ดานจิตวิญญาณ บทที่ 35
เรื่อง พระคริสตถูกทดลอง
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: พระคริสตถูกทดลอง
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1.
2.
3.
4.

เด็กจะบอกถึงวิธีการหนึ่งที่ซาตานลอลวงพระเยซูคริสต
เด็กจะบรรยายถึงเหตุผลวาทําไมเราจําเปนตองมีพระผูชวยของเราที่เขาใจเรา
เด็กจะฝกพูดประโยคที่วา “จงออกไปเสีย เจาซาตาน”
เด็กจะใหตัวอยางหนึ่งอยางเกี่ยวกับการถูดทดลอง

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กอนหิน
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1

1.
2.
3.
4.

อานบทเรียนทั้งหมด
รวบรวมอุปกรณตางๆ
ศึกษาพระธรรม ลก 4:1-13 และทําเครื่องมหายเอาไว
อธิษฐานเผื่อเด็กที่จะรูและเขาใจวาพระเยซูไดเขาสูการทดลองเหมือนกับพวกเรา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 กอนจะเริ่มกิจกรรมในวันนี้ ครูตองการใหพวกเธอไดจับคูกัน ถาหากมีเด็กที่ไมมีคูใหคุณจับคูกับเด็กคนนั้นดวย
 ครูตองการคูหนึ่งที่จะยืนขึ้น สวนคูอื่นๆใหนั่งอยูกอน ใหเด็กไดตัดสินใจวาคูไหนที่จะไดยืนขึ้น
 สําหรับคูที่ยืนอยู นี่คือสิ่งที่ครูตองการใหเธอทํา เมื่อครูพูดวา “เริ่มได” ใหหลับตา และหมุนรอบตัวเองหารอบอยางเร็ว
เทาที่จะทําได แลวนั่งลงบนพื้น แตยังคงตองปดตาอยู ใหเด็กคนใดคนหนึ่งในคูนั้นทบทวนวิธีทํา
 ถูกตองแลว พรอมที่จะหมุนตัวหรือยัง เริ่มได ใหเวลากับเด็กๆที่จะทําตามขั้นตอนที่คุณไดบอกไป ตอนนี้ใหบอกกับคู
อื่นๆที่นั่งอยูวา เธอรูสึกอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: เวียนหัว, ควบคุมตัวเองไมได, เมา, ฯลฯ)
 ถึงคราวของทุกคูที่กําลังนั่งอยูแลว ใหกางเทาออก ใหชูมือทั้งสองขางขึ้นไปขางบน และโยกไปโยกมาเหมือนกับตนไม
ที่กําลังโดนลมพัดเอนไปเอนมา ใหเวลากับเด็กๆที่จะไดทําตาม
 คราวนี้ใหบอกกับคูของเธอวาเธอรูสึกอยางไรบางเมื่อทําอยางนั้น ใหเด็กๆไดแบงปน
 มีความแตกตางอะไรบางระหวางการไดยินไดฟงเฉยๆ กับการที่เราไดมีประสบการณดวยตนเอง (เราทําไดเพียงแคการ
จินตนาการเทานั้นถาหากเราไมไดมีประสบกาณดวยตนเอง)

