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ศึก 30 วนั ต่อต้านมาร 
โดย เดวิด ยองก ีโช แปล ปฏิมา คงสืบชาติ 

“คุณไม่มีทางจะสู้ในสงครามฝ่ายวญิญาณไดอ้ยา่งง่าย ๆ เหมือนการกดปุ่ม” เดวดิ ยองกี โช 
กล่าวในค าปราศรัยท่ีน่าต่ืนเตน้ของเขาในการประชุม “ดอวน์” คร้ังท่ีสองท่ีประเทศองักฤษ 

ท่านทั้งหลายไดม้ารวมกนัท่ีการประชุม “ดอวน์” น้ีเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูคริสตใ์น
ประเทศองักฤษ ภารกิจของท่านก็คือการต่อสู้กบัเจา้แห่งความมืด ซาตานและทูตท่ีหลงไปกบัวญิญาณ
ชัว่ร้ายด ารงอยูเ่พื่อลกั, ฆ่า และท าลาย 

เราเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซาตาน แต่เม่ือเราต่อสู้กบัอาณาจกัรแห่งความมืดเรารู้วา่เรามีพระเยซู
คริสตอ์ยูเ่บ้ืองหลงัพระองคท์รงเป็นกษตัริยข์องเรา เรามีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นฤทธ์ิอ านาจและกอง
ทหารแห่งทูตสวรรคใ์นอาณาจกัรของพระเจา้เป็นผูส้นบัสนุนเราทั้งหลาย เม่ือเป็นดงัน้ี เราจึงมีใจกลา้
หาญ 

ในปี 1958 ผมเดินทางไปยงัชานเมืองของกรุงโซล เกาหลีเพื่อก่อตั้งคริสตจกัร ทนัทีท่ีผมตั้ง
เตน็ทเ์พื่อเร่ิมการประชุมนมสัการ อาณาจกัรแห่งความมืดก็เขา้มาทา้ทายผม 

พระในวดัของคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้เขา้มาบอกผมวา่ “คุณตอ้งไม่ตั้งคริสตจกัรท่ีน่ี เราอยูท่ี่น่ีมา
หลายปีแลว้ และเราเป็นเจา้ของพื้นท่ีน้ี ถา้คุณจะสร้างคริสตจกัรท่ีน่ี เราจะท าลายมนั เราจะท าร้ายคุณ 
และเราอาจจะฆ่าคุณก็ได”้ 

แต่ผมไม่กลวั ผมอธิษฐานหนกัเราทั้งสองฝ่ายปะทะกนัเหมือนเด็กสองคนทะเลาะกนั 
ในท่ีสุด พระก็พดูวา่ “มาแข่งกนัดีกวา่ คุณเทศนาวา่พระเจา้ของคุณทรงพระชนมอ์ยูแ่ละพระ

เยซูคริสตท์รงเป็นเหมือนเดิมเม่ือวานน้ี วนัน้ี และสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ถา้เช่นนั้นเรามาแข่งกนัอยา่งน้ี 
“ในเมืองขา้งล่างนั้น มีผูห้ญิงคนหน่ึงเป็นอมัพาคอยูห่ลายปีแลว้เธอมีลูกสาวเล็ก ๆ อยูค่นหน่ึง

ดว้ยทั้งสองคนก าลงัจะตาย 
ถา้คุณไปท่ีนัน่ช่วยรักษาเธอใหห้ายไดภ้ายในหน่ึงเดือน เราจะอนุญาตใหคุ้ณตั้งคริสตจกัรท่ีน่ี

ไดแ้ต่ถา้คุณรักษาเธอไม่ได ้คุณตอ้งออกไปจากท่ีน่ี คุณกลา้รับค าทา้น้ีหรือเปล่า?” 
พวกเขาแสยะยิม้ เพราะพวกเขารู้วา่พวกเขาจบัผมติดกบัแลว้ ผมหนีไปไหนไม่พน้ 
แต่ผมบอกวา่ “ตกลง ผมรับค าทา้ถา้ผมช่วยรักษาผูห้ญิงคนน้ีไดใ้นพระนามพระเยซูคริสตแ์ละ

