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บทที ่16 – การรับบัพติศมาและการทดลองของพระเยซู 

 

 บัดน้ียอหนซึ่งไดรับการเลือกสรรจากพระเจาใหเปนผู

เผยพระวจนะที่จะมาเตรียมชาวยิวทั้งหลายใหพรอมที่จะ

ตอนรับพระผูชวยใหรอดที่ไดเติบโตขึ้นเปนผูใหญแลว   

พระเจาทรงจัดเตรียมเวลาน้ีใหยอหนเร่ิมสั่งสอนประชาชนวา

พวกเขาจะตองกลับใจเสียใหมไดมาถึงแลว 

 

มัทธิว 3:1,2  คราวน้ันยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา มาประกาศใน

ถิน่ทุรกนัดารแคว้นยเูดีย กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสีย

ใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว” 
 

 ยอหนไดประกาศขอความน้ีซึ่งมีความหมายวา 

ประชาชนจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอพระเจาเกี่ยวกับ

ตัวเขาและความบาปของตนเอง  เขาทั้งหลายจําเปนตองเห็น

ดวยกับ พระเจาวาพระองคทรงเปนพระเจาเที่ยงแทแตเพียง

พระองคเดียว และพวกเขาจะตองรับใชและนมัสการพระองค
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แตเพียงผูเดียวนอกจากน้ีเขาทั้งหลายยังจําเปนที่จะตองเห็น

ดวยวาพวกเขาไดกระทําบาปตอพระเจาโดยการไมเชื่อฟง

ธรรมบัญญติของพระองค และเห็นดวยวาพวกเขาไมสามารถ

จะกระทําใหตนเองเปนที่ยอมรับของพระเจาได และสุดทาย

พวกเขาจําเปนที่จะตองเห็นดวยกับพระเจาวาพระองคจะทรง

ลงโทษตอความบาปเสมอโดยการแยกคนบาปออกไปใหพน

จากพระพักตรพระองค และใหไปอยูในเปลวไฟที่เผาไหม

ตลอดไปเปนนิตย 

 

 สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งเดียวกับที่พระเจาทรงปรารถนาที่จะ

ใหเราทุกคนเขาใจเกี่ยวกับตัวเราเองและใหเห็นดวยกับพระเจา

เชนเดียวกัน  ยังจําตอนที่เราศึกษาพระบัญญัติ 10 ประการ

ดวยกันไดไหม? ไมมีใครในพวกเราเลยที่สามารถจะรักษา 

พระบัญญัติเหลาน้ีไดอยางสมบูรณ   พระเจาทรงเรียกการไม

เชื่อฟงของเราวา   ความบาป  การลงโทษสําหรับความบาป ก็

คือความตายและการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย 
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มัทธิว 3:5,6  ขณะน้ันชาวกรุงเยรูซาเล็ม และคนทัว่แคว้นยเูดีย 

และคนทัว่บริเวณรอบแม่น้ําจอร์แดนกอ็อกไปหายอห์น และ

ได้รับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ําจอร์แดนด้วยการสารภาพ

ความผิดบาปของตน 
 

 คนยิวจํานวนมากเชื่อพระวจนะของพระเจาซึ่งยอหน

ไดแจงแกเขาทั้งหลายเขาจึงไปหายอหนเพื่อรับบัพติศมาจาก

ทาน  เมื่อผูใดผูหน่ึงรับบัพติศมาก็เปนหมายสําคัญแกทุกคนวา

บุคคลผูน้ันเห็นดวยกับพระเจาวาตัวเขาเองสมควรจะตาย

สําหรับความผิดบาปทั้งหลายของเขา แตเขาไดไววางใจใน

พระเจาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมาชวยเขาใหรอดชีวิตได  

การรับบัพติศมาของเขาเปนหมายสําคัญที่ปรากฏใหเห็น

ภายนอกซึ่งเปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงการกลับใจเสียใหมที่อยู

ภายในจิตใจและแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในถอยคําของยอหน  

การรับบัพติศมาไมไดทําใหเราเปนที่ยอมรับของพระเจา  การ

รับบัพติศมาไมสามารถจะชําระความผิดบาปทั้งหลายของเรา

ใหออกไปได  คาจางสําหรับความบาป คือความตาย  พิธี 
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บัพติศมาเปนเพียงหมายสําคัญที่แสดงใหคนอ่ืนทราบวาบุคคล

