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ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

การทดลอง
โครงการที่ 1
การทดลองในพระคัมภีร์

1.

พระเจ้ าทรงทดลองผู้คนให้ ทําบาปหรื อ? (ยากอบ 1:13)

2.

ใครเป็ นผู้ทดลองให้ ผ้ คู นทําบาป? (ใครทดลองให้ พระเยซูทําบาป?)
อ่านมัทธิว 4:1-11

3.

อะไรคือผลลัพธ์ของบุคคลที่ยอมแพ้ ตอ่ การทดลอง?
อ่านยากอบ 1:15

4.

คนเราจะเอาชนะการทดลองได้ อย่างไร? (คําตอบ 2 ส่วน) อ่านยากอบ 4:7
ก.
ข.

5.

ใน 1 เธสะโลนิกา 5:22 ได้ ให้ คําแนะนําอะไรแก่เราบ้ างเกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เราถูกทดลอง?

6.

อะไรคือสิ่งที่เราควรจะคิดถึงเมื่อเราถูกทดลอง? อ่าน โคโลสี 3:1-2

7.

อ่านมัทธิว 4:1-11 แล้ วค้ นหาสามสิ่งที่ซาตานได้ ใช้ ทดลองพระเยซูให้ กระทํา ขณะที่ตอบ คําถามใน
แต่ละการทดลองนัน้ ให้ ใส่เลขข้ อพระคัมภีร์ลงบนเส้ นที่ว่างไว้ “มัทธิว __________”
การทดลองที่หนึ่ง มัทธิว _________
ก.

ซาตานทดลองพระเยซูให้ ทําอะไร?

ข.

อะไรคือความจําเป็ นที่ซาตานได้ เสนอให้ พระเยซูตอบสนอง?

การทดลอง

โครงการที่ 1 หน้ าที่ 2
7.

การทดลองของพระเยซู (ต่อ)
การทดลองที่สอง มัทธิว _________
ก.

ซาตานทดลองพระเยซูให้ ทําอะไร?

ข.

อะไรคือความจําเป็ นที่ซาตานได้ เสนอให้ พระเยซูตอบสนอง?

การทดลองที่สาม มัทธิว _________

8.

ก.

ซาตานทดลองพระเยซูให้ ทําอะไร?

ข.

อะไรคือความจําเป็ นที่ซาตานได้ เสนอให้ พระเยซูตอบสนอง?

ในชีวิตของท่านมีด้านใดบ้ างที่ถกู ทดลองมากที่สดุ ?

การทดลอง

ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

โครงการที่ 2
การระบุถงึ สิ่งที่เป็ นการทดลองของข้ าพเจ้ า

1.

จงทํารายการเกี่ยวกับการทดลองหลักๆ ที่ทา่ นมักเผชิญในชีวิตของท่าน

2.

จงคิดใคร่ครวญถึงช่วงเวลาเมื่อไม่นานมานี ้ที่ท่านได้ ถกู ทดลองให้ ทําบาป จงเลือกตัวอย่างสี่อย่าง
และตอบคําถามต่อไปนี ้ โปรดทราบ ท่านไม่จําเป็ นต้ องตอบคําถามที่ 4 และ 5 ในแต่ละตัวอย่าง
จนกว่าท่านจะได้ เข้ าเรี ยนคาบเรี ยนแรกในวิชาเรื่ องการทดลองแล้ วเท่านัน้

ตัวอย่ างที่ 1
1.

วันที่________________ เวลา ___________________ สถานที่

2.

มีใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง

3.

จงบอกโดยย่อถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น

4.

ซาตานได้ พยายามทําให้ ทา่ นตอบสนองต่อความจําเป็ น หรื อความปรารถนาในชีวิตของท่าน
หรื อไม่?

5.

ความจําเป็ นหรื อความปรารถนานันคื
้ ออะไร?

ตัวอย่ างที่ 2
1.

วันที่________________ เวลา ___________________ สถานที่

2.

มีใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง

3.

จงบอกโดยย่อถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น

การทดลอง

โครงการที่ 2 หน้ าที่ 2
ตัวอย่ างที่ 2: (ต่ อ)
4.

ซาตานได้ พยายามทําให้ ทา่ นตอบสนองต่อความจําเป็ น หรื อความปรารถนาในชีวิตของท่าน
หรื อไม่?