เธอหายป่วย คุณเองก็ตอ้งออกจากพื้นท่ีน้ีนะ” 
พวกเราเช่ือวา่ผมไม่มีทางท าไดจึ้งตกลงรับค าทา้กลบัของผม 
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ตอนน้ีเราอยูท่่ามกลางสงครามฝ่ายวญิญาณจริง ๆ แลว้ ถา้มองดว้ยสายตาธรรมดาเราจะ
มองเห็นแค่พวกพระแห่งวหิารของคนท่ียงัไม่เช่ือและสมุนของพวกเขา แต่เบ้ืองหลงัของพวกเขาคือ
อาณาจกัรแห่งความมืด แต่ส าหรับผมแลว้ ผมไม่ไดสู้้เพียงคนเดียว ผมร่วมอยูใ่นกองทพัของอาณาจกัร
แห่งพระบุตรของพระเจา้ ดงันั้นอาณาจกัรของพระเจา้จึงอยูเ่บ้ืองหลงัของผม 

ผมอธิษฐานเกือบ 24 ชัว่โมง ทุกวนั ผมไม่กลบับา้น ผมอยูท่ี่โบสถก์บัผา้ห่มหน่ึงผืน และผม
นอนท่ีนัน่ 

ผมเร่ิมไปท่ีบา้นของผูห้ญิงคนน้ีกบัลูกสาวของเธอ เธอเป็นคนท่ีทุกขย์ากล าบากท่ีสุดเท่าท่ีผม
เคยเห็น พวกเขาไม่เคยท าความสะอาดบา้น ท าใหบ้า้นของเธอมีกล่ินน่าสะอิดสะเอียนมาก 

ดงันั้น เราจึงช่วยกนัท าความสะอาด เราท ากบัขา้วดี ๆ รับประทานกนั และผมพยายามเทศนา
เร่ืองพระเยซูคริสตใ์ห้เธอฟังอยา่งละมุนละม่อม 

แต่เธอปฏิเสธอยา่งแขง็กร้าว “ไม่ฉนัจะไม่ยอมรับพระเยซูคริสต”์ เธอยนืกราน “ฉนัยอมตาย
เสียดีกวา่” 

เม่ือผมออกจากบา้นหลงันั้น พระของวหิารท่ีไม่เช่ือพระเจา้ก็จะมา พวกเขาจะบอกกบัผูห้ญิงคน
นั้นวา่ “เจา้ตอ้งยนืหยดัต่อตา้นพวกคริสเตียน อยา่ยอมรับความเช่ือของคริสเตียน ถา้เจา้เช่ือพระเยซู ทั้ง
เจา้และครอบครัวของเจา้จะถูกตดัขาดจากพระเจา้ของเรา” 

เราทั้งสองท าสงครามกนัต่อสู้แยง่เธอ ผมไปเยีย่มเธอตอนเชา้ และพวกพระเหล่านั้นก็ไปเยีย่ม
เธอตอนบ่าย ผมอธิษฐานและเทศนาเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์คือพยายามหวา่นเมล็ดแห่งความเช่ือไว ้แลว้
พวกซาตานก็จะมาและขโมยเมล็ดเหล่านั้นไป 

อาทิตยห์น่ึงผา่นไป แลว้จากนั้นสองอาทิตยก์็ผา่นไป และไม่นานสามอาทิตยก์็ผา่นไป เม่ือวนัท่ี 
29 ผา่นไปและยงัไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

โอ ผมรู้สึกหมดหวงัมาก พวกเขาตะโกนโห่ร้องกบัชยัชนะของตน พวกเขากระหยิม่ยิม้ยอ่ง 
พวกเขาพร้อมท่ีจะมายดึเอาเตน็ทข์องคริสตจกัรไป ถึงแมว้า่ความเช่ือของเราจะยงัคงเขม้แขง็ แต่กลุ่ม
คริสเตียนเล็ก ๆ ของเราก าลงัเควง้ควา้งไม่ทราบจะท าอยา่งไร 

ในตอนเชา้ของวนัท่ี 30 ผมต่อสู้และฟาดฟันในสนามรบฝ่ายวญิญาณผมอธิษฐานวา่ “ขา้แต่
พระบิดา ถา้พระองคไ์ม่กระท าหมายส าคญั ลูก ๆ ของพระองคก์็จะอบัอายต่อหนา้ผูค้นพระองคต์อ้ง
เสด็จมาและท าอะไรบางอยา่งแลว้” 

จากนั้นผมก็เหมือนกบัสลบไป ในภวงัคน์ั้น ผมเห็นประตูหอ้งเปิดออกและมี งูใหญ่น่ากลวัเขา้
มาเตน้ร าในห้องโดยมีดนตรีทางตะวนัออกบรรเลง 
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หวัของงูเป็นใบหนา้ของผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยเห็น แต่ร่างกายเป็นงู ผูห้ญิงนั้นยิม้หวาน
ใหผ้มและพดูวา่ “มาอยูด่ว้ยกนัเถอะ อยา่ต่อสู้กนัเลยฉนัจะช่วยคุณ เราน่าจะคุยต่อรองกนัไดแ้ละใชชี้วติ
อยา่งเป็นสุขดว้ยกนั” 

แต่ผมบอกวา่ “คุณเป็นคร่ึงงูคร่ึงคน ผมอยูก่บัคุณไม่ได”้ 
ทนัใดนั้น ใบหนา้ของมนัก็เปล่ียนเป็นซาตานท่ีน่าเกลียดน่ากลวั งูนั้นกระโดดเขา้มาหาผม ผม

จบัคอมนั แต่มนัก็พุง่ตวัเขา้มาหาผมอยา่งรุนแรง ผมรู้สึกเหมือนเป็นอมัพาตและพดูอะไรไม่ออกเลย 
ท่าทางของงูนั้นพร้อมท่ีจะกดัหวัผมออก ผมร้องในใจวา่ “ขา้แต่พระเจา้ขอทรงช่วยขา้พระองค์

ดว้ย พระเยซูพระเยซู” เม่ือผมกล่าวพระนามพระเยซูดวงตาของงูฉายแววความกลวัออกมาผมจึงมีความ
กลา้ออกมาผมจึงมีความกลา้ท่ีจะออกพระนามพระองค ์ผมกล่าววา่ “พระเยซู พระเยซู” 

งูส้ินฤทธ์ิและอ่อนระทวยลงบนพื้นผมเอาส้นเทา้เหยยีบมนัท่ีพื้นและบ้ีมนัจนแหลกคาเทา้ ผม
อุม้มนัข้ึนมาและเอาออกไปนอกบา้นท่ีซ่ึงมีคนทั้งเมืองมารวมกนัอยู ่

ผมวางงูลงและพดูกบัพวกเขาวา่ “พวกท่านไดบู้ชางูน้ีมาหลายชัว่อายคุนนบัแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 
ท่านตอ้งเช่ือในพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้” 

เม่ือผมต่ืนข้ึนจากภวงัค ์ ผมเห็นวา่เป็นเวลาตีส่ีคร่ึงแลว้ ผมรีบแต่งตวัและออกไปน าประชุม
อธิษฐานในตอนเชา้คนมากมายอยูท่ี่นัน่ 

เม่ือเราก าลงัจะปิดประชุมอธิษฐานในวนันั้น ผูห้ญิงในคริสตจกัรของเราบอกวา่ “เอาล่ะอาจารย ์
คราวน้ีพวกเราเสร็จแน่แลว้ พวกเขาก าลงัจะมาท าลายคริสตจกัรของเราแลว้” 

ผมรีบเดินออกไป แลว้ผมก็เห็นฝงูชนก าลงัเดินเขา้มาและดา้นหนา้มีผูห้ญิงคนหน่ึงอุม้ลูกมา
ดว้ย และเม่ือพวกเขาเดินใกลเ้ขา้มา ผมแทบไม่เช่ือสายตาตวัเอง ผูห้ญิงคนน้ีหนา้ตาเหมือนผูห้ญิงท่ีเป็น
อมัพาต ผมคิดในใจวา่ “เธอคงจะเป็นฝาแฝดกนัแน่ ๆ ” 

เธอกม้ศีรษะค านบัผมและพูดวา่ “อาจารยค์ะ อาจารยจ์  าดิฉนัไดไ้หม?” 
ผมตอบเธอวา่ “เธอหนา้ตาเหมือนผูห้ญิงท่ีเป็นอมัพาตและก าลงัจะตาย 
เธอบอกวา่ “ดิฉนัคือผูห้ญิงคนนั้น” 
“เม่ือวานน้ีตอนบ่ายสองโมง คุณมาท่ีสนามหญา้ของดิฉนั และคุณตะโกนวา่ “จงลุกข้ึนในนาม

ของพระเยซูคริสต”์ แลว้ดิฉนัก็ลุกข้ึน ดิฉนัเห็นวา่ตวัเองหายเป็นปลิดทิ้ง แลว้ดิฉนัก็ลุกข้ึนอุม้ลูกและยก
เธอข้ึนเหนือศรีษะของตวัเองได ้ลูกของดิฉนัก็หายโรคเหมือนกนั 

