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บทที่ 20
เผชิญกับการตอตาน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถึงแหลงที่มาที่อยูเบื้องหลังการทาทายทุกอยางที่มีตอฤทธิ์อํ านาจและสิทธิ

อํ านาจฝายวิญญาณ
- บอกเหตผุลวา เหตุใดสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณจึงถูกทาทาย
- บอกแนวทางในการเผชิญกับการตอตาน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“บรรดากษตัริยแหงแผนดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากัน

ตอสูพระเจา” สดุดี 2:2

คํ านํ า
ฤทธิอํ์ านาจและสทิธอํิ านาจของพระเยซูถูกทาทายบอยครั้งระหวางที่ทรงรับใชอยูในโลกนี้
ภายหลงัจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาในนํ้ าและฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา

เหนือพระองค  ฤทธิอํ์ านาจของพระองคถูกทาทายโดยซาตานในการลอลวง 3 คร้ัง (มัทธิว 4:1-11)
ซาตานลอลวงพระเยซูใหใชฤทธิ์อํ านาจของพระองค เพื่อผลประโยชนสวนตัวโดยการเปลี่ยนกอน

หนิใหเปนขนมปง มันลอลวงพระเยซูใหแสดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคโดยกระโดดลงมาจากยอดสูงสุด
ของพระวิหาร  ซาตานเสนอใหอาณาจักรทั้งหมดของโลกแกพระองค ถาเพียงแตพระองคจะนมัสการมัน

สิทธอํิ านาจของพระเยซยูังถูกทาทายโดยผูนํ าทางศาสนาในสมัยนั้น เขาทาทายหลักขอเชื่อของ
พระองค  วธิกีารเสนอและการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตและการรับใชของพระองค

เบ้ืองหลังการทาทาย
ในบทที่ 3 ของหลักสูตรนี้ คุณไดศึกษาเกี่ยวกับ “ส่ิงทาทายที่เทียมเท็จ”  จงจ ําไวเสมอวา ซาตาน

อยูเบือ้งหลงัพลงัทุกชนิดที่ทาทายฤทธิ์อํ านาจที่แทจริงฝายวิญญาณ
การตอตานบางอยางตอฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณมาทางสถานการณตางๆ ของชีวิต “ความหวง

ใยในทางโลก”  อาจกลายเปนสิง่ยิง่ใหญและมีมากมาย ซาตานอยูเบื้องหลังสถานการณตางๆ ที่ปดกั้น
การไหลของฤทธิ์อํ านาจในชีวิตของคุณ
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การตอตานสวนใหญมาจากคนที่อยูรอบๆ ตัวคุณ แตคุณตองจํ าไวเสมอวาไมใชคนนั้นเองที่กํ าลัง
ตอตานคณุอยู เขาอนุญาตใหความคิดและรูปแบบความประพฤติของเขาไดรับอิทธิพลจากซาตาน แทจริง
แลวซาตานเปนพลังที่ปฏิบัติงานตอสูฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณของคุณ

เหตุผลสํ าหรับการทาทาย
มเีหตผุลหลายประการที่วาเหตุใดสิทธิอํ านาจของพระเยซูจึงถูกทาทาย ซึ่งเปนเหตุผลประการ

เดยีวกันที่วา เหตใุดซาตานจึงทาทายฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณของคุณ

ความเชื่อ
จงอานเรือ่งราวของการที่ลูกสาวของไยรัสฟนจากความตาย ในลูกา 8:49-56  พระเยซูทรงกระทํ า

การอศัจรรยใหญยิง่ แตกอนที่จะทํ าเชนนั้นพระองคมีปญหาคลายคลึงกับการทาทายบางประการที่คุณจะ
เผชิญดวย

เมือ่พระเยซูเขาไปในบานของไยรัส  พระองคเผชิญกับความไมเชื่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณไดเร่ิมตน
เชือ่วาพระเจาจะทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองค  คนที่ขาดความเชื่อจะบอกคุณวา เหตุใดการ
อัศจรรยจึงไมเกิด  เหตใุด ไมควรเกิดและเหตุใดจึงไมใชนํ้ าพระทัยของพระเจาที่จะใหเกิดการอัศจรรย

ความเห็นของคนทั่วไป
อยาเขาใจผิดคิดวา เพราะเหตุที่คุณอยูในสายธารของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา คุณจะเปนที่รัก

ของทุกคน
ความเหน็ของคนทั่วไปยอมทาทายสิทธิอํ านาจของพระเยซู  จงอานเรื่องราวใน มาระโก

