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Η Έιμι Καρμάικελ είναι γνωστή σε πολλούς από τη δράση της στην Ιαπωνία και στην
Ινδία.
Έγραψε πολλά βιβλία.
Παραθέτουμε 3 κεφάλαια από το βιβλίο της «Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» που
εκδόθηκε το 1895 από την εταιρεία MARSHAL BROTHERS με τον τίτλο From Sunrise Land,
Letters from Japan
Ένα άλλο βιβλίο που το μετέφρασα ολόκληρο και θα το ετοιμάσω είναι το THINGS AS
THEY ARE, MISSION WORK IN SOUTH INDIA, έκδοση MORGAN AND SCOTT 1905
Η Καρμάικελ δίνει με ωραίο στιλ τις εξιστορήσεις της και επειδή αυτές προέρχονται από
την ιεραποστολική της δράση πάντα σχεδόν τελειώνουν με έκκληση προς τους
Χριστιανούς να ενδιαφερθούν για τους συνανθρώπους τους που χάνονται. Στις εικόνες
εμφανίζονται α) ως νέα Ιρλανδή, β) με τα ντόπια ρούχα που υιοθέτησε γ) με ένα
κοριτσάκι από τα πολλά που διέσωσε.
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Κεφάλαιο 1 Κούνια Μέσα Στη Βροχή
Κύματα έσπασαν το τόξο του SS Yokohama Maru, στέλνοντας κύματα από νερό με ορμή
πάνω στο κατάστρωμα. Κανένας από τους επιβάτες δεν το παρατηρούσε.
Ήταν πολύ άρρωστοι για να νοιαστούν για αυτό. Οι περισσότεροι συγκεντρώθηκαν στο
σαλόνι του πλοίου φοβισμένοι να μείνουν κάτω από το κατάστρωμα καθώς το πλοίο
κουνιόταν μια από τη μια πλευρά και μια από την άλλη. Η μυρωδιά του εμετού ήταν
παντού.
Η Έιμι Carmichael, μια νεαρή ιρλανδέζα, κάθισε στη γωνία πιο άρρωστη από ό, τι ήταν ποτέ
στη ζωή της. Ένιωθε σαν να βρισκόταν στο πλοίο για πάντα στη ζωή, αλλά ήταν μόνο
τέσσερις ημέρες. Το ταξίδι από τη Σαγκάη καθ 'οδόν προς την Ιαπωνία ήταν τόσο ήρεμο.
Στα μισά της κίτρινης θάλασσας, ωστόσο, το πλοίο είχε αντιμετωπίσει έναν τυφώνα, και ως
αποτέλεσμα, τώρα ήταν να χτυπιέται ανελέητα από τις τρικυμισμένη θάλασσα Το μόνο που
ήθελε να κάνει η Έιμι ήταν να σταθούν όσον το δυνατό συντομότερα τα πόδια της και πάλι
στην ξηρά.
Ακριβώς όταν νόμιζε ότι δεν μπορούσε να αντέξει να την πετάει η θάλασσα από δω και από
κει, ο καπετάνιος, τυλιγμένος σε ένα ναυτικό αδιάβροχο δερμάτινο μπουφάν, μπήκε
σκοντάφτοντας στο σαλόνι. Μίλησε πρώτα στα Ιαπωνικά, αραδιάζοντας μικρές, έντονες
προτάσεις από τη γλώσσα του. Στη συνέχεια γύρισε στην Έιμι και στα σπασμένα αγγλικά
ανακοίνωσε τα καλά νέα. Το Yokohama Maru ήταν κοντά στις ακτές από το Shimonoseki, το
λιμάνι προορισμού τους. Η Έιμι άρχισε να αναπνέει ανακούφιση. Τότε ο καπετάνιος της
είπε τα άσχημα νέα. Λόγω του ανέμου και των τεράστιων κυμάτων, δεν υπήρχε τρόπος να
ελλιμενιστεί το πλοίο στο Shimonoseki. Θα έπρεπε απλώς να παραμείνουν στην ανοικτή
θάλασσα και να υπομείνουν τον τυφώνα.
Καθώς ο καπετάνιος έφυγε από το σαλόνι, η Έιμι έκανε εμετό στο κουβά δίπλα της.
Αναρωτήθηκε πόσο καιρό θα έπρεπε να περιμένουν για να πέσει η καταιγίδα. Ένιωσε τόσο
άθλια. Παρόλα αυτά, κουράστηκε να κάθεται και να αισθάνεται άρρωστη, έτσι αποφάσισε
ότι μια βόλτα θα μπορούσε να τη βοηθήσει να ανακουφιστεί το στομάχι της. Ήξερε όμως
ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα. Δεν είχε αποτέλεσμα καμία άλλη φορά. Ακόμα, όμως έπρεπε
να ξεφύγει από τον βρώμικο αέρα του σαλονιού. Τύλιξε το μάλλινο σάλι της στους ώμους
της και σηκώθηκε με δυσκολία στα πόδια της. Σκαρφάλωσε στο κατάστρωμα, πήρε μια
βαθιά ανάσα. Έπιασε σφιχτά τα κάγκελα του πλοίου καθώς το θαλασσινό νερό ήλθε γύρω
από τους αστραγάλους της και αφροί χτύπησαν σα μαστίγιο τα μάγουλά της. Κοίταξε με
λαχτάρα προς την κατεύθυνση του Σιμονοσέκι και έλπιζε ότι δεν θα αργούσε πολύ να
ηρεμήσουν αρκετά ο άνεμος και τα κύματα για να αγκυροβολήσει το πλοίο.
Καθώς κοίταζε προς το Shimonoseki, η Έιμι είδε ένα πολύ ασυνήθιστο θέαμα, τουλάχιστον
καθώς ήταν στη μέση ενός τυφώνα. Ένα ρυμουλκό ατμόπλοιο εμφανίστηκε μέσα από την
καταιγιστική βροχή και την κυματισμένη θάλασσα . Ήρθε σε απόσταση είκοσι μέτρων από
την δεξιά πλευρά του SS Yokohama Maru, που ανεβοκατέβαινε πάνω και κάτω στα κύματα.
Ένας από τους ναυτικούς φώναξε στον καπετάνιο, και σύντομα ένα πλήθος από επιβάτες
και το πλήρωμα είχε ξεχυθεί στο κατάστρωμα για μια πιο προσεκτική ματιά.
Ο καπετάνιος του Yokohama Maru και ο καπετάνιος του ρυμουλκού φώναζαν και
χειρονομούσαν ο ένας στον άλλο. Η Έμι δεν μπόρεσε να καταλάβει μια λέξη για όσα είπαν,
αλλά ήλπιζε ότι είχε να κάνει με το ρυμουλκό του SS Yokohama Maru. Αλλά προφανώς, το
ρυμουλκό δεν ήταν αυτό για το οποίο μιλούσαν. Αντ 'αυτού, ο καπετάνιος ανακοίνωσε ότι
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οι επιβάτες θα μεταφερόντουσαν ρυμουλκό που θα τους αποβίβαζε στο Shimonoseki. Ο
βραχίονας της δεξιάς πλευράς του φορτωτή του πλοίου κατέβηκε και ένα δίχτυ σχοινιού
προσαρτήθηκε στη γραμμή βαρούλκου στο βραχίονα του φορτωτήρα. Καθώς ο πρώτος
επιβάτης τοποθετήθηκε στο δίχτυ του σχοινιού και ανέβηκε στον αέρα, η Έιμι κοίταξε με
τρόμο. Ήθελε να βρεθούν τα πόδια της σε συμπαγές έδαφος στο Shimonoseki το
συντομότερο δυνατό, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό της. Ο βραχίονας
του φορτωτή πέρασε από την πλευρά του Yokohama Maru προς το ρυμουλκό. Ο άντρας στο
δίχτυ του σχοινιού φαινόταν τρομοκρατημένος καθώς κρεμόταν πάνω από τον αφρό του
ωκεανού πριν πεταχτεί στο κατάστρωμα του ρυμουλκού. Ένας από το πλήρωμα του
ρυμουλκού βοήθησε τον επιβάτη να βγει έξω από το δίχτυ του σχοινιού, το οποίο στη
συνέχεια ανυψώθηκε πίσω στο Yokohama Maru για τον επόμενο επιβάτη.
Κατέβαζαν έναν- έναν τους επιβάτες στο κατάστρωμα του ρυμουλκού μέχρις ότου ήρθε
τελικά η σειρά της Έιμι. Διστακτικά μπήκε μέσα στο δίχτυ. Πριν προλάβει να έχει την
ευκαιρία να το μετανιώσει, ο ναυτικός που χειριζόταν το βίντσι, τράβηξε ένα μοχλό και το
δίχτυ μαζεύτηκε γύρω από τον Έιμι. Ξαφνικά βρέθηκε να κρέμεται πάνω από το
κατάστρωμα. Με ένα τίναγμα το «χέρι» του γερανού κινήθηκε πάνω από το πλοίο. Η Έιμι
κουνιόταν σαν εκκρεμές μέσα στην βροχή. Κοίταξε κάτω τα μανιασμένα κύματα που
φαινόταν σαν να της γαύγιζαν. Τα αφρισμένα κύματα έστελνα τις σταγόνες του νερού που
της μούσκεψαν τα ρούχα. Μετά βρέθηκε πάνω από το πίσω μέρος του ρυμουλκού· καθώς
κουνιόταν από δω κι από εκεί, και το βίντσι την κατέβασε σιγά-σιγά. Ένας από τους
ναυτικούς του ρυμουλκού άρπαξε το δίχτυ και το σταθεροποίησε καθώς η Έιμι έπεσε στο
κατάστρωμα. Ο ναυτικός τη βοήθησε να βγει από το δίχτυ, και βρέθηκε αγκαλιασμένη με
τους άλλους επιβάτες.
Τελικά όταν όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο ρυμουλκό, μετάφεραν και τις αποσκευές
τους μέσα στο δίχτυ και τις κατέβασαν κι αυτές στο ρυμουλκό. Μετά μερικές ακόμη φωνές
μεταξύ των δύο καπετάνιων το ρυμουλκό απομακρύνθηκε από το Γιοκοχάμα Μαρού με μια
δυνατή κόρνα από τη σφυρίχτρα του.
Εάν το ταξίδι στο Γιοκοχάμα Μαρού ήταν κάτι το φοβερό, το ταξίδι πάνω στο ρυμουλκό
ήταν τελείως επικίνδυνο. Η Έιμι προσευχήθηκε φρικτά σε όλο το ταξίδι. Το μικρό ρυμουλκό
δεν έκοβε τη μανιασμένη θάλασσα όπως το μεγαλύτερο πλοίο. Αντ 'αυτού, ανέβαινε πάνω
στις κορυφές των κυμάτων. Στην κορυφή του καθενός κύματος, το ρυμουλκό έστρεφε προς
τα εμπρός ή έγερνε πλάγια τόσο πολύ που η Έιμι φοβόταν ότι σίγουρα θα ανατραπεί.
Τέλος, το περίγραμμα της ιαπωνικής ακτής φάνηκε, και μια χαρούμενη κραυγή ακούστηκε
από τους επιβάτες.
Σε λίγο το πόδια της Έιμι πατούσαν στη στεριά. Καθώς η βροχή έσταζε από το βελούδινο
της καπέλο και σχηματιζόντουσαν ρυάκια που έτρεχαν πάνω στο βαμβακερό της ρούχο,
ανέπνευσε βαθιά και έβγαλε σιγά – σιγά τον αέρα. Για πρώτη φορά μετά τόσες μέρες δεν
ένιωθε την τάση για εμετό. Τα είχε καταφέρει να φτάσει στην Ιαπωνία. Είχε ταξιδέψει το
μισό γύρο της Γης και επιτέλους ήταν εδώ. Τι περιπέτεια ήταν αυτή! Πέρασε τόσους
κινδύνους καθ’ οδόν. Όμως οι κίνδυνοι και η περιπέτεια δεν ήταν κάτι το καινούριο για την
Έιμι. Πάντοτε ήταν πρόθυμη να διακινδυνεύει για κάνει αυτό που ήθελε
.

4

Κεφάλαιο 2 Σκιές στη σοφίτα
«Έιμι—Έιμι Καρμάικελ. Ακούς» Η Έιμι κοίταξε προς τη δασκάλα και προσπάθησε να
συγκεντρώσει το μυαλό της πίσω στην τριγωνομετρία. Όμως η αλήθεια ήταν ότι για πολλή
ώρα δεν άκουγε. Είχε στο μυαλό της περισσότερο σημαντικά πράγματα από τα
μαθηματικά. Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1882, και ήταν μια μέρα που συμβαίνει μόνο μια
φορά στη ζωή, και η Έιμι δεν ήθελε να χάσει αυτό το συμβάν! Τι σκληρό ήταν αυτό που
έκανε ο καθηγητής της αστρονομίας, που είπε στις μαθήτριες του για τον «μεγάλο κομήτη
του Σεπτεμβρίου» όταν ήξερε ότι καμία μαθήτρια του Οικοτροφείου Μάρλμπορο Χάουζ δε
θα επιτρεπόταν να μείνει ξύπνια για να τον δει. Η Έιμι είχε προσπαθήσει το κάθε τι για να
ξεπεράσει τον κανόνα που επέβαλε στις μαθήτριες να μην μένουν έξω από το κρεβάτι τους
μετά τις 9 το βράδυ. Αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Είχε πάει ακόμη και στη Μις Κέι,
την διευθύντρια του σχολείου και την παρακάλεσε να επιτρέψει στα κορίτσια να μείνουν
ξύπνιες. Όμως είτε υπήρχε κομήτης, είτε όχι, η Μις Κέι δεν είχε σκοπό να παραβιάσει τους
κανόνες ούτε κατ’ ελάχιστον. Η Έιμι δεν είχε σκοπό να πάει να παρακαλέσει την Μις Κέι,
αλλά ως συνήθως αυτήν ψήφισαν να το κάνει. Όντας μόνο δεκατεσσάρων ετών σήμαινε ότι
υπήρχαν άλλα κορίτσια που ήταν μεγαλύτερα στην ηλικία από την Έιμι, αλλά αυτή είχε
φυσικά ηγετικά προσόντα. Είχε το θάρρος που το ζήλευαν τα άλλα κορίτσια. Ακόμα και
όταν χτύπησε δυνατά την πόρτα της Miss Κέι, δεν φοβόταν καθόλου. Και όταν η Miss Κέι
απέρριψε αυτό που η Έιμι νόμιζε ότι ήταν ένα καλά ισορροπημένο επιχείρημα για να τους
επιτραπεί να μείνουν ξύπνιες να δουν τον κομήτη, η Έιμι είχε αφήσει το γραφείο με το
κεφάλι της ψηλά. Τα άλλα κορίτσια εξαρτιόντουσαν από αυτήν, και αυτή θα έβρισκε έναν
άλλο τρόπο για να παρατηρήσουν τον κομήτη.
Αυτό ήταν το πρόβλημα που απασχολούσε το μυαλό της κατά τη διάρκεια της
τριγωνομετρίας. Καθώς το σκεφτόταν, άρχισε να σχηματίζεται ένα σχέδιο στο μυαλό της. Τι
θα τους εμπόδιζε να κρυφτούν και να παρακολουθήσουν τον κομήτη από το φεγγίτη στη
σοφίτα; Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπρεπε καν να πάνε έξω, και αν ήταν πολύ ήσυχες, η
υπεύθυνη του κοιτώνα δεν θα τους άκουγε. Ήταν ένα σχέδιο που η Έιμι ήταν σίγουρη ότι
θα λειτουργούσε. Τώρα το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να βρει έναν τρόπο να κρατήσει
τα άλλα κορίτσια ξύπνια μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Έιμι ήξερε ότι μπορούσε να μείνει ξύπνια· ο
ενθουσιασμός του να δεις έναν κομήτη δεν θα την άφηνε να κοιμηθεί. Αλλά αν κάποια από
τα άλλα κορίτσια κοιμόντουσαν, θα ήταν δύσκολο να τα ξυπνήσει και θα μπορούσε επίσης
να κάνουν θόρυβο.
Μέχρι τη στιγμή που τα κορίτσια ήταν όλα ντυμένα με τα μακριά, λευκά φανελένια νυχτικά,
έτοιμα για ύπνο, η Έιμι ήξερε πώς θα το έκαναν. Καθάρισε το λαιμό της, γύρισε τα μακριά,
σκούρα καστανά μαλλιά πίσω από το κεφάλι της και είπε στα κορίτσια για την
απογοητευτική επίσκεψή της στη Miss Κέι. Αρκετά από τα κορίτσια κρέμασαν τα μούτρα
τους. Η Έιμι σταμάτησε μια στιγμή για πιο δραματικό αποτέλεσμα, και στη συνέχεια
παρουσίασε μια κουβαρίστρα από κλωστή ραψίματος που είχε πάρει κρυφά από το
μάθημα του κεντήματος. «Αυτή είναι η απάντησή μας», είπε με χαρά, κρατώντας το νήμα
στον αέρα. Τα κορίτσια φαινόταν αμήχανα.
Και πάλι, η Έιμι σταμάτησε για να γίνει πιο αποτελεσματικό αυτό που είπε πριν συνεχίσει.
«Όλες θα πάρουν ένα μακρύ κομμάτι κλωστής. Αφού σβήσουν οι λάμπες, θα δέσετε το ένα
άκρο του στο μεγάλο δάκτυλό του ποδιού σας.»
Ένας κύμα από γέλια πέρασε από όλα τα κορίτσια.
Συνέχισε η Έιμι. «Αφού δέσετε το νήμα στα δάκτυλά σας, συρθείτε κοντά μου και δώστε
μου το άλλο άκρο και πάλι γυρίστε στο κρεβάτι σας. Θα κρατάω το άλλο άκρο όλων των
κομματιών του νήματος και θα τα τραβάω αρκετά συχνά για να σας κρατώ ξύπνιες. Όταν
ακούσω τις καμπάνες να χτυπάνε δώδεκα, θα κάνω ένα διπλό τράβηγμα στο νήμα. Αυτό θα

5
είναι το σήμα. Όλες θα σηκωθούμε από τα κρεβάτια και θα φτάσουμε στη σοφίτα και θα
παρακολουθήσουμε τον κομήτη μέσα από το φεγγίτη. Απλά φροντίστε να παραλείψετε το
τρίτο σκαλί καθώς ανεβαίνετε τις σκάλες. Τρίζει.»
Όλα τα κορίτσια γέλασαν και κούνησαν καταφατικά τα κεφάλια τους και άρχισαν να δένουν
την κλωστή στα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών τους. Συχνά κάθε τόσο, αφού σβήσαν οι
λάμπες, η Έιμι τραβούσε απότομα τις κλωστές για να τις κρατήσει όλες ξύπνιες. Τέλος, το
ρολόι χτύπησε δώδεκα, και η Έιμι τράβηξε απότομα τα νήματα δύο φορές. Όλα τα κορίτσια
κάθισαν ήσυχα στα κρεβάτια τους και λύσανε τις κλωστές από τα μεγάλα δάχτυλα των
ποδιών τους. Ήσυχα, σχημάτισαν μια γραμμή δίπλα στην πόρτα. Το έκαναν χωρίς καν να
σκέφτονται, γιατί παντού όπου να πήγαιναν στο οικοτροφείο, από το παρεκκλήσι έως το
δείπνο, περπατούσαν σε μια γραμμή. Πέρασαν από την πόρτα, περνώντας έξω από το
δωμάτιο της υπεύθυνης του κοιτώνα και έφτασαν στις σκάλες. Κάθε κορίτσι ανέβηκε
προσεκτικά στο τρίτο σκαλί. Όλες πέρασαν στη σοφίτα σαν μια σιωπηλή σειρά
φαντασμάτων. Με μεγάλη προσοχή, η Έιμι γύρισε το μπρούντζινο πόμολο στην τεράστια
δρύινη πόρτα στην κορυφή της σκάλας. Το πόμολο δεν έκανε κανένα θόρυβο. Η Έιμι
έσπρωξε αργά την πόρτα και άνοιξε για να μπούνε μέσα τα κορίτσια. Μόλις η πόρτα
έκλεισε πίσω τους, τα κορίτσια μαζεύτηκαν σιωπηλά κάτω από τον φεγγίτη.
Καθώς τα μάτια της προσαρμόστηκαν στο σκοτεινό φως του φεγγαριού που χυνόταν στη
σοφίτα μέσω του φεγγίτη, η Έιμι είχε ένα περίεργο συναίσθημα. Κοίταξε γύρω. Η σοφίτα
ήταν γεμάτη με σχήματα. Υπήρχαν τα σχήματα των παλαιών επίπλων και οι στοίβες των
βιβλίων, αλλά υπήρχαν και άλλα σχήματα, επίσης, συγκεντρωμένα στη γωνία. Η Έιμι
κοίταξε στο σκοτάδι για να καταλάβει τι ήταν, και καθώς το έκανε, τα σχήματα έγιναν τα
περιγράμματα ανθρώπων. Στη συνέχεια, ο φόβος και ο τρόμος, έγιναν το σχήμα της Miss
Κέι και τριών άλλων δασκάλων.
Εκείνη τη στιγμή η Miss Κέι άναψε ένα κερί. Αρκετά κορίτσια τσίριξαν, και η καρδιά της
Έιμι’s βούλιαξε. Η Miss Κέι ήθελε να γνωρίζει αν η Έιμι είχε σχεδιάσει την περιπέτεια. Ήταν
δεδομένο ότι η Έιμι σχεδίαζε τις πιο πολλές αταξίες που συνέβαιναν στον Οϊκο Μάρλμπορο.
Ευτυχώς, ο κομήτης από στιγμή σε στιγμή θα περνούσε από πάνω τους, έτσι η
Miss Κέι απλώς κούνησε το χέρι της, και είπε με αυστηρότητα «ησυχία.» Και έτσι, η Έιμι και
τα κορίτσια στον κοιτώνα μπόρεσαν να δούνε τον κομήτη, αλλά όχι με την παρέα που θα
ήθελαν.
Όταν πέρασε ο κομήτης, η Miss Κέι κοίταξε απ’ ευθείας στην Έιμι. «Θα σε δω αύριο μετά το
πρόγευμα στο γραφείο.»
«Ναι, κυρία,» είπε η Έιμι με μια υπόκλιση.
Τα κορίτσια περπάτησαν αργά στο δωμάτιο τους, χωρίς να νοιάζονται τώρα αν πατήσουν το
τρίτο σκαλί που έτριζε.
Για το υπόλοιπο της νύχτας, η Έιμι δεν κοιμήθηκε. Δεν την πείραζε να τιμωρηθεί· είχε
τιμωρηθεί πολλές φορές πριν. Τι θα συμβεί όμως αν αποβληθώ και επιστρέψω στην
Ιρλανδία αυτή τη φορά; Τι θα πουν οι γονείς μου; Μισούσε τη σκέψη να πάει σπίτι με
ντροπή. Οι γονείς της θα ήταν τόσο απογοητευμένοι με αυτήν, και είχε έξι μικρότερους
αδελφούς και αδερφές για να δώσει το παράδειγμα. Αν μόνο δεν ήταν Ιρλανδή. Αυτό ήταν
το πρόβλημα. Με τα καστανά μάτια που αναβοσβήνουν και τη ζωηρή φαντασία της, δεν
φαινόταν να ταιριάζει σε ένα Αγγλικό σχολείο κοριτσιών. Ήταν πολύ περιοριστικό. Όλα
γινόντουσαν με το χτύπημα του κουδουνιού και με χρονοδιαγράμματα. Δεν μπορούσε ποτέ
να πάει έξω. Αν δεν ήταν το κουτί των χρυσάνθεμων, που είχε στείλει η μητέρα της, η
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Κάρθριν Καρμάικελ, και ένα άσπρο κρίνο που ένα μεγαλύτερο κορίτσι είχε αφήσει πίσω, η
Έιμι δε θα έβλεπε τίποτε από τη φύση. Δεν ήταν καθόλου παράξενο που ήθελε να δει τον
κομήτη. Στο σπίτι της στην Ιρλανδία, θα μπορούσε να τον παρακολουθήσει από το παιδικό
δωμάτιο του δεύτερου ορόφου, ενώ στο υπόβαθρο τα κύματα της θάλασσας της
Ιρλανδίας θα έσπαζαν στα βράχια στο Millisle.
Πόσο της έλειπαν οι λιμνούλες που δημιουργούσαν πίσω τους οι παλίρροιες της θάλασσας
που άφηναν νέους θησαυρούς κάθε μέρα. Και της έλειπαν τα κατοικίδια της. Στο
Μάρλμπορο υπήρχε μόνο ένας γκρινιάρης γάτος που έφτυνε απειλητικά όταν η Έιμι απλώς
τον κοιτούσε. Πίσω στην Ιρλανδία υπήρχε ο Γκίλγντο ένας σκύλος Κόλει, που περνούσε την
ημέρα του ξαπλωμένος στην μπροστινή πόρτα περιμενοντας να τον πάρει κάποιος έξω να
παίξει. Και η Ντέζι η ασπροκίτρινη γάτα, που της άρεσε να τεντώνεται στο περβάζι του
παραθύρου της κουζίνας. Μετά υπήρχαν δύο πόνι, η Φανή και ο Τσάρλι. Πως αγαπούσε να
τα καβαλικεύει. Τρία χρόνια σε οικοτροφείο της Αγγλίας ήταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
για να είναι μακριά τους. Η Έιμι ευχόταν να μπορούσε να πάει πίσω στο σπίτι της, αλλά δεν
μπορούσε να πάει με δυσμενή εκδίωξη. Έτσι παρά το ότι ένιωθε νοσταλγία, έλπιζε και
προσευχόταν η Miss Κέι να μην την έδιωχνε το πρωί.
Όταν άρχισε να φαίνεται το φως της αυγής μέσα από τις κουρτίνες, και η Έιμι δεν είχε
μπορέσει να κοιμηθεί. Σκεφτόταν το κουκλόσπιτο που της είχε δοθεί ως δώρο στα
γενέθλια των οχτώ ετών. Ήταν όμορφα στολισμένο και γεμάτο με κομψά έπιπλα για
κούκλες, όμως ήταν βαρετό. Στη μέρα των πακέτων για δωρεές μετά τα Χριστούγεννα
(Boxing Day), είχε πετάξει τα έπιπλα από το κουκλόσπιτα και τα αντικατέστησε με βρύα για
τα χαλιά και κλαδάκια για εσωτερικά φυτά. Αυτό το έκανε κάτι πιο ενδιαφέρον. Είχε βγει
έξω και πήγε στη μηλιά της αυλής και μάζεψε μυρμήγκια και σκαθάρια και έντομα και τα
εγκατέστησε στο καινούριο τους σπίτι. Είχε ξοδέψει ώρες να τα παρατηρεί να
σκαρφαλώνουν πάνω κάτω, ώσπου η νταντά της το βρήκε και αφαίρεσε τα βρύα και τα
έντομα. Το σχολείο ήταν κάτι σαν το κουκλόσπιτο. Πολλές φορές ήταν βαρετό, και καμιά
φορά η Έιμι ευχόταν να πήγαινε και να έβαζε μερικά βρύα στα ταπέτα και να πάει με
μερικούς καινούριους φίλους σε κάποιο ενδιαφέρον μέρος.
Η Έιμι είχε κόκκινα μάτια από την έλλειψη ύπνου καθώς έπαιρνε το πρωινό της. Όταν όλοι
οι άλλοι είχαν απομακρυνθεί από την τραπεζαρία, αυτή πήγε για να παρουσιαστεί στη
Miss Κέι. Σε αντίθεση με την Έιμι, η Miss Κέι φάνηκε να είχε έναν καλό βραδινό ύπνο. Ήταν
σε πολύ καλή διάθεση όταν η Έιμι χτύπησε την πόρτα της. Η Έιμι στάθηκε μπροστά από το
γραφείο της Miss Κέι. Η Miss Κέι είπε στην Έιμι πόσο απογοητευμένη ήταν από τη
συμπεριφορά της και επεσήμανε ότι η Έιμι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ηγετικά της
ταλέντα για να οδηγήσει τα άλλα κορίτσια να κάνουν το σωστό αντί να παρακούν στην
εξουσία. Μετά τη μακρά διάλεξη, η Έιμι περίμενε με κομμένη την ανάσα για να δει που θα
το πάει η Miss Κέι. Θα αποβληθεί; Ευτυχώς, δεν έγινε αυτό. Αντ 'αυτού, της δόθηκαν να
κάνει κάποια επιπλέον καθήκοντα. Έπρεπε να σηκώνεται μισή ώρα πιο νωρίς κάθε πρωί
και να καθαρίζει τα τζάκια του κάτω ορόφου, και κάθε Σάββατο βράδυ για ένα μήνα έπρεπε
να βοηθάει την υπηρέτρια να γυαλίσει όλα τα ασημικά.
Για τους επόμενους δύο μήνες, τα πράγματα πήγαν καλά για την Έιμι. Δεν υπήρχαν άλλοι
κομήτες ή άλλα συμβάντα που συμβαίνουν μια φορά στη ζωή, και έτσι προχώρησε στη
μελέτη της.
