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เจาะทะลุมิตมิืด 
วธีิการต่อสู้กบัสงครามมดืของศิษยาภิบาล เทด็ แฮกการ์ด 

และสมาชิกคริสตจกัรชีวติใหม่ เพือ่ให้พระเจ้ามสิีทธิอ านาจเหนือ
โคโลราโด สปริงส์ 

เขยีนโดย เจ.ล ีแกรดี ้

แปลโดย ป. กรีติบด ี
เม่ือศิษยาภิบาลหนุ่ม เทด็ แฮกการ์ด ไดย้า้ยเขา้มาอยูเ่มืองโคโลราโด สปริงส์ในปี 1984 เขาตอ้ง

ตกตะลึงกบัความงามของเมืองอนัเก่าแก่แห่งน้ี แต่ขณะเดียวกนัเขาก็รู้สึกวา่มีความไม่เป็นมิตรแฝงเร้น
อยู ่ยามท่ีเขาช่ืนชมทิวทศัน์ของเทือกเขาร๊อกก้ีท่ีอยูด่า้นตะวนัตกของตวัเมือง เขาก็อดไม่ไดท่ี้จะรู้สึกวา่มี
ความมืดทะมึนปกคลุมไปทัว่เมือง 

เหมือนกบัมีเงามืดจากโลกอีกโลกหน่ึงท่ีทอดมาจากเทือกเขาร๊อกก้ี ความมืดด านั้นก่อตวัมาก
ข้ึนในขณะท่ีครอบครัวแฮกการ์ดเร่ิมวางแผนก่อตั้งคริสตจกัร ไม่นานเท่าไรเจา้ความมืดก็มีดวงตาท าให้
แฮกการ์ดรู้สึกวา่ตวัเองก าลงัถูกจอ้งมองอยู ่

นัน่เร่ิมเม่ือชาวบา้นเล่าเร่ืองของพวกแม่มดใหค้รอบครัวแฮกการ์ดฟัง มีข่าวลือกนัวา่สภาแม่มด
มารวมตวักนัในบริเวณท่ีเป็นป่ารกร้างใกลเ้มืองแมนนิตวั สปริงส์ท่ีอยูติ่ดดา้นตะวนัตกของเมือง
โคโลราโด สปริงส์มีชาวบา้นเล่ากนัวา่มีคนไปท่ีภูเขาแลว้พบแพะถูกตดัหวักบัซากววัท่ีติดอยูก่บัแท่น
บูชาท่ีมียนัตส์ลกัไว ้

ท่ีแยก่วา่นั้น ชาวบา้นซุบซิบกนัวา่ในพิธีกรรมของลทัธิน้ีมีการฆ่าเด็กทารกดว้ย แมเ้จา้หนา้ท่ีจะ
ไม่เคยท าบนัทึกรายงานไวใ้ห้เห็นเลยก็ตาม 

แลนซ์ โคลล ์ เป็นนกัศึกษาพระคมัภีร์เขายา้ยมาท่ีน่ีพร้อมกบัครอบครัวของแฮกการ์ดตอนนั้น
เขาอาย ุ20 ปี เขาเล่าวา่ “ทุกคนกลวัพวกแม่มดแห่งเมืองแมนนิตัว สปริงส์มากธุรกจิบางอย่างในเมืองนีม้ี
สภาแม่มดเป็นเจ้าของด าเนินกจิการอยู่” 
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และในเวลานั้น เทด็ และเกล แฮกการ์ด ไม่รู้เลยวา่มีอะไรเกิดข้ึนในป่าท่ีอยูใ่กล ้ๆ อีกเพียงไม่ก่ี
เดือนต่อมา พวกเขาก็เร่ิมไดร้ายงานจากผูเ้พิ่งรับเช่ือใหม่ ทั้งชายและหญิงท่ีเคยเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
พิธีกรรมของพวกแม่มดและพวกซาตานเหล่าน้ี 

แฮกการ์ดบอกวา่สถานการณ์ในปี 1984 นั้นชวนสยองมาก โดยเฉพาะกบัศิษยาภิบาลใหม่ท่ี
เตรียมจะจดัระบบใหก้บัคริสตจกัรหน่ึง ท่านเล่าวา่มีคนเคยบอกท่านวา่ “คริสตจกัรโคโลราโด สปริงส์ 
เป็น “สุสาน” ของเหล่าศิษยาภิบาล” 

