สงครามฝ่ ายวิญญาณกับงานพันธกิจ
โดย ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ
คำว่ำ “พันธกิจ” เป็ นศัพท์ที่เพิ่งจะรู ้จกั ในแวดวงคริ สเตียนไม่กี่ปีมำนี้เองและยังมีคริ สเตียนบำง
คนที่ยงั ไม่เข้ำใจศัพท์น้ ีซ่ ึ งใช้ในแวดวงคริ สเตียนเลย บ้ำงเข้ำใจศัพท์น้ ีในวงแคบ ควำมหมำยที่จำกัด
เจำะจงโดยเฉพำะ และบ้ำงก็เข้ำใจศัทพ์น้ ีแบบกว้ำงขวำงออกไป
ผมมีควำมรู ้สึกว่ำคริ สตจักรร่ มเย็นเป็ นคริ สตจักรแห่งหนึ่งที่ได้ใช้ศพั ท์น้ ีเป็ นรู ปธรรม
ซึ่ ง
สมำชิกพอจะเข้ำใจและมองเห็นได้ก็ขอบคุณพระเจ้ำ นอกจำกคริ สตจักรต่ำง ๆ แล้วยังมีองค์กำรคริ ส
เตียนหลำยแห่งที่ทำให้งำนพันธกิจของพระเจ้ำเกิดผล และทำให้เกิดพี่นอ้ งคริ สเตียนเริ่ มสนใจในกำรส่ ง
มิชชันนำรี คนไทยออกไปรับใช้พระเจ้ำข้ำมวัฒนธรรม (ในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงจำกวัฒนธรรมของตน)
แท้ที่จริ งแล้วคำว่ำ “พันธกิจ” เป็ นศัพท์ที่ลึกและกว้ำงทีเดียว ซึ่งผมอำจจะอธิบำยได้ยดื ยำวเป็ นสิ บ ๆ
หน้ำกระดำษ แต่ผมจะขอสรุ ปคำนี้ให้ส้ นั ลงคำว่ำ “พันธกิจ” หมายถึง แผนการของพระเจ้ าทีจ่ ะช่ วย
มนุษย์ ทุกคนให้ รอดพ้ นจากความผิดบาป โดยการสิ้นพระชนม์ ขององค์ พระเยซู คริสตเจ้ าบนไม้ กางเขน
นั้น
อย่ำงไรก็ดีเรำมีศพั ท์อีกคำหนึ่งในหัวข้อเรื่ องนี้คือ “สงครำมฝ่ ำยวิญญำณ” ซึ่ งเป็ นคำศัพท์ที่เพิง่
จะรู้จกั ไม่นำนมำนี้เช่นกัน
เมื่อเรำได้ยนิ คำนี้ เรำต่ำงคนต่ำงก็มีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันออกไป
มิหนำซ้ ำบำงคนไม่ชอบที่จะพูดถึงเรื่ องนี้ อำจเป็ นเหตุให้มีควำมเข้ำใจผิดท่ำมกลำงคริ สตชน สงครำม
ฝ่ ำยวิญญำณคืออะไร และทำไมตั้งหัวเรื่ องว่ำ “สงครำมฝ่ ำยวิญญำณ กับงำนพันธกิจ” สองคำนี้มี
ควำมหมำยเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร?
สงครามฝ่ ายวิญญาณคือ สิ่ งสารพัดฝ่ ายวิญญาณทีต่ ่ อต้ านแผนการของพระเจ้ า เมื่อท่ำนยอมรับ
ศัพท์คำว่ำพันธกิจของพระเจ้ำอย่ำงกว้ำงขวำงท่ำนจะเริ่ มรู ้สึกได้ทนั ทีวำ่ เรำมีศตั รู ฝ่ำยวิญญำณที่ตอ้ งกำร
จะขัดขวำงและทำลำยเรำเสี ย เหตุฉะนั้นอะไรก็ตำมที่พยำยำมขัดขวำงเรำไม่ให้กระทำตำมน้ ำพระทัย
ของพระเจ้ำนั้น เรำเรี ยกว่ำ “สงครำมฝ่ ำยวิญญำณ” แน่นอนทีเดียวสงครำมฝ่ ำยวิญญำณกับงำนพันธกิจ
เกี่ยวข้องกันอย่ำงเห็นได้ชดั เจนไม่ตอ้ งสงสัย อะไรทีต่ ่ อสู้ พระเจ้ าไม่ ให้ มนุษย์ รอดพ้ นจากความผิดบาป
นั้นเป็ นศัตรู ของพระเจ้ าและเป็ นสงครามฝ่ ายวิญญาณจริง ๆ และศั ตรู ทเี่ รากาลังพูดถึงก็คือมารซาตาน
นั่นเอง
พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ำมำในโลกนี้เพื่อที่จะกระทำให้แผนกำร (พันธกิจ) ของพระเจ้ำสำเร็ จ
นับตั้งแต่พระเยซูเสด็จเข้ำมำในโลกนี้มำรพยำยำมทำลำยพระองค์ เช่น ตอนที่กษัตริ ยเ์ ฮโรดออกคำสั่ง
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ประหำรชีวิตเด็กชำยตั้งแต่อำยุสองขวบลงมำ (มัทธิ ว 2:6-18), ประชำชนจะผลักพระองค์ให้ตกจำกภูเขำ
เพรำะพระองค์รักษำคนเจ็บป่ วยให้หำยในวันสะบำโต (ลูกำ 4:28-28), ตรึ งพระองค์บนไม้กำงเขน (ลูกำ
23:46) เป็ นต้น ทุกครั้งที่มำรพยำยำมทำลำยพระเยซู มักเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับพันธกิจของพระเจ้ำทั้งสิ้ น
ฉะนั้น เรำจึงเห็นว่ำ สงครำมฝ่ ำยวิญญำณกับงำนพันธกิจเกี่ยวข้องกันโดยตรง
มีเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ช้ ีให้เห็นว่ำ เมื่อพระเยซูกำลังทำพันธกิจของพระบิดำ แต่มำรพยำยำม
ขัดขวำงพระองค์ เหตุกำรณ์น้ ี พระคัมภีร์บนั ทึกในพระธรรม ลูกำ 8:22-37
พระเยซูตรัสกับสำวกของพระองค์วำ่ “ให้เรำข้ำมทะเลสำบไปฟำกข้ำงโน้น” เขำก็ถอยเรื อ
ออกไป และเมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับเพรำะเหนื่ อย ขณะที่พระองค์บรรทมหลับอยูบ่ งั เกิด
พำยุข้ ึนกลำงทะเล น้ ำก็เข้ำเรื ออยูน่ ่ำกลัวเหลือเกิน น้ ำคงเข้ำเรื อจนสำวกของพระองค์ตกใจกลัว ถึงแม้วำ่
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ำสำเหตุของพำยุน้ ีคืออะไร มำจำกไหน? แต่ผมคิดถึงชีวติ ของโยบ คือขณะที่
บุตรชำยหญิงของท่ำนกำลังรับประทำนและดื่มเหล้ำองุ่นอยูใ่ นเรื อนของพี่ชำยหัวปี ของเขำ มีพำยุใหญ่
ข้ำมถิ่นทรุ กนั ดำรมำกระทบเรื อนทั้งสี่ มุม และเรื อนนั้นพังทับคนหนุ่มสำวแล้วลูกของโยบก็ตำยหมด
คงไม่มีใครปฏิเสธว่ำ พำยุใหญ่ที่เกิดที่ทะเลนั้นมำจำกมำรซำตำน เหมือนพำยุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่
บ้ำนของลูกชำยโยบ พระคัมภีร์กล่ำวไว้วำ่ “น่ำจะมีอนั ตรำย” เกิดขึ้นกับทุกคนที่อยูใ่ นเรื อ
หลำยครั้งในชีวติ ของเรำ เรำทุกคนก็มกั เผชิญเหตุกำรณ์คล้ำยกันกับพระเยซูและโยบ ไม่ใช่ทุก
ครั้งที่เกิดอันตรำยในชีวิตเรำนั้นมำรเป็ นต้นเหตุแต่ผมเชื่ อว่ำเมื่อใดที่เรำจะกระทำพันธกิจของพระเจ้ำ...
