เจาะทะลุมิตมิ ืด
วิธีการต่ อสู้ กบั สงครามมืดของศิษยาภิบาล เท็ด แฮกการ์ ด
และสมาชิกคริสตจักรชีวติ ใหม่ เพือ่ ให้ พระเจ้ ามีสิทธิอานาจเหนือ
โคโลราโด สปริงส์
เขียนโดย เจ.ลี แกรดี้
แปลโดย ป. กีรติบดี
เมื่อศิษยาภิบาลหนุ่ม เท็ด แฮกการ์ ด ได้ยา้ ยเข้ามาอยูเ่ มืองโคโลราโด สปริ งส์ในปี 1984 เขาต้อง
ตกตะลึงกับความงามของเมืองอันเก่าแก่แห่งนี้ แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่ามีความไม่เป็ นมิตรแฝงเร้น
อยู่ ยามที่เขาชื่นชมทิวทัศน์ของเทือกเขาร๊ อกกี้ที่อยูด่ า้ นตะวันตกของตัวเมือง เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู ้สึกว่ามี
ความมืดทะมึนปกคลุมไปทัว่ เมือง
เหมือนกับมีเงามืดจากโลกอีกโลกหนึ่งที่ทอดมาจากเทือกเขาร๊ อกกี้ ความมืดดานั้นก่อตัวมาก
ขึ้นในขณะที่ครอบครัวแฮกการ์ ดเริ่ มวางแผนก่อตั้งคริ สตจักร ไม่นานเท่าไรเจ้าความมืดก็มีดวงตาทาให้
แฮกการ์ ดรู ้สึกว่าตัวเองกาลังถูกจ้องมองอยู่
นัน่ เริ่ มเมื่อชาวบ้านเล่าเรื่ องของพวกแม่มดให้ครอบครัวแฮกการ์ ดฟัง มีข่าวลือกันว่าสภาแม่มด
มารวมตัวกันในบริ เวณที่เป็ นป่ ารกร้างใกล้เมืองแมนนิ ตวั
สปริ งส์ที่อยูต่ ิดด้านตะวันตกของเมือง
โคโลราโด สปริ งส์มีชาวบ้านเล่ากันว่ามีคนไปที่ภูเขาแล้วพบแพะถูกตัดหัวกับซากวัวที่ติดอยูก่ บั แท่น
บูชาที่มียนั ต์สลักไว้
ที่แย่กว่านั้น ชาวบ้านซุ บซิ บกันว่าในพิธีกรรมของลัทธิ น้ ีมีการฆ่าเด็กทารกด้วย แม้เจ้าหน้าที่จะ
ไม่เคยทาบันทึกรายงานไว้ให้เห็นเลยก็ตาม
แลนซ์ โคลล์ เป็ นนักศึกษาพระคัมภีร์เขาย้ายมาที่นี่พร้อมกับครอบครัวของแฮกการ์ ดตอนนั้น
เขาอายุ 20 ปี เขาเล่าว่า “ทุกคนกลัวพวกแม่ มดแห่ งเมืองแมนนิตัว สปริงส์ มากธุรกิจบางอย่ างในเมืองนีม้ ี
สภาแม่ มดเป็ นเจ้ าของดาเนินกิจการอยู่”
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และในเวลานั้น เท็ด และเกล แฮกการ์ ด ไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในป่ าที่อยูใ่ กล้ ๆ อีกเพียงไม่กี่
เดือนต่อมา พวกเขาก็เริ่ มได้รายงานจากผูเ้ พิ่งรับเชื่ อใหม่ ทั้งชายและหญิงที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมของพวกแม่มดและพวกซาตานเหล่านี้
แฮกการ์ ดบอกว่าสถานการณ์ในปี 1984 นั้นชวนสยองมาก โดยเฉพาะกับศิษยาภิบาลใหม่ที่
เตรี ยมจะจัดระบบให้กบั คริ สตจักรหนึ่ง ท่านเล่าว่ามีคนเคยบอกท่านว่า “คริ สตจักรโคโลราโด สปริ งส์
เป็ น “สุ สาน” ของเหล่าศิษยาภิบาล”
แฮกการ์ ดรวบรวมคริ สเตียนได้ 25 คน ให้มาที่บา้ นของเขาเพื่อเปิ ดประชุมครั้งแรกของ
