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ค้นพบหุบเขาลกึลบั 

เร่ืองท่ีท่านก าลงัอ่านน้ี เป็นเร่ืองจริงกล่าวถึงการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้หวาดเสียวของคณะ
มิชชนันารี ซ่ึงเดินทางเขา้ไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ท่ามกลางชาวป่าท่ีดุร้ายทารุณ ใน
หุบเขามนุษยกิ์นคน ในเกาะนิวกินี 

หุบเขามนุษยกิ์นคนน้ี ไดค้น้พบในปี ค.ศ. 1938 แต่เน่ืองจากการเดินทางเขา้สู่หุบเขาน้ีล าบาก
มาก ประกอบกบัการเดินสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จึงไม่มีใครเอาใจใส่ต่อหุบเขาน้ีเท่าใดนกั จนกระทัง่ปี 
ค.ศ. 1945 เคร่ืองบินของทหารอเมริกนัล าหน่ึงประสบอุบติัเหตุ ตกลงไปในบริเวณใกลหุ้บเขามนุษยกิ์น
คน (ดูแผนท่ีหนา้ 2) เร่ืองอนัน่าต่ืนเตน้ต่าง ๆ จึงเกิดข้ึน และท าใหหุ้บเขามนุษยกิ์นคน กลบัคืนมาสู่
ความทรงจ าของโลกอีกคร้ัง 

จากการส ารวจอุบติัเหตุเคร่ืองบินตก ไดพ้บวา่มีเคร่ืองบินล านั้นบรรทุกทหาร 24 คน เสียชีวติ 
21 คน ส่วนอีกสามคนรอดชีวติ แต่เขา้ใจวา่ คงไดรั้บบาดเจบ็สาหสั และเดินวนเวยีนหลงอยูใ่นป่า ไม่
สามารถหาทางออกมาได ้ กองทพัอากาศของสหรัฐ รีบส่งเวชภณัฑ ์ อาหารและเส้ือผา้ใหแ้ก่คนทั้งสาม
คนนั้น โดยทางร่มชูชีพ เพราะบริเวณนั้นเป็นป่ารกชฏั ไม่สามารถคน้หาและช่วยเหลือโดยทางอ่ืน ๆ  

คณะช่วยเหลือผูป้ระสบภยั มีการตดัสินใจช่วยผูเ้คราะห์ร้ายทั้งสามดว้ยเคร่ืองร่อน แมจ้ะตอ้ง
เส่ียงชีวติ และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก พวกเขาไดส่้งทหารพลร่มสามคนลง ในบริเวณหุบเขานั้น
ก่อน เพื่อช่วยปฐมพยาบาลผูเ้จบ็ป่วยทั้งสาม แลว้ส่งพลร่มอีกสามคนลงไปถากถางทาง ส าหรับเคร่ือง
ร่อนท่ีจะร่อนลง งานช่วยเหลือทุกอยา่งท าไปอยา่งเส่ียงภยั และเช่ืองชา้ท่ีสุดหน่วยกูภ้ยัน้ีตอ้งท างานอยู่
ในหุบเขาถึง 17 วนั จึงสามารถคน้พบ และสามารถล าเลียงผูบ้าดเจบ็ทั้งสาม โดยทางเคร่ืองร่อน ไปรับ
การรักษาไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

เม่ือหน่วยกูภ้ยั กลบัจากการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ ในหุบเขามรณะนั้นแลว้ ก็เล่าเร่ืองอนัน่า
ต่ืนเตน้ ใหแ้ก่นกัหนงัสือพิมพท่ี์มาสัมภาษณ์วา่ ไดพ้บมนุษยส์มยัหิน ซ่ึงยงัใชธ้นู หอก ซ่ึงมีความยาว 16 
ฟุต และขวานหินท าศึก พวกชาวป่าเหล่าน้ี ชอบรบราฆ่าฟันกนัในระหวา่งเผา่ต่าง ๆ เม่ือมีเร่ือง
บาดหมางเกิดข้ึนพวกเขาก็ตกลงกนั ดว้ยการท าศึก บางคร้ังฝ่ายท่ีชนะก็จะกินศตัรูท่ีถูกฆ่าตาย เป็นการ
ฉลองชยัชนะ 

ข่าวการพบมนุษยกิ์นคนสมยัหิน ไดแ้พร่สะพดัไปอยา่งรวดเร็ว และเร้าความสนใจของนกัผจญ
ภยัทั้งหลาย เป็นอนัมาก 

ในเดือนธนัวาคม 1945 ปีเดียวกนันั้นเอง ผูน้ าต่างๆ ของคณะ ซี.เอม็.เอ.มิชชัน่ไดป้ระชุมกนัท่ี
กรุง นิวยอร์ค เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัโครงการ การประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษยกิ์นคนเหล่านั้น 
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“สงครามโลกไดย้ติุลงแลว้” ผูน้  าคนหน่ึงพูดข้ึน “เราควรจะเร่ิมงานของเราท่ีนิวกินีใหม่” 
เราจะน าพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสตไ์ดเ้ผยแพร่ใหช้าวป่า เผา่คาปอกุ โมนิ อุฮนัดนันิและ

เผา่ดานิ ท่ีหุบเขามนุษยกิ์นคนดว้ย เพื่อใหพ้วกเขาไดรู้้จกัพระเยซูคริสต”์ ผูน้  าอีกผูห้น่ึงกล่าวสนบัสนุน 
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ถูกล้อมโดยชาวคาปอก ุ

ในการประชุมคราวนั้น ผูน้ าคณะ ซี.เอม็.เอ.มิชชัน่ ตกลงอนุมติัใหส่้งมิชชนันารีเขา้ไปในหุบ
เขามนุษยกิ์นคน โดยตดัสินใจซ้ือเคร่ืองบินล าหน่ึงส าหรับช่วยในงานน้ี 

ในท่ีสุด ค าท านายของมิชชนันารีอาวโุสคนหน่ึง ช่ือ อาร์. เอ. แจฟเฟร ก็เป็นผลสมจริงแจฟเฟร 
เป็นมิชชนันารีท่ีมีความห่วงใยชาวเขาเผา่ต่าง ๆ เป็นพิเศษ ก่อนท่ีจะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่านก็มี
ความปรารถนา อยา่งแรงกลา้ท่ีจะประกาศพระกิตติคุณ แก่ชาวเขาเหล่าน้ีจนไดไ้ปตั้งศูนยป์ระกาศข้ึน
ท่ามกลางชาวเขาเผา่หน่ึงเผา่ คาปอกุ ซ่ึงอยูห่่างจากหุบเขามนุษยกิ์นคน ประมาณ 230 กิโลเมตร แต่
สงครามโลกไดเ้กิดข้ึนเสียก่อน ท าใหแ้ผนการของท่านไม่อาจส าเร็จลงได ้แจฟเฟรถูกทหารญ่ีปุ่นจบัไป
ขงัไวท่ี้ค่ายกกักนั พร้อมกบัมิชชนันารีคนอ่ืน ๆ กระนั้นก็ตาม ท่านมิไดท้อ้แทใ้จหรือผดิหวงั แต่กลบัพดู
ดว้ยความหวงัเตม็เป่ียมวา่ อีกไม่นานพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตจ์ะตอ้งแผไ่ปยงัหุบเขา บาเลียม ซ่ึง
เรียกวา่ หุบเขามนุษยกิ์นคน 

ปี 1846 ไอนาร์ มิกเคลซนั มิชชนันารีซ่ึงเคยช่วยเหลือในการประกาศใหเ้ผา่คาปอกุ ไดก้ลบัไป
ท่ีศูนยป์ระกาศนั้นอีกคร้ังหน่ึง เพื่อเร่ิมตน้งานประกาศท่ีนัน่ใหม่ เคร่ืองบินไดน้ าเขาลงสู่ทะเลสาปวิ
สเซล ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากศูนยป์ระกาศเดิมเท่าไรนกั มิกเคลซนัไดเ้ดินต่อไปโดยทางเทา้ พร้อมดว้ยลูกหาบ
จนถึงเมืองอีนาโรตาลิสถานท่ีตั้งศูนยป์ระกาศเดิม 

เม่ือไปถึงจุดหมายปลายทาง มิกเคลซนั ก็พบภาพอนัรันทดใจ จากผลการสงคราม บา้นพกัท่ี
มิชชนันารีสร้างไวก่้อนสงคราม ไดถู้กทหารญ่ีปุ่นเผาและท าลายเสีย จนใชป้ระโยชน์อะไรมิได ้

