชัน้เรียน   ถ้าหากคนในชัน้เรียนท่ีทา่นสอนนัน้ 
ไมไ่ด้เผชิญกบัการทดลองในด้านเหลา่นัน้ซึง่ได้ให้รายการไว้ข้างลา่งนี ้ ให้ท่านเปล่ียนตวัอยา่งได้
ตามแตก่ารทดลองท่ีสมาชิกสว่นใหญ่ในชัน้เรียนมกัจะเผชิญเป็นประจ า  

ส าหรับกิจกรรมนี ้ให้ทา่นแบง่ชัน้เรียนออกเป็นกลุม่ย่อยกลุม่ละ 2-4 คนตอ่กลุม่พยายามให้มี
จ านวนกลุม่ท่ีมีจ านวนเสมอกนั เชน่ 2, 4, 6, ฯลฯ กลุม่ เป็นต้น 

ก. ให้แตล่ะกลุม่มีกระดาษชดุค าสัง่เฉพาะด้านใดด้านหนึง่ เชน่ “ของพระเจ้า หรือของซาตาน”  
ให้อธิบายค าสัง่ด้วย หลงัจากนัน้ให้เวลาประมาณ 5 นาทีในการท ากิจกรรมนีใ้ห้เสร็จ 
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ข. ให้แตล่ะกลุม่รายงานหน้าชัน้เรียนวา่พวกเขาจะชกัชวนคริสเตียนให้ต้านทาน หรือยอม แพ้การ
ทดลองอยา่งไรบ้าง 

ค. ให้ก าชบัผู้ เรียนท่ีเหลือให้ฟังการน าเสนอของแตล่ะกลุม่ให้ดี เสมือนหนึง่วา่พวกเขาคือคนท่ี
ก าลงัถกูทดลอง 

ง. หลงัจากท่ีทา่นได้ฟังทัง้สองด้านของการทดลองแล้ว ให้ผู้ เรียนอภิปรายว่าด้านใดฟังดู
นา่เช่ือถือมากท่ีสดุ เชน่ ในด้านของพระเจ้า หรือด้านของซาตาน? ให้พวกเขาอธิบายว่าสว่น 
ใดของการให้เหตผุลโต้แย้ง ฟังดนูา่เช่ือถือมากท่ีสดุ  และท าไมจงึเป็นเชน่นัน้ทา่นอาจอภิปราย
ด้วยว่าท าไมเหตผุลโต้แย้งบางอยา่งจงึดไูมน่า่สนใจพอให้สามารถเช่ือถือได้ 

จ. ทา่นอาจให้ผู้ เรียนแบง่ปันความคดิเห็นเพิ่มเตมิในเร่ืองวิธีการของพระเจ้าหรือวิธีการของ
ซาตานท่ีมนัอาจสามารถพฒันาได้อีก  ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นในขณะท่ีก าลงัมีการอภิปรายวา่ทัง้
ซาตานและพระเจ้าอาจพยายามดงึความสนใจไปท่ีความจ าเป็นหรือความปรารถนาซึ่ง
เก่ียวข้องกบัการทดลองนัน้      

กจิกรรมถ้าฉันเป็นพระเจ้า หรือถ้าฉันเป็นซาตาน 

กลุ่ม 1A   ถ้าฉันเป็นพระเจ้า 

ถ้าหากวา่ฉนัเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีฉนัจะโน้มน้าวให้คณุไมต้่องโกงข้อสอบ 

ค าสัง่ส าหรับกลุม่1A  เขียนประมาณ 5-10 อยา่งท่ีท่านจะพดูหรือท าตอ่บคุคลนี ้เพ่ือพยายามท าให้เขาหรือ
เธอเช่ือมัน่ในค าแนะน าของทา่น 

กลุ่ม 1B    ถ้าฉันเป็นซาตาน 

ถ้าหากฉันเป็นซาตาน น่ีคือสิ่งท่ีฉนัจะท าเพ่ือชกัชวนให้คณุโกงข้อสอบ 

ค าสัง่ส าหรับกลุม่1B เขียนประมาณ 5-10 อยา่งท่ีทา่นจะพดูหรือท าตอ่บคุคลนี ้เพ่ือพยายามท าให้เขาหรือ
เธอเช่ือมัน่ในค าแนะน าของทา่น 
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กลุ่ม 2A   ถ้าฉันเป็นพระเจ้า 

ถ้าหากวา่ฉนัเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีฉนัจะท าเพ่ือโน้มน้าวให้คณุไมร่่วมสบูกญัชาเพียงเพื่อจะได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือน 

ค าสัง่ส าหรับกลุม่ 2A เขียนประมาณ 5-10 อยา่งท่ีทา่นจะพดูหรือท าตอ่บคุคลนีเ้พ่ือพยายามท าให้เขาหรือ
เธอเช่ือมัน่ในค าแนะน าของทา่น 

กลุ่ม 2B    ถ้าฉันเป็นซาตาน 

ถ้าหากฉันเป็นซาตาน น่ีคือสิ่งท่ีฉนัจะท าเพ่ือชกัชวนให้คณุสบูกญัชาเพื่อวา่จะได้รับ การยอมรับจากเพ่ือน 

ค าสัง่ส าหรับกลุม่ 2B เขียนประมาณ 5-10 อยา่งท่ีทา่นจะพดูหรือท าตอ่บคุคลนีเ้พ่ือพยายามท าให้เขาหรือ
เธอเช่ือมัน่ในค าแนะน าของทา่น 

กลุ่ม 3A   ถ้าฉันเป็นพระเจ้า 

ถ้าหากวา่ฉนัเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีฉนัจะท าเพ่ือโน้มน้าวให้คณุเช่ือฟังพอ่แมข่องคณุ 

ค าสัง่ส าหรับกลุม่ 3A เขียนประมาณ 5-10 อยา่งท่ีทา่นจะพดูหรือท าตอ่บคุคลนีเ้พ่ือพยายามท าให้เขาหรือ
เธอเช่ือมัน่ในค าแนะน าของทา่น 

กลุ่ม 3B    ถ้าฉันเป็นซาตาน 

ถ้าหากฉันเป็นซาตาน น่ีคือสิ่งท่ีฉนัจะท าเพ่ือชกัชวนให้คณุไมเ่ช่ือฟังพอ่แมข่องคณุ 

ให้ค าสัง่ส าหรับกลุม่ของทา่น  เขียนประมาณ 5-10 อยา่งท่ีทา่นจะพดูหรือท าตอ่บคุคลนีเ้พ่ือพยายามท าให้
เขาหรือเธอเช่ือมัน่ในค าแนะน าของทา่น 
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9. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาที(

ส าหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในบทนี ้ให้ผู้ เรียนท่องจ ารูปแบบ 6 ขัน้ตอนเพ่ือใช้ในการ
ตอบสนองเม่ือถกูทดลอง (หน้าท่ี 17 ของคูมื่อผู้ เรียน)   บอกผู้ เรียนวา่จะมีแบบทดสอบยอ่ยในหวัข้อ
นี ้  (ให้ดท่ีู รายการการบา้น ส าหรับวนัท่ีก าหนดให้สอบ) หนนุใจผู้ เรียนให้เร่ิมต้นท่ีจะใช้รูปแบบการ
ตอบสนองตอ่การทดลองตัง้แตว่นันี ้โดยเน้นความส าคญัของการเร่ิมต้นท่ีขัน้ตอนแรก   หากยากท่ีจะ
จดจ าเม่ือท าการใช้ขัน้ตอนท่ีหนึง่ ให้หนนุใจพวกเขาวา่อย่างน้อยท่ีสดุให้ท าบนัทึกรายการของการ
ทดลองทัง้หมดท่ีพวกเขาได้เผชิญในวนันี ้  น่ีเป็นหนทางหนึง่ในการตระหนกัถึงการทดลองทัง้หลาย  