Ωστόσο, τον Νοέμβριο, λίγο πριν από τα δέκατα πέμπτα γενέθλιά της, η Έιμι κλήθηκε και
πάλι στο γραφείο της Miss Κέι. Αυτή τη φορά, η κυρία Κέι της ζήτησε να καθίσει. Είχε
«δύσκολα» νέα, είπε. Η Έιμι και τα αδέρφια της, ο Νόρμαν και ο Έρνεστ, που φοιτούσαν σε
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ένα κοντινό σχολείο αγοριών, επρόκειτο να πάνε σπίτι στην Ιρλανδία αμέσως. Ο πατέρας
της Έιμι, ο Ντέιβιντ Καρμάικελ, δεν είχε δώσει κανένα λόγο για την ξαφνική επιστροφή τους
στο σπίτι, αλλά είχε πει ότι δεν θα επέστρεφαν στο σχολείο. Έτσι, στα μέσα της σχολικής
χρονιάς, η Έιμι συσκεύασε τα υπάρχοντά της και, μαζί με τα δύο αδέλφια της,
επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο που θα τους πήγαινε από την ύπαιθρο του Γιορκσάιρ στο
Λίβερπουλ, όπου θα πήγαιναν με ατμόπλοιο κατά μήκος της Ιρλανδικής Θάλασσας στην
Ιρλανδία και στο σπίτι. Όμως δεν ήταν το ίδιο σπίτι από το οποίο είχαν φύγει. Οι γονείς της
Έιμι και οι μικρότεροι αδελφοί και αδελφές είχαν μετακομίσει από το παλιό, γκρι πέτρινο
εξοχικό σπίτι στην πόλη του Μπέλφαστ. Η κίνηση οφειλόταν στην εργασία του κ.
Καρμάικελ. Ο πατέρας της Έιμι και ο αδερφός του ο Γουίλιαμ είχαν ένα μεγάλο
αλευρόμυλο στο Millisle. Ο μύλος ανήκε στην οικογένεια για περισσότερα από εκατό
χρόνια, αλλά τα δύο αδέλφια φρόντιζαν να τον εφοδιάζουν με ότι σύγχρονο μπορούσαν.
Ήταν ο πρώτος μύλος στην περιοχή που είχε νέους κυλίνδρους για να αλέθουν το σιτάρι και
ήταν ατμοκίνητος. Είχε ακόμη και φωτισμό αερίου.
Οι αδελφοί Καρμάικελ είχαν αποφασίσει να ανοίξουν άλλο μύλο κοντά στο Μπέλφαστ. Έτσι
η οικογένεια είχε μετακομίσει σε ένα σπίτι στο College Gardens, ενώ τα τρία μεγαλύτερα
παιδιά έλειπαν στο οικοτροφείο. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά όπως είχαν
προγραμματιστεί. Για πρώτη φορά σε εκατό χρόνια, οι αλευρόμυλοι των Καρμάικελs
έχασαν χρήματα. Δεν είχε σημασία πόσο αποτελεσματικά τα αδέλφια λειτούργησαν τους
δύο μύλους τους. Το πρόβλημα δεν ήταν οι μύλοι· ήταν τα νέα γρήγορα ατμόπλοια. Το
σιτάρι που χρησιμοποιούταν στους μύλους για την παρασκευή του αλευριού προερχόταν
από την Αμερική. Αποστελλόταν στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και στη συνέχεια μεταφερόταν
στην Ιρλανδία. Μόλις το έφερναν στην Ιρλανδία, οι Μύλοι των Καρμάικελ το άλεθαν σε
αλεύρι, το οποίο πωλούνταν στην Ιρλανδία και την Αγγλία. Με Τα νέα γρήγορα ατμόπλοια,
ωστόσο, κατέστη δυνατή η άλεση του σιταριού στην Αμερική και στη συνέχεια την
αποστολή του αλευριού κατευθείαν στην Αγγλία, όπου έφτανε σε καλή κατάσταση και δεν
μολυνόταν με έντομα, όπως συνέβαινε συχνά κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών με
ιστιοφόρα στον Ατλαντικό Ωκεανό από τη Βόρεια Αμερική. Αυτό σήμαινε ότι οι ιρλανδικοί
μύλοι έπρεπε να παράγουν το αλεύρι τους όλο και πιο φθηνά για να ανταγωνιστούν το
αμερικανικό αλεύρι, έως ότου δεν είχαν καθόλου κέρδος. Για τους Καρμάικελs, αυτό
σήμαινε ότι δεν υπήρχαν χρήματα για ιδιωτικά οικοτροφεία, οπότε η Έιμι και τα αδέρφια
της είχαν κληθεί να επιστρέψουν στο σπίτι.
Η Έιμι, ωστόσο, συνέχισε να μελετά μουσική, ζωγραφική και τραγούδι σε μια ιδιωτική
σχολή για εκπαίδευση κοριτσιών (finishing school)στο Μπέλφαστ, η οποία της ταίριαζε
πολύ. Ήταν χαρούμενη που όλη η οικογένεια ήταν ξανά μαζί. Με πολλούς τρόπους, το
Marlborough House ήταν ένα μοναχικό μέρος για αυτήν, αλλά ποτέ δεν ήταν μόνη στο
σπίτι, όχι με έξι αδέλφια και αδελφές και τα πέντε παιδιά του θείου Γουίλιαμ, που
φαινόταν να τους επισκέπτονται συχνά. Υπήρχαν πάντα αρκετά παιδιά γύρω από το σπίτι
για να οργανωθούν σε ομάδες για παιχνίδια.
Η Έιμι άρεσε επίσης να πηγαίνει στην πόλη. Επιτράπηκε να εξερευνήσει μόνη της το
Μπέλφαστ. Της άρεσε πολύ να περπατάει και να κοιτάζει τα τεράστια πενταώροφα κτίρια
από τούβλα που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και στάθηκε στο πλάι του
δρόμου και παρακολουθούσε να περνούν τα τραμ που τα τραβούσαν άλογα.
Μια μέρα, αφού είχε εξερευνήσει, η Έιμι μπήκε στο σαλόνι ενώ η μητέρα και ο πατέρας της
είχαν μια σοβαρή συνομιλία. Η μητέρα της έμοιαζε να κλαίει και ο πατέρας της σήκωσε
τους ώμους του και είπε: «Τι μπορώ να κάνω; Τι μπορώ να κάνω;" Η Έιμι αποχώρησε από
το δωμάτιο, δεν θέλει να διαταράξει το απόρρητο των γονιών της.
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Πολύ σύντομα, όμως, ανακάλυψε για ποιο πράγμα μιλούσαν. Εκτός από τα προβλήματα
χρημάτων που δημιουργήθηκαν από το φτηνό αμερικανικό αλεύρι, ο κ. Καρμάικελ είχε
δανείσει χίλιες λίρες σε έναν φίλο του για να τον βοηθήσει να επιπλεύσει οικονομικά μετά
από κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Αλλά ο φίλος είχε χάσει τα χρήματα του Κ. Καρμάικελ
και ο κ. Καρμάικελ δεν θα έστελνε τον φίλο του σε χρεοκοπία, απαιτώντας το πίσω. Ως
αποτέλεσμα, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να συνεχίσει η Έιμι να πηγαίνει στο ιδιωτικό
σχολείο. Αντ 'αυτού, άρχισε να διδάσκει τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι.
Ο κ. Καρμάικελ ανησυχούσε συνεχώς για τα χρήματα. Περνούσε ώρες για να σκεφτεί πώς
θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Ανησυχούσε τόσο πολύ που η υγεία του
άρχισε να υποφέρει, και τον Απρίλιο του 1885, έπαθε πνευμονία. Η Έιμι, τώρα δεκαεπτά
χρονών, τον φρόντιζε μέρα και νύχτα, αλλά δεν ανέκαμψε όπως έπρεπε να είχε ένας άντρας
πενήντα τριών χρονών, και μέσα σε μερικές εβδομάδες ήταν νεκρός.
Όλα άλλαξαν για την Έιμι την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της. Ξαφνικά σπρώχτηκε στην
ενηλικίωση. Ως η μεγαλύτερη κόρη, της έπεσαν πάνω της νέες ευθύνες. Θα ήταν δουλειά
της να φροντίζει τα μικρότερα παιδιά. Και για να εξοικονομήσει όσο το δυνατόν
περισσότερα τα χρήματα που είχε αφήσει ο πατέρας της, βοηθούσε επίσης τη μητέρα της
με τη φροντίδα και τον καθαρισμό του σπιτιού. Δεν υπήρχαν πλέον χρήματα για να
πληρώνουν υπηρέτες να κάνουν αυτές τις δουλειές πια. Παρ 'όλα αυτά, η Έιμι δεν έχασε
χρόνο να λυπάται για τον εαυτό της. Είχε μια δουλειά να κάνει, και η μητέρα της και οι
αδελφοί και οι αδελφές της εξαρτιόταν από αυτήν. Αν αυτό σήμαινε ότι θα περάσει τα
επόμενα δέκα χρόνια φροντίζοντας τα μικρότερα αδέλφια της· αυτό θα έκανε. Και θα το
έκανε όσο πιο διασκεδαστικό μπορούσε.
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Κεφάλαιο 3 Μια φωνή από το σιντριβάνι
Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να τακτοποιηθούν τα πράγματα, αλλά σιγά-σιγά η ζωή γύρω
από το σπίτι των Καρμάικελ έπεσε σε ένα νέο μοτίβο. Αλλά ένα πράγμα δεν άλλαξε.
Οι γονείς της Έιμι ήταν αφοσιωμένοι Χριστιανοί και παρόλο που ο κ. Καρμάικελ ήταν τώρα
νεκρός, κάθε Κυριακή η κα Καρμάικελ συνέχισε να πηγαίνει με τα παιδιά στην
Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Rosemary Street. Τα μέλη της οικογένειας περπατούσαν προς
την εκκλησία όλοι μαζί.
Ήταν ντυμένοι όλοι με τα καλύτερα ρούχα τους. Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι με τα πόδια,
η Έιμι και τα αδέρφια της ο Νόρμαν και ο Έρνεστ τους άρεσε να περπατούν μπροστά από τη
μητέρα τους και τα άλλα παιδιά. Ήταν σε έναν από αυτούς τους περίπατους προς το σπίτι
μετά την εκκλησία που συνέβη κάτι που άλλαξε εντελώς τη ζωή της Έιμι.
Ήταν μια κρύα, μουντή μέρα και ο Δρ Παρκ, ποιμένας της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της
οδού Rosemary, είχε κηρύξει ένα ιδιαίτερα μακρύ κήρυγμα. Για μιάμιση ώρα καθόντουσαν
στα «θρανία» της εκκλησίας μέσα σε ρεύματα, και όλη η οικογένεια Καρμάικελ ήταν
πρόθυμη να φτάσουνε στο σπίτι στη ζεστασιά της φωτιάς στο τζάκι του σαλονιού. Ως
συνήθως, η Έιμι, ο Νόρμαν και ο Έρνεστ βγήκαν μπροστά. Περπάτησαν μέσα από τους
στριφογυριστούς δρόμους πίσω στο College Gardens όταν βγήκε μια ηλικιωμένη ζητιάνα
από ένα δρομάκι. Τα ρούχα της ήταν κουρελιασμένα και τα πόδια της ήταν τυλιγμένα με
λωρίδες κουρελιών που είχαν γεμίσει με λάσπη. Κρεμασμένος στην πλάτη της ήγαν ένας
παλιός σάκος για κάρβουνο που μέσα του είχε μια δέσμη με ξύλα. Η ηλικιωμένη γυναίκα
ήταν λυγισμένη κάτω από το βάρος του φορτίου της Καθώς η γυναίκα σκόνταψε, η Έιμι και
τα δύο αδέλφια της σταμάτησαν και την κοίταξαν. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες του
πατέρα τους, τα παιδιά των Καρμάικελ είχαν μεγαλώσει με πολύ περισσότερα χρήματα από
τα περισσότερα παιδιά. Ωστόσο, είχαν διδαχθεί επίσης να βοηθούν τους άλλους
ανεξάρτητα από το αν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί. Έτσι, αφού σήκωσαν τους ώμους τους, τα
τρία παιδιά προχώρησαν δίπλα στη γριά. Ο Νόρμαν σήκωσε τη δέσμη των ξύλων από την
πλάτη της, ενώ η Έιμι και ο Έρνεστ έπιασαν το ένα από τα χέρια της γυναίκας και
περπάτησαν δίπλα της. Η ηλικιωμένη ζητιάνα χαμογέλασε και είδαν ότι στο στόμα της δεν
υπήρχαν δόντια και τους έδειξε προς ένα άλλο δρομάκι περίπου μισό μίλι πιο μακριά από
το δρόμο.
Τα τρία παιδιά των Καρμάικελ νόμιζαν ότι θα βοηθήσουν τη γριά να μπει σε ένα κοντινό
κτίριο. Το δρομάκι που τους έδειξε ήταν πιο μακριά από ότι ήθελαν να τη βοηθήσουν. Παρ'
όλα αυτά, θα την πρόσεχαν να φτάσει με ασφάλεια εκεί. Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο,
η Έιμι και ο Έρνεστ, ντυμένοι με τα καλύτερα ρούχα τους, καθοδήγησαν τη γριά με τα
κουρελιασμένα ρούχα, ενώ ο Νόρμαν, που ήταν επίσης με την καλύτερη Κυριακάτική του
φορεσιά, ακολούθησε από πίσω με το σωρό τα ξύλα κρεμασμένα στο πίσω μέρος του
παλτού του. Αυτό που δεν είχαν φανταστεί ήταν ότι με τον ρυθμό που περπατούσε η
ηλικιωμένη γυναίκα, άλλα άτομα που πήγαιναν στο σπίτι τους από την εκκλησία θα τους
προλάβαιναν. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Ένα προς ένα, τα μέλη της εκκλησίας κοίταζαν το
παράξενο θέαμα καθώς περνούσαν. Η Έιμι ένιωθε το πρόσωπο της να γίνεται πιο ζεστό
καθώς κάθε άτομο από την εκκλησία τους προσπερνούσε, ειδικά όταν μια γυναίκα τράβηξε
τα παιδιά της στην άλλη πλευρά του δρόμου για να αποφύγει τελείως τα τέσσερα άτομα.
Ντροπιασμένοι, η Έιμι και τα αδέρφια της προχώρησαν με κατεβασμένα τα κεφάλια τους,
ούτε καν κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον και ελπίζοντας ότι κανένας σημαντικός άνθρωπος
δεν ήρθε να τους δει. Υπήρχε ένα σιντριβάνι στο κέντρο του δρόμου και προσπαθούσε η
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Έιμι να βγάλει το μυαλό της ότι περπατούσε δίπλα σε μια ζητιάνα και το μελέτησε
προσεκτικά. Ήταν φτιαγμένο από κομμάτια από πέτρα, και το νερό πετιόταν από τρία
στόμια στο κέντρο. Καθώς το μελετούσε, η Έιμι σταμάτησε ξαφνικά. Κάποιος της μιλούσε.
Άκουσε καθαρά μια φωνή να λέει, «Χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμοι λίθοι, ξύλο, άχυρα, σανό… η
φωτιά θα τα δοκιμάσει τι είδους δουλειά έχει κάνει ο καθένας. Εάν το έργο που έχει χτίσει
οποιοσδήποτε άνθρωπος στο θεμέλιο παραμείνει, θα λάβει ανταμοιβή."
Η Έιμι γύρισε για να δει ποιος μιλούσε. Δεν υπήρχε κανείς εκεί. Αλλά είχε ακούσει μια
φωνή, πολύ ξεκάθαρη. Μπερδεμένη, περπάτησε με τη γριά γυναίκα να την κρατά από το
χέρι. Όπως το έκανε, κάτι ένιωσε πολύ διαφορετικό μέσα της. Η Έιμι δεν ήταν πλέον σε
αμηχανία. Στην πραγματικότητα, περπατούσε με το κεφάλι ψηλά για να την βλέπουν όλοι.
Το τρίο συνόδευσε τη γριά στο σημείο που ήθελε να πάει και στη συνέχεια έτρεξε για να
φτάσει στη μητέρα τους και στα άλλα παιδιά για να ολοκληρώσουν τη βόλτα τους στο σπίτι.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα, η Έιμι πήγε στο δωμάτιό της. Γονάτισε στο πάτωμα δίπλα στο
κρεβάτι της. Ήξερε ότι οι λέξεις που είχε ακούσει στο σιντριβάνι ήταν από τη Βίβλο και
τελικά τις βρήκε στη μικρή, δερμάτινη έκδοσή της που είχε. Τα λόγια ήταν από την Α’
Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο, στίχους δώδεκα έως δεκατέσσερα. Η Έιμι τα διάβασε ξανά.
Ποιο ήταν το νόημά τους γι 'αυτήν; Η Έιμι γνώριζε για όσο διάστημα μπορούσε να θυμηθεί
ότι ο Θεός την αγαπούσε, αλλά άρχισε να αναρωτιέται για το πώς γνωρίζοντας ότι την
αγαπούσε άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε κάθε μέρα.
Μετά από αρκετές ώρες προσευχής και σκέψης, η Έιμι τελικά αποφάσισε ότι ήξερε τι
σημαίνουν γι 'αυτήν οι λέξεις του εδαφίου. Ένα πράγμα που αποφάσισε ήταν ότι, δεν θα
σπαταλούσε πλέον χρόνο σε πράγματα που δεν ήταν σημαντικά στα μάτια του Θεού.
Κάποτε όλα τα πράγματα που είχε κάνει στη ζωή της θα κρινόντουσαν τελικά από τον Θεό,
και ήθελε να βρεθούν αξιόλογα. Ήθελε να τα βλέπει ο Θεός ως χρυσό και ασήμι, όχι ως
σανό και άχυρα. Ένα άλλο πράγμα που αποφάσισε ήταν ότι, δεν θα ανησυχούσε ποτέ ξανά
για το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για αυτήν. Εάν αυτό που έκανε ήταν ευχάριστο στον Θεό,
αυτό θα ήταν αρκετό για εκείνη. Αν άλλοι άνθρωποι, ακόμη και άλλοι Χριστιανοί, δεν
ήθελαν να περπατούν με ζητιάνους, αυτή ήταν δική τους δουλειά, αλλά η Έιμι θα
περπατούσε μαζί τους και θα περπατούσε περήφανα. Όταν ήρθε τελικά κάτω για δείπνο, η
Έιμι είχε έναν νέο σκοπό στην καρδιά της, έναν σκοπό που θα την οδηγούσε σε κάποιες
πολύ ασυνήθιστες αλλαγές στη ζωή της.
Η Έιμι ήταν πάντα ευγενική. Ως μικρό κορίτσι, είχε επισκεφτεί κάποτε το Μπέλφαστ με τη
μητέρα της. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαν σταματήσει σε ένα κέντρο που σέρβιρε
τσάι για ένα φλιτζάνι τσάι και μερικά μπισκότα. Καθώς έτρωγαν, η Έιμι παρατήρησε ένα
κοριτσάκι που ήταν ένα πολύ βρώμικο ζητιανάκι που η μύτη του ήταν πιεσμένη πάνω στο
παράθυρο του κέντρου. Το φτωχό κοριτσάκι χωρίς φαγητό κοιτούσε το πλούσιο κοριτσάκι
που είχε ένα πιάτο. Το βλέμμα στα μάτια του μικρού κοριτσιού είχε επηρεάσει βαθιά την
Έιμι. Όταν η Έιμι επέστρεψε στο σπίτι της στο Millisle, κάθισε μπροστά στο τζάκι της και
έγραψε μια υπόσχεση στο κορίτσι:
Όταν μεγαλώσω και έχω χρήματα,
Ξέρω τι θα κάνω,
Θα φτιάξω ένα υπέροχο μεγάλο μέρος
Για μικρά κορίτσια σαν κι εσένα.
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Η Έιμι ήταν επίσης ευγενική στα ζώα. Δεν μπορούσε να αντέξει να τα βλέπει να υποφέρουν.
Κάποτε, στο δρόμο που πήγαιναν για οικογενειακές προσευχές, είχε παρατηρήσει ένα
ποντίκι να πνίγεται σε ένα κουβά με νερό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, άρπαξε το ποντίκι και το
έριξε στην τσέπη της ποδιάς της. Δυστυχώς, το ποντίκι τσίριξε όταν ο πατέρας της
προσευχόταν, και η Έιμι τιμωρήθηκε για τη διαταραχή που προκάλεσε. Αλλά είχε σώσει τη
ζωή ενός ποντικιού, οπότε η τιμωρία άξιζε.
Αλλά όσο καλή κι αν ήταν η Έιμι στο παρελθόν, πάνω της υπήρχε τώρα κάτι το διαφορετικό.
Δαν θα ήταν καλή απλώς γιατί αυτό ήταν το σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνει. Τώρα θα
ήταν καλή γιατί ο Θεός της ζήτησε να είναι καλή σ’ αυτούς που Αυτός αγαπούσε. Τα
μικρότερα αδέλφια της Έιμι έμειναν έκπληκτα από την αλλαγή που είδαν πάνω της.
Ονόμαζαν την καινούρια της στάση «οι ενθουσιασμοί της Έιμι.» Και πραγματικά η Έιμι ήταν
γεμάτη ενθουσιασμό. Υπήρχαν τόσα πολλά που έπρεπε να κάνει, τόσο πολλοί άνθρωποι
που ήξερε ότι ο Θεός ήθελε να τους αγαπά και να είναι καλή μαζί τους.
Ενώ η Έιμι ήθελε να μάθει περισσότερα για τον Θεό, ήθελε να βοηθήσει κι’ άλλους να
μάθουν γι’ Αυτόν. Τις Κυριακές το απόγευμα θα περιπλανιόταν στους δρόμους της
συνοικίας College Gardens και θα προσκαλούσε τα παιδιά της γειτονιάς να μαζευτούν πίσω
από το σπίτι των Καρμάικελ όπου οργάνωνε μια συνάντηση. Τα παιδιά θα ψάλλανε και θα
χτυπούσαν παλαμάκια, ενώ η Έιμι θα τους διάβαζε ιστορίες από τη Βίβλο και θα τους έλεγε
πόσο τα αγαπούσε ο Θεός. Ενώ η Έιμι ήταν απασχολημένη με τα παιδιά, η κυρία Καρμάικελ
έκανε σάντουιτς και λεμονάδες για να τα απολαύσουν όλοι όταν τελείωσε η συνάντηση.
Μερικά από τα παιδιά που ερχόντουσαν την Κυριακή το απόγευμα ήθελαν να μάθουν
περισσότερα για το Θεό, και έτσι η Έιμι ξεκίνησε την «Λέσχη της πρωινής αγρυπνίας». Η
λέσχη συναντιόταν τα πρωινά του Σαββάτου, και σε κάθε παιδί που ήθελε να έρχεται, η
Έιμι του έδινε μια άδεια μπλε κάρτα με χρυσές άκρες. Ζητούσε από τα παιδιά να γράφουν
στην κάρτα μια υπόσχεση ότι θα ξόδευαν χρόνο κάθε μέρα στην προσευχή και στη μελέτη
της Βίβλου. Όταν υπέγραφαν τις κάρτες τους, τις δίνανε πίσω στην Έιμι. Κάθε Σάββατο
πρωί μετά τη συνάντηση τους θα συζητούσαν πόσο καλά τήρησαν τις υποσχέσεις τους.
Όλοι τους, ακόμη και τα δύο μικρότερα αδέλφια της Έιμι περίμεναν με προσμονή την Λέσχη
της πρωινής αγρυπνίας. Η Έιμι τα κατάφερνε να το κάνει τόσο διασκεδαστικό καθώς
μιλούσαν και μάθαιναν ο ένας από τον άλλο .
Η Έιμι και η φιλενάδα της, η Ελεονώρα Μοντγκόμερι οργάνωναν και ένα νυχτερινό σχολείο
για αγόρια. Το σχολείο συναντιόταν τα βράδια της Δευτέρας, και η Έιμι με την Ελεονώρα
βοηθούσαν τα αγόρια στο γράψιμο και στο διάβασμα γιατί αυτά τα αγόρια όλη τη μέρα
δούλευαν στα εργοστάσια. Θα τελειώνανε κάθε βράδυ με μια μικρή «νυχτερινή λατρεία,»
κατά τη διάρκεια της οποίας η Έιμι θα διάβαζε τη Βίβλο και θα προσευχόταν. Καμιά φορά
θα ερχόταν ο πατέρας της Ελεονώρας, ο Δρ. Μοντγκόμερι και θα τους βοηθούσε. Ο Δρ.
Μοντγκόμερι βοηθούσε εθελοντικά την ιεραποστολή της πόλης του Μπέλφαστ, και
σύντομα διαπίστωσε ότι η Έιμι ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για να κάνει το έργο του
Θεού, παρά να συμμετέχει στις συνηθισμένες κοινωνικές δραστηριότητες μιας
δεκαοχτάχρονης κοπέλας.
Τελικά ο Δρ. Μοντγκόμερι προσκάλεσε την Έιμι να πηγαίνει μαζί του όταν επισκεπτόταν τις
φτωχογειτονιές του Μπέλφαστ. Η Έιμι δεν μπορούσε να σκεφτεί να κάνει κάτι άλλο αντί για
αυτές τις επισκέψεις! Έτσι τα Σάββατα τα βράδια, η Έιμι έμπαινε σε έναν διαφορετικό
κόσμο, τον κόσμο των φτωχογειτονιών του Μπέλφαστ, όπου γνώρισε πράγματα που ποτέ
προηγουμένως δεν είχε δει. Είχε δει ζητιάνους στους δρόμους· ακόμη και είχε βοηθήσει
μερικούς απ’ αυτούς, αλλά κανείς δεν είχε νοιαστεί να της πει πόσο απελπιστικά δύσκολη
ήταν η ζωή τους και πόσο δύσκολο ήταν για αυτούς να επιβιώσουν. Ένα άλλο πράγμα που
ανακάλυψε η Έιμι στις φτωχογειτονιές ήταν η βρώμα. Υπήρχε η μυρωδιά από τις φλούδες
των λαχανικών που σάπιζαν στο δρόμο καθώς είχαν ριχτεί από τα παράθυρα του δεύτερου
πατώματος, η δυσωδία από τις πρόχειρες τουαλέτες που σχηματιζόντουσαν στις εισόδους
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ή στις σκάλες, η βρώμα από τις φωτιές που κάπνιζαν και που γύρω τους ήταν μαζεμένοι
μεθύστακες στη μέση του δρόμου. Η Έιμι έκλεινε τα μάτια της με αυτά που μύριζε
και έβλεπε. Στην πιο άγρια φαντασία της δεν πίστευε ποτέ ότι τα ανθρώπινα όντα θα
μπορούσαν να ζούσαν με αυτόν τον τρόπο.
Ένα Σάββατο βράδυ καθώς η Έιμι και ο Δρ. Μοντγκόμερι προχωρούσαν σε μια
φτωχογειτονιά δίνοντας ψωμιά και φυλλάδια ευαγγελίου, ένα μικρό κορίτσι που ήταν
γαλανομάτα, προχώρησε μέχρι την Έιμι και άρχισε να την παρακαλεί να της δώσει κάτι να
φάει. Καθώς η Έιμι την κοιτούσε, μια γριά γυναίκα με το κεφάλι της τυλιγμένο με ένα σάλι
προχώρησε και πήρε το κορίτσι. Καθώς η γυναίκα στράφηκε να φύγει με το κορίτσι στην
αγκαλιά της, η Έιμι έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Καθώς η Έιμι την παρατηρούσε το σάλι
έπεσε από το κεφάλι της γριάς και η γυναίκα δεν ήταν καθόλου γριά. Ίσως είχε την ίδια
ηλικία όπως και η Έιμι. Τι είδους ζωή κάνει αυτή η γυναίκα που φαίνεται καμπουριασμένη
και το πρόσωπο της τόσο ρυτιδιασμένο όταν δεν μπορεί να είναι πάνω από είκοσι χρονών;
Μετά που μοίρασαν όλα τα ψωμιά και τα φυλλάδια, η Έιμι ρώτησε το Δρ. Μοντγκόμερι την
ερώτηση που είχε.
Ο Δρ Μοντγκόμερι της είπε ότι τις γυναίκες αυτές τις ονόμαζαν «σάλι». Συνέχισε να εξηγεί
ότι αυτές οι σάλι, πολλές από αυτές ήταν ηλικίας έως δέκα ετών, δούλευαν δώδεκα ώρες
την ημέρα στους λευκούς μύλους που έκαναν το Μπέλφαστ διάσημο. Τα ιρλανδικά λινά, τα
ιρλανδικά πουκάμισα, το ιρλανδικό σχοινί ήταν από την καλύτερη ποιότητα στον κόσμο, και
όμως ήταν φθηνά για την αγορά. Ήταν φθηνά, επειδή τα κορίτσια που εργάζονταν στους
μύλους πληρώνονταν ανεπαρκώς για την εργασία τους. Οι περισσότερες δεν κέρδισαν
αρκετά χρήματα ούτε για να αγοράσουν ένα καπέλο, γι 'αυτό τραβούσαν τα σάλια τους
πάνω από το κεφάλι τους όταν έβγαιναν στο κρύο, κι έτσι τους έδωσαν το παρατσούκλι
σάλι.