5.

ความจําเป็ นหรื อความปรารถนานันคื
้ ออะไร?

ตัวอย่ างที่ 3
1.

วันที่________________ เวลา ___________________ สถานที่

2.

มีใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง

3.

จงบอกโดยย่อถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น

4.

ซาตานได้ พยายามทําให้ ทา่ นตอบสนองต่อความจําเป็ น หรื อความปรารถนาในชีวิตของท่าน
หรื อไม่?

5.

ความจําเป็ นหรื อความปรารถนานันคื
้ ออะไร?

ตัวอย่ างที่ 4
1.

วันที่________________ เวลา ___________________ สถานที่

2.

มีใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง

3.

จงบอกโดยย่อถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น

4.

ซาตานได้ พยายามทําให้ ทา่ นตอบสนองต่อความจําเป็ น หรื อความปรารถนาในชีวิตของท่าน
หรื อไม่?

5.

ความจําเป็ นหรื อความปรารถนานันคื
้ ออะไร?

ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

การทดลอง
โครงการที่ 3
ความจําเป็ นและความปรารถนาของข้ าพเจ้ า

จุดประสงค์ของโครงการนี ้ก็เพื่อสํารวจดูถึงความเกี่ยวข้ องซึง่ ความจําเป็ น และความปรารถนาต่างๆ ของ
เรานันมี
้ สว่ นทําให้ เกิดการทดลอง ในคูม่ ือผู้เรี ยนหน้ าที่ 8-14 ได้ ครอบคลุมเนื ้อหาบางส่วนของประเด็นนี ้
ในขณะที่ทําโครงการนี ้ ขอให้ ทา่ นอ้ างอิงคูม่ ือผู้เรี ยนและสมุดบันทึกที่ได้ เขียนในชันเรี
้ ยน
1.

ในวิชานี ้ เราได้ ให้ ความหมายการทดลองว่าเป็ นช่วงเวลาที่ซาตานพยายามทําให้ ทา่ นละเมิดต่อ
พระบัญญัตขิ องพระเจ้ าในการตอบสนองความจําเป็ นหรื อความปรารถนาในชีวิตท่าน
ก. จงอธิบายความหมายของ “ความจําเป็ น”

ข.

จงอธิบายความหมายของ “ความปรารถนา”

ค.

จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี ้

2.

จงให้ รายการความจําเป็ นหลักในชีวิตของท่านซึง่ ซาตานมักใช้ ในการทดลองท่าน ท่าน สามารถ
เพิ่มความจําเป็ นอื่นๆ ที่เชื่อว่าซาตานจะพยายามใช้ เป็ นประเด็นของการทดลองใน อนาคต

3.

จงให้ รายการความปรารถนาในชีวิตของท่านที่ซาตานใช้ ทดลองท่าน ท่านสามารถเพิ่มความ
ปรารถนาอื่นๆ ซึง่ เชื่อว่าซาตานจะพยายามใช้ เป็ นประเด็นเพื่อทําการทดลองในอนาคต

การทดลอง

โครงการที่ 3 หน้ าที่ 2
4.

หนึง่ ในการโกหกซึง่ ซาตานชื่นชอบก็คือ การทดลองในสิ่งที่เป็ นความจําเป็ นจริ งๆ ในชีวิตท่าน และล่อ
ชวนท่านให้ ทําในสิ่งที่ต้องการเพื่อให้ ความจําเป็ นของท่านได้ รับการตอบสนองโดย ทันทีตามวิธีการ
ของมัน แต่พระคัมภีร์ได้ ชี ้ชัดถึงสิ่งที่พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะทําเกี่ยวกับ ความจําเป็ นของเรา
อ่านฟี ลิปปี 4:19
ก. พระคัมภีร์ข้อนี ้ได้ กล่าวว่าพระเจ้ าจะทรงกระทําอะไรบ้ าง?

ข.

เมื่อท่านถูกทดลอง ข้ อพระธรรมนี ้จะสามารถช่วยท่านอย่างไรบ้ าง?

ค.

หากท่านมีความจําเป็ นจริ งๆ และพระเจ้ าไม่ได้ ตอบสนองความจําเป็ นนัน้ ท่านจะทําอย่างไร?
สิ่งนี ้บอกอะไรท่านเกี่ยวกับพระเจ้ า?

คําถามเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

5. ในพระคัมภีร์ใหม่มีหลายภาพเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เป็ นมิชชันนารี

(อ่านฟี ลิปปี 4:10-13 และ 1 ทิโมธี 6:6-10)
อาจารย์เปาโลได้ เรี ยนรู้ บทเรี ยนสําคัญอะไรบ้ างจากประสบการณ์การที่ท่านมี และความรู้ นนได้
ั ้ ช่วยเหลืออาจารย์เปาโลได้
อย่างไรเมื่อมีการทดลองต่างๆ เข้ ามาในชีวติ ของท่าน? ท่าน สามารถนําประสบการณ์การเรี ยนรู้ ของเปาโลมาใช้ กบั การ
ทดลองต่างๆของท่านได้ อย่างไรบ้ าง?

6. อ่านมัทธิว 6:23-34

ก. ตามที่ปรากฏในมัทธิว 6:33 พระเจ้ าได้ ทรงบอกให้ เราทําอะไรบ้ าง หากว่าเราอยากเห็นความจําเป็ นของเราได้ รับการ
ตอบสนอง?
ข. ในมัทธิว 6:33 พูดถึง “สิ่งต่างๆ เหล่านี ้” ซึง่ ได้ อ้างถึงความต้ องการที่มีในมัทธิว 6:25-32
ให้ อ่านข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ แล้ วให้ รายการเกี่ยวกับความจําเป็ นและความปรารถนาต่างๆ ซึง่ ถูกกล่าวถึง ระบุในแต่ละ
รายการที่เขียนด้ วยว่าเป็ นความจําเป็ นหรื อเป็ นความปรารถนา

7. อ่านสดุดี 37:1-11

ก. พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาว่าจะประทานอะไรแก่ทา่ นในข้ อที่ 4?
ข. มีเงื่อนไขอะไรบ้ างที่พระเจ้ าทรงต้ องการจากชีวติ ของท่านก่อนที่พระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน? ดูข้อ 1-11

8. พระเจ้ าไม่เคยสัญญาว่าจะตอบสนองความจําเป็ นและความปรารถนาของเราทุกครัง้ ทีเ่ ราบอก พระองค์วา่ เรา
ต้ องการสิง่ เหล่านี ้ บางครัง้ พระเจ้ าทรงให้ เรารอคอย อ่านเฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-3 (พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวติ ชี ้
ชัดถึงประเด็นนี ้)
ก. ตามที่ปรากฏใน 8:2 ทําไมพระเจ้ าจึงส่งการทดสอบ และความยากลําบากมาสู่ชีวติ ของคนอิสราเอลเหล่านัน?
้
ข. อ่าน 8:3 และอ่านมัทธิว 4:1-14 มีความจริ งที่สําคัญของพระเจ้ าอะไรบ้ างที่ปรากฏชัดเจนในข้ อพระธรรมทังสองตอนนี
้
้?

ชื่อ
การทดลอง
ชัน้
โครงการที่ 4
วันกําหนดส่ งงาน
วิธีการที่บุคคลต่ างๆ ในพระคัมภีร์ใช้ รับมือกับการทดลองของพวกเขา
จงเลือกตอนหนึง่ จากรายการพระคัมภีร์ข้างล่างนี ้ แล้ วตอบคําถาม ( 1-8) ในโครงการนี ้ โดยใช้ บทนันที
้ ่
ท่านได้ เลือกไว้ ขณะตอบแต่ละคําถาม จงเขียนเลขข้ อพระคัมภีร์ซงึ่ ท่านกําลังใช้ ในการตอบคําถาม
ยกตัวอย่างเช่น ข้ อ 10 แล้ วเขียนคําตอบให้ เป็ นคําพูดของท่านเองลงในช่องว่าง
จงใส่เครื่ องหมายถูกหน้ าข้ อพระคัมภีร์ที่ทา่ นเลือกเพื่อจะตอบคําถามที่เหลือ
______ ดาเนียล 1 ดาเนียลและเพื่อนๆ ทังสามคนของท่
้
าน
______ ดาเนียล 3 ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก
______ ปฐมกาล 39 โยเซฟในอียิปต์
______ มัทธิว 26 หรื อ ______ มาระโก 14 หรื อ ______ ลูกา 22 เปโตรปฏิเสธพระคริ สต์
______ ปฐมกาล 3 อาดัมกับเอวา
1.