แฮกการ์ดรวบรวมคริสเตียนได ้ 25 คน ใหม้าท่ีบา้นของเขาเพื่อเปิดประชุมคร้ังแรกของ
คริสตจกัรชีวติใหม่ แต่ก่อนหนา้นั้นเพียงไม่ก่ีวนัก็มีผูท่ี้อา้งวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลทัธิออกมาก่อกวนโดย
การรณรงครั์งควานก่อความวุน่วาย มีช่วงหน่ึงในขณะท่ีพวกเขาประชุมอธิษฐานกนัอยูค่นในพวก
ซาตานส่งเสียงร้องครวญครางคลา้ยแมวจากนอกบา้นของแฮกการ์ด มนัไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีผูท่ี้ยอมรับวา่
เป็นพวกแม่มด จะพยายามขดัขวางงานของคริสตจกัรโดยการสาปแช่งหรือการใชเ้วทมนตร์ 

“พวกมนัรู้ข่าวของพวกเราไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก” แฮกการ์ดหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตเขา
สังเกตวา่ตวัเขาเองจะไม่เคยประกาศนดัวนัประชุมล่วงหนา้หลายวนั “มีการตอบสนองทางวญิญาณ
อยา่งฉบัพลนั นัน่ท าให้ผมรู้วา่มนัเป็นเร่ืองเหนือธรรมชาติ คนพวกน้ีโกรธเพราะพวกเราเป็นเหมือน
อะไรท่ีคุกคามส่ิงท่ีพวกเขาปฏิบติักนัอยู”่ 

ต่อมาแฮกการ์ดก็เร่ิมไดรั้บการข่มขู่จากบุคคลนิรนาม ซ่ึงมีมากจนบ่อยคร้ังท่ีเขาและภรรยาตอ้ง
ยกหูโทรศพัทอ์อก คนท่ีโทรศพัทเ์ขา้มามกับอกวา่พวกมนัก าลงัวางแผนจะฆ่าเขา แฮกการ์ดเล่าวา่ 
“ในช่วงปีนั้น ผมและภรรยาไดเ้รียนรู้วธีิอธิษฐานก่อนนอนดว้ยกนั เราไดเ้รียนรู้วา่การอธิษฐานเป็น
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีท่ีสุด” 

แฮกการ์ดตระหนกัรู้ถึงอ านาจท่ีคอยปกป้องท่ีมาจากพระเจา้เป็นอยา่งดี นัน่เป็นเหตุท่ีท าใหเ้ขา
รอดตายจากหญิงผูห้น่ึงท่ีเขา้มาชวนเขาคุยแลว้จู่ ๆ หล่อนก็ชกัมีดออกมาจากกระเป๋าแลว้พยายามจว้ง
แทงเขา แฮกการ์ดเล่าวา่ “หล่อนบอกวา่ตวัเองเป็นคริสเตียน แต่ดูเหมือนหล่อนจะรู้สึกเป็นเดือดเป็น
ร้อนท่ีคริสตจกัรของเราเติบโตข้ึน” 

อีกกรณีหน่ึงคือเม่ือแฮกการ์ด กบัโคลส์ก าลงัอธิษฐานกบัหญิงคนหน่ึงท่ีบอกวา่ตวัเองเคยอยูใ่น
ลทัธินั้นมาก่อน ทนัทีท่ีแฮกการ์ดกล่าวออกนามพระเยซู หญิงคนนั้นก็เร่ิมเกร้ียวกราด ฉุนเฉียว โคลส์
บอกวา่ “หล่อนดูเป็นคนน่ารัก อ่อนหวาน” แต่เม่ือเทด็กล่าวถึงวญิญาณชัว่ สีหนา้หล่อนก็เร่ิมบิดเบ้ียว 
หล่อนลุกพรวดพราดจากเกา้อ้ีตรงเขา้ขย  ้าคอของเท็ด” 
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ในแดนศัตรู 