Η Έιμι δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τις «σάλι». Κάτι έπρεπε να γίνει για
αυτές. Σιγά σιγά της ήρθε στο νου ένα σχέδιο. Γιατί να μην ξεκινήσει να πραγματοποιεί
συναντήσεις το πρωί της Κυριακής για τα «σάλια» όπως αυτές που έκανε για τα παιδιά της
γειτονιάς τα απογεύματα της Κυριακής; Σκέφτηκε ότι η αίθουσα της Πρεσβυτεριανής
Εκκλησίας της Rosemary Street θα ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για να πραγματοποιεί τις
συναντήσεις της. Η αίθουσα της εκκλησίας είχε άφθονο χώρο, και η Έιμι ήταν σίγουρη ότι
όλοι στην εκκλησία θα ήθελαν να τη δουν να χρησιμοποιείται για στους λιγότερο τυχερούς
πολίτες του Μπέλφαστ.
Η Έμι επισκέφθηκε τον Δρ Παρκ, πάστορα της εκκλησίας, και του ζήτησε την άδεια για
συναντήσεις με τα κορίτσια «σάλι» το πρωί της Κυριακής για μελέτη της Βίβλου και
προσευχή στην αίθουσα της εκκλησίας. Είτε ο Δρ. Παρκ σκέφτηκε ότι ήταν καλή ιδέα ή αν
του ήταν αδύνατο να απορρίψει την Έιμι δεν είναι βέβαιο, αλλά ο πάστορας έδωσε την
άδειά του στην Έιμι να πραγματοποιήσει τις συναντήσεις για τα «Σάλια» στην αίθουσα της
εκκλησίας.
Μερικά μέλη της εκκλησίας δεν ήταν ευχαριστημένα όταν ανακάλυψαν ότι οι ανεπιθύμητοι
του Μπέλφαστ χρησιμοποιούσαν την αίθουσα της εκκλησίας. Πολλοί άνθρωποι της
εκκλησίας, ακόμη και φίλοι που γνώριζαν τους Καρμάικελ για μεγάλο χρονικό διάστημα,
δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί η Έιμι θα ήθελε να συνδέεται με τα «σάλια», πόσο
μάλλον να τις φέρει στην εκκλησία. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν η Έιμι γνώριζε ότι αυτά τα
«σάλια» μύριζαν άσχημα και είχαν ψύλλους και ψείρες. Τι γίνεται αν μερικοί από τους
ψύλλους και τις ψείρες τους σερνόντουσαν στα έπιπλα της εκκλησίας; Σύντομα, ο Δρ. Παρκ
είχε τακτικές επισκέψεις από τα μέλη της εκκλησίας που τον παρότρυναν να αποσύρει την
άδειά του για την Έιμι να χρησιμοποιήσει την αίθουσα της εκκλησίας για τις συναντήσεις
της. Κάθε φορά, ο Δρ. Παρκ αρνιόταν. Απογοητευμένοι από την απάντησή του, ορισμένα
μέλη της εκκλησίας πήγαν κατευθείαν στην Έιμι και της είπαν τι σκεφτόντουσαν για τις
συναντήσεις της με τα κορίτσια «Σάλια». Η Έιμι δεν νοιαζόταν για το τι σκεφτόντουσαν. Από
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την ημέρα που είχε ακούσει τη φωνή στο σιντριβάνι δεν είχε νοιαστεί για το τι σκέφτοταν ο
ένας κι ο άλλος. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να ενεργεί έτσι που να ευχαριστεί το Θεό
και να μοιραστεί την αγάπη Του με άλλους.
Όλοι οι «ενθουσιασμοί» της και οι ευθύνες στο σπίτι κρατούσαν πολύ απασχολημένη την
Έιμι. Το Σεπτέμβριο του 1886, η μητέρα της αποφάσισε ότι η Έιμι χρειαζόταν διακοπές. Η
Έιμι διάλεξε να πάει στη Σκωτία και να μείνει με μια παλιά της φίλη από το Σχολείο, την
Σάρα ΜακΚάλεν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Σκωτία, τα δύο κορίτσια
ταξίδεψαν στη Γλασκώβη για ένα συνέδριο Κέσγουικ. Το Κέσγουικ στην πραγματικότητα
ήταν μια τοποθεσία στην Αγγλία, όπου δώδεκα χρόνια πριν, είχαν γίνει μεγάλες
χριστιανικές συγκεντρώσεις σε σκηνές. Από εκείνη την εποχή διοργάνωναν παρόμοιου
τύπου συγκεντρώσεις σε όλη την έκταση των Βρετανικών νησιών, και έμειναν γνωστά ως οι
συναντήσεις του Κέσγουικ .
Η Έιμι είχε ακούσει πολλά για τα συνέδρια του Κέσγουικ, και έτσι πήγε και άκουσε τον
ομιλητή περιμένοντας να της συμβεί κάτι το θαυμαστό. Όμως τίποτε δεν συνέβη. Ο
ομιλητής ήταν ενδιαφέρων, αλλά η Έιμι δεν βρήκε τίποτε το δυνατό στις ομιλίες του. Απ’
την άλλη η Σάρα καθόταν με τα μάτια της γουρλωμένα και αστραφτερά, κοιτάζοντας
έντονα τον ομιλητή και κουνώντας το κεφάλι της για να δείξει τη συμφωνία της με αυτά
που έλεγε. Ενώ η Σάρα ήταν τελείως απορροφημένη από τις συγκεντρώσεις η Έιμι καθόταν
και σκεφτόταν πόσο σφιχτά ένιωθε τα παπούτσια της. Το στομάχι της γουργούριζε και
έλπιζε να τελειώσει σύντομα ο κήρυκας έτσι ώστε να πάει για φαγητό. Η Έιμι είχε ακούσει
ένα σωρό ιστορίες για το πώς οι άνθρωποι είχαν νιώσει το Θεό στις συγκεντρώσεις του
Κέσγουικ και ένιωθε απογοητευμένη. Αναρωτιόταν αν αυτή δεν μπορούσε να το καταλάβει
ή αν οι άνθρωποι υπερβάλαν αυτά που είχαν νιώσει στις συγκεντρώσεις.
Πριν προλάβει να αποφασίσει για το ποια απάντηση ήταν σωστή, ο κήρυκας τέλειωσε το
κήρυγμα του, έκλεισε τη Βίβλο του και έκατσε κάτω. Ο πρόεδρος της συγκέντρωσης
σηκώθηκε και έκλεισε τη λατρεία με προσευχή. Άρχισε λέγοντας «Ω Κύριε, Γνωρίζουμε ότι
μπορείς να μας προφυλάξεις από του να πέσουμε…»
Αυτά τα λόγια χτύπησαν την Έιμι σαν κεραυνός. Ο Θεός μπορούσε να την φυλάξει από την
πτώση. Το μυαλό της Έιμι συγκεντρώθηκε σ’ αυτήν τη σκέψη. Ακόμη και μετά που τέλειωσε
ο πρόεδρος την προσευχή του και όλοι άρχισαν να φεύγουν, η Έιμι έμεινε βαθιά
συλλογισμένη. Τελικά χρειάστηκε να την τραβήξει η Σάρα για να σηκωθεί, αλλά ακόμη και
τότε η Έιμι δεν ήθελε να φύγει. Για πρώτη φορά μετά που είχε περπατήσει με τη γριά
ζητιάνα στο σιντριβάνι, η Έιμι ένιωσε ότι ο Θεός της είχε μιλήσει κατ’ ευθείαν μέσα στην
καρδιά της. Θα την κρατούσε από του να πέσει άσχετα από του που θα πήγαινε, τι θα
έκανε, ή τι θα της συνέβαινε κάνοντας το. Ο Θεός θα την φύλαγε από του να πέσει. Και αν
ο Θεός θα τη φύλαγε, δεν υπήρχε τίποτε που δε θα μπορούσε να κάνει. Η Έιμι
ανυπομονούσε να γυρίσει πίσω στο Μπέλφαστ. Είχε σχέδια , μεγάλα σχέδια για το μέλλον.
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Κεφάλαιο 4. Η Τενεκεδένια Σκηνή του Μαρτυρίου
Μετά απ’ αυτή την εμπειρία στη Γλασκόβη, η Έιμι όταν έφτασε πίσω στην Ιρλανδία, είχε μια
σκέψη στο μυαλό της: Δε θα περιοριζόταν μόνο σ’ αυτά που εκείνη νόμιζε ότι μπορούσε
να κάνει· αντίθετα θα εμπιστευόταν στο Θεό για να δει τι μπορούσε Εκείνος να κάνει
χρησιμοποιώντας την.
Ρίχτηκε με τα μούτρα στη δουλειά της με τα κορίτσια «σάλια», και πριν περάσει πολύς
καιρός η ομάδα που είχε ξεκινήσει πριν δύο χρόνια είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Κάθε Κυριακή
πρωί συγκεντρωνόντουσαν τετρακόσιες γυναίκες και κορίτσια που στριμωχνόντουσαν στην
αίθουσα της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της Rosemary Street. Βέβαια πολλά μέλη της
εκκλησίας παραπονιόντουσαν ότι τους είχαν «πνίξει» τα κορίτσια με τα «σάλια».
Μιλούσαν γι’ αυτές σαν να ήταν ποντίκια.
Με τόσα πολλά «σάλια» να έρχονται στις συγκεντρώσεις της, η Έιμι, άρχισε να σκέφτεται
ότι θα ήταν καλύτερα για όλους αν η ομάδα με τα «σάλια» είχε τη δική της μόνιμη
τοποθεσία για συγκεντρώσεις. Και έτσι, ενώ οι μικρότερες αδελφές της Έιμι, η Έθελ και η
Εύα ξεφύλλιζαν τα τελευταία περιοδικά μόδας και συζητούσαν ποιος θα ήταν ο τέλειος
άντρας, η Έιμι ερευνούσε τα περιοδικά για χτίρια και για οικοδομές. Αντίθετα με τις
αδελφές της και τις πιο πολλές νέες της εποχής τους, η Έιμι δεν ενδιαφερόταν για το γάμο.
Ίσως να ένιωθε ότι θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο να βρει έναν άνδρα που θα της επέτρεπε να
έκανε αυτό που εκείνη ένιωθε ότι την καλούσε ο Θεός να κάνει στη ζωή της. Έτσι έβγαζε το
γάμο απ’ το νου της και επικεντρωνόταν στο έργο που έκανε με τα κορίτσια με τα «σάλια».
Καθώς ξεφύλλιζε ένα συγκεκριμένο περιοδικό για οικοδομές, τα μάτια της πρόσεξαν μια
διαφήμιση που περιείχε το σχέδιο μιας μεγάλης αίθουσας φτιαγμένης από σίδερο. Δίπλα
στη ζωγραφιά υπήρχε ένα κείμενο που περιέγραφε προκατασκευασμένα σιδερένια κτίρια
που μπορούσε κάποιος να τα χτίσει με πεντακόσιες λίρες Αγγλίας. Η Έιμι κοίταξε πολύ
καλά τη ζωγραφιά, και προσπαθούσε να φανταστεί πως θα ήταν στην πραγματικότητα ένα
σιδερένιο χτίριο. Μήπως θα ήταν πολύ ψυχρό, ή θα είχε πολύ θόρυβο; Όλα τα χτίρια στο
Μπέλφαστ ήταν φτιαγμένα είτε από πέτρα ή από τούβλα. Πραγματικά θα γίνει αυτό το
μεταλλικό χτίριο ή ήταν μια ψευδαίσθηση; Δεν ήξερε· όλη της η εκπαίδευση ήταν στην
ωδική και στο κέντημα, και όχι στη μηχανική. Αν ζούσε ο πατέρας της, θα μπορούσε να της
πει αν το μεταλλικό αυτό κτίριο θα ήταν γερό και αν θα ήταν καλό για το υγρό κλίμα του
Μπέλφαστ. Και βέβαια αν ζούσε ο πατέρας της και δεν είχε χάσει τα χρήματα του στους
τέσσερις μύλους θα της πλήρωνε το κτίριο. Πάντα ήταν γενναιόδωρος για Χριστιανικές
δραστηριότητες, είχε χτίσει και μια αίθουσα στο χωριό τους το Millisle που εξυπηρετούσε
ως σχολείο και ως εκκλησία. Είχε μάλιστα αγοράσει ένα άλογο και μια άμαξα για τον
κήρυκα της εκκλησίας. Όμως ο πατέρας είχε πεθάνει και τα λίγα χρήματα που είχε η
οικογένεια Καρμάικελ ήταν αρκετά να ζήσουν αν ήταν προσεχτικοί και όχι βέβαια να
αγοράσουν ένα νέο κτίριο. Η Έιμι αναρωτιόταν που θα έβρισκε τα χρήματα για να αγοράσει
ένα κτίριο όπως αυτό το σιδερένιο κτίριο που είχε δει στο περιοδικό για οικοδομές. Θα
μπορούσε βέβαια να ζητήσει χρήματα από άλλους Χριστιανούς, όμως μια φορά είχε
ζητήσει χρήματα από έναν Χριστιανό, πριν πολύ καιρό, και ποτέ δεν ξεπέρασε την άσχημη
γεύση αυτής της εμπειρίας. Τότε ήταν δέκα χρονών και έμενε με τη γιαγιά της. Η γιαγιά της
μάζευε χρήματα για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, και η γιαγιά είχε προτείνει στην Έιμι να
κατέβει στο καινούριο σπίτι που είχε χτιστεί στη γωνία του δρόμου και να ζητήσει από τον
ιδιοκτήτη αν θα μπορούσε να κάνει μια δωρεά. Την Έιμι δεν την πείραζε να το κάνει· τον
άνθρωπο αυτό τον έβλεπε στην εκκλησία κάθε Κυριακή όταν έμενε με τη γιαγιά της.
Μελέτησε το εξωτερικό του σπιτιού αυτού του ανθρώπου καθώς χτυπούσε την πόρτα. Το
σπίτι είχε ωραία αγάλματα μέσα στον κήπο που ήταν της τελευταίας μόδας, υπήρχε και μια
παγόδα φτιαγμένη από πέργκολα με σφυρήλατο σίδερο. Η Έιμι σκέφτηκε ότι σίγουρα
αυτός ο άνθρωπος θα ήταν πλούσιος και θα μπορούσε να δώσει λίγα χρήματα για το
φιλανθρωπικό σκοπό της γιαγιάς της. Όταν ήρθε ο άνθρωπος στην πόρτα, η Έιμι εξήγησε
τον σκοπό της επίσκεψης της. Προς έκπληξη της ο άνθρωπος της είπε βλοσυρά ότι δεν
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μπορούσε να της δώσει ούτε ένα λεπτό για το φιλανθρωπικό σκοπό της γιαγιάς της. Η Έιμι
σοκαρίστηκε. Ο άνθρωπος ήταν πλούσιος· είχε αρκετά χρήματα για να χτίσει ένα ακριβό
σπίτι.
Πως δεν του περίσσευε ούτε ένα λεπτό; Αυτό σκεφτόταν η Έιμι καθώς επέστρεφε στο σπίτι
της γιαγιάς της, μέχρις τελικά της έφεξε. Ο άνθρωπος είχε πολλά – πολλά λεπτά· όμως δεν
ήθελε να δώσει τίποτε.
Μια καινούρια ιδέα ρίζωσε στο μυαλό της δεκάχρονης τότε Έιμι. Οι πραγματικοί Χριστιανοί,
σκέφτηκε, θα έδιναν με χαρά χρήματα για να βοηθήσουν τους άλλους. Γιατί λοιπόν να
στενοχωριέται ζητώντας χρήματα από ανθρώπους που δεν τους ένοιαζε να δώσουν;
Το περιστατικό είχε συμβεί χρόνια πριν, όμως η Έιμι το θυμόταν πολύ ζωντανά. Συνέχισε
να πιστεύει ότι οι Χριστιανοί δίνουν με χαρά, άλλα όμως πίστευε ότι καλύτερα ήταν να
ζητήσει από το Θεό να διεγείρει αυτούς τους ανθρώπους να δώσουν χρήματα παρά να τους
τα ζητήσει άμεσα. Στην επόμενη σύναξη με τα «σάλια» την άλλη Κυριακή το πρωί, η Έιμι
μοιράστηκε με τις γυναίκες την ιδέα να έχουν το δικό τους κτίριο, και όλες συμφώνησαν να
προσευχηθούν και να ζητήσουν από το Θεό να τους προμηθεύσει το τεράστιο ποσό των
πεντακοσίων λιρών για το κτίριο καθώς και ένα οικόπεδο για να το χτίσουν.
Ως η μεγαλύτερη κόρη, η Έιμι δεν μπορούσε πάντα να ξεφύγει από τα καθήκοντα που είχε
καθώς ζούσε σε μια Βικτωριανή κοινωνία. Ένα καθήκον που δεν μπορούσε να αποφύγει
ήταν να ανταποδώσει τις επισκέψεις με τη μητέρα της. Η ανταπόδοση των επισκέψεων
ήταν ένα περίπλοκο σύστημα όπου οι γυναίκες της ανώτερης κοινωνίας έκαναν
«ραντεβού» για να επισκεφθεί η μια την άλλη στα σπίτια τους. Δεν ήταν δυνατόν να
επισκεφτείς κάποιον απλώς περνώντας τυχαία έξω από το σπίτι του. Αντίθετα, έπρεπε να
αφήσεις μια κάρτα επισκεπτηρίου, και καθοριζόντουσαν ειδικές ώρες για την επίσκεψη.
Της Έιμι δεν της άρεσαν καθόλου αυτές οι ανταποδόσεις των επισκέψεων· πάντα γινόταν το
ίδιο. Οι μεγαλύτερες γυναίκες θα την ανέκριναν αν είχε κάποιον νέο που να τον βρήκε
ενδιαφέροντα, ή αν μάθαινε στις αδελφές της κάποιο καινούριο κομμάτι για το πιάνο.
Μετά η κυρία που τις φιλοξενούσε θα έλεγε για την τελευταία συνάντηση ποίησης που
παρακολούθησε, ή για κάποιον νέο που επισκέφθηκε μια νέα. Η συζήτηση ήταν τόσο
βαρετή και σε συνδυασμό με το ότι έπρεπε να κάθεσαι με ίσιο το κορμί σε μια καρέκλα
κρατώντας και ένα φλιτζάνι τσάι στην αγκαλιά της για μια ώρα και παραπάνω, η Έιμι
έβρισκε ότι οι επισκέψεις ήταν τελείως βαρετές και ήταν χασομέρι. Όμως ήταν το καθήκον
της να συνοδεύει τη μητέρα της, και έτσι όσο και κουραστικό κι αν ήταν δεν παραπονιόταν.
Καμιά φορά, όμως μια ανυποψίαστη κυρία θα ρωτούσε την Έιμι τι άλλο έκανε. Αυτό ήταν η
ευκαιρία που περίμενε η Έιμι. Θα άρπαζε την ευκαιρία και θα άρχιζε να μιλά για το έργο με
τα «σάλια», την αστική Ιεραποστολή του Μπέλφαστ, και την ένωση χριστιανών νέων
γυναικών (YWCA), όπου πρόσφερε με μεγάλο ενθουσιασμό την υπηρεσία της. Δεν της
άρεσε να μιλά για τον εαυτό της, αλλά της άρεσε να μιλά για αυτό που έκανε ο Θεός στις
ζωές των ανθρώπων. Συχνά η κυρία θα άλλαζε σιγά-σιγά το θέμα και θα το γυρνούσε σε πιο
«αξιοσέβαστα» θέματα, αλλά, πότε- πότε η Έιμι έβρισκε κάποιαν που πραγματικά
ενδιαφερόταν για αυτό που έκανε.
Μια γυναίκαι που είχε γνήσιο ενδιαφέρον για το έργο της Έιμι ήταν η Κέιτ Μίτσελ, που ήταν
κόρη ενός πλούσιου επιχειρηματία. Η Κέιτ άκουγε προσεχτικά την Έιμι και της έκανε
έξυπνες ερωτήσεις. Η Έιμι με χαρά έλεγε στην Κέιτ, το έργο που έκανε γύρω στην πόλη.
Όταν έφυγε από το σπίτι των Μίτσελ ένιωθε πως είχε αποκτήσει μια νέα φίλη. Μετά λίγες
μέρες ήρθε ένα γράμμα από την Κέιτ που περιείχε εκπληκτικά νέα. Η Κέιτ Μίτσελ ήθελε να
πληρώσει το κόστος για την αίθουσα που προοριζόταν για τα «σάλια». Η Έιμι σχεδόν δεν το
πίστευε. Είχε τόσο ενθουσιασμό. Δεν είχε ζητήσει χρήματα από την Κέιτ, και έτσι ήξερε ότι
ο Θεός είχε κάνει την Κέιτ να προσφέρει τα χρήματα για το έργο. Η Έιμι με ανυπομονησία
περίμενε να έρθει το πρωινό της Κυριακής και να μοιραστεί τα νέα με τα «σάλια»
Το επόμενο ήταν το ερώτημα, που θα έβρισκαν το οικόπεδο για να χτίσουν την αίθουσα.
Ένα τόσο μεγάλο κτίριο δεν μπορούσε να μπει οπουδήποτε. Επειδή η Έιμι με τη διακονία
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της πήγαινε σε όλη την πόλη, είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίζει το Μπέλφαστ καλύτερα από
τους περισσότερους κατοίκους του. Καθώς σκεφτόταν για το που να χτίσουν την αίθουσα,
της ήρθε στο νου ένα οικόπεδο που είχε δει στην οδό Κάμβρια. Το οικόπεδο ήταν μέρος
μιας πολύ μεγάλης έκτασης που ανήκε σε έναν από τους πιο πλούσιους μυλωνάδες του
Μπέλφαστ. Η Έιμι πήγε να τον επισκεφτεί και του είπε για την αίθουσα και ότι χρειαζόταν
ένα οικόπεδο για να τη χτίσει. Μετά τον ρώτησε για την τιμή που θα μπορούσε να πουλήσει
το οικόπεδο της οδού Κάμβρια. Σχεδόν γέλασε δυνατά όταν της είπε. Είχε ακούσει καλά; Η
τιμή που ήθελε ο μυλωνάς ήταν περίπου το ένα δέκατο της αξίας του οικοπέδου. Πράγματι
η τιμή ήταν τόσο χαμηλή που τα χρήματα που σχεδίαζε να πληρώσει η Κέιτ Μίτσελ για το
κτίριο θα κάλυπταν και την τιμή του οικοπέδου. Ξανά ο Θεός είχε προμηθεύσει, και ξανά η
Έιμι περίμενε με ανυπομονησία μέχρι την Κυριακή το πρωί που θα τα ανάγγειλε στα
«σάλια».
Σύντομα ένα πολύ παράξενο σιδερένιο κτίριο στο οποίο θα χωρούσαν πεντακόσιοι
άνθρωποι άρχισε να κτίζεται στο οικόπεδο της οδού Κάμβρια. Τα Χριστούγεννα είχαν
τελειώσει, και στις 2 Ιανουαρίου 1889, άνοιξε επίσημα από τον Δρ. Παρκ. Η Έιμι δεν έκατσε
στην σκηνή κατά τα εγκαίνια, προτίμησε να είναι μέσα στο ακροατήριο με τα «σάλια». Ως
συνήθως δεν ήθελε τους προβολείς πάνω της, αλλά ήθελε να δούνε όλοι τι έκανε ο Θεός.
Πολλοί άνθρωποι ήρθαν στα εγκαίνια απλώς για να δούνε πως έμοιαζε από μέσα το
σιδερένιο κτίριο. Παρόλο που επίσημα το ονόμασαν Καλωσόρισμα, οι πιο πολλοί
επισκέπτες το έλεγαν «Η Σκηνή του Μαρτυρίου από τενεκέ». Την Έιμι δεν την πείραζε πως
το έλεγαν οι άνθρωποι. Αυτό που την ενδιέφερε ήταν ότι τα «σάλια» είχαν το δικό τους
μέρος. Το Καλωσόρισμα ήταν ένα μέρος όπου τα «σάλια» θα μπορούσαν να ακούσουν το
μήνυμα του ευαγγελίου, θα συναντούσαν άλλες Χριστιανές γυναίκες, θα ενθάρρυνε η μια
την άλλη και θα μάθαιναν καινούρια πράγματα.
Και πράγματι είχαν τις συναντήσεις τους. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που τοποθετήθηκε
στην είσοδο ήταν ως εξής:
Κυριακή 4:30 μ.μ. Βιβλικό Μάθημα
Κυριακή 5:30 μ.μ. Συνάντηση με τη μπάντα της Ηλιαχτίδας (Sunbeam Band Meeting)
Δευτέρα 1:20 μ.μ.. Συνάντηση για Γεύμα
Δευτέρα 7:30 μ.μ. Εξάσκηση στην υμνωδία
Τρίτη 7:30 μ.μ. Νυχτερινό Σχολείο
Τετάρτη 1:20 μ.μ. Γεύμα και Προσευχή
Τετάρτη 7:30 μ.μ. Συνάντηση των Κοριτσιών
Πέμπτη 4:00 μ.μ. Συνάντηση για τις Μητέρες
Πέμπτη 7:30 μ.μ. Λέσχη της Ραπτικής
Παρασκευή 1:20 μ.μ. Συνάντηση για Γεύμα
Πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα: Συνάντηση για το Ευαγγέλιο: Όλοι ευπρόσδεκτοι
Στο να βρει χρήματα για να χτίσει την τενεκεδένια Σκηνή του Μαρτυρίου, ήταν μια δύσκολη
πρόκληση για την Έιμι, το να βρει ανθρώπους να την στελεχώσουν αποδείχτηκε πολύ πιο
δύσκολο. Η Έιμι δεν ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε ότι αν είχε κάποια βοήθεια ήταν
καλύτερο από το να μην είχε καθόλου βοήθεια. Μερικοί άνθρωποι προσφέρθηκαν να
βοηθήσουν γιατί ένιωθαν λύπη για τα κορίτσια «σάλια». Αυτοί δεν έκαναν. Άλλοι
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν γιατί ένιωθαν την ανάγκη να κάνουν στη ζωή τους λίγη
«διακονία ελέους.» Ούτε κι αυτοί έκαναν. Η Έιμι απέρριπτε περισσότερη βοήθεια από όση
δεχόταν. Επέτρεπε σε ανθρώπους να προσφέρουν βοήθεια στην υπηρεσία για τα «σάλια»
αν το έκαναν γιατί ήταν αφοσιωμένοι στο Θεό. Τίποτε λιγότερο δεν ήταν αρκετό για την
Έιμι, γιατί ήξερε ότι αν χρειαζόταν να πάρει δύσκολες αποφάσεις χρειαζόταν γύρω της
ευσεβείς ανθρώπους και όχι απλώς καλοσυνάτους.
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Όταν άρχισε το έργο στο «Καλωσόρισμα» να προοδεύει, τα οικονομικά της οικογένειας
Καρμάικελ δεν πήγαιναν καλά. Πριν πεθάνει ο κ. Καρμάικελ είχε επενδύσει τα περισσότερα
από τα υπόλοιπα του χρήματα έτσι ώστε η οικογένεια να ζούσε από τους τόκους. Όμως οι
επενδύσεις δεν πήγαν καλά και έτσι τα χρήματα χαθήκαν. ΟΙ Καρμάικελs δεν είχαν πια τα
λίγα χρήματα που χρειαζόταν για να επιβιώσουν· τώρα δεν είχαν τίποτε. Αντί να νιώθει
αυτολύπηση η Κα. Καρμάικελ εμπιστεύθηκε στο Θεό, ότι Αυτός θα μπορούσε να δώσει
κάποια λύση, άσχετα με το πόσο άσχημα φαινόντουσαν τα πράγματα. Μάζεψε γύρω της τα
εφτά παιδιά της και τους είπε τα κακά νέα. Όλοι μαζί γονάτισαν και προσευχήθηκα για την
κατάσταση και ζήτησαν την οδηγία του Θεού. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τζέικομπ ΜακΓκιλ
πρόσφερε στην Κα Καρμάικελ μια εργασία να επιβλέπει ένα καταφύγιο γυναικών στην
βιομηχανική πόλη Ancoats, στα περίχωρα του Μάντσεστερ, στην Αγγλία, επίσης πρόσφερε
υποστήριξη στην Έιμι για να ξεκινήσει μια διακονία ανάμεσα στους εργάτες ενός μύλου
εκεί.