“ฉนัจะตอ้งสร้างบา้นหลงัใหม่ หลงัหน่ึง” มิกเคลซนัปรารถ ดว้ยความช่วยเหลือของชาวคาปอ
กุท่ีใจดีบางคน เขาก็สร้างกระท่อมไมไ้ผพ่ออาศยัอยูไ่ด ้ เสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่ชา้ แต่ขณะท่ีล าเลียง
ขา้วของ ท่ีน าติดตวัมาเขา้ไปไวใ้นกระท่อม เขาก็พบวา่ วิทยรัุบส่งท่ีใชแ้บตเตอร่ีของเขา ช ารุดเสียหาย 
ใชก้ารไม่ไดเ้สียแลว้ นัน่หมายความวา่ เขาจะตอ้งอยูท่ี่นัน่ โดยไม่สามารถติดต่อกบัโลกภายนอกเลย 
เป็นเวลาถึงแปดเดือน แต่เขาก็อยูต่่อไป โดยเช่ือมัน่ในการคุม้ครองรักษาของพระเจา้ 

ต่อมาไม่นาน คนงานคนหน่ึงของมิกเคลซนั ซ่ึงไปร่วมพิธีเล้ียงเน้ือหมู ของขาวคาปอกุ น าข่าว
มาบอกใหเ้ขาทราบวา่ “นายครับ พวกคาปอกุก าลงัวางแผนจะฆ่าท่าน” 

“ขอบคุณมากท่ีน าข่าวมาบอก ฉนัเห็นนกัรบชาวคาปอกุก าลงัเคล่ือนเขา้มาใกลแ้ลว้” มิกเคลซนั
กล่าวขอบคุณ และตระหนกัถึงมหาภยัซ่ึงกรายเขา้มาทุกขณะ 

ชาวคาปอกุเหล่าน้ี มีความแคน้เคืองทหารญ่ีปุ่น ท่ีบุกรุกเขา้มาในดินแดนของพวกเขา พวกเขา
เช่ือวา่พวกมิชชนันารี เป็นตน้ เหตุท่ีทหารญ่ีปุ่นเหล่าน้ีบุกรุกเขา้มา จึงพลอยโกรธเคืองมิชชนันารี เม่ือ
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พวกเขาเห็นมิกเคลซนั จึงหาทางก าจดัทนัที มิกเคลซนัตระหนกัถึงความทรุณโหดร้าย ของชาวคาปอกุ
เหล่าน้ีดี สมยัญ่ีปุ่นยึดครองดินแดนน้ี ชาวเขาเผา่คาปอกุสามารถฆ่าทหารญ่ีปุ่น ท่ีมีอาวธุครบมือไดถึ้ง 
40 คน 

เพียงชัว่ครู่ต่อมา นบัรบเผา่คาปอกุก็ลอ้มบา้นมิกเคลซนัไวทุ้กดา้น เขาไดย้นิชาวคาปอกุพดูว้ย
ความเกร้ียวกราดวา่ “เราตอ้งท าโทษคนน้ีใหไ้ด ้ ในฐานท่ีส่งพวกทหารญ่ีปุ่นมาฆ่าพวกเรา เราตอ้งฆ่า
เขา” 

มิกเคลซนั แอบมองดูทางหนา้ต่าง เห็นนกัรบทุกคนมีหอก ธนู อยา่งครบครัน พร้อมท่ีจะบุกเขา้
มาท าร้ายเขาไดทุ้กขณะ เขาคุกเข่าลงอธิษฐานทูลขอการคุม้ครองจากพระเจา้ จนเวลาเยน็ ชาวคอปอกุ
เหล่านั้น ก็ยงัมีไดบุ้กรุกเขา้มา เขาอธิษฐานต่อไปตลอดคืน โดยมิไดห้ลบันอน 

เชา้ตรู่ของวนัรุ่งข้ึน มิกเคลซนัมองออกไปทางหนา้ต่าง ไม่พบชาวคาปอกุแมแ้ต่คนเดียว 
“ขอบพระคุณพระเจา้” มิกเคลซนักล่าวอยา่งโล่งออก “พวกเขาไดจ้ากไปแลว้ โดยมิไดท้  าอนัตรายแก่เรา 
หรือท าลายทรัพยสิ์นเลยแมแ้ต่นอ้ย” ไม่มีใครสามารถอธิบายไดว้า่ ท าไมชาวคาปอกุจึงไม่ท าร้ายมิกเคล
ซนั แต่มิกเคลซนัเช่ือวา่ เป็นเพราะพระเจา้ทรงคุม้ครองเขาไว ้ แมใ้นเวลาต่อมา ชาวคาปอกุไดหวน
กลบัมาอีกแปดคร้ัง หมายจะท าลายชีวติของเขาเหมือนคร้ังแรก แต่พระเจา้ทรงคุม้ครองชีวติของมิกเคล
ซนัไวทุ้กคร้ัง เพื่อให้เขาสามารถประกาศพระกิตติคุณให้แก่ชาวคาปอกุเหล่าน้ี 

มิกเคลซนั ท าการประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวคาปอกุท่ีดุร้ายเหล่านั้น ต่อไปดว้ยความกลา้หาญ 
จนกระทัง่สองปีต่อมา ในค.ศ. 1948 ชาวคาปอกุ 17 คนไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเขา 

เมืองอีนาโรตาลิ เป็นดุจประตูท่ีผา่นเขา้สู่หุบเขามนุษยกิ์นคน เม่ือมีชาวคาปอกุรับเช่ือพระเยซู
คริสตม์ากพอสมควรแลว้ โครงการขั้นต่อไปของคณะมิชชนั ก็คือ กา้วต่อไปสู่หุบเขามนุษยกิ์นคนอนั
เร้นลบั 

พวกผูน้ าของคณะ ซี.เอม็.เอ. มิชชนัไดป้ระชุมปรึกษาหารือกนัอีกคร้ังหน่ึง เก่ียวกบัการส่ง
มิชชนันารีเขา้สู่หุบเขามนุษยกิ์นคน ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ จดังบประมาณส าหรับงานอนัส าคญัน้ี 
และใชเ้คร่ืองบินเป็นพาหนะขนส่งและติดต่อ ระหวา่งมิชชนันารีท่ีจะท างานในหุบเขาลึกนั้น กบัโลก
ภายนอก 

คณะมิชชนั ไดน้ าเร่ืองน้ี ไปปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงขณะนั้นได้
ปกครองดินแดนนั้น และขออนุญาตใหเ้ขา้ไปประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษยกิ์นคนเหล่าน้ี ซ่ึงรัฐบาล
เนเธอร์แลนดอ์นุญาต ใหพ้วกเขาเขา้ไปให ้แต่เตือนวา่เขาจะไม่รับผดิชอบความปลอดภยัของมิชชนันารี 
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ท่ีจะเขา้ไปประกาศในหุบเขาบาเลียม และเขาไม่รู้วา่ ชาวเขาเผา่ดานิ เหล่าน้ี จะท าอะไรแก่พวก
มิชชนันารีบา้ง พวกมิชชนันารีจะตอ้งรับผิดชอบเองทุกอยา่ง 
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มุ่งสู่หุบเขามนุษย์กนิคน 

วนัท่ี 20 เมษายน 1954 ลอยด ์ แวนสโตน พร้อมกบัมิชชนันารีอ่ืน ๆ และครอบครัวคริสเตียน
ชาวคาปอกุครอบครัวหน่ึง ไดเ้ดินทางเขา้ไปในหุบเขามนุษยกิ์นคนโดยทางอากาศ เคร่ืองบินตอ้งบินเขา้
ไปช่องแคบระหวา่งภูเขาสูงซ่ึงเป็นการเส่ียงต่ออนัตรายมาก นกับินเตือนผูโ้ดยสารวา่ “จงระมดัระวงัตวั
ใหดี้ เราก าลงัผา่นไปในท่ีล าบากมา เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้น ท่ีจะผา่นเขา้ไปในหุบเขาน้ีได”้ 

เคร่ืองบินไดบิ้นวนเวยีนไปตามหุบเขานั้น เพื่อจะหาท่ีลง ทนัใดนั้น ผูโ้ดยสารก็เห็นสวนครัว
เป็นพืดยาวเหยยีดอยูเ่บ้ืองล่าง นกับินกล่าวดว้ยความต่ืนเตน้วา่ “ดูสวนครัวเหล่านั้นซิ คงจะมีชาวเผา่ดา
นิจ านวนพนั ๆ อาศยัอยูท่ี่นัน่” เม่ือบินขา้มไปอีกหน่อยหน่ึง พวกเขาพบแม่น ้าสายใหญ่ ไหลผา่นสวน
ครัวเล่านั้น นกับินตดัสินใจลงบนแม่น ้า จึงพูดกบัทุกคนวา่ “ใหเ้ราช่วยกนัอธิษฐานเถอะ ขณะท่ี
เคร่ืองบินลงบนพื้นน ้า เพื่อจะไม่พบท่อนซุง หรือ จระเข ้ กีดขวางทางไว”้ ไม่ก่ีนาทีต่อมา เคร่ืองบินก็
ค่อยๆ ร่อนลงสู่แม่น ้าในหุบเขานั้น อยา่งปลอดภยั ท่ามกลางความต่ืนเตน้ยนิดีของคณะมิชชนันารีและ
ผูติ้ดตามทุกคน 

