ศึก 30 วัน ต่ อต้ านมาร
โดย เดวิด ยองกี โช แปล ปฏิมา คงสื บชาติ
“คุณไม่มีทางจะสู ้ในสงครามฝ่ ายวิญญาณได้อย่างง่าย ๆ เหมือนการกดปุ่ ม” เดวิด ยองกี โช
กล่าวในคาปราศรัยที่น่าตื่นเต้นของเขาในการประชุม “ดอว์น” ครั้งที่สองที่ประเทศอังกฤษ
ท่านทั้งหลายได้มารวมกันที่การประชุม “ดอว์น” นี้เพื่อสร้างสาวกของพระเยซู คริ สต์ใน
ประเทศอังกฤษ ภารกิจของท่านก็คือการต่อสู ้กบั เจ้าแห่งความมืด ซาตานและทูตที่หลงไปกับวิญญาณ
ชัว่ ร้ายดารงอยูเ่ พื่อลัก, ฆ่า และทาลาย
เราเองไม่ใช่คู่ต่อสู ้ของซาตาน แต่เมื่อเราต่อสู ้กบั อาณาจักรแห่งความมืดเรารู ้วา่ เรามีพระเยซู
คริ สต์อยูเ่ บื้องหลังพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องเรา เรามีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นฤทธิ์ อานาจและกอง
ทหารแห่งทูตสวรรค์ในอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นผูส้ นับสนุนเราทั้งหลาย เมื่อเป็ นดังนี้ เราจึงมีใจกล้า
หาญ
ในปี 1958 ผมเดินทางไปยังชานเมืองของกรุ งโซล เกาหลีเพื่อก่อตั้งคริ สตจักร ทันทีที่ผมตั้ง
เต็นท์เพื่อเริ่ มการประชุมนมัสการ อาณาจักรแห่งความมืดก็เข้ามาท้าทายผม
พระในวัดของคนที่ไม่เชื่ อพระเจ้าเข้ามาบอกผมว่า “คุณต้องไม่ต้ งั คริ สตจักรที่นี่ เราอยูท่ ี่นี่มา
หลายปี แล้ว และเราเป็ นเจ้าของพื้นที่น้ ี ถ้าคุณจะสร้างคริ สตจักรที่นี่ เราจะทาลายมัน เราจะทาร้ายคุณ
และเราอาจจะฆ่าคุณก็ได้”
แต่ผมไม่กลัว ผมอธิ ษฐานหนักเราทั้งสองฝ่ ายปะทะกันเหมือนเด็กสองคนทะเลาะกัน
ในที่สุด พระก็พดู ว่า “มาแข่งกันดีกว่า คุณเทศนาว่าพระเจ้าของคุณทรงพระชนม์อยูแ่ ละพระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ วันนี้ และสื บ ๆ ไปเป็ นนิ ตย์ ถ้าเช่นนั้นเรามาแข่งกันอย่างนี้
“ในเมืองข้างล่างนั้น มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งเป็ นอัมพาคอยูห่ ลายปี แล้วเธอมีลูกสาวเล็ก ๆ อยูค่ นหนึ่ง
ด้วยทั้งสองคนกาลังจะตาย
ถ้าคุณไปที่นนั่ ช่วยรักษาเธอให้หายได้ภายในหนึ่งเดือน เราจะอนุ ญาตให้คุณตั้งคริ สตจักรที่นี่
ได้แต่ถา้ คุณรักษาเธอไม่ได้ คุณต้องออกไปจากที่นี่ คุณกล้ารับคาท้านี้หรื อเปล่า?”