คริ สตจักรชีวติ ใหม่ แต่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วนั ก็มีผทู ้ ี่อา้ งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิ ออกมาก่อกวนโดย
การรณรงค์รังควานก่อความวุน่ วาย
มีช่วงหนึ่งในขณะที่พวกเขาประชุมอธิ ษฐานกันอยูค่ นในพวก
ซาตานส่ งเสี ยงร้องครวญครางคล้ายแมวจากนอกบ้านของแฮกการ์ ด มันไม่ใช่เรื่ องแปลกที่ผทู ้ ี่ยอมรับว่า
เป็ นพวกแม่มด จะพยายามขัดขวางงานของคริ สตจักรโดยการสาปแช่งหรื อการใช้เวทมนตร์
“พวกมันรู ้ข่าวของพวกเราได้อย่างรวดเร็ วมาก”
แฮกการ์ดหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตเขา
สังเกตว่าตัวเขาเองจะไม่เคยประกาศนัดวันประชุมล่วงหน้าหลายวัน “มีการตอบสนองทางวิญญาณ
อย่างฉับพลัน นัน่ ทาให้ผมรู ้วา่ มันเป็ นเรื่ องเหนื อธรรมชาติ คนพวกนี้ โกรธเพราะพวกเราเป็ นเหมือน
อะไรที่คุกคามสิ่ งที่พวกเขาปฏิบตั ิกนั อยู”่
ต่อมาแฮกการ์ ดก็เริ่ มได้รับการข่มขู่จากบุคคลนิ รนาม ซึ่ งมีมากจนบ่อยครั้งที่เขาและภรรยาต้อง
ยกหูโทรศัพท์ออก คนที่โทรศัพท์เข้ามามักบอกว่าพวกมันกาลังวางแผนจะฆ่าเขา แฮกการ์ ดเล่าว่า
“ในช่วงปี นั้น ผมและภรรยาได้เรี ยนรู ้วธิ ี อธิ ษฐานก่อนนอนด้วยกัน เราได้เรี ยนรู ้วา่ การอธิ ษฐานเป็ น
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด”
แฮกการ์ ดตระหนักรู ้ถึงอานาจที่คอยปกป้ องที่มาจากพระเจ้าเป็ นอย่างดี นัน่ เป็ นเหตุที่ทาให้เขา
รอดตายจากหญิงผูห้ นึ่งที่เข้ามาชวนเขาคุยแล้วจู่ ๆ หล่อนก็ชกั มีดออกมาจากกระเป๋ าแล้วพยายามจ้วง
แทงเขา แฮกการ์ ดเล่าว่า “หล่อนบอกว่าตัวเองเป็ นคริ สเตียน แต่ดูเหมือนหล่อนจะรู ้สึกเป็ นเดือดเป็ น
ร้อนที่คริ สตจักรของเราเติบโตขึ้น”
อีกกรณี หนึ่งคือเมื่อแฮกการ์ ด กับโคลส์กาลังอธิ ษฐานกับหญิงคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเคยอยูใ่ น
ลัทธิ น้ นั มาก่อน ทันทีที่แฮกการ์ ดกล่าวออกนามพระเยซู หญิงคนนั้นก็เริ่ มเกรี้ ยวกราด ฉุ นเฉี ยว โคลส์
บอกว่า “หล่อนดูเป็ นคนน่ารัก อ่อนหวาน” แต่เมื่อเท็ดกล่าวถึงวิญญาณชัว่ สี หน้าหล่อนก็เริ่ มบิดเบี้ยว
หล่อนลุกพรวดพราดจากเก้าอี้ตรงเข้าขย้าคอของเท็ด”
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ในแดนศัตรู
มีการฆ่าข่มขู่ถึงหกราย ทาให้แฮกการ์ ดตระหนักว่า พวกมารต้องการอ้างสิ ทธิ เหนือเมือง
โคโลราโด สปริ งส์กาลังชัว่ ร้ายนี้ไม่ตอ้ งการให้มีคริ สตจักรคาริ สเมติกเพิ่มอีกแม้สักหนึ่งเดียวในชุมชน
แห่งนี้ แต่ศิษยาภิบาลหนุ่มผูน้ ้ ีกล้าเผชิญกับความกลัวและตัดสิ นใจแน่วแน่วา่ เขาควรจะเผชิญหน้ากับ
ศัตรู ทางวิญญาณโดยไม่หวาดกลัวใด ๆ เมื่อแฮกการ์ ดย้ายมาเขาอายุ 28 ปี เท่านั้น ประสบการณ์จากชั้น
เรี ยนที่มหาวิทยาลัยออรัลโรเบิร์ต ไม่ได้ให้คาแนะนาไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าควรจะจัดการอย่างไรกับ
พวกแม่มด แต่แฮกการ์ ดรู ้จกั วิธีการอธิ ษฐาน
สมาชิกของคริ สตจักรชีวติ ใหม่เริ่ มประชุมอธิ ษฐานกันทุกวันในเวลาบ่ายที่บา้ นของแฮกการ์ ด
เขาเล่าว่า “เรารู ้สึกว่าพระเจ้าระดมพลให้พวกเราเป็ นทหารฝ่ ายวิญญาณ เรารู ้สึกฮึกเหิ มไม่หวัน่ ไหวแล้ว
ในที่สุดเราก็รู้วา่ พวกกลุ่มซาตานประชุมกันที่ไหน แล้วเราก็เริ่ มอธิ ษฐานเผื่อสถานที่เหล่านั้นและขอ
โดยพระนามพระเยซูให้ทาลายอานาจซาตานนั้น”
ไม่นานนักรบด้วยการอธิ ษฐานของฝ่ ายแฮกการ์ ดก็สะพัดไปทัว่ เมือง
พวกเขาอธิ ษฐานเผื่อ
เฉพาะเจาะจงแต่ละบ้านในถนนทุกสายที่เป็ นเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีบางวันทีมอธิ ษฐานได้อธิ ษฐานถึง
100 กว่าบ้านภายในหนึ่งวัน และพวกเขาได้นาข่าวประเสริ ฐไปแจกจ่ายให้แต่ละครัวเรื อน”
ต่อมาคริ สตจักรอื่น ๆ ในเมืองก็เริ่ มเข้าร่ วมทาสิ่ งที่เหมือนกับยุทธศาสตร์ สงครามในแดนศัตรู
ผูอ้ ธิษฐานเผื่อบางคน “เดินอธิษฐาน” รอบเมืองเพื่อหาแนวร่ วมในพระเจ้า มีกลุ่มอธิ ษฐานมารวมตัวกัน
หน้าห้างร้านที่สงสัยว่าจะเป็ นของพวกแม่มด พวกเขาขอให้พระเจ้าไถ่เจ้าของร้านนั้นให้ได้รับความ
รอด”
มีบางครั้งที่วธิ ี ของผูอ้ ธิ ษฐานเผือ่ ฝ่ ายแฮกการ์ ดไม่เป็ นไปตามหลักข้อเชื่อ พวกเขาแบ่งสมุด
โทรศัพท์ของโคโลราโด สปริ งส์ออกเป็ นส่ วน ๆ แล้วอธิ ษฐานเผื่อทุกรายชื่อที่อยูใ่ นนั้น มีหลายครั้งที่
เมื่อสมาชิกคริ สตจักรรู ้วา่ มีที่ทางที่ไหนที่กาลังจะขาย
พวกเขาจะเทน้ ามันเจิมบนที่ดินนั้นเพื่อเป็ น
เครื่ องหมายว่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เป็ นของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วพวกเขาก็อธิ ษฐานขอให้พระเจ้า
เป็ นผูเ้ ลือกผูท้ ี่จะมาซื้ อที่ดินนั้น
แฮกการ์ ดยอมรับว่า “บ่อยครั้งที่พวกเราไปตามตึกต่าง ๆ แล้วเรี ยกร้องให้เป็ นสิ ทธิ ของพระ
คริ สต์ เราเพียงรู ้สึกว่าเราต้องการได้อาณาจักรนั้นเพื่อพระเยซู แต่มนั เป็ นความอวดดีที่จะไปยึดเอาโน่น
เอานี่ให้พวกเราเอง”
แฮกการ์ ดเล่าว่าคาอธิ ษฐานทั้งหมดได้ผลอย่างฉับพลันทันใด ห้างร้านบางแห่งที่มีพวกแม่มด
เป็ นเจ้าของต้องปิ ดกิจการไป
ภรรยาของผูท้ ี่กาลังจะได้ตาแหน่งผูน้ าในกลุ่มซาตานได้เข้ามาใน
คริ สตจักรชีวติ ใหม่และบอกหล่อนได้เห็นพระคริ สต์
จานวนสมาชิกของแฮกการ์ ดเติบโตขึ้นอย่าง
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สม่าเสมอ และ 40% ของสมาชิกทั้งหมดเป็ นผูเ้ ชื่อใหม่ มีหลายคนที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่กลุ่มอธิ ษฐาน
ของเขาเคยอธิษฐานเผือ่
แต่แฮกการ์ ดบอกว่ า จุดสาเร็จยิง่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดคือเมื่อคืนอันหนาวคืนหนึ่งของปลายปี 1985 มีกลุ่ม
บุรุษจากคริสตจักรชี วติ ใหม่ ต่ อสู้ กบั สิ่ งทีพ่ วกเขาเรียกว่ า “ปี ศาจทีค่ วบคุมศาสนา” ตลอดคืนโดยไม่
ยอมนอน แฮกการ์ ดเชื่ อมัน่ ว่า การปรากฏของวิญญาณชัว่ ที่เขารู ้สึกในวันแรกที่เข้ามาในเมืองนี้ น้ นั ได้
ถูกขับไล่ไปจากหลุมของมันแล้วในคืนนั้นเอง

การอัศจรรย์ ทโี่ คโลราโด สปริงส์
เมืองโคโลราโด สปริ งส์ มีประชากรประมาณ 300,000 คน คงมีนอ้ ยคนที่อาศัยในเมืองนี้จะ
ค้านว่าเมืองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมานี้
คนที่ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงบอกว่าพวกลัทธิ ทางศาสนาได้ยดึ อานาจแล้วพวกสิ ทธิ เกย์กลุ่มหนึ่งชื่อกราวน์ด์ ซี โร่ ก็เชื่ อ
ว่าคริ สเตียนพยายามควบคุมพื้นที่น้ นั
กลุ่มนี้จึงตั้งศูนย์บญั ชาการของพวกเขาเองในเมืองเพื่อเตือน
ประชาชนถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของคริ สเตียน
แต่คริ สตจักรอีแวนเจลิคลั ในโคโลราโด สปริ งส์ซ่ ึ งแน่นอนมีสมาชิกเป็ นคนท้องถิ่นที่เติบโต
ที่นี่บอกว่า “การที่เมืองมีบรรยากาศทางจริ ยธรรมเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความฝักใฝ่ ทาง
การเมืองหรื อการต่อต้านรักร่ วมเพศ แต่มนั เป็ นเรื่ องของจิตวิญญาณมากกว่า”
แฮกการ์ ดบอกว่า “ความแตกต่ างทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองนีเ้ หมือนกลางวันกับกลางคืน ในช่ วงแปดปี ที่
ผ่านมาอัตราอาชญากรรม การหย่าร้ าง และการฆ่าตัวตายลดลง และอัตราบ้านที่หลุดจานองก็ลดลง แม้
โคโลราโด สปริ งส์ยงั คงเป็ นสถานที่ดึงดูดพวกลัทธิ นิว เอจที่เร่ ขายหนังสื อและเครื่ องตกแต่งบูชา แต่
แฮกการ์ ดบอกว่าจานวนสมาชิกกลุ่มซาตานได้ลดลง เขาบอกว่า “เราไม่ได้ยนิ ข่าวของพวกซาตานมาก
อย่างที่เคยอีก”
แต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในเมือง อย่างน้อยที่สุดตามความเห็นของแฮกการ์ดคือ ได้เห็น
คริ สตจักรต่างคณะมาร่ วมกันแบ่งปั นพระกิตติคุณในชุมชนนั้น แฮกการ์ ด อธิ บายว่า “เราตระหนักว่า
คริ สตจักรขนาดยักษ์คริ สตจักรเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเมืองได้ แต่เมื่อมีคริ สตจักรหลาย
ร้อยคริ สตจักรทางานร่ วมกัน มีจุดหมายเดียวกัน เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น”
แม้ปัจจุบนั แฮกการ์ ดจะมีอายุ 37 ปี แล้วก็ตามแต่เขาก็ได้ประกาศตัวเป็ นคาริ สเมติกอย่างไม่อาย
เราได้รับความนับถือจาก คริ สตจักรเมโธดิสท์ คริ สตจักรแบ๊บติสต์ และคริ สตจักรนาซารี นใน
โคโลราโด สปริ งส์ และเขาเป็ นหัวหน้าคณะผูร้ ับใช้ทอ้ งถิ่นของสมาพันอีแวนเจลิคลั แห่งชาติถึง 3 ปี
คริ สตจักรของเขามีสมาชิกมากกว่า 4,500 คน และมีผมู ้ าร่ วมประชุมวันอาทิตย์มากที่สุดในโคโลราโด
ตอนใต้
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ในเดือนเมษายน 1993 แฮกการ์ดและผูน้ าคริ สตจักรอื่น ๆ รวมถึงบิชอบคาทอลิก และรับบี
ประจาท้องถิ่น ได้หนุนใจให้บรรดาศิษยาภิบาลลงนามใน “พันธสัญญาแห่งความนับถือซึ่ งกันและกัน”
ซึ่ งเป็ นสัญญาว่าพวกเขาจะไม่พดู ให้ร้ายแก่กนั เนื่องจากความแตกต่างทางศาสนานั้น ๆ แฮกการ์ ดกล่าว
เพิ่มเติมว่า “ในโคโลราโด สปริงส ์์จะไม่ มีคริสตจักรแห่ งไหนติดประกาศว่ า “เราเป็ นคริสตจักรทีเ่ ป็ น
มิตรทีส่ ุ ด” หรือ “เรามีรวีวารศึกษาดีทสี่ ุ ดในเมืองนี้” เราไม่ แข่ งขันซึ่งกันและกันเราต่ างต้ องการเห็น
คริสตจักรทุกคริสตจักรซึ่งล้ วนเป็ นผู้ให้ ชีวติ เติบโตและประสบความสาเร็จ”
ศิษยาภิบาลหลายสิ บท่านในเมืองจะมาพบกันเดือนละครั้งเพื่อสามัคคีธรรมกัน เป็ นการรวมตัว
กันที่แฮกการ์ ดบอกว่าเป็ นการ “ปิ ดกั้นโอกาสที่พวกเราจะแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน”
บรรยากาศแห่งเอกภาพและจิตวิญญาณใหม่น้ ี เองที่ทาให้โคโลราโด สปริ งส์เป็ นสถานที่ดึงดูด
องค์การคริ สเตียนต่าง ๆ มากมายที่กาลังพิจารณาที่ต้ งั ใหม่ในปลายทศวรรษที่ 1980 ในเวลาเดียวกันข่าว
เรื่ องการฟื้ นฟูของคริ สตจักรต่าง ๆ ในเมืองนี้ก็กระจายไปในหมู่ชาวอีแวนเจลิคลั อเมริ กา สภาพัฒนา
เศรษฐกิจของโคโรลาโด สปริ งส์ก็ได้เริ่ มรณรงค์เพื่อสร้างงานและขอบเขตธุ รกิจใหม่ข้ ึน
โดยส่ วนใหญ่แล้ว ผูว้ า่ การรัฐพอใจในความคิดที่จะให้องค์การคริ สเตียนมาตั้งในเมืองโคโรลา
โด สปริ งส์เพราะกลุ่มเหล่านี้มาสร้างงานบริ การ แต่ไม่สร้างมลพิษทาลายสิ่ งแวดล้อม ในปี 1988
องค์การอมตธรรมเพื่อชีวติ (The International Bible Society) ได้ยา้ ยเข้ามาในเมืองนี้ ในปี 1989 คณะ
คริ สเตียนและมิชชันนารี อะไลอันซ์ (The Christian and Missionary) ก็มาร่ วมแล้วองค์การอื่น ๆ ก็ตาม
เข้ามาในปี 1991 ได้แก่ Every Home For Christ, HCJB World Radio Missionary Fellowship, OC
International และ Focus on the Family ของเจมส์ ด๊อบสัน ซึ่ งสร้างงานให้กบั คนมากกว่า 1,200 คน
ทุกวันนีม้ ีองค์ การประกาศมากกว่ า 65 องค์ การทีต่ ้ งั อยู่ในเมืองนี้ มีมากจนได้ ชื่อว่าเป็ น “วาติกนั
ของอเมริกนั อีแวนเจลิซึม” เท็ด แฮกการ์ ดยิม้ เมื่อหวนราลึกถึงองค์การหลายองค์การที่ได้เริ่ มเข้ามาซื้ อที่
ทางในเมือง บางรายได้มาซื้ อที่ที่สมาชิกของคริ สตจักรชี วติ ใหม่ได้ “อ้างถึง” ในคาอธิษฐานเมื่อสามปี
ก่อน
“เราไม่สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโคโลราโด สปริ งส ์์ดว้ ยคาพูดธรรมดา
ได้” แฮกการ์ ดกล่าว “องค์การต่าง ๆ ไม่ได้มาที่นี่เพราะเหตุผลทางการเมือง หรื อเพียงเพราะค่าครองชีพ
ที่นี่ต่า พวกเขามาเพราะพวกเขาได้ข่าวการฟื้ นฟูใหม่ของคริ สตจักรทั้งหลายในเมืองนี้ ”
คิด อีสท์แมน ผูอ้ านวยการของ Every Home for Christ (EHFC) เห็นด้วยกับความเห็นของแฮก
การ์ ด แม้วา่ เศรษฐกิจเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจย้าย EHFC จากเซ้าเทอร์น แคลิฟอร์เนีย มายัง
โคโลราโด แต่เขาบอกว่าสาเหตุที่เมืองโคโลราโด สปริ งส์ น่าสนใจก็เพราะพวกเขารู ้วา่ คริ สเตียนใน
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บริ เวณนี้ได้ “อธิษฐานทายุทธศาสตร์สงคราม” นัน่ ทาให้เมืองนี้ดึงดูดใจอีสท์แมนเพราะในอนาคตเขา
ต้องการจะตั้งศูนย์กลางการอธิ ษฐาน 24 ชัว่ โมง โดยไม่แบ่งแยกคณะนิกายขึ้น

เมืองแบบอย่ าง
แน่นอนถ้าจะมีองค์การคริ สเตียนไหลบ่าเข้ามาสู่ โคโลราโด สปริ งส์แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทาให้ปัญหา
เด็กนักเรี ยนติดยาเสพติดในเมืองนี้หมดไปไม่ได้ทาให้อาชญากรรมหมดไป ไม่ได้แก้ปัญหาของทุกคน
ให้หมดได้ แต่มนั กลับก่อให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุ นแรงขึ้น
มีบางคนในมืองกล่าวโทษคณะอีแวนเจลิคลั ที่ยอมผ่านบัญญัติขอ้ สองทั้งที่ยงั มีความเห็นขัดแย้ง
กันอยู่
บัญญัติขอ้ นั้นจะสามารถยับยั้งทุกเทศบาลเมืองโคโรลาโดไม่ให้ประกาศใช้กฏหมายสิ ทธิ
มนุษยชนว่าด้วยการปกป้ องคนรักร่ วมเพศ หลังจากที่ Focus on the Family ย้ายเข้ามาได้ไม่นานมีบาง
คนปล่อยข่าวเท็จไปว่ามีพนักงานของ Focus บางคนบีบบังคับเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนให้ไล่ครู ที่เป็ นเกย์
ออก และพยายามกาจัดหนังสื อหลายเล่มออกจากห้องสมุดโรงเรี ยน
สานักงานใหญ่ของ Focus on the Family ถูกคนบุกเข้าทาลายหลายครั้งในช่วงปลายปี 1992
และต้นปี 1993 มีครั้งหนึ่ งที่มีคนนาเอาชิ้นส่ วนซากสัตว์ไปทิ้งไว้หน้าห้องพนักงานองค์การ และมี
ชาวบ้านบางคนทาให้เจมส์ ด๊อบสัน (ปั จจุบนั เป็ นผูจ้ ดั รายการวิทยุคริ สเตียนประจาของเมืองนี้ ) เสี ยใจ
ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ ตรงกันชนหน้ารถของพวกเขาว่า “Focus on Your Own D-Family (ซึ่งเป็ นการ
นาเอาชื่ อองค์การมาเพิ่มคาด่าลงไป)”
ผูร้ ับใช้คณะเมโธดิสท์ในท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งชื่อ ฮาร์ วี่ มาร์ ทซ์ พูดความในใจในทัศนะของผูน้ า
คริ สตจักรสายตรงที่เป็ นคนกลุ่มน้อยไว้ในวารสารโคโลราโด สปริ งส์กาแซทท์ เทเลกราฟท์วา่ ค่านิยม
ของสิ่ งที่เรี ยกว่าลัทธิ ทางศาสนา “ก็คือความเสื่ อมที่สุดของศาสนา มันคือการตัดสิ นการถือว่าตัวเองถูก
การมีจิตใจคับแคบ การกดขี่ การแบ่งแยก และการติดกับกฏระเบียบข้อบังคับมากเกินไป”
แต่เท็ด แฮกการ์ ด มองการตีสอนที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นสิ่ งที่บอกว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังทาให้
คนเหล่านั้นเห็นความผิดบาปของตัวเอง
“มีหลายคนเขียนจดหมายไปหาบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์
ท้องถิ่นว่า พวกเรารู ้สึกว่าถูกกดดันให้ตอ้ งรับความรอด” แฮกการ์ ดกล่าวด้วยรอยยิม้ “นัน่ เป็ นสิ่ งที่ดี ผม
ต้องการให้การตกนรกเป็ นเรื่ องยากลาบากสาหรับชาวโคโลราโด สปริ งส์ ”
อย่างไรก็ตาม แฮกการ์ ดเป็ นคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยว วิถีทางที่จะทาให้เมืองนี้ เป็ นเมืองของพระ
คริ สตธรรมคือต้องสร้างแนวร่ วม รวบรวมทรัพยากรของคริ สตจักรอีแวนเจลิคลั ทั้งหมด “คริ สตจักร
ของผมจะไม่ดึงดูดให้ทุกคนมาที่นี่” เขาอธิ บายว่า “คริ สตจักรในพระคัมภีร์สามารถไปถึงคนที่พวกเรา
ไปไม่ถึง ผมต้องการให้ศิษยาภิบาลที่นี่เน้นที่การรับใช้เมืองทั้งเมืองโดยผ่านคณะนิกายต่าง ๆ ทุกคณะ
นิกาย แทนที่จะเน้นแต่คริ สตจักรของตัวเอง”
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เพื่อส่ งเสริ มแนวความคิดนั้นแฮกการ์ ดได้พฒั นายุทธวิธีที่เขาเรี ยกว่า “แบบฉบับของโคโลราโด
สปริ งส์” โดยมีแนวคิดที่เขาหวังให้คริ สตจักรในเมืองอื่น ๆ นาไปใช้ วิธีน้ ีถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุน้ การ
ประกาศทัว่ ทั้งเมือง ซึ่ งประกอบด้วยจุดสาคัญ 5 จุด
คริ สตเตียนต้องตัดสิ นใจที่จะเน้นที่พระคาของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ แทนที่จะอ้างถึงลัทธิที่สอง
อื่นใด
ศิษยาภิบาลควรส่ งเสริ มงานรับใช้ของพระเยซูคริ สต์ แทนที่จะเป็ นงานของคริ สตจักร แทนที่จะ
เป็ นงานของคริ สตจักรท้องถิ่นนั้น ๆ เอง
ผูเ้ ชื่อควรอธิษฐานเผื่อการขยายราชอาณาจักรของพระเจ้าในเมืองของตัวเอง แทนที่จะอธิษฐาน
เผือ่ งานออกไปประกาศของคริ สตจักรของตัวเองเท่านั้น
คริ สตจักรต้องเรี ยนรู ้ที่จะยอมรับข้อแตกต่างของผูอ้ ื่น
โดยเฉพาะลักษณะรู ปแบบในการ
นมัสการ และการตีความพระคัมภีร์ที่เหมาะสมของแต่ละคณะ
ผูเ้ ชื่อควรพูดและกระทาในสิ่ งที่สนับสนุนคริ สตจักรอื่น ๆ ด้วย
แฮกการ์ ดหวังให้แนวความคิดนี้เปลี่ยนแปลงชุมชนของเขา
“เรากาลังกาจัดความอิจฉา
หยุมหยิมของเราออกไป และเรี ยนรู้ที่จะให้เกียรตินบั ถือซึ่ งกันและกัน เรานับถือคณะเพรสไบทีเรี ยนที่
เป็ นเพรสไบทีเรี ยน เรานับถือคณะแบ๊บติสต์ที่เป็ นแบ๊บติสต์ และศิษยาภิบาลก็ยนื เคียงข้างกัน ผมรู ้วา่ ถ้า
หากผมประสบอุบตั ิเหตุในวันพรุ่ งนี้ ศิษยาภิบาลคณะเพรสไบทีเรี ยนจะมาเทศนาแทนผมในวันอาทิตย์
ถัดไป และที่ประชุมของผมก็จะชอบมากด้วย
แฮกการ์ ดกล่าวว่าปั จจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้แบบฉบับนี้ ได้ผลก็คือ ความถ่อม ซึ่ งเป็ น
คุณสมบัติทางบุคลิกที่เขาแสดงให้เห็นเมื่อเขาพูดถึงวิธีการที่เมืองของเขาได้ถูกเปลี่ยนไปในช่วง 8 ปี ที่
ผ่านมา เขาปฏิเสธเมื่อมีคนบอกว่าเขาหรื อคริ สตจักรชีวิตใหม่ควรได้รับการยกย่องในการขับไล่วญ
ิ ญาณ
ชัว่ ออกไปจากเมืองนี้
แฮกการ์ ดกล่าวเน้นว่า “ผมไม่ได้เป็ นคนทา คริ สตจักรของผมก็ไม่ได้ทา เราต่างเป็ นภาชนะใน
พระหัตถ์ของพระเจ้า และเราได้เก็บเกี่ยวในสิ่ งที่คริ สเตียนท่านอื่น ๆ ได้มาหว่านไว้ในที่น้ ีอย่างเงียบ ๆ
เมื่อหลายปี ก่อน”
แต่แฮกการ์ ดไม่ลงั เลที่จะกล่าวว่า
มันเป็ นพลังของการอธิ ษฐานที่เจาะทะลุมิติมืดของ
โคโลราโด สปริ งส์และแฮกการ์ ดก็ยนื ยันว่า การอัศจรรย์อนั เดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ
สถานที่
“PIERCING THE DARKNESS” BY J. LEE CHARISMA ฉบับเดือนตุลาคม 1993
ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 8 มกราคม-กุมภาพันธ์ 1994, หน้า 29-34.
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