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ค้ นพบหุบเขาลึกลับ
เรื่ องที่ท่านกาลังอ่านนี้
เป็ นเรื่ องจริ งกล่าวถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นหวาดเสี ยวของคณะ
มิชชันนารี ซึ่ งเดินทางเข้าไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ ท่ามกลางชาวป่ าที่ดุร้ายทารุ ณ ใน
หุ บเขามนุษย์กินคน ในเกาะนิวกินี
หุ บเขามนุษย์กินคนนี้ ได้คน้ พบในปี ค.ศ. 1938 แต่เนื่ องจากการเดินทางเข้าสู่ หุบเขานี้ลาบาก
มาก ประกอบกับการเดินสงครามโลกครั้งที่สอง จึงไม่มีใครเอาใจใส่ ต่อหุ บเขานี้เท่าใดนัก จนกระทัง่ ปี
ค.ศ. 1945 เครื่ องบินของทหารอเมริ กนั ลาหนึ่งประสบอุบตั ิเหตุ ตกลงไปในบริ เวณใกล้หุบเขามนุษย์กิน
คน (ดูแผนที่หน้า 2) เรื่ องอันน่าตื่นเต้นต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น และทาให้หุบเขามนุษย์กินคน กลับคืนมาสู่
ความทรงจาของโลกอีกครั้ง
จากการสารวจอุบตั ิเหตุเครื่ องบินตก ได้พบว่ามีเครื่ องบินลานั้นบรรทุกทหาร 24 คน เสี ยชีวติ
21 คน ส่ วนอีกสามคนรอดชีวติ แต่เข้าใจว่า คงได้รับบาดเจ็บสาหัส และเดินวนเวียนหลงอยูใ่ นป่ า ไม่
สามารถหาทางออกมาได้ กองทัพอากาศของสหรัฐ รี บส่ งเวชภัณฑ์ อาหารและเสื้ อผ้าให้แก่คนทั้งสาม
คนนั้น โดยทางร่ มชูชีพ เพราะบริ เวณนั้นเป็ นป่ ารกชัฏ ไม่สามารถค้นหาและช่วยเหลือโดยทางอื่น ๆ
คณะช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย มีการตัดสิ นใจช่วยผูเ้ คราะห์ร้ายทั้งสามด้วยเครื่ องร่ อน แม้จะต้อง
เสี่ ยงชีวติ และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมาก พวกเขาได้ส่งทหารพลร่ มสามคนลง ในบริ เวณหุ บเขานั้น
ก่อน เพื่อช่วยปฐมพยาบาลผูเ้ จ็บป่ วยทั้งสาม แล้วส่ งพลร่ มอีกสามคนลงไปถากถางทาง สาหรับเครื่ อง
ร่ อนที่จะร่ อนลง งานช่วยเหลือทุกอย่างทาไปอย่างเสี่ ยงภัย และเชื่องช้าที่สุดหน่วยกูภ้ ยั นี้ตอ้ งทางานอยู่
ในหุ บเขาถึง 17 วัน จึงสามารถค้นพบ และสามารถลาเลียงผูบ้ าดเจ็บทั้งสาม โดยทางเครื่ องร่ อน ไปรับ
การรักษาได้เป็ นผลสาเร็ จ
เมื่อหน่วยกูภ้ ยั กลับจากการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ ในหุ บเขามรณะนั้นแล้ว ก็เล่าเรื่ องอันน่า
ตื่นเต้น ให้แก่นกั หนังสื อพิมพ์ที่มาสัมภาษณ์วา่ ได้พบมนุ ษย์สมัยหิ น ซึ่ งยังใช้ธนู หอก ซึ่ งมีความยาว 16
ฟุต และขวานหิ นทาศึก พวกชาวป่ าเหล่านี้ ชอบรบราฆ่าฟันกันในระหว่างเผ่าต่าง ๆ เมื่อมีเรื่ อง
บาดหมางเกิดขึ้นพวกเขาก็ตกลงกัน ด้วยการทาศึก บางครั้งฝ่ ายที่ชนะก็จะกินศัตรู ที่ถูกฆ่าตาย เป็ นการ
ฉลองชัยชนะ
ข่าวการพบมนุษย์กินคนสมัยหิ น ได้แพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ ว และเร้าความสนใจของนักผจญ
ภัยทั้งหลาย เป็ นอันมาก
ในเดือนธันวาคม 1945 ปี เดียวกันนั้นเอง ผูน้ าต่างๆ ของคณะ ซี .เอ็ม.เอ.มิชชัน่ ได้ประชุมกันที่
กรุ ง นิวยอร์ ค เพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับโครงการ การประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษย์กินคนเหล่านั้น
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“สงครามโลกได้ยตุ ิลงแล้ว” ผูน้ าคนหนึ่งพูดขึ้น “เราควรจะเริ่ มงานของเราที่นิวกินีใหม่”
เราจะนาพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริ สต์ได้เผยแพร่ ให้ชาวป่ า เผ่าคาปอกุ โมนิ อุฮนั ดันนิและ
เผ่าดานิ ที่หุบเขามนุษย์กินคนด้วย เพื่อให้พวกเขาได้รู้จกั พระเยซูคริ สต์” ผูน้ าอีกผูห้ นึ่ งกล่าวสนับสนุน
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ถูกล้อมโดยชาวคาปอกุ
ในการประชุมคราวนั้น ผูน้ าคณะ ซี .เอ็ม.เอ.มิชชัน่ ตกลงอนุมตั ิให้ส่งมิชชันนารี เข้าไปในหุ บ
เขามนุษย์กินคน โดยตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องบินลาหนึ่งสาหรับช่วยในงานนี้
ในที่สุด คาทานายของมิชชันนารี อาวุโสคนหนึ่ง ชื่อ อาร์ . เอ. แจฟเฟร ก็เป็ นผลสมจริ งแจฟเฟร
เป็ นมิชชันนารี ที่มีความห่วงใยชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เป็ นพิเศษ ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านก็มี
ความปรารถนา อย่างแรงกล้าที่จะประกาศพระกิตติคุณ แก่ชาวเขาเหล่านี้ จนได้ไปตั้งศูนย์ประกาศขึ้น
ท่ามกลางชาวเขาเผ่าหนึ่งเผ่า คาปอกุ ซึ่ งอยูห่ ่างจากหุ บเขามนุษย์กินคน ประมาณ 230 กิโลเมตร แต่
สงครามโลกได้เกิดขึ้นเสี ยก่อน ทาให้แผนการของท่านไม่อาจสาเร็ จลงได้ แจฟเฟรถูกทหารญี่ปุ่นจับไป
ขังไว้ที่ค่ายกักกัน พร้อมกับมิชชันนารี คนอื่น ๆ กระนั้นก็ตาม ท่านมิได้ทอ้ แท้ใจหรื อผิดหวัง แต่กลับพูด
ด้วยความหวังเต็มเปี่ ยมว่า อีกไม่นานพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์จะต้องแผ่ไปยังหุ บเขา บาเลียม ซึ่ ง
เรี ยกว่า หุบเขามนุษย์กินคน
ปี 1846 ไอนาร์ มิกเคลซัน มิชชันนารี ซ่ ึ งเคยช่วยเหลือในการประกาศให้เผ่าคาปอกุ ได้กลับไป
ที่ศูนย์ประกาศนั้นอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อเริ่ มต้นงานประกาศที่นนั่ ใหม่ เครื่ องบินได้นาเขาลงสู่ ทะเลสาปวิ
สเซล ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากศูนย์ประกาศเดิมเท่าไรนัก มิกเคลซันได้เดินต่อไปโดยทางเท้า พร้อมด้วยลูกหาบ
จนถึงเมืองอีนาโรตาลิสถานที่ต้ งั ศูนย์ประกาศเดิม
เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง มิกเคลซัน ก็พบภาพอันรันทดใจ จากผลการสงคราม บ้านพักที่