ผูน้ันเห็นดวยกับถอยคําของพระเจาและแสดงใหเห็นวาเขา

ไววางใจในพระเจาเพียงผูเดียวที่จะชวยเขาใหรอดได 
 

 ในสมัยน้ันผูนําทางศาสนาเปนจํานวนมากเยอหยิ่งเกิน

กวาที่จะยอมรับไดวาตนเองเปนคนบาปและสมควรจะตองตาย  

ผูนําทางศาสนาประกอบดวยคน 3  กลุม คือ พวกธรรมาจารย  

พวกฟาริสีและพวกสะดูสี   ธรรมาจารยคือ พวกที่คัดลอก 

พระวจนะของพระเจาลงไปในมวนหนังสือ  พวกเขาเปนกลุม

ที่สมควรจะรูและอธิบายความหมายที่แทจริงในพระวจนะของ

พระเจาได   ฟาริสีเปนกลุมที่พยายามจะไดรับการยอมรับจาก

พระเจาโดยอาศัยกฎระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่พวกเขาเขียนขึ้น   

พวกฟาริสีเพิ่มเติมพระวจนะของพระเจาและไมคิดวาตนเอง

เปนคนบาปเหมือนคนอ่ืนๆ   พวกสะดูสีไมเชื่อหลายสิ่งที ่

พระเจาไดบันทึกไวในพระวจนะของพระองค   พวกฟาริสี

เพิ่มเติมพระวจนะของพระเจาขณะที่พวกสะดูสีตัดทอนความ

จริงหลายอยางออกจากพระวจนะเหลาน้ัน   พวกสะดูสียังเปน
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ผูนําทางการเมืองของคนยิวอีกดวย ดังน้ันพวกเขาจึงมี

สถานภาพที่ดีในรัฐบาลโรมันซึ่งยอมเปนที่เกลียดชังของคนยิว

อ่ืนๆ โดยทั่วไป 
 

 ผูนําทางศาสนาเหลาน้ีมีหลายคนที่ไมยอมรับวา

ตนเองเปนคนบาป  คนเหลาน้ีเชื่อวาเขาดีพอที่พระเจาจะ

ยอมรับเขาได  ผลที่ตามมาก็คือพวกเขาไมชอบคําเทศนาของ

ยอหนเกี่ยวกับการกลับใจเสียใหม  ยอหนไดบอกพวกฟาริสี

และพวกสะดูสีวาอยาเยอหยิ่งและอยาไววางใจในขอเท็จจริงที่

พวกเขาเปนลูกหลานของอับราฮัม  มีคนจํานวนมากในพวก

คนเหลาน้ีที่คิดวาพระเจาจะยอมรับพวกเขาเพราะเขาเปน

ลูกหลานของอับราฮัม  ซึ่งที่จริงแลวไมมีใครจะไดรับการ

ยอมรับจากพระเจาเพราะเหตุจากบิดามารดาหรือเพราะมี

พื้นฐานทางศาสนาอยูแลว  พระเจาทรงพิพากษามนุษยทุกคน

เปนรายบุคคล 

 

 พระเยซูเสด็จมารับบัพติศมาจากยอหนขณะที่
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พระองคอายุประมาณ 30 ป  พระเยซูไมไดเปนคนบาปที่

ตองการพระผูชวยใหรอด  พระองคทรงบริสุทธิ์และไมมีบาป 

แตพระเยซูเสด็จมารับบัพติศมาเพราะน่ีเปนพระบัญชาของ

พระเจาสําหรับชาวยิวทุกคนที่ยอมรับวายอหนเปนผูเผย 

พระวจนะของพระเจา  ถาพระเยซูไมไดรับบัพติศมาแลวละก็

ประชาชนก็จะพากันคิดวาพระองคไมเชื่อฟงพระบัญชาของ

พระเจา  นอกจากน้ีพระเยซูยังทรงปรารถนาที่จะยืนยันวา

คําพูดของยอหนเปนความจริง 

ยอห์น 1:29  วันรุ่งข้ึนยอห์น

เห็นพระเยซูกาํลังเสด็จมาทาง

ท่าน ท่านจึงกล่าวว่า“จงดูพระ

เมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับ

ความผิดบาปของโลกไปเสีย ..” 
 

 เมื่อยอหนเห็นพระเยซู ยอหนก็กลาววาพระเยซูทรง

เปนลูกแกะที่พระเจาทรงประทานและใชใหเสด็จเขามาในโลก  

ยอหนทราบวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดของโลกที่
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พระเจาทรงสัญญาไว ในบทตอๆ ไปเราจะไดศึกษากันวาที่

ยอหนเรียกพระเยซูวา พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจาน้ัน

ยอหนหมายความวาอยางไรกันแน? 

มัทธิว 4:1,2  คร้ังน้ัน 

พระวิญญาณทรงนําพระเยซู

เข้าไปในถิน่ทุรกันดารเพือ่ 

พญามารจะได้มาทดลอง และ

เมื่อพระองค์ทรงอดพระกระยาหารส่ีสิบวันส่ีสิบคืนแล้ว 

ภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกระยาหาร 
 

หลังจากที่พระเยซูไดรับบัพติศมาพระองคก็เสด็จไป

ยังถิ่นทุรกันดารเพื่อซาตานจะไดทดลองพระองค   พระเจาได

สรางลูซิเฟอร(ซึ่งปจจุบันเรียกวา ซาตานหรือพญามาร)โดย

สมบูรณแบบทุกอยาง แตลูซิเฟอรไดตัดสินใจเลือกที่จะกบฏ

ขัดขืนตอพระเจาต้ังแตแรกเลยทีเดียว  ต้ังแตน้ันเปนตนมา

ซาตานก็กระทําสิ่งชั่วรายอยางตอเน่ือง  ซาตานไดยั่วยุใหอาดัม

กบฏขัดขืนตอพระเจา  บัดน้ีมันพยายามที่จะยั่วยุใหพระเยซู
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กบฏขัดขืนตอพระเจาดวย  ซาตานตองการใหพระเยซูตกอยูใต

การควบคุมของมันเพื่อพระเยซูจะไมสามารถเปนพระผูชวยให

รอดได  ถึงแมวาพระเยซูทรงเปนพระเจา แตพระองคก็ทรง

เปนมนุษยอยางแทจริงดวย  หลังจากที่พระเยซูไมไดรับ 

ประทานอาหารใดๆ เปนเวลา 40 วันพระองคก็ทรงหิวอยางยิ่ง 
 

มัทธิว 4:3,4   เมื่อผู้ทดลองมาหาพระองค์ มันก็ทูลว่า“ถ้าท่าน

เป็นพระบุตรของพระเจ้า จงส่ังก้อนหินเหล่าน้ีให้กลายเป็น

พระกระยาหาร”  ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า“มีพระคัมภีร์เขียน

ไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารส่ิงเดียวหามิได้ แต่บํารุง

ด้วยพระวจนะทุกคําซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’” 

 

 ซาตานพยายามจะทาทายใหพระเยซูพิสูจนวาพระองค

ทรงเปนพระบุตรของพระเจา  ซาตานไดขอใหพระเยซูทรง

กระทําสิ่งที่พระเจาพระบิดาไมไดตรัสบอกใหพระเยซูกระทํา  

พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา ดังน้ันพระองคยอม

สามารถจะเปลี่ยนกอนหินใหเปนอาหารได แตถาพระเยซูเชื่อ
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ฟงซาตาน พระองคก็จะถูกซาตานครอบครองชีวิตของ

พระองค 
 

 มนุษยเราตองการอาหารเพื่อใหรางกายดํารงชีวิตอยู

ได แต พระเจาตรัสวายังมีบางสิ่งที่สําคัญยิ่งกวาอาหาร  เรา

ตองการพระวจนะของพระเจาเพื่อแสดงใหเราเห็นความจริง

และหนทางที่นําไปสูชีวิตนิรันดร อาหารจะมีประโยชนอะไร

ถาเรามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง แตตองตายโดยปราศจาก 

พระเจาและตองทนทุกขทรมานจากการลงโทษนิรันดรน้ัน?  

เราจําเปนตองกินอาหารเพื่อใหรางกายของเราดํารงชีวิตอยูได 

แตเราก็จําเปนตองฟงและเชื่อพระวจนะของพระเจาเพื่อเราจะ

สามารถอยูกับพระเจาตลอดไปเปนนิตยได 

 

มัทธิว 4:5-7   แล้วพญามารก็นําพระองค์ข้ึนไปยังนครบริสุทธ์ิ 

และให้พระองค์ประทบัทีย่อดหลังคาพระวิหาร แล้วทูล

พระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถดิ 

เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ‘พระองค์จะรับส่ังให้เหล่าทูต
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สวรรค์ของพระองค์ในเร่ืองท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือ

ประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหน่ึงเวลาใดเท้าของท่านจะ

กระแทกหิน’” พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า “พระคัมภีร์มีเขียน

ไว้อีกว่า‘อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน’” 
 

 ซาตานพยายามจะยกขอพระคัมภีรบางตอนจาก 

พระคัมภีรเดิม  ซาตานรูพระวจนะของพระเจาในพระคัมภีรแต

มันนําไปใชในทางที่ผิด  มันไมไดยกขอพระคัมภีรมาอยาง

ถูกตอง  มันเลือกแตเพียงสวนที่สามารถจะบรรลุเปาหมายของ

มันเทาน้ัน  ซาตานบิดเบือนพระวจนะของพระเจาเพื่อจะ

หลอกลอใหคนหลงผิด  ซาตานยังคงใชวิธีการน้ีในปจจุบัน  

มันพยายามจะทําใหมนุษยคิดวาพวกเขาควรจะเรียกรองให

พระเจาสําแดงการอัศจรรยเพื่อพิสูจนพระองคแกพวกเขา  

ซาตานบอกใหพระเยซูกระโดดลงมาจากพระวิหารเพื่อ

ทดสอบพระเจาผูทรงสัญญาวาจะพิทักษรักษาพระบุตรของ

พระองค  พระเยซูไมจําเปนที่จะตองทดสอบพระบิดาของ

พระองคเพื่อดูวาพระบิดาจะทรงพิทักษรักษาพระองคหรือไม  
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พระเจาพระบิดาไดทรงสัญญาไวแลววาจะพิทักษรักษา