Αφού προσευχήθηκε για πολύ πάνω σ’ αυτό το θέμα, η Έιμι ένιωσε ότι μπορούσε να πάει
με τη μητέρα της στην Αγγλία, όπως και η αδελφή της η Έθελ. Ο Νόρμαν και ο Έρνεστ
αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Βόρειο Αμερική, ενώ η Εύα, ο Ουόλτερ και ο Άλφρεντ
μείνανε στην Ιρλανδία με συγγενείς. Αργότερα μετανάστευσαν ο Ουόλτερ και ο Άλφρεντ, ο
ένας στη Νότιο Αμερική και ο άλλος στον Καναδά.
Με τη μετακίνηση της στην Αγγλία, η Έιμι θα έπρεπε να παρατήσει τα «σάλια» και το
«Καλωσόρισμα», στα οποία είχε ξοδέψει τόση πολλή ενέργεια και αγάπη. Όμως ήταν
ευγνώμων γιατί η Κέιτ Μίτσελ είχε τόσο πολύ εμπνευστεί από το έργο της Έιμι που ανέλαβε
τη θέση της διευθύντριας του κέντρου στη θέση της Έιμι. Και πάλι ήταν πολύ δύσκολο για
την Έιμι να πει αντίο. Όμως βαθιά μέσα της ήξερε ότι ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα
δικό της το έργο, πάντοτε ανήκε στο Θεό στον οποίο και πάντοτε θα ανήκει.
Η Έιμι στάθηκε στην πρύμνη του ατμόπλοιου που θα έπαιρνε αυτήν, τη μητέρα της και την
αδελφή της στην Αγγλία, και μέσα της κράτησε το κάθε καθώς απομακρύνονταν από τους
πράσινους λόφους της Ιρλανδίας. Δεν ήξερε τότε ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα
έβλεπε την πατρίδα της. Το πλοίο προχώρησε μέσα από το Strangford Lough και
προχώρησε μέσα από τα κύματα της Ιρλανδικής θάλασσας για το Λίβερπουλ της Αγγλίας.
Καθώς οι αφροί της θάλασσας τη μαστίγωναν στο πρόσωπο, η Έιμι, εξακολουθώντας να
στέκεται στην πρύμνη του πλοίου, και προσευχήθηκε να της ανοίξει ο Θεός καινούργιες
ευκαιρίες ανάμεσα στους εργάτες του μύλου στο Ancoats.
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Κεφάλαιο 5 .ΞΑΦΝΙΚΑ
Μια μικροκαμωμένη γυναίκα τράβηξε ένα πλεκτό σάλι γύρω από τους ώμους της μέσα
στον ψυχρό άνεμο. Περπάτησε προς τα βόρεια προς τα εργοστάσια καπνού. Με λεπτό
τρόπο απέφυγε τις τεράστιες λακκούβες με νερό που υπήρχαν στο δρόμο. Αμάξια που τα
έσερναν άλογα περνούσαν από δίπλα της, και πιτσίλιζαν με λασπωμένο νερό στη φούστα
της. Ένας κουβάς με σαπουνόνερο από ένα παράθυρο τέταρτου πατώματος, έγειρε και
μετά βίας γλύτωσε από του να γίνει μούσκεμα καθώς το νερό έπεσε στον λιθόστρωτο
δρόμο. Η μικροκαμωμένη νεαρή γυναίκα ήταν η Έιμι Καρμάικελ και μόλις είχε βγει από το
νέο της σπίτι.
Για όλους τους περαστικούς, η Έιμι φαινόταν σαν να ήταν άλλο ένα κορίτσι με σάλι, μια από
τις χιλιάδες Ιρλανδές που ερχόντουσαν στην Αγγλία για να γλυτώσουν από τη φτώχια, όμως
εκεί έβρισκαν ακόμη περισσότερη. Η Έιμι θα μπορούσε να ζούσε μαζί με την μητέρα της και
την αδελφή της στο μικρό εξοχικό σπίτι που νοίκιαζαν ακριβώς έξω από την πόλη, όμως
αυτή θέλησε να ζήσει στη φτωχογειτονιά. Για αυτήν το λογικό ήταν να ζήσει στον ίδιο χώρο
με τους ανθρώπους που ήθελε να βοηθήσει. Στους τρεις μήνες που ζούσε εκεί αφότου
ήρθαν από το Μπέλφαστ, είχε μάθει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, έμαθε πόσο
δύσκολο ήταν για αυτήν να ζει με λιγοστό ύπνο. Οι τοίχοι του δωματίου της είχαν πάχος
όσο ένα χαρτόνι και μπορούσε να ακούει όλα τα κλάματα των μωρών, κάθε καυγά των
ζευγαριών, κάθε μεθυσμένο που ερχόταν και χτυπούσε τη γυναίκα του σε όλα τα δωμάτια
στο πάτωμα που έμενε. Όμως αυτό δεν ήταν τίποτε σε σύγκριση με τους αρουραίους και τα
ζωύφια με τα οποία ήταν γεμάτο το σπίτι. Ήταν μια μάχη χωρίς ελπίδα η προσπάθεια της
να τα κρατά έξω απ’ το σπίτι. Για κάθε ζωύφιο ή αρουραίο που έδιωχνε η Έιμι, ερχόντουσαν
περισσότερα για να δούνε το λόγο που γινόταν η φασαρία. Τα ενοχλητικά ζώα περνούσαν
από τα ρούχα της το βράδυ και τρέχανε πάνω από τις κουβέρτες. Η Έιμι κοιμόταν με το
σεντόνι τυλιγμένο σφιχτά γύρω απ’ το λαιμό, καθώς δεν ήθελε όταν ξυπνούσε να βρει
κάποιον αρουραίο ή κατσαρίδες να περπατάνε μέσα στα σεντόνια. Ενώ κατάφερνε να
κρατά τα ενοχλητικά ζωάκια από το να μπούνε κάτω από τα σκεπάσματα της, αυτά
πήγαιναν όπου τους άρεσε. Τα άκουγε να κάνουν ένα τρεχαλητό στο τραπέζι της τη νύχτα,
και το πρωί πετούσε κάποια από τις μπότες της με δύναμη στο πάτωμα πριν να ανάψει τη
λάμπα. Ο δυνατός θόρυβος τρόμαζε τα ζωύφια και τους αρουραίους και φεύγανε όσο
μπορούσαν πιο γρήγορα για να εξαφανιστούν στις γωνίες και τις χαραμάδες.
Το εξωτερικό του γλοιώδους και σκεπασμένου με λειχήνες τούβλινου κτιρίου, δεν ήταν
πολύ καλύτερο από το εσωτερικό. Άνεργοι άνδρες καθόντουσαν κοντά στην είσοδο. Καμιά
φορά ήταν μεθυσμένοι, και όταν ήταν σ’ αυτήν την κατάσταση ούρλιαζαν λόγια στην Έιμι ή
προσπαθούσαν να την αρπάξουν. Μια φορά ένας όχλος από άνδρες την ακολούθησε. Τα
πράγματα φαινόταν πολύ άσχημα πριν μια καλόκαρδη γυναίκα να δει τι συνέβαινε και
άρπαξε την Έιμι και την έφερε μέσα στο σπίτι της, κλείδωσε την πόρτα για να εμποδίσει
τους άνδρες να μπούνε μέσα.
Παρά όλες τις κατσαρίδες, τους αρουραίους και τους αγριάνθρωπους η Έιμι ήθελε να ζήσει
εκεί. Συνεχώς έλεγε στα «σάλια» ότι μπορούσαν να βρουν ειρήνη και χαρά στη ζωή τους.
Και χρειαζόταν και η ίδια να γνωρίσει μόνη της ότι ήταν δυνατόν να ζει μια ευτυχισμένη
χριστιανική ζωή μέσα στις δυσκολίες και στη αθλιότητα. Μετά από ένα χρόνο που έζησε και
εργάστηκε στη φτωχογειτονιά, είχε γίνει μια οικεία μορφή στα εργοστάσια και στους
μύλους του Ancoats. Πολλές γυναίκες «σάλια» και άλλες γυναίκες από τα εργοστάσια
παρακολουθούσαν τις βιβλικές της μελέτες και τις συμπροσευχές. Όλες αυτές οι
συγκεντρώσεις κρατούσαν πολύ απασχολημένη την Έιμι, που δεν προλάβαινε να
μαγειρεύει ένα καλό φαγητό για τον εαυτό της. Ίσως με το να μην τρώγει καλά ήταν μια
αιτία που αρρώστησε πολύ, πάρα πολύ. Κανείς δεν ξέρει ποια ήταν η αρρώστια. Το 1890 οι
γιατροί δεν ήταν σε θέση να κάνουν διαγνώσεις ανάμεσα στις πολλές αρρώστιες που τις
ξέρουμε με διαφορετικά ονόματα σήμερα. Συχνά οι άνθρωποι λέγανε ότι έχουνε
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«εσωτερική αδυναμία» ή «οξεία νευραλγία», που μπορούσαν να σημαίνουν οτιδήποτε από
καρκίνου του στομάχου μέχρι ημικρανίες. Για πολλές αρρώστιες δεν υπήρχαν θεραπείες
παρά μόνο αλλαγή του κλίματος, καλό φαγητό και ανάπαυση. Ο γιατρός αποφάσισε ότι η
Έιμι χρειαζόταν και τα τρία.
Το ερώτημα για την Έιμι ήταν που να πάει για ανάπαυση, που να βρει καλό φαγητό και που
να ΄πάει για αλλαγή κλίματος. Η απάντηση ήρθε από ένα φίλο της οικογένειας, τον
Ρόμπερτ Ουίλσον που ήταν ένας πλούσιος ιδιοκτήτης ανθρακωρυχείου. Είχε συναντήσει
για πρώτη φορά την οικογένεια Καρμάικελ όταν είχε έρθει στο Μπέλφαστ με τον Χάτσον
Τέιλορ για να διοργανώσουν ένα συνέδριο Κέσγουικ. Πράγματι ο Ρόμπερτ Ουίλσον, μαζί με
τον Canon Χάρτφορντ -Μπάτερσμπυ, που ήταν ο εφημέριος του Αγίου Ιωάννη του
Κέσγουικ, είχαν ξεκινήσει τα συνέδρια Κέσγουικ. Ενώ ο Ρόμπερτ Ουίλσον επισκεπτόταν το
Μπέλφαστ, η θεία της Έιμι τον είχε προσκαλέσει στο σπίτι των Καρμάικελ. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το τι έκανε ο καθένας σ’ αυτό το
σπιτικό. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το έργο της Έιμι με τα «σάλια», και κάθε φορά που
επέστρεφε στο Μπέλφαστ, προσπαθούσε ιδιαίτερα να επισκεφθεί τους Καρμάικελ. Όλοι
στο σπίτι των Καρμάικελ περίμεναν με ανυπομονησία το πότε θα έρθει, και μετά από
αρκετές επισκέψεις τα παιδιά των Καρμάικελ τον έλεγαν «the D.O.M.,» που σήμαινε Dear
Old Man (ο Γέρος Καλός Άνθρωπος).
Ο Ρόμπερτ Ουίλσον ζούσε σε μια μεγάλη έπαυλη που ονομαζόταν Αγρόκτημα Μπράιτον
(Broughton Grange), και βρισκόταν στην περιοχή την Λιμνών της Αγγλίας. Όταν άκουσε ότι
η Έιμι ήταν άρρωστη, την προσκάλεσε να μείνει στο Αγρόκτημα Μπράιτον (ή σκέτο
Αγρόκτημα όπως το έλεγαν πολλοί άνθρωποι). Στο Αγρόκτημα ο μάγειρας του Ρόμπερτ
Ουίλσον της έκανε πολύ ωραίες σούπες, και η οικονόμος του την περιέθαλψε ώστε να
ξαναγίνει καλά, και ο υπέροχος επαρχιακός αέρας θα ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν
μετά τη βρωμιά της πόλης. Ήταν μια τέλεια λύση, μόνο που η Έιμι ήθελε τόσο πολύ να
μείνει με την ομάδα της από τα «σάλια». Όμως αυτό δεν ήταν δυνατόν· και σχεδόν δεν
μπορούσε να βγει από το κρεβάτι το πρωί, άρχισε να τρώει όλο και λιγότερο κάθε μέρα.
Έτσι δέχτηκε την ευγενική προσφορά του Ρόμπερτ Ουίλσον και πήγε να μείνει στο
Αγρόκτημα.
Τι μεγάλη αντίθεση είχε η ζωή στο Αγρόκτημα. Κάθε πρωί όταν ξυπνούσε της άναβαν μια
φωτιά μέσα στο τζάκι που υπήρχε στο υπνοδωμάτιο. Είχε σπιτίσιο βούτυρο πάνω στα
ωραία γλυκίσματα μαζί με το πρωινό τσάι και έκανε μεγάλους περιπάτους γύρω από μια
λιμνούλα. Κάθε βράδυ το πουπουλένιο πάπλωμα με φτερά τη σκέπαζε. Πολύ γρήγορα
ξαναγύρισε το χρώμα στα μάγουλα της Έιμι..
Βέβαια, η Έιμι όντας αυτή που ήταν, μόλις ένιωσε καλύτερα ήθελε κάτι να κάνει. Και βρήκε
πολλές ευκαιρίες. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον χρειαζόταν πολλή οργάνωση. Ως πρόεδρος του
συνεδρίου Κέσγουικ, είχε πολλές ευθύνες για να τακτοποιεί τις συναντήσεις του Κέσγουικ
που γινόντουσαν σε πολλά σημεία στα Βρετανικά Νησιά. Είχε να γράφει πολλά γράμματα.
Η Έιμι ανέλαβε το γράψιμο πολλών γραμμάτων για αυτόν. Επίσης ο Ρόμπερτ Ουίλσον
χρειαζόταν να φιλοξενεί σημαντικούς ανθρώπους, και η Έιμι ανέλαβε το ρόλο της
οικοδέσποινας και έκανε θαυμάσια τη δουλειά της. Της άρεσε ιδιαίτερα όταν ήρθαν για
επίσκεψη ο Χάτσον Τέιλορ και το Τζορτζ Μιλερ. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν πολλές
καταπληκτικές ιστορίες και πως ο Θεός άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Και βέβαια όπου
και να πήγαινε η Έιμι, έβρισκε παιδιά. Το Αγρόκτημα Μπράουτον δεν ήταν εξαίρεση. Σε
λίγες εβδομάδες είχε μια ομάδα από ντόπια κορίτσια από το χωριό Μπράουτον που
ερχόντουσαν στο Αγρόκτημα για Βιβλική Μελέτη ή για να περάσουν το Σάββατο το
απόγευμα. Έκανε μια Βιβλική Μελέτη στη Βιβλιοθήκη, και όταν τελείωνε τα κορίτσια είχαν
γάλα και τζιτζιρόψωμο (gingerbread) στην χλόη. Μετά σκορπιζόντουσαν στον κήπο,
πηδώντας και γελώντας καθώς εξερευνούσαν. Παίζανε με τις γάτες, θαύμαζαν τα παγώνια
ή κάνανε ιππασία με τα πόνι.

20
Βλέποντας τα νεαρά κορίτσια να διασκεδάζουν στον κήπο, έκανε την Έιμι πολύ χαρούμενη,
όμως δεν ήταν χαρούμενοι οι δύο γιοι του Ρόμπερτ Ουίλσον, ο Τζορτζ και ο Γουίλιαμ, που
επίσης έμεναν στο αγρόκτημα. Η μητέρα τους είχε πεθάνει τον ίδιο χρόνο με τον πατέρα
της Έιμι, και η μόνη αδερφή τους, η Ρέιτσελ, είχε πεθάνει πριν από αυτόν. Και οι δύο ήταν
τώρα μεσήλικες άνδρες, και κανένας τους δεν είχαν παντρευτεί. Και αυτός ήταν ο τρόπος
που τους άρεσαν τα πράγματα. Για αυτούς, το Αγρόκτημα ήταν ένας ανδρικός τόπος. Ήταν
ένα μέρος για κυνήγι και ψάρεμα και για πολιτικές συζητήσει. Μέχρι να φτάσει η Έιμι, ήταν
ένα ήσυχο, αξιοπρεπές μέρος, και οι αδελφοί ήταν δυσαρεστημένοι που το είδαν να
κατακλύζεται από γυναίκες. Το ανέφεραν ως «εισβολή» και δεν είχαν καμία πρόθεση να
αφήσουν την Έιμι σαν στο σπίτι της στο αγρόκτημα. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους
να κάνουν την Έιμι να αισθάνεται ανεπιθύμητη, ο πατέρας τους μεγάλωσε. Στην
πραγματικότητα, άρχισε να μεταχειρίζεται την Έιμι σαν να ήταν η κόρη του. Περνούσε
πολλές ώρες
να συζητά μαζί της για χριστιανικά θέματα και να την ενθαρρύνει στην αφοσίωσή της στο
Θεό.
Μια μέρα, αφού η Έιμι ήταν στο Αγρόκτημα για περίπου τρεις μήνες, ο Ρόμπερτ Ουίλσον
της ζήτησε να μείνει και μετά που θα γινόταν τελείως καλά και να συνεχίσει να είναι η
οικοδέσποινα για το σπίτι και τη διακονία του. Στην αρχή η Έιμι πάλευε με την ιδέα. Η
καρδιά της ήταν στις φτωχογειτονιές με τα «σάλια», αλλά καθώς προσευχόταν για αυτό,
μια περίεργη γαλήνη ήρθε πάνω της. Το ήξερε για κάποιο λόγο που δεν μπορούσε ακόμη
να καταλάβει, ότι ο Θεός την ήθελε να ζήσει στο Αγρόκτημα Μπράουτον.
Η Έιμι έμεινε απασχολημένη γύρω από το Αγρόκτημα. Οι δύο γιοι του Ρόμπερτ Ουίλσον την
προσκάλεσαν να πάει μαζί τους σε μια μελέτη Αγίας Γραφής που παρακολουθούσαν κάθε
Τρίτη βράδυ στο χωριό. Η Έιμι είχε τέτοιο αντίκτυπο στην ομάδα που της ζητήθηκε να
ηγηθεί όλων των συναντήσεων τους, οι οποίες δεν ταίριαζαν καλά με το πρόγραμμα του
Τζορτζ και του Γουίλιαμ. Η Έιμι επισκέφθηκε επίσης τα γύρω χωριά, πραγματοποιώντας
συναντήσεις στις οποίες μοιραζόταν το μήνυμα του ευαγγελίου με όλους όσους ήθελαν να
ακούσουν. Άρχισε να γράφει και δημοσίευσε το πρώτο της διήγημα. Η ιστορία, ο Fightin
’Sall, ήταν για το πώς ο Θεός άλλαξε τη ζωή ενός από τα κορίτσια «σάλι» στο Μπέλφαστ. Η
Έιμι βοήθησε επίσης τον Ρόμπερτ Ουίλσον να οργανώσει όλες τις συναντήσεις του
Κέσγουικ που πραγματοποιήθηκαν στα Βρετανικά Νησιά. Επιπλέον, επισκέπτονταν τακτικά
τη μητέρα της στην αποστολή διάσωσης και τη βοήθησε εκεί.
Μια γεμάτη και ευτυχισμένη χρονιά στο Αγρόκτημα πέρασε γρήγορα για την Έιμι. Στη
συνέχεια, μια μέρα, τελείως ξαφνικά, της ήρθε κατά περίεργο τρόπο στο μυαλό, κάτι που
είχε ακούσει αρκετά χρόνια πριν. Ο Χάτσον Τέιλορ από την Ιεραποστολή της Κίνας ήταν
ομιλητής στην πρώτη συνάντηση του Κέσγουικ στο Μπέλφαστ και η Έιμι είχε πάει να τον
ακούσει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τέιλορ είπε στο κοινό για τις τέσσερις
χιλιάδες Κινέζους που πέθαναν κάθε ώρα χωρίς να έχουν ακούσει ποτέ το μήνυμα του
ευαγγελίου. Η Έιμι τα κατάλαβε όλα, αλλά είχαν παραμείνει θαμμένα στο μυαλό της μέχρι
κάποιο απόγευμα πέντε χρόνια αργότερα στο Αγρόκτημα, όταν ξαφνικά άρχισε να
σκέφτεται το μήνυμα του Χάντσον Τέιλορ. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούσε να βγάλει
τη σκέψη
από το μυαλό της, και δεν ήξερε τι να κάνει με αυτό. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1892,
αποφάσισε να περάσει λίγο χρόνο προσευχόμενη γι’ αυτό. Προσεύχονταν για λίγα μόνο
λεπτά όταν τα μαλλιά στο πίσω μέρος του λαιμού της σηκώθηκαν όρθια στην άκρια. Άνοιξε
τα μάτια της και κοίταξε γύρω. Ακριβώς όπως όταν άκουσε στο σιντριβάνι στο Μπέλφαστ,
άκουσε μια φωνή να λέει, «Πήγαινε.» Η Έιμι γνώριζε ότι αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις ενός
στίχου στη Βίβλο. Ήξερε το εδάφιο που είχε μάθει απ’ έξω : «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο
και κηρύξετε το ευαγγέλιο».
Η Έιμι πέρασε μια ανήσυχη νύχτα και σκεφτόταν τι θα μπορούσε να σημαίνει το εδάφιο.
Περίμενε ότι θα έμενε βοηθός του Ρόμπερτ Ουίλσον μέχρι να πεθάνει, όποτε κι αν ήταν
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αυτό. Ήθελε τώρα ο Θεός να εγκαταλείψει τον Ρόμπερτ Ουίλσον μετά που αυτός
εξαρτιόταν τόσο πολύ από αυτήν; Και τι γίνεται με όλη τη δουλειά που έκανε για τις
συναντήσεις του Κέσγουικ; Έπρεπε να τα αφήσει όλα αυτά; Και επίσης υπήρχε η μητέρα
της, η οποία εξαρτιόταν από την Έιμι για να τη βοηθήσει για να λαμβάνουν οικογενειακές
αποφάσεις. Τι θα συνέβαινε στη μητέρα της αν έφευγε; Η Έιμι δεν μπορούσε να κοιμηθεί
από την ταραχή της, αλλά το πρωί είχε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ο Θεός της είχε
μιλήσει λέγοντας της: «Πήγαινε» και ό, τι κι αν ήταν το κόστος, αυτό θα έκανε.
Εκείνο το πρωί, καθόταν στο γραφείο της με θέα στη γραφική αγγλική ύπαιθρο και άρχισε
να γράφει μια επιστολή στη μητέρα της. Αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούσε να την
τελειώσει. Ήταν πολύ οδυνηρό καθώς φανταζότανε τη μητέρα της να διαβάζει το γράμμα,
οπότε η Έιμι το άφησε στην άκρη. Την επόμενη μέρα πήρε το γράμμα ξανά και αγωνίστηκε.
Με βαριά καρδιά, το ταχυδρόμησε.
Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή της στο να πει στον Ρόμπερτ Ουίλσον ότι θα έφευγε.
Η Έιμι έτρεμε καθώς του έλεγε για τη νέα της κατεύθυνση. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον ήταν σαν
πατέρας της, και ήταν δύσκολο να σκεφτείς ότι μπορούσε να τον απογοητεύσει. Αλλά όσο
κι αν ήταν λυπημένος καθώς θα την έχανε, κατάλαβε την αποφασιστικότητά της να
υπακούσει στον Θεό. Παραδόξως, όμως, οι δύο γιοι του δεν έδειξαν τόσο κατανόηση.
Χωρίς να το παραδεχτούν, είχαν συνηθίσει να έχουν την Έιμι στο σπίτι. Είχε κάνει το σπίτι
ζωντανό με μουσική και γέλιο, και τους άρεσε. Τους άρεσαν επίσης όλο αυτό το ρεύμα των
μη συμβατικών επισκεπτών που έφερε η Έιμι στο Αγρόκτημα. Τώρα αναρωτήθηκαν πώς το
έκανε αυτό και είχε σκεφτεί να φύγει. Όχι μόνο οι αδελφοί Ουίλσον ήταν εναντίον της
απόφασης της Έιμι να φύγει, το ίδιο συνέβαινε με τους ηγέτες του Συνεδρίου Κέσγουικ.. Τα
πράγματα είχαν τρέξει τόσο ομαλά στο Αγρόκτημα όταν ήταν εκεί η Έιμι, και
αναρωτιόντουσαν πώς θα λειτουργούσε ο Ρόμπερτ Ουίλσον χωρίς αυτήν.
Όλα έκαναν το κεφάλι της Έιμι να γυρίζει. Αναρωτήθηκε γιατί το να ακολουθείς τον Θεό δεν
ήταν πιο εύκολο, και γιατί άλλοι Χριστιανοί δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν τι ήθελε να
κάνει. Αλλά η κατανόηση των άλλων χριστιανών δεν την σταμάτησε. Ο Θεός της είπε να
πάει, αλλά πού; Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες πριν η Έιμι διευθετήσει αυτήν την ερώτηση. Θα
ακολουθούσε τον Χάτσον Τέιλορ στην Κίνα.
Στις αρχές Αυγούστου του 1892, ο Ρόμπερτ Ουίλσον και η Έιμι ξεκίνησαν για το Λονδίνο,
όπου η Έιμι μπορούσε να κάνει αίτηση για να ενωθεί με την ιεραποστολή για την Ενδοχώρα
της Κίνας (China Inland Mission). Ήταν απλώς μια τυπικότητα. Ο Χάτσον Τέιλορ γνώριζε ήδη
την Έιμι αρκετά καλά και ήξερε ότι θα ήταν μια χρήσιμη προσθήκη σε οποιαδήποτε
ιεραποστολή. Η Έιμι συναντήθηκε με την δεσποινίδα Soltau, η οποία εξέταζε τις γυναίκες
που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην ιεραποστολή της Κίνας στην ενδοχώρα. Η Μις
Σολτάου έδωσε στην Έιμι μερικές φόρμες για συμπλήρωση. Στην κορυφή της πρώτης
φόρμας υπήρχε χώρος για το όνομα της Έιμι. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον της είπε: «Καλύτερα να
γράψεις εκεί Έιμι Ουίλσον Καρμάικελ, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι μεγάλη σημασία έχεις για
μένα όσο θα μπορούσε να είχε η κόρη μου». Η Έιμι έγραψε το όνομα ακριβώς όπως της
είπε, και από τότε, αυτό ήταν το όνομα που είχε.
Η Έιμι έκανε μια θετική εντύπωση στη Μις Σολτάου, και πριν το καταλάβει, έγινε δεκτή ως
ιεραπόστολος. Η δεσποινίς Σολτάου την πήρε μαζί της γύρω στο Λονδίνο για να της
προετοιμάσει τα πιο κατάλληλα ρούχα για την Κίνα. Προφανώς το είχε κάνει πολλές φορές
στο παρελθόν και ήξερε σε ποια καταστήματα θα πάει και πόσο ακριβώς θα χωρούσε σε
ένα τενεκεδένιο μπαούλο για τσάι. Η Έιμι ντύθηκε σύντομα και ήταν έτοιμη να φύγει.
Η Έιμι έμεινε στο σπίτι της ιεραποστολής για την ενδοχώρα της Κίνας στο Λονδίνο, ενώ
περίμενε αρκετές άλλες γυναίκες να φτάσουν, ώστε να μπορέσουν όλες μαζί να
ταξιδέψουν στην Κίνα ως ομάδα. Ενώ ήταν εκεί, άρχισε να μαθαίνει μερικά κινέζικα. Δεν
θα μπορούσε να ήταν πιο έτοιμη να πάει, ούτε θα μπορούσε η Ιεραποστολή της Ενδοχώρας
της Κίνας να ήταν πιο έτοιμη να την στείλει. Ή έτσι φαινόταν. Υπήρχε μόνο το θέμα του
ιατρικού ιστορικού της. Η Έιμι φαινόταν δυνατή και υγιής με μια ματιά, αλλά η ασθένειά
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της στις παραγκουπόλεις του Ancoats είχε αφήσει το σώμα της να εξασθενίσει. Ο γιατρός
που της έκανε μια ιατρική εξέταση πριν από την αναχώρηση για την Κίνα δεν ήταν καθόλου
ευχαριστημένος με αυτό που είδε. Κατά τη γνώμη του, δεν υπήρχε τρόπος να αντέξει η Έιμι
στις ασθένειες στις οποίες θα ήταν εκτεθειμένη στην Κίνα. Οποιαδήποτε από τις ασθένειες
που άνθιζαν στις τροπικές περιοχές, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο τυφοειδής και ο κίτρινος
πυρετός, θα τη σκότωναν. Ο γιατρός δεν θα επέτρεπε στην Έιμι να πάει στην Κίνα ως
ιεραπόστολος με την ιεραποστολή για την Ενδοχώρα της Κίνας (China Inland Mission)
και ο λόγος του ήταν οριστικός.
Σε μια κατάσταση ζάλη, η Έιμι πήρε μια άμαξα για να την πάει με το τενεκεδένιο της
μπαούλο πίσω στο Αγρόκτημα Μπράουτον. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Φυσικά, ο Ρόμπερτ
Ουίλσον ήταν χαρούμενος που είδε την επιστροφή της. Η Έιμι ταίριαζε αμέσως στη ζωή στο
Αγρόκτημα, αλλά στην καρδιά της ήταν ανήσυχη. Τι πήγε στραβά; Γιατί ένιωθε ότι ο Θεός
την καλούσε να πάει στην Κίνα και πέρασε όλη την αγωνία του αποχαιρετισμού στη μητέρα
της και στον Ρόμπερτ Ουίλσον, μόνο για να απορριφθεί από το γιατρό; Δεν κατάλαβε.