มิชชันนารี สร้างไว้ก่อนสงคราม ได้ถูกทหารญี่ปุ่นเผาและทาลายเสี ย จนใช้ประโยชน์อะไรมิได้
“ฉันจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ หลังหนึ่ง” มิกเคลซันปรารถ ด้วยความช่วยเหลือของชาวคาปอ
กุที่ใจดีบางคน เขาก็สร้างกระท่อมไม้ไผ่พออาศัยอยูไ่ ด้ เสร็ จเรี ยบร้อยในเวลาไม่ชา้ แต่ขณะที่ลาเลียง
ข้าวของ ที่นาติดตัวมาเข้าไปไว้ในกระท่อม เขาก็พบว่า วิทยุรับส่ งที่ใช้แบตเตอรี่ ของเขา ชารุ ดเสี ยหาย
ใช้การไม่ได้เสี ยแล้ว นัน่ หมายความว่า เขาจะต้องอยูท่ ี่นนั่ โดยไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกเลย
เป็ นเวลาถึงแปดเดือน แต่เขาก็อยูต่ ่อไป โดยเชื่ อมัน่ ในการคุม้ ครองรักษาของพระเจ้า
ต่อมาไม่นาน คนงานคนหนึ่ งของมิกเคลซัน ซึ่ งไปร่ วมพิธีเลี้ยงเนื้อหมู ของขาวคาปอกุ นาข่าว
มาบอกให้เขาทราบว่า “นายครับ พวกคาปอกุกาลังวางแผนจะฆ่าท่าน”
“ขอบคุณมากที่นาข่าวมาบอก ฉันเห็นนักรบชาวคาปอกุกาลังเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้ว” มิกเคลซัน
กล่าวขอบคุณ และตระหนักถึงมหาภัยซึ่ งกรายเข้ามาทุกขณะ
ชาวคาปอกุเหล่านี้ มีความแค้นเคืองทหารญี่ปุ่น ที่บุกรุ กเข้ามาในดินแดนของพวกเขา พวกเขา
เชื่อว่าพวกมิชชันนารี เป็ นต้น เหตุที่ทหารญี่ปุ่นเหล่านี้บุกรุ กเข้ามา จึงพลอยโกรธเคืองมิชชันนารี เมื่อ
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พวกเขาเห็นมิกเคลซัน จึงหาทางกาจัดทันที มิกเคลซันตระหนักถึงความทรุ ณโหดร้าย ของชาวคาปอกุ
เหล่านี้ดี สมัยญี่ปุ่นยึดครองดินแดนนี้ ชาวเขาเผ่าคาปอกุสามารถฆ่าทหารญี่ปุ่น ที่มีอาวุธครบมือได้ถึง
40 คน
เพียงชัว่ ครู่ ต่อมา นับรบเผ่าคาปอกุก็ลอ้ มบ้านมิกเคลซันไว้ทุกด้าน เขาได้ยนิ ชาวคาปอกุพดู ว้ ย
ความเกรี้ ยวกราดว่า “เราต้องทาโทษคนนี้ให้ได้ ในฐานที่ส่งพวกทหารญี่ปุ่นมาฆ่าพวกเรา เราต้องฆ่า
เขา”
มิกเคลซัน แอบมองดูทางหน้าต่าง เห็นนักรบทุกคนมีหอก ธนู อย่างครบครัน พร้อมที่จะบุกเข้า
มาทาร้ายเขาได้ทุกขณะ เขาคุกเข่าลงอธิ ษฐานทูลขอการคุม้ ครองจากพระเจ้า จนเวลาเย็น ชาวคอปอกุ
เหล่านั้น ก็ยงั มีได้บุกรุ กเข้ามา เขาอธิ ษฐานต่อไปตลอดคืน โดยมิได้หลับนอน
เช้าตรู่ ของวันรุ่ งขึ้น มิกเคลซันมองออกไปทางหน้าต่าง ไม่พบชาวคาปอกุแม้แต่คนเดียว
“ขอบพระคุณพระเจ้า” มิกเคลซันกล่าวอย่างโล่งออก “พวกเขาได้จากไปแล้ว โดยมิได้ทาอันตรายแก่เรา
หรื อทาลายทรัพย์สินเลยแม้แต่นอ้ ย” ไม่มีใครสามารถอธิ บายได้วา่ ทาไมชาวคาปอกุจึงไม่ทาร้ายมิกเคล
ซัน แต่มิกเคลซันเชื่ อว่า เป็ นเพราะพระเจ้าทรงคุม้ ครองเขาไว้ แม้ในเวลาต่อมา ชาวคาปอกุไดหวน
กลับมาอีกแปดครั้ง หมายจะทาลายชีวติ ของเขาเหมือนครั้งแรก แต่พระเจ้าทรงคุม้ ครองชีวติ ของมิกเคล
ซันไว้ทุกครั้ง เพื่อให้เขาสามารถประกาศพระกิตติคุณให้แก่ชาวคาปอกุเหล่านี้
มิกเคลซัน ทาการประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวคาปอกุที่ดุร้ายเหล่านั้น ต่อไปด้วยความกล้าหาญ
จนกระทัง่ สองปี ต่อมา ในค.ศ. 1948 ชาวคาปอกุ 17 คนได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเขา
เมืองอีนาโรตาลิ เป็ นดุจประตูที่ผา่ นเข้าสู่ หุบเขามนุษย์กินคน เมื่อมีชาวคาปอกุรับเชื่ อพระเยซู
คริ สต์มากพอสมควรแล้ว โครงการขั้นต่อไปของคณะมิชชัน ก็คือ ก้าวต่อไปสู่ หุบเขามนุษย์กินคนอัน
เร้นลับ
พวกผูน้ าของคณะ ซี .เอ็ม.เอ. มิชชันได้ประชุมปรึ กษาหารื อกันอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับการส่ ง
มิชชันนารี เข้าสู่ หุบเขามนุษย์กินคน ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์ จัดงบประมาณสาหรับงานอันสาคัญนี้
และใช้เครื่ องบินเป็ นพาหนะขนส่ งและติดต่อ ระหว่างมิชชันนารี ที่จะทางานในหุ บเขาลึกนั้น กับโลก
ภายนอก
คณะมิชชัน ได้นาเรื่ องนี้ ไปปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ ซึ่ งขณะนั้นได้
ปกครองดินแดนนั้น และขออนุ ญาตให้เข้าไปประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษย์กินคนเหล่านี้ ซึ่ งรัฐบาล
เนเธอร์ แลนด์อนุ ญาต ให้พวกเขาเข้าไปให้ แต่เตือนว่าเขาจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของมิชชันนารี
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ที่จะเข้าไปประกาศในหุ บเขาบาเลียม และเขาไม่รู้วา่ ชาวเขาเผ่าดานิ เหล่านี้ จะทาอะไรแก่พวก
มิชชันนารี บา้ ง พวกมิชชันนารี จะต้องรับผิดชอบเองทุกอย่าง
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มุ่งสู่ หุบเขามนุษย์ กนิ คน
วันที่ 20 เมษายน 1954 ลอยด์ แวนสโตน พร้อมกับมิชชันนารี อื่น ๆ และครอบครัวคริ สเตียน
ชาวคาปอกุครอบครัวหนึ่ง ได้เดินทางเข้าไปในหุ บเขามนุ ษย์กินคนโดยทางอากาศ เครื่ องบินต้องบินเข้า
ไปช่องแคบระหว่างภูเขาสู งซึ่ งเป็ นการเสี่ ยงต่ออันตรายมาก นักบินเตือนผูโ้ ดยสารว่า “จงระมัดระวังตัว
ให้ดี เรากาลังผ่านไปในที่ลาบากมา เพราะเป็ นทางเดียวเท่านั้น ที่จะผ่านเข้าไปในหุ บเขานี้ได้”
เครื่ องบินได้บินวนเวียนไปตามหุ บเขานั้น เพื่อจะหาที่ลง ทันใดนั้น ผูโ้ ดยสารก็เห็นสวนครัว
เป็ นพืดยาวเหยียดอยูเ่ บื้องล่าง นักบินกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า “ดูสวนครัวเหล่านั้นซิ คงจะมีชาวเผ่าดา
นิจานวนพัน ๆ อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ” เมื่อบินข้ามไปอีกหน่อยหนึ่ง พวกเขาพบแม่น้ าสายใหญ่ ไหลผ่านสวน