มีการฆ่าข่มขู่ถึงหกราย ท าใหแ้ฮกการ์ดตระหนกัวา่ พวกมารตอ้งการอา้งสิทธิเหนือเมือง
โคโลราโด สปริงส์ก าลงัชัว่ร้ายน้ีไม่ตอ้งการใหมี้คริสตจกัรคาริสเมติกเพิ่มอีกแมส้ักหน่ึงเดียวในชุมชน
แห่งน้ี แต่ศิษยาภิบาลหนุ่มผูน้ี้กลา้เผชิญกบัความกลวัและตดัสินใจแน่วแน่วา่ เขาควรจะเผชิญหนา้กบั
ศตัรูทางวิญญาณโดยไม่หวาดกลวัใด ๆ เม่ือแฮกการ์ดยา้ยมาเขาอาย ุ 28 ปีเท่านั้น ประสบการณ์จากชั้น
เรียนท่ีมหาวทิยาลยัออรัลโรเบิร์ต ไม่ไดใ้หค้  าแนะน าไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงวา่ควรจะจดัการอยา่งไรกบั
พวกแม่มด แต่แฮกการ์ดรู้จกัวธีิการอธิษฐาน 

สมาชิกของคริสตจกัรชีวติใหม่เร่ิมประชุมอธิษฐานกนัทุกวนัในเวลาบ่ายท่ีบา้นของแฮกการ์ด
เขาเล่าวา่ “เรารู้สึกวา่พระเจา้ระดมพลใหพ้วกเราเป็นทหารฝ่ายวญิญาณ เรารู้สึกฮึกเหิมไม่หว ัน่ไหวแลว้
ในท่ีสุดเราก็รู้วา่พวกกลุ่มซาตานประชุมกนัท่ีไหน แลว้เราก็เร่ิมอธิษฐานเผื่อสถานท่ีเหล่านั้นและขอ
โดยพระนามพระเยซูใหท้  าลายอ านาจซาตานนั้น” 

ไม่นานนกัรบดว้ยการอธิษฐานของฝ่ายแฮกการ์ดก็สะพดัไปทัว่เมือง พวกเขาอธิษฐานเผื่อ
เฉพาะเจาะจงแต่ละบา้นในถนนทุกสายท่ีเป็นเพื่อนบา้นใกลเ้คียง มีบางวนัทีมอธิษฐานไดอ้ธิษฐานถึง 
100 กวา่บา้นภายในหน่ึงวนั และพวกเขาไดน้ าข่าวประเสริฐไปแจกจ่ายใหแ้ต่ละครัวเรือน” 

ต่อมาคริสตจกัรอ่ืน ๆ ในเมืองก็เร่ิมเขา้ร่วมท าส่ิงท่ีเหมือนกบัยทุธศาสตร์สงครามในแดนศตัรู 
ผูอ้ธิษฐานเผื่อบางคน “เดินอธิษฐาน” รอบเมืองเพื่อหาแนวร่วมในพระเจา้ มีกลุ่มอธิษฐานมารวมตวักนั
หนา้หา้งร้านท่ีสงสัยวา่จะเป็นของพวกแม่มด พวกเขาขอใหพ้ระเจา้ไถ่เจา้ของร้านนั้นใหไ้ดรั้บความ
รอด” 

มีบางคร้ังท่ีวธีิของผูอ้ธิษฐานเผือ่ฝ่ายแฮกการ์ดไม่เป็นไปตามหลกัขอ้เช่ือ พวกเขาแบ่งสมุด
โทรศพัทข์องโคโลราโด สปริงส์ออกเป็นส่วน ๆ แลว้อธิษฐานเผื่อทุกรายช่ือท่ีอยูใ่นนั้น มีหลายคร้ังท่ี
เม่ือสมาชิกคริสตจกัรรู้วา่มีท่ีทางท่ีไหนท่ีก าลงัจะขาย พวกเขาจะเทน ้ามนัเจิมบนท่ีดินนั้นเพื่อเป็น
เคร่ืองหมายวา่อสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้พวกเขาก็อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้
เป็นผูเ้ลือกผูท่ี้จะมาซ้ือท่ีดินนั้น 