บุคคลหรื อกลุม่ คนนี ้ถูกทดลองให้ ทําบาปอะไรบ้ าง? ข้ อ____________

2.

มีความจําเป็ นอะไรในชีวิตของเขา หรื อพวกเขาที่การทดลองนี ้ได้ รับการตอบสนอง? ข้ อ ________

3.

บุคคลหรื อกลุม่ คนนี ้ได้ ยอมแพ้ การทดลองหรื อเปล่า?

4.

อะไรคือผลลัพธ์จากการกระทําของเขาหรื อพวกเขา?
เกิดอะไรขึ ้นเมื่อพวกเขาต้ านทานการทดลอง หรื อเมื่อเขายอมแพ้ ตอ่ การทดลอง? ข้ อ______

การทดลอง

โครงการที่ 4 หน้ าที่ 2
5.

ถ้ าหากว่าบุคคลหรื อผู้คนเหล่านี ้ได้ ต้านทานการทดลอง เขาหรื อพวกเขาทําเช่นนันได้
้ อย่างไร?
จงอธิบายการกระทําใดๆ ที่เขาหรื อพวกเขาได้ กระทําเพื่อต้ านทานการทดลองนัน้
ข้ อ

6.

ถ้ าหากว่าบุคคลหรื อผู้คนเหล่านี ้ได้ ยอมแพ้ ตอ่ การทดลอง ถ้ าเป็ นเช่นนัน้ อะไรคือความอ่อนแอที่เขา
หรื อพวกเขามีในความสัมพันธ์กบั พระเจ้ า?
ข้ อ

7.

ในด้ านใดของชีวิตของผู้คนเหล่านี ้ที่จําเป็ นต้ องเติบโตขึ ้น เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถต้ านทานการ
ทดลองในครัง้ ถัดไปได้ ?
ข้ อ

8.

ถ้ าท่านเป็ นบุคคลนี ้ ท่านคิดว่าท่านจะตอบสนองต่อสถานการณ์นนอย่
ั ้ างไร?
จงอธิบายคําตอบของท่าน

ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

การทดลอง
โครงการที่ 5
มุมมองใหม่ ต่อการทดลองเดิมๆ

โครงการนี ้จะต้ องทําร่วมกับงานที่ทา่ นได้ ทําในโครงการที่2 จงมองย้ อนกลับไปที่ตวั อย่างต่างๆ ที่ท่านได้
บรรยายไว้ ในโครงการที่2 แล้ วทบทวนอีกครัง้ ถึงรูปแบบของพระคัมภีร์ซงึ่ เราต้ องการใช้ เพื่อเอาชนะการ
ทดลองทังหลายที
้
่เราเผชิญ (ดู 6 ขันตอนในการเอาชนะการทดลองในหน้
้
าที่ 17 ของคูม่ ือผู้เรี ยน) ใช้ เวลา
สักครู่หนึง่ ในการจินตนาการว่าท่านกําลังเผชิญกับการทดลองนันอี
้ กครัง้ ยกเว้ นแต่วา่ ครัง้ นี ้ท่านกําลังใช้
รูปแบบใหม่นี ้ จงเลือกสักสองตัวอย่างที่ทา่ นใช้ ในโครงการที่2 นัน้

ตัวอย่ างที่ 1
1.

จงเขียนเล่าว่าท่านอาจใช้ รูปแบบใหม่ตามหลักการพระคัมภีร์นี ้สําหรับสถานการณ์นนอย่
ั ้ างไรบ้ างจง
บอกถึงสิ่งที่ทา่ นคิดว่าอาจเกิดขึ ้นกับท่าน และกับคนอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย

2.

ท่านจะแสดงออกอย่างไรบ้ าง? มีความคิด และการกระทําที่แตกต่างอะไรบ้ างที่ท่านจะใช้ ?

การทดลอง

โครงการที่ 5 หน้ าที่ 2
3.

การตอบสนองแบบใหม่นี ้จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ ้นกับท่านในภายหลังนันอย่
้ างไรบ้ าง?

ตัวอย่ างที่ 2
1.