Όμως δεν πρόκειται να τα παρατήσει. Ένα πράγμα γνώριζε με βεβαιότητα καθώς κοίταξε το
τενεκεδένιο της μπαούλο που ήταν σπρωγμένο στη γωνία του δωματίου της. Ο Θεός είχε
πει, «Πήγαινε», και θα πήγαινε κάπου, και σύντομα.
.
.
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Κεφάλαιο 6 Γέλιο στη βροχή
Τέσσερις μήνες μετά την επιστροφή της στο Αγρόκτημα η Έιμι ένιωσε «την κλήση», όπως το
έθεσε στην Ιαπωνία. Αλλά τι θα έκανε εκεί; Δεν ήξερε ούτε ένα άτομο στην Ιαπωνία ή οποιονδήποτε που να συνδέεται με το ιεραποστολικό έργο εκεί. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον, όπως ήταν
φυσικό, γνώριζε ιεραπόστολους σε όλο τον κόσμο. Όταν η Έιμι του είπε ότι ένιωσε την κλήση για την Ιαπωνία, ο Μπάρκλεϊ Μπάξτον ήρθε αμέσως στο μυαλό του. Ο Μπάξτον ήταν
ένας ιεραπόστολος που στάλθηκε από την Εκκλησιαστική Ιεραποστολική Εταιρεία, το
ιεραποστολικό σκέλος της Εκκλησίας της Αγγλίας. Ήταν ο ηγέτης μιας ομάδας που
ονομαζόταν Ιαπωνική Ευαγγελιστική Ομάδα. Η ομάδα απαρτιζόταν από ιεραπόστολους
από διάφορες ομολογίες, και ο Ρόμπερτ Ουίλσον ήξερε ότι θα καλωσόριζαν μια νεαρή
Ιρλανδή, Πρεσβυτεριανή ιεραπόστολο.
Μετά την απόρριψή της από την ιεραποστολή της Ενδοχώρας της Κίνας (China Inland
Mission) και την επιστροφή της στο Αγρόκτημα Μπράουτον, ο Ρόμπερτ Ουίλσον πίστευε ότι
η τώρα Έιμι θα ησύχαζε εκεί. Ήταν πολύ καλό να την έχει πίσω, αλλά τώρα ήθελε ξανά να
φύγει. Το γράμμα που έγραψε στον Μπάρκλει Μπάξτον, ρωτώντας τον αν υπήρχε μια θέση
για την Έιμι στην ομάδα του, δεν ήταν εύκολο να το γράψει ο Ρόμπερτ Ουίλσον. Ανησυχούσε επίσης για την υγεία της Έιμι. Εάν δεν ήταν αρκετά υγιής για να πάει στην Κίνα, πώς
πίστευε ότι ήταν αρκετά υγιής για να πάει στην Ιαπωνία; Δεν είχε νόημα γι’ αυτόν. Ωστόσο,
ήξερε ότι η Έιμι πίστευε ότι ο Θεός της είχε πει να φύγει και ότι ήταν πολύ αποφασισμένη
να το κάνει. Έτσι, παρόλο που δεν ήθελε να την χάσει ξανά, έκανε ό, τι μπορούσε για να τη
βοηθήσει με τα σχέδιά της.
Σίγουρη ότι ο Θεός την είχε καλέσει στην Ιαπωνία, η Έιμι δεν είχε όρεξη να περιμένει για
την απάντηση από το Μπάρκλει Μπάξτον. Τρεις γυναίκες από την ιεραποστολή της
ενδοχώρας της Κίνας ταξίδευαν προς την Σαγκάη στις αρχές Μαρτίου και η Έιμι σχεδίαζε να
ταξιδέψει μαζί τους. Στη Σαγκάη θα μεταφερθεί σε άλλο πλοίο για το ταξίδι στην Ιαπωνία.
Ζήτησε απόν τον Ρόμπερτ Ουίλσον γράψει στον Μπάρκλει Μπάξτον, να στείλει την
απάντησή του στη Σαγκάη κι έτσι θα την έβρισκε η Έιμι εκεί όταν θα έφτανε.
Στις 3 Μαρτίου 1892, μαζί με το τενεκεδένιο μπαούλο της, η Έιμι επιβιβάστηκε στο
ατμόπλοιο «Βαλέτα» στο Τίλμπουρι, στον ποταμό Τάμεση κοντά στο Λονδίνο. Η Έιμι θα
προτιμούσε να ανέβει στο διάδρομο, να αποχαιρετήσει και να κατευθυνθεί προς τη
θάλασσα, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. Το αντίο για ένα τόσο μακρινό θαλάσσιο ταξίδι
κρατούσε πολλή ώρα. Πολλοί άνθρωποι που έφυγαν σε τέτοια ταξίδια δεν επέστρεψαν
ποτέ. Υπήρχαν ναυάγια, ασθένειες και καταστροφές που περιμένουν στην Άπω Ανατολή και
εκείνοι που έμεναν στο σπίτι συχνά έμοιαζαν σαν να ήταν σε κηδεία παρά σε
αποχαιρετισμό. Η Έιμι είχε πει αντίο στη μητέρα της στο Μάντσεστερ, αλλά ο Ρόμπερτ
Ουίλσον είχε επιμείνει να τη συνοδέψει μέχρι την αποβάθρα. Η Έιμι στάθηκε στο
κατάστρωμα της Βαλέτας και του χαιρετούσε. Τα δάκρυα έπεσαν στα μάγουλά της, καθώς
εκείνοι στην αποβάθρα τραγουδούσαν τους ύμνους του Κέσγουικ σε αυτήν και τις άλλες
τρεις ιεραποστόλους. Καθώς το πλοίο άρχισε να απομακρύνεται από την αποβάθρα, η Έιμι
ήταν τόσο λυπημένη όσο και ανακουφισμένη καθώς ο Ρόμπερτ Ουίλσον άρχισε να χάνεται
με την απόσταση. Ήταν δύσκολο να τον αφήσει, μη γνωρίζοντας αν θα τον ξανάβλεπε.
Καθώς η Βαλέτα έκανε στροφή το τέλος της αποβάθρας και άρχισε να παρασύρεται με το
ρεύμα στον ποταμό Τάμεση, εκεί ήταν και πάλι ο Ρόμπερτ Ουίλσον. Είχε περπατήσει
γρήγορα κατά μήκος της αποβάθρας για να δει για μια τελευταία ματιά την αγαπημένη του
Έιμι. Η Βαλέτα πέρασε τόσο κοντά στο σημείο που στεκόταν, ώστε αυτός και η Έιμι
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μπορούσαν να φωνάξουν ο ένας στον άλλο. Ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον με τα εδάφια της
Βίβλου και, στη συνέχεια, όταν η Έιμι νόμιζε ότι δεν μπορούσε να το αντέξει πια, το πλοίο
βγήκε τελικά στο κύριο κανάλι του ποταμού, και για τελευταία φορά, ο Ρόμπερτ Ουίλσον
έγινε ένα μικροσκοπικό κυματιστό σημείο στην αποβάθρα.
Η Έιμι το είχε καταφέρει. Είχε αφήσει πίσω της τη μητέρα της και τον υιοθετημένο πατέρα
της για να ακολουθήσει την οδηγία του Θεού. Αργότερα στη ζωή της, είπε ότι ήταν το πιο
δύσκολο πράγμα που είχε ποτέ να κάνει.
Η ζωή στο ατμόπλοιο Βαλέτα μπήκε σε ένα μοτίβο. Η Έιμι είχε ναυτία, αλλά όχι τόση όσο
πολλοί από τους άλλους επιβάτες. Όπως συνήθως, σύντομα ξεκίνησε να οργανώνει τα
πράγματα. Μέσα σε μια εβδομάδα, είχανε πρωινές αναγνώσεις της Βίβλου στο πίσω
σκεπαστό κατάστρωμα και τις Κυριακές στο σαλόνι. Η Έιμι και μία από τις γυναίκες της
Ιεραποστολής της Ενδοχώρας της Κίνας ξεκίνησαν μια Βιβλική μελέτη που προσέλκυσε μια
παράξενη ποικιλία επιβατών και πληρώματος: ένας Ινδός άντρας υψηλού επιπέδου που
ψάχνει για την «αλήθεια», μια Κινέζα από το Sowtow, μια φτωχή Ινδή που είχε πουλήσει
τον εαυτό τής ως σκλάβα για να εργαστεί στις φυτείες ζαχαροκάλαμου στις Δυτικές Ινδίες
και μια Κινέζα νταντά.
Καθώς το πλοίο Βαλέτα μπήκε στη Μεσόγειο θάλασσα και έπλεε κατά μήκος της ακτής της
βόρειας Αφρικής, η Έιμι βρήκε κι άλλες ευκαιρίες για να μιλήσει στους επιβάτες και στο
πλήρωμα του πλοίου για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Στο Πορτ Σαίτ το πλοίο κατευθύνθηκε
νότια πλέοντας μέσα στο κανάλι του Σουέζ που είχε μήκος 164 χιλιόμετρα. Μετά έπλευσε
μέσα από την Ερυθρά θάλασσα και βγήκε στον Ινδικό Ωκεανό. Όλοι ήταν χαρούμενοι όταν
η Βαλέτα έφθασε στο Κολόμπο της Κεϋλάνης. Η Έιμι και οι τρεις άλλες ιεραπόστολοι που
πήγαιναν προς τη Σαγκάη, χρειάστηκε να περιμένουν αρκετές μέρες στο Κολόμπο πριν να
επιβιβαστούν σε ένα άλλο πλοίο για το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού τους. Η Έιμι ξόδεψε
τον χρόνο της στο Κολόμπο επισκεπτόμενη ιεραποστόλους για τους οποίους είχε ακούσει
από τους συνδέσμους στο Κέσγουικ.
Τελικά, η Έιμι επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιο Σούτλετζ που κατευθυνόταν προς τη Σαγκάη.
Αντίθετα από τη Βαλέτα το Σούτλετζ ήταν ένας εφιάλτης με αρουραίους και κατσαρίδες να
μολύνουν το πλοίο. Αυτό έφερνε στην Έιμι της αναμνήσεις της από τις φτωχογειτονιές του
Ancoats. Αντί όμως να παραπονιέται για την κατάσταση του πλοίου, η Έιμι βρήκε ένα
μεγάλο κομμάτι χαρτόνι πάνω στο οποίο έγραψε τα λόγια «Σε κάθε Περίσταση να δίνετε
ευχαριστία.» Τοποθέτησε το χαρτόνι στο κρεβάτι της όπου μπορούσε να το διαβάζει πριν
να κοιμηθεί κάθε βράδυ.
Η Έιμι θα πρέπει να ζούσε σύμφωνα με αυτά που είχε γράψει γιατί, έκανε μεγάλη
εντύπωση στον καπετάνιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Της είπε ότι ποτέ δεν είχε δει
έναν επιβάτη που να έχει τόσο θετική στάση μέσα στις άθλιες συνθήκες του πλοίου του.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ρωτούσε την Έιμι ξανά και ξανά για την πίστη της, ώσπου
στο τέλος της είπε ότι ήθελε να γίνει Χριστιανός σαν κι αυτήν. Και βέβαια η Έιμι
ευχαριστήθηκε πολύ, και πιο πολύ ακόμη ευχαριστήθηκε όταν της ζήτησε να γράψει
Βιβλικά εδάφια σε χαρτόνια έτσι ώστε να τα κολλήσει στους τοίχους της καμπίνας του. Μ’
αυτόν τον τρόπο ανάγγελλέ στο πλήρωμα του ότι τώρα ήταν Χριστιανός.
Η μεταστροφή του καπετάνιου στο Χριστιανισμό ήταν το μόνο λαμπρό σημείο του ταξιδιού.
Η Έιμι ήταν πολύ ευγνώμων όταν επί τέλους το πλοίο άρχισε να πλέει ανεβαίνοντας τον
Ποταμό Γιανγκτσέ και μετά τον ποταμό Χουάνγκπου και έδεσε στην αποβάθρα της Σαγκάης,
όπου έμεινε με ιεραποστόλους της Ιεραποστολής για την Ενδοχώρα της Κίνας. Στην Σαγκάη
την περίμενε ένα γράμμα από τον Μπάρκλει Μπάξτον. Ναι, η επιστολή την ενημέρωσε, ότι
η Ιαπωνική Ευαγγελιστική Ομάδα είχε μια θέση για αυτήν και ένας από τους
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ιεραπόστολους τους θα τη συναντούσε όταν θα έφτανε στο λιμάνι του Shimonoseki στη
νότια Ιαπωνία.
Μετά από μια σύντομη διαμονή στη Σαγκάη, η Έιμι επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιο Γιοκοχάμα
Μαρού για το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού της στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, το πλοίο έπεσε σε έναν άγριο τυφώνα. Όταν δεν μπορούσε να ελλιμενιστεί στο
Shimonoseki λόγω της καταιγίδας, εκείνη και οι άλλοι οι επιβάτες φορτώθηκαν σε ένα
ρυμουλκό για μια δύσκολη βόλτα μέχρι την ξηρά.
Τελικά, καθώς άρχισε να ησυχάζει ο τυφώνας η Έιμι αποβιβάστηκε στο έδαφος της
Ιαπωνίας. Είχε ταξιδέψει με ασφάλεια διατρέχοντας το μισό γύρο του κόσμου.
Νιώθοντας αδύναμη από τις πέντε μέρες της συνεχούς ναυτίας, «βυθίστηκε» πάνω στο
τενεκεδένιο της μπαούλο και κοίταξε γύρω της μήπως δει τον ιεραπόστολο που υποτίθεται
ότι θα τη συναντούσε. Μέσα στην καταρρακτώδη βροχή, η Έιμι πρόσεξε ανθρώπους με
ανοιχτό καφέ χρώμα που την κοιτούσαν έντονα. Κατάλαβε ότι πρέπει να ήταν κάπως ένα
θέαμα. Το βελούδινο της καπέλο είχε μουσκέψει τελείως και το ένιωθε να διπλώνει στα
αυτιά της. Η βροχή σχημάτιζε ρυάκια που στάζανε από το καπέλο της και τρέχανε στο
φόρεμα της. Κάθε σημείο του σώματος της, μέχρι μέσα στο κολλαρισμένο της μεσοφόρι
είχαν μουσκέψει.
Ο ιεραπόστολος που υποτίθεται ότι θα τη συναντούσε εκεί δεν είχε έρθει. Ένιωσε λίγο
πανικοβλημένη, και η Έιμι άρχισε να κοιτάζει γύρω της μήπως και δει κάποιον Λευκό. Όμως
κανένας δεν υπήρχε. Μέσα στον αέρα που ούρλιαζε, φώναξε, «μήπως κάποιος μιλά
Αγγλικά;» Ακούστηκαν μερικά γέλια γύρω της, όμως καμιά απάντηση — τουλάχιστο μια
απάντηση που να μπορούσε να καταλάβει. Προσπάθησε ξανά, «Το όνομα μου είναι Έιμι
Καρμάικελ, μπορεί κανείς να με βοηθήσει;» Και πάλι καμία απάντηση. Ξαφνικά η Έιμι είδε
κάτι πολύ αστείο στην κατάσταση της. Είχε κάνει το μισό γύρο του κόσμου και τώρα ήταν
κολλημένη σε μία αποβάθρα στην Ιαπωνία στη μέση ενός τυφώνα χωρίς να έχει την
παραμικρή ιδέα του τι να κάνει μετά. Άρχισε να γελάει. Και όσο περισσότερο το σκεφτόταν,
τόσο περισσότερο γελούσε, μέχρις ότου βγήκαν δάκρυα από τα γέλια της που ενώθηκαν με
τις σταγόνες που κατρακυλούσαν στα μάγουλα της.
Όταν τελικά σταμάτησε να γελάει, δύο Γιαπωνέζοι προχώρησαν μπροστά και της έκαναν
νόημα να σηκωθεί. Πέρασαν σκοινιά κάτω από τα χερούλια του μπαούλου της και
κρέμασαν το μπαούλο σε ένα στύλο μπαμπού που τον κρατούσαν μεταξύ τους. Της έκαναν
νόημα να τους ακολουθήσει. Η Έιμι τους ακολούθησε καθώς οι δύο άνδρες συνομιλούσαν
μεταξύ τους σε σύντομες και γρήγορες προτάσεις. Οι άνδρες προχώρησαν στην αποβάθρα ,
στρίψανε σε μία γωνία, και μπήκανε σε ένα δρόμο. Η Έιμι δεν μπορούσε να δει το τέρμα
αυτού του δρόμου· εξάλλου η βροχή εξακολουθούσε να είναι πολύ δυνατή. Επίσης ,
έπρεπε να συγκεντρώσει την προσοχή της για να αποφεύγει τις λίμνες και τα αυλάκια που
αφήνανε οι ρόδες των αμαξιών. Το τρίο προχώρησε με δυσκολία για διακόσια μέτρα,
μέχρις ότου οι άντρες μπήκανε σε ένα κτίριο. Η Έιμι τους ακολουθούσε. Τελικά ο πιο
κοντός από τους δύο της έκανε νόημα να κάτσει σε ένα υφαντό χαλί από χόρτο σε ένα
δωμάτιο στο εσωτερικό του κτιρίου. Μόλις έκατσε κάτω, οι άνδρες υποκλίθηκαν και
έφυγαν από το δωμάτιο. Η Έιμι έμεινε μόνη της και καθόταν σταυροπόδι στο χαλί. Δεν ήταν
και πολύ αναπαυτικά, αλλά τουλάχιστο είχε φύγει από τη βροχή. Κοίταξε γύρω της. Οι
τοίχοι ήταν φτιαγμένοι από πάνελ φτιαγμένα από λεπτό χαρτί, και δεν υπήρχε κανένα
έπιπλο στο δωμάτιο. Η Έιμι έβλεπε ότι τα ρούχα της είχαν δημιουργήσει μια μεγάλη λίμνη
στο χαλί. Έλπιζε να μην ήταν πολύ δύσκολο να το σφουγγαρίσουν.
Η Έiμι κάθισε για σχεδόν μισή ώρα πριν εμφανιστεί ξανά ένας από τους άντρες που της
έκανε νόημα πάλι να τον ακολουθήσει. Ο άντρας οδήγησε την Έιμι έξω σε ένα ρίκσο
(rickshaw), ή κουρούμα (kuruma) όπως ονομάζεται στην Ιαπωνία. Είχε δει αυτά τα δίτροχα
αμαξάκια που τα τραβούσε ένας «οδηγός» στη Σαγκάη, αλλά δεν είχε ιδέα πόσο άβολα
ήταν να κάθεσαι σε ένα από αυτά. Κάθε κόκκαλο στο σώμα της φάνηκε να τραντάζεται με
κάθε γύρισμα των τεράστιων τροχών. Ο άνεμος μαστίγωνε τη φούστα της, και τράβηξε το
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μουλιασμένο σάλι της σφιχτά γύρω της σαν να μπορούσε να προσφέρει πραγματικά κάποια
προστασία από την καταιγίδα.
Τελικά, το κουρούμα σταμάτησε έξω από ένα σπίτι, και ο οδηγός κατέβασε τις λαβές του
και στη συνέχεια σήκωσε το μπαούλο της Έιμι από τους πίσω άξονες. Η Έιμι δεν είχε ιδέα
πού ήταν, αλλά κατάλαβε ότι ήταν εκεί που έπρεπε να κατεβεί. Όταν βγήκε από το κουρούμα, ο οδηγός της υποκλίθηκε, πήρε τις λαβές του καροτσιού και έφυγε μέσα στη βροχή.
Η Έιμι χτύπησε δυνατά την πόρτα του σπιτιού. Με μεγάλη ανακούφιση, την άνοιξε ένας
λευκός. Ο άντρας στάθηκε μπερδεμένος για μια στιγμή βλέποντας μια μικρόσωμη,
βρεγμένη ξένη που στέκονταν στην πόρτα του στη μέση ενός τυφώνα. Κάλεσε την Έιμι και
της πρόσφερε λίγο τσάι. Ευτυχώς, μιλούσε αγγλικά, αν και με αμερικανική προφορά. Πάνω
από ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι στον ατμό, η ιστορία της Έιμι ειπώθηκε σαν χείμαρρος, και
σύντομα ο οικοδεσπότης της γέλασε. Η ιστορία έγινε πιο αστεία και πιο αστεία καθώς την
διηγόταν μέχρι που και οι δύο γελούσαν τόσο δυνατά, που άρχισαν να πονάνε οι πλευρές
της Έιμι. Μέχρι να τελειώσει την ιστορία της, η Έιμι είχε γίνει φίλη με τον Αμερικανό
έμπορο. Ο έμπορος της εξήγησε ότι ήξερε πού ζούσαν δύο ιεραπόστολοι και παρόλο που
δεν ήξερε τα ονόματά τους, ήταν αρκετά σίγουρος ότι ήταν αυτοί με τους οποίους που
έπρεπε να μείνει η Έιμι. Εάν όχι, ήταν σίγουρος ότι θα ήξεραν πού ανήκε. Μετά από πολλά
ακόμη φλιτζάνια τσάι, ο έμπορος έκανε σινιάλο σε ένα άλλο κουρούμα για την Έιμι. Έδωσε
μια ολόκληρη ομοβροντία οδηγιών στον οδηγό στα Ιαπωνικά και στη συνέχεια η Έιμι έφυγε
ξανά. Αυτή τη φορά ήξερε πού πήγαινε.
Όταν η Έιμι έφτασε στο ιεραποστολικό σπίτι, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι εκεί ήταν
πράγματι οι ιεραπόστολοι που την περίμεναν. Αλλά περίμεναν επίσης τον ιεραπόστολο που
είχε σταλεί από ένα σταθμό της ιεραποστολής στην ενδοχώρα για να συναντήσει την Έιμι.
Δεν είχε φτάσει ακόμη, κάτι που εξήγησε γιατί δεν υπήρχε κανείς να συναντήσει την Έιμι
στην αποβάθρα. Οι άλλοι ιεραπόστολοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τυφώνας τον είχε
εμποδίσει να κατέβει και να φτάσει στο λιμάνι Shimonoseki το συντομότερο δυνατό.
Ωστόσο, παρόλο που δεν ήταν εκεί για να συναντήσει την Έιμι, αυτό της είχε δώσει την
ευκαιρία να μάθει κάτι την πρώτη μέρα της στο πεδίο της ιεραποστολής: Ο Θεός θα
μπορούσε να κάνει τα πράγματα να λειτουργούν, ακόμα και όταν τα πράγματα φαινόταν να
πηγαίνουν στραβά. Η Έιμι σκέφτηκε τους άντρες που είχαν κουβαλήσει το μπαούλο της και
προσέλαβαν το κουρούμα. Υποτίθεται ότι είχαν πληρώσει τον οδηγό για να την πάει στον
έμπορο, αλλά δεν είχε κανέναν τρόπο να τους βρει ξανά για να τους ευχαριστήσει. Και ο
έμπορος είχε κάνει το ίδιο πράγμα. Η Έιμι βρισκόταν στο έλεος του Θεού και την καλοσύνη
των ξένων, και είχε βοηθηθεί σε κάθε βήμα.
Η Έιμι ήταν ευτυχής που τελικά άλλαξε τα ρούχα της. Μουσκευόταν για περίπου έξι ώρες
από την έξοδο από το ατμόπλοιο Γιοκοχάμα Μαρού. Απόλαυσε ένα υπέροχο γεύμα με τους
άλλους ιεραπόστολους πριν κατευθυνθεί προς το κρεβάτι. Πριν πάει για ύπνο, στηρίχθηκε
στο κρεβάτι και έγραψε μερικές γραμμές στο ημερολόγιο της για την πρώτη της μέρα στην
Ιαπωνία. Τελείωσε με τη φράση, «Από όλες τις αστείες εμπειρίες, το πρωί ήταν το πιο
αστείο».
Την επόμενη μέρα, όμως, η Έιμι έμαθε κάτι που την εξέπληξε και την αναστάτωσε. Ο καιρός
ήταν γκρίζος, αλλά δεν έβρεχε, και η Έιμι ήταν χαρούμενη που μπόρεσε να βγει από το
σπίτι. Αυτή και μια από τις ιεραποστόλους με τους οποίους έμενε βγήκαν για μια βόλτα
κατά μήκος της παραλίας. Μίλησαν για το τι θα μπορούσε να περιμένει η Έιμι στο πεδίο της
ιεραποστολής. Η Έιμι παρατήρησε ότι ανεξάρτητα από το τι μπορούσε να συμβεί, μεταξύ
των ανθρώπου που δεν μετανόησαν, θα ήταν υπέροχο να είμαστε πάντα σε θέση να
υπολογίζουμε την υποστήριξη άλλων ιεραποστόλων. Η γυναίκα σταμάτησε και γύρισε προς
την Έιμι. Με μια ματιά απόλυτου σοκ στο πρόσωπό, της είπε: «Δεν εννοείς να πεις στα
σοβαρά ότι νομίζεις ότι όλοι οι ιεραπόστολοι αγαπούν ο ένας τον άλλον;» Τότε γέλασε με
ένα γέλιο του τύπου «περίμενε και θα δεις.»
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Η Έιμι ήταν έκπληκτη. Φυσικά, πίστευε ότι οι άλλοι ιεραπόστολοι αγαπούσαν ο ένας τον
άλλον. Ήταν ο ίδιος ο Ιησούς που είπε στους Χριστιανούς να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Τι
εννοούσε λοιπόν αυτή η γυναίκα; Εννοούσε πραγματικά ότι οι Χριστιανοί ιεραπόστολοι δεν
ήταν πιο κοντά στο να ακολουθούν τις εντολές του Θεού από τους μη Χριστιανούς; Αυτό
δεν θα μπορούσε να συμβαίνει. Η Έιμι δεν μπορούσε να το πιστέψει. Εκείνη τη νύχτα
προσευχήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν κοιμηθεί. Προσευχήθηκε «Κύριε,
βοήθησέ με να αγαπώ πάντα τους άλλους ανθρώπους όπως Εσύ μας αγαπάς. Δείξε μου
πώς να αγαπήσω ακόμη και τους Χριστιανούς που δεν μου ανταποδίδουν την αγάπη». Θα
είχε αρκετή εξάσκηση σ’ αυτό το θέμα τους επόμενους δεκαπέντε μήνες!
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Κεφάλαιο 7 Αρκετά με τα Αγγλικά ρούχα
Ήταν η 1η Μαΐου του 1893, όταν η Έιμι έφθασε στην πόλη Ματσούγιε (Matsuye) που
υπήρχε από τα αρχαία χρόνια, και ήταν ο τελευταίος προορισμός της στην Ιαπωνία. Την
καλοδέχτηκαν ο Μπάρκλει Μπάξτον και οι άλλοι ιεραπόστολοι που αποτελούσαν την
Ιαπωνική Ευαγγελιστικη Ομάδα. Η Έιμι ήταν πολύ χαρούμενη που στους συνάντησε όλους
τους. Ήταν επίσης ευγνώμων για το δωμάτιο της στο σπίτι του Μπάξτον που έβλεπε προς
τα χιονοσκεπή βουνά. Σε λίγο τα τρία μικρά αγοράκια του Μπάξτον τρέχανε γύρω της. Για
τους τρεις πρώτους μήνες στη Ματσούγιε, η Έιμι ζούσε σε δύο κόσμους. Ο ένας ήταν ο
Εγγλέζικος κόσμος μέσα στο σπίτι των Μπάξτον. Ο Μπάρκλει Μπάξτον ήταν ένας άνθρωπος
με κοινωνική περιωπή και με χρήματα από την οικογένεια του. Έτσι προτίμησε να μην
αφήσει τους τρεις γιους του στην Αγγλία, όπως κάνανε πολλοί ιεραπόστολοι εκείνη την
εποχή, και τους έφερε στην Ιαπωνία μαζί με τη νταντά τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η
οικογένεια κρατούσε ένα πρόγραμμα πολύ όμοιο με το πρόγραμμα οποιασδήποτε άλλης
οικογένειας της ανώτερης τάξης στη Βικτωριανή εποχή. Το πρόγευμα ήταν στις εφτά και
τριάντα και το ακολουθούσαν οι πρωινές προσευχές. Μετά ήταν η ώρα του σχολείου με την
νταντά και τα μαθήματα της γλώσσας για την Έιμι. Αυτό το ακολουθούσε ένα πρωινό τσάι
και μετά ακόμη περισσότερη μελέτη πριν να σερβιριστεί ένα μεγάλο ζεστό γεύμα. Το πιο
πολύ από το φαγητό που σερβίριζαν στο σπίτι των Μπάξτον, ήταν εισαγόμενα από την
Αγγλία, έτσι τα γεύματα που έτρωγε η Έιμι στη Ματσούγιε ήταν σχεδόν παρόμοια με αυτά
που σέρβιραν στον Αγρόκτημα Μπράουτον, και ήταν πλήρη με συμπυκνωμένο γάλα, κρέας
κονσέρβας και Αγγλικό τσάι.