แฮกการ์ดยอมรับวา่ “บ่อยคร้ังท่ีพวกเราไปตามตึกต่าง ๆ แลว้เรียกร้องให้เป็นสิทธิของพระ
คริสต ์ เราเพียงรู้สึกวา่เราตอ้งการไดอ้าณาจกัรนั้นเพื่อพระเยซู แต่มนัเป็นความอวดดีท่ีจะไปยดึเอาโน่น
เอาน่ีใหพ้วกเราเอง” 

แฮกการ์ดเล่าวา่ค าอธิษฐานทั้งหมดไดผ้ลอยา่งฉบัพลนัทนัใด หา้งร้านบางแห่งท่ีมีพวกแม่มด
เป็นเจา้ของตอ้งปิดกิจการไป ภรรยาของผูท่ี้ก าลงัจะไดต้  าแหน่งผูน้ าในกลุ่มซาตานไดเ้ขา้มาใน
คริสตจกัรชีวติใหม่และบอกหล่อนไดเ้ห็นพระคริสต ์ จ านวนสมาชิกของแฮกการ์ดเติบโตข้ึนอยา่ง
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สม ่าเสมอ และ 40% ของสมาชิกทั้งหมดเป็นผูเ้ช่ือใหม่ มีหลายคนท่ีเพื่อนบา้นใกลเ้คียงท่ีกลุ่มอธิษฐาน
ของเขาเคยอธิษฐานเผือ่ 

แต่แฮกการ์ดบอกว่า จุดส าเร็จยิง่ใหญ่ทีสุ่ดคือเมื่อคืนอันหนาวคืนหน่ึงของปลายปี 1985 มีกลุ่ม
บุรุษจากคริสตจักรชีวติใหม่ ต่อสู้กบัส่ิงทีพ่วกเขาเรียกว่า “ปีศาจทีค่วบคุมศาสนา” ตลอดคืนโดยไม่
ยอมนอน แฮกการ์ดเช่ือมัน่วา่ การปรากฏของวิญญาณชัว่ท่ีเขารู้สึกในวนัแรกท่ีเขา้มาในเมืองน้ีนั้นได้
ถูกขบัไล่ไปจากหลุมของมนัแลว้ในคืนนั้นเอง 

การอศัจรรย์ทีโ่คโลราโด สปริงส์ 

เมืองโคโลราโด สปริงส์ มีประชากรประมาณ 300,000 คน คงมีนอ้ยคนท่ีอาศยัในเมืองน้ีจะ
คา้นวา่เมืองน้ีไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี คนท่ีไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลงบอกวา่พวกลทัธิทางศาสนาไดย้ดึอ านาจแลว้พวกสิทธิเกยก์ลุ่มหน่ึงช่ือกราวน์ด ์ ซีโร่ ก็เช่ือ
วา่คริสเตียนพยายามควบคุมพื้นท่ีนั้น กลุ่มน้ีจึงตั้งศูนยบ์ญัชาการของพวกเขาเองในเมืองเพื่อเตือน
ประชาชนถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของคริสเตียน 

แต่คริสตจกัรอีแวนเจลิคลัในโคโลราโด สปริงส์ซ่ึงแน่นอนมีสมาชิกเป็นคนทอ้งถ่ินท่ีเติบโต
ท่ีน่ีบอกวา่ “การท่ีเมืองมีบรรยากาศทางจริยธรรมเปล่ียนแปลงไป ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความฝักใฝ่ทาง
การเมืองหรือการต่อตา้นรักร่วมเพศ แต่มนัเป็นเร่ืองของจิตวญิญาณมากกวา่” 

แฮกการ์ดบอกวา่ “ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ในเมืองนีเ้หมือนกลางวนักบักลางคืน ในช่วงแปดปีที่
ผ่านมาอตัราอาชญากรรม การหย่าร้าง และการฆ่าตัวตายลดลง และอตัราบา้นท่ีหลุดจ านองก็ลดลง แม้
โคโลราโด สปริงส์ยงัคงเป็นสถานท่ีดึงดูดพวกลทัธินิว เอจท่ีเร่ขายหนงัสือและเคร่ืองตกแต่งบูชา แต่
แฮกการ์ดบอกวา่จ านวนสมาชิกกลุ่มซาตานไดล้ดลง เขาบอกวา่ “เราไม่ไดย้นิข่าวของพวกซาตานมาก
อยา่งท่ีเคยอีก” 