จงเขียนเล่าว่าท่านอาจใช้ รูปแบบใหม่ตามหลักการพระคัมภีร์นี ้สําหรับสถานการณ์นนอย่
ั ้ างไรบ้ างจง
บอกถึงสิ่งที่ทา่ นคิดว่าอาจเกิดขึ ้นกับท่าน และกับคนอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย

2.

ท่านจะแสดงออกอย่างไรบ้ าง? มีความคิด และการกระทําที่แตกต่างอะไรบ้ างที่ท่านจะใช้ ?

3.

การตอบสนองแบบใหม่นี ้จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ ้นกับท่านในภายหลังนันอย่
้ างไรบ้ าง?

ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

การทดลอง
โครงการที่ 6
การใช้ รูปแบบใหม่ ในการตอบสนองต่ อการทดลอง

ตามที่เราได้ อภิปรายแล้ วในบทที่ 2 ของคูม่ ือผู้เรี ยนซึง่ ได้ พดู คุยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบตามหลักการของ
พระคัมภีร์เพื่อใช้ ในยามที่เราถูกทดลอง ในที่นี ้คือขันตอนสํ
้
าคัญซึง่ รวมอยูใ่ นรู ปแบบนัน้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 ขัน้ ตอนของการเอาชนะการทดลอง

รับรู้วา่ ท่านกําลังถูกทดลอง
กล่าวปฏิเสธว่า”ไม่ ” ต่อการทดลองนัน้
เริ่ มต้ นพูดคุยกับพระเจ้ า
ถามตนเองว่า “มีความจําเป็ นอะไรบ้ างที่ซาตานกําลังพยายามใช้ ในการยัว่ ยวนฉันให้ ตอบสนอง?”
มองหาทางออกของพระเจ้ าเพื่อให้ หลุดจากการทดลองนี ้
ตังเป้
้ าหมายซึง่ จะช่วยตอบสนองต่อความจําเป็ นทังหลายของท่
้
านในวิถีทางของพระเจ้ า

จากคู่มือผู้เรี ยนหน้าที ่ 17

จงพยายามใช้ รูปแบบตามหลักพระคัมภีร์นี ้เมื่อท่านถูกทดลองในอีกไม่กี่วนั ข้ างหน้ า หลังจากที่ทา่ นได้
ลองใช้ รูปแบบใหม่นี ้แล้ ว ให้ ทําโครงการนี ้ให้ เสร็ จสมบูรณ์
1.

2.
3.
4.

อะไรคือสิ่งที่ทําให้ ทา่ นถูกทดลองให้ กระทํา?

วันที่________________ เวลา ___________________ สถานที่
มีใครบ้ างที่เกี่ยวข้ อง
จงบอกโดยย่อถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น ให้ ใช้ รูปแบบตามหลักการพระคัมภีร์ 6 ขันตอน
้
และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ ้น
เมื่อท่านลองใช้ วิธีการนี ้ ยกตัวอย่างเช่น ในการประเมินผลการใช้ ในขันตอนที
้
่1 “รับรู้ วา่ ท่านกําลังถูก
ทดลอง” ว่าท่านทําได้ ดีแค่ไหน ให้ เขียนด้ วยว่าท่านรับรู้ วา่ ท่านกําลังถูกทดลองเมื่อไหร่ และอย่างไร
ให้ บอกด้ วยว่าอะไรคือการตอบสนองแรกสุดของท่าน และท่านผ่านไปสูข่ นตอนที
ั้
่ 2 โดยทันทีหรื อ
เปล่า?
ขัน้ ตอนที่ 1 รั บรู้ ว่าท่ านกําลังถูกทดลอง
ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ หรื อ ไม่ ได้ ใช้ ขันตอนนี
้
้ (ให้ ทําเครื่ องหมายวงกลม)
การประเมินผลของข้ าพเจ้ า

การทดลอง

โครงการที่ 6 หน้ าที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 2 กล่ าวปฏิเสธว่ า “ไม่ ” ต่ อการทดลองนัน้
ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ หรื อ ไม่ ได้ ใช้ ขันตอนนี
้
้ (ให้ ทําเครื่ องหมายวงกลม)
การประเมินผลของข้ าพเจ้ า

ขัน้ ตอนที่ 3 เริ่มต้ นพูดคุยกับพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ หรื อ ไม่ ได้ ใช้ ขันตอนนี
้
้ (ให้ ทําเครื่ องหมายวงกลม)
การประเมินผลของข้ าพเจ้ า