 พระเจาทรงตองการใหเรามีพระผูชวยที่เขาใจเราทุกอยาง และสามารถชวยเราไดทุกอยางในปญหาที่เราเจอ ดังนั้นพระ
เยซูคริสต พระบุตรของพระเจาไดเขามาในโลกอยางมนุษย พระองคไดมีประสบการณตางๆมากมายเหมือนกับที่เรา
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 จริงๆแลว พระเยซูจําเปนตองผานเหตุการณตางๆเหลานี้หรือเปลา (ไมจําเปน) พระเยซูเลือกที่จะทําสิ่งเหลานี้เพื่อที่จะ
ไดเขาใจความรูสึกของเรา พระองคตองการเขาใจทุกอยางเกี่ยวกับเรา
 วันนี้ เราจะมาเรียนรูวาซาตานมีวิธีอยางไรในการทดลองพระองค เหตุการณนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสตทรงรับ
บัพติศมา
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 หลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา พระองคเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาน – ที่ๆอากาศรอนระอุ และแหงแลง พระองค
อยูที่นั่นเปนเวลา 40 วันและ 40 คืน ใหเด็กนับหนึ่งถึงสี่สิบ
 สี่สิบวันนั้นชางยาวนานเหลือเกิน พระเยซูคริสตคงจะหิวอยางมาก
 พระองคมีศัตรูที่มีชื่อวา ซาตาน ซาตานเปนศัตรูของเราเหมือนกัน ซาตานเปนจอมโกหก ซาตานพยายามดึงเราให
ออกหางจากทางของพระเจา
 ใหเราทําหนาขุนเคืองเหมือนกับหนาซาตานเพราะเราไมชอบมัน ใหเด็กๆลองทําหนาตา
 หลังจากที่พระเยซูคริสตอยูในถิ่นทุรกันดานเปนเวลาสี่สิบวัน และสี่สิบคืน ซาตานไดมาหาพระองคและทดลอง
พระองค ซาตานมักจะทดลองเราใหตอตานแนวทางของพระเจา ใหเราทําหนาขุนเคืองเหมือนกับหนาซาตานอีกครั้ง
ใหเด็กๆลองทําหนาตา
 ในถิ่นทุรกันดานนั้นมีกอนหินมากมาย ใหชูกอนหินที่คุณเตรียมมาใหเด็กๆดู ซาตานเอากอนหินกอนหนึ่งใหพระเยซูดู
และพูดกับพระองควา “ถาเจาเปนพระบุตรของพระเจา ใหบอกกอนหินนี้ใหกลายเปนขนมปงซิ”
 พระเยซูสามารถที่จะทําใหกอนหินกลายเปนขนมปง และอาหารที่อรอยได แตพระองครูวาพระเจาไมประสงคใหเขา
ไปยุงเกี่ยวกับซาตาน ถึงแมวาพระองคจะรูสึกหิวมาก พระองคไมไดทําตามที่ซาตานแนะนํา พระองคตอบกับซาตาน
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 ใหเรามาดูคําตอบดวยกันจากพระธรรมของพระเจา
ฝายพระเยซูตรัสตอบมารวา"มีพระคัมภีรเขียนไววามนุษยจะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได” ลก 4:4
 ฟงดูแลวอาจจะเหมือนกับเปนคําตอบที่แปลกๆซะหนอย แตใหเราลองคิดเกี่ยวกับคําตอบนี้สักนิด พระเยซูตองการเชื่อ
ฟง และทําตามแผนการณของพระเจา แผนการณของพระเจาคือการไดจัดเตรียมทุกอยางที่เราตองการ พระเยซูรูวา
ซาตานตองการใหพระองคใชอํานาจของพระองคในทางที่ผิด พระเยซูจึงตอบวา “ไม” ใหเราพูดพรอมกันวา “ไม”
เหมือนกับที่พระเยซูไดพูดกับซาตาน ใหเด็กๆตะโกนคําวา “ไม”
 จากนั้น ซาตานไดพาพระเยซูคริสตขึ้นไปยังที่สูงที่ๆจะสามารถมองเห็นอาณาจักรทั้งหมดได
 ใหเรายืนบนเกาอี้ของตัวเอง และทําทาทางเหมือนกับกําลังมองดูอาณาจักรทั้งหมด ใหพิจารณาวาเมื่อเด็กยืนบนเกาอี้
จะปลอดภัยหรือไมตกลงมา ใหคุณยืนบนเกาอี้เปนตัวอยาง และชี้ไปรอบๆเหมือนกับกําลังมองดูอาณาจักรที่กางใหญ
ไพศาลอยู
 ซาตานพูดวา “ถาเจากราบไหวเรา เราจะใหสิทธิอํานาจ และเกียรติยศทั้งสิ้นเหนืออาณาจักรนี้” เธอคิดวาพระเยซูคริสต
จะตอบอยางไร พระองคตอบวา “ไม”
 ถูกตอง พระเยซูคริสตตอบวา “ไม” อีกครั้งหนึ่ง
ฝายพระเยซูตรัสตอบมารวา"มีพระคัมภีรเขียนไววาจงกราบนมัสการพระองคผูเปนพระเจาของทานและปรนนิบัติ
พระองคแตผูเดียว" ลก 4:8
 พระเยซูคริสตรูวาพระองคจะมีอาณาจักรอีกแบบหนึ่ง พระองคจะไดปกครองจิตใจของมนุษย พระองคไมใชวิธีลัด
แบบซาตาน พระองคไดสัตยซื่อตอพระเจา
 ซาตานมีการทดลองอีกอยางหนึ่ง ซาตานนําพระเยซูไปที่กรุงเยรูซาเล็มและบนสุดของพระวิหารของพระเจา ซาตาน
พูดวา “ถาเจาเปนพระบุตรของพระเจา ใหกระโดดลงไป ทูตของพระเจาจะปกปองเจาเอง”
 พระเยซูรูวา ถาพระองคกระโดดลงไป พระเจาจะสงทูตสวรรคมารับพระองค ทุกคนที่เห็นก็จะประทับใจ และตองการ
ติดตามพระองค พระองครูวา นี่ไมใชแผนการณของพระเจา พระเจาตองการใหพระเยซูเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาน
รักษาโรค และสอนพวกเขาเกี่ยวกับความรักของพระเจา พระเยซูคริสตปฏิเสธที่จะทําตามที่ซาตานบอก
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 ใหเราลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ใหกางแขนออกเหมือนกับนก และกระโดดลงบนพื้น “ดูที่นี่ ดูที่นี่” ใหนําเด็กๆทํากิจกรรมนี้
 ทําไดดีมาก แตพระเยซูไมตองการแสดงออกอยางนั้น พระองครูวานั่นไมใชแผนการณของพระเจา พระองคปฏิเสธ
ซาตาน สุดทายแลว ซาตานเห็นวาพระเยซูไมมีทางทําตามที่เขาบอก ซาตานจึงจากไป ใหเราพูดพรอมๆกันวา “ออกไป
ใหพน เจาซาตาน” ใหนําเด็กๆทํากิจกรรมนี้
 หลังจากที่ซาตานจากไปแลว พระเจาสงทูตสวรรคมาดูแลพระเยซู ใหเราทํามือเหมือนกับปกของทูตสวรรคแลวหุบไว
ตรงดานหนาของตัวเอง เพื่อแสดงใหรูวาทูตสวรรคไดปกปองพระเยซูคริสตอยางไร ใหเด็กๆไดมีโอกาสทํากิจกรรมนี้
 พระเยซูคริสตสามารถผานการทดสอบของซาตานทุกอยาง ไมวาซาตานจะหลอกลวงอยางไร แตพระเยซูยังคงทําตาม
วิถีทางของพระเจา ใหเราเฉลิมฉลองกันดีกวา เพราะพระเยซูคริสตทรงเขมแข็งเมื่อถูกการทดลอง ใหนําเด็กๆแสดง
ความชื่นชมยินดี
 เธอเคยมีประสบการณที่ถูกทดลองใหทําในสิ่งที่ผิดหรือไม ลองเลาใหครูฟงซิ ใหเด็กๆไดพูดคุยกันเกี่ยวกับ
ประสบการณที่พวกเขาเคยถูกทดลองใหกระทําผิด

 สามสิ่งที่ซาตานใชทดลองพระเยซูคืออะไรบาง (ใหเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปง, ใหกราบไหวซาตานเพื่อที่จะไดเปน
ผูปกครองอาณาจักรทั้งหมดบนโลกใบนี้ และใหกระโดดจากยอกพระวิหาร และจะมีทูตสวรรคมารับไว)
 ใหเรามาเลนเกมหนึ่งที่เกี่ยวกับการถูกทดลอง ครูจะบอกขอความตางๆ ถาเธอคิดวาขอความดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ซาตาน
โกหก ใหตะโกนวา “ออกไปใหพนเจาซาตาน” ถาเธอคิดวาขอความดังกลาวนี้เปนความจริงของพระเจา ใฟโบกมือทั้ง
สองขางไปมา และกระโดดขึ้นลงแสดงทาทางดีใจ ใหทบทวนวิธีการเลนกับเด็กๆ พรอมหรือยังเอย
 ไปขโมยของชิ้นนั้น ไมมีใครเห็นหรอก (ซาตาน)
 เปนความคิดที่ดีที่จะโกหกเพื่อที่จะไมเปนปญหากับเรา (ซาตาน)
 เธอไมจําเปนตองขโมยของๆคนอื่นเพราะพระเจาจะทรงจัดเตรียมในสิ่งที่เธอตองการ (พระเจา)
 เปนการดีที่เราจะพูดความจริง (พระเจา)
 ไมเชื่อฟงแมก็ไมเปนไรหรอก เพราะแมชอบหงุดหงิด (ซาตาน)
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 คนๆนั้นไมดีกับเธอ ดังนั้นเธอไมจําเปนตองไปดีกับมัน (ซาตาน)
 ใหเธอรักศัตรู และทําดีกับคนที่ไมดีกับเธอ (พระเจา)
 ไมมีใครเห็นหรอก เธอเอาอาหารนี้ไปได (ซาตาน)
 ไมมีใครเห็น ไปชวยเหลือคนๆนั้นดีกวา (พระเจา)
 เวลาที่โกรธใหเธอพูดคําที่ไมสุภาพ มันจะชวยทําใหเธอรูสึกดีขึ้นได (ซาตาน)
 ใหระมัดระวังในการเอยพระนามของพระเจา (พระเจา)

การจบบทเรียน:

 เธอทําไดดีมากที่รูวาสิ่งไหนเปนทางของซาตาน และสิ่งไหนเปนทางของพระเจา พวกเธอเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตาง
เหลานี้ไดอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง วิธีเดียวกับที่พระเยซูไดทํา ทุกครั้งที่พระเยซูตอบซาตาน พระองคจะใชพระ
ธรรมของพระเจา พระคัมภีรเปรียบเหมือนกับหนังสือที่นําทางใหเราดําเนินชีวิตตามที่พระเจาตองการ
 เมื่อเธอถูกซาตานลอลวงใหเธอทําในสิ่งที่ไมดีที่ไมเปนทางของพระเจา มีคําตอบหนึ่งที่เธอสามารถจะบอกไดเสมอคือ
“ออกไปใหพนเจาซาตาน” ใหเด็กๆไดพูดตามคุณ
 พวกเธอสามารถพูดใหดังกวานี้ได ครูวาพวกเธอสามารถพูดใหดังกวานี้อีก คราวนี้ลองพูดใหดังที่สุดเทาที่จะทําไดซิ
ใหเด็กๆไดตะโกนวา “ออกไปใหพนเจาซาตาน”
 ทําไมจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่พระเยซูตองมีประสบการณที่ถูกทดลอง (เพราะพระองคจะสามารถชวยใหเราผานพนมันได)
 ดีมากทุกคน ใหทุกคนยืนเปนวงกลมเพื่อที่เราจะอธิษฐานพรอมกัน ใหพูดตามครูที่ละวรรค:
พระเยซูคริสตเจา
ขอบคุณที่รักพวกเรา
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ขอบคุณที่เปนตัวอยางใหกับเรา
ในการทําตามทางของพระเจา
โปรดชวยเราที่จะสามารถจําขอความ
“ออกไปใหพนเจาซาตาน”
โปรดชวยใหเราสามารถเลือกทํา
ในสิ่งที่เปนที่พอพระทัยพระเจาในตลอดสัปดาหนี้
ในพระนามพระเยซูคริสต
อาเมน
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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