แต่การเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดในเมือง อยา่งนอ้ยท่ีสุดตามความเห็นของแฮกการ์ดคือ ไดเ้ห็น
คริสตจกัรต่างคณะมาร่วมกนัแบ่งปันพระกิตติคุณในชุมชนนั้น แฮกการ์ด อธิบายวา่ “เราตระหนกัวา่ 
คริสตจกัรขนาดยกัษค์ริสตจกัรเดียวไม่สามารถเปล่ียนแปลงเมืองทั้งเมืองได ้ แต่เม่ือมีคริสตจกัรหลาย
ร้อยคริสตจกัรท างานร่วมกนั มีจุดหมายเดียวกนั เราจะไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในสังคมนั้น” 

แมปั้จจุบนัแฮกการ์ดจะมีอายุ 37 ปีแลว้ก็ตามแต่เขาก็ไดป้ระกาศตวัเป็นคาริสเมติกอยา่งไม่อาย 
เราไดรั้บความนบัถือจาก คริสตจกัรเมโธดิสท ์ คริสตจกัรแบบ๊ติสต ์ และคริสตจกัรนาซารีนใน
โคโลราโด สปริงส์ และเขาเป็นหวัหนา้คณะผูรั้บใชท้อ้งถ่ินของสมาพนัอีแวนเจลิคลัแห่งชาติถึง 3 ปี 
คริสตจกัรของเขามีสมาชิกมากกวา่ 4,500 คน และมีผูม้าร่วมประชุมวนัอาทิตยม์ากท่ีสุดในโคโลราโด
ตอนใต ้
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ในเดือนเมษายน 1993 แฮกการ์ดและผูน้ าคริสตจกัรอ่ืน ๆ รวมถึงบิชอบคาทอลิก และรับบี
ประจ าทอ้งถ่ิน ไดห้นุนใจให้บรรดาศิษยาภิบาลลงนามใน “พนัธสัญญาแห่งความนบัถือซ่ึงกนัและกนั” 
ซ่ึงเป็นสัญญาวา่พวกเขาจะไม่พดูใหร้้ายแก่กนัเน่ืองจากความแตกต่างทางศาสนานั้น ๆ แฮกการ์ดกล่าว
เพิ่มเติมวา่ “ในโคโลราโด สปริงส ์์จะไม่มีคริสตจักรแห่งไหนติดประกาศว่า “เราเป็นคริสตจักรทีเ่ป็น
มิตรทีสุ่ด” หรือ “เรามีรวีวารศึกษาดีทีสุ่ดในเมืองนี้” เราไม่แข่งขันซ่ึงกนัและกนัเราต่างต้องการเห็น
คริสตจักรทุกคริสตจักรซ่ึงล้วนเป็นผู้ให้ชีวติเติบโตและประสบความส าเร็จ” 

ศิษยาภิบาลหลายสิบท่านในเมืองจะมาพบกนัเดือนละคร้ังเพื่อสามคัคีธรรมกนั เป็นการรวมตวั
กนัท่ีแฮกการ์ดบอกวา่เป็นการ “ปิดกั้นโอกาสท่ีพวกเราจะแบ่งพรรคแบ่งพวกกนั” 

บรรยากาศแห่งเอกภาพและจิตวญิญาณใหม่น้ีเองท่ีท าให้โคโลราโด สปริงส์เป็นสถานท่ีดึงดูด
องคก์ารคริสเตียนต่าง ๆ มากมายท่ีก าลงัพิจารณาท่ีตั้งใหม่ในปลายทศวรรษท่ี 1980 ในเวลาเดียวกนัข่าว
เร่ืองการฟ้ืนฟูของคริสตจกัรต่าง ๆ ในเมืองน้ีก็กระจายไปในหมู่ชาวอีแวนเจลิคลัอเมริกา สภาพฒันา
เศรษฐกิจของโคโรลาโด สปริงส์ก็ไดเ้ร่ิมรณรงคเ์พื่อสร้างงานและขอบเขตธุรกิจใหม่ข้ึน 