Οι ιεραπόστολοι της Ιαπωνικής Ευαγγελιστικής Ομάδας συνέχιζαν να φοράνε εγγλέζικα
ρούχα, εκτός από τις Κυριακές, όταν κάνανε μερικές εξαιρέσεις. Επειδή οι Γιαπωνέζοι
πάντοτε βγάζουνε τα παπούτσια τους και τα καπέλα τους πριν να μπούνε μέσα στο σπίτι, η
Ευαγγελιστική Ομάδα έκανε το ίδιο όταν πήγαιναν στην εκκλησία. Για πολλές Βικτωριανές
γυναίκες της τάξεις τους, το να φανούνε δημόσια ξυπόλητες ήταν πολύ ντροπιαστικό· οι
γυναίκες νιώθανε μισόγυμνες. Παρόλα αυτά, μη θέλοντας να προσβάλουν τους
Γιαπωνέζους Χριστιανούς υπέμεναν το έθιμο, άσχετα με το πώς νιώθανε.
Έξω από το σπίτι των Μπάξτον και την Ιαπωνική Ευαγγελιστικη Ομάδα, κάθε τι ήταν τελείως
ξένο. Η Έιμι μπορούσε να περπατά όλη την ημέρα και ποτέ να μην ακούσει μια λέξη στο
Αγγλικά, ή να δει γραμμένες Αγγλικές λέξεις. Και το φαγητό που έτρωγε ήταν τελείως
διαφορετικό. Ποτέ δεν έπαψε να εκπλήσσεται από τα πράγματα που μπαίνανε στη
Γιαπωνέζικη σούπα, όπως φύκια, ρίζες από κρίνα, γυμνοσάλιαγκες της θάλασσας ήταν
μερικά από αυτά.
Δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να απογοητευτεί η Έιμι που δεν μπορούσε να
επικοινωνήσει πιο εύκολα έξω από το σπίτι του Μπάξτον. Η Έιμι εργάστηκε σκληρά στη
γλωσσική της μελέτη, αλλά ήταν αργή, κουραστική δουλειά. Με το συνηθισμένο της το
στιλ, η Έιμι δεν ήθελε να περιμένει μέχρι να μάθει τη γλώσσα για να αρχίσει να λέει στους
ανθρώπους για το μήνυμα του ευαγγελίου. Χρειαζόταν ένα μέσο για να αρχίσει να μιλάει
με τους Γιαπωνέζους αμέσως. Μιλούσε με τον Μπάρκλει Μπάξτον για την κατάσταση κάθε
πρωί στο πρωινό, έως ότου επιτέλους κανόνισε να έχει τη δική της προσωπική διερμηνέα
και δασκάλα της Ιαπωνικής γλώσσας. Το όνομά της ήταν Μισάκι Σαν (Misaki San). H Μισάκi
Σαν ήταν Χριστιανή και καλή διερμηνέας, η οποία εξήγησε πολλά πράγματα στην Έιμι για
την ιαπωνική ζωή και τον πολιτισμό και τις βουδιστικές πεποιθήσεις.
Καθώς οι δύο γυναίκες περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, η Έιμι μελέτησε το φόρεμα της Μισάκι
Σαν, ένα κιμονό - ένα όμορφο φόρεμα που έφτανε μέχρι το πάτωμα. Το κιμονό δενόταν στη
μέση με μια τεράστια κορδέλα, την οποία η Μισάκι Σαν ονόμαζε όμπι. Στα πόδια της η
Μισάκι Σαν φορούσε κάλτσες και ξύλινα παπούτσια που την κρατούσαν περίπου μια ίντσα
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από το έδαφος με δύο εγκάρσια τεμάχια στο κάτω μέρος. Η Μισάκι Σαν έκανε τα μαλλιά
της σε ένα κότσο σαν κουλούρι, αλλά δεν φορούσε καπέλο.
Η Έιμι συνέκρινε το φόρεμα της Μισάκι Σαν με το δικό της. Φορούσε στρώματα
υφάσματος, τρία λευκά φούτερ, ένα καπό δεμένο πολύ σφιχτά κάτω από το πηγούνι της,
κάλτσες και παπούτσια με κορδόνια. Η Έιμι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κιμονό που
φορούσε η Μισάκι Σαν θα ήταν πολύ πιο άνετο, φθηνότερο να αντικατασταθεί και
ευκολότερο να περάσει χωρίς να προκαλέσει σκηνή. Η Έιμι άρχισε να σκέφτεται ότι έπρεπε
να αρχίσει να φορά κιμονό.
Ακόμη το σκεφτόταν όταν μια μέρα με δριμύ ψύχος εκείνη και η Μισάκι Σαν
επισκέφτηκαν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η Έιμι φορούσε το χοντρό μάλλινο παλτό και γάντια
γούνας. Η ηλικιωμένη Γιαπωνέζα προσπάθησε σκληρά να επικεντρωθεί στο μήνυμα του
Ευαγγελίου που μοιράζονταν μαζί της η Έιμι και η Μισάκι Σα , αλλά η Έιμι μπορούσε να δει
ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κρατήσει το μυαλό της σε αυτά που έλεγαν. Ξαφνικά, η
γριά άπλωσε τα χέρια της και άγγιξε τα χέρια της Έιμι. Ζήτησε από την Έιμι να βγάλει τα
γάντια της, κάτι που έκανε. Για τα επόμενα λεπτά η γριά μελέτησε τα γάντια, γυρίζοντάς τα
ξανά και ξανά στα χέρια της πριν τα δοκιμάσει. Η Έιμι και η Μισάκι Σαν δεν κατάφεραν ποτέ
να επιστρέψουν την προσοχή της ηλικιωμένης στο μήνυμα του ευαγγελίου που
μοιράζονταν.
Στη συνέχεια, η Έιμι γύρισε πίσω στο σπίτι του Μπάξτον με μια αποφασιστική ματιά στο
πρόσωπό της. Αρκετά πια με τα αγγλικά ρούχα! Ήταν στην Ιαπωνία, στα μισά του κόσμου
από την Αγγλία, και έπρεπε να φοράει ιαπωνικά ρούχα. Η Έιμι μάλωνε τον εαυτό της καθώς
περπατούσε. Εάν φορούσε κιμονό, η ηλικιωμένη γυναίκα θα εξακολουθούσε να ακούει το
μήνυμα του ευαγγελίου. Εάν τα αγγλικά της ρούχα αποσπάσουν ακόμη και ένα ιαπωνικό
άτομο από το να ακούσει το μήνυμα του ευαγγελίου, τότε δεν ήθελε να τα φορά άλλο.
Το ευχάριστο ήταν ότι ο, Μπάρκλει Μπάξτον μπορούσε να κατανοήσει τα επιχειρήματα της
Έιμι, κι έτσι η Έιμι έγινε το πρώτο μέλος της Ιαπωνικής Ευαγγελιστικής ομάδας που
φορούσε Γιαπωνέζικα ρούχα. Διάλεξε ένα μπλε κιμονό με μια μπορντούρα ανοιχτό
πράσινο. Το μπλε ήταν το αγαπημένο χρώμα της Έιμι. Η Έιμι είχε κεντημένα στο έξω μέρος
του κιμονό τα λόγια «Ὁ Θεός είναι αγάπη». Το κιμονό ήταν πολύ άνετο, και όταν η Έιμι
έμπλεξε τα σκούρα καφέ μαλλιά της με το ίδιο στιλ που κάνανε οι Γιαπωνέζες, σε μεγάλη
απόσταση δεν ξεχώριζε από τις άλλες γυναίκες. Το μόνο πρόβλημα ήταν τα παπούτσια. Όσο
σκληρά κι αν προσπάθησε δεν μπορούσε να συνηθίσει να περπατά με τα ξύλινα παπούτσια
που ένιωθε να κουνιούνται. Φαινόταν ότι δεν μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία της.
Έτσι αποφάσισε να φορά απλές μαύρες παντόφλες, που ταίριαζαν πολύ με τα Γιαπωνέζικα
ρούχα και μπορούσε εύκολα να τις βάζει και να τις βγάζει όταν έμπαινε σε ένα σπίτι. Η Έιμι
γρήγορα ανακάλυψε ότι οι Γιαπωνέζοι στους δρόμους δεν την πρόσεχαν όταν φορούσε
κιμονό. Τι ανακούφιση να μπορεί να βγει έξω και να μην την κοιτάζουν περίεργα όλοι. Ένα
απόγευμα, η Έιμι βγήκε έξω για να περπατήσει μόνη της. Είχε μάθει αρκετά Γιαπωνέζικα
για να κάνει σύντομες συζητήσεις. Το φυσικό για την Έιμι ήταν να μιλά σε παιδιά γιατί δεν
ένιωθε τόση ντροπή αν έκανε ένα λάθος μπροστά τους. Αφού περπάτησε για λίγο,
σταμάτησε μπροστά σε ένα σπίτι για να μιλήσει σε ένα μικρό κορίτσι που ήταν περίπου
πέντε χρονών. Η Έιμι τη ρώτησε αν ήξερε για το Θεό και ότι Αυτός την αγαπούσε. Το
κοριτσάκι με ζωηρές χειρονομίες της είπε «Ναι», «Απόψε θα πάω να δω εικόνες με τα
μαγικά φανάρια. Εκεί οι ξένοι μας δείχνουν το Θεό τους.»
Το κοριτσάκι χαμογέλασε καθώς έτρεξε στο δρόμο. Η Έιμι την κοίταξε, προσπαθώντας να
καταλάβει αυτό που μόλις άκουσε. Ο Βουδισμός είναι θρησκεία πολλών θεών και έχουν
πολλά αγάλματα θεών. Οι Βουδιστές συχνά πιστεύουν ότι το ίδιο το άγαλμα είναι θεός και
όχι απλώς μια εικόνα ενός θεού. Η Έιμι αναρωτήθηκε αν το μικρό κορίτσι πίστευε ότι οι
εικόνες του Ιησού που χρησιμοποιούσαν πολλοί ιεραπόστολοι ήταν στην πραγματικότητα
Θεός. Ήταν ο Θεός ή απλά μια εικόνα για το κορίτσι; Η Έιμι περπάτησε αργά στο σπίτι,
ενοχλημένη από αυτά που είχε πει το κοριτσάκι. Πώς θα μπορούσε να κάνει τους Ιάπωνες
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να καταλάβουν ότι μια εικόνα του Ιησού δεν ήταν θεός και δεν περιείχε μαγικές δυνάμεις.
Ήταν απλώς μια εικόνα και δεν μπορούσε να τους μιλήσει ή να τους αγαπήσει. Η Έιμι
αγαπούσε τις εικόνες του Ιησού· που είχε κρεμάσει στο δωμάτιό της. Αλλά δεν ήταν
βουδίστρια. Αυτή γνώριζε ότι οι εικόνες ήταν απλώς παραστάσεις του πώς μπορεί να
μοιάζει ο Ιησούς. Δεν λάτρευε τις εικόνες ως Θεό. Αλλά ο τρόπος που ανατράφηκαν οι
Ιάπωνες στο Βουδισμό δε τους βοηθούσε να καταλάβουν ότι αυτές ήταν απλώς εικόνες και
δεν είχαν κάποια εξουσία;
Δεν έκανε πολύ φασαρία για την απόφαση της να μη χρησιμοποιεί εικόνες για να την
βοηθήσουν να επικοινωνεί το μήνυμα του ευαγγελίου, όμως οι άλλοι ιεραπόστολοι
σύντομα πρόσεξαν ότι δεν έπαιρνε μαζί της τη συλλογή των εικόνων που είχε. Όταν τη
ρώτησαν γιατί δεν τις χρησιμοποιεί, η Έιμι τους εξήγησε όσο απλά μπορούσε και πολλοί απ’
αυτούς κατάλαβαν τι έλεγε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση της Έιμι με το
μικρό κορίτσι, πολλοί από τους ιεραποστόλους στην Ιαπωνική Ευαγγελιστική Ομάδα,
έβαλαν στην άκρη τις συλλογές τους με εικόνες και αντί για αυτές περιέγραφαν στους
ανθρώπους τις ιστορίες. Με αυτό τον τρόπο οι Βουδιστές ακροατές τους δεν θα
μπερδευόντουσαν και θα νόμιζαν ότι οι ιεραπόστολοι «δείχνανε το θεό τους.»
Μέχρι τον Αύγουστο, η Έιμι ήταν στην Ιαπωνία για τρεις μήνες και ήταν έτοιμη σε μεγάλο
βαθμό να συμμετέχει με τους άλλους ιεραπόστολους σε ένα συνέδριο σε μια πόλη που
ονομάζεται Αρίμα. Είχε μια υπέροχη εμπειρία στο συνέδριο, το οποίο την υπενθύμισε
Τις συναντήσεις του Κέσγουικ πίσω στα βρετανικά νησιά. Ήταν επίσης μια εξαιρετική
ευκαιρία να συναντήσει πολλούς άλλους ιεραπόστολους που εργάζονταν στην Ιαπωνία.
Αλλά παρόλο που γύρω της υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλές δραστηριότητες, η Έιμι
αισθάνθηκε μοναξιά. Είχε κάνει πολλούς φίλους από τότε που έφτασε στην Ιαπωνία, αλλά
καθώς παρακολούθησε τον Μπάρκλει Μπάξτον και τη γυναίκα του λαχταρούσε για μια
στενή σχέση όπως είχαν αυτοί. Άρχισε να αναρωτιέται αν έπρεπε να παντρευτεί. Έχοντας
έναν σύζυγο και ίσως ακόμη και παιδιά το πεδίο της ιεραποστολής θα έκανε τη ζωή της
πολύ λιγότερο μοναχική.
Όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο περισσότερο η Έιμι φοβόταν ότι καθώς θα γερνούσε
θα έμενε μόνη της. Μερικοί από τους αδελφούς και τις αδελφές της είχαν παντρευτεί,
οπότε γιατί δεν θα έπρεπε κι αυτή να παντρευτεί; Αλλά δεν μπορούσε να βρει καμία ειρήνη
μέσα σε όλο το θέμα, έτσι πήγε σε μια σπηλιά κοντά στην Αρίμα για να προσευχηθεί για
αυτό. Μετά από αρκετές ώρες στο σπήλαιο προσευχόμενη για το πόσο μοναξιά ένιωθε και
ρωτούσε το Θεό αν θα έπρεπε να παντρευτεί, ένιωσε μια μεγάλη ειρήνη να έρχεται μέσα
της. Στην καρδιά της άκουσε μια φωνή να μιλά και να της λέει, «Κανείς από αυτούς που με
εμπιστεύονται δεν θα είναι μοναχικός».
Η Έιμι ευχαρίστησε τον Θεό για τη διαβεβαίωσή του και βγήκε από τη σπηλιά. Είχε την
απάντηση. Ήξερε ότι δεν θα παντρευόταν ποτέ ούτε θα είχε δικά της παιδιά. Αλλά ο Θεός
της είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ήταν ποτέ μόνη. Εάν εκείνη τη στιγμή η Έιμι θα μπορούσε να
δει τον τεράστιο αριθμό παιδιών που θα την αποκαλούσαν Μητέρα ή τον αριθμό των
ιεραποστόλων που θα την αγαπούσαν και θα τους αγαπούσε και αυτή αργότερα, θα
γελούσε δυνατά. Το μόνο πράγμα που δεν θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει ποτέ την
Έιμι Καρμάικελ ήταν ότι ήταν μόνη!
Πέρασαν άλλοι τρεις μήνες, μέχρι τον Νοέμβριο και η Έιμι ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει ένα
ιεραποστολικό ταξίδι. Μίλησε για αυτό το θέμα με τον Μπάρκλει Μπάξτον, και
αποφασίστηκε αυτή και η Μισάκι Σαν να επισκεφθούν το χωριό Χιρόσε. Το Χιρόσε ήταν ένα
από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής, αλλά ήταν σχεδόν εντελώς βουδιστικό. Εκεί ζούσαν
μόνο εννέα γνωστοί Χριστιανοί. Πριν ξεκινήσουν για το χωριό, η Έιμι και η Μισάκι Σαν
πέρασαν μια μέρα προσευχόμενες για το ταξίδι τους. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Έιμι
αισθάνθηκε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι ένας άνθρωπος θα μεταστρεφόταν στο Χριστό ως
αποτέλεσμα του ταξιδιού τους.
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Οι Χριστιανοί στο Χιρόσε είχαν προσκαλέσει τους φίλους τους να έρθουν για να ακούσουν
την Έιμι να μιλά. Εμφανίστηκε μια γυναίκα που ήταν βουδίστρια. Ήταν μια νεαρή υφάντρια
μεταξιού, και είχε παραιτηθεί από το ημερομίσθιο της εκείνης της ημέρας, για να έρθει και
να ακούσει για το νέο Θεό. Μέχρι το τέλος της νύχτας, είχε γίνει Χριστιανή. Η Έιμι είχε τον
έναν άνθρωπο που είχε μεταστραφεί και που πίστευε ότι ο Θεός της το είχε υποσχεθεί.
Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, η Έιμι ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει ένα ταξίδι για να
ξαναεπισκεφτεί το Χιρόσε, οπότε εκείνη και η Μισάκι Σαν πέρασαν άλλη μια μέρα στην
προσευχή. Αυτή τη φορά η Έιμι αισθάνθηκε ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα υπάρξουν δύο
άνθρωποι που θα μεταστραφούν στο Χριστό ως αποτέλεσμα του ταξιδιού. Μοιράστηκε
ανυπομνα τα νέα με τη Μισάκι Σαξν, και οι δυο τους προσευχήθηκαν πιο πολύ ακόμη για
αυτό καθώς τους πήγαιναν πάνω σε κουρούμα για το Χιρόσε. Και πράγματι, η υφάντρια του
μεταξιού που είχε γίνει Χριστιανή τέσσερις εβδομάδες πρωτύτερα, είχε μοιραστεί τη νέα
της πίστη με μια συνάδελφο της , η οποία ήθελε κι αυτή να γίνει Χριστιανή. Αργότερα την
ίδια μέρα, η Έιμι μίλησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που ήθελε επίσης να γίνει Χριστιανή.
Ήταν καταπληκτικό. Ο χριστιανικός πληθυσμός της Χιρόσε είχε αυξηθεί από εννέα σε
δώδεκα άτομα μόνο σε ένα μήνα. Φυσικά, οι ντόπιοι χριστιανοί ήταν ενθουσιασμένοι και
ήθελαν η Έιμι να επιστρέψει σύντομα.
Δύο εβδομάδες αργότερα, η Έιμι επέστρεψε. Αυτή τη φορά ένιωσε ότι ο Θεός είχε
υποσχεθεί για τέσσερις νέους προσήλυτους σ’ αυτό στο ταξίδι της. Κατά την άφιξή της, η
΄Έιμι είχε τον ίδιο τύπο συνάντησης που είχε στις δύο προηγούμενες επισκέψεις της, αλλά
αυτή τη φορά δεν υπήρχε κανείς εκεί που να ακούσει. Ο καιρός ήταν πολύ κρύος για τους
περισσότερους ανθρώπους να βγουν για μια συνάντηση. Ωστόσο, η Έιμι πίστευε ότι θα
υπήρχαν τέσσερις νέοι Χριστιανοί στο Χιρόσε πριν φύγει. Απλώς έπρεπε να βρει ποιοι θα
ήταν αυτοί.
Εν τω μεταξύ οι άλλοι Χριστιανοί στην πόλη σκέφτονταν ότι η Έιμι είχε βάλει μεγάλες
δυσκολίες στους Βουδιστές για να γίνουν Χριστιανοί στην προηγούμενη επίσκεψή της
κάνοντας το ευαγγέλιο πολύ δύσκολο. Η Έιμι είχε πει στις υφάντριες του μεταξιού που
είχαν γίνει Χριστιανές να κάψουν τα είδωλά τους. Οι άλλοι Χριστιανοί πίστευαν ότι η Έιμι
δεν κατάλαβε τον πολιτισμό τους και ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό με έναν Χριστιανό να είχε
επίσης και είδωλα στο σπίτι του. Τα είδωλα δεν έκαναν κακό, και λέγοντας στους Βουδιστές
να τα κάψουν, τους δυσκόλευαν πολύ να γίνουν Χριστιανοί. Οι άλλοι το είπαν στην Έιμι,
ελπίζοντας ότι θα δει τη σοφία αυτών που είπαν, αλλά δεν μετακινήθηκε από τις απόψεις
της. Πίστευε ότι όλα τα είδωλα έπρεπε να φύγουν, και θα το έλεγε αυτό σε όποιον τη
ρωτούσε για αυτό το θέμα.
Οι Ιάπωνες Χριστιανοί αναστέναξαν. Τώρα κανείς δεν θα ενδιαφερόταν για αυτό που είχε
να πει η Έιμι. Όμως συνέχιζαν, με μισή καρδιά, να υποστηρίζουν τις συναντήσεις της. Αλλά
όπως νόμιζαν, κανείς δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται για το μήνυμα που ήρθε να μοιραστεί η
Έιμι. Όλοι κάθισαν και κοίταζαν με απλανές βλέμμα την Έιμι, η οποία σύντομα
συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να μεταδώσει το μήνυμα. Ακριβώς καθώς άρχισε να
αποθαρρύνεται, και το δωμάτιο ήταν εντελώς σιωπηλό όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή.
Ήταν η φωνή μιας γυναίκας που καθόταν στη γωνία δίπλα στην πόρτα. Είπε: «Θέλω να
πιστέψω».
Η Έιμι απέλυσε τη συνάθροιση και άρχισε να μιλά στη γυναίκα. Όταν ο γιος της γυναίκας
μπήκε στο δωμάτιο, αντί να διακόψει, στάθηκε και άκουγε. Όταν η Έιμι είχε τελειώσει να
μιλά με τη μητέρα του, ο γιος ήταν επίσης έτοιμος να γίνει Χριστιανός. Η Έιμι ήταν
ενθουσιασμένη. Μια μητέρα και ένας γιος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ο ένας τον
άλλον στη νέα τους πίστη. Η Έιμι τους παρουσίασε στους άλλους Ιάπωνες Χριστιανούς πριν
ξεκινήσει πίσω στο δωμάτιό της για τη νύχτα. Στο δρόμο εκεί, εκείνη και η Μισάκι Σαν
σταμάτησαν και άρχισαν να λένε σε έναν από τους ντόπιους Χριστιανούς που δεν ήταν στη
συνάντηση τα καλά νέα. Όταν μπήκαν στο σπίτι του άνδρα, φαινόταν ανακουφισμένος.
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«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθες», είπε. "Έχω έναν επισκέπτη εδώ που θέλει να μάθει
πώς να βρει τον δρόμο προς τον Θεό."
Η Έιμι μίλησε με τον επισκέπτη, και πριν περάσει πολύ ώρα , είχε την τρίτη μεταστροφή
ανθρώπου. Τι γίνεται όμως με το τέταρτο; Μέχρι τώρα ήταν πολύ κρύο και ήταν πολύ
σκοτεινά, και σχεδόν όλοι οι Χριστιανοί στο Χιρόσε είχαν πάρει το δρόμο για το σπίτι όπου
έμεναν η Έιμι και η Μισάκι Σαν. Η Έιμι τους ρώτησε αν ήξεραν κάποιον άλλο που
ενδιαφερόταν να γίνει Χριστιανός. Ένας άνδρας απάντησε: «η γυναίκα μου.» «Θέλει να
γίνει άνθρωπος του Ιησού, αλλά λείπει από την πόλη και δε θα έρθει πριν περάσει μία
εβδομάδα.»
Η Έιμι ήταν προβληματισμένη. Ήταν σίγουρη ότι ο Θεός της είχε πει ότι τέσσερις άνθρωποι
θα μεταστρεφόντουσαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της. Πως θα μπορούσε η σύζυγος
αυτού του άνδρα να ήταν ένας από αυτούς, αφού δεν ήταν καν στην πόλη;
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Έιμι κάθε φορά που ξυπνούσε προσευχόταν να την
οδηγήσει ο Θεός το πρωί στον άνθρωπο που θα γινόταν Χριστιανός. Με το πρώτο φως της
ημέρας, ένας υπηρέτης χτύπησε στην πόρτα της Έιμι με ένα επείγον μήνυμα. Η σύζυγος του
άνδρα είχε επιστρέψει απρόσμενα στο σπίτι της και ήθελε να μιλήσει με την Έιμι. Και όταν
συναντήθηκαν, αυτή είπε στην Έιμι την επιθυμία της να γίνει Χριστιανή. Η Έιμι ένιωσε τη
χαρά να ξεχειλίζει από μέσα της. Ο Θεός της είχε υποσχεθεί τέσσερις ανθρώπους που θα
μεταστρεφόντουσαν, και πράγματι όλοι τους ήταν εκεί! Τι παραπάνω μπορούσε να ζητήσει
για τα εικοστά έκτα της γενέθλια;
Μετά τα Χριστούγεννα, η Έιμι ήταν έτοιμη να κάνει ακόμη ένα ταξίδι στο Χιρόσε. Αυτή τη
φορά ήταν σίγουρη ότι ο Θεός της είχε υποσχεθεί ότι θα έχει οχτώ προσήλυτους. Όταν το
είπε αυτό στους Χριστιανούς δεν ευχαριστήθηκαν καθόλου. Οχτώ ήταν ένας τεράστιος
αριθμός προσήλυτων και δεν πίστευαν ότι ο Θεός θα τους έδινε. Και τι θα γινόταν αν δεν
ήταν οχτώ οι προσήλυτοι; Δεν το σκέφτηκε αυτό η Έιμι; Θα φαινόντουσαν όλοι τους
ανόητοι αν περίμεναν τέτοιο αριθμό. Είπαν στην Έιμι ότι καλύτερα θα ήταν να
προσεύχονται για τις ευλογίες του Θεού στις συναντήσεις τους αντί να ξεσηκώνει τους
ανθρώπους με πραγματικούς αριθμούς. Όμως η Έιμι δεν φοβήθηκε. Αυτή πίστευε ότι ο
Θεός της είχε υποσχεθεί οχτώ προσήλυτους, και στο τέλος οι άλλοι Χριστιανοί συμφώνησαν
να πιστέψουν μαζί της για τον αριθμό αυτό. Ήταν καλό ότι πίστεψαν, γιατί πραγματικά
είχαν οχτώ καινούριους Χριστιανούς προσήλυτους μετά τη συνάθροιση με την Έιμι. Ο
Χριστιανικός πληθυσμός του Χιρόσε είχε τριπλασιαστεί από τότε που η Έιμι ξεκίνησε να έχει
τις συναντήσεις της. Ακόμη μια φορά η Έιμι έφυγε με ενθουσιασμό από το Χιρόσε για
όλους αυτούς τους νέους προσήλυτους. Τους επόμενους λίγους μήνες έκανε αρκετά
ταξίδια στο χωριό. Όμως για κάποιο λόγο σε κάθε ένα από αυτά τα ταξίδια, ο Θεός δεν της
υποσχέθηκε ότι θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό από ανθρώπους που θα γινόντουσαν
Χριστιανοί. Η Έιμι το εξήγησε αργότερα λέγοντας ότι Θεός κάνει κάθε φύλο στα χόρτα
μοναδικό και ότι Αυτός κάνει κάθε περίσταση και αυτή διαφορετική. Στα ταξίδια της στο
Χιρόσε υπήρχε κάτι για το οποίο δεν ήθελε καθόλου να μιλά: για την υγεία της. Μετά από
κάθε ταξίδι ένιωθε πιο εξαντλημένη από όσο ήταν στο προηγούμενο. Καμιά φορά
χρειαζόταν να μένει στο κρεβάτι μια ολόκληρη εβδομάδα με φοβερούς πονοκεφάλους,
ανήμπορη να ανοίξει τις κουρτίνες εξαιτίας της αντανάκλασης του χειμωνιάτικου ήλιου.
Καθώς η Έιμι ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι είχε πολλά ερωτήματα. Θα την πρόδινε το σώμα
της όπως είχε συμβεί στο Ancoats; Είχε άραγε δίκιο ο γιατρός της Ιεραποστολής για την
Ενδοχώρα της Κίνας; Μήπως δεν είχε τη δύναμη να είναι ιεραπόστολος; Τι θα γινόταν αν
χειροτέρευε η αρρώστια της; Μήπως πρέπει να πάει πίσω στο σπίτι της, ή να μείνει εκεί
οπότε θα ήταν ένα βάρος στους άλλους ιεραποστόλους; Αυτά δεν ήταν ερωτήματα στα
οποία μπορούσε να απαντήσει εύκολα, αλλά καθώς η Έιμι βρήκε τον εαυτό της να περνά
περισσότερο χρόνο στο σκοτεινό της δωμάτιο, ήξερε ότι έπρεπε σύντομα να απαντήσει.