ครัวเล่านั้น นักบินตัดสิ นใจลงบนแม่น้ า จึงพูดกับทุกคนว่า “ให้เราช่วยกันอธิ ษฐานเถอะ ขณะที่
เครื่ องบินลงบนพื้นน้ า เพื่อจะไม่พบท่อนซุ ง หรื อ จระเข้ กีดขวางทางไว้” ไม่กี่นาทีต่อมา เครื่ องบินก็
ค่อยๆ ร่ อนลงสู่ แม่น้ าในหุ บเขานั้น อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความตื่นเต้นยินดีของคณะมิชชันนารี และ
ผูต้ ิดตามทุกคน
พวกเขาใช้แพยางลาเลียงคนและสัมภาระขึ้นฝั่งด้านหนึ่ง ซึ่ งเป็ นฝั่งตรงกันข้ามกับถิ่นฐานของ
มนุษย์กินคนเผาดุร้ายที่สุด ชาวคาปอกุที่มิชชันนารี นามา ได้ช่วยแบกข้าวของสัมภาระขึ้นไปยังที่ราบ
ซึ่ งพอจะใช้เป็ นที่ปลูกกระท่อมอยูอ่ าศัยได้ พวกมิชชันนารี ยดึ ริ มฝั่งนั้น เป็ นที่พานัก และเริ่ มติดต่อกับ
ชาวป่ าในแถบนั้น
วันหนึ่งมิกเคลซันพร้อมด้วยชาวคาปอกุสองสามคน
พายเรื อขึ้นไปตามร่ องน้ าเพื่อสารวจ
สถานที่ พวกเขาผ่านหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง จึงขึ้นฝั่งไปทักทายกับชาวบ้านเหล่านั้น ชาวเขาพวกนี้เคยติดต่อ
กับพวกคาปอกุ และได้ยนิ ถึงกิติศพั ท์แห่งความอัศจรรย์ของยารักษาโรค ที่พวกผิวขาวนามาแจกให้พวก
เขา จึงมีใจอยากเป็ นมิตรกับพวกมิชชันนารี ชาวป่ าเผ่าดานิคนหนึ่งวิง่ มากกอดมิกเคลซัน ไว้แล้วกล่าว
อย่างดีใจว่า “เราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดี” มิกเคลซันรู ้สึกอึดอัดใจไม่นอ้ ย เมื่อเขาเหลือบไปที่เชิง
เขา เห็นชาวดานิอีกจานวนมาก วิง่ กรู กนั ลงมาทักทายพวกเขา แม้จะต้องทนต่อกลิ่นเหม็นสาปของชาว
ป่ า ที่ตอ้ นรับเขาด้วยการกอดก็ตาม แต่มิคเคลซันก็ดีใจและขอบพระคุณพระเจ้า ที่ชาวดานิเหล่านี้ มิได้
แสดงตัวเป็ นศัตรู ต่อเขา
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ถูกฉุดโดยชาวดานิ
สองสามอาทิตย์ต่อมา ได้มีชาวเขาเผ่าดานิกลุ่มหนึ่งมาขออยูก่ บั มิชชันนารี โดยหวังว่าจะได้รับ
ยารักษาโรค และของแจกฟรี ต่างๆ พวกมิชชันนารี รับไว้เพียงสองคนเท่านั้น เพื่อจะได้อาศัยเล่าเรี ยน
ภาษาของคนป่ าพวกนี้ แต่ชาวดานิคนอื่น ๆ อยากจะอยูด่ ว้ ย ลอยแวนสโตนอดรนทนไม่ได้ จึงไล่ตะเพิด
พวกเขา “เรารับเพียงสองคนนี้เท่านั้น” เขาตะโกนอย่างหัวเสี ย “พวกคุณทั้งหมดจงกลับไปเสี ยเถิด” แล้ว
วิง่ ไล่พวกเขาให้เข้าไปในป่ า
เมื่อ ลอยด์ แวนสโตน ตามไล่พวกเขาขึ้นไปบนภูเขา ชาวดานิเหล่านั้นก็หนั กลับมาเผชิญหน้า
กับลอยด์ และล้อมรอบไว้ทุกด้าน ลอย์แวนสโตนรู ้สึกตกใจเป็ นที่สุด ที่ตกอยูใ่ นวงล้อมโดยไม่รู้สึกตัว
“อ๊ะ แย่แล้วซิ เรา” เขาราพึง แล้วทรุ ดตัวลงบนพื้นอย่างไม่มีทางสู ้
ชาวดานิคนหนึ่ง บุย้ ใบให้ลอยด์ลุกขึ้นและตามพวกเขาไป ขณะนั้นตะวันลับฟ้ าแล้ว ลอยด์ไม่รู้
ว่า ชาวดานิ จะพาเขาไปไหน เพื่ออะไร เขาเดินทางไปพลาง อธิ ษฐานไปพลางเมื่อข้ามหุ บผาแห่งหนึ่ง
พวกเขาก็พาลอยด์เดินลัดเลาะไปตามทางแคบ ๆ สู่ ที่พกั ของพวกเขาและไปยังกระท่อมหลังหนึ่ง ให้อยู่
รวมกับชาวดานิ อีกสองสามคน แล้วต่างกระจัดกระจายไปพักผ่อน ปล่อยให้ลอยด์นงั่ กลัดกลุม้ อยูใ่ น
กระท่อมหลังนั้น โดยไม่รู้วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ตนในวินาทีขา้ งหน้า ลอยด์ใช้เวลาอธิ ษฐานต่อพระเจ้า
ตลอดคืนนั้น ชาวดานิไม่ได้ทาอันตรายต่อเขาเลย จนกระทัง่ วันรุ่ งขึ้น ชาวดานิจึงปล่อยให้เขากลับไปที่
พักได้ ลอยด์มีความรู ้สึกเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ เขารี บจากที่นนั่ กลับมาสู่ ที่พกั ทันที ด้วยความ
ขอบพระคุณ สรรเสริ ญพระเจ้า ที่ได้คุม้ ครองชีวติ ของเขาไว้
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ชาวเผ่ าดานิบ้าเลือด
อีกไม่นานต่อมา ลอยด์และมิชชันนารี อีกสองคน ลงเรื อล่องไปทางเหนื อของแม่น้ าอีกครั้งหนึ่ ง
พวกเขาเลียบฝั่งแม่น้ า ตัดเข้าไปทางลาธารแคบ ๆ ไปสู่ ถิ่นที่มีชาวเขาดุร้ายอาศัยอยูจ่ นกระทัง่ มาถึง
หมู่บา้ นแห่งหนึ่ง พวกเขาเห็นชาวดานิหลายคนเดินเพ่นพ่านอยูท่ ี่ริมฝั่ง ลอยด์และเพื่อน ๆ จึงขึ้นไป
ทักทายชาวดานิเหล่านั้นด้วยไมตรี จิต เมื่อชาวเขาเหล่านั้นเห็นพวกมิชชันนารี ข้ ึนมาหาพวกเขา ก็พากัน
แตกตื่นวิง่ หนีพากันไปหลบซ่อนอยูห่ ลังพุม่ ไม้ แอบดูวา่ พวกมิชชันนารี จะทาอะไรบ้างในที่สุด ชาวดา
นิผมู ้ ีใจกล้าคนหนึ่ง ก็ออกมาหาคณะมิชชันนารี ยืนมือให้คณะมิชชันนารี จบั
ลอยด์และคณะรู ้วา่ พวกเขาสามารถผูกมิตรกับชาวดานิเหล่านี้ โดยอาศัยยารักษาโรคได้จึงหยิบ
เข็มฉี ดยาออกมา ฉี ดยาให้แก่ผทู ้ ี่เป็ นโรคผิวหนังเรื้ อรัง ชาวดานิเหล่านี้เคยได้ยนิ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของยา
ที่มิชชันนารี ได้นาไปรักษาชาวเผาเผ่าอื่น ๆ มาก่อน จึงรับการรักษาด้วยความยินดี เมื่อชาวดานิ เหล่านี้
รู ้สึกว่า คณะมิชชันนารี ไม่เป็ นภัยต่อพวกเขา จึงทยอยกันออกจากที่ซ่อน มารับการฉี ดยาจากพวก
มิชชันนารี “ขอบพระคุณพระเจ้า” มิชชันนารี คนหนึ่งเอ่ยขึ้น ยาช่วยให้เราผูกมิตรกับเขาได้ บรรยากาศ
ขณะนั้นดูจะเต็มไปด้วยมิตรภาพมากขึ้นทุกวัน
แต่ทนั ใดนั้น หัวหน้าเผ่าหน้าตาดุร้าย มือถือหอกแหลมคม วิง่ มาจากทางด้านหนึ่ง ส่ งเสี ยง
ตะโกนอย่างน่ากลัว และชี้หอกมายังมิชชันนารี คณะมิชชันนารี พยายามที่จะให้เขาสงบเสี ยงลงแต่ไร้ผล
ชาวดานิอีกคนหนึ่งวิง่ เข้าไปในกระท่อมหยิบหอกออกมา ยืนสมทบกับหัวหน้าเผ่า บัดนั้นเองความ
โกลาหลอลหม่านก็เกิดขึ้นทั้งหมู่บา้ นของชาวดานิ ทุกคนวิง่ เข้าไปในกระท่อมหยิบออกมา พร้อมกับ