“คนทั้งหลายจึงพากันออนวอนพระองคใหเสด็จไปเสียจากเขตแดนเมือง
ของเขา”  มาระโก 5:17

ในโอกาสอื่น คนหัวเราะเยาะพระองค (มาระโก 5:40)
คุณตองเตรยีมพรอมเสมอถาจํ าเปนในการยืนหยัดอยูแตผูเดียว ไมใชทุกคนจะตอนรับการรับใช

ของคณุ ในวันสุดทายคนจะเรียกครูมาสอนเขา ซึ่งเปนการรับใชที่คนทั่วไปยอมรับก็คือ  ผูทีพู่ดสิ่งที่คน
ตองการฟงมากกวาที่จะพูดขอความที่พระเจาตองการประทานให

ประเพณี
ธรรมาจารยและฟาริสีตอตานสิทธิอํ านาจของพระเยซู เพราะวามันไมเขากับประเพณีทางศาสนา

ของเขา
พระเยซูมักจะกลาววา “มคํี ากลาวไววา......” และกลาวอางถึงประเพณีของผูนํ าทางศาสนา แลว

พระองคจะทรงกลาววา “แตเราบอกทานวา.......”  และบอกถึงความจริงอันทรงอํ านาจจากพระเจาตอไป
พระเยซูทรงประสบกับการตอตานเพราะวาคํ าสอนอันมีฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระองคเขากันไม
ไดกับประเพณีที่มนุษยสรางขึ้น
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วฒันธรรมหรอืนกิายของคุณอาจไมเห็นดวยกับการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ถาเปนเชนนี้
คุณกเ็ผชญิกับการตอตานดวยเหตุผลเดียวกับที่พระเยซูทรงเผชิญ

ความเชื่อถือ
สิทธอํิ านาจของพระเยซูถูกตอตาน เพราะวาพระองคไมไดเปนผูนํ าทางศาสนา พระองคไมมี

ตํ าแหนงความเชือ่ถอืของพวกธรรมาจารยหรือฟาริสี พวกนี้สงสัยสิทธิอํ านาจของพระองคเพราะวา พระ
องคเปนลกูของชางไมจากหมูบานที่ยากจนในนาซาเรธ

“คนนีเ้ปนลูกชางไมมิใชหรือ  และนองชายของเขาชื่อยากอบ โยเซฟ ซี
โมน และยูดาส มใิชหรือ

และนองสาวก็อยูกับเรามิใชหรือ เขาไดสิง่ทั้งปวงเหลานี้มาจากไหน”

 มทัธิว 13:55-56

แมกระทัง่คนหนึ่งในผูที่จะเปนสาวกยังถามวา
“....สิง่ดีอันใดจะมาจากนาซาเรธไดหรือ....”

ประชาชนก็สงสัยถามวา
“ทานมสีทิธิอันใดจึงไดทํ าเชนนี้ ใครใหสิทธิแกทาน”  มทัธิว 21:23

อํ านาจและสทิธอํิ านาจของคุณอาจถูกทาทายโดยผูที่รูสึกวาคุณไมไดอยูในเผา หมูชนหรือสถาน
ภาพทางสงัคมทีเ่หมาะสม คุณอาจถูกทาทายเพราะวาคุณไมไดรับการศึกษาจากวิทยาลัยพระ คริสต
ธรรมทีต้ั่งเปนทางการ หรือไมมีหนังสือรับรองความเชื่อถือจากนิกายนั้นๆ

เปนสิง่ส ําคญัในการที่คุณจะมีความเชื่อของฤทธิ์ อํ านาจฝายวิญญาณมากกวาที่จะมีจากนิกาย
ใดๆ ของมนุษย  ส่ิงทีสํ่ าคญัทีสุ่ดกคื็อ จงเปนชายหรือหญิงที่พระเจาทรงเห็นชอบดวย (ทรงพอพระทัย)
กจิการ 2:22

หลักขอเชื่อ
พระเยซทูรงถูกตอตานเนื่องจากหลักขอเชื่อของพระองค

“การนีเ้ปนอยางไรหนอ เปนคํ าสั่งสอนใหมแน ทานสั่งผีโสโครกดวยสิทธิ
อํ านาจและมันจํ าตองฟง”  มาระโก 1:27