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Κεφάλαιο 8: Βγάλε το κεφάλι σου από την Ιαπωνία
Η λιποθυμία την έκανε να πάρει απόφαση. Η Έιμι είχε ξαναλιποθυμήσει ακόμη μια φορά,
πίσω στην Ιρλανδία όταν κρατούσε τον μικρότερο της αδελφό τον Άλμπερτ ενώ ο γιατρός
προσπαθούσε να του ράψει ένα βαθύ σκίσιμο στο χέρι του. Αλλά τώρα στο Ιμίτσι, ένα
Γιαπωνέζικο χωριό που επισκεπτόταν λιποθύμησε ξανά. Είχε βγει έξω στο κρύο χωρίς
κάποια καλή δικαιολογία. Την μια στιγμή μιλούσε σε αρκετούς από τους ντόπιους
Χριστιανούς για την βραδινή συνάθροιση όπου θα μιλούσε, και το επόμενο λεπτό ήταν
ξαπλωμένη κάτω στο πάτωμα. Τα κιμονό και τα χτυπήματα των ξύλινων παπουτσιών την
περιβάλλαν γρήγορα καθώς μερικές Γιαπωνέζες τοποθέτησαν υγρές πετσέτες στο μέτωπό
της και προσπάθησαν να την σηκώσουν από το κρύο πάτωμα. Η Έιμι σοκαρίστηκε από αυτό
που είχε συμβεί. Ακόμα και με το αίσθημα που είχε για την αδυναμία της τους τελευταίους
μήνες, υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι η δυνατή. Σε τελική ανάλυση, είχε πει κάποτε σε
κάποιον ότι η λιποθυμία δεν ήταν τίποτα άλλο από «ανοησίες ανθρώπων που έχουν
αδύνατο μυαλό!» Η Έιμι κατάφερε να σηκωθεί στα πόδια της και ζήτησε συγγνώμη από
όλους. Αρκετοί ενδιαφερόμενοι πρότειναν να διακόψει τη συνάντηση, αλλά η Έιμι δεν θα
το άκουγε. Ήταν η προγραμματισμένη ομιλήτρια και σίγουρα θα μιλούσε. Αποδείχθηκε μια
συνάθροιση που κράτησε πολύ ώρα, και παρόλο που η Έιμι τα κατάφερε χωρίς να
λιποθυμήσει ξανά, πλήρωσε ένα τίμημα για αυτό. Αυτή η λατρεία στην εκκλησία ήταν η
τελευταία που είχε ποτέ στην Ιαπωνία. Όταν επέστρεψε στο Ματσούγιε, ο Μπάρκλει
Μπάχξτον κάλεσε αμέσως γιατρό. Η διάγνωση του γιατρού ήταν «Γιαπωνέζικο κεφάλι», μια
μάλλον ασαφής διάγνωση για πονοκεφάλους, αδυναμία και ζάλη. Υπήρχε μόνο μία λύση
για το Γιαπωνέζικο κεφάλι: Βγάλε το κεφάλι από την Ιαπωνία! Το πράγμα που φοβόταν
περισσότερο η Έιμι είχε συμβεί. Το σώμα της δεν ήταν τόσο δυνατό όσο το πνεύμα της. Ο
Μπάρκλει Μπάξτον πρότεινε ότι θα ήταν καλύτερο να πάει για ανάρρωση στο Τσεφού στην
ακτή της Κίνας. Η ιεραποστολή για την Ενδοχώρα της Κίνας είχε ένα σπίτι εκεί για
άρρωστους ιεραπόστολους και ήταν σίγουρος ότι θα επέτρεπαν στην Έιμι να το
χρησιμοποιήσει επίσης. Φαινόταν να μην υπάρχει άλλη προοπτική. Μετά από μόλις
δεκαπέντε μήνες στην Ιαπωνία, η Έιμι αποχαιρετούσε τη χώρα και τους ιεραπόστολους με
τους οποίους είχε συνεργαστεί και επιβιβάστηκε σε ένα ατμόπλοιο για την Κίνα. Ήταν καθ’
οδόν να ρίξει τον εαυτό της στο έλεος μιας ιεραποστολής που την είχε απορρίψει για
λόγους υγείας. Ήταν ταπεινωτικό για την Έιμι, και ήλπιζε ότι δεν θα αργούσε πολύ να είναι
καλύτερα και ικανή να συνεχίσει το ιεραποστολικό της έργο.
Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι, η Έιμι έφτασε τελικά στη Σαγκάη, όπου την συνάντησαν
μερικές γυναίκες από την ιεραποστολή για την Ενδοχώρα της Κίνας. Οι γυναίκες είχαν
άσχημα νέα για αυτήν. Το σπίτι στο Τσεφού ήταν ήδη γεμάτο με αρρώστους ιεραπόστολους
και δεν υπήρχε χώρος για την Έιμι. Οι γυναίκες προσφέρθηκαν να αφήσουν την Έιμι να
μείνει μαζί τους στη Σαγκάη, και η Έιμι δέχθηκε με ευγνωμοσύνη. Μετά από μια εβδομάδα
πλήρους ξεκούρασης, άρχισε να αισθάνεται αρκετά καλά για να ξανασκεφτεί και, φυσικά,
να προσευχηθεί. Ζήτησε από τον Θεό να την οδηγήσει τι να κάνει στη συνέχεια, και
φαινομενικά από το πουθενά ήρθε η πολύ ξεχωριστή εντύπωση ότι θα έπρεπε να πάει στο
Κολόμπο της Κεϋλάνης.
Η ιδέα έκανε την Έιμι να αισθάνεται ξανά αδύναμη. Κεϋλάνη! Σε τι θα ήταν διαφορετική
από την Ιαπωνία; Και τι θα σκέφτονται οι άνθρωποι του Κεσγουικ στην Αγγλία που την
υποστήριζαν; Από έξω έμοιαζε με μια άρρωστη γυναίκα που περιοδεύει στην Ασία με έξοδα
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των υποστηρικτών της. Θα την άφηνε ποτέ ο Θεός να εγκατασταθεί σε ένα μέρος, ή θα
περνούσε ένα χρόνο εδώ και ένα χρόνο εκεί για το υπόλοιπο της ζωής της; Ενώ η Έιμι δεν
είχε καμία απάντηση, και αδύναμη όπως ένιωθε, ήξερε πολύ καλά, τόσο καλά όσο γνώριζε
το όνομά της ότι έπρεπε να πάει στην Κεϋλάνη Έτσι, πλήρωσε δέκα λίρες για ένα εισιτήριο,
και στις 28 Ιουλίου 1894, επιβιβάστηκε σε άλλο πλοίο, αυτή τη φορά με προορισμό το
Κολόμπο. Για άλλη μια φορά, την συνάντησαν ευγενικοί ιεραπόστολοι, που την πήραν στο
σταθμό τους και την φρόντισαν. Η Έιμι έγραψε στον Ρόμπερτ Ουίλσον και στη μητέρα της,
εξηγώντας πώς κατέληξε στην Κεϋλάνη. Η κα Καρμάικελ έγραψε και πρότεινε ότι η Έιμι θα
μπορούσε να σκεφτεί να επιστρέψει στο σπίτι. Σπίτι! Η Έιμι δεν ήθελε να ακούσει. Η υγεία
της βελτιώθηκε στο Κολόμπο και επέστρεψε πάλι με πολλή ενέργεια στο ιεραποστολικό
έργο. Αυτή έγραψε άλλο ένα γράμμα στη μητέρα της που έλεγε «… ο πόνος πέρασε τώρα
και είμαι δυνατή για να ξαναμπώ στη μάχη.»
Αυτή ήταν η γνώμη της Έιμι για την υγεία της, όμως δεν ήταν και η γνώμη του γιατρού της
ιεραποστολής που την εξέτασε. Ο γιατρός είπε στην Έιμι ότι είχε «εγκεφαλική εξάντληση»
και χρειάζονται πλήρη ξεκούραση! Η Έιμι προσπάθησε να ξεκουραστεί όσο καλύτερα
μπορούσε, αλλά συνέχισε να βλέπει πόσο μεγάλη ιεραποστολική προσπάθεια έπρεπε να
γίνει, που ήταν αρκετή δουλειά για όλη της τη ζωή.
Έιμι αρνήθηκε πεισματικά να σκεφτεί να φύγει από την Κεϋλάνη· δηλαδή, μέχρι τις 27
Νοεμβρίου 1894. Εκείνο το πρωί, όταν η Έιμι επέστρεψε από μια συνάντηση, βρήκε ένα
γράμμα που την περίμενε. Καθώς γύρισε τον φάκελο, αναγνώρισε τη διεύθυνση
επιστροφής, Αγρόκτημα Μπράουτον, αλλά όχι τον γραφικό χαρακτήρα. Ποιος εκτός από
τον Ρόμπερτ Ουίλσον θα της έγραφε από το Αγρόκτημα; Έσκισε το φάκελο και τον άνοιξε. Η
επιστολή ήταν από τον γιο του Ρόμπερτ Ουίλσον Γουίλιαμ. Στην επιστολή, ο Γουίλιαμ είπε
στην Έιμι ότι ο πατέρας του είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και της είχε ζητήσει
να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι. Αν ο Ρόμπερτ Ουίλσον ήθελε την Έιμι, τίποτα στη γη δεν
θα την κρατούσε μακριά. Η Έιμι ενήργησε με μεγάλη δραστηριότητα και μέσα σε είκοσι
τέσσερις ώρες ήταν στο δρόμο της επιστροφής προς την Αγγλία. Για να φτάσει εκεί
γρηγορότερα, έκανε κράτηση μόνο για τη Νεάπολη της Ιταλίας. Από εκεί θα ταξίδευε στην
Ευρώπη με το τρένο, διασχίζοντας τη θάλασσα της Μάγχης με καράβι και μετά πάλι με
τρένο στο Λονδίνο, όπου η μητέρα της θα τη συναντούσε. Αν όλα πήγαιναν καλά, έλπιζε να
φτάσει στην Αγγλία μέχρι τα εικοστά έβδομα γενέθλιά της. Το σχέδιό της φαινόταν καλό,
αλλά στην πραγματικότητα, η Έιμι ήταν ακόμα σοβαρά άρρωστη και υπήρχαν πολλές μέρες
κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού από την Κεϋλάνη που δεν άφησε καν την
κουκέτα της. Υπήρξαν μέρες που δεν έτρωγε τίποτα και ημέρες στις οποίες το ημερολόγιό
της αφέθηκε εντελώς κενό. Η Έιμι βγήκε από το πλοίο στη Νάπολη, αλλά είχε λίγη δύναμη
να φτάσει στο σιδηροδρομικό σταθμό για να πάρει το τρένο για τη Ρώμη. Για να μην
αναφέρουμε την αλλαγή τρένων στη Ρώμη για το Παρίσι ή ότι έπρεπε να διασχίσει
ολόκληρο το Παρίσι για να επιβιβαστείτε σε άλλο τρένο για το Καλέ. Και μετά υπήρχε το
ταξίδι στη Μάγχη. Ακριβώς όπως ήταν κατά την άφιξή της στην Ιαπωνία, η Έιμι ήταν στο
έλεος των ξένων. Και οι ξένοι ήταν ευγενικοί σε αυτήν. Πρώτα οι Ιταλοί και μετά οι Γάλλοι
είδαν ότι χρειαζόταν βοήθεια. Κάποιοι ξένοι τη συνόδευσαν από το ένα τρένο στο άλλο,
μέχρι που στις 15 Δεκεμβρίου 1894, η Έιμι έφτασε στο Λονδίνο.
Η μητέρα της, τη συνάντησε στο σταθμό. Ήταν τόσο εξαντλημένη από το ταξίδι που βγήκε
από το τρένο και έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της. Σε όλο της το ταξίδι δεν είχε μάθει
νέα και έτσι ανυπομονούσε να μάθει αν ο Ρόμπερτ Ουίλσον ήταν ακόμα ζωντανός. Η
μητέρα της την διαβεβαίωσε ότι ήταν πολύ ζωντανός και ανυπομονούσε να την δει. Αλλά
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πριν μπορέσει να φτάσει στο Αγρόκτημα Μπράουτον, έπρεπε να ξεκουραστεί και να
ξανακερδίσει τη δύναμή της. Ήταν εννέα ημέρες αργότερα, την παραμονή των
Χριστουγέννων, που είχε αποκτήσει αρκετή δυνατή για να πάρει το τρένο για να πάει
βόρεια προς το Αγρόκτημα. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον άρχισε να ανακάμπτει από το εγκεφαλικό
του, και βλέποντας την Έιμι ήταν το καλύτερο φάρμακο που θα μπορούσε να ελπίζει. Οι
δυο τους πέρασαν ώρες μαζί στη βιβλιοθήκη. Η Έiμι του είπε τα πάντα για τις
ιεραποστολικές της περιπέτειες και εκείνος την έπεισε να δημοσιεύσει τις επιστολές της
από την Ιαπωνία σε ένα βιβλίο. Η Έiμι είχε τόσες υπέροχες ιδέες και έναν τόσο καλό τρόπο
να χρησιμοποιεί το λόγο, που θα ήταν κρίμα να μην δώσει στους Άγγλους Χριστιανούς την
ευκαιρία να δουν το ιεραποστολικό έργο ιεραποστολές μέσα από τα μάτια της. Για τους
επόμενους έξι μήνες, εκτός από τη φροντίδα του Ρόμπερτ Ουίλσον, η Έιμι συγκέντρωσε τις
επιστολές της σε ένα χειρόγραφο για να εκδοθούν ως βιβλίο. Σχεδίασε πολλά από τα
σκίτσα του ίδιου του βιβλίου και ο Γουίλιαμ Ουίλσον σχεδίασε τα υπόλοιπα. Πόσο
διαφορετικά πράγματα ήταν από τις πρώτες μέρες στο Αγρόκτημα , όταν οι αδελφοί
Ουίλσον δεν ήθελαν την Έιμι.
Η Έιμι έβαλε στο βιβλίο τον τίτλο «Από τη
Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου (From
Sunrise Land).» Το βιβλίο είχε μια άμεση
επιτυχία και μέσα σε λίγους μήνες από τη
δημοσίευσή του, πήγε στη δεύτερη
εκτύπωση του. Μόλις η Έιμι είχε
τελειώσει το βιβλίο, άρχισε να
αναρωτιέται τι να κάνει στη συνέχεια. Ο
γιατρός είπε ότι η υγεία της ήταν ακόμα
εύθραυστη, πολύ εύθραυστη για να
επιχειρήσει ένα άλλο ιεραποστολικό
ταξίδι. Καθώς προβληματίστηκε για το τι
να κάνει, οι εβδομάδες μετατράπηκαν σε
μήνες και η ζωή για την Έιμι έπεσε σχεδόν
στην ίδια ρουτίνα όπως αυτή που είχε
πριν να φύγει για την Ιαπωνία. Εξωτερικά
Εικόνα 1Το εξώφυλλο του βιβλίου From Sunrise Sun
φαινότα+ν ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει
πραγματικά. Αλλά στο εσωτερικό, η Έιμι ήταν ένα διαφορετικό άτομο. Είχε βιώσει από
πρώτο χέρι το πεδίο της ιεραποστολής. Είχε αναπτύξει τις απόψεις της για το θέμα της
εθνικής ενδυμασίας και αν θα ακολουθούμε τα «αβλαβή» τοπικά έθιμα, όπως είναι η
κατοχή ειδώλων, και είχε μάθει πώς να ακούει τη φωνή του Θεού και να την ακολουθεί.
Αλλά τι έπρεπε να κάνει με όλη αυτή την εμπειρία που ήταν τώρα κλειδωμένη μέσα της;
Άρχισε να προσεύχεται σκληρά. Λίγο αργότερα, η Έιμι έλαβε μια επιστολή από μία φίλη της
στο Μπανγκαλόρ, στη νότια Ινδία. Η φίλη της ήταν νοσοκόμα και ήταν υπεύθυνη για ένα
νοσοκομείο που υποστηρίζεται από την ιεραποστολική οργάνωση της Εκκλησίας της
Αγγλίας Zenana Mission Society. Είπε στην Έιμι ότι το κλίμα στα βουνά όπου βρισκόταν το
Μπανγκαλόρ ήταν πολύ ευχάριστο και υγιές, όχι πολύ ζεστό και όχι πολύ κρύο, χωρίς
κανένα από τα άκρα που είχε το κλίμα στην Κίνα ή την Ιαπωνία. Ρώτησε την Έιμι αν θα
σκεφτόταν να έρθει να δουλέψει μαζί της στο Μπανγκαλόρ. Η Έιμι ήταν πρόθυμη να
εξετάσει οτιδήποτε, αλλά ένιωθε ότι ήταν σαν «εξαπάτηση» να πάρει την εύκολη έξοδο και
να πάει σε ένα μέρος με ήπιο κλίμα. Από την άλλη πλευρά, ήταν πρόθυμη να επιστρέψει
στο πεδίο της ιεραποστολής, και φαινόταν απίθανο ότι κάποιος γιατρός θα την άφηνε να
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επιστρέψει σε ένα μέρος που είχε σκληρό κλίμα. Η Έιμι καταστάλαξε στο μυαλό της ότι αν η
Ιεραποστολική Οργάνωση της Ζενάνα την δεχόταν ως ιεραπόστολο, γνωρίζοντας τη φυσική
της κατάσταση και ότι δεν ανήκε στην Εκκλησία της Αγγλίας, θα πήγαινε στο Μπανγκαλόρ.
Μετά από μια σειρά συνεντεύξεων με την ιεραποστολική οργάνωση, τον Ιούλιο του 1895, η
Έιμι έγινε δεκτή επί τόπου για να εργαστεί στη νότια Ινδία. Για άλλη μια φορά η οργάνωση
Κέσγουικ συμφώνησε να την υποστηρίξει και να την προωθήσει. Τρεις μήνες αργότερα, η
Έιμι χαιρετούσε και πάλι τον Ρόμπερτ Ουίλσον. Μόλις είχαν περάσει μαζί τα γενέθλια του
για τα εβδομήντα χρόνια του και επειδή γερνούσε, ήξερε αυτή τη φορά ότι ήταν απίθανο
να τον ξαναδεί. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να πατήσει με τα πόδια
της στα Βρετανικά Νησιά. Είχε αγοράσει ένα εισιτήριο απλής μετάβασης στην Ινδία,
πιστεύοντας ότι εκεί ήταν που τον είχε καλέσει ο Θεός. Πράγματι, ήταν το τελευταίο ταξίδι
που έκανε ποτέ στον ωκεανό. Δεν θα έφευγε ποτέ από την Ινδία.
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Ιαπωνία: ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Με τη δύναμη του Θεού πίσω από αυτό
Μόνο ένας θαμμένος σπόρος,
Μόνο η βροχή που πέφτει.
Μόνο η λαμπρή δόξα του ήλιου
Ξεχύνεται από τον τελευταίο όροφο του ουρανού, Μόνο ένα ένας κόκκος, μόνο ένας κόκκος
Θάβεται και πεθαίνει και ζει ξανά.»
Κυριακή βράδυ, 18 Ιουνίου. - Περάσαμε μια θυελλώδη συνάντηση. Οι βουδιστές ταραξίες
διέγειραν του λαό, και επικρατούν αντι-ξενικά, αντι-χριστιανικά αισθήματα. Μέχρι το
βράδυ μαζεύτηκαν σε πλήθη, ρίξανε τις πόρτες, μας πέταξαν πέτρες και μας πήρανε τα
παπούτσια μας. Οι Χριστιανοί ήταν ανήσυχοι για να μην μας πληγώσουν, και δύο από
αυτούς προσπάθησαν να μας βοηθήσουν να πάμε στο σπίτι, αλλά καθώς οι πέτρες
ερχόντουσαν από όλες τις μεριές ταυτόχρονα, και οι δρόμοι ήταν αρκετά σκοτεινοί, δεν
μπορούσαν να κάνουν πολλά, «με τις φτερούγες του θα σε σκεπάσει κάτω από το φτέρωμα
του θα κρυφτείς!» " Ήμασταν ασφαλείς. Δοξάστε τον για την αντίθεση. Μας δείχνει ότι ο
διάβολος βλέπει κάτι που αξίζει να πολεμήσει· τίποτα είναι καλύτερο από τη στασιμότητα.
«Δώσε μας μια μεγάλη ηρεμία στη μέση των συγκρούσεων,» Κύριε, και κρατήστε μας
ακίνητους!
Πηγαίνουμε στη λίμνη για τη σπορά μιας ημέρας. Θα ακούσετε τα πάντα για αυτό. Χθες η
Τζέιν κι εγώ ξεκινήσαμε το δροσερό πρωινό, και βγάλαμε ως συνήθως τα παπούτσια,
καθόμασταν στο καθαρό τάπητα που ήταν απλωμένος στα τόξα του μικρού σκάφους. Μετά
από μια μακρά αναμονή, ξεκινήσαμε, ένα αεράκι αναταράζει λίγο το μπλε νερό, σπάζοντας
την αντανάκλαση του λόφου και του σύννεφου σε ένα είδος κυματιστής ομορφιάς. Είχαμε
μισή ντουζίνα ανυπόμονους που ήθελαν να μας ρωτήσουν ερωτηθέντες ταυτόχρονα, και η
Τζέιν μίλησε λίγο με τους συνεπιβάτες μας, ενώ άκουσα και ευχόμουν να μπορούσα, Μετά
από μερικές ώρες φτάσαμε στον προορισμό μας, και ήμασταν βγήκαμε στη στεριά μέσω
ενός σαμπάν, εν μέσω του συνηθισμένου πλήθους που πηγαίνει από την ακτή ή τη
θάλασσα, και ακολουθεί όπου πηγαίνει ένας ξένος.
Η πρώτη μας σκέψη ήταν να μείνουμε για πέντε λεπτά σε ησυχία, αν ήταν δυνατόν, πριν να
ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, οπότε περπατήσαμε στον μακρύ ίσιο δρόμο του χωριού,
ανεβήκαμε στο λόφο πίσω και διαπιστώσαμε ότι ήμασταν - ως συνήθως όταν προσπαθούμε
να χαθούμε οπουδήποτε - στους περίβολους ενός όμορφου ναού Shinto. Πάντα θυμίζουμε
ότι κάποιος βρίσκεται σε μια χώρα με σκιά. Ποτέ δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει από το
πανταχού παρόν σκοτάδι που μπορεί να το «αισθανθεί». Ήταν ένα γαλήνιο σημείο, όχι ένας
ήχος, αλλά το τραγούδι ενός κορυδαλλού ψηλά από πάνω, το πλούσιο πράσινο των
καμελιών, που κάνουν αψίδα σε ένα μέρος στη λίμνη και τους λόφους της, κάτω από τα
πόδια, φτέρες και βρύα και λουλούδια. Είχαμε ένα μεγάλο καλάθι με φυλλάδια μαζί μας,
και ζητήσαμε να είναι πράγματι το καλάθι με το σπόρου Του, και εμείς να είμαστε οι
σποριάδες Του εκείνη την ημέρα.
«Μόνο ένας κόκκος σιταριού, τόσο μικρός, που δεν τους πειράζει.
Μόνο ένας κόκκος σιταριού, που έχει πίσω του τη Δύναμη του Θεού.»
Το σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, όταν μια μικρή γυναίκα με το αναπόφευκτο μωρό στην πλάτη
της ήρθε στο δρόμο κάτω από εμάς, οπότε σπείραμε τον πρώτο μς σπόρο,
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Υπάρχει συγκομιδή με ένα κόκκο σιταριού.
Εάν δοθεί στον Θεό με απλή εμπιστοσύνη.
Γιατί αν και ο κόκκος μετατρέπεται σε σκόνη
Δεν μπορεί να πεθάνει. Ζει, πρέπει να ζει, "
- γιατί η Δύναμη του Θεού είναι πίσω του.
Ήταν υπέροχη δουλειά. Καθώς περάσαμε από το χωριό εκατοντάδες χέρια απλώθηκαν για
να πάρουν βιβλία: δώσαμε μόνο σε ένα σε κάθε ομάδα ή σε ένα ανά κάθε δύο ή τρία
σπίτια. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι ήταν, ήθελαν να μάθουν πόσα ήταν να πληρώσουν, μας
ρώτησε τι για τι ήταν περίπου τα βιβλία, και ούτω καθεξής. Πάντα τους άρχιζαν να τα
διαβάζουν ταυτόχρονα. Σύντομα είδαμε σε κάθε γωνία, να συγκεντρώνονται γύρω από έναν
που είχε μόλις ένα βιβλίο, αρκετά πρόθυμα πρόσωπα, ενώ διάβαζε δυνατά αργά και με
θαυμασμό τη παράξενη νέα ιστορία που δεν είχαν ακούσει ποτέ πριν. Μερικοί δεν ήξεραν
το όνομα «Χριστιανισμός», πολύ λιγότερο το νόημά του. Είχαμε σκεφτεί να επιστρέψουμε
με καραβάκι, αλλά περνώντας στο παρελθόν είχαμε παρατηρήσει πολλά σκόρπια
χωριουδάκια ανάμεσα στα δέντρα δίπλα στη λίμνη, για να φτάσουμε σ’ αυτά, στα οποία
πρέπει να περπατήσουμε. Ήταν μόνο δέκα μίλια, μας είπαν, στον Ματσούι, ο ήλιος δεν ήταν
πολύ δυνατός, οπότε περπατήσαμε.
Πώς μας κοίταζαν σε εκείνα τα παράξενα, μικρά, έξω από τον κόσμο μέρη, καθώς ανέβαιναν
από τους ορυζώνες, όπου φύτευαν το ρύζι, για να μας κοιτάξουν και να πάρουν με
ευγνωμοσύνη τα βιβλία μας. Κάποιος που δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα χαρίζαμε
συνέχισε να λέει πόσο μας ευχαρίστησε, αλλά ήταν φτωχός και δεν μπορούσε να αγοράσει:
επιτέλους τα γεγονότα της υπόθεσης του ήρθαν στο νου και στη συνέχεια οι υποκλίσεις του
του έδειχναν την συσσώρευση του αίματος στον εγκέφαλο του. Ήταν επίσης ένας αστείος
παλιός χαρακτήρας, και δούλευε μακριά στο
γλοιώδες βάλτο με τα ρούχα του μαζεμένα σε ένα
μάτσο, και ένα χαμόγελο ευχαρίστησης στο πρόσωπό
του. (Τα σκίτσα μου δεν ισχυρίζονται ότι θα πιάσουν
την έκφραση, θα ήταν κρίμα να γνωρίζω ότι δεν
αφήνετε τίποτε τίποτα στη φαντασία.) Σε μια μικρή
καλύβα από λάσπη και χαρτί μας ρώτησαν αν
ήμασταν άντρες ή γυναίκες, και θαυμάσαμε πολύ
γιατί μπορούσαμε να διαβάσουμε τα ιερογλυφικά
τους αρκετά ώστε να είμαστε σε θέση να διαβάσουμε
από ένα βιβλίο ύμνου, και να τραγουδήσουμε. Ω,
μακάρι να μπορέσω να μιλώ ελεύθερα! Είναι έτσι
Εικόνα 2 δούλευε μακριά στο γλοιώδη βάλ- παντού έτοιμοι να ακούσει· αλλά μπορούσαμε να
το με τα ρούχα του μαζεμένα σε ένα μάτσο,
σπείρουμε μόνο τους μικρούς σπόρους φυλλαδίων
και να προσευχηθούμε για τη βροχή και τον ήλιο.
Έτσι, σπέρνοντας και προσευχόμενοι, προχωρήσαμε. Και ήταν ένας πολύ μακρύς δρόμος τα υπέροχα δέκα μίλια ξετυλιγόντουσαν σαν Σκωτσέζικο "wee bittie" μέχρις ότου τα πόδια
που τσιμπήθηκαν από τα κουνούπια, και τέλος καθίσαμε σε μια μικρή πέτρινη γέφυρα και
σκεφτήκαμε τον Ιησού που «κουράστηκε από την οδοιπορία», και χαρήκαμε που
μπορούσαμε να είμαστε λίγο κουρασμένες. Υπήρχαν κάποια σαμπάν που ήταν ελκυστικά
κοντά, αλλά όλοι ήταν είτε στη γραμμή του ρυζιού ή του μεταξιού, έτσι τραγουδήσαμε
«Δοξάστε τον Σωτήρα, εσείς που Τον γνωρίζετε,» αναζωογονηθήκαμε και συνέχισαμε.