พวกเขาใชแ้พยางล าเลียงคนและสัมภาระข้ึนฝ่ังดา้นหน่ึง ซ่ึงเป็นฝ่ังตรงกนัขา้มกบัถ่ินฐานของ
มนุษยกิ์นคนเผาดุร้ายท่ีสุด ชาวคาปอกุท่ีมิชชนันารีน ามา ไดช่้วยแบกขา้วของสัมภาระข้ึนไปยงัท่ีราบ 
ซ่ึงพอจะใชเ้ป็นท่ีปลูกกระท่อมอยูอ่าศยัได ้ พวกมิชชนันารียดึริมฝ่ังนั้น เป็นท่ีพ  านกั และเร่ิมติดต่อกบั
ชาวป่าในแถบนั้น 

วนัหน่ึงมิกเคลซนัพร้อมดว้ยชาวคาปอกุสองสามคน พายเรือข้ึนไปตามร่องน ้าเพื่อส ารวจ
สถานท่ี พวกเขาผา่นหมู่บา้นแห่งหน่ึง จึงข้ึนฝ่ังไปทกัทายกบัชาวบา้นเหล่านั้น ชาวเขาพวกน้ีเคยติดต่อ
กบัพวกคาปอกุ และไดย้นิถึงกิติศพัทแ์ห่งความอศัจรรยข์องยารักษาโรค ท่ีพวกผวิขาวน ามาแจกใหพ้วก
เขา จึงมีใจอยากเป็นมิตรกบัพวกมิชชนันารี ชาวป่าเผา่ดานิคนหน่ึงวิง่มากกอดมิกเคลซนั ไวแ้ลว้กล่าว
อยา่งดีใจวา่ “เราขอตอ้นรับท่านดว้ยความยนิดี” มิกเคลซนัรู้สึกอึดอดัใจไม่นอ้ย เม่ือเขาเหลือบไปท่ีเชิง
เขา เห็นชาวดานิอีกจ านวนมาก วิง่กรูกนัลงมาทกัทายพวกเขา แมจ้ะตอ้งทนต่อกล่ินเหมน็สาปของชาว
ป่า ท่ีตอ้นรับเขาดว้ยการกอดก็ตาม แต่มิคเคลซนัก็ดีใจและขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีชาวดานิเหล่าน้ี มิได้
แสดงตวัเป็นศตัรูต่อเขา 
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ถูกฉุดโดยชาวดานิ 

สองสามอาทิตยต่์อมา ไดมี้ชาวเขาเผา่ดานิกลุ่มหน่ึงมาขออยูก่บัมิชชนันารี โดยหวงัวา่จะไดรั้บ
ยารักษาโรค และของแจกฟรีต่างๆ พวกมิชชนันารีรับไวเ้พียงสองคนเท่านั้น เพื่อจะไดอ้าศยัเล่าเรียน
ภาษาของคนป่าพวกน้ี แต่ชาวดานิคนอ่ืน ๆ อยากจะอยูด่ว้ย ลอยแวนสโตนอดรนทนไม่ได ้จึงไล่ตะเพิด
พวกเขา “เรารับเพียงสองคนน้ีเท่านั้น” เขาตะโกนอยา่งหวัเสีย “พวกคุณทั้งหมดจงกลบัไปเสียเถิด” แลว้
วิง่ไล่พวกเขาใหเ้ขา้ไปในป่า 

เม่ือ ลอยด ์ แวนสโตน ตามไล่พวกเขาข้ึนไปบนภูเขา ชาวดานิเหล่านั้นก็หนักลบัมาเผชิญหนา้
กบัลอยด ์ และลอ้มรอบไวทุ้กดา้น ลอยแ์วนสโตนรู้สึกตกใจเป็นท่ีสุด ท่ีตกอยูใ่นวงลอ้มโดยไม่รู้สึกตวั 
“อะ๊ แยแ่ลว้ซิเรา” เขาร าพึง แลว้ทรุดตวัลงบนพื้นอยา่งไม่มีทางสู้ 

ชาวดานิคนหน่ึง บุย้ใบใหล้อยดลุ์กข้ึนและตามพวกเขาไป ขณะนั้นตะวนัลบัฟ้าแลว้ ลอยดไ์ม่รู้
วา่ ชาวดานิจะพาเขาไปไหน เพื่ออะไร เขาเดินทางไปพลาง อธิษฐานไปพลางเม่ือขา้มหุบผาแห่งหน่ึง 
พวกเขาก็พาลอยดเ์ดินลดัเลาะไปตามทางแคบ ๆ สู่ท่ีพกัของพวกเขาและไปยงักระท่อมหลงัหน่ึง ใหอ้ยู่
รวมกบัชาวดานิอีกสองสามคน แลว้ต่างกระจดักระจายไปพกัผอ่น ปล่อยใหล้อยด์นัง่กลดักลุม้อยูใ่น
กระท่อมหลงันั้น โดยไม่รู้วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ตนในวนิาทีขา้งหนา้ ลอยดใ์ชเ้วลาอธิษฐานต่อพระเจา้
ตลอดคืนนั้น ชาวดานิไม่ไดท้  าอนัตรายต่อเขาเลย จนกระทัง่วนัรุ่งข้ึน ชาวดานิจึงปล่อยใหเ้ขากลบัไปท่ี
พกัได ้ ลอยดมี์ความรู้สึกเหมือนกบัตายแลว้เกิดใหม่ เขารีบจากท่ีนัน่กลบัมาสู่ท่ีพกัทนัที ดว้ยความ
ขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจา้ ท่ีไดคุ้ม้ครองชีวติของเขาไว ้
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ชาวเผ่าดานิบ้าเลอืด 

อีกไม่นานต่อมา ลอยด์และมิชชนันารีอีกสองคน ลงเรือล่องไปทางเหนือของแม่น ้าอีกคร้ังหน่ึง 
พวกเขาเลียบฝ่ังแม่น ้า ตดัเขา้ไปทางล าธารแคบ ๆ ไปสู่ถ่ินท่ีมีชาวเขาดุร้ายอาศยัอยูจ่นกระทัง่มาถึง
หมู่บา้นแห่งหน่ึง พวกเขาเห็นชาวดานิหลายคนเดินเพน่พ่านอยูท่ี่ริมฝ่ัง ลอยด์และเพื่อน ๆ จึงข้ึนไป
ทกัทายชาวดานิเหล่านั้นดว้ยไมตรีจิต เม่ือชาวเขาเหล่านั้นเห็นพวกมิชชนันารีข้ึนมาหาพวกเขา ก็พากนั
แตกต่ืนวิง่หนีพากนัไปหลบซ่อนอยูห่ลงัพุม่ไม ้ แอบดูวา่ พวกมิชชนันารีจะท าอะไรบา้งในท่ีสุด ชาวดา
นิผูมี้ใจกลา้คนหน่ึง ก็ออกมาหาคณะมิชชนันารี ยนืมือให้คณะมิชชนันารีจบั 

ลอยดแ์ละคณะรู้วา่พวกเขาสามารถผกูมิตรกบัชาวดานิเหล่าน้ี โดยอาศยัยารักษาโรคไดจึ้งหยบิ
เขม็ฉีดยาออกมา ฉีดยาใหแ้ก่ผูท่ี้เป็นโรคผิวหนงัเร้ือรัง ชาวดานิเหล่าน้ีเคยไดย้นิถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของยา 
ท่ีมิชชนันารีไดน้ าไปรักษาชาวเผาเผา่อ่ืน ๆ มาก่อน จึงรับการรักษาดว้ยความยนิดี เม่ือชาวดานิเหล่าน้ี
รู้สึกวา่ คณะมิชชนันารีไม่เป็นภยัต่อพวกเขา จึงทยอยกนัออกจากท่ีซ่อน มารับการฉีดยาจากพวก
มิชชนันารี “ขอบพระคุณพระเจา้” มิชชนันารีคนหน่ึงเอ่ยข้ึน ยาช่วยใหเ้ราผกูมิตรกบัเขาได ้ บรรยากาศ
ขณะนั้นดูจะเตม็ไปดว้ยมิตรภาพมากข้ึนทุกวนั 

แต่ทนัใดนั้น หวัหนา้เผา่หนา้ตาดุร้าย มือถือหอกแหลมคม วิง่มาจากทางดา้นหน่ึง ส่งเสียง
ตะโกนอยา่งน่ากลวั และช้ีหอกมายงัมิชชนันารี คณะมิชชนันารีพยายามท่ีจะใหเ้ขาสงบเสียงลงแต่ไร้ผล  
ชาวดานิอีกคนหน่ึงวิง่เขา้ไปในกระท่อมหยบิหอกออกมา ยนืสมทบกบัหวัหนา้เผา่ บดันั้นเองความ
โกลาหลอลหมา่นก็เกิดข้ึนทั้งหมู่บา้นของชาวดานิ ทุกคนวิง่เขา้ไปในกระท่อมหยบิออกมา พร้อมกบั
ตะโกนวา่ “ฆ่ามนั” 

ลอยดแ์ละคณะรู้วา่จะมีอะไรเกิดข้ึน จึงหยบิปืนยนืข้ึนยงิสู่ทอ้งฟ้าสองสามนดั ยงัผลใหช้าวดานิ
หยดุชะงกัครู่หน่ึงดว้ยความงุนงง พวกเขาถือโอกาสนั้นวิง่ตรงไปท่ีเรือยนต ์เพื่อหลบหนีการปะทะอยา่ง
บา้เลือดของชาวดานิเหล่าน้ี แต่ชาวป่าเหล่านั้นพุง่ออก และยงิธนูไล่หลงัมาราวกบัห่าฝน เฉียดร่างของ
พวกเขาอยา่งหวาดเสียว ลูกธนูดอกหน่ึงพุง่มาปักท่ีหวัเข่าของลอยดอ์ยา่งจงั แมจ้ะเจบ็ปวดเพียงใด ก็ไม่
อาจสนใจกบัความเจบ็ปวดนั้น เพราะตอ้งวิง่ไปถึงเรือยนตใ์หไ้ด ้ ซ่ึงขณะนั้นผูท่ี้ไปถึงก่อนไดติ้ดเคร่ือง
รอรับอยูแ่ลว้ พวกเขาแล่นเรือออกจากฝ่ัง หนีพวกดานิผูก้ระหายเลือดไดอ้ยา่งหวดุหวิด แมจ้ะแล่นเรือ
ออกสู่กลางล าน ้าแลว้ก็ตาม พวกเขายงัคงมีใจเตน้ระทึกดว้ยความกลวั 

“พวกเขาจะลอบยงิเราดว้ยธนูไหมหนอ” มิชชนันารีคนหน่ึงพดูข้ึนดว้ยความเป็นห่วง 
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“ในสภาพแบบน้ี พวกเขาสามารถฆ่าเราไดอ้ยา่งง่ายดาย” อีกคนหน่ึงออกความเห็น คณะ
มิชชนันารีไม่ไดพู้ดอะไรต่อไปอีก มีแต่ภาวนาทูลขอให้พระเจา้ทรงช่วยคุม้ครอง จนกระทัง่พวกเขาพน้
เขตล าธารเขา้สู่แม่น ้าใหญ่ เม่ือแน่ใจวา่ปลอดภยัแลว้ จึงแล่นอยา่งสบายกลบัสู่ท่ีพกั 
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เคร่ืองบนิตก 

ลอยดเ์ร่ิมรู้สึกเจบ็ปวดอยา่งผิดปกติท่ีหวัเข่าของเขา จึงนึกข้ึนไดว้า่ เขาถูกลูกธนูปักแต่ลูกธนู
นั้นไดห้กัไปเสียแลว้ โดยท่ีเขาไม่รู้สึกตวัในระหวา่งวิง่หนีเอาตวัรอดนั้น มิชชนันารีอ่ืน ๆ ก็รีบท าการ
ปฐมพยาบาล ผา่ตดัธนูส่วนท่ีหกัติดอยูน่ัน่ออกไดส้ าเร็จ 

“ดูน่ีซิ” มิชชนันารีคนหน่ึงยนืหวัลูกธนูท่ีดึงออกจากขาของลอยดใ์หดู้ “มนัยาวไม่นอ้ยกวา่สอง
น้ิวเชียวนะ”  

“ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพวกเรามียาส าหรับรักษาลอยด์” มิชชนันารีอีกคนหน่ึงกล่าวข้ึน เม่ือท า
แผลใหล้อยดเ์รียบร้อยแลว้ 

ขณะท่ีคณะมิชชนันารี นัง่พกัผอ่นอยูใ่นกระท่อม คนงานคนหน่ึงไดร้้องตะโกนดว้ยเสียงอนัดงั
วา่ “เคร่ืองบินมา เคร่ืองบินมา” มิชชนันารีสองคนออกไปดู ดว้ยความดีใจ คิดวา่ แอล.ลูวสิ นกับินของ
คณะของพวกเขา คงขบัเคร่ืองบินมาส่งเสบียงกรัง และยารักษาโรค มิชชนันารีท่ีท างานอยูใ่นหุบเขา 
ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือทางเคร่ืองบินมาก เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้น ท่ีพวกเขาจะไดรั้บอาหาร ยา
รักษาโรค และเคร่ืองใชไ้มส้อยต่าง ๆ 

“บินมาทางน้ีแลว้” มิชชนันารีคนหน่ึงกล่าวอยา่งต่ืนเตน้ “เราจะไดย้ารักษาโรคท่ีเราตอ้งการ
แน่” 

“เด๋ียวก่อน” มิชชนันารีอีกคนหน่ึงกล่าวทกัทว้งข้ึน เม่ือมองเห็นเคร่ืองบินในระยะใกล ้ “มนั
ไม่ใช่เคร่ืองบินของเรา” 

“เอะ๊ แอล.ลูวสิ เป็นอะไรไป จึงไม่ไดข้บัเคร่ืองบินมา” พวกเขากล่าวดว้ยความสงสัยและเป็น
ห่วง แต่หารู้ไมวา่ ห่างจากท่ีเขาอยูห่ลายกิโลเมตรออกไป แอล.ลูวสิไดสู้ญเสียชีวติของเขาแลว้ จาก
อุบติัเหตุเคร่ืองบินตกชนภูเขาสูง 

เม่ือคณะมิชชนันารี สูญเสียเคร่ืองบินและนกับินของพวกเขา พวกเขาก็ไม่อาจไดรั้บอาหารและ
ส่ิงท่ีตอ้งการเป็นประจ าได ้ ภรรยาและบุตรของมิชชนันารี จ  าเป็นตอ้งยา้ยออกจากท่ีนัน่ไป โดย
เคร่ืองบินหน่วยกูภ้ยั ซ่ึงองคก์ารกูภ้ยัทางอากาศส่งมาช่วยเหลือ ส่วนลอยด์และเพื่อนอีกคนหน่ึง ช่ือ 
เจอร์ร่ีโรส ยงัคงท างานในหุบเขามนุษยกิ์นคน ท่ีเตม็ไปดว้ยอนัตรายนั้นต่อไป 
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ฆาตกรรมทีโ่อบาโน 

หลงัจากเหตุการณ์อนัน่าเศร้า เก่ียวกบัการสูญเสียนกับินและเคร่ืองบินแลว้ มิชชนันารีท่ี
เหลืออยูใ่นหุบเขามนุษยกิ์นคน ก็ไดรั้บความร่วมมือจากชาวคาปอกุ ในการสร้างสนามบินเล็ก ๆ แห่ง
หน่ึงข้ึน เพื่อใหเ้คร่ืองบินขนาดเล็กสามารถลงได ้การถากถางและปรับท่ีดินใหเ้ป็นสนามบิน ไดก้ระท า
กนัอยา่งขมีขมนัและเร่งด่วนภายในสองเดือนก็สร้างสนามบิน เสร็จเรียบร้อยการประกาศพระกิตติคุณ 
จึงกลบัมาสู่สภาพปกติอีกคร้ังหน่ึง นอกจากนั้น ยงัมีชนันารีใหม่เขา้มาสมทบ เพื่อร่วมงานประกาศใน
หุบเขานั้นดว้ย ในบรรดามิชชนันารีทั้งหมดท่ีเขา้มาใหม่น้ีมีคนหน่ึงช่ือเลสนูซ่า เป็นมิชชนันารีชาว
อินโดนีเซีย ไดไ้ปช่วยการประกาศท่ีศูนยอี์กแห่งหน่ึง ในหมู่บา้นท่ีไม่ไกลจากอีกนาโรตาลิเท่าไรนกั 
เรียกวา่หมู่บา้น โอบาโน อนัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวคาปอกุ 

เลสนูซ่า ช่วยเหลืองานท่ี โอบาโน ไม่นาน ก็เกิดจราจลอยา่งรุนแรงข้ึน วนันั้นตรงกบัวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 1956 ซ่ึงเป็นวนัอาทิตย ์ เลสนูซ่า เพิ่งกลบัจากการประชุมนมสัการ ท่ีโบสถเ์ล็ก ๆ ของเขา
และนัง่รับประทานอาหารเท่ียงในบา้น ขณะนั้นเขาไดย้นิเสียงปืน และชุลมุนวุน่วายท่ีบา้นใกลเ้คียง จึง
ลุกข้ึนเดินออกไปยงัสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือพน้ประตูบา้นออกมาเพียงเล็กนอ้ย เด็กชาวคาปอกุคนหน่ึงก็วิง่
เขา้มาขวางหนา้ไว ้กล่าวดว้ยความตกใจวา่ “จงรีบกลบัไปเถอะ เร่ืองไม่ดีก าลงัจะเกิดข้ึน” 

ส้ินเสียงของเด็กชายชาวคาปอกุ เลสนูซ่า ก็เห็นชาวคาปอกุท่ีดุร้ายจ านวนมากมี อาวธุครบครัน 
วิง่ตรูออกจากพุม่ไมข้า้งหนา้ เขาก็รีบวิง่ไปยงับา้นพกั แต่สายเกินไปเสียแลว้ ลูกธนูจากชาวคาปอกุแล่น
มาปักแน่นท่ีขา้งหลงัเขา เขาพยายามวิง่ไปจนถึงประตูบา้น แลว้ก็ลม้ฟุบลง ชาวคาปอกุท่ีก าลงับา้คลัง่ วิง่
เขา้มาซ ้ าเติมจนเขาส้ินชีวิต แลว้เขา้ไปท าลายเคร่ืองใชใ้นบา้น จุดไฟเผาบา้นของเลสนูซ่าและบา้นอ่ืน ๆ 
อีกหลายหลงั การจราจลคร้ังนั้น ท าใหค้ริสเตียนชาวอินโดนีเซีย และผูร่้วมงานอีกหา้คนเสียชีวติความ
บา้คลัง่ของชาวคาปอกุ ยงัไม่หมดส้ินเพียงเท่านั้น พวกเขายงัไปยแุหยช่าวคาปอกุในถ่ินอ่ืน ๆ ใหเ้กิดการ
จราจล และฆ่ามิชชนันารีทุกคนเสีย จนกระทัง่รัฐบาลเนเธอร์แลนดต์อ้งส่งกองทหารเขา้ไปปราบปราม 

แต่กวา่ท่ีการจราจลจะสงบลง ตอ้งเกิดการนองเลือดหลายวนั ท าใหช้าวคาปอกุถูกฆ่าตาย
ประมาณ 200 คน ความสงบจึงเกิดข้ึน 

ต่อมา ไดมี้คนสืบสาวสาเหตุของการจราจลคร้ังน้ี พบวา่เกิดข้ึนเน่ืองจากความเช่ืออยา่งงมงาย
ของชาวคาปอกุเอง กล่าวคือ ชาวคาปอกุเป็นพวกท่ีกราบไหวภู้ตปีศาจ เช่ือถือในโชคลาง ก่อนเกิดเหตุ
ไดเ้กิดโรคระบาดแก่สัตว ์ ท าใหห้มู อนัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีค่ามาก ส าหรับพวกเขาตายไปหลายตวั ชาวคา
ปอกุพากนัเสียใจมาก พวกเขากล่าวหาวา่ มิชชนันารีเป็นตน้เหตุใหเ้กิดโรคระบาดน้ี เพราะพวกภูตปีศาจ
โกรธเคืองท่ีคนต่างถ่ินเขา้มาอยู ่จึงบนัดาลใหเ้กิดโรคระบาดข้ึน ท าใหห้มูตายไป ความเสียดายสัตวเ์ล้ียง
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อนัมีค่า ประกอบดว้ยความยุยงส่งเสริมของหวัหนา้เผา่ จึงท าใหพ้วกเขาเกิดความเคียดแคน้ชิงชงั และ
เกิดการจราจลข้ึนในท่ีสุด 
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อุคุมเฮริคผู้ยิง่ใหญ่ 

ในปี 1956 มิชชนันารีใหม่ ซ่ึงเป็นสามีภรรยาคู่อีกหกคู่ ไดเ้ขา้ไปประกาศพระกิตติคุณในหุบ
เขามนุษยกิ์นคน ในจ านวนน้ีมี เบนคาร์เซสก้ี และภรรยารวมอยูด่ว้ย เขาทั้งสองไดไ้ปประจ าอยูท่ี่แห่ง
หน่ึง ซ่ึงอยูใ่กลก้บัต าบลเฮติกีม่าอนัเป็นท่ีอยูข่องอุคุมเฮริค หวัหนา้เผา่ท่ีมีความดุร้าย และมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดของชาวเผา่นั้น 

วนัหน่ึง เบน คาร์เซสก้ี และพรรคพวก บางคนตั้งใจจะขา้มล าธารไปสู่อีกฟากหน่ึง เพื่อส ารวจ
พื้นท่ีส าหรับท าสนามบิน ขณะท่ีเดินมาถึงสะพานหวาย ก็พบอุคุมเฮริครออยูแ่ลว้ เบนพดูกบัหวัหนา้เผา่
วา่ “พวกเราตอ้งขา้มเพื่อหาท่ีสร้างสนามบิน” 

หวัหนา้เผา่พดูตอบดว้ยความเกร้ียวกราดวา่ “จงกลบัไปเด๋ียวน้ี มิเช่นนั้น ฉนัจะฆ่าแก และชาว
ต่างประเทศทุกคน” เบนและพรรคพวก เห็นเอาจริงเอาจงัของหวัหนา้เผา่เช่นน้ี จึงถอยกลบัไปโดยดี 

เบนคิดวา่ อาจเน่ืองจากเขาไม่รู้จกัภาษาพื้นเมืองไดดี้พอท่ีจะเจรจากบัอุคุมเฮริค และปรับความ
เขา้ในกบัเขาได ้ จึงไดติ้ดต่อขอมิชชนันารีซ่ึงรู้ภาษาพื้นเมืองไดดี้ไปช่วยเจรจาให ้ หลงัจากการเจราจา อุ
คุมเฮริคอนุญาตใหข้า้มไปสร้างสนามบินในฝ่ังตรงกนัขา้ม อยา่งไรสู้เตม็ใจนกั เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ 
เบนก็ชวนพรรคพวกใหข้า้มล าธารไปเป็นคร้ังท่ีสอง แต่ขณะท่ีเขาก าลงับอกลาภรรยานั้นเอง ชาว
พื้นเมืองคนหน่ึง ก็วิง่มาบอกวา่ “เด๋ียวก่อนครับท่าน อุคุมเฮริคบอกวา่ เขาจะตดัสะพานนั้นออกเสีย หาก
ท่านเดินขา้มไป” แผนการของเบนตอ้งพบกบัความลม้เหลวอีกคร้ังหน่ึง 

เบนไม่ส้ินความพยายาม ขอร้องให้เพื่อนมิชชนันารีช่วยเจรจา กบัอุคุมเฮริคใหม่ คราวน้ีอุคุมเฮ
ริคอนุญาตใหโ้ดยดี เบนและพรรคพวกจึงสามารถขา้มสะพานไปได ้ เม่ือไดเ้ดินทางส ารวจหลายสิบ
กิโลเมตรแลว้ พวกเขาพบสถานท่ีแห่งหน่ึง ซ่ึงสามารถใชท้  าสนามบินได ้ ขณะท่ีเบนมองดูสถานท่ีนั้น
ดว้ยความหวงั และพึงพอใจนัน่เอง หวัหนา้เผา่อีกเผา่หน่ึงซ่ึงเพิ่งฆ่าหวัหนา้คนเดิมตาย เม่ือสองสามวนั
ก่อน มาหา้มเบนวา่ “ฉนัเป็นหวัหนา้ในถ่ินน้ี พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีตอ้งหา้ม คุณจะมาสร้างอะไรท่ีน่ี
ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด” เบนตอ้งประสบกบัความผดิหวงัเป็นคร้ังท่ีสาม 

อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความมุมานะของเบนและพรรคพวก พวกเขาไดส้ ารวจพบสถานท่ีใหม่ซ่ึงอยู่
ทางดา้นเหนือข้ึนไป และสร้างสนามบินจนส าเร็จ 

แมอุ้คุมเฮริคจะอนุญาต ใหมิ้ชชนันารีสร้างสนามบิน แต่เขายงัคงต่อสู้กบัการประกาศพระกิตติ
คุณเสมอ เขามกัขูแ่ละหา้มปรามชาวเผา่วา่ “อยา่ไปเช่ือพระเยซูนะ ถา้พวกแกเช่ือพระเยซู พวกแกจะเลิก
การต่อสู่ แลว้พวกศตัรูจะถือโอกาสมารุกราน และฆ่าพวกแกเสีย” 
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ชาวเผา่หลายคน อยากฟังพระกิตติคุณและเช่ือพระเยซูคริสต ์ แต่พวกเขากลวัอุคุมเฮริค จึงไม่
กลา้รับเช่ือพระองคอ์ยา่งเปิดเผย จนกระทัง่วนัหน่ึง พระเจา้ทรงท าการอยูใ่นจิตใจของอุคุมเฮริค ท าให้
จิตใจของเขากระสับกระส่ายไม่มีความสงบสุข เขายนืข้ึนประกาศแก่ชาวพื้นเมือง ซ่ึงนัง่ฟังพระกิตติคุณ
อยูว่า่ “ฉนัอยากอธิษฐาน.....อยากเรียนรู้มากกวา่น้ี...แต่ฉนัยงัไม่เขา้ใจ” แต่เขาก็ไม่ตอ้นรับพระเยซูเป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของเขาอยูน่ัน่เอง 
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ชาวเผ่าอุฮัมดนันิหันมาเช่ือพระคริสต์ 