ขัน้ ตอนที่ 4 ถามตนเองว่ า “มีความจําเป็ นอะไรบ้ างที่ซาตานกําลังพยายามใช้ ในการยั่ว ยวนฉัน
ให้ ตอบสนอง?”
ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ หรื อ ไม่ ได้ ใช้ ขันตอนนี
้
้ (ให้ ทําเครื่ องหมายวงกลม)
การประเมินผลของข้ าพเจ้ า

ชื่อ________________________________

การใช้ รูปแบบใหม่ ในการตอบสนองต่ อการทดลอง (ต่อ)

การทดลอง
โครงการที่ 6
หน้ าที่ 3

ขัน้ ตอนที่ 5 มองหาทางออกของพระเจ้ าเพื่อให้ หลุดจากการทดลองนี ้
ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ หรื อ ไม่ ได้ ใช้ ขันตอนนี
้
้ (ให้ ทําเครื่ องหมายวงกลม)
การประเมินผลของข้ าพเจ้ า

ขัน้ ตอนที่ 6 ตัง้ เป้ าหมายซึ่งจะช่ วยตอบสนองต่ อความจําเป็ นทัง้ หลายของท่ านในวิถีทางของ
พระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ หรื อ ไม่ ได้ ใช้ ขันตอนนี
้
้ (ให้ ทําเครื่ องหมายวงกลม)
การประเมินผลของข้ าพเจ้ า

5.

ส่วนใดของรูปแบบใหม่นี ้ที่นํามาใช้ ได้ ง่ายที่สดุ ? จงอธิบาย

การทดลอง

โครงการที่ 6 หน้ าที่ 4
6.

ส่วนใดของรูปแบบใหม่นี ้ที่นํามาใช้ ได้ ยากที่สดุ ? จงอธิบาย

7.

ท่านได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากประสบการณ์นี ้? ท่านจําเป็ นต้ องทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไหม?
สําหรับการเผชิญกับการทดลองแบบเดียวกันนี่อีกในครัง้ หน้ า

ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

การทดลอง
โครงการที่ 7

การเยี่ยมบุคคลที่มีช่ ือเสียงในพระคัมภีร์เป็ นการส่ วนตัว
จงเลือกหนึง่ ในทางเลือกจากสามอย่างที่ได้ ให้ รายการไว้ ข้างล่างนี ้ หลังจากนัน้ จงทําสิ่งที่กําหนดให้ ทําตาม
รายการนันให้
้ เสร็ จสมบูรณ์ จงแสร้ งว่าท่านเป็ นบุคคลนัน้ ภายหลังจากที่ทา่ นอ่านพระคัมภีร์แล้ ว จง
ทํางานที่กําหนดให้ ทํานันให้
้ เสร็ จ โดยใส่คําตอบที่เป็ นถ้ อยคําของท่านเอง จงทําเครื่ องหมายหน้ าข้ อที่ทา่ น
เลือก
____ 1. เอวา จงเขียนเรื่ องราวที่ทา่ นจะเล่าให้ ลกู ๆ ของท่านฟั งเกี่ยวกับการทดลองของท่าน (ในฐานะของ
เอวา) รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น (อ่านปฐมกาลบทที่ 2 และ 3)
____ 2. โยเซฟ จงเขียนจดหมายถึงเพื่อนของท่าน บอกเขาถึงเรื่ องราวที่ท่านต้ องตกงาน และต้ องใช้ ชีวิต
อยูใ่ นคุก บอกเพื่อนของท่านว่าท่านรู้สกึ อย่างไรเกี่ยวกับเรื่ องราวทังหมดที
้
่ได้ เกิดขึ ้นในช่วงไม่กี่
วันที่ผา่ นมานี ้ (อ่านปฐมกาล 39)
____ 3. เปโตร จงเขียนจดหมายถึงภรรยาของท่าน อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในช่วงไม่กี่วนั ที่ผา่ นมานี ้ บอก
เธอเกี่ยวกับคําสัญญาอันยิ่งใหญ่ของท่านที่จะยืนหยัดอยู่ข้างพระเยซูจนถึงความตาย บอกเธอ
ด้ วยว่าท่านได้ กระทําอะไรลงไปจริงๆ เมื่อการทดลองนันมาถึ
้ ง จงบอกเธอถึงแผนการในอนาคต
ของท่านด้ วย (อ่านมัทธิว 26)
จงใช้ ที่วา่ งที่เหลือในหน้ านี ้รวมถึงด้ านหลังนี ้ด้ วยในการเขียนรายงานนี ้ ท่านสามารถใช้ กระดาษเพิ่มเติมได้
หากต้ องการ

การทดลอง

โครงการที่ 7 หน้ าที่ 2

การทดลอง

ชื่อ
ชัน้
วันกําหนดส่ งงาน

โครงการที่ 8
การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสําหรั บการทดลอง

จุดประสงค์ของโครงการนี ้ก็เพื่อช่วยท่านเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสําหรับการทดลอง ซึง่ ท่านเผชิญค่อนข้ างบ่อย
ในบทที่ 3 ของคูม่ ือผู้เรี ยนได้ มีการอภิปรายในรายละเอียดเกี่ยวกับบางสิ่งที่ทา่ นสามารถทําเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมสําหรับการทดลองต่างๆ ท่านอาจต้ องทบทวนส่วนนี ้จากคูม่ ือผู้เรี ยนก่อนที่ทา่ นจะเริ่ มต้ นทํางาน
ในโครงการนี ้
1.

จงเลือกการทดลองที่ทา่ นต้ องการจะใช้ ในการทําโครงการนี ้ เลือกการทดลองอย่างหนึง่ ที่ทา่ นเผชิญ
อยูบ่ อ่ ยๆ จงบรรยายโดยย่อเกี่ยวกับการทดลองนัน้

2.

ก่อนที่ท่านจะเริ่ มต้ นทํางานทังหมดในโครงการนี
้
้ ให้ ใช้ เวลาในการอธิษฐานต่อพระเจ้ าเกี่ยวกับการ
ทดลองนี ้ ขอพระเจ้ าประทานสติปัญญาแก่ท่านถึงวิธีการในการต้ านทานการทดลองนี ้ให้ ประสบ
ผลสําเร็ จในทุกครัง้ ที่ทา่ นต้ องเผชิญกับมัน จงทําสัญญาผูกพันตัวต่อพระเจ้ าที่จะใช้ การทดลองนี ้
เป็ นหนทางที่ทา่ นจะเข้ าใกล้ ชิดสนิทกับพระเจ้ ามากยิ่งขึ ้น

3.

อะไรคือความจําเป็ นหรื อความปรารถนาซึง่ ซาตานกําลังทดลองท่านให้ ตอบสนอง?
จงเขียนลงไปว่ามันคืออะไร แล้ วเขียนคําว่า “ความจําเป็ น” หรื อ “ความปรารถนา” กํากับไว้ ด้วย เพื่อ
จะระบุวา่ มันคืออะไรในความรู้สกึ ของท่าน (อาจจะมีมากกว่าหนึง่ อย่างก็ได้ )

การทดลอง

โครงการที่ 8 หน้ าที่ 2
4.

พระเจ้ าตรัสถึงการทดลองนี ้ว่าเป็ นอะไร เกี่ยวกับความจําเป็ นหรื อว่าเป็ นความปรารถนา? จงค้ นหา
อย่างน้ อยสามข้ อในพระคัมภีร์ที่พดู ถึงเรื่ องนี ้ และจงเลือกเฉพาะข้ อพระธรรมที่ทา่ นรู้ สกึ ว่าจะช่วย
ท่านให้ เข้ าใจว่าจะเป็ นผู้ที่ประสบความสําเร็ จในการเอาชนะการทดลองนี ้ได้ อย่างไร จงเขียนสามข้ อ
นันลงไป
้
แล้ วอธิบายว่าทําไมท่านจึงรู้สกึ ว่าแต่ละข้ อนี ้สามารถช่วยท่านในการ ทดลองนี ้ได้ ท่าน
สามารถใช้ กระดาษอื่นเพิ่มเติมหากมีข้อพระคัมภีร์ที่มากกว่าสามข้ อนี ้
ก. ข้ อพระคัมภีร์

สิ่งที่ข้อพระธรรมนี ้สามารถช่วยข้ าพเจ้ าคือ

ข.

ข้ อพระคัมภีร์

สิ่งที่ข้อพระธรรมนี ้สามารถช่วยข้ าพเจ้ าคือ

ค.