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Στο επόμενο χωριό μας είπαν ότι ο Ματσούγι ήταν ακόμα πέντε μίλια μακριά, στο επόμενα
έξι αλλά για τη χαρά μας πήραμε εκεί κουρούμα, και μπήκαμε μαζί στην ευδαιμονία. Ήταν
ένα υπέροχο βράδυ. Ο δρόμος, μετά τις πολλές καμπύλες της λίμνης, έκανε στροφές μέσα
και έξω ανάμεσα σε βράχους και δάση. Πόσο επίσημα φαινόντουσαν τα υπέροχα πεύκα
στο φως που ελαττώνεται! Μετά μας πέρασε ένας καθυστερημένος πεζός με τον αχυρένιο
μανδύα του αναδιπλωμένο πίσω, και το μεγάλο καπέλο του (το ίδιο καλάθι με τρία πόδια
πουλήθηκε με έξι πένες στην πατρίδα, εδώ κοστίζουν τρία φαρδίνια) και μας χαιρέτισε με
μια μισή κλίση του κεφαλιού του. Και μετά η λάμψη του ηλιοβασιλέματος εξασθένισε, και
εμείς φτάσαμε στα περίχωρα της μικρής πόλης, ενώ η ήσυχη λίμνη τυλιγόταν με στεφάνια
ομίχλης και έλαμπε στο τελευταίο καληνύχτα της. Εδώ ο ψίθυρος του νανουρίσματος της
Φύσης ανταλλάχθηκε με την πιο παράξενη αντίθεση, και η ηλιοφάνεια χάθηκε για άλλη μια
φορά στο σύννεφο, γιατί βυθιστήκαμε κατευθείαν σε ένα πλήθος ανθρώπων που
μετέφεραν φανάρια, περνώντας γρήγορα ο ένας πίσω από τον άλλο. Δεν υπάρχει
ξεκούραση εδώ, μόνο μια ανυπόμονη βιασύνη και ένας συγκρατημένος ενθουσιασμός. Το
πλήθος με τα φανάρια δέχτηκε να μας αφήσει να περάσουμε και σύντομα φτάσαμε στην
καρδιά αυτού που συνέβαινε. Εδώ, ήταν επικεντρωμένη η θλίψη, υπήρχε ένα είδος
φοβισμένης ηρεμίας, αρκετά απερίγραπτη αλλά πολύ αισθητή και ξέραμε ότι κοιτάζαμε
αυτό το πιο περίεργο από όλα τα περίεργα πράγματα, μια ειδωλολατρική κηδεία. Από ένα
σπίτι δίπλα μας ήρθαν οι θρηνωδοί, κουβαλώντας ένα κουτί σκεπασμένο με λευκό, μέσα
στο οποίο βρισκόταν το στρογγυλό βαρέλι που κράτησε όλα αυτά που έμειναν από κάποιον
που πέθανε στο σκοτάδι. Οι Μορφές με καλύμματα πήγαιναν μπροστά, με ψηλά μπαμπού
και λουλούδια, και τα λαμπερά κλειστά φανάρια, με το άρωμα του θυμιάματος που γέμιζε
την ατμόσφαιρα, σιωπηλά όλοι προχώρησαν και μετά φύγανε. Χωρίς κλάμα, ούτε θρήνο,
γιατί αυτό θα έκανε το πνεύμα του νεκρού να θλίβεται, και θα το εμπόδιζε στο ταξίδι του
μέσα από το μεγάλο άγνωστο. Μπορείτε να το δείτε; Αναρωτιέμαι. Μακάρι να μπορούσατε
επίσης να το νιώθατε!
Ένα βράδυ περάσαμε μια γαμήλια πομπή. Η νύφη ήταν ντυμένη στα λευκά για να δείξει ότι
είχε πεθάνει ως προς το παλιό της σπίτι και δεν θα φύγει ποτέ από το σπίτι του συζύγου της
έως ότου την βγάλουν έξω- νεκρή. Αφού άφησε το σπίτι του πατέρα, άναψαν μια φωτιά και
προσφέρθηκε θυμίαμα, σαν να είχαν βγάλει έξω ένα νεκρό σώμα. Το λευκό, ξέρετε, είναι το
χρώμα του πένθους εδώ — κάνουμε τα περισσότερα πράγματα ανάποδα, είμαστε στη χώρα
του ανάποδου (Topsy Turvydom από Topsy Turvy=ανάποδα).
Θα προσευχηθείτε για εκείνα τα χωριά όπου σπείραμε τους μικρούς σπόρους ζωής; Το
έδαφος είναι σκληρό και στεγνό ακόμα. «Δίνεις στ’ αυλάκια της να πιούν, το σβωλιασμένο
της το χώμα ισιώνεις την απαλαίνεις με την ήρεμη βροχή» 1 Συ θα το κάνεις απαλό με
βροχές. Ας τον εμπιστευτούμε για να ευλογήσει την άνοιξη του, έτσι ώστε μια μέρα ακόμη
και αυτές οι κοιλάδες θα είναι καλυμμένες με σιτάρι, και θα ψάλλουν για αυτές οι άγγελοι
λέγοντας «τραγούδια και κραυγές χαράς ηχούν.»2
8. - Στοιχείο αριθ. I είναι εκπληκτικός χαρακτήρας. Αναφέρομαι ότι πέθανα, θάφτηκα, με
ξέθαψαν και ότι ξαναγεννήθηκα στην Αγγλία. Χθες αυτή η πληροφορία έφτασε σε μένα,
άλλοι ως συνήθως γνωρίζουν περισσότερα από ότι κάποιος ξέρει για τον εαυτό του. Συνέβη
σε αυτό το σοφό. Ένας από τους δικούς μας εργάτες του ευαγγελίου που επιδίωκαν να
επισκεφθεί το χωριό όπου ήμασταν πριν από ένα δεκαπενθήμερο, του δόθηκε με ένα
σημείωμα για τους ανθρώπους του ξενοδοχείου από εμένα και το βρήκε εκπληκτικό - γιατί
1
2
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ήμουν νεκρή, είχα αποφασίσει «να καταδεχτώ να σταματήσω να γίνομαι»", και του είπαν
όλα για αυτό. Μετά από κάποια δυσκολία, και τη μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα ως προς
την τότε ύπαρξή μου που τώρα πίστεψαν, ενώ αυτοί είχαν θρηνήσει για την τόσο πρώιμη
μου αναχώρηση, τώρα χάρηκαν, και έγραψαν ένα συγχαρητήριο μήνυμα μήκους μιας
γιάρδας, το οποίο μου δόθηκε δεόντως. ΕΝΑ σημείωμα συλλυπητηρίων θα ήταν πολύ
περισσότερο κατάλληλο, όπως θα έπρεπε να είχα σκεφτεί. Αυτή η μικρή ιστορία αξίζει να
ειπωθεί, γιατί δείχνει πώς οι φήμες κυκλοφορούν και οι ιστορίες μεγαλώνουν· και πόσο
προσεκτικοί πρέπει να είμαστε να μη θέσουμε σε κίνηση πέτρες που θα κυλήσουν και που
θα μπορούσαν να κάνουν οποιαδήποτε πιθανή ζημιά. Η προέλευση αυτής της φήμης ήταν
αρκετά απλή, αλλά θα χρειάζεται περισσότερος χρόνο για να την πει κανείς και δεν αξίζει
τον κόπο.
Κάπως πρόσφατα έχω ενδιαφερθεί για θέματα τάφων, και ανακάλυψα μια αρκετά
περίεργη μούμια σε σχήμα παλιάς συνήθειας. Μόνο που με το γράψιμο, το πράγμα χάνει·
θα πρέπει να το ακούσεις όπως εγώ, ίσως κάτω από λίγο καταναγκασμό, με γραφικά
σπασμένα αγγλικά, ενώ το αεράκι φυσά απαλά στο μπαμπού και πέταλα καμέλιας έπεσαν
σαν ρόδινες νιφάδες χιονιού γύρω. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, ο ιερέας του δίνει ένα
νέο όνομα, με το οποίο θα είναι γνωστός στον κόσμο των πνευμάτων, και με το οποίο θα
του απευθύνονται στην προσευχή, από τους συγγενείς του. Αυτό το όνομα είναι ποιητικό
και πολύ τιμητικό, χαράζεται την επιτύμβια πλάκα, και είναι γραμμένο στον προγονικό
δισκίο, το οποίο δισκίο, ιερό για τη μνήμη του, τοποθετείται στο βωμό του νοικοκυριού ή
στο ράφι με τα είδωλα. Πριν από αυτό, παρουσιάζονται λουλούδια, καρποί, θυμίαμα και
ρύζι, και όταν πιστεύουν ότι ο αποθανών είχε απορροφήσει την ουσία, την διαλύουν την
ίδια την ουσία· ο παραλογισμός αυτής της ενέργειας δεν τους χτυπά στο ελάχιστο.
Στο φέρετρο τοποθετούνται διάφορα πράγματα. Μερικές φορές μια επιχρυσωμένη μπάλα
για να δηλώσει χώρο· χρήματα για να πληρώσει τη γριά που τον μεταφέρει πέρα από τον
ποταμό Sandzu, που είναι η βουδιστική Στύγα, που χωρίζει την κόλαση από τον παράδεισο,
χάντρες, (που αρέσουν στους Ρωμαιοκαθολικούς) με τις οποίες είχε "πει" προσευχή του
στη ζωή· και ένα ραβδί για να τον βοηθήσει στο μακρύ ταξίδι του.
Τι του συμβαίνει στη συνέχεια, δεν ξέρω. φαίνεται ένα ομιχλώδες θέμα συνολικά, γεμάτο
αντιφάσεις και θλίψεις που είναι απερίγραπτες· γιατί η βουδιστική κόλαση είναι ένα
φοβερό μέρος, και εκεί σύμφωνα με τη θεολογία τουλάχιστον, πρέπει σίγουρα να πάει η
πλειοψηφία. Αλλά τα Γιαπωνέζικα μυαλά δεν παραμένουν σ’ αυτό, - γι' αυτούς το φρικτό
έχει λίγη έλξη. Προτιμούν να το ξεχάσουν. Μετά την κηδεία, τα πράγματα συνεχίζονται ως
συνήθως μέχρι τη μεγάλη ετήσια γιορτή για τις ψυχές των προγόνων. Για μια εβδομάδα τα
πνεύματα φιλοξενούνται και τα περιποιούνται, κάνουν επισκέψεις στους τάφους, που
τακτοποιούνται. Είναι μια στιγμή που κάνεις και δέχεσαι επισκέψεις. Πηγαίνω στον τάφο
του φίλου σου, προσεύχομαι στα πνεύματα μέσα σε αυτό, και αφήνω το όνομα μου σε μια
βέργα μπαμπού για θυμίαμα, που είναι κολλημένη στο έδαφος. Εσύ ανταποδίδεις την
επίσκεψη, κάνοντας το ίδιο.
Όταν έχει περάσει η εβδομάδα, οι πεθαμένοι καλούνται να αποσυρθούν. Μικρές
καλαμένιες ή ξύλινες βάρκες κατασκευάζονται και εκτοξεύονται στο πλησιέστερο νερό, οι
συγκεντρωμένοι συγγενείς μαζεύονται στην ακτή και τους αποχαιρετούν. Αυτό γίνεται μόνο
το βράδυ και ο ιερέας καίει τον πυρσό του καθαρισμού μέσα σε ασθενικό φως, καθώς ο
στόλος των πνευμάτων αποπλέει για να πάει μακριά στη γη της σκιάς.
Υπάρχει κάτι αξιολύπητο για όλα αυτά. Σε αντίθεση με τη σίγουρη και ασφαλή ελπίδα!
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Eίναι Κυριακή, μεσάνυχτα. Το σπίτι είναι ήσυχο, αλλά μέσα από το ύπαιθρο
παράθυρο του δωματίου μου, ακούγεται ένας ήχος που μαθαίνω να γνωρίζω καλά. Γιατί
απέναντι είναι ένας ναός, κάποιος προσεύχεται εκεί τώρα, και ηχητικά κύματα γλυκιάς
μουσικής γκονγκ έρχονται απαλά γύρω μου και αποπνέουν λυπημένες σκέψεις. Εσύ
βρίσκεσαι στο έργο της Κυριακής το απόγευμα που βρίσκεται στην πορεία του· σε όλη τη γη
μαζεύονται τα παιδιά· οι ύμνοι τους υψώνονται τώρα· παρηγορείται κάποιος που
σκέφτεται ότι κάπου κάποιος Τον δοξάζει.
Και τώρα το γκονγκ έχει σταματήσει, και αρχίζει η αξιοθρήνητη προσευχή, η κάθε λέξη της
ακούγεται, και κάποιος ακούει σχεδόν ανάσα στη σιωπή που ακολουθεί, για κάτι, κανείς
δεν ξέρει τι. Αλλά οι παλιές λέξεις επιστρέφουν με δέκα φορές βαθύτερη σημασία, «Αλλά
καμιά φωνή ή απάντηση, δεν ερχόταν ούτε κάποιο σημάδι, ότι είχαν εισακουστεί.» Μόνο
μια σκοτεινή καρδιά ανθρωπότητας, προσεύχεται στο σκοτάδι· αλλά τι πρέπει να το «μόνο»
να σημαίνει για τον Χριστό που πέθανε γι 'αυτόν; Και τι πρέπει να σημαίνει για εμάς; Ω! αν
μπορούσαμε μόνο μία φορά το μόνο που να γνωρίζαμε για μια ώρα, να ήταν το τι σήμαινε ο
Γολγοθάς για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, θα μπορούσαν τότε να φωτιστούν τις
καρδιές μας, και να σφραγιζόταν με πύρινη σφραγίδα βαθιά μέσα τους, οι σκέψεις μας
πάνω σε αυτό το «μόνο» της ειδωλολατρίας θα μεταγγιζόταν με τη φωτιά ενός Θεού της
Αγάπης, οι ζωές μας στο εξής θα μεταμορφώνονταν. Και οι ειδωλολάτρες θα το γνώριζαν.
Καθώς κάποιος είναι ξαπλωμένος και σκέφτεται τον μεγάλο κόσμο που βρίσκεται στην
κακία, γυρίζει μακριά από το φως της αγάπης, τυλιγμένος στη σκιά του θανάτου, ένα
σύννεφο φαίνεται να κλείνει πάνω από το πνεύμα κάποιου, πιέζοντας πολύ, βαριά. Τότε
έρχεται μια φωτεινή δέσμη σκέψης που διαπερνά τις ομίχλες της γης και κοιτάζει προς τα
πάνω και βλέπει την πρώτη αχνή λάμψη της ανατολής να σπάει πάνω από τον ουρανό, και
σκέφτεται μια άλλη αφύπνιση, ίσως που είναι κοντά και την καλωσορίζει:
«Στην ηρεμία πριν από το ξημέρωμα,
Μεταξύ νύχτας και πρωινού,
Ίσως, έρθω!»
«Ιδού έρχομαι ταχέως! Ακόμα κι έτσι, έλα· Κύριε Ιησού.»
Διάβαζα Περιοχές πέρα (Regions beyond)3. Μια σκέψη σε αυτόν τον αριθμό Μαΐου θέλω
να σας καλέσω όλους να σκεφτείτε «Το ‘Ora pro nobis (προσεύχεστε για μας)’» είναι η
λαχτάρα της κραυγής αδελφοί και αδελφές από όλη τη θάλασσα. "Είναι πράγματι. Οι
προσευχές σας είναι σχεδόν τα πάντα για εμάς. Συχνά τα μηνύματα καθυστερούν και
μπορεί να είμαστε εβδομάδες χωρίς γράμματα, όπως σε πολλές άλλες χώρες είναι μήνες·
αλλά οι προσευχές έρχονται δια μέσου του ουρανού, και ο Θεός προωθεί τις απαντήσεις σε
εμάς. Γνωρίζουμε πότε μας φτάνουν και κοιτάζουμε προς τα πάνω και Του ζητάμε να σας
πει ευχαριστώ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω ζωντανή αυτήν την πραγματικότητα αυτού
για εσάς. Ένα μικρό σκίτσο σε περίγραμμα μπορεί να σας δώσει μια ματιά σε πράγματα
όπως είναι πραγματικά ώρες ώρες.

3
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Σε μια μακρινή γη, μια αδερφή σας ξυπνά ένα πρωί νιώθοντας βαρεμάρα. Ίσως ήταν σε μια
συνάντηση αργά το προηγούμενο βράδυ, και είναι κουρασμένη, και ο διάβολος έχει έναν
μάλλον κακό τρόπο να πειράζει τους κουρασμένους ανθρώπους. Ίσως έχει αποθαρρυνθεί
λόγω του τρόπου που εξελίσσονται τα πραγματα· ίσως νιώθει πολλή νοσταλγία για το σπίτι.
Ξαφνικά έχει τη λάμψη μιας σημείωσης γλυκιάς αγάπης από τον Κύριο, που ξέρει την πλάση
μας - ένα απόσπασμα ψαλμού ή ύμνου, μια υπόσχεση πολύ γνωστή, που τώρα πρόκειται να
εκπληρωθεί. Η αισθητή παρουσία του, μια εγγύτητα που ποτέ δεν είναι γνωστή σε λιγότερο
μοναχικές μέρες, την καταπραΰνει και τη συγκλονίζει, και έρχεται η συνειδητοποίηση της,
«Κάποιος προσεύχεται για μένα .» Και ξεσπά σε «Δόξα! Δοξάζουμε τον Ιησού τον
ευλογημένο Λυτρωτή!» «Δόξα, δόξα, αλληλούια! Δόξα, δόξα στον Αμνό!» Το ποτήρι και πάλι
υπερχειλίζει, ο ίδιος το ξεχειλίζει. Όλη την ημέρα, αυτή η αγαπητή προσευχή από την
πατρίδα είναι μαζί της και το ξέρει.
Ή ίσως προσπαθεί να δώσει το μήνυμα. Σε πολύ ορατή αδυναμία, με πολύ φόβο και τρόμο,
γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι κάποιος που θα το ακούσει για πρώτη και τελευταία φορά,
και δύσκολα γνωρίζοντας τι να πει, δύσκολα θα τολμούσε να πει οτιδήποτε επειδή φοβάται
να το πει λάθος. Στη συνέχεια έρχεται δύναμη. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τα λόγια
βγαίνουν άφοβα και είναι σαφώς σαν να του της τα έχει πει μια φωνή, ξέρει ότι είναι
απάντηση σε μια προσευχή από την πατρίδα που γίνεται εκείνη τη στιγμή.
Για άλλη μια φορά, και αν αμφιβάλλετε για την αλήθεια αυτής της τελευταίας εικόνας,
ρωτήστε κάποιους από αυτούς που βγήκαν στο εξωτερικό, αν δεν είναι έτσι. Έρχονται
πειρασμοί και δοκιμές. Ύπουλα μικρά πράγματα, ελάχιστα αναγνωρίσιμα πρώτα, πράγματι
«λεπτές πονηριές». Το κλίμα προσπαθεί. Της λείπουν οι φίλοι από την πατρίδα και οι
τρόποι που τότε γνώριζε. Τα μικροπράγματα έχουν τη δύναμη να τσακίζουν και να ερεθίζου.
Ίσως η προσπάθεια για να μελετήσει ή η υπηρεσία πιέζουν μέσα της και εμποδίζουν την
ησυχία με Αυτόν που λέει, «Ηρεμήστε κι μάθετε».4 Είναι τρομερά δυνατό να χάσει την
επαφή. Το νιώθει και συρρικνώνεται με ντροπή και πόνο από την ίδια τη σκέψη, «Ω, γιατί
θα πρέπει να είμαι έτσι εγώ;» Τότε μαθαίνει την αξία των προσευχών στην πατρίδα, όπως
ποτέ άλλοτε, και γνωρίζει με μια αρκετά περίεργη σιγουριά ότι ακόμη και τώρα, μέσα
στην ανάγκη της, ένας από τους υπενθυμιστές του Κυρίου, Του την θυμίζει αυτήν, γνωρίζει
επίσης ότι Αυτός Ο ίδιος προσευχήθηκε για να μην αποτύχει η πίστη της και τέτοια
διαβεβαίωση έρχεται, και της δίνει τόση ξεκούραση!
Αγαπητοί φίλοι, ας μην μας στέλνετε τόσα πολλά τηλεγραφήματα προσευχής·
προσευχηθείτε κάθε φορά που μας σκέφτεστε, μετατρέποντας τη σκέψη σε προσευχή και
να ξέρετε ότι ποτέ δεν χάνεται η προσευχής. Ούτε ότι η απάντηση θα έρθει πολύ αργά.»
Το καλοκαίρι είναι κοντά μας, και ντυμένοι με τις πιο δροσερές ενδυμασίες νιώθουμε
παρόλα αυτά τη ζέση. Οι ντόπιοι αποσύρονται στο τίποτα ή στην πλησιέστερη δυνατή
προσέγγιση σε αυτό· και τα παιδιά είναι ντυμένα με λίγα, εκτός από το κωμικό. Αυτό, ας
είναι γνωστό, συμβαίνει κυρίως όταν ο αστυνομικός δεν είναι στο δρόμο. Όταν αυτός ο
σφιγμένος με λευκά παντελόνια κάλτσες και γάντια, σε όλα πλήρης, εμφανίζεται στη σκηνή,
υπάρχει μια άμεση φασαρία να εξαφανιστούν οι ξέντυτοι. Η ευγένεια τους είναι κάτι
υπέροχο. Τις προάλλες ένας κούλης έκανε ένα δροσερό πότισμα στον δρόμο, καθώς
περάσαμε, και ζήτησε συγνώμη για τα λιγοστά ρούχα της τουαλέτας του, και προσπάθησε
να μπει σε κάτι, για το δικό μας μοναδικό όφελος.

4
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Παντού οι άνθρωποι είναι τόσο προσιτοί. Μερικές φορές ανεβαίνουμε στη λίμνη στα χωριά
που δεν τα έχουμε πλησιάσει ακόμη ανάμεσα στους λόφους. Θα περάσετε ένα βράδυ μαζί
μας ;
Έχουμε μείνει στο γραφικό μικρό ξενοδοχείο, με τις βαθιές, προεξέχουσες μαρκίζες, και
έχουμε δείπνο σε στιλ πικ-νικ, καθόμαστε πάνω στα χαλιά, και, προς ευχαρίστηση όλων των
θεατών, κρατώντας με γενναιότητα τα ξυλάκια μας τσοπ στικ , Έχουμε φέρει
κονσερβοποιημένο κρέας, ψωμί και συμπυκνωμένο γάλα, ως συμπλήρωμα των
αμφισβητούμενων λιχουδιών που παρέχονται – έτσι όπως τα παλιά αυγά ψιλοκομμένα σε
έναν ζαχαρούχο χυμό, «κοτόπουλο», συνήθως «πουλερικά με μεγάλη εμπειρία,»
αντιμετωπίζονται επίσης, δερμάτινα κομματάκια· με άγνωστη προέλευση, που επιπλέουν
σε κάποιο φρικτό υγρό, μπαμπού σε φέτες, ρίζες κρίνου, οσμή ραπανάκι, ψάρια, βραστά ή
αλλιώς, θαλάσσια χόρτα, θαλασσινά, θαλασσινές γυμνοσάλιαγκες, συν τουρσί, και ρύζι.
Αλλά το δείπνο έχει τελειώσει, και εμείς, έχοντας πάρει με προσοχή τα καλά πράγματα
αυτής της ζωής, βγήκαμε μαζί στους σκοτεινούς δρόμους. Ένα μικρό αγόρι τρέχει δίπλα μας
κουνώντας ένα ροζ χάρτινο φανάρι. Σύντομα χωρίζουμε, η κάθε μία παίρνει από τη μία
πλευρά, σπέρνοντας τους σπόρους των φυλλαδίων, τα ευαγγέλια, απλά "βιβλία
διδασκαλίας" κείμενα και ύμνους, εδώ και εκεί όπου φαίνεται Αυτός να μας οδηγεί. Παντού
μας δέχονται με υποκλίσεις και χαμόγελα, και σχεδόν πάντα είναι ταυτόχρονα διαβάζουν
δυνατά σε έναν κύκλο ακρόασης. Αλλά πόσο μπορούν καταλαβαίνουν; Ο Θεός ξέρει, και
Αυτός ο Παντογνώστης θα είναι δικός τους Κριτής. Σ’ Αυτόν αφήνουμε το σπόρο, το Δικό
Του Σπόρ, νιώθοντας ότι Αυτός δίνει αύξηση.
Σε ένα από τα σπίτια λένε ότι έχει γίνει κήρυγμα μια φορά εδώ, θα υπάρξει κάποιο
απόψεις; Δυστυχώς πρέπει να απαντήσουμε, δεν έχουμε διερμηνέα και δεν μπορούμε να
μιλήσουμε πολύ. Σύντομα όλα τα βιβλία που μπορούμε να διαθέσουμε έχουν δοθεί και
ακολουθείται γρήγορα από το συγκεντρωμένο πλήθος της Ανατολής, που ικετεύουν για
περισσότερα, επιστρέφουμε στο μικρό ξενοδοχείο. Αλλά δεν θα μας αφήσουν ακόμα.
Καθισμένοι λοιπόν στην ψάθα δίπλα στα ανοιχτά παράθυρα, ενώ συσπειρώνονται γύρω
μας, τους τραγουδούμε ξανά και ξανά σε Ιαπωνική μετάφραση τον παιδικό ύμνο, «Ο
Χριστός με αγαπά, αυτό εγώ το ξέρω» μέχρι να πιάσουν τη μελωδία, και ντροπαλά
προσπαθούν να το τραγουδήσουν επίσης.
Στη συνέχεια, το "Θεός είναι Αγάπη", κεντημένο στο φόρεμά μου, σχηματίζει το κείμενο για
λίγα σπασμένα λόγια. Τραγουδούμε ξανά και λέμε «Καληνύχτα»· αλλά αυτοί καθυστερούν
ακόμα, περιμένοντας με περίεργη μη-δυτική υπομονή που ποτέ δε φαίνεται να κοράζεται.
Μήπως όμως αυτά τα έθνη περίμεναν τόσο καιρό, όμως τόσο τυφλά, για τον Λόγο από τον
Αιώνιο, που κάνει τον χρόνο να γίνεται όλο και πιο πολύτιμος, και ότι έχουν χάσει το
μέτρημα των ωρών, και το θεωρούν ως λεπτά ;
Επιτέλους τους αφήνουμε, γιατί είμαστε πολύ νυσταγμένες· σε αντίθεση με το ρυάκι του
παιδικού τραγουδιού, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για πάντα. Στον επάνω όροφο τα
παχιά μπλε παπλώματα μας, σύντομα απλώνονται στο πάτωμα, η μεγάλη πράσινη
κουνουπιέρα κρέμεται σαν σκηνή και προσπαθούμε να κοιμηθούμε. Μάταιη προσπάθεια!
Στην άλλη πλευρά του συρόμενου χάρτινου τοίχου ένα πάρτι με σακέ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέχρι πολύ μετά τα μεσάνυχτα συνεχίζεται. Τότε η ειρήνη εξωτερικά αποκαθίσταται. Αλλά
εδώ τραβώ την κουρτίνα, μόνο προσθέτοντας, εξηγώντας, ότι το γεγονός ότι ήμασταν ξένοι,
και οι πρώτοι ξένοι που είχαν κοιμηθεί ποτέ εκεί, ήταν κάτι που γρήγορα ανακαλύφθηκε
από επισκέπτες άλλους από τον άνθρωπο. Νωρίς το επόμενο πρωί εμείς αποχωρήσαμε με
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λύπη από την ευγενική μας οικοδέσποινα και ξεκινούσαμε για άλλη μια φορά με κουρούμα
διασπείρουμε το σπόρο.
Εκείνο το πρωί δεν θα ξεχάσω ποτέ – τη θλίψη με την οποία έφυγα από αυτούς τους
ανθρώπους. Τα πολλά χωριουδάκια που είναι διάσπαρτα στο υπέροχο τοπίο παντού, όπου
μέχρι στιγμής κανείς δεν είχε πάει ποτέ με το μήνυμα που δόθηκε εδώ και πολύ καιρό, τα
επίσημα μεγαλοπρεπή άλση της Κρυπτομέριας και του πεύκου που φυλάσσουν πολλά ιερά,
του Βούδα στην άκρη του δρόμου, ο παγανισμός που είναι ορατός , ακουστός, αισθητός
παντού, η απόλυτη απελπισία των πάντων! Ω, τα δάκρυα μου ξεχύνονται καθώς τα
σκέφτηκα όλα αυτά! Ποια ήταν η χρησιμότητα της δωρεάς λίγων βιβλίων εδώ και εκεί; Τι
ήταν μεταξύ τόσων πολλών; Οι φτωχοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν, και εμείς
δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε. Το Malsuye ήταν ακόμη μακριά, για έναν που ήθελε να
έρθει και να μάθει περισσότερα: έχει οποιαδήποτε αξία να προσπαθούμε να κάνουμε
τίποτα; Στη συνέχεια με μια φρεσκάδα απερίγραπτη, με δύναμη ακαταμάχητη, ήρθε ο
Λόγος του Κυρίου, «Αυτός που κλαίει στον πηγαιμό, το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζωντας θα
κουβαλάει χαρούμενος δεμάτια φορτωμένος.»5 Μπροστά στο απίθανο, αδύνατο, η
υπόσχεση του ξεχώρισε, έλαμψε. Πρέπει να είναι αλήθεια. Θα είναι αλήθεια, ναι, είναι
αλήθεια. Από αυτά τα πολλά χωριά που έχουