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เร่ือง  พระคริสตถูกทดลอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 
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ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด 

บทเรียน:  พระคริสตถูกทดลอง 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบอกถึงวิธีการหน่ึงที่ซาตานลอลวงพระเยซูคริสต 
2. เด็กจะบรรยายถึงเหตุผลวาทําไมเราจําเปนตองมีพระผูชวยของเราท่ีเขาใจเรา 
3. เด็กจะฝกพูดประโยคท่ีวา “จงออกไปเสีย เจาซาตาน” 
4. เด็กจะใหตัวอยางหน่ึงอยางเก่ียวกับการถูดทดลอง 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กอนหิน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   



1. อานบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ศึกษาพระธรรม ลก 4:1-13 และทําเครื่องมหายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กที่จะรูและเขาใจวาพระเยซูไดเขาสูการทดลองเหมือนกับพวกเรา 

 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 

 

     
 
 กอนจะเร่ิมกิจกรรมในวันน้ี ครูตองการใหพวกเธอไดจับคูกัน ถาหากมีเด็กที่ไมมีคูใหคุณจับคูกับเด็กคนน้ันดวย 
 
 ครูตองการคูหน่ึงท่ีจะยืนขึ้น สวนคูอ่ืนๆใหน่ังอยูกอน ใหเด็กไดตัดสินใจวาคูไหนท่ีจะไดยืนขึ้น 

 

 สําหรับคูท่ียืนอยู น่ีคือสิ่งท่ีครูตองการใหเธอทํา เม่ือครูพูดวา “เร่ิมได” ใหหลับตา และหมุนรอบตัวเองหารอบอยางเร็ว
เทาท่ีจะทําได แลวน่ังลงบนพื้น แตยังคงตองปดตาอยู ใหเด็กคนใดคนหน่ึงในคูน้ันทบทวนวิธีทํา 
 

 ถูกตองแลว พรอมท่ีจะหมุนตัวหรือยัง เร่ิมได ใหเวลากับเด็กๆที่จะทําตามขั้นตอนที่คุณไดบอกไป ตอนนี้ใหบอกกับคู
อ่ืนๆท่ีน่ังอยูวา เธอรูสึกอยางไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: เวียนหัว, ควบคุมตัวเองไมได, เมา, ฯลฯ) 
 

 ถึงคราวของทุกคูท่ีกําลังน่ังอยูแลว ใหกางเทาออก ใหชูมือท้ังสองขางขึ้นไปขางบน และโยกไปโยกมาเหมือนกับตนไม
ท่ีกําลังโดนลมพัดเอนไปเอนมา ใหเวลากับเด็กๆที่จะไดทําตาม 
 

 คราวน้ีใหบอกกับคูของเธอวาเธอรูสึกอยางไรบางเม่ือทําอยางน้ัน ใหเด็กๆไดแบงปน 
 

 มีความแตกตางอะไรบางระหวางการไดยินไดฟงเฉยๆ กับการท่ีเราไดมีประสบการณดวยตนเอง (เราทําไดเพียงแคการ
จินตนาการเทาน้ันถาหากเราไมไดมีประสบกาณดวยตนเอง) 

 
 
 พระเจาทรงตองการใหเรามีพระผูชวยท่ีเขาใจเราทุกอยาง และสามารถชวยเราไดทุกอยางในปญหาท่ีเราเจอ ดังน้ันพระ

เยซูคริสต พระบุตรของพระเจาไดเขามาในโลกอยางมนุษย พระองคไดมีประสบการณตางๆมากมายเหมือนกับท่ีเรา
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 จริงๆแลว พระเยซูจําเปนตองผานเหตุการณตางๆเหลาน้ีหรือเปลา (ไมจําเปน) พระเยซูเลือกท่ีจะทําสิ่งเหลาน้ีเพ่ือท่ีจะ

ไดเขาใจความรูสึกของเรา พระองคตองการเขาใจทุกอยางเก่ียวกับเรา 
 

 วันน้ี เราจะมาเรียนรูวาซาตานมีวิธีอยางไรในการทดลองพระองค เหตุการณน้ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีพระเยซูคริสตทรงรับ
บัพติศมา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

 
 

 

 
 หลังจากท่ีพระเยซูทรงรับบัพติศมา พระองคเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาน – ท่ีๆอากาศรอนระอุ และแหงแลง พระองค

อยูท่ีน่ันเปนเวลา 40 วันและ 40 คืน ใหเด็กนับหน่ึงถึงสี่สิบ 
 

 สี่สิบวันน้ันชางยาวนานเหลือเกิน พระเยซูคริสตคงจะหิวอยางมาก 
 

 พระองคมีศัตรูท่ีมีชื่อวา ซาตาน ซาตานเปนศัตรูของเราเหมือนกัน ซาตานเปนจอมโกหก ซาตานพยายามดึงเราให
ออกหางจากทางของพระเจา 
 

 ใหเราทําหนาขุนเคืองเหมือนกับหนาซาตานเพราะเราไมชอบมัน ใหเด็กๆลองทําหนาตา 
 

 หลังจากท่ีพระเยซูคริสตอยูในถิ่นทุรกันดานเปนเวลาสี่สิบวัน และสี่สิบคืน ซาตานไดมาหาพระองคและทดลอง
พระองค ซาตานมักจะทดลองเราใหตอตานแนวทางของพระเจา ใหเราทําหนาขุนเคืองเหมือนกับหนาซาตานอีกคร้ัง 
ใหเด็กๆลองทําหนาตา 
 

 ในถิ่นทุรกันดานน้ันมีกอนหินมากมาย ใหชูกอนหินที่คุณเตรียมมาใหเด็กๆดู ซาตานเอากอนหินกอนหน่ึงใหพระเยซูดู 
และพูดกับพระองควา “ถาเจาเปนพระบุตรของพระเจา ใหบอกกอนหินน้ีใหกลายเปนขนมปงซิ” 
 

 พระเยซูสามารถท่ีจะทําใหกอนหินกลายเปนขนมปง และอาหารท่ีอรอยได แตพระองครูวาพระเจาไมประสงคใหเขา
ไปยุงเก่ียวกับซาตาน ถึงแมวาพระองคจะรูสึกหิวมาก พระองคไมไดทําตามท่ีซาตานแนะนํา พระองคตอบกับซาตาน
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 ใหเรามาดูคําตอบดวยกันจากพระธรรมของพระเจา  
 
ฝายพระเยซูตรัสตอบมารวา"มีพระคัมภีรเขียนไววามนุษยจะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได” ลก 4:4  

 ฟงดูแลวอาจจะเหมือนกับเปนคําตอบท่ีแปลกๆซะหนอย แตใหเราลองคิดเก่ียวกับคําตอบน้ีสักนิด พระเยซูตองการเชื่อ
ฟง และทําตามแผนการณของพระเจา แผนการณของพระเจาคือการไดจัดเตรียมทุกอยางท่ีเราตองการ พระเยซูรูวา
ซาตานตองการใหพระองคใชอํานาจของพระองคในทางที่ผิด พระเยซูจึงตอบวา “ไม” ใหเราพูดพรอมกันวา “ไม” 
เหมือนกับท่ีพระเยซูไดพูดกับซาตาน ใหเด็กๆตะโกนคําวา “ไม” 

 จากน้ัน ซาตานไดพาพระเยซูคริสตขึ้นไปยังท่ีสูงท่ีๆจะสามารถมองเห็นอาณาจักรท้ังหมดได 
 

 ใหเรายืนบนเกาอ้ีของตัวเอง และทําทาทางเหมือนกับกําลังมองดูอาณาจักรท้ังหมด ใหพิจารณาวาเมื่อเด็กยืนบนเกาอี้ 
จะปลอดภัยหรือไมตกลงมา ใหคุณยืนบนเกาอี้เปนตัวอยาง และชี้ไปรอบๆเหมือนกับกําลังมองดูอาณาจักรที่กางใหญ
ไพศาลอยู 

 

 ซาตานพูดวา “ถาเจากราบไหวเรา เราจะใหสิทธิอํานาจ และเกียรติยศท้ังสิ้นเหนืออาณาจักรน้ี” เธอคิดวาพระเยซูคริสต
จะตอบอยางไร พระองคตอบวา “ไม” 

 

 ถูกตอง พระเยซูคริสตตอบวา “ไม” อีกคร้ังหน่ึง  
ฝายพระเยซูตรัสตอบมารวา"มีพระคัมภีรเขียนไววาจงกราบนมัสการพระองคผูเปนพระเจาของทานและปรนนิบัติ
พระองคแตผูเดียว" ลก 4:8 
 