พวกเขาแสยะยิม้ เพราะพวกเขารู ้วา่ พวกเขาจับผมติดกับแล้ว ผมหนีไปไหนไม่พน้
แต่ผมบอกว่า “ตกลง ผมรับคาท้าถ้าผมช่วยรักษาผูห้ ญิงคนนี้ได้ในพระนามพระเยซูคริ สต์และ
เธอหายป่ วย คุณเองก็ตอ้ งออกจากพื้นที่น้ ีนะ”
พวกเราเชื่ อว่าผมไม่มีทางทาได้จึงตกลงรับคาท้ากลับของผม
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ตอนนี้เราอยูท่ ่ามกลางสงครามฝ่ ายวิญญาณจริ ง ๆ แล้ว ถ้ามองด้วยสายตาธรรมดาเราจะ
มองเห็นแค่พวกพระแห่งวิหารของคนที่ยงั ไม่เชื่อและสมุนของพวกเขา แต่เบื้องหลังของพวกเขาคือ
อาณาจักรแห่งความมืด แต่สาหรับผมแล้ว ผมไม่ได้สู้เพียงคนเดียว ผมร่ วมอยูใ่ นกองทัพของอาณาจักร
แห่งพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าจึงอยูเ่ บื้องหลังของผม
ผมอธิ ษฐานเกือบ 24 ชัว่ โมง ทุกวัน ผมไม่กลับบ้าน ผมอยูท่ ี่โบสถ์กบั ผ้าห่มหนึ่งผืน และผม
นอนที่นนั่
ผมเริ่ มไปที่บา้ นของผูห้ ญิงคนนี้กบั ลูกสาวของเธอ เธอเป็ นคนที่ทุกข์ยากลาบากที่สุดเท่าที่ผม
เคยเห็น พวกเขาไม่เคยทาความสะอาดบ้าน ทาให้บา้ นของเธอมีกลิ่นน่าสะอิดสะเอียนมาก
ดังนั้น เราจึงช่วยกันทาความสะอาด เราทากับข้าวดี ๆ รับประทานกัน และผมพยายามเทศนา
เรื่ องพระเยซูคริ สต์ให้เธอฟังอย่างละมุนละม่อม
แต่เธอปฏิเสธอย่างแข็งกร้าว “ไม่ฉนั จะไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์” เธอยืนกราน “ฉันยอมตาย
เสี ยดีกว่า”
เมื่อผมออกจากบ้านหลังนั้น พระของวิหารที่ไม่เชื่ อพระเจ้าก็จะมา พวกเขาจะบอกกับผูห้ ญิงคน
นั้นว่า “เจ้าต้องยืนหยัดต่อต้านพวกคริ สเตียน อย่ายอมรับความเชื่อของคริ สเตียน ถ้าเจ้าเชื่อพระเยซู ทั้ง
เจ้าและครอบครัวของเจ้าจะถูกตัดขาดจากพระเจ้าของเรา”
เราทั้งสองทาสงครามกันต่อสู ้แย่งเธอ ผมไปเยีย่ มเธอตอนเช้า และพวกพระเหล่านั้นก็ไปเยีย่ ม
เธอตอนบ่าย ผมอธิ ษฐานและเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ คือพยายามหว่านเมล็ดแห่งความเชื่อไว้ แล้ว
พวกซาตานก็จะมาและขโมยเมล็ดเหล่านั้นไป
อาทิตย์หนึ่งผ่านไป แล้วจากนั้นสองอาทิตย์ก็ผา่ นไป และไม่นานสามอาทิตย์ก็ผา่ นไป เมื่อวันที่
29 ผ่านไปและยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โอ ผมรู้สึกหมดหวังมาก พวกเขาตะโกนโห่ ร้องกับชัยชนะของตน พวกเขากระหยิม่ ยิม้ ย่อง
พวกเขาพร้อมที่จะมายึดเอาเต็นท์ของคริ สตจักรไป ถึงแม้วา่ ความเชื่อของเราจะยังคงเข้มแข็ง แต่กลุ่ม
คริ สเตียนเล็ก ๆ ของเรากาลังเคว้งคว้างไม่ทราบจะทาอย่างไร
ในตอนเช้าของวันที่ 30 ผมต่อสู ้และฟาดฟันในสนามรบฝ่ ายวิญญาณผมอธิ ษฐานว่า “ข้าแต่
พระบิดา ถ้าพระองค์ไม่กระทาหมายสาคัญ ลูก ๆ ของพระองค์ก็จะอับอายต่อหน้าผูค้ นพระองค์ตอ้ ง
เสด็จมาและทาอะไรบางอย่างแล้ว”
จากนั้นผมก็เหมือนกับสลบไป ในภวังค์น้ นั ผมเห็นประตูหอ้ งเปิ ดออกและมี งูใหญ่น่ากลัวเข้า
มาเต้นราในห้องโดยมีดนตรี ทางตะวันออกบรรเลง
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หัวของงูเป็ นใบหน้าของผูห้ ญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น แต่ร่างกายเป็ นงู ผูห้ ญิงนั้นยิม้ หวาน
ให้ผมและพูดว่า “มาอยูด่ ว้ ยกันเถอะ อย่าต่อสู ้กนั เลยฉันจะช่วยคุณ เราน่าจะคุยต่อรองกันได้และใช้ชีวติ
อย่างเป็ นสุ ขด้วยกัน”
แต่ผมบอกว่า “คุณเป็ นครึ่ งงูครึ่ งคน ผมอยูก่ บั คุณไม่ได้”
ทันใดนั้น ใบหน้าของมันก็เปลี่ยนเป็ นซาตานที่น่าเกลียดน่ากลัว งูน้ นั กระโดดเข้ามาหาผม ผม
จับคอมัน แต่มนั ก็พงุ่ ตัวเข้ามาหาผมอย่างรุ นแรง ผมรู ้สึกเหมือนเป็ นอัมพาตและพูดอะไรไม่ออกเลย
ท่าทางของงูน้ นั พร้อมที่จะกัดหัวผมออก ผมร้องในใจว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์
ด้วย พระเยซูพระเยซู” เมื่อผมกล่าวพระนามพระเยซูดวงตาของงูฉายแววความกลัวออกมาผมจึงมีความ
กล้าออกมาผมจึงมีความกล้าที่จะออกพระนามพระองค์ ผมกล่าวว่า “พระเยซู พระเยซู”
งูสิ้นฤทธิ์ และอ่อนระทวยลงบนพื้นผมเอาส้นเท้าเหยียบมันที่พ้นื และบี้มนั จนแหลกคาเท้า ผม
อุม้ มันขึ้นมาและเอาออกไปนอกบ้านที่ซ่ ึ งมีคนทั้งเมืองมารวมกันอยู่
ผมวางงูลงและพูดกับพวกเขาว่า “พวกท่านได้บูชางูน้ ีมาหลายชัว่ อายุคนนับแต่วนั นี้ เป็ นต้นไป
ท่านต้องเชื่อในพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า”
เมื่อผมตื่นขึ้นจากภวังค์ ผมเห็นว่าเป็ นเวลาตีสี่ครึ่ งแล้ว ผมรี บแต่งตัวและออกไปนาประชุม
อธิษฐานในตอนเช้าคนมากมายอยูท่ ี่นนั่
เมื่อเรากาลังจะปิ ดประชุมอธิ ษฐานในวันนั้น ผูห้ ญิงในคริ สตจักรของเราบอกว่า “เอาล่ะอาจารย์
คราวนี้พวกเราเสร็ จแน่แล้ว พวกเขากาลังจะมาทาลายคริ สตจักรของเราแล้ว”
ผมรี บเดินออกไป แล้วผมก็เห็นฝูงชนกาลังเดินเข้ามาและด้านหน้ามีผหู ้ ญิงคนหนึ่ งอุม้ ลูกมา
ด้วย และเมื่อพวกเขาเดินใกล้เข้ามา ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง ผูห้ ญิงคนนี้หน้าตาเหมือนผูห้ ญิงที่เป็ น
อัมพาต ผมคิดในใจว่า “เธอคงจะเป็ นฝาแฝดกันแน่ ๆ ”
เธอก้มศีรษะคานับผมและพูดว่า “อาจารย์คะ อาจารย์จาดิฉนั ได้ไหม?”