โดยส่วนใหญ่แลว้ ผูว้า่การรัฐพอใจในความคิดท่ีจะใหอ้งคก์ารคริสเตียนมาตั้งในเมืองโคโรลา
โด สปริงส์เพราะกลุ่มเหล่าน้ีมาสร้างงานบริการ แต่ไม่สร้างมลพิษท าลายส่ิงแวดลอ้ม ในปี 1988 
องคก์ารอมตธรรมเพื่อชีวติ (The International Bible Society) ไดย้า้ยเขา้มาในเมืองน้ีในปี 1989 คณะ 
คริสเตียนและมิชชนันารี อะไลอนัซ์ (The Christian and Missionary) ก็มาร่วมแลว้องคก์ารอ่ืน ๆ ก็ตาม
เขา้มาในปี 1991 ไดแ้ก่ Every Home For Christ, HCJB World Radio Missionary Fellowship, OC 
International และ Focus on the Family ของเจมส์ ด๊อบสัน ซ่ึงสร้างงานใหก้บัคนมากกวา่ 1,200 คน 

ทุกวนันีม้ีองค์การประกาศมากกว่า 65 องค์การทีต่ั้งอยู่ในเมืองนี ้มีมากจนได้ช่ือว่าเป็น “วาติกนั
ของอเมริกนัอแีวนเจลซึิม” เทด็ แฮกการ์ดยิม้เม่ือหวนร าลึกถึงองคก์ารหลายองคก์ารท่ีไดเ้ร่ิมเขา้มาซ้ือท่ี
ทางในเมือง บางรายไดม้าซ้ือท่ีท่ีสมาชิกของคริสตจกัรชีวติใหม่ได ้ “อา้งถึง” ในค าอธิษฐานเม่ือสามปี
ก่อน 

“เราไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเมืองโคโลราโด สปริงส ์์ดว้ยค าพูดธรรมดา
ได”้ แฮกการ์ดกล่าว “องคก์ารต่าง ๆ ไม่ไดม้าท่ีน่ีเพราะเหตุผลทางการเมือง หรือเพียงเพราะค่าครองชีพ
ท่ีน่ีต ่า พวกเขามาเพราะพวกเขาไดข้่าวการฟ้ืนฟูใหม่ของคริสตจกัรทั้งหลายในเมืองน้ี” 

คิด อีสทแ์มน ผูอ้  านวยการของ Every Home for Christ (EHFC) เห็นดว้ยกบัความเห็นของแฮก
การ์ด แมว้า่เศรษฐกิจเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจยา้ย EHFC จากเซา้เทอร์น แคลิฟอร์เนีย มายงั
โคโลราโด แต่เขาบอกวา่สาเหตุท่ีเมืองโคโลราโด สปริงส์ น่าสนใจก็เพราะพวกเขารู้วา่คริสเตียนใน
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บริเวณน้ีได ้ “อธิษฐานท ายทุธศาสตร์สงคราม” นัน่ท าใหเ้มืองน้ีดึงดูดใจอีสทแ์มนเพราะในอนาคตเขา
ตอ้งการจะตั้งศูนยก์ลางการอธิษฐาน 24 ชัว่โมง โดยไม่แบ่งแยกคณะนิกายข้ึน 

เมอืงแบบอย่าง 

แน่นอนถา้จะมีองคก์ารคริสเตียนไหลบ่าเขา้มาสู่โคโลราโด สปริงส์แต่นัน่ก็ไม่ไดท้  าใหปั้ญหา
เด็กนกัเรียนติดยาเสพติดในเมืองน้ีหมดไปไม่ไดท้  าให้อาชญากรรมหมดไป ไม่ไดแ้กปั้ญหาของทุกคน
ใหห้มดได ้แต่มนักลบัก่อใหเ้กิดการโตเ้ถียงอยา่งรุนแรงข้ึน 