ตะโกนว่า “ฆ่ามัน”
ลอยด์และคณะรู ้วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้น จึงหยิบปื นยืนขึ้นยิงสู่ ทอ้ งฟ้ าสองสามนัด ยังผลให้ชาวดานิ
หยุดชะงักครู่ หนึ่งด้วยความงุนงง พวกเขาถือโอกาสนั้นวิง่ ตรงไปที่เรื อยนต์ เพื่อหลบหนีการปะทะอย่าง
บ้าเลือดของชาวดานิ เหล่านี้ แต่ชาวป่ าเหล่านั้นพุง่ ออก และยิงธนูไล่หลังมาราวกับห่าฝน เฉี ยดร่ างของ
พวกเขาอย่างหวาดเสี ยว ลูกธนูดอกหนึ่งพุง่ มาปั กที่หวั เข่าของลอยด์อย่างจัง แม้จะเจ็บปวดเพียงใด ก็ไม่
อาจสนใจกับความเจ็บปวดนั้น เพราะต้องวิง่ ไปถึงเรื อยนต์ให้ได้ ซึ่ งขณะนั้นผูท้ ี่ไปถึงก่อนได้ติดเครื่ อง
รอรับอยูแ่ ล้ว พวกเขาแล่นเรื อออกจากฝั่ง หนีพวกดานิผกู ้ ระหายเลือดได้อย่างหวุดหวิด แม้จะแล่นเรื อ
ออกสู่ กลางลาน้ าแล้วก็ตาม พวกเขายังคงมีใจเต้นระทึกด้วยความกลัว
“พวกเขาจะลอบยิงเราด้วยธนูไหมหนอ” มิชชันนารี คนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความเป็ นห่ วง
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“ในสภาพแบบนี้ พวกเขาสามารถฆ่าเราได้อย่างง่ายดาย” อีกคนหนึ่งออกความเห็น คณะ
มิชชันนารี ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีก มีแต่ภาวนาทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยคุม้ ครอง จนกระทัง่ พวกเขาพ้น
เขตลาธารเข้าสู่ แม่น้ าใหญ่ เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงแล่นอย่างสบายกลับสู่ ที่พกั
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เครื่องบินตก
ลอยด์เริ่ มรู ้สึกเจ็บปวดอย่างผิดปกติที่หวั เข่าของเขา จึงนึ กขึ้นได้วา่ เขาถูกลูกธนูปักแต่ลูกธนู
นั้นได้หกั ไปเสี ยแล้ว โดยที่เขาไม่รู้สึกตัวในระหว่างวิง่ หนีเอาตัวรอดนั้น มิชชันนารี อื่น ๆ ก็รีบทาการ
ปฐมพยาบาล ผ่าตัดธนูส่วนที่หกั ติดอยูน่ นั่ ออกได้สาเร็ จ
“ดูนี่ซิ” มิชชันนารี คนหนึ่งยืนหัวลูกธนูที่ดึงออกจากขาของลอยด์ให้ดู “มันยาวไม่นอ้ ยกว่าสอง
นิ้วเชียวนะ”
“ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พวกเรามียาสาหรับรักษาลอยด์” มิชชันนารี อีกคนหนึ่งกล่าวขึ้น เมื่อทา
แผลให้ลอยด์เรี ยบร้อยแล้ว
ขณะที่คณะมิชชันนารี นัง่ พักผ่อนอยูใ่ นกระท่อม คนงานคนหนึ่งได้ร้องตะโกนด้วยเสี ยงอันดัง
ว่า “เครื่ องบินมา เครื่ องบินมา” มิชชันนารี สองคนออกไปดู ด้วยความดีใจ คิดว่า แอล.ลูวสิ นักบินของ
คณะของพวกเขา คงขับเครื่ องบินมาส่ งเสบียงกรัง และยารักษาโรค มิชชันนารี ที่ทางานอยูใ่ นหุ บเขา
ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเครื่ องบินมาก เพราะเป็ นทางเดียวเท่านั้น ที่พวกเขาจะได้รับอาหาร ยา
รักษาโรค และเครื่ องใช้ไม้สอยต่าง ๆ
“บินมาทางนี้แล้ว” มิชชันนารี คนหนึ่งกล่าวอย่างตื่นเต้น “เราจะได้ยารักษาโรคที่เราต้องการ
แน่”
“เดี๋ยวก่อน” มิชชันนารี อีกคนหนึ่งกล่าวทักท้วงขึ้น เมื่อมองเห็นเครื่ องบินในระยะใกล้ “มัน
ไม่ใช่เครื่ องบินของเรา”
“เอ๊ะ แอล.ลูวสิ เป็ นอะไรไป จึงไม่ได้ขบั เครื่ องบินมา” พวกเขากล่าวด้วยความสงสัยและเป็ น
ห่วง แต่หารู ้ไมว่า ห่างจากที่เขาอยูห่ ลายกิโลเมตรออกไป แอล.ลูวสิ ได้สูญเสี ยชีวติ ของเขาแล้ว จาก
อุบตั ิเหตุเครื่ องบินตกชนภูเขาสู ง
เมื่อคณะมิชชันนารี สู ญเสี ยเครื่ องบินและนักบินของพวกเขา พวกเขาก็ไม่อาจได้รับอาหารและ
สิ่ งที่ตอ้ งการเป็ นประจาได้ ภรรยาและบุตรของมิชชันนารี จาเป็ นต้องย้ายออกจากที่นนั่ ไป โดย
เครื่ องบินหน่วยกูภ้ ยั ซึ่ งองค์การกูภ้ ยั ทางอากาศส่ งมาช่วยเหลือ ส่ วนลอยด์และเพื่อนอีกคนหนึ่ง ชื่อ
เจอร์รี่โรส ยังคงทางานในหุ บเขามนุษย์กินคน ที่เต็มไปด้วยอันตรายนั้นต่อไป
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ฆาตกรรมทีโ่ อบาโน
หลังจากเหตุการณ์อนั น่าเศร้า เกี่ยวกับการสู ญเสี ยนักบินและเครื่ องบินแล้ว มิชชันนารี ที่
เหลืออยูใ่ นหุ บเขามนุษย์กินคน ก็ได้รับความร่ วมมือจากชาวคาปอกุ ในการสร้างสนามบินเล็ก ๆ แห่ง
หนึ่งขึ้น เพื่อให้เครื่ องบินขนาดเล็กสามารถลงได้ การถากถางและปรับที่ดินให้เป็ นสนามบิน ได้กระทา
กันอย่างขมีขมันและเร่ งด่วนภายในสองเดือนก็สร้างสนามบิน เสร็ จเรี ยบร้อยการประกาศพระกิตติคุณ
จึงกลับมาสู่ สภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้น ยังมีชนั นารี ใหม่เข้ามาสมทบ เพื่อร่ วมงานประกาศใน
หุ บเขานั้นด้วย ในบรรดามิชชันนารี ท้ งั หมดที่เข้ามาใหม่น้ ีมีคนหนึ่งชื่ อเลสนูซ่า เป็ นมิชชันนารี ชาว
อินโดนี เซี ย ได้ไปช่วยการประกาศที่ศูนย์อีกแห่งหนึ่ง ในหมู่บา้ นที่ไม่ไกลจากอีกนาโรตาลิเท่าไรนัก
เรี ยกว่าหมู่บา้ น โอบาโน อันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวคาปอกุ
เลสนูซ่า ช่วยเหลืองานที่ โอบาโน ไม่นาน ก็เกิดจราจลอย่างรุ นแรงขึ้น วันนั้นตรงกับวันที่ 4
พฤศจิกายน 1956 ซึ่ งเป็ นวันอาทิตย์ เลสนูซ่า เพิ่งกลับจากการประชุมนมัสการ ที่โบสถ์เล็ก ๆ ของเขา
และนัง่ รับประทานอาหารเที่ยงในบ้าน ขณะนั้นเขาได้ยนิ เสี ยงปื น และชุลมุนวุน่ วายที่บา้ นใกล้เคียง จึง
ลุกขึ้นเดินออกไปยังสถานที่เกิดเหตุ เมื่อพ้นประตูบา้ นออกมาเพียงเล็กน้อย เด็กชาวคาปอกุคนหนึ่งก็วงิ่
เข้ามาขวางหน้าไว้ กล่าวด้วยความตกใจว่า “จงรี บกลับไปเถอะ เรื่ องไม่ดีกาลังจะเกิดขึ้น”
สิ้ นเสี ยงของเด็กชายชาวคาปอกุ เลสนูซ่า ก็เห็นชาวคาปอกุที่ดุร้ายจานวนมากมี อาวุธครบครัน
วิง่ ตรู ออกจากพุม่ ไม้ขา้ งหน้า เขาก็รีบวิง่ ไปยังบ้านพัก แต่สายเกินไปเสี ยแล้ว ลูกธนูจากชาวคาปอกุแล่น
มาปั กแน่นที่ขา้ งหลังเขา เขาพยายามวิง่ ไปจนถึงประตูบา้ น แล้วก็ลม้ ฟุบลง ชาวคาปอกุที่กาลังบ้าคลัง่ วิง่
เข้ามาซ้ าเติมจนเขาสิ้ นชีวิต แล้วเข้าไปทาลายเครื่ องใช้ในบ้าน จุดไฟเผาบ้านของเลสนูซ่าและบ้านอื่น ๆ
อีกหลายหลัง การจราจลครั้งนั้น ทาให้คริ สเตียนชาวอินโดนีเซี ย และผูร้ ่ วมงานอีกห้าคนเสี ยชีวติ ความ
บ้าคลัง่ ของชาวคาปอกุ ยังไม่หมดสิ้ นเพียงเท่านั้น พวกเขายังไปยุแหย่ชาวคาปอกุในถิ่นอื่น ๆ ให้เกิดการ
จราจล และฆ่ามิชชันนารี ทุกคนเสี ย จนกระทัง่ รัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ตอ้ งส่ งกองทหารเข้าไปปราบปราม
แต่กว่าที่การจราจลจะสงบลง ต้องเกิดการนองเลือดหลายวัน ทาให้ชาวคาปอกุถูกฆ่าตาย
ประมาณ 200 คน ความสงบจึงเกิดขึ้น
ต่อมา ได้มีคนสื บสาวสาเหตุของการจราจลครั้งนี้ พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่ ออย่างงมงาย
ของชาวคาปอกุเอง กล่าวคือ ชาวคาปอกุเป็ นพวกที่กราบไหว้ภูตปี ศาจ เชื่ อถือในโชคลาง ก่อนเกิดเหตุ
ได้เกิดโรคระบาดแก่สัตว์ ทาให้หมู อันเป็ นสัตว์เลี้ยงที่มีค่ามาก สาหรับพวกเขาตายไปหลายตัว ชาวคา
ปอกุพากันเสี ยใจมาก พวกเขากล่าวหาว่า มิชชันนารี เป็ นต้นเหตุให้เกิดโรคระบาดนี้ เพราะพวกภูตปี ศาจ
โกรธเคืองที่คนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ จึงบันดาลให้เกิดโรคระบาดขึ้น ทาให้หมูตายไป ความเสี ยดายสัตว์เลี้ยง
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อันมีค่า ประกอบด้วยความยุยงส่ งเสริ มของหัวหน้าเผ่า จึงทาให้พวกเขาเกิดความเคียดแค้นชิงชัง และ
เกิดการจราจลขึ้นในที่สุด
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อุคุมเฮริคผู้ยงิ่ ใหญ่
ในปี 1956 มิชชันนารี ใหม่ ซึ่ งเป็ นสามีภรรยาคู่อีกหกคู่ ได้เข้าไปประกาศพระกิตติคุณในหุ บ
เขามนุษย์กินคน ในจานวนนี้มี เบนคาร์ เซสกี้ และภรรยารวมอยูด่ ว้ ย เขาทั้งสองได้ไปประจาอยูท่ ี่แห่ง
หนึ่ง ซึ่ งอยูใ่ กล้กบั ตาบลเฮติกีม่าอันเป็ นที่อยูข่ องอุคุมเฮริ ค หัวหน้าเผ่าที่มีความดุร้าย และมีอิทธิ พลมาก
ที่สุดของชาวเผ่านั้น
วันหนึ่ง เบน คาร์ เซสกี้ และพรรคพวก บางคนตั้งใจจะข้ามลาธารไปสู่ อีกฟากหนึ่ง เพื่อสารวจ
พื้นที่สาหรับทาสนามบิน ขณะที่เดินมาถึงสะพานหวาย ก็พบอุคุมเฮริ ครออยูแ่ ล้ว เบนพูดกับหัวหน้าเผ่า
ว่า “พวกเราต้องข้ามเพื่อหาที่สร้างสนามบิน”
หัวหน้าเผ่าพูดตอบด้วยความเกรี้ ยวกราดว่า “จงกลับไปเดี๋ยวนี้ มิเช่นนั้น ฉันจะฆ่าแก และชาว
ต่างประเทศทุกคน” เบนและพรรคพวก เห็นเอาจริ งเอาจังของหัวหน้าเผ่าเช่นนี้ จึงถอยกลับไปโดยดี
เบนคิดว่า อาจเนื่องจากเขาไม่รู้จกั ภาษาพื้นเมืองได้ดีพอที่จะเจรจากับอุคุมเฮริ ค และปรับความ
เข้าในกับเขาได้ จึงได้ติดต่อขอมิชชันนารี ซ่ ึ งรู ้ภาษาพื้นเมืองได้ดีไปช่วยเจรจาให้ หลังจากการเจราจา อุ
คุมเฮริ คอนุ ญาตให้ขา้ มไปสร้างสนามบินในฝั่งตรงกันข้าม อย่างไรสู ้เต็มใจนัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
เบนก็ชวนพรรคพวกให้ขา้ มลาธารไปเป็ นครั้งที่สอง แต่ขณะที่เขากาลังบอกลาภรรยานั้นเอง ชาว
พื้นเมืองคนหนึ่ง ก็วงิ่ มาบอกว่า “เดี๋ยวก่อนครับท่าน อุคุมเฮริ คบอกว่า เขาจะตัดสะพานนั้นออกเสี ย หาก
ท่านเดินข้ามไป” แผนการของเบนต้องพบกับความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง
เบนไม่สิ้นความพยายาม ขอร้องให้เพื่อนมิชชันนารี ช่วยเจรจา กับอุคุมเฮริ คใหม่ คราวนี้อุคุมเฮ
ริ คอนุญาตให้โดยดี เบนและพรรคพวกจึงสามารถข้ามสะพานไปได้ เมื่อได้เดินทางสารวจหลายสิ บ
กิโลเมตรแล้ว พวกเขาพบสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่ งสามารถใช้ทาสนามบินได้ ขณะที่เบนมองดูสถานที่น้ นั
ด้วยความหวัง และพึงพอใจนัน่ เอง หัวหน้าเผ่าอีกเผ่าหนึ่ งซึ่ งเพิง่ ฆ่าหัวหน้าคนเดิมตาย เมื่อสองสามวัน
ก่อน มาห้ามเบนว่า “ฉันเป็ นหัวหน้าในถิ่นนี้ พื้นที่ส่วนนี้เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้าม คุณจะมาสร้างอะไรที่นี่
ไม่ได้เป็ นอันขาด” เบนต้องประสบกับความผิดหวังเป็ นครั้งที่สาม
อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุมานะของเบนและพรรคพวก พวกเขาได้สารวจพบสถานที่ใหม่ซ่ ึ งอยู่
ทางด้านเหนือขึ้นไป และสร้างสนามบินจนสาเร็ จ
แม้อุคุมเฮริ คจะอนุ ญาต ให้มิชชันนารี สร้างสนามบิน แต่เขายังคงต่อสู ้กบั การประกาศพระกิตติ
คุณเสมอ เขามักขูแ่ ละห้ามปรามชาวเผ่าว่า “อย่าไปเชื่อพระเยซูนะ ถ้าพวกแกเชื่อพระเยซู พวกแกจะเลิก
การต่อสู่ แล้วพวกศัตรู จะถือโอกาสมารุ กราน และฆ่าพวกแกเสี ย”
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ชาวเผ่าหลายคน อยากฟังพระกิตติคุณและเชื่อพระเยซูคริ สต์ แต่พวกเขากลัวอุคุมเฮริ ค จึงไม่
กล้ารับเชื่อพระองค์อย่างเปิ ดเผย จนกระทัง่ วันหนึ่ง พระเจ้าทรงทาการอยูใ่ นจิตใจของอุคุมเฮริ ค ทาให้
จิตใจของเขากระสับกระส่ ายไม่มีความสงบสุ ข เขายืนขึ้นประกาศแก่ชาวพื้นเมือง ซึ่ งนัง่ ฟังพระกิตติคุณ
อยูว่ า่ “ฉันอยากอธิ ษฐาน.....อยากเรี ยนรู ้มากกว่านี้...แต่ฉนั ยังไม่เข้าใจ” แต่เขาก็ไม่ตอ้ นรับพระเยซูเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขาอยูน่ นั่ เอง
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ชาวเผ่ าอุฮัมดันนิหันมาเชื่อพระคริสต์
หลังจากเหตุการณ์อนั ตึงเครี ยด ระหว่างอุคุมเฮริ คกับพวกมิชชันนารี ผา่ นไป มิชชันนารี บางคน
จึงเดินทางไปประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวเผ่าอีกคนหนึ่ง ชื่อ เผ่า อุฮนั ดันนิ ชาวเขาเผ่านี้ยนิ ดีตอ้ นรับ
มิชชันนารี และรับฟังพระกิตติคุณด้วยความสนใจ เป็ นเวลาหลายเดือนต่อมาในปี 1957 มิชชันนารี อีก
คนหนึ่ง ชื่อ ดอนกิบบอนส์ ได้เข้าไปประกาศที่นนั่ ครั้งนั้นมีชาวป่ าประมาณ 1,000 คน ชุมนุมกันฟังคา
สอนของดอน
ดอน กิบบอนส์ ยืนอยูท่ ่ามกลางชาวเขาเหล่านั้น อธิ บายพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ให้ชาว
อุฮนั ดินนิ รู้อย่างง่ายๆ ในตอนท้ายดอนประกาศว่า “ในวันนี้ พวกท่านจงเลือกเถิดว่าจะปฏิบตั ิพระเจ้า
หรื อไม่ พระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์น้ ีทรงเห็นทุกอย่าง ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ ถ้าท่านปรารถนาจะ
เชื่อพระเยซูคริ สต์ จงยืนขึ้น และไปพบพวกเราทางโน้น”
สิ้ นเสี ยงประกาศ ชาวอุฮนั ดันนิจานวนประมาณครึ่ งหนึ่งลุกขึ้นยืน
“มีจานวน ห้าร้อยคนที่ยนื ขึ้นแสดงความจานงค์ที่จะติดตามพระเยซูคริ สต์” ดอนกล่าวด้วย
ความปลื้มปิ ติยนิ ดี ขณะที่นาคนเหล่านี้ไปยังที่สงบเงียบอีกแห่งหนึ่ง สั่งสอนพวกเขาต่อไป “เมื่อพวก
ท่านเชื่อพระเยซูคริ สต์แล้ว” ดอนกล่าว “พวกท่านก็เชื่อเครื่ องรางของขลังไม่ได้อีกต่อไป”
โดยที่ดอนมิได้อธิ บายเพิม่ เติม ชาวอุฮนั ดันนิพดู ขึ้นเองว่า “พวกเราจะติดตามพระเยซูคริ สต์เจ้า
และจะเผาเครื่ องรางของขลังทุกอย่างเสี ย” พวกเขาจึงลุกขึ้นทันที ต่างเดินไปยังที่พกั ของตน นา
เครื่ องรางของขลังและรู ปเคารพทุกอย่าง เผาต่อหน้าที่ประชุม การประกาศพระกิตติคุณคราวนั้น ได้มี
ชาวอุฮนั ดันนิหลายร้อยคน กลับใจบังเกิดใหม่ตอ้ นรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด จิตใจของบุคคล
เหล่านั้นต่างเปี่ ยมล้นไปด้วยความสุ ขและความยินดี คืนนั้น ดอนและภรรยา นอนหลับไปด้วยความ
เหน็ดเหนื่อย แต่ตอ้ งตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้ง เมื่อได้ยินเสี ยงร้องเพลงของชาวอุฮนั ดันนิ เป็ นเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้าซึ่ งดอนสอนให้พวกเขาในวันนั้น แม้พวกเขาจะร้องผิดทานองมาก จนเกือบไม่เป็ น
เพลง แต่จิตใจของดอนก็เปี่ ยมล้นไปด้วยความปลื้มปิ ติยนิ ดี ที่เห็นดวงวิญญาณเหล่านี้ได้พบสันติสุขใน
พระคริ สต์
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ตกอยู่ในวงล้อม
สามปี ต่อมา มิชชันนารี อื่นอีกสามท่านคือโบ้สแมน ซันดา บรอมลี่ พร้อมกับฟริ ทซ์แวลด์แคมภ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ ได้บุกเบิกเข้าไปในที่ใหม่ของหุ บเขามนุษย์กินคน ชื่อหุ บเขาโวซี
ก่อนออกเดินทางจากศูนย์ประกาศที่ ปิ รามิด ชายหนุ่มเผ่าดานิคนหนึ่ง เตือนคณะมิชชันนารี วา่ อย่าเข้า
ไปยังหุ บเขานั้นเลย เกรงว่าชาวโวซี จะฆ่าพวกเขาเสี ย คณะมิชชันนารี มิได้เอาใจใส่ ต่อคาเตือนเท่าไรนัก
เพราะพวกเขาเคยติดต่อกับชาวเขาเผ่าโวซี ซึ่ งเดินทางมารับการรักษาที่หน่วยปิ รามิดมาก่อน จึงเชื่ อว่า
ชาวโวซี จะไม่ทาอันตรายแก่พวกเขา
การเดินทางในระยะแรกเป็ นไปอย่างสะดวกเรี ยบร้อย ไม่มีวแี่ ววภัยอันตรายใด ๆ เลย
จนกระทัง่ ถึงเวลาเที่ยง พวกเขาพบชาวนักรบดานิสองคน ยืนตระหง่านอยู่ ในมือถือหอกในท่าเตรี ยมพุง่
ใส่ ศตั รู ทุกขณะ บรอมลี่ซ่ ึ งรู ้จกั ภาษาพื้นเมืองดีที่สุดในกลุ่มนั้น จึงผละจากคณะ เดินไปทักทายนักรบทั้ง
สอง แต่ชาวดานิท้ งั สองไม่แสดงความเป็ นมิตร แก่คณะมิชชันนารี แม้แต่นอ้ ย บรอมลี่ และคณะเคย
ประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน จึงเดินจากไปโดยไม่ห่วงกังวลอะไร
แต่ทนั ใดนั้นเอง คณะมิชชันนารี ก็ตอ้ งตกตลึง เมื่อได้ยนิ เสี ยงตะโกนดังลัน่ ป่ าอยูร่ อบข้าง พวก
เขาอยูใ่ นวงล้อมเสี ยแล้ว โบ๊สแมนควบคุมสติได้ดีกว่าทุกคน จึงพูดปลอบใจคนในคณะว่า “ชาวป่ า
เหล่านี้ตอ้ งการรบกับพวกเรา อย่าไปสนใจเขา ผมคิดเราควรกลับไปที่พกั ของเราจะดีกว่า” เมื่อเดินพ้น
วงล้อมของคนพวกนั้นได้เล็กน้อย พวกเขาก็พากันวิง่ หนีเอาตัวรอดราวกับนัดกันไว้ ชาวป่ าเห็นคณะ
มิชชันนารี วงิ่ หนีเช่นนั้น จึงยิงธนู และพุง่ หอกใส่ ทนั ที ธนูหลายลูก เฉี ยดร่ างของคณะมิชชันนารี อย่าง
หวุดหวิด ธนูลูกหนึ่งแล่นทะลุติดแขนเสื้ อของโบ้สแมน แต่โบ้สแมนวิง่ ต่อไปอย่างไม่แยแส นึกในใจว่า
“พวกนี้คงไม่ตอ้ งการฆ่าพวกเรา เพียงแต่ทาให้พวกเราตกใจเท่านั้น เพื่อมิให้พวกเรากลับไปอีก”
ในคณะมิชชันนารี มีคนเดียวเท่านั้น ทีมีปืน เขาชักปื นออกมายิงขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า 3-4 นัด เพื่อเป็ น
การขู่ แต่เหตุการณ์กลับเลวร้ายลง เสี ยงปื นนั้นยัว่ ยุ และท้าทายให้ชาวป่ าเหล่านี้เดือดดาลยิง่ ขึ้น ชาวป่ า
คนหนึ่งกระโดดข้ามรั้วมา ประกาศเสี ยงดังว่า “ฆ่าพวกนี้ให้หมด อย่าไว้ชีวิตแม้แต่คนเดียว”
โบ้สแมน หันกลับไปดูที่มาของเสี ยงนั้น แล้วก็ตอ้ งสะดุง้ เฮือกและหยุดชะงัก เมื่อเห็นฟริ กซ์ตก
อยูใ่ นวงล้อม “ตายแล้ว ฟริ กซ์ถูกจับได้” โบ้สแมนคิดว่าวุน่ อยูใ่ นใจ ไม่รู้จะช่วยสหายโดยวิธีใด
“ช่วยด้วย ๆ” เสี ยงฟริ ทซ์ขอความช่วยเหลือดังก้องมา “อย่างทิ้งผม พวกนี้จะฆ่าผม....ช่วยด้วย”
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รอดอย่ างหวุดหวิด
โบ้สแมนตัดสิ นใจอย่างเด็ดขาด เสี่ ยงชีวติ วิง่ เข้าไปหาชาวป่ าที่ลอ้ มฟริ ทซ์ แล้วตะโกนเสี ยงดัง
ว่า “ออกไปให้พน้ ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ ” ชาวป่ ารู ้สึกงุนงง ต่อความกล้าบ้าบิ่นของโบ้สแมนจึงหยุดชะงักอยู่
ชัว่ ครู่ หนึ่ง โบ้สแมนถือโอกาสนั้น พยุงฟริ ทซ์ให้ลุกขึ้น แล้วสาวเท้าวิง่ ลัดเลาะหายเข้าไปในป่ าทึบ
เมื่อวิง่ มาได้ครู่ ใหญ่ โบ้สแมนและฟริ ทซ์รู้สึกว่า เสี ยงอันไกลหลของชาวป่ าที่กระหายศึกได้
ห่างออกไปไกลไปแล้ว จึงลดฝี เท้าลง แต่พวกเขาต้องเสี ยววูบไปทั้งตัวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นนับรบชาว
ดานิอีกคนหนึ่ง ซ่ อนตัวอยูท่ ี่พมุ่ ไม้ขา้ งหน้า เตรี ยมพร้อมที่จะทาร้ายพวกเขา ไม่มีทางเลือก พวกเขา
จาเป็ นต้องผ่านที่นนั่ สมดังที่คาดไว้ พอโบ้สแมนแลฟริ ทซ์เดินเข้าใกล้พมุ่ ไม้นนั่ เอง ชาวป่ าคนนั้นก็
กระโดดออกมาเงื้อหอกขึ้นสุ ดแขน หมายจะพุง่ มายังโบ้สแมน ในเสี้ ยววินาทีน้ นั โบ้สแมนนึกถึงกระจก
เงาแผ่นเล็กๆ ในกระเป๋ าได้ จึงควักออกมาโยนไปยังชาวป่ าคนนั้น พร้อมกับกล่าวว่า “เอ้า เอานี่ไป”
การกระทาที่รวดเร็ วฉับพลันของโบ้สแมนและกระจกเงาที่ประหลาดเหล่านั้น ทาให้นกั รบผู ้
นั้นตลึงงันไปครู่ หนึ่ง เปิ ดโอกาสให้ โบ้สแมนและฟริ ทซ์วงิ่ ผ่านไปอย่างรวดเร็ ว มุ่งสู่ แม่น้ าซึ่ งอยู่
ข้างหน้า เขารี บกระโดดขึ้นไปยังแพ ซึ่ งพวกเขาใช้เป็ นพาหนะมา แล้วถ่อข้ามแม่น้ าไปสู่ อีกฟากหนึ่ง
“ขอบพระคุณพระเจ้า เรารอดแล้ว” แม้จะเหนื่ อยจนแทบจะเป็ นลม พวกเขาก็ขอบพระคุณพระ
เจ้าที่ทรงช่วยพวกเขา ให้รอดพ้นจากการตกเป็ นเหยือ่ ของชาวป่ า ที่ดุร้ายพวกนั้น จิตใจของเขาทั้งสอง
ยิง่ ชุ่มชื้นขึ้น เมื่อเข้าใกล้ฝั่งตรงกันข้าม เห็นสหายอีกสองคนได้หนีมาอย่างปลอดภัยก่อนแล้ว
เมื่อขึ้นมาถึงฝั่งเรี ยบร้อยแล้ว สหายทั้งสี่ ก็ทรุ ดลงอย่างอ่อนเปลี้ยเพลียแรง แล้วอธิ ษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยชีวติ ของพวกเขาไว้ ซันดา และโบ้สแมนเพิ่งรู ้สึกตัวว่า พวกเขาได้รับ
บาดเจ็บหลายแห่ง จากการวิง่ หนีครั้งนี้เขาทั้งสอง รู ้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัว ไม่มีเรี่ ยวแรงจะเดิน
ต่อไปได้อีก แต่พวกเขาจะพักอยูท่ ี่นนั่ ไม่ได้ จาเป็ นต้องเดินทางกลับที่พกั ก่อนพลบค่า มีผเู ้ ดียวเท่านั้นที่
จะช่วยพวกเขาได้ในขณะนั้น คือพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งคุม้ ครองชีวติ พวกเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของชาวป่ า
อันดุร้ายนัน่ เอง พวกเขาจึงคุกเข่าอธิ ษฐานด้วยความเชื่อ ต่อไปว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดประทาน
กาลังให้แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีเรี่ ยวแรงพอ ที่จะเดินกลับไปถึงบ้านได้”
หลังจากอธิ ษฐาน และพักผ่อนสักครู่ หนึ่ง พระเจ้าทรงประทานกาลังให้แก่พวกเขาใหม่ ทาให้
พวกเขาสามารถเดินกลับไปถึงบ้านพักอย่างปลอดภัย
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เซลานุกถูกฆ่ า
หลังจากเหตุการณ์ อันน่าตื่นเต้นนั้นผ่านไปสองปี แล้ว คือ ปี 1961 ทอม โบ้สแมนและดาวิด
มาร์ ติน ได้กลับไปเยีย่ มชาวเขาเผ่าคูลูกวิ ซึ่ งสนใจฟังพระกิตติคุณ เมื่อเขาทั้งสองไปถึงที่นนั่ ก็พบว่า
ชาวคูลูกวิบางคนได้ตอ้ นรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาแล้ว โดยมีชาวพื้นเมืองคนหนึ่ง ชื่ อ เซ
ลานุก เป็ นผูน้ าคริ สเตียนกลุ่มนี้
วันนั้นเป็ นวันอาทิตย์ คริ สเตียนชาวคูลูกวิและผูส้ นใจในพระกิตติคุณ มาร่ วมประชุมตั้งแต่เช้า
เป็ นพิเศษ ก่อนการประชุม เซลานุกได้รับข่าวเล่าลือว่า ชาวเขาที่อยูใ่ กล้เคียง รู ้สึกโกรธแค้นมาก ที่ เซ
ลานุกเป็ นคริ สเตียน และสั่งสอนคนอื่นให้เป็ นคริ สเตียนด้วย จึงวางแผนจะฆ่า เซลานุก และทาลาย
หมู่บา้ นที่เขาอยูเ่ สี ย โบ้สแมนสังเกตเห็นหน้า อันบ่งถึงความเป็ นทุกข์ และความหวาดกลัวของ เซลานุก
จึงอธิ ษฐานหนุนใจเขา เพื่อให้พวกเขาไว้วางใจในพระเจ้า เซลานุกได้รับกาลังใจเพิม่ เติมจากพระเจ้า จึง
เทศนาสั่งสอนในเช้าวันนั้นตามปกติ
หลังจากการประชุมนมัสการแล้ว โบ้สแมน และมาร์ติน ได้เดินออกมานอกกระท่อม เหลือบ
ไปยังทิวเขาเบื้องหน้าอย่างไม่ต้ งั ใจ เห็นชาวเขาสองพันคนมีอาวุธครบมือ ยืนเรี ยงรายอยูใ่ นลักษณะ
พร้อมที่จะทาศึก ก่อนที่เขาทั้งสองจะเอ่ยปากพูดอะไร เซลานุกก็วงิ่ มาบอกพวกเขาด้วยใบหน้าที่เคร่ ง
ขรึ ม แต่แฝงไว้ดว้ ยความมัน่ ใจว่า “พวกศัตรู เหล่านี้กาลังจะมาฆ่าผม เพราะเหตุที่ผมเป็ นคริ สเตียน”
พร้อมกันนั้นชาวคูลูกวิอีกคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่า “พวกมันมาแล้ว”
โบ้สแมนและมาร์ ติน บอกให้ เซลานุกรี บหนี เอาตัวรอด แต่เซลานุกตอบอย่างมีเฉี ยบขาดว่า
“ผมจะไม่วงิ่ หนี แม้จะต้องถูกฆ่าตายผมก็ไม่กลัว เพราะจะได้ไปอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์ทนั ที”
ชาวเขาผูด้ ุร้ายเหล่านั้น กระจายกาลังล้อมหมู่บา้ นนั้นไว้ แล้วจุดไฟเผาที่ประชุมและบ้านพัก
ของคริ สเตียน ชาวคูลูกวิเสี ย ชาวเขาอีกพวกหนึ่งกรู เข้ามาหาเซลานุก แล้วพุง่ หอกเข้าใส่ เขา หอก
อันหนึ่งพุง่ ถูกเซลานุก ทะลุร่างของเขาจากข้างหลังมายังข้างหน้า เซลานุกตะโกนร้องเรี ยกหาพระเยซูวา่
“พระเยซู พระเยซู” แล้วก็ลม้ ฟุบลงสิ้ นใจตาย นับว่า เซลานุกเป็ นคริ สเตียนเผ่ามนุษย์กินคน คนแรกที่มี
ความเชื่อมัน่ ที่สุดในพระเยซู คริ สต์ และได้สละชีวติ เพื่อแลกกับความเชื่อของเขา