ผมตอบเธอว่า “เธอหน้าตาเหมือนผูห้ ญิงที่เป็ นอัมพาตและกาลังจะตาย
เธอบอกว่า “ดิฉนั คือผูห้ ญิงคนนั้น”
“เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองโมง คุณมาที่สนามหญ้าของดิฉนั และคุณตะโกนว่า “จงลุกขึ้นในนาม
ของพระเยซูคริ สต์” แล้วดิฉนั ก็ลุกขึ้น ดิฉนั เห็นว่าตัวเองหายเป็ นปลิดทิ้ง แล้วดิฉนั ก็ลุกขึ้นอุม้ ลูกและยก
เธอขึ้นเหนื อศรี ษะของตัวเองได้ ลูกของดิฉนั ก็หายโรคเหมือนกัน
ดิฉนั เริ่ มร้องไห้และตะโกน ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าอยูเ่ หนือดิฉนั ดิฉนั ตัวสั่นและรู ้สึกอบอุ่น
ทัว่ ร่ างกาย ดิฉนั เริ่ มพูดภาษาแปลก ๆ ดิฉนั เตะประตูออกมาเพื่อจะพบอาจารย์ แต่อาจารย์ไปเสี ยแล้ว”
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ผมรู ้สึกว่าผมไม่ได้ไปที่นนั่ เย็นวันนั้นแต่ผมแน่ใจว่าสิ่ งที่ผหู ้ ญิงคนนี้เห็นคือทูตของพระเจ้า
สงครามนี้ไม่ใช่ของผมเอง แต่เป็ นสงครามที่ผมร่ วมมือกับพระเยซูคริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และทูต
สวรรค์ของพระเจ้า เราทั้งหมดสู ้รบต่อต้านอาณาจักรแห่งความมืดและเราชนะ
ผูห้ ญิงคนนี้ไปบ้านโน้นบ้านนี้เพื่อเป็ นพยานในสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์ได้กระทาเพื่อเธอ คนทั้ง
เมืองกลับใจและติดตามเธอ การฟื้ นฟูของเราช่างยิง่ ใหญ่เหลือเกิน
มาถึงตอนนี้ พวกพระก็หนีไปแล้วเราเดินไปยังวิหารบนเขาของพวกเขาคนทั้งหลายเผาวิหาร
นั้นและมอบสมบัติของพวกเขาให้กบั ผม ต่อมาเราสร้างคริ สตจักรที่จุคนให้ 5,000 คนขึ้น คนทั้งเมือง
หันกลับมาหาพระเยซูคริ สต์และเป็ นสมาชิกคริ สตจักรของเรา อาคารคริ สตจักรนั้นยังคงอยูถ่ ึงทุกวันนี้
ผมขอบอกท่านว่า นี่คือสงครามฝ่ ายวิญญาณ ถ้าผมไม่ได้รับคาท้านั้นถ้าผมไม่ได้อธิ ษฐานอย่าง
ทุ่มเทเป็ นเวลาหนึ่งเดือน ผมคงพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนั้น
เมื่อท่านต่อสู ้กบั มาร ท่านต้องยืนหยัด ท่านไม่มีทางต่อสู ้ในสงครามฝ่ ายวิญญาณได้อย่างง่าย ๆ
เหมือนการกดปุ่ ม ท่านต้องยืนหยัดด้วยการอธิ ษฐานและการอดอาหาร ชัว่ โมงแล้วชัว่ โมงเล่า
คนคานาอันเจ็ดเผ่าเป็ นศัตรู ที่ตอ้ งแพ้อยูแ่ ล้ว แต่คนอิสราเอลต้องไล่พวกเขาออกไป ซาตานก็
เป็ นศัตรู ที่ตอ้ งแพ้อยูแ่ ล้ว แต่มนั ยังไม่ถูกไล่ออกไปให้พน้ ประเทศของเรา
ทั้งหมดนี้ข้ ึนอยูก่ บั ท่าน พระเจ้าได้ประทานชีวติ นิรันดร์ ให้กบั ท่านแล้ว และท่านเป็ นประชากร
ของอาณาจักรพระองค์ ท่านไม่ได้อยูค่ นเดียว แต่ท่านอยูร่ วมกันเป็ นพระกาย อาณาจักรของพระเจ้าอยู่
ในท่าน พระเยซูคริ สต์อยูก่ บั ท่าน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูก่ บั ท่าน และท่านมีกองทัพทูตสวรรค์ของพระ
เจ้าที่มีพลานุภาพอยูล่ อ้ มรอบท่าน
พระเจ้าทรงประทานอานาจและสิ ทธิอานาจให้ท่านเพื่อไล่ซาตาน และสมุนของมันออกไปจาก
ประเทศอังกฤษแต่การไล่ออกไปนั้นขึ้นอยูก่ บั ท่าน ท่านต้องไล่ซาตาน วิญญาณชัว่ และอานาจในย่าน
ฟ้ าอากาศออกไปด้วยการอธิ ษฐานและยกดินแดนนี้ให้เป็ นอาณาจักรของพระเจ้า
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