มีบางคนในมืองกล่าวโทษคณะอีแวนเจลิคลัท่ียอมผา่นบญัญติัขอ้สองทั้งท่ียงัมีความเห็นขดัแยง้
กนัอยู ่ บญัญติัขอ้นั้นจะสามารถยบัย ั้งทุกเทศบาลเมืองโคโรลาโดไม่ใหป้ระกาศใชก้ฏหมายสิทธิ
มนุษยชนวา่ดว้ยการปกป้องคนรักร่วมเพศ หลงัจากท่ี Focus on the Family ยา้ยเขา้มาไดไ้ม่นานมีบาง
คนปล่อยข่าวเทจ็ไปวา่มีพนกังานของ Focus บางคนบีบบงัคบัเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนใหไ้ล่ครูท่ีเป็นเกย์
ออก และพยายามก าจดัหนงัสือหลายเล่มออกจากห้องสมุดโรงเรียน 

ส านกังานใหญ่ของ Focus on the Family ถูกคนบุกเขา้ท าลายหลายคร้ังในช่วงปลายปี 1992 
และตน้ปี 1993 มีคร้ังหน่ึงท่ีมีคนน าเอาช้ินส่วนซากสัตวไ์ปทิ้งไวห้นา้ห้องพนกังานองคก์าร และมี
ชาวบา้นบางคนท าใหเ้จมส์ ด๊อบสัน (ปัจจุบนัเป็นผูจ้ดัรายการวทิยคุริสเตียนประจ าของเมืองน้ี) เสียใจ 
ดว้ยการติดสต๊ิกเกอร์ตรงกนัชนหนา้รถของพวกเขาวา่ “Focus on Your Own D-Family (ซ่ึงเป็นการ
น าเอาช่ือองคก์ารมาเพิ่มค าด่าลงไป)” 

ผูรั้บใชค้ณะเมโธดิสทใ์นทอ้งถ่ินนั้นคนหน่ึงช่ือ ฮาร์วี ่มาร์ทซ์ พดูความในใจในทศันะของผูน้ า
คริสตจกัรสายตรงท่ีเป็นคนกลุ่มนอ้ยไวใ้นวารสารโคโลราโด สปริงส์กาแซทท ์ เทเลกราฟทว์า่ ค่านิยม
ของส่ิงท่ีเรียกวา่ลทัธิทางศาสนา “ก็คือความเส่ือมท่ีสุดของศาสนา มนัคือการตดัสินการถือวา่ตวัเองถูก 
การมีจิตใจคบัแคบ การกดข่ี การแบ่งแยก และการติดกบักฏระเบียบขอ้บงัคบัมากเกินไป” 

แต่เทด็ แฮกการ์ด มองการตีสอนท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีบอกวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัท าให้
คนเหล่านั้นเห็นความผดิบาปของตวัเอง “มีหลายคนเขียนจดหมายไปหาบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ินวา่ พวกเรารู้สึกวา่ถูกกดดนัใหต้อ้งรับความรอด” แฮกการ์ดกล่าวดว้ยรอยยิม้ “นัน่เป็นส่ิงท่ีดี ผม
ตอ้งการใหก้ารตกนรกเป็นเร่ืองยากล าบากส าหรับชาวโคโลราโด สปริงส์” 

อยา่งไรก็ตาม แฮกการ์ดเป็นคนมีจิตใจเด็ดเด่ียว วถีิทางท่ีจะท าใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองของพระ
คริสตธรรมคือตอ้งสร้างแนวร่วม รวบรวมทรัพยากรของคริสตจกัรอีแวนเจลิคลัทั้งหมด “คริสตจกัร
ของผมจะไม่ดึงดูดใหทุ้กคนมาท่ีน่ี” เขาอธิบายวา่ “คริสตจกัรในพระคมัภีร์สามารถไปถึงคนท่ีพวกเรา
ไปไม่ถึง ผมตอ้งการใหศิ้ษยาภิบาลท่ีน่ีเนน้ท่ีการรับใชเ้มืองทั้งเมืองโดยผา่นคณะนิกายต่าง ๆ ทุกคณะ
นิกาย แทนท่ีจะเนน้แต่คริสตจกัรของตวัเอง” 
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เพื่อส่งเสริมแนวความคิดนั้นแฮกการ์ดไดพ้ฒันายทุธวธีิท่ีเขาเรียกวา่ “แบบฉบบัของโคโลราโด 
สปริงส์” โดยมีแนวคิดท่ีเขาหวงัใหค้ริสตจกัรในเมืองอ่ืน ๆ น าไปใช ้ วธีิน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อกระตุน้การ
ประกาศทัว่ทั้งเมือง ซ่ึงประกอบดว้ยจุดส าคญั 5 จุด 