โบ้สแมนและมาร์ ติน เห็นว่า หากขืนอยูท่ ี่นนั่ ต่อไป ก็จะต้องถูกฆ่าตายแน่ จึงชวนกันวิง่ หนีไป
ยังด้านหนึ่งของหมู่บา้ น ตัดผ่านป่ าทึบวิง่ อย่างล้มลุกคลุกคลาน ตรงไปยังบ้านพักของเขา หลายชัว่ โมง
ต่อมา พวกเขาก็กลับมาถึงบ้านได้โดยสวัสดิภาพ ภรรยาของโบ้สแมน ซึ่ งรอยคอยด้วยกระสับกระส่ าย
อยูต่ ลอดเวลา เห็นพวกเขาวิง่ กลับมาด้วยความตื่นเต้น จึงรี บถามขึ้นว่า “เกิดอะไรขึ้นหรื อคะ”
“ฆ่ากันอย่างนองเลือด” โบ้สแมนตอบเร็ วปรื้ อ แล้วพากันเข้าไปในบ้าน
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การที่คริ สเตียน ชาวคูลูกวิ ถูกฆ่าตายครั้งนี้ น่าจะทาลายขวัญชาวคูลูกวิทุกคน ทาให้พวกเขาไม่
กล้าฟังพระกิตติคุณต่อไป แต่โบ้สแมนและคณะมิชชันนารี ตอ้ งอัศจรรย์ใจ เมื่อสองสามอาทิตย์ผา่ นไป
พบว่าชาวคูลูกวิกลุ่มหนึ่งเดินทางมาหาโบ้สแมน และอ้อนวอนเขาว่า “โปรดย้ายไปอยูท่ ี่คูลูกวิ และสอน
เรื่ องพระเยซูแก่พวกเราต่อไปเถอะ”
โบ้สแทนเห็นความหิ วกระหาย ทางฝ่ ายวิญญาณของชาวคูลูกวิเหล่านี้ จึงรับปากว่าจะส่ งคริ ส
เตียนชาวดานิไปอยูป่ ระจาที่นนั่ เพื่อสั่งสอนพวกเขา และโบ้สแมนเองก็ได้เดินทางไปเยีย่ มคริ สเตียนที่
นัน่ เกือบทุกอาทิตย์แม้มีการต่อต้านอย่างรุ นแรง จากชาวคูลูกวิบางกลุ่ม แต่กลุ่มชนที่มาฟังได้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ วจนกระทัง่ มีผทู ้ ี่มาฟังพระวจนะของพระเจ้า เป็ นประจาทุกวันอาทิตย์ถึง 800 คน
นับว่าพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ ท่ามกลางชาวเผ่าคูลูกวิได้รับความสาเร็ จอย่างงดงาม การ
สละชีวติ ของเซลานุก ได้เป็ นเหตุทาให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นอีกจานวนมากมาย ความพ่ายแพ้ก็กลับ
กลายเป็ นชัยชนะในที่สุด
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ชีวติ ใหม่ ในหุบเขามนุษย์ กนิ คน
ปั จจุบนั นี้ มิชชันนารี หลายท่านยังคงประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ อยูใ่ นหุ บเขา
มนุษย์กินคน แม้วา่ ที่นนั่ จะเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการ แต่ขณะนี้ เหตุการณ์หลายอย่างได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผลของการประกาศพระกิตติคุณอย่างเสี่ ยงภัย เสี่ ยงชีวติ ของมิชชันนารี เหล่านี้ ได้
ทาให้ชาวป่ าและชาวเขาเหล่านั้นหลายพันคน กลับใจบังเกิดใหม่ ต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด
“เราเชื่ อพระเจ้า ผูท้ รงสร้างสิ่ งสารพัดและเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ เรา
จะไม่นบั ถือภูตผีปีศาจต่อไปอีก” นี่เป็ นคาพยานของเขาเหล่านั้น ซึ่ งได้กลับใจเป็ นคริ สเตียน พวกเขาไม่
เพียงแต่แสดงความเชื่อโดยปากเท่านั้น แต่ยงั แสดงออกมาโดยทางประพฤติ และในชี วติ ประจาวันด้วย
คริ สเตียนเหล่านั้นได้เผาเครื่ องรางของขลังของเขาเสี ยเป็ นการตัดขาดจากชีวิตเดิมอย่างเด็ดขาด แทนที่
จะแก้ปัญหาความบาดหมาง และความเข้าใจผิดโดยการเข่นฆ่ากันเหมือนก่อน คริ สเตียนย่อมรู ้จกั
แก้ปัญหาโดยสันติวธิ ี
สมัยก่อนชาวเขาเหล่านี้ มักมีภรรยาหลายคน แต่เมื่อเขาได้เชื่อพระเยซูคริ สต์ ระบบการมีภรรยา
หลายคนก็เสื่ อมสู ญไป ผูน้ าคริ สตจักรชาวพื้นเมืองมักเตือนพวกเขาว่า “ถ้าท่านมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน
ท่านจะเป็ นผูน้ าในคริ สตจักรไม่ได้”
นอกจากนั้นคริ สเตียนชาวพื้นเมือง ยังถือเอาวันอาทิตย์เป็ นวันบริ สุทธิ์ อีกด้วย พวกเขานมัสการ
พระเจ้าด้วยกัน อ่านพระคัมภีร์ และศึกษาพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง คริ สเตียนทุกคนได้รับการสอน
ให้พกั ผ่อน และหยุดทางานในวันอาทิตย์ ซึ่ งชาวพื้นเมืองที่เป็ นคริ สเตียนก็ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
สรรเสริ ญพระเจ้า สาหรับฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงชาวเขาที่ดุร้าย ไร้
ศีลธรรมเหล่านี้ ให้เป็ นคนใหม่ในองค์พระเยซูคริ สต์ ขอให้ท่านทั้งหลายจงอธิ ษฐานเผือ่ ชาวเขาที่หุบเขา
มนุษย์กินคนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ จงอธิ ษฐานเผื่อการกลับใจบังเกิดใหม่ของหัวหน้าเผ่า ที่ชื่ออุคุมเฮ
ริ คด้วย เขาปกครองชาวเขาประมาณ 10,000 คน และมีอิทธิ พลเหนือคนเหล่านั้นอย่างสิ้ นเชิง เขามี
ภรรยาถึง 22 คน และได้ฆ่าศัตรู ของเขาจานวนหลายสิ บคน หากอุคุมเฮริ คกลับใจเป็ นคริ สเตียนก็ยอ่ มจะ
ทาให้คนอื่น ๆ คล้อยตาม ซึ่ งจะเป็ นการดีต่อการประกาศพระกิตติคุณมาก
โปรดอธิษฐาน เผื่อเหล่าทหารของพระคริ สต์ที่ทาการประกาศพระกิตติคุณอยูใ่ นหุ บเขามนุษย์
กินคนนั้นด้วย เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีความแข็งแรงทั้งฝ่ ายสุ ขภาพและความเชื่อ ในสมัยก่อนพระเจ้าทรง
สามารถ เปลี่ยนแปลงชีวติ มนุษย์ฉนั ใด ในสมัยนี้พระองค์ก็ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ มนุษย์ ทั้งเด็ก
ผูใ้ หญ่ ทั้งหญิงและชาย ในทุกแห่ง ไม่วา่ จะอยูใ่ นเมืองอันทันสมัย หรื อในป่ าดงพงทึบฉันนั้น
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“เหตุฉะนั้น ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดในพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดเก่า ๆ
ก็ได้ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” (2 โคริ นธ์ 5:17)
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