เรำก็จะต้องเผชิ ญกับสงครำมฝ่ ำยวิญญำณกับมำรเมื่อนั้น
ต่อมำสำวกจึงมำปลุกพระองค์แล้วพระองค์ทรงตื่นขึ้นห้ำมลมและคลื่น คลื่นลมก็หยุดเงียบ
สงบทีเดียว เมื่อเขำแล่นไปถึงแขวงชำวเมืองเกรำซำ ก็พบชำยคนหนึ่งมีผเี ข้ำสิ งนำนแล้วไม่ได้สวมเสื้ อ
และไม่ได้อยูใ่ นเรื อน แต่อยูต่ ำมอุโมงค์ฝังศพ พระเยซูเสด็จมำในโลกเพื่อช่วยประชำชนอย่ำงชำยคนนี้
พระองค์ทรงมีพนั ธกิจของพระองค์ที่จะต้องช่วยคนนี้ดว้ ย แล้วพระองค์ก็ได้ช่วยคนนี้ โดยพระองค์ขบั ผี
โสโครกให้ออกจำกชำยคนนี้
ผีก็ออกตำมคำสั่งของพระองค์แล้วไปเข้ำสิ งอยูใ่ นฝูงสุ กรทั้งฝูงก็วงิ่
กระโดดจำกหน้ำผำชันลงไปในทะเลสำบ สำลักน้ ำตำยทั้งฝูง น่ำสงสำรสุ กรเหล่ำนั้น และเจ้ำของสุ กร
แต่ขอบคุณพระเจ้ำที่ชำยคนนี้นุ่งห่มมีสติอำรมณ์ดี นัง่ ใกล้พระบำทพระเยซู
เมื่อคนทั้งหลำยที่พำกันดูแลได้เห็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับชำยคนนี้ เขำน่ำจะชื่นชมยินดีที่ชำย
คนนี้ได้หลุดพ้นจำกมำรร้ำยมีสติและปกติ แต่เขำกลับอ้อนวอนให้พระองค์ไปเสี ยจำกเขำเพรำะว่ำเขำ
กลัวยิง่ นัก พระองค์ก็เลยเสด็จลงเรื อกลับไป นี่เป็ นอีกด้ำนหนึ่งของสงครำมฝ่ ำยวิญญำณ กล่ำวคือแม้วำ่
ประชำชนได้เห็นกำรอัศจรรย์ของพระเจ้ำก็ตำม เขำยังต่อต้ำนอยู่ ไม่เชื่ อ ไม่ยนิ ดีที่คนจะหลุดพ้นจำก
อำนำจของมำรซำตำน เขำคงต้องกำรใช้ชีวิตอยูใ่ นควำมมืดต่อไป สำหรับชำยคนนั้นเขำยินดีและ
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สรรเสริ ญพระเจ้ำ เขำอยำกจะติดตำมพระเยซู แต่พระองค์ตรัสสั่งเขำให้ไปบ้ำนเรื อนของตัว และบอก
ชำวเมืองถึงเรื่ องกำรใหญ่ซ่ ึ งพระเจ้ำได้ทรงกระทำ แล้วคนนั้นก็ไปประกำศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุกำรณ์
ใหญ่ยงิ่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่เขำ
บทเรียนทีเ่ ราได้ รับจากเรื่องนีม้ ีมากมายสาหรับเราทีจ่ ะมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้ า เป็ นต้นว่ำ
1. มำรประกำศจะทาสงครามกับเรำเรื่ อยไป
2. พระเยซูคริ สต์ชนะมำรร้ำยนั้นแล้ว เหตุฉะนั้นให้เรำชื่ นชมยินดีในกำรทำสงครำมกับมำรที่
แพ้แล้ว
3. มำรกลัวคริ สเตียนที่รู้จกั สิ ทธิอานาจของตน ที่ได้รับจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
4. มีประชำชนอีกมำกมำยที่ตกอยูใ่ ต้อำนำจของผีร้ำย และต้องกำรหลุดพ้นจำกมำร รอคอยเรำ
ให้ไปประกำศอิสรภาพของพระเยซู
5. วิญญาณดวงเดียวของมนุ ษย์มีค่ำมำกกว่ำฝูงสุ กร
6. เรำจะประกาศพระเยซูและสาแดงฤทธิ์ อำนำจของพระองค์ให้คนทั้งหลำยได้ยนิ ได้เห็น
พระองค์
7. ให้เรำเป็ นคนงำนที่ทาการเหมือนทหำรในสมัยเนหะมีย ์ “...ทุกคนมือหนึ่งทำงำน อีกมือหนึ่ง
ถืออำวุธไว้” (เนหะมีย ์ 4:17)
“สงครำมฝ่ ำยวิญญำณ กับพันธกิจ” จำกวำรสำร “พันธกิจร่ มเย็มปี ที่ 9”
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