 พระเยซูคริสตรูวาพระองคจะมีอาณาจักรอีกแบบหน่ึง พระองคจะไดปกครองจิตใจของมนุษย พระองคไมใชวิธีลัด
แบบซาตาน พระองคไดสัตยซื่อตอพระเจา 

 

 ซาตานมีการทดลองอีกอยางหน่ึง ซาตานนําพระเยซูไปท่ีกรุงเยรูซาเล็มและบนสุดของพระวิหารของพระเจา ซาตาน
พูดวา “ถาเจาเปนพระบุตรของพระเจา ใหกระโดดลงไป ทูตของพระเจาจะปกปองเจาเอง” 

 

 พระเยซูรูวา ถาพระองคกระโดดลงไป พระเจาจะสงทูตสวรรคมารับพระองค ทุกคนท่ีเห็นก็จะประทับใจ และตองการ
ติดตามพระองค พระองครูวา น่ีไมใชแผนการณของพระเจา พระเจาตองการใหพระเยซูเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาน 
รักษาโรค และสอนพวกเขาเก่ียวกับความรักของพระเจา พระเยซูคริสตปฏิเสธที่จะทําตามท่ีซาตานบอก 
 



 ใหเราลุกขึ้นยืนอีกคร้ัง ใหกางแขนออกเหมือนกับนก และกระโดดลงบนพ้ืน “ดูท่ีน่ี ดูท่ีน่ี” ใหนําเด็กๆทํากิจกรรมน้ี 
 

 ทําไดดีมาก แตพระเยซูไมตองการแสดงออกอยางน้ัน พระองครูวาน่ันไมใชแผนการณของพระเจา พระองคปฏิเสธ
ซาตาน สุดทายแลว ซาตานเห็นวาพระเยซูไมมีทางทําตามท่ีเขาบอก ซาตานจึงจากไป ใหเราพูดพรอมๆกันวา “ออกไป
ใหพน เจาซาตาน” ใหนําเด็กๆทํากิจกรรมน้ี 
 

 หลังจากท่ีซาตานจากไปแลว พระเจาสงทูตสวรรคมาดูแลพระเยซู ใหเราทํามือเหมือนกับปกของทูตสวรรคแลวหุบไว
ตรงดานหนาของตัวเอง เพ่ือแสดงใหรูวาทูตสวรรคไดปกปองพระเยซูคริสตอยางไร ใหเด็กๆไดมีโอกาสทํากิจกรรมน้ี 
 

 พระเยซูคริสตสามารถผานการทดสอบของซาตานทุกอยาง ไมวาซาตานจะหลอกลวงอยางไร แตพระเยซูยังคงทําตาม
วิถีทางของพระเจา ใหเราเฉลิมฉลองกันดีกวา เพราะพระเยซูคริสตทรงเขมแข็งเม่ือถูกการทดลอง ใหนําเด็กๆแสดง
ความช่ืนชมยินดี 
 

 เธอเคยมีประสบการณท่ีถูกทดลองใหทําในสิ่งท่ีผิดหรือไม ลองเลาใหครูฟงซิ ใหเด็กๆไดพูดคุยกันเก่ียวกับ
ประสบการณที่พวกเขาเคยถูกทดลองใหกระทําผิด  

 

 

   
 

 

  

 
 สามสิ่งท่ีซาตานใชทดลองพระเยซูคืออะไรบาง (ใหเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปง, ใหกราบไหวซาตานเพ่ือที่จะไดเปน

ผูปกครองอาณาจักรทั้งหมดบนโลกใบน้ี และใหกระโดดจากยอกพระวิหาร และจะมีทูตสวรรคมารับไว) 
 

 ใหเรามาเลนเกมหน่ึงท่ีเก่ียวกับการถูกทดลอง ครูจะบอกขอความตางๆ ถาเธอคิดวาขอความดังกลาวน้ีเปนสิ่งท่ีซาตาน
โกหก ใหตะโกนวา “ออกไปใหพนเจาซาตาน” ถาเธอคิดวาขอความดังกลาวน้ีเปนความจริงของพระเจา ใฟโบกมือท้ัง
สองขางไปมา และกระโดดขึ้นลงแสดงทาทางดีใจ ใหทบทวนวิธีการเลนกับเด็กๆ พรอมหรือยังเอย 

 
 ไปขโมยของชิ้นน้ัน ไมมีใครเห็นหรอก (ซาตาน)  

 
 เปนความคิดท่ีดีท่ีจะโกหกเพ่ือท่ีจะไมเปนปญหากับเรา (ซาตาน)  

 
 เธอไมจําเปนตองขโมยของๆคนอ่ืนเพราะพระเจาจะทรงจัดเตรียมในสิ่งท่ีเธอตองการ (พระเจา)  

 
 เปนการดีท่ีเราจะพูดความจริง (พระเจา)  

 
 ไมเชื่อฟงแมก็ไมเปนไรหรอก เพราะแมชอบหงุดหงิด (ซาตาน) 
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 คนๆน้ันไมดีกับเธอ ดังน้ันเธอไมจําเปนตองไปดีกับมัน (ซาตาน) 

 
 ใหเธอรักศัตรู และทําดีกับคนที่ไมดีกับเธอ (พระเจา) 

 
 ไมมีใครเห็นหรอก เธอเอาอาหารนี้ไปได (ซาตาน) 

 
 ไมมีใครเห็น ไปชวยเหลือคนๆน้ันดีกวา (พระเจา)  

 
 เวลาที่โกรธใหเธอพูดคําท่ีไมสุภาพ มันจะชวยทําใหเธอรูสึกดีขึ้นได (ซาตาน) 
 
 ใหระมัดระวังในการเอยพระนามของพระเจา (พระเจา) 

 
 
การจบบทเรียน:   
 

 

   
 

 

 

    
 เธอทําไดดีมากท่ีรูวาสิ่งไหนเปนทางของซาตาน และส่ิงไหนเปนทางของพระเจา พวกเธอเรียนรูเก่ียวกับความแตกตาง

เหลาน้ีไดอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง วิธีเดียวกับท่ีพระเยซูไดทํา ทุกคร้ังท่ีพระเยซูตอบซาตาน พระองคจะใชพระ
ธรรมของพระเจา พระคัมภีรเปรียบเหมือนกับหนังสือท่ีนําทางใหเราดําเนินชีวิตตามที่พระเจาตองการ 

 
 เม่ือเธอถูกซาตานลอลวงใหเธอทําในสิ่งท่ีไมดีท่ีไมเปนทางของพระเจา มีคําตอบหน่ึงท่ีเธอสามารถจะบอกไดเสมอคือ 

“ออกไปใหพนเจาซาตาน” ใหเด็กๆไดพูดตามคุณ  
 

 พวกเธอสามารถพูดใหดังกวาน้ีได ครูวาพวกเธอสามารถพูดใหดังกวาน้ีอีก คราวน้ีลองพูดใหดังท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดซิ 
ใหเด็กๆไดตะโกนวา “ออกไปใหพนเจาซาตาน” 
 

 ทําไมจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีพระเยซูตองมีประสบการณท่ีถูกทดลอง (เพราะพระองคจะสามารถชวยใหเราผานพนมันได) 
 

 ดีมากทุกคน ใหทุกคนยืนเปนวงกลมเพ่ือท่ีเราจะอธิษฐานพรอมกัน ใหพูดตามครูท่ีละวรรค: 
 

พระเยซูคริสตเจา 
ขอบคุณท่ีรักพวกเรา 
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ขอบคุณท่ีเปนตัวอยางใหกับเรา 
ในการทําตามทางของพระเจา 
โปรดชวยเราท่ีจะสามารถจําขอความ 
“ออกไปใหพนเจาซาตาน” 
โปรดชวยใหเราสามารถเลือกทํา 
ในสิ่งท่ีเปนท่ีพอพระทัยพระเจาในตลอดสัปดาหน้ี 
ในพระนามพระเยซูคริสต 
อาเมน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรยีมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


	 ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกับเป็นคำตอบที่แปลกๆซะหน่อย แต่ให้เราลองคิดเกี่ยวกับคำตอบนี้สักนิด พระเยซูต้องการเชื่อฟัง และทำตามแผนการณ์ของพระเจ้า แผนการณ์ของพระเจ้าคือการได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการ พระเยซูรู้ว่าซาตานต้องการให้พระองค์ใช้อำนาจของพระองค์ในทางที่ผิด พระเยซูจึงตอบว่า “ไม่” ให้เราพูดพร้อมกันว่า “ไม่” เหมือนกับที่พระเยซูได้พูดกับซาตาน ให้เด็กๆตะโกนคำว่า “ไม่”
	 จากนั้น ซาตานได้พาพระเยซูคริสต์ขึ้นไปยังที่สูงที่ๆจะสามารถมองเห็นอาณาจักรทั้งหมดได้