พระองคและพระเยซูทรงไววางใจพระบิดาของพระองค 
 

มัทธิว 4:8-10   อีกคร้ังหน่ึงพญามารได้นําพระองค์ข้ึนไปบน

ภูเขาอันสูงยิง่นัก และได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทัง้

ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่าน้ันให้พระองค์

ทอดพระเนตร แล้วได้ทูลพระองค์ว่า“ถ้าท่านจะกราบลง

นมัสการเรา เราจะให้ส่ิงทัง้ปวงเหล่าน้ีแก่ท่าน”พระเยซูจึงตรัส

ตอบมันว่า“อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มี

เขียนไว้ว่า ‘จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของ

ท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว’” 
 

 ซาตานสามารถจะเสนอใหพระเยซูมีอํานาจควบคุม

มนุษยในโลกน้ีไดเพราะซาตานกลายเปนเจาของโลกน้ีไปแลว 

เมื่ออาดัมไดกบฏขัดขืนตอพระเจา  ซาตานพยายามจะทําให

พระเยซูนมัสการมัน แตพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือซาตาน

โดยการทรงบอกแกมันถึงขอความที่พระเจาไดตรัสไวอยาง
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แทจริงในพระคัมภีร  พระเยซูไมไดเชื่อฟงซาตานเหมือนที่

อาดัมไดกระทํามาแลวในสวนเอเดน 

 

 คุณอาจจะเคยดูภาพยนตรที่แสดงถึงการตอสูด้ินรน

ระหวางพลังของความดีและความชั่ว  บอยคร้ังทีเดียวที่การ

ตอสูด้ินรนน้ีถูกนําเสนอออกมาราวกับวามีพลังที่เทาเทียมกัน 

2 อยางกําลังสูรบกันอยู   พระวจนะของพระเจาบอกแกเราวา

พระเจาทรงเปนพระผูสรางสูงสุดผูทรงสรางสารพัดทุกสิ่ง  

ซาตานไมสามารถจะทําใหพระเยซูกระทําบาปได  แมวา

ซาตานจะเปนศัตรูที่แข็งแกรง แตมันก็ไมใชคูตอสูของพระเจา

ผูทรงฤทธานุภาพอยางแนนอน  

 

 

 

 

 

 



 

13 

คําถามบทที่ 16 

 

 

 

1. คํากลาวของยอหนที่วา จงกลับใจเสียใหมน้ัน หมายถึงสอง

สิ่งใด (เลือกสองขอ) 

 ก) เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอพระเจา 

 ข) เปลี่ยนทัศนคติที่มีตอซาตาน 

 ค) เปลี่ยนทัศนคติที่มีตอความบาป 
 

2. ยอหนเตรียมผูคนไวใหพรอมเพื่อรอรับเสด็จใคร  

    ก) กษัตริย    ข) นักเทศน   ค) พระผูชวยใหรอด 
 

3. นักธรรมาจารยทําสองสิ่งใดตอไปน้ี (เลือกสองขอ) 

 ก) พวกเขาเปนผูนําทางการเมือง 

 ข) คัดลอกพระวจนะของพระเจาลงในมวนหนังสือ 

 ค) เปนกลุมที่สมควรรูและอธิบายความหมายที่แทจริง 

      ในพระวจนะของพระเจาได 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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4. พวกฟาริสีทําสองสิ่งใดตอไปน้ี (เลือสองขอ) 

 ก) พยายามทําใหพระเจายอมรับโดยอาศัยกฎระเบียบ 

      ตางที่พวกเขาเขียนขึ้น 

 ข) ตัดทอนความาจริงออกจากพระวจนะของพระเจา 

 ค) เพิ่มเติมพระวจนะของพระเจา  

 

5. พวกสะดูสีทําสองสิ่งใดตอไปน้ี (เลือกสองขอ) 

 ก) ตัดทอนความาจริงออกจากพระวจนะของพระเจา 

 ข) เพิ่มเติมพระวจนะของพระเจา 

 ค) พวกเขาเปนผูนําทางการเมือง 

 

6. หากเราตองการจะรอดพนจากโทษของความผิดบาปที่เราทํา  

    เราตองรับศีลบัพติสมาใชหรือไม    

  ก) ใช        ข) ไมใช 
 

7. ใครมีอํานาจและพลังเหนือกวากัน  

  ก) พระเยซู ข) ซาตาน 