ดิฉนัเร่ิมร้องไหแ้ละตะโกน ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้อยูเ่หนือดิฉนั ดิฉนัตวัสั่นและรู้สึกอบอุ่น
ทัว่ร่างกาย ดิฉนัเร่ิมพดูภาษาแปลก ๆ ดิฉนัเตะประตูออกมาเพื่อจะพบอาจารย ์แต่อาจารยไ์ปเสียแลว้” 
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ผมรู้สึกวา่ผมไม่ไดไ้ปท่ีนัน่เยน็วนันั้นแต่ผมแน่ใจวา่ส่ิงท่ีผูห้ญิงคนน้ีเห็นคือทูตของพระเจา้ 
สงครามน้ีไม่ใช่ของผมเอง แต่เป็นสงครามท่ีผมร่วมมือกบัพระเยซูคริสต ์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิและทูต
สวรรคข์องพระเจา้ เราทั้งหมดสู้รบต่อตา้นอาณาจกัรแห่งความมืดและเราชนะ 

ผูห้ญิงคนน้ีไปบา้นโนน้บา้นน้ีเพื่อเป็นพยานในส่ิงท่ีพระเยซูคริสตไ์ดก้ระท าเพื่อเธอ คนทั้ง
เมืองกลบัใจและติดตามเธอ การฟ้ืนฟูของเราช่างยิง่ใหญ่เหลือเกิน 

มาถึงตอนน้ี พวกพระก็หนีไปแลว้เราเดินไปยงัวหิารบนเขาของพวกเขาคนทั้งหลายเผาวหิาร
นั้นและมอบสมบติัของพวกเขาใหก้บัผม ต่อมาเราสร้างคริสตจกัรท่ีจุคนให ้ 5,000 คนข้ึน คนทั้งเมือง
หนักลบัมาหาพระเยซูคริสตแ์ละเป็นสมาชิกคริสตจกัรของเรา อาคารคริสตจกัรนั้นยงัคงอยูถึ่งทุกวนัน้ี 

ผมขอบอกท่านวา่ น่ีคือสงครามฝ่ายวญิญาณ ถา้ผมไม่ไดรั้บค าทา้นั้นถา้ผมไม่ไดอ้ธิษฐานอยา่ง
ทุ่มเทเป็นเวลาหน่ึงเดือน ผมคงพา่ยแพใ้นสงครามคร้ังนั้น 

เม่ือท่านต่อสู้กบัมาร ท่านตอ้งยนืหยดั ท่านไม่มีทางต่อสู้ในสงครามฝ่ายวญิญาณไดอ้ยา่งง่าย ๆ 
เหมือนการกดปุ่ม ท่านตอ้งยืนหยดัดว้ยการอธิษฐานและการอดอาหาร ชัว่โมงแลว้ชัว่โมงเล่า 

คนคานาอนัเจ็ดเผา่เป็นศตัรูท่ีตอ้งแพอ้ยูแ่ลว้ แต่คนอิสราเอลตอ้งไล่พวกเขาออกไป ซาตานก็
เป็นศตัรูท่ีตอ้งแพอ้ยูแ่ลว้ แต่มนัยงัไม่ถูกไล่ออกไปใหพ้น้ประเทศของเรา 

ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัท่าน พระเจา้ไดป้ระทานชีวตินิรันดร์ใหก้บัท่านแลว้ และท่านเป็นประชากร
ของอาณาจกัรพระองค ์ ท่านไม่ไดอ้ยูค่นเดียว แต่ท่านอยูร่วมกนัเป็นพระกาย อาณาจกัรของพระเจา้อยู่
ในท่าน พระเยซูคริสตอ์ยูก่บัท่าน พระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูก่บัท่าน และท่านมีกองทพัทูตสวรรคข์องพระ
เจา้ท่ีมีพลานุภาพอยูล่อ้มรอบท่าน 

พระเจา้ทรงประทานอ านาจและสิทธิอ านาจให้ท่านเพื่อไล่ซาตาน และสมุนของมนัออกไปจาก
ประเทศองักฤษแต่การไล่ออกไปนั้นข้ึนอยูก่บัท่าน ท่านตอ้งไล่ซาตาน วิญญาณชัว่ และอ านาจในยา่น
ฟ้าอากาศออกไปดว้ยการอธิษฐานและยกดินแดนน้ีใหเ้ป็นอาณาจกัรของพระเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 20 มกราคม-กมุภาพนัธ์ 1996, หนา้ 23-26. 