คริสตเตียนตอ้งตดัสินใจท่ีจะเนน้ท่ีพระค าของพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ แทนท่ีจะอา้งถึงลทัธิท่ีสอง
อ่ืนใด 

ศิษยาภิบาลควรส่งเสริมงานรับใชข้องพระเยซูคริสต ์แทนท่ีจะเป็นงานของคริสตจกัร แทนท่ีจะ
เป็นงานของคริสตจกัรทอ้งถ่ินนั้น ๆ เอง 

ผูเ้ช่ือควรอธิษฐานเผื่อการขยายราชอาณาจกัรของพระเจา้ในเมืองของตวัเอง แทนท่ีจะอธิษฐาน
เผือ่งานออกไปประกาศของคริสตจกัรของตวัเองเท่านั้น 

คริสตจกัรตอ้งเรียนรู้ท่ีจะยอมรับขอ้แตกต่างของผูอ่ื้น โดยเฉพาะลกัษณะรูปแบบในการ
นมสัการ และการตีความพระคมัภีร์ท่ีเหมาะสมของแต่ละคณะ 

ผูเ้ช่ือควรพดูและกระท าในส่ิงท่ีสนบัสนุนคริสตจกัรอ่ืน ๆ ดว้ย 
แฮกการ์ดหวงัใหแ้นวความคิดน้ีเปล่ียนแปลงชุมชนของเขา “เราก าลงัก าจดัความอิจฉา

หยมุหยมิของเราออกไป และเรียนรู้ท่ีจะใหเ้กียรตินบัถือซ่ึงกนัและกนั เรานบัถือคณะเพรสไบทีเรียนท่ี
เป็นเพรสไบทีเรียน เรานบัถือคณะแบบ๊ติสตท่ี์เป็นแบบ๊ติสต ์และศิษยาภิบาลก็ยนืเคียงขา้งกนั ผมรู้วา่ถา้
หากผมประสบอุบติัเหตุในวนัพรุ่งน้ี ศิษยาภิบาลคณะเพรสไบทีเรียนจะมาเทศนาแทนผมในวนัอาทิตย์
ถดัไป และท่ีประชุมของผมก็จะชอบมากดว้ย 

แฮกการ์ดกล่าววา่ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหแ้บบฉบบัน้ีไดผ้ลก็คือ ความถ่อม ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัทางบุคลิกท่ีเขาแสดงใหเ้ห็นเม่ือเขาพดูถึงวธีิการท่ีเมืองของเขาไดถู้กเปล่ียนไปในช่วง 8 ปีท่ี
ผา่นมา เขาปฏิเสธเม่ือมีคนบอกวา่เขาหรือคริสตจกัรชีวิตใหม่ควรไดรั้บการยกยอ่งในการขบัไล่วญิญาณ
ชัว่ออกไปจากเมืองน้ี 

แฮกการ์ดกล่าวเนน้วา่ “ผมไม่ไดเ้ป็นคนท า คริสตจกัรของผมก็ไม่ไดท้  า เราต่างเป็นภาชนะใน
พระหตัถข์องพระเจา้ และเราไดเ้ก็บเก่ียวในส่ิงท่ีคริสเตียนท่านอ่ืน ๆ ไดม้าหวา่นไวใ้นท่ีน้ีอยา่งเงียบ ๆ 
เม่ือหลายปีก่อน” 

แต่แฮกการ์ดไม่ลงัเลท่ีจะกล่าววา่ มนัเป็นพลงัของการอธิษฐานท่ีเจาะทะลุมิติมืดของ
โคโลราโด สปริงส์และแฮกการ์ดก็ยนืยนัวา่ การอศัจรรยอ์นัเดียวกนัน้ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุก ๆ 
สถานท่ี 

“PIERCING THE DARKNESS” BY J. LEE CHARISMA ฉบบัเดือนตุลาคม 1993 
 
ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 8 มกราคม-กมุภาพนัธ์ 1994, หนา้ 29-34. 