10. การบ้าน

ก. ในชว่งท้ายของคาบเรียนนี ้ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบย่อยคือการท่องจ าข้อพระธรรมใน 
1 โครินธ์ 10:13       

1 โครินธ์ 10:13 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) 
ไมมี่การทดลองใดๆ เกิดขึน้กบัทา่น นอกเหนือจากการทดลองซึง่เคยเกิดกบัมนษุย์ทัง้หลาย
พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม พระองคจ์ะไมท่รงให้ทา่นต้องถกูทดลองเกินกวา่ท่ีทา่นจะทนได้  และ     
เม่ือทา่นถกูทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ทา่นมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วยเพ่ือทา่นจะมี 
ก าลงัทนได้  

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 3 “ความจ าเป็นและความปรารถนาของข้าพเจ้า” และโครงการท่ี 4 
“วิธีการที่บคุคลต่างๆ ในพระคมัภีร์ใช้รับมือกบัการทดลองของพวกเขา” ในสมดุบนัทกึ
โครงการ 

ค. ถ้าหากทา่นได้เก็บโครงการท่ี 2 ใน สมดุบนัทกึโครงการ จากคาบเรียนก่อนหน้านัน้ไว้ ขอให้
ทา่นสง่คืนให้แก่ผู้ เรียนในวนันี ้  อธิบายด้วยวา่โครงการท่ี 5 นัน้จะต้องใช้ร่วมกบัโครงการท่ี 2 
นี ้ 

ง. ให้ผู้ เรียนรู้ว่า โครงการใดท่ีพวกเขาต้องท าให้เสร็จส าหรับคาบเรียนถดัไป    ถ้าหากทา่น
วางแผนท่ีจะใช้โครงการท่ี 6   “การใช้รูปแบบใหม่ในการตอบสนองต่อการทดลอง” และ
โครงการท่ี 7 “การเยีย่มบคุคลทีมี่ชื่อเสียงในพระคมัภีร์เป็นการส่วนตวั” ส าหรับคาบเรียนถดัไป 
ทา่นจ าเป็นต้องบอกผู้ เรียนทนัที เพ่ือวา่พวกเขาจะสามารถท ารายงานนัน้ให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  

จ. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไป 
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11. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นตา่งๆ ของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ ?  
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนในการท าความเข้าใจ  ? 
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนของทา่นมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 3 
วิธีการเตรียมตวัเผชิญการทดลอง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 ในฐานะคริสเตียน ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องเตรียมตวัเองให้พร้อม เพื่อวา่ข้าพเจ้าจะสามารถเอาชนะ
ทกุการทดลองให้ประสบความส าเร็จ 

2. ข้อพระธรรมหลัก: 1 โครินธ์ 10:13  (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม(

ไมมี่การทดลองใดๆ เกิดขึน้กบัทา่น นอกเหนือจากการทดลองซึง่เคยเกิดกบัมนษุย์ทัง้   หลาย 
พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม พระองคจ์ะไมท่รงให้ทา่นต้องถกูทดลองเกินกวา่ท่ีทา่นจะทนได้ และเม่ือทา่น
ถกูทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ทา่นมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วย เพ่ือทา่นจะมีก าลงัทนได้  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะด าเนินไปพร้อมกบับทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียน   และใช้โครงการท่ี 2 ในสมดุบนัทกึ
โครงการ “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการทดลองของข้าพเจ้า” รวมถึงโครงการท่ี 5 “มมุมองใหม่ต่อการ
ทดลองเดิมๆ” ร่วมกบับทเรียนนี ้

4. การเตรียมตัวล่วงหน้าของครู

หนึง่ในวิธีการท่ีดีในการเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนนีก็้ คือการใช้หนึง่หรือสองตวัอยา่ง ของการ
ทดลองจากโครงการท่ี 6 ใน สมดุบนัทึกโครงการ, “การใช้รูปแบบใหม่ในการตอบสนองต่อการ
ทดลอง” และโครงการท่ี 8 “การเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับการทดลอง” ในตวัอยา่งรูปแบบของทา่น  
หลกัส าคญัในการท าให้บทเรียนนีป้ระสบความส าเร็จก็คือการท่ีเราเรียนรู้จากประสบการณ์การ
เตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการทดลองตา่งๆ 

5. เตรียมความพร้อมก่อนเรีย   (5 นาท(ี

ทา่นอาจให้ผู้ เรียนบางคนแบง่ปันประสบการณ์ท่ีได้จากการพยายามใช้รูปแบบใหมนี่เ้พ่ือ
ตอบสนองตอ่การทดลอง ซึง่เราได้แนะน าในบทเรียนท่ี 2 ในคูมื่อครูนี ้และในบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน  
ถ้าหากทา่นคดิว่าผู้ เรียนอาจไมต้่องการแบง่ปันค าตอบสว่นตวัในลกัษณะนีต้ัง้แตต่อนเร่ิมต้นของชัน้
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เรียน ก็ขอให้ท่านเตรียมหนึง่หรือสองตวัอยา่งจากชีวิตของทา่นเองมาแบง่ปัน หรืออาจเป็นของ
ผู้ เรียนในอดีตก็ได้ 

6. ทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นเพื่อจัดการกับการทดลอง (5 นาที(

ให้ใช้เวลาสองสามนาทีในการเน้นย า้ถึงความส าคญัของการเตรียมตวัให้พร้อม เพ่ือให้สามารถ
เอาชนะการทดลองทัง้หลาย  ในท่ีนีมี้ทกัษะท่ีส าคญั 4 ประการท่ีผู้ เรียนจ าเป็นต้องพฒันา เพ่ือจะ
ประสบความส าเร็จในการเตรียมตวัให้พร้อม  และมีชยัชนะเหนือการทดลองของมาร  

ก. ความสามารถในการระบถุึงสิ่งท่ีเป็นการทดลองได้อย่างรวดเร็วในทนัทีท่ีเร่ิมต้น 

ข. ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และชีช้ดัได้วา่ คือ ความจ าเป็นหรือความปรารถนา
อะไร คือสิ่งท่ีซาตานก าลงัใช้เพ่ือท าให้ผู้ เรียนตอบสนองตามวิถีทางของมนั 

ค. ความสามารถในการค้นพบวิถีทางของพระเจ้าในการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นและความ
ปรารถนาเหลา่นัน้ แล้วตัง้ใจตดิตามวิถีทางของพระเจ้า 

ง. ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์อีกอยา่งหนึง่ก็คือ ความสามารถในการระบถุึงผลลพัธ์ของการท าตาม
วิถีทางของพระเจ้า หรือวิถีทางของซาตานในสถานการณ์ของการทดลองนัน้ๆ  สิ่งนีจ้ะชว่ยได้
อยา่งมากในการให้แรงจงูใจแก่บคุคลนัน้ให้ท าตามวิถีทางของพระเจ้า 

7. ครอบคลุมเนือ้หาประเด็น ก. จงเข้าใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า
(5-10 นาท ี ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 24-26( 

อภิปรายถึงความส าคญัของการใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้าว่าเป็นหนทางท่ีส าคญัในการเตรียมตวั
ให้พร้อมส าหรับการทดลอง  ใช้เร่ืองนีเ้ป็นโอกาสในการมองดชีูวิตคริสเตียนจากมมุมองท่ีกว้างขึน้ 
การทดลองจะไปๆ มาๆ ตลอดชีวิตของเรา และการเข้าใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้าเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญั
ท่ีสดุในการเตรียมความพร้อมส าหรับการทดลอง  

เน้นย า้ถึงความส าคญัของความสมัพนัธ์ตา่งๆ ในการเตรียมตวัเราให้พร้อม และชว่ยเราในการ
ท าสงครามกบัการทดลองทัง้หลาย   ในความเป็นจริงแล้วการทดลองเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณและ
ซาตานก็เป็นศตัรูท่ีนา่กลวั  ถ้าเราพยายามตอ่สู้กบัการทดลองตา่งๆ ของซาตานด้วยก าลงัทัง้หมด
ของเราเองโดยล าพงั  บอ่ยครัง้เราจะแพ้สงคราม  แตถ้่าเราเป็นสว่นหนึง่ในกองทพัของพระเจ้าแล้ว
ละ่ก็ ความส าเร็จก็เป็นสิ่งท่ีแนน่อน 
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 เราจ าเป็นต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้าเพ่ือเราจะมีความสามารถในการตอ่สู้กบัการ
ทดลองทัง้หลายได้   แตเ่รายงัจ าเป็นต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพ่ีน้องคริสเตียนคนอ่ืนๆ ผู้ซึง่
สามารถชว่ยเราเม่ือเราก าลงัเผชิญกบัการทดลองทัง้หลาย   พวกเขายงัเป็นส่วนท่ีส าคญัยิ่งของการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีพร้อม    เม่ือเรามีความสมัพนัธ์อนัดีกบัคริสเตียนคนอ่ืน เราก็มีโอกาสท่ีดีกวา่ในการ
ตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของเราตามวิถีทางท่ีชอบธรรม และด้วยเหตนีุจ้งึเป็นการลดทอนอ านาจ
ของการทดลองให้ท าบาปลงไป   

8. ครอบคลุมเนือ้หาหัวข้อ ข. จงตอบสนองต่อความจ าเป็นของท่านโดยวิถีทางของพระเจ้า
(10-20 นาท ี คู่มือผู้เรียนหน้า 26-30( 

ให้อภิปรายถึงประเดน็ท่ีส าคญัในหวัข้อ ข “จงตอบสนองต่อความจ าเป็นของท่านโดยวิถีทางของ
พระเจ้า”   ให้เตรียมหลายๆ ตวัอยา่งหรือหลายกรณีศกึษาพร้อมท่ีจะใช้อภิปรายในชัน้เรียนทา่นอาจ
ให้ผู้ เรียนอ้างอิงถึงการทดลองบางอยา่งท่ีพวกเขาได้ให้รายการไว้ในโครงการท่ี 2 ในสมดุบนัทึก
โครงการ “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการทดลองของข้าพเจ้า” รวมถึงโครงการท่ี 5 “มมุมองใหม่ต่อการ
ทดลองเดิมๆ”    ให้ใช้เวลาในชัน้เรียนเพ่ือแสดงให้ผู้ เรียนได้เห็นถึงวิธีการท่ีจะใช้พระคมัภีร์ในการ
ค้นหาสิ่งท่ีเป็นวิถีทางของพระเจ้าในการตอบสนองความจ าเป็นหรือความปรารถนา 

 พยายามชว่ยผู้ เรียนในการประเมินงานท่ีพวกเขาได้ท าในโครงการท่ี 2 ของวิธีการเรียนการสอน
นัน้อย่างระมดัระวงั โดยเฉพาะในค าถามท่ี 4 และ 5 ของแตล่ะตวัอย่าง   ให้สงัเกตด้วยวา่ผู้ เรียนได้
ระบอุย่างถกูต้องหรือไมใ่นสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นจริงๆ หรือเป็นความปรารถนาซึง่ได้ซ่อนอยูเ่บือ้งหลงั
ของแตล่ะการทดลองเหลา่นัน้ 

ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงความจ าเป็นในการต้านทานมารอยา่งง่ายๆ หรือวา่พวกเขาไปไกลกวา่นัน้
โดยจดัการกบัสิ่งท่ีเป็นความจ าเป็นจริงๆ หรือความปรารถนาในชีวิตซึง่ซาตานก าลงัยัว่ยวน?  

ให้อ้างอิงถึงหน้าท่ี 8-9 ในคูมื่อผู้ เรียนส าหรับรายการละเอียดของความจ าเป็นทัง้หลายในชีวิต
ของเรา  
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9. ครอบคลุมเนือ้หาในหัวข้อ ค. “จงยอมให้พระเจ้าก าหนดความปรารถนาที่เหมาะสมแก่ทา่น”
(3-5 นาที, ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 30-34) 

ในขณะท่ีทา่นแนะน าประเด็นนี ้ทา่นต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนจะเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งความ
ปรารถนากบัความจ าเป็นโดยการยกหลายๆ ตวัอยา่ง    

ทา่นอาจอ้างอิงกลบัไปท่ีประเดน็ท่ี 12-15 ในแผนการสอนของบทท่ี 1 (หน้าท่ี 15-18) เพ่ือหา
ข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองของความแตกตา่งระหว่างความจ าเป็นกบัความปรารถนา การครอบคลมุ
เนือ้หาในเร่ืองนีอี้กครัง้ก็เป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้ เรียน  และต้องให้แน่ใจวา่ผู้ เรียนมีความเข้าใจจน
สามารถน าความรู้นีไ้ปประยกุต์ใช้กบัประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของเขาได้ 

ในการครอบคลมุหวัข้อยอ่ยท่ี 1 “การคน้หาส่ิงทีพ่ระเจ้าพอพระทยั” นัน้ ขอให้ผู้ เรียนระบวุา่มี
ความปรารถนาของพระเจ้าอะไรบ้างท่ีพวกเขาควรจะมี   แนะน าพระคมัภีร์บางข้อในกรณีท่ีผู้ เรียนไม่
อาจเสนอความคิดเห็นได้มากเพียงพอ  ท่านสามารถหาข้อพระคมัภีร์ท่ีจะใช้จากหน้าท่ี 30-32 ใน
คูมื่อผู้ เรียน 

10. ครอบคลุมหัวข้อ ค- 2. จงก าจัดความปรารถนาเดมิที่เตม็ด้วยบาปนัน้ออกไป
(5-15 นาท ี คู่มือผู้เรียน    หน้าที่ 31-33( 

ให้ผู้ เรียนเสนอรายการความปรารถนาท่ีเตม็ไปด้วยบาปท่ีพวกเขาจ าเป็นต้องก าจดัทิง้เน้น
ความส าคญัของการท ามากกวา่แคก่ารก าจดัความปรารถนาเก่าๆ เหลา่นี ้  นัน่คือพวกเขา
จ าเป็นต้องแทนท่ีความปรารถนาเก่าด้วยความปรารถนาทัง้หลายของพระเจ้าหากวา่พวกเขา
ต้องการท่ีจะมัน่คงในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

ทา่นอาจให้ผู้ เรียนบางคนอธิบายในชัน้เรียนว่าพวกเขาได้ก าจดัความปรารถนาเก่าท่ีเต็มไปด้วย
บาปนัน้อย่างไร 

เป็นไปได้ว่าผู้ เรียนบางคนอาจเคยถกูกระท าให้เสียหายอยา่งลกึซึง้โดยความบาปของใครบางคน
ท่ีท าผิดตอ่เขา ยกตวัอย่างเชน่ ถกูท าทารุณกรรมทางเพศ  ผู้ เรียนอาจมีความรู้สกึโกรธอยา่งมากตอ่
คนท่ีกระท า และต้องการท่ีจะแก้แค้น    จงใช้เวลาในการอธิบายวา่ผู้ เรียนสามารถมอบเร่ืองราวการ
แก้แค้นนีไ้ว้กบัพระเจ้าได้อย่างไร  เพราะถ้าหากพวกเขายดึตดิอยูก่บัการไมใ่ห้อภยั และความโกรธ 
มนัจะก่อความเสียหายตอ่พวกเขาเองมากย่ิงกวา่ตอ่คนๆ นัน้   

ดงันัน้ให้อธิบายวา่แทนท่ีจะซกัซ้อมวิธีการในการแก้แค้น พวกเขาสามารถซกัซ้อมในความคิดถึง
วิธีการท่ีถกูต้องในการตอบสนองตอ่บคุคลนัน้ซึง่ได้กระท าผิดตอ่เขา   ประเดน็นีย้งัสามารถน ามา
กลา่วถึงได้อีกในหวัข้อ  ง. “การทดลองบางอยา่งสามารถปอ้งกนัได้”   

3 



32 คู่มือครู

11. ครอบคลุมหัวข้อ  ค-3. ใช้ค่านิยมตามหลักพระคัมภีร์ในการวัดความปรารถนาของท่าน
(5-10 นาที, จากคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 33-34( 

ประเดน็ของคา่นิยมตามหลกัการพระคมัภีร์นีอ้าจเป็นสิ่งท่ียากจะเข้าใจส าหรับผู้ เรียนเพราะ
ขึน้อยู่กบัความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของเขา จงชว่ยผู้ เรียนให้เข้าใจวา่ความปรารถนบางอยา่ง
จ าเป็นต้องละทิง้ไปโดยความชว่ยเหลือของพระเจ้า เราสามารถพดูได้วา่ “ฉนัเลือกท่ีจะไมใ่ห้ความ
ปรารถนานีมี้ความส าคญัในชีวิตของฉนั”    

12. ครอบคลุมหัวข้อ  ง. การทดลองบางอย่างสามารถป้องกันได้
(10-20 นาท ี จากคู่มือผู้เรียน หน้าที่ 34-36( 

 ในการครอบคลมุหวัข้อ “การทดลองบางอยา่งสามารถปอ้งกนัได้” นัน้ ขอให้แนใ่จวา่ทา่นมี
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนในการสาธิตเร่ืองนี ้   ท่านอาจให้ผู้ เรียนบางคนชว่ยให้ตวัอยา่งวิธีการท่ีพวกเขา
สามารถใช้ปอ้งกนัการทดลอง 

13. ตัวอย่างของโครงการ ที่ 8 ใน สมุดบันทกึโครงการ (10-20 นาท(ี

ก่อนท่ีจะจบคาบเรียนนี ้ใช้การทดลองหนึง่อย่างโดยเฉพาะท่ีจะสอนวิธีท าโครงการท่ี 8 ใน สมดุ
บนัทกึโครงการ “การเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการทดลอง”  สิ่งนีจ้ะชว่ยท าให้ผู้ เรียนรู้วา่จะท างานใน
โครงการนีอ้ยา่งไร และผู้ เรียนจะต้องท าให้เสร็จสมบรูณ์หลงัจากเรียนจบคาบเรียนนี ้ 

14. ครอบคลุมหัวข้อ จ. จงตระหนักถงึกลยุทธทัง้หลายของซาตาน
(5-10 นาท ี จากคู่มือ ผู้เรียนหน้าที่ 36-37( 

หลายครัง้คริสเตียนใหม่ถกูท าให้สบัสนโดยกลยทุธตา่งๆ ท่ีซาตานใช้   ให้ใช้เวลาในการอภิปราย
ถึงกลยทุธบางอยา่งท่ีซาตานใช้   กลยทุธบางอยา่งได้ให้รายการไว้แล้วในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 36-37 
บางทีทา่นอาจเพิ่มเตมิเข้าไปด้วย 

แสดงให้ผู้ เรียนเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่หากการทดลองนัน้ย้อนกลบัมาอีก อาจเป็นเคร่ืองหมายวา่
ผู้ เรียนมไิด้ด าเนินชีวิตท่ีใกล้ชิดกบัพระเยซู   ให้ใช้ยากอบ 4:7-8 ในการกลา่วถึงประเด็นนี ้

แตก็่มีหลายครัง้ท่ีการทดลองย้อนกลบัมาใหม ่แตก็่ไมไ่ด้เป็นเคร่ืองหมายของการถดถอยฝ่าย
วิญญาณเสมอไป  จงใช้เวลาในการอภิปรายพระธรรมลกูา 4:13 และ 2 โครินธ์ 11:14 ซึง่เป็นเนือ้หา
ท่ีเก่ียวข้องกบัการทดลองของซาตาน  
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15. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว

การประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในบทนีจ้ะเน้นการให้ผู้ เรียนแตล่ะคนได้เลือกหวัข้อการทดลองท่ี
เจาะจงหนึง่อยา่งและท าโครงการท่ี 8 “การเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับการทดลอง” ให้เสร็จสมบรูณ์   
ให้พวกเขาท าโครงการนีน้อกชัน้เรียน   หนนุใจให้ผู้ เรียนพยายามใช้สิ่งท่ีได้เรียนรู้ในชัน้เรียนกบัการ
ทดลองท่ีเขาเผชิญให้ท าบาป  

16. การบ้าน

ก. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 2 “การระบถึุงส่ิงทีเ่ป็นการทดลองของข้าพเจ้า” และโครงการท่ี 5 
“มมุมองใหม่ต่อการทดลองเดิมๆ” ใน สมดุบนัทกึโครงการ หากวา่ทา่นยงัไมไ่ด้ให้คะแนน 

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 7 “การเยีย่มบคุคลทีมี่ชื่อเสียงในพระคมัภีร์เป็นการส่วนตวั”  

ค. ในชว่งท้ายของคาบเรียนนี ้ให้แบบทดสอบย่อยเก่ียวกบัข้อพระธรรมท่ีให้ทอ่งจ าใน 
ยากอบ 4:7-8  

ยากอบ 4:7-8 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) 

เหตฉุะนัน้ ทา่นทัง้หลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงตอ่สู้กบัมาร และมนัจะหนีทา่นไป 8 ทา่น
ทัง้หลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองคจ์ะเสดจ็มาใกล้ท่าน คนบาปทัง้หลายเอย๋ จงช าระมือ
ให้สะอาด และคนสองใจ จงช าระใจของตนให้บริสทุธ์ิ 

ง. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับคาบเรียนถดัไป 

17. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นตา่งๆ ของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับ ผู้ เรียนท่ีจะท าความเข้าใจ  ? 

มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนของทา่นมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 4 
การตอบสนองตอ่ความล้มเหลว 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองตอ่ความล้มเหลวในวิถีทางซึง่จะชว่ยให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้ชิดกบั
พระเจ้ามากย่ิงขึน้ 

2. ข้อพระธรรมหลัก: ฮีบรู 4:15-16   (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม(

เพราะวา่ เรามิได้มีมหาปโุรหิตท่ีไมส่ามารถจะเห็นใจในความออ่นแอของเรา แตไ่ด้ทรง ถกู
ทดลองใจเหมือนอยา่งเราทกุประการ ถึงกระนัน้พระองค์ก็ยงัปราศจากบาป ฉะนัน้ขอให้เราทัง้หลาย 
จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระท่ีนัง่แหง่พระคณุ เพ่ือเราจะได้รับพระเมตตา และจะ ได้รับพระคณุท่ีจะชว่ย
เราในขณะท่ีต้องการ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะด าเนินไปพร้อมกบับทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน   และใช้โครงการท่ี 4 “วิธีการทีบ่คุคล
ต่างๆ ในพระคมัภีร์ใช้รับมือกบัการทดลองของพวกเขา” รวมถึงโครงการท่ี 7 “การเยี่ยมบคุลทีมี่
ชื่อเสียงในพระคมัภีร์เป็นการส่วนตวั” จาก สมดุบนัทกึโครงการร่วมกบับทเรียนนีด้้วย  

4. สองทัศนะเก่ียวกับความล้มเหลว (5 นาที(

ในชว่งแรกของบทเรียนในวนันี ้ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่การพดูคยุเก่ียวกบัความล้มเหลวนัน้ไมไ่ด้
หมายถึงการให้ความเห็นชอบกบัเร่ืองนี ้  คริสเตียนท่ีแสวงหาการท าตามวิถีทางของพระเจ้าจะไม่
กระท าบาป แล้วพดูว่า “โอ ไมเ่ป็นไรหรอก  พระเจ้าจะให้อภยัฉนั”   พระเจ้ามิได้ต้องการให้เรายอม
แพ้การทดลอง  ให้เรามีทา่ทีอยา่งเดียวกนักบัพระเจ้า 

แตใ่นอีกแง่หนึง่ พวกเราสว่นใหญ่มกัแพ้ตอ่การทดลองเป็นครัง้คราว  จดุประสงค์ของบทเรียนนี ้
ก็เพ่ือส ารวจดวูา่เพราะเหตใุดเราจงึล้มเหลว รวมถึงการส ารวจดถูึงผลลพัธ์ของความล้มเหลวด้วย   
เราจะส ารวจดดู้วยวา่คริสเตียนควรตอบสนองตอ่ความล้มเหลวอยา่งไร  

ความล้มเหลวในการต้านทานการทดลอง มิได้หมายความวา่บคุคลนัน้ได้สญูเสียความรอดของ
เขาในเวลานัน้  ไมมี่ใครในพวกเราท่ีเป็นคนท่ีสมบรูณ์ แตเ่ราทกุคนก็สามารถเป็นคนท่ีจริงใจในการ
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ท าสว่นของเราให้ดีท่ีสดุในการต้านทานการทดลองทัง้หลายได้  เม่ือเราล้มเหลว ให้เรายอมรับวา่เรา
ได้ท าผิด และตัง้ใจท่ีจะเตบิโตมากยิ่งขึน้ในเร่ืองนี ้เพ่ือเราจะท าได้ดียิง่ขึน้ในครัง้หน้าเม่ือเราเผชิญกบั
การทดลองอยา่งเดียวกนัอีก   

5. ครอบคลุมเนือ้หาประเด็น ก. จะเกิดอะไรขึน้เม่ือท่านยอมแพ้การทดลอง?
(10-15 นาทดีูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 38-44( 

ขอให้ผู้ เรียนได้แบง่ปันการตอบสนองของพวกเขาในประเดน็นี ้“จะเกิดอะไรขึน้เม่ือทา่นยอมแพ้
การทดลอง?”   ให้ผู้ เรียนยกตวัอยา่งของผลลพัธ์บางตวัอยา่งท่ีเกิดขึน้ตามท่ีพวกเขาได้มีประสบ
หลงัจากท่ียอมแพ้ตอ่การทดลอง  

ทา่นอาจต้องตกลงใจว่าจะใช้เวลานานแคไ่หนในแตล่ะผลลพัธ์ของทัง้ 12 อยา่งนัน้ ซึ่ง
ครอบคลมุเนือ้หาในคาบเรียนนี ้  อยา่งไรก็ตามทา่นควรให้ความใสใ่จเป็นพิเศษกบัหวัข้อย่อยในข้อ  
ก-9.  “การยอมแพต่้อการทดลองจะน าสู่การใหเ้หตผุลอย่างผิดๆ ต่อส่ิงทีถู่กและผิด”   ในอดีต       
พวกเราหลายคนได้เรียนรู้วิธีการแก้ตวัให้กบัความผิดของเรา    แม้เวลานีเ้ราเป็นคริสเตียนแล้ว เราก็
ยงัคงท าอยู ่  แท้จริงแล้วเราอาจพบวา่เป็นการง่ายมากท่ีจะแก้ตวัให้กบัความบาปเล็กๆ น้อยๆ   
ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงความคดิจิตใจของเราเสียใหม ่และมองดแูตล่ะการทดลองด้วยมมุมองของ
พระเจ้าจงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก 

หวัข้อย่อยท่ี 9 ยงัอภิปรายประเดน็ของ “การท าให้ใจของทา่นแข็งกระด้าง”   จงอธิบายอยา่ง
จริงจงัให้เห็นวา่เป็นการง่ายเพียงไรท่ีจะท าให้ใจของเราแข็งกระด้าง หากเราปฏิเสธและไมย่อมรับรู้
เม่ือพระเจ้าทรงท าให้เราส านึกถึงความผิดบาปตา่งๆ ของเรา การยอมให้เหตผุลอยา่งผิดๆ และการ
แก้ตวัให้กบัความผิด ก็ท าให้ใจของเราแข็งกระด้างได้อยา่งง่ายดาย  

ให้ใช้เวลาในการส ารวจดผูลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองราวของบคุคลตา่งๆ ในพระคมัภีร์ดงัท่ีมีอยูใ่น
โครงการท่ี 4 และ 7  ให้ทา่นเลือกตวัอยา่งท่ีจะเป็นประโยชน์มากท่ีสดุตอ่ผู้ เรียน 

6. ครอบคลุมเนือ้หาประเด็น ข. ท าไมผู้คนจึงยอมแพ้ต่อการทดลอง?
(5-10 นาท ีดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 45-49( 

ให้ใช้ตวัอยา่งของพระคมัภีร์จากโครงการท่ี 4 “วิธีการทีบ่คุคลต่างๆ ในพระคมัภีร์ใช้รับมือกบัการ
ทดลองของพวกเขา” รวมถึงโครงการท่ี 7 “การเยีย่มบคุคลทีมี่ชื่อเสียงในพระคมัภีร์เป็นการส่วนตวั” 
ของสมดุบนัทกึโครงการ เพ่ืออภิปรายวา่ท าไมผู้คนจงึยอมแพ้ตอ่การทดลอง  มีตวัอยา่งในพระคมัภีร์
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ไมน้่อยท่ีทา่นอาจต้องคาดเดาสิ่งท่ีเป็นเหตผุล ทัง้นีเ้พราะพระคมัภีร์ไมไ่ด้ระบเุหตผุลท่ีแนช่ดัวา่ท าไม
พวกเขาจงึยอมแพ้ตอ่การทดลองนัน้ๆ 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันตวัอยา่งของการยอมแพ้ตอ่การทดลองของพวกเขาด้วย  ทา่นต้องระวงัอยา่ง
มากในการกลัน่กรองตวัอย่างตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนจะยกขึน้มาในชัน้เรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากชัน้เรียน
มีทัง้ผู้ชายและผู้หญิงเรียนรวมกนั  ในกรณีนีก้ารอภิปรายในรายละเอียดถึงการทดลองตา่งๆ ทางเพศ
นัน้จะเป็นสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม  แม้ในกรณีท่ีเป็นชัน้เรียนเฉพาะของเพศใดเพศหนึง่ ท่านก็ยงัจ าเป็นต้อง
ระวงัเก่ียวกบัรายละเอียดท่ีมีการแบง่ปันในเร่ืองนี ้เพราะเหตท่ีุการอภิปรายในรายละเอียดเหลา่นีก็้
สามารถเป็นสิ่งกระตุ้นความคดิท่ีไม่ดีในตวัผู้ เรียนได้     

วิธีหนึง่ในการรับมือกบัเร่ืองนี ้คือการเลือกตวัอยา่งตา่งๆ จากบรรดาผู้ เรียนไว้ลว่งหน้าโดยการใช้
ตวัอยา่งของพวกเขาท่ีได้ใสไ่ว้ในรายงานตา่งๆ ของชัน้เรียนนี ้และใช้ตวัอย่างท่ีเหมาะสมโดยไม่
อ้างอิงช่ือของผู้ เรียนท่ีเก่ียวข้อง 

7. การประเมินผลของผู้เรียนต่อความล้มเหลวในอดีตของพวกเขา (5-15 นาที(

ให้ผู้ เรียนประเมินหนึง่หรือสองการทดลองในชีวิตของพวกเขาท่ีเคยยอมแพ้ตอ่การทดลอง
เหลา่นัน้   พวกเขาสามารถระบถุึงเหตผุลว่าท าไมพวกเขาจงึยอมแพ้ได้หรือไม่อาจมีเหตผุลหลาย
อยา่งท่ีมีสว่นตอ่ความล้มเหลวของพวกเขา  ให้ผู้ เรียนอ้างอิงถึงการทดลองบางอยา่งท่ีพวกเขาใช้ใน
รายงานตา่งๆ ใน สมดุบนัทกึโครงการ 

ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการระบเุหตผุลวา่ท าไมพวกเขาจงึยอมแพ้การทดลอง   สิ่งนีจ้ะชว่ย
พวกเขาให้รู้ว่าจะเร่ิมต้นท่ีจดุใดในการเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการทดลองในอนาคต 

8. ครอบคลุมเนือ้หาประเด็น ค. ท่านควรจะท าอย่างไรหลังจากแพ้ต่อการทดลอง?
(10-15 นาท ี  ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 49-51( 

จงให้ความใสใ่จอยา่งมากตอ่การอภิปรายถึงสิ่งท่ีคริสเตียนควรจะท าหลงัจากท่ีเขาหรือเธอยอม
แพ้การทดลอง  หลงัจากได้อภิปรายในประเดน็ตา่งๆ ของสว่นนีแ้ล้ว จงหนนุใจผู้ เรียนให้ใช้ความ
คดิเห็นเหลา่นีใ้นช่วงเวลาเฝา้เด่ียวส่วนตวั โดยให้น ามาอธิษฐานเก่ียวกบัการทดลองตา่งๆ ท่ีพวกเขา
ได้ยอมแพ้ในวนันัน้  
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9. พระเจ้าทรงตอบสนองอย่างไรต่อบุคคลในพระคัมภีร์ที่ได้ล้มเหลวต่อพระองค์ (5-10 นาที(

ในการอภิปรายถึงสิ่งท่ีบคุคลควรท าหลงัจากท่ีได้ล้มเหลวตอ่การทดลองนัน้แล้ว ท่านอาจต้อง
ส ารวจวิธีการท่ีบคุคลตา่งๆ ในพระคมัภีร์ได้ตอบสนองตอ่ความล้มเหลวของพวกเขา   กษัตริย์ดาวิด
และเปโตรได้สารภาพความผิดบาป  แตย่ดูาสไมไ่ด้สารภาพบาป   ท่านอาจต้องการอภิปรายถึงการ
ตอบสนองของพระเจ้าตอ่บคุคลท่ีได้สารภาพบาปของตน เชน่ ดาวิดยงัคงเป็นกษัตริย์ตอ่ไป และ 
เปโตรก็กลายเป็นผู้น าคริสตจกัรท่ีมีความส าคญัยิ่ง 

10. ท าการปฏิญาณว่าจะไม่ยอมล้มเหลวอีก (5 นาที(

อธิบายแก่ผู้ เรียนวา่พวกเขาไมค่วรท่ีจะท าการปฏิญาณตอ่พระเจ้าหลงัจากท่ีได้แพ้ตอ่การ
ทดลอง  คริสเตียนบางคนอาจคดิว่าเป็นการตอบสนองท่ีเป็นฝ่ายวิญญาณท่ีดีในการปฏิญาณตอ่
พระเจ้าวา่ “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เพิ่งแพ้การทดลองนีอี้กแล้วข้าพระองค์สญัญาวา่จะไมย่อมแพ้การ
ทดลองนีอี้ก”   ค าปฏิญาณในลกัษณะนีแ้ทบจะไมไ่ด้ชว่ยอะไรเลยในการแก้ปัญหาท่ีแท้จริง   
นอกจากนัน้มารยงัสามารถใช้สิ่งนีเ้ป็นหนทางกล่าวโทษบคุคลนัน้มากขึน้ เม่ือพวกเขาล้มเหลวอีก
ครัง้ในอนาคต 

ถ้าหากผู้ เรียนต้องการท าสญัญากบัพระเจ้า ให้เขากลา่วว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการ
ท าสญัญากบัพระองค์วา่จะเข้าใกล้ชิดสนิทกบัพระองค์มากขึน้ในแตล่ะวนัข้าพระองค์สญัญาด้วยวา่
จะใช้เวลา______ นีใ้นสปัดาห์หน้าเพ่ือศกึษาสิ่งท่ีพระองค์ได้ตรัสเก่ียวกบัการทดลองนี ้และวิธีการท่ี
ข้าพระองค์สามารถตอบสนองในวิถีทางท่ีจะท าให้พระองค์พอพระทยั” 

ค าสญัญาในลกัษณะนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีง่ายกวา่มากในการรักษา และจะชว่ยพฒันาความสมัพนัธ์ท่ี
ใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากย่ิงขึน้ด้วย 

11. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาที(

ให้เน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในด้านการเป็นคนท่ีสตัย์ซ่ือกบัพระเจ้าเก่ียวกบัความ
ล้มเหลว   ผู้ เรียนจ าเป็นต้องสารภาพบาปโดยเร็ว และมองหาวิธีการในการเรียนรู้จากความล้มเหลว
ด้วยเพ่ือจะเตรียมตวัพร้อมส าหรับการทดลองในอนาคต  
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12. การบ้าน

ก. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 8 “การเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับการทดลอง” ในสมดุบนัทึกโครงการ
ทา่นอาจต้องให้ผู้ เรียนตอบค าถามท่ี 7 ในโครงการนัน้ก่อน ก่อนท่ีพวกเขาจะสง่รายงานนี ้ ถ้า
ไมเ่ชน่นัน้ ผู้ เรียนบางคนอาจต้องใช้เวลาหลายวนัเพิ่มส าหรับการท าโครงการนีใ้ห้เสร็จ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัว่าเม่ือไหร่ท่ีพวกเขาจะเผชิญกบัการทดลองท่ีพวกเขาต้องใช้รายงานชิน้นัน้ 

ข. ในชว่งท้ายของคาบเรียนนี ้ให้แบบทดสอบย่อย ในเร่ืองการใช้ 6 ขัน้ตอนของการเอาชนะการ
ทดลอง 

6 ขัน้ตอนของการเอาชนะการทดลอง 
1.  รับรู้วา่ท่านก าลงัถกูทดลอง
2.  กลา่วปฏิเสธวา่”ไม”่ ตอ่การทดลองนัน้
3.  เร่ิมต้นพดูคยุกบัพระเจ้า
4.  ถามตนเองวา่ “มีความจ าเป็นอะไรบ้างท่ีซาตานก าลงัพยายามใช้ในการยัว่ยวนฉนัให้

ตอบสนอง?” 
5.  มองหาทางออกของพระเจ้าเพ่ือให้หลดุจากการทดลองนี ้
6.  ตัง้เปา้หมายซึง่จะชว่ยตอบสนองตอ่ความจ าเป็นทัง้หลายของทา่นในวิถีทางของพระเจ้า

 จากคู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 17 

13. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นตา่งๆ ของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ สว่นใดบ้างท่ีใช้ได้ดีท่ีสดุ  ? 
สว่นใดบ้างท่ียากท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนท่ีจะท าความเข้าใจ  ? 
มีสิ่งใดท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนของทา่นมากท่ีสดุ? 
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บทเรียนที่ 5 
การสอบ 

1.  แนะน าวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องท าให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา
ถดัไปซึง่ทา่นจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม่ เขาควรเห็นหน้าซึง่มี รายการ
การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ท าการสอบวิชานี ้

3.  ถ้าหากท่านยังไม่ได้คืนแบบทดสอบย่อย  และโครงการต่างๆ ที่ท่านได้ให้คะแนนเรียบร้อย
แล้ว ขอให้คืนทัง้หมดแก่ผู้เรียนในเวลานี ้
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การสอบและใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
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ช่ือ   การทดลอง 

วันท่ี   การสอบ  

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบค าถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) 
ค าแนะน า: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อที่ถกู 

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อที่ผิด 

1 ________ หากท่านต่อตา้นมาร มนัจะเลิกทดลองท่านและจะหนีไปจากท่าน 

2 ________ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อเผชิญการทดลองคือการเขา้ใกลชิ้ดสนิทกบัพระเจา้ 

3 ________ หลงัจากท่ีท่านเป็นคริสเตียน พระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านไม่ตอ้งใส่ใจต่อความปรารถนา
ทั้งหลายของท่าน   

4 ________ พระเยซูไม่เคยถูกทดลองอยา่งหนกัเท่ากบัท่ีผูค้นในสมยัปัจจุบนัเผชิญอยู ่

5 ________ ซาตานตอ้งการใหข้า้พเจา้คิดถึงผลลพัธ์ของการท าตามส่ิงท่ีมนัทดลองขา้พเจา้ใหท้  าเสมอ 

6 ________ พระเจา้ไดท้รงสัญญาท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นทั้งหลายของท่าน 

7 ________ เม่ือซาตานทดลองผูค้นใหท้ าบาป โดยปกติมนัจะบอกใหรู้้วา่มนัก าลงัทดลองพวกเขา  

8 ________ พระเจา้ทรงบญัชาใหค้ริสเตียนก าจดัความปรารถนาทั้งหลายท่ีเตม็ไปดว้ยบาปออกไป 

9 ________ ไม่มีส่ิงใดท่ีคริสเตียนจะสามารถท าเพื่อป้องกนัการทดลองท่ีมาจากมาร 

10 _______ เม่ือผูค้นยอมแพต่้อการทดลอง พวกเขาโดยปกติจะประสบกบัความปลาบปล้ืมปีติและความพึง
พอใจชัว่คราวในส่ิงท่ีพวกเขาก าลงักระท าอยู ่

11 _______ ขา้พเจา้ไม่ควรจะวิง่หนีจากบางส่ิงซ่ึงก าลงัท าใหข้า้พเจา้ถูกทดลองใหท้ าบาป 

12 _______ ไม่ส าคญัวา่ท่านจะใชเ้วลามากแค่ไหนในการเตรียมตวัพร้อมส าหรับการทดลอง ซาตานก็ยงัจะ
มาทดลองท่านใหท้ าบาป 

13 _______ เม่ือคนยอมแพก้ารทดลอง โดยปกติแลว้จะง่ายข้ึนมากในการพา่ยแพก้ารทดลองอยา่งเดียวกนั
นั้นอีก 

14 _______ เม่ือคนถูกทดลองใหท้ าบาป เขาควรจะสาปแช่งมารโดยทนัที 

15 _______ ซาตานจะไม่เคยท าใหท้่านรู้สึกผดิส าหรับการยอมแพต่้อการทดลอง หลงัจากท่ีท่านไดส้ารภาพ
ความผดิบาปของท่านต่อพระเจา้แลว้ 

16 _______ ถา้หากขา้พเจา้ตอบสนองความจ าเป็นของขา้พเจา้ในวถีิทางของพระเจา้ ซาตานจะไม่มีโอกาส
มากนกัในการทดลองขา้พเจา้ในความจ าเป็นเหล่านั้น 

17 _______ การถูกทดลองนั้นเป็นความบาป 



2  การทดลอง 

ค ำถำมประเภทถูก-ผดิ  (ต่อ) 

18 _______ ขา้พเจา้ควรจะพูดคุยกบัพระเจา้เสมอทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้ก าลงัถูกทดลอง   

19 _______ หากคนปล่อยใหค้วามปรารถนาของเขาอยูน่อกเหนือการควบคุมแลว้ การทดลองใหท้ าบาปจะ
กลายเป็นส่ิงท่ียากเกินจะตา้นทาน 

20 _______ ไม่เป็นไรท่ีท่านจะคิดเก่ียวกบัการท าส่ิงท่ีท่านก าลงัถูกทดลองใหท้ า ขอเพียงแต่ท่านไม่ท าตามก็
พอ 

21 _______ หลงังจากท่ีท่านยอมแพต่้อการทดลอง ท่านควรจะท าสัญญากบัพระเจา้วา่ท่านจะไม่ยอมพา่ย
แพต่้อการทดลองนั้นอีก  

22 _______ เม่ือขา้พเจา้ถูกทดลองใหท้ าบาป ขา้พเจา้ควรพยายามคน้หาความจ าเป็นท่ีซาตานพยายามท าให้
ขา้พเจา้ตอบสนองเสมอ 

ค ำถำมประเภททีม่ข้ีอให้เลือก (ขอ้ละ 3 แนน)  
ค าสั่ง จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แลว้ใส่พยญัชนะของค าตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้ค าถามนั้น  

1______ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการเอาชนะการทดลองก็คือ การ 
ก  ไม่รับรู้ถึงมนั (เช่นบอกกบัตวัเองวา่ “มนัไม่ใช่การทดลองดลย”) 
ข  ใคร่ครวญภาวนาขอ้พระธรรมและพูดคุยกบัพระเจา้เก่ียวกบัการทดลอง 
ค  หวัเราะเยาะเยย้การทดลอง 

2______ บ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีพระเจา้ทรงทดลองผูค้นใหท้ าบาป 
ก  หากบุคคลนั้นเป็นคนบาปเท่านั้น 
ข  บางคร้ังเม่ือคนไม่ยอมเช่ือฟังพระองค ์
ค  ไม่เคยเลย 

ค ำถำมประเภทค ำตอบโดยย่อ 
1. อะไรคือการทดลอง? (6 คะแนน)   
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2. อะไรคือ 6 ส่ิงท่ีท่านสามารถท าเพื่อเตรียมตัวพร้อมส าหรับการทดลอง? 
(ขอ้ละ 2 คะแนนรวม 12  คะแนน)  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    
 

3. อะไรคือส่ิงท่ีคริสเตียนควรท า (คิด) เม่ือเขาหรือเธอก าลงัถูกทดลองใหท้ าบาป?  
จงใหแ้ผนการ 6 ขั้นตอนของการกระท าท่ีไดอ้ภิปรายในชั้นเรียน (ขอ้ละ 3 คะแนนรวม 18 คะแนน)   

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    
 

4. ทุกคร้ังท่ีมารทดลองท่านให้ท าบาป มารจะพยายามท าใหท้่านหาความพอใจอยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่งจาก
ส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็นหรือความปรารถนาในชีวติของท่าน   จงอธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งความ
จ าเป็นกบัความปรารถนาของท่าน (6  คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  



4  การทดลอง 

5. จงใหส้องตวัอยา่งของความจ าเป็นกบัความปรารถนา พยายามเลือกอนัท่ีมารมกัใชเ้ม่ือมนัทดลอง 
คริสเตียนใหท้ าบาป (ขอ้ละ 2 คะแนนรวม 8 คะแนน) 
ความปรารถนา  
ความปรารถนา  
ความจ าเป็น  
ความจ าเป็น  

6   คริสเตียนควรท าอะไรหลงัจากท่ีเขาหรือเธอไดย้อมแพต่้อการทดลอง?   
ใหเ้ขียนอยา่งนอ้ย 4 อยา่งท่ีคริสเตียนควรจะท า (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน) 

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      

7.  เขียนขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจ า (ขอ้ละ 7 คะแนน รวม 14 คะแนน) 
 



การทดลอง 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
หน้าที ่1 
ข้อสอบปรนัยแบบถูก-ผดิ  
(ข้อละ 1 คะแนน) 
1  X  ถูก 

2  X  ถูก 

3  0  ผดิ 
 

4  0  ผดิ 

5  0  ผดิ 

6  X  ถูก 

7  0  ผดิ 

8  X  ถูก 

9  0  ผดิ 

10  X  ถูก 
 

11  0  ผดิ 

12  X  ถูก 
 

13  X  ถูก 
 

14  0  ผดิ 

15  0  ผดิ 
 

16  X  ถูก 
 

17  0  ผดิ 
 

หน้าที ่2 
18  X  ถูก 

19  X  ถูก 
 

20  0  ผดิ 
 

21  0  ผดิ 
 

22  X  ถูก 

 

ข้อสอบประเภทมีหลายค าตอบให้เลือก  
(ขอ้ละ 3 คะแนน) 
1. ข 
2. ค 
 
ข้อสอบอตันัย แบบทีใ่ห้ตอบโดยย่อๆ   
1.  6 คะแนน 

เม่ือซาตานพยายามท าใหท้่านละเมิดต่อกฏเกณฑข์องพระเจา้เพื่อ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นหรือความปรารถนาในชีวิตของท่าน 

 



การทดลอง 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 

หน้าที ่3 
2. ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 12 คะแนน 

ค าตอบท่ีน่าจะเป็น 
1. ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ 
2. อ่านพระคมัภีร์ 
3. ระบุถึงการทดลองหลกัของท่าน 
4. ระบุความจ าเป็นหรือความปรารถนาของท่าน 
5. คน้พบวถีิทางของพระเจา้ในการตอบสนองความจ าเป็นของท่าน 
6. ท าการผกูพนัตวัท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นของท่านในวถีิทางของพระเจา้ 
7. ก าจดัความปรารถนาท่ีเป็นบาป 
8. พฒันาความปรารถนาท่ีชอบธรรม 
9. ใชค้่านิยมของพระคมัภีร์ในการวดัความปรารถนาของท่าน 
10. เรียนรู้วธีิการป้องกนัการทดลอง 

 
3. ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 18 คะแนน 

6 ขัน้ตอนของการเอาชนะการทดลอง 

1.  รับรู้วา่ท่านก าลงัถกูทดลอง 

2.  กลา่วปฏิเสธวา่”ไม่” ตอ่การทดลองนัน้ 

3.  เร่ิมต้นพดูคยุกบัพระเจ้า 

4.  ถามตนเองวา่ “มีความจ าเป็นอะไรบ้างท่ีซาตานก าลงัพยายามใช้ในการยัว่ยวนฉนัให้ตอบสนอง?” 

5.  มองหาทางออกของพระเจ้าเพ่ือให้หลดุจากการทดลองนี ้

6.  ตัง้เปา้หมายซึง่จะชว่ยตอบสนองตอ่ความจ าเป็นทัง้หลายของทา่นในวิถีทางของพระเจ้า 

  



การทดลอง 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
4. 6 คะแนน  

ค าตอบท่ีแนะน าคือ 
ความจ าเป็นคือบางส่ิงท่ีท่านจ าเป็นตอ้งมีเพื่อท่ีจะประสบกบัชีวติท่ีครบถว้นและสมบูรณ์  
ความปรารถนาคือบางส่ิงท่ีท่านตอ้งการแต่ท่านยงัด าเนินชีวติไดโ้ดยไม่ตอ้งมีส่ิงน้ี 
 

5. ส่วนละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน 
ค าตอบส่วนตวั 

 

หน้าที ่4 
6. ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน 

1. ยอมรับความลม้เหลว 
2. ระบุความจ าเป็นหรือความปรารถนาในชีวติของท่าน และวางแผนท่ีจะตอบสนองในวิถีทางของ

พระเจา้ 
3. ประเมินการผกูพนัตวัของท่านกบัพระคริสต ์
4. อา้งพระสัญญาของพระเจา้เพื่อรับพลงั 
5. อยา่ด าเนินต่อไปในเส้นทางของความรู้สึกฟ้องผิด  

 
7. ขอ้พระธรรมใหท้่องจ า  

ขอ้ละ 7 คะแนน รวม 14 คะแนน 
1 โครินธ์ 10:13 
ยากอบ 4:7-8 
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ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการส าเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อก าหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

การทดลอง
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความส าเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการน าค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการส าเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อก าหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

การทดลอง
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความส าเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการน าค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________
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