ข้ อพระคัมภีร์

สิ่งที่ข้อพระธรรมนี ้สามารถช่วยข้ าพเจ้ าคือ

ชื่อ________________________________

การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสําหรั บการทดลอง (ต่อ)

การทดลอง
โครงการที่ 8
หน้ าที่ 3

5.

ให้ คยุ กับคริ สเตียนอีกคนหนึ่ง จงค้ นหาดูว่าคริ สเตียนคนนี ้เคยเผชิญการทดลองอย่างเดียวกันกับที่
ท่านได้ เลือกใช้ ในการเขียนโครงการนี ้หรื อไม่? ถ้ าหากบุคคลนี ้เคยเผชิญการทดลองอย่างเดียวกัน
จงถามว่าเขาหรื อเธอได้ ทําอะไรบ้ างในการเอาชนะการทดลองนี ้ มีข้อพระ ธรรมใดที่เคยช่วยเขาหรื อ
เธอในการเข้ าใจถึงวิถีทางของพระเจ้ าในการตอบสนองความ จําเป็ นนี ้หรื อไม่? ให้ เขียนคําแนะนํา
อื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ซงึ่ บุคคลนี ้ได้ ให้ แก่ท่านลงไปด้ วย

6.

จงให้ รายการอย่างน้ อยสี่วิธีการที่เป็ นไปได้ ในการตอบสนองความจําเป็ นหรื อความปรารถนานี ้ใน
วิถีทางของพระเจ้ า ให้ ใช้ ข้อพระคัมภีร์สนับสนุนคําตอบของท่านหากเป็ นไปได้ อย่าตอบ ว่า
“ข้ าพเจ้ าจะอธิษฐานเผื่อเรื่ องนี ้” เพราะเราคาดหวังไว้ อยู่แล้ วว่าทุกคนจะอธิษฐานและขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้ าในการเอาชนะการทดลองทังหลาย
้
จงให้ ขนตอนของการกระทํ
ั้
าที่เจาะจงที่
ท่านสามารถลงมือทําเพื่อช่วยตอบสนองความจําเป็ นหรื อความปรารถนาต่างๆ ในกรณีข้อที่ 3 ของ
หน้ าที่ 1 ในโครงการนี ้ท่านได้ ให้ ความจําเป็ นหรื อความปรารถนาที่ มากกว่าหนึง่ อย่างแล้ วล่ะก็ ขอให้
ระบุชดั เจนด้ วยในทุกคําตอบของท่านว่าเป็ นความจําเป็ นหรื อความปรารถนาใดที่ทา่ นกําลังพูดถึงใน
ข้ อนี ้
1.

2.

3.

การทดลอง

โครงการที่ 8 หน้ าที่ 4
6.

(ต่อ)
4.

7.

จงตื่นตัวที่จะใช้ ความคิดเห็นเหล่านี ้ที่ทา่ นได้ ตอบในโครงการนี ้ในยามที่ทา่ นถูกทดลองให้ ทําบาป
ถ้ าหากท่านได้ เผชิญกับการทดลองนี ้อีกครัง้ ก่อนที่ทา่ นจะส่งโครงการนี ้แล้ วล่ะก็ ขอให้ ตอบคําถาม
เหล่านี ้
ท่านประสบความสําเร็ จมากน้ อยแค่ไหนในการต้ านทานการทดลองนัน้ และตอบสนองต่อความ
จําเป็ นนันในวิ
้ ถีทางของพระเจ้ า? มีสิ่งใดที่ทา่ นได้ ทําในโครงการนี ้ที่ชว่ ยท่านเตรี ยมตัวพร้ อมสําหรับ
การทดลองนี ้หรื อไม่? มีอะไรเพิ่มเติมที่ทา่ นได้ เรี ยนรู้ผา่ นการทดลองนี ้บ้ าง?มีด้านใดในชีวิตที่
จําเป็ นต้ องมีการเตรี ยมตัวเพิ่มเติมเพื่อท่านจะเป็ นผู้ที่ประสบความสําเร็ จในการเอาชนะการทดลอง
นี ้?

รายการการบ้ าน
ชื่อวิชา

การทดลอง

แบบทดสอบย่ อย

ข้ อท่องจํา

1
2
3

โครงการ

วันกําหนดส่งงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

การสอบ

วันที่

วันที่