ฤทธิอํ์ านาจทีพ่ระเยซูทรงสํ าแดงไมเปนไปตามหลักขอเชื่อของผูนํ าทางศาสนาในสมัยนั้น คํ าสอน
ของพระองคไมเขากับทฤษฎีและความเชื่อซึ่งเขาพัฒนาขึ้นและติดปายวาเปน “หลักขอเชื่อ”

พระเยซทูรงถูกตอตานเพราะเนื้อหาสาระของขอความของพระองค  เชนเดยีวกับวิธีการนํ าเสนอ
ของพระองค
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วิธีหรือลักษณะทาทางของการสอน
บางคนตอตานลักษณะทาทางในการสอนของพระเยซู  เพราะวาพระองคทรงสอนดวยสิทธิ

อํ านาจ ไมใชดวยการทองบนที่นาเบื่อหนายของพวกธรรมาจารย  บางคนจะตอตานวิธีการนํ าเสนอของ
คุณ  เขาจะกลาววาคุณใชอารมณมากไปหรือสอนสิทธิอํ านาจมากไป

การน ําเสนอของพระเยซูนั้นเปนไปอยางงายๆ แตทรงไวซึ่งอํ านาจ บางคนจะแนะนํ าใหคุณเทศนา
ขอความทางศาสนศาสตรที่ลึกซึ้ง  โดยมกีารส ําแดงและความรูสึกทางอารมณใหนอยๆ หนอย

แตจํ าไววา เปาโลกลาววา
“คํ าพดูและค ําเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต

เปนซ่ึงไดแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ

เพือ่ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย  แตอาศัยฤทธิ์
เดชของพระเจา”  1 โครินธ 2:4-5

ความผิดพลาดทางฝายวิญญาณ
การส ําแดงของฤทธิ์อํ านาจถูกทาทายจากผูที่อยูในความผิดพลาดฝายวิญญาณ

“พวกทานผดิแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา”  มั
ทธิว 22:29

คุณอาจถกูทาทายจากผูที่มีชีวิตอยูในความผิดพลาดฝายวิญญาณ เพราะวาเขาปฏิเสธฤทธิ์
อํ านาจของพระเจา

การใชในทางที่ผิด
 คุณอาจถกูทาทายโดยผูที่ลอลวงคุณใหใชฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณในทางที่ผิด ซาตานทาทาย

พระเยซใูนดานนี ้ มนัลอลวงพระเยซูใหใชฤทธิ์อํ านาจของพระองคเพื่อผลประโยชนสวนตัวและเพื่อพิสูจน
สถานภาพของพระองค

ซาตานจะลอลวงคุณในลักษณะนี้เชนกัน  มนัจะลอลวงคุณใหใชสิทธิอํ านาจของคุณเพื่อใหไดรับ
ชือ่เสยีงเกยีรตยิศ มันจะเสนอแนะวิธีที่จะใชอํ านาจเพื่อผลประโยชนสวนตัว  ซึ่งเปนการทาทายที่ยิ่งใหญ
ประการหนึ่งซึ่งคุณจะเผชิญ

การดํ าเนินชีวิตของคุณ
คุณจะพบกบัการตอตานเมื่อคุณดํ าเนินชีวิตแหงความเชื่อและฤทธิ์อํ านาจ ผูที่เดินในฤทธิ์อํ านาจ

เปนทีร่บกวนใจแกผูที่เดินดวยสายตามธรรมชาติ
สเทเฟน เปนบรุุษแหงความเชื่อและฤทธิ์อํ านาจ  (กิจการ 6:8) วิถีชีวิตและคํ าพยานของเขาเปนที่

รบกวนใจแกผูนํ าทางศาสนาในเวลานั้น จนกระทั่งเขา “รูสึกบาดใจ” (กิจการ 7:54) และเขาขวางกอนหิน
ใสสเทเฟนจนตาย
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พบกับการทาทาย
ขณะที่คุณยายจากจุดแหงการไดรับพระพรฝายวิญญาณเขาไปสูขอบเขตของฤทธิ์อํ านาจและสิทธิ

อํ านาจ คุณจะถูกทาทายดวยเชนกัน ตอไปนีคื้อส่ิงที่คุณตองทํ าเมื่อซาตานทาทายสิทธิอํ านาจของคุณ

รูแหลงที่มา
จงจ ําไววาการทาทายทั้งหมดที่มีตอฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่แทจริงมาจากซาตาน ไมใชสถาน

การณหรือคนเปนผูทาทาย คุณตองจํ าไดถึงแหลงที่มาที่แทจริงของการตอตานเพื่อที่จะจัดการกับส่ิงนี้
อยางไดผล

“เพราะเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิ
เทพผูครองพภิพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถาน
ฟาอากาศ”  เอเฟซัส 6:12

อยาใชเวลาในการโตเถียง
เพราะวาคุณไมไดตอสูกับเลือดและเนื้อ อยาเสยีเวลาไปในการโตเถียงหรือขัดแยงกับคน การโต

แยงทางศาสนศาสตร ทางปญญาและทางตรรกวิทยาไมทํ าใหซาตานกระทบกระเทือนได
พระเยซไูมไดใชเวลาโตเถียงเรื่องสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณของพระองค พระองคถามคํ าถาม 2-3

ขอ ซึง่เนนจุดสนใจที่สภาวะฝายวิญญาณของผูที่ทาทายพระองค แลวทรงกลาววา
“เราจะไมบอกทานทั้งหลายเหมือนกันวา เรากระทํ าการนี้โดยสิทธิอันใด”

มทัธิว 21:27

เผชิญกับการตอตาน
อยาวิง่หนกีารตอตาน อยาหยุดการไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา จงเผชิญการตอตานดวยฤทธิ์

อํ านาจของพระเจา
เมือ่พระเยซเูขาไปในบานของไยรัสเพื่อทํ าใหลูกสาวของเขาฟนขึ้นมา พระองคเผชิญกับพลังของ

ความไมเชื่อ พระองคไมยอมใหส่ิงนี้หยุดยั้งพระองค  พระองคไมหนีไปจากบานนี้ดวยความตกใจหรือพาย
แพ  พระองคเผชิญหนาการตอตานและทํ าจุดประสงคที่พระองคมาใหสํ าเร็จ

ใชสิทธิอํ านาจ
จ ําไววาพระเยซทูรงมอบหมายสิทธิอํ านาจแกคุณ พระองคตรัสวา “เราไดใหทานมีอํ านาจเหนือ

อํ านาจของศัตรู”
พระองคไดใหสิทธิอํ านาจแกคุณ แตคุณตองใชใหเกิดผล เมื่อเผชิญกับการทาทายของซาตาน จง

ใชสิทธอํิ านาจฝายวญิญาณเหนือการทาทายนั้น ใชสิทธิอํ านาจในพระนามของพระเยซู ใชสิทธิอํ านาจบน
พืน้ฐานของพระวจนะของพระเจา นํ าหลักการของฤทธิ์อํ านาจที่คุณไดเรียนรูในหลักสูตรนี้ไปใช
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คุณไดรับอํ านาจเหนืออํ านาจ ทัง้มวล ของศัตรู  จงเอาชนะพลังฝายลบแหงความไมเชื่อ จงใช
สิทธอํิ านาจที่ถูกตองของคุณในพระเจา
ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 20
1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. ใครคอืแหลงทีม่าซึ่งอยูเบื้องหลังการตอตานทั้งหมดที่มีตอฤทธิ์อํ านาจที่แทจริงฝายวิญญาณ

                                                                                                                         

3. จงสรปุวาคณุไดเรียนอะไรมาในบทเรียนนี้เกี่ยวกับเหตุผลที่ฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจถูกทาทาย

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. บอกถงึแนวทางทีใ่หในบทนี้เพื่อเผชิญกับการตอตานที่มีฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 20

1. “บรรดากษตัริยแหงแผนดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากันตอสูพระเจา” สดุดี 2:2

2. มารซาตาน

3. ความเชือ่ ความคดิเห็นของคนทั่วไป  ประเพณี ความเชื่อถือ  หลักขอเชื่อ วิธีหรือลักษณะทาทาง
ของการสอน  ความผิดพลาดทางฝายวิญญาณ  การสํ านึกผิด  การดํ าเนินชีวิตของคุณ

4. รูแหลงทีม่า  อยาใชเวลาในการโตเถียง   เผชิญกับการตอตาน    ใชสิทธิอํ านาจ
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

การทาทายผูที่ไดรับการเจิมดวยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไมไดเร่ิมที่พระเยซู  กษตัริยดาวิดพูดถึง
เร่ืองนี้ใน สดุดี 2

จงอานตลอดพันธสัญญาเดิมและบอกถึงการทาทายหลายประการที่ชาย และหญิงซึ่งประกอบ
ดวยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดพบ  จงสงัเกตถงึวธิีที่เขาเผชิญและจัดการกับการตอตานของซาตาน แลว
ใชความจริงเหลานี้กับชีวิตและการรับใชของคุณ