หลงัจากเหตุการณ์อนัตึงเครียด ระหวา่งอุคุมเฮริคกบัพวกมิชชนันารีผา่นไป มิชชนันารีบางคน 
จึงเดินทางไปประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวเผา่อีกคนหน่ึง ช่ือ เผา่ อุฮนัดนันิ ชาวเขาเผา่น้ียนิดีตอ้นรับ
มิชชนันารี และรับฟังพระกิตติคุณดว้ยความสนใจ เป็นเวลาหลายเดือนต่อมาในปี 1957 มิชชนันารีอีก
คนหน่ึง ช่ือ ดอนกิบบอนส์ ไดเ้ขา้ไปประกาศท่ีนัน่ คร้ังนั้นมีชาวป่าประมาณ 1,000 คน ชุมนุมกนัฟังค า
สอนของดอน 

ดอน กิบบอนส์ ยนือยูท่่ามกลางชาวเขาเหล่านั้น อธิบายพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใ์หช้าว
อุฮนัดินนิรู้อยา่งง่ายๆ ในตอนทา้ยดอนประกาศวา่ “ในวนัน้ี พวกท่านจงเลือกเถิดวา่จะปฏิบติัพระเจา้
หรือไม่ พระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคน้ี์ทรงเห็นทุกอยา่ง ท่านจะหลอกลวงพระเจา้ไม่ได ้ ถา้ท่านปรารถนาจะ
เช่ือพระเยซูคริสต ์จงยนืข้ึน และไปพบพวกเราทางโนน้” 

ส้ินเสียงประกาศ ชาวอุฮนัดนันิจ านวนประมาณคร่ึงหน่ึงลุกข้ึนยนื 
“มีจ  านวน หา้ร้อยคนท่ียนืข้ึนแสดงความจ านงคท่ี์จะติดตามพระเยซูคริสต”์ ดอนกล่าวดว้ย

ความปล้ืมปิติยนิดี ขณะท่ีน าคนเหล่าน้ีไปยงัท่ีสงบเงียบอีกแห่งหน่ึง สั่งสอนพวกเขาต่อไป “เม่ือพวก
ท่านเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้” ดอนกล่าว “พวกท่านก็เช่ือเคร่ืองรางของขลงัไม่ไดอี้กต่อไป” 

โดยท่ีดอนมิไดอ้ธิบายเพิ่มเติม ชาวอุฮนัดนันิพดูข้ึนเองวา่ “พวกเราจะติดตามพระเยซูคริสตเ์จา้ 
และจะเผาเคร่ืองรางของขลงัทุกอยา่งเสีย” พวกเขาจึงลุกข้ึนทนัที ต่างเดินไปยงัท่ีพกัของตน น า
เคร่ืองรางของขลงัและรูปเคารพทุกอยา่ง เผาต่อหนา้ท่ีประชุม การประกาศพระกิตติคุณคราวนั้น ไดมี้
ชาวอุฮนัดนันิหลายร้อยคน กลบัใจบงัเกิดใหม่ตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด จิตใจของบุคคล
เหล่านั้นต่างเป่ียมลน้ไปดว้ยความสุขและความยนิดี คืนนั้น ดอนและภรรยา นอนหลบัไปดว้ยความ
เหน็ดเหน่ือย แต่ตอ้งต่ืนข้ึนกลางดึกหลายคร้ัง เม่ือไดย้ินเสียงร้องเพลงของชาวอุฮนัดนันิ เป็นเพลง
สรรเสริญพระเจา้ซ่ึงดอนสอนใหพ้วกเขาในวนันั้น แมพ้วกเขาจะร้องผดิท านองมาก จนเกือบไม่เป็น
เพลง แต่จิตใจของดอนก็เป่ียมลน้ไปดว้ยความปล้ืมปิติยนิดี ท่ีเห็นดวงวิญญาณเหล่าน้ีไดพ้บสันติสุขใน
พระคริสต ์
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ตกอยู่ในวงล้อม 

สามปีต่อมา มิชชนันารีอ่ืนอีกสามท่านคือโบส้แมน ซนัดา บรอมล่ี พร้อมกบัฟริทซ์แวลดแ์คมภ ์
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลเนเธอร์แลนด ์ ไดบุ้กเบิกเขา้ไปในท่ีใหม่ของหุบเขามนุษยกิ์นคน ช่ือหุบเขาโวซี 
ก่อนออกเดินทางจากศูนยป์ระกาศท่ี ปิรามิด ชายหนุ่มเผา่ดานิคนหน่ึง เตือนคณะมิชชนันารีวา่ อยา่เขา้
ไปยงัหุบเขานั้นเลย เกรงวา่ชาวโวซีจะฆ่าพวกเขาเสีย คณะมิชชนันารีมิไดเ้อาใจใส่ต่อค าเตือนเท่าไรนกั 
เพราะพวกเขาเคยติดต่อกบัชาวเขาเผา่โวซี ซ่ึงเดินทางมารับการรักษาท่ีหน่วยปิรามิดมาก่อน จึงเช่ือวา่ 
ชาวโวซีจะไม่ท าอนัตรายแก่พวกเขา 

การเดินทางในระยะแรกเป็นไปอยา่งสะดวกเรียบร้อย ไม่มีวีแ่ววภยัอนัตรายใด ๆ เลย 
จนกระทัง่ถึงเวลาเท่ียง พวกเขาพบชาวนกัรบดานิสองคน ยนืตระหง่านอยู ่ในมือถือหอกในท่าเตรียมพุง่
ใส่ศตัรูทุกขณะ บรอมล่ีซ่ึงรู้จกัภาษาพื้นเมืองดีท่ีสุดในกลุ่มนั้น จึงผละจากคณะ เดินไปทกัทายนกัรบทั้ง
สอง แต่ชาวดานิทั้งสองไม่แสดงความเป็นมิตร แก่คณะมิชชนันารีแมแ้ต่นอ้ย บรอมล่ี และคณะเคย
ประสบเหตุการณ์อยา่งน้ีมาก่อน จึงเดินจากไปโดยไม่ห่วงกงัวลอะไร 

แต่ทนัใดนั้นเอง คณะมิชชนันารีก็ตอ้งตกตลึง เม่ือไดย้นิเสียงตะโกนดงัลัน่ป่าอยูร่อบขา้ง พวก
เขาอยูใ่นวงลอ้มเสียแลว้ โบส๊แมนควบคุมสติไดดี้กวา่ทุกคน จึงพดูปลอบใจคนในคณะวา่ “ชาวป่า
เหล่าน้ีตอ้งการรบกบัพวกเรา อยา่ไปสนใจเขา ผมคิดเราควรกลบัไปท่ีพกัของเราจะดีกวา่” เม่ือเดินพน้
วงลอ้มของคนพวกนั้นไดเ้ล็กนอ้ย พวกเขาก็พากนัวิง่หนีเอาตวัรอดราวกบันดักนัไว ้ ชาวป่าเห็นคณะ
มิชชนันารีวิง่หนีเช่นนั้น จึงยิงธนู และพุง่หอกใส่ทนัที ธนูหลายลูก เฉียดร่างของคณะมิชชนันารีอยา่ง
หวดุหวิด ธนูลูกหน่ึงแล่นทะลุติดแขนเส้ือของโบส้แมน แต่โบส้แมนวิง่ต่อไปอยา่งไม่แยแส นึกในใจวา่ 
“พวกน้ีคงไม่ตอ้งการฆ่าพวกเรา เพียงแต่ท าใหพ้วกเราตกใจเท่านั้น เพื่อมิใหพ้วกเรากลบัไปอีก” 

ในคณะมิชชนันารีมีคนเดียวเท่านั้น ทีมีปืน เขาชกัปืนออกมายงิข้ึนสู่ทอ้งฟ้า 3-4 นดั เพื่อเป็น
การขู่ แต่เหตุการณ์กลบัเลวร้ายลง เสียงปืนนั้นย ัว่ย ุ และทา้ทายใหช้าวป่าเหล่าน้ีเดือดดาลยิง่ข้ึน ชาวป่า
คนหน่ึงกระโดดขา้มร้ัวมา ประกาศเสียงดงัวา่ “ฆ่าพวกน้ีใหห้มด อยา่ไวชี้วิตแมแ้ต่คนเดียว” 

โบส้แมน หนักลบัไปดูท่ีมาของเสียงนั้น แลว้ก็ตอ้งสะดุง้เฮือกและหยดุชะงกั เม่ือเห็นฟริกซ์ตก
อยูใ่นวงลอ้ม “ตายแลว้ ฟริกซ์ถูกจบัได”้ โบส้แมนคิดวา่วุน่อยูใ่นใจ ไม่รู้จะช่วยสหายโดยวธีิใด 

“ช่วยดว้ย ๆ” เสียงฟริทซ์ขอความช่วยเหลือดงักอ้งมา “อยา่งทิ้งผม พวกน้ีจะฆ่าผม....ช่วยดว้ย” 
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รอดอย่างหวุดหวดิ 

โบส้แมนตดัสินใจอยา่งเด็ดขาด เส่ียงชีวติวิง่เขา้ไปหาชาวป่าท่ีลอ้มฟริทซ์ แลว้ตะโกนเสียงดงั
วา่ “ออกไปใหพ้น้ ปล่อยเขาเด๋ียวน้ี” ชาวป่ารู้สึกงุนงง ต่อความกลา้บา้บ่ินของโบส้แมนจึงหยดุชะงกัอยู่
ชัว่ครู่หน่ึง โบส้แมนถือโอกาสนั้น พยงุฟริทซ์ใหลุ้กข้ึน แลว้สาวเทา้วิง่ลดัเลาะหายเขา้ไปในป่าทึบ 

เม่ือวิง่มาไดค้รู่ใหญ่ โบส้แมนและฟริทซ์รู้สึกวา่ เสียงอนัไกลหลของชาวป่าท่ีกระหายศึกได้
ห่างออกไปไกลไปแลว้ จึงลดฝีเทา้ลง แต่พวกเขาตอ้งเสียววบูไปทั้งตวัอีกคร้ังหน่ึง เม่ือเห็นนบัรบชาว
ดานิอีกคนหน่ึง ซ่อนตวัอยูท่ี่พุม่ไมข้า้งหนา้ เตรียมพร้อมท่ีจะท าร้ายพวกเขา ไม่มีทางเลือก พวกเขา
จ าเป็นตอ้งผา่นท่ีนัน่ สมดงัท่ีคาดไว ้ พอโบส้แมนแลฟริทซ์เดินเขา้ใกลพุ้ม่ไมน้ัน่เอง ชาวป่าคนนั้นก็
กระโดดออกมาเง้ือหอกข้ึนสุดแขน หมายจะพุง่มายงัโบส้แมน ในเส้ียววนิาทีนั้น โบส้แมนนึกถึงกระจก
เงาแผน่เล็กๆ ในกระเป๋าได ้จึงควกัออกมาโยนไปยงัชาวป่าคนนั้น พร้อมกบักล่าววา่ “เอา้ เอาน่ีไป”  

การกระท าท่ีรวดเร็วฉบัพลนัของโบส้แมนและกระจกเงาท่ีประหลาดเหล่านั้น ท าใหน้กัรบผู ้
นั้นตลึงงนัไปครู่หน่ึง เปิดโอกาสให ้ โบส้แมนและฟริทซ์วิง่ผา่นไปอยา่งรวดเร็ว มุ่งสู่แม่น ้าซ่ึงอยู่
ขา้งหนา้ เขารีบกระโดดข้ึนไปยงัแพ ซ่ึงพวกเขาใชเ้ป็นพาหนะมา แลว้ถ่อขา้มแม่น ้าไปสู่อีกฟากหน่ึง 

“ขอบพระคุณพระเจา้ เรารอดแลว้” แมจ้ะเหน่ือยจนแทบจะเป็นลม พวกเขาก็ขอบพระคุณพระ
เจา้ท่ีทรงช่วยพวกเขา ใหร้อดพน้จากการตกเป็นเหยือ่ ของชาวป่า ท่ีดุร้ายพวกนั้น จิตใจของเขาทั้งสอง
ยิง่ชุ่มช้ืนข้ึน เม่ือเขา้ใกลฝ่ั้งตรงกนัขา้ม เห็นสหายอีกสองคนไดห้นีมาอยา่งปลอดภยัก่อนแลว้ 

เม่ือข้ึนมาถึงฝ่ังเรียบร้อยแลว้ สหายทั้งส่ีก็ทรุดลงอยา่งอ่อนเปล้ียเพลียแรง แลว้อธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงช่วยชีวติของพวกเขาไว ้ ซนัดา และโบส้แมนเพิ่งรู้สึกตวัวา่ พวกเขาไดรั้บ
บาดเจบ็หลายแห่ง จากการวิง่หนีคร้ังน้ีเขาทั้งสอง รู้สึกปวดเม่ือยไปหมดทั้งตวั ไม่มีเร่ียวแรงจะเดิน
ต่อไปไดอี้ก แต่พวกเขาจะพกัอยูท่ี่นัน่ไม่ได ้ จ  าเป็นตอ้งเดินทางกลบัท่ีพกัก่อนพลบค ่า มีผูเ้ดียวเท่านั้นท่ี
จะช่วยพวกเขาไดใ้นขณะนั้น คือพระเจา้ผูซ่ึ้งคุม้ครองชีวติพวกเขาให้รอดพน้จากเง้ือมมือของชาวป่า 
อนัดุร้ายนัน่เอง พวกเขาจึงคุกเข่าอธิษฐานดว้ยความเช่ือ ต่อไปวา่ “พระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรดประทาน
ก าลงัใหแ้ก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย เพื่อขา้พเจา้ทั้งหลายจะมีเร่ียวแรงพอ ท่ีจะเดินกลบัไปถึงบา้นได”้ 

หลงัจากอธิษฐาน และพกัผอ่นสักครู่หน่ึง พระเจา้ทรงประทานก าลงัใหแ้ก่พวกเขาใหม่ ท าให้
พวกเขาสามารถเดินกลบัไปถึงบา้นพกัอยา่งปลอดภยั 
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เซลานุกถูกฆ่า 

หลงัจากเหตุการณ์ อนัน่าต่ืนเตน้นั้นผา่นไปสองปีแลว้ คือ ปี 1961 ทอม โบส้แมนและดาวดิ 
มาร์ติน ไดก้ลบัไปเยีย่มชาวเขาเผา่คูลูกว ิ ซ่ึงสนใจฟังพระกิตติคุณ เม่ือเขาทั้งสองไปถึงท่ีนัน่ ก็พบวา่ 
ชาวคูลูกวบิางคนไดต้อ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขาแลว้ โดยมีชาวพื้นเมืองคนหน่ึง ช่ือ เซ
ลานุก เป็นผูน้ าคริสเตียนกลุ่มน้ี 

วนันั้นเป็นวนัอาทิตย ์ คริสเตียนชาวคูลูกวแิละผูส้นใจในพระกิตติคุณ มาร่วมประชุมตั้งแต่เชา้
เป็นพิเศษ ก่อนการประชุม เซลานุกไดรั้บข่าวเล่าลือวา่ ชาวเขาท่ีอยูใ่กลเ้คียง รู้สึกโกรธแคน้มาก ท่ี เซ
ลานุกเป็นคริสเตียน และสั่งสอนคนอ่ืนใหเ้ป็นคริสเตียนดว้ย จึงวางแผนจะฆ่า เซลานุก และท าลาย
หมู่บา้นท่ีเขาอยูเ่สีย โบส้แมนสังเกตเห็นหนา้ อนับ่งถึงความเป็นทุกข ์และความหวาดกลวัของ เซลานุก 
จึงอธิษฐานหนุนใจเขา เพื่อใหพ้วกเขาไวว้างใจในพระเจา้ เซลานุกไดรั้บก าลงัใจเพิ่มเติมจากพระเจา้ จึง
เทศนาสั่งสอนในเชา้วนันั้นตามปกติ 

หลงัจากการประชุมนมสัการแลว้ โบส้แมน และมาร์ติน ไดเ้ดินออกมานอกกระท่อม เหลือบ
ไปยงัทิวเขาเบ้ืองหนา้อยา่งไม่ตั้งใจ เห็นชาวเขาสองพนัคนมีอาวธุครบมือ ยืนเรียงรายอยูใ่นลกัษณะ
พร้อมท่ีจะท าศึก ก่อนท่ีเขาทั้งสองจะเอ่ยปากพดูอะไร เซลานุกก็วิง่มาบอกพวกเขาดว้ยใบหนา้ท่ีเคร่ง
ขรึม แต่แฝงไวด้ว้ยความมัน่ใจวา่ “พวกศตัรูเหล่าน้ีก าลงัจะมาฆ่าผม เพราะเหตุท่ีผมเป็นคริสเตียน” 
พร้อมกนันั้นชาวคูลูกวอีิกคนหน่ึงก็ตะโกนข้ึนวา่ “พวกมนัมาแลว้” 

โบส้แมนและมาร์ติน บอกให ้ เซลานุกรีบหนีเอาตวัรอด แต่เซลานุกตอบอยา่งมีเฉียบขาดวา่ 
“ผมจะไม่วิง่หนี แมจ้ะตอ้งถูกฆ่าตายผมก็ไม่กลวั เพราะจะไดไ้ปอยูก่บัพระเยซูคริสตท์นัที” 

ชาวเขาผูดุ้ร้ายเหล่านั้น กระจายก าลงัลอ้มหมู่บา้นนั้นไว ้ แลว้จุดไฟเผาท่ีประชุมและบา้นพกั
ของคริสเตียน ชาวคูลูกวเิสีย ชาวเขาอีกพวกหน่ึงกรูเขา้มาหาเซลานุก แลว้พุง่หอกเขา้ใส่เขา หอก
อนัหน่ึงพุง่ถูกเซลานุก ทะลุร่างของเขาจากขา้งหลงัมายงัขา้งหนา้ เซลานุกตะโกนร้องเรียกหาพระเยซูวา่ 
“พระเยซู พระเยซู” แลว้ก็ลม้ฟุบลงส้ินใจตาย นบัวา่ เซลานุกเป็นคริสเตียนเผา่มนุษยกิ์นคน คนแรกท่ีมี
ความเช่ือมัน่ท่ีสุดในพระเยซูคริสต ์และไดส้ละชีวติเพื่อแลกกบัความเช่ือของเขา 

โบส้แมนและมาร์ติน เห็นวา่ หากขืนอยูท่ี่นัน่ต่อไป ก็จะตอ้งถูกฆ่าตายแน่ จึงชวนกนัวิง่หนีไป
ยงัดา้นหน่ึงของหมู่บา้น ตดัผา่นป่าทึบวิง่อยา่งลม้ลุกคลุกคลาน ตรงไปยงับา้นพกัของเขา หลายชัว่โมง
ต่อมา พวกเขาก็กลบัมาถึงบา้นไดโ้ดยสวสัดิภาพ ภรรยาของโบส้แมน ซ่ึงรอยคอยดว้ยกระสับกระส่าย
อยูต่ลอดเวลา เห็นพวกเขาวิง่กลบัมาดว้ยความต่ืนเตน้ จึงรีบถามข้ึนวา่ “เกิดอะไรข้ึนหรือคะ” 

“ฆ่ากนัอยา่งนองเลือด” โบส้แมนตอบเร็วปร้ือ แลว้พากนัเขา้ไปในบา้น 
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การท่ีคริสเตียน ชาวคูลูกว ิ ถูกฆ่าตายคร้ังน้ี น่าจะท าลายขวญัชาวคูลูกวทุิกคน ท าใหพ้วกเขาไม่
กลา้ฟังพระกิตติคุณต่อไป แต่โบส้แมนและคณะมิชชนันารีตอ้งอศัจรรยใ์จ เม่ือสองสามอาทิตยผ์า่นไป 
พบวา่ชาวคูลูกวกิลุ่มหน่ึงเดินทางมาหาโบส้แมน และออ้นวอนเขาวา่ “โปรดยา้ยไปอยูท่ี่คูลูกว ิและสอน
เร่ืองพระเยซูแก่พวกเราต่อไปเถอะ” 

โบส้แทนเห็นความหิวกระหาย ทางฝ่ายวญิญาณของชาวคูลูกวเิหล่าน้ี จึงรับปากวา่จะส่งคริส
เตียนชาวดานิไปอยูป่ระจ าท่ีนัน่ เพื่อสั่งสอนพวกเขา และโบส้แมนเองก็ไดเ้ดินทางไปเยีย่มคริสเตียนท่ี
นัน่ เกือบทุกอาทิตยแ์มมี้การต่อตา้นอยา่งรุนแรง จากชาวคูลูกวบิางกลุ่ม แต่กลุ่มชนท่ีมาฟังไดเ้พิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็วจนกระทัง่มีผูท่ี้มาฟังพระวจนะของพระเจา้ เป็นประจ าทุกวนัอาทิตยถึ์ง 800 คน 

นบัวา่พระราชกิจของพระเยซูคริสต ์ ท่ามกลางชาวเผา่คูลูกวไิดรั้บความส าเร็จอยา่งงดงาม การ
สละชีวติของเซลานุก ไดเ้ป็นเหตุท าใหมี้ชีวิตใหม่เกิดข้ึนอีกจ านวนมากมาย ความพา่ยแพก้็กลบั
กลายเป็นชยัชนะในท่ีสุด 
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ชีวติใหม่ในหุบเขามนุษย์กนิคน 

ปัจจุบนัน้ี มิชชนันารีหลายท่านยงัคงประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ อยูใ่นหุบเขา
มนุษยกิ์นคน แมว้า่ท่ีนัน่จะเตม็ไปดว้ยอนัตรายนานาประการ แต่ขณะน้ีเหตุการณ์หลายอยา่งได้
เปล่ียนแปลงไปแลว้ ผลของการประกาศพระกิตติคุณอยา่งเส่ียงภยั เส่ียงชีวติของมิชชนันารีเหล่าน้ี ได้
ท าใหช้าวป่าและชาวเขาเหล่านั้นหลายพนัคน กลบัใจบงัเกิดใหม่ ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อด 

“เราเช่ือพระเจา้ ผูท้รงสร้างส่ิงสารพดัและเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระองค ์ เรา
จะไม่นบัถือภูตผปีีศาจต่อไปอีก” น่ีเป็นค าพยานของเขาเหล่านั้น ซ่ึงไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียน พวกเขาไม่
เพียงแต่แสดงความเช่ือโดยปากเท่านั้น แต่ยงัแสดงออกมาโดยทางประพฤติ และในชีวติประจ าวนัดว้ย 
คริสเตียนเหล่านั้นไดเ้ผาเคร่ืองรางของขลงัของเขาเสียเป็นการตดัขาดจากชีวิตเดิมอยา่งเด็ดขาด แทนท่ี
จะแกปั้ญหาความบาดหมาง และความเขา้ใจผดิโดยการเข่นฆ่ากนัเหมือนก่อน คริสเตียนยอ่มรู้จกั
แกปั้ญหาโดยสันติวธีิ 

สมยัก่อนชาวเขาเหล่าน้ี มกัมีภรรยาหลายคน แต่เม่ือเขาไดเ้ช่ือพระเยซูคริสต ์ระบบการมีภรรยา
หลายคนก็เส่ือมสูญไป ผูน้ าคริสตจกัรชาวพื้นเมืองมกัเตือนพวกเขาวา่ “ถา้ท่านมีภรรยามากกวา่หน่ึงคน 
ท่านจะเป็นผูน้ าในคริสตจกัรไม่ได”้ 

นอกจากนั้นคริสเตียนชาวพื้นเมือง ยงัถือเอาวนัอาทิตยเ์ป็นวนับริสุทธ์ิอีกดว้ย พวกเขานมสัการ
พระเจา้ดว้ยกนั อ่านพระคมัภีร์ และศึกษาพระคมัภีร์ในภาษาของเขาเอง คริสเตียนทุกคนไดรั้บการสอน
ใหพ้กัผอ่น และหยดุท างานในวนัอาทิตย ์ซ่ึงชาวพื้นเมืองท่ีเป็นคริสเตียนก็ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

สรรเสริญพระเจา้ ส าหรับฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงชาวเขาท่ีดุร้าย ไร้
ศีลธรรมเหล่าน้ี ใหเ้ป็นคนใหม่ในองคพ์ระเยซูคริสต ์ขอใหท้่านทั้งหลายจงอธิษฐานเผือ่ชาวเขาท่ีหุบเขา
มนุษยกิ์นคนต่อไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ จงอธิษฐานเผื่อการกลบัใจบงัเกิดใหม่ของหวัหนา้เผา่ ท่ีช่ืออุคุมเฮ
ริคดว้ย เขาปกครองชาวเขาประมาณ 10,000 คน และมีอิทธิพลเหนือคนเหล่านั้นอยา่งส้ินเชิง เขามี
ภรรยาถึง 22 คน และไดฆ่้าศตัรูของเขาจ านวนหลายสิบคน หากอุคุมเฮริคกลบัใจเป็นคริสเตียนก็ยอ่มจะ
ท าใหค้นอ่ืน ๆ คลอ้ยตาม ซ่ึงจะเป็นการดีต่อการประกาศพระกิตติคุณมาก 

โปรดอธิษฐาน เผื่อเหล่าทหารของพระคริสตท่ี์ท าการประกาศพระกิตติคุณอยูใ่นหุบเขามนุษย์
กินคนนั้นดว้ย เพื่อวา่พวกเขาจะไดมี้ความแขง็แรงทั้งฝ่ายสุขภาพและความเช่ือ ในสมยัก่อนพระเจา้ทรง
สามารถ เปล่ียนแปลงชีวติมนุษยฉ์นัใด ในสมยัน้ีพระองคก์็ทรงสามารถเปล่ียนแปลงชีวติมนุษย ์ทั้งเด็ก 
ผูใ้หญ่ ทั้งหญิงและชาย ในทุกแห่ง ไม่วา่จะอยูใ่นเมืองอนัทนัสมยั หรือในป่าดงพงทึบฉนันั้น 
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“เหตุฉะนั้น ถา้แมค้นหน่ึงคนใดในพระคริสต ์คนนั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัเก่า ๆ 
ก็ไดล่้วงไป น่ีแน่ะ กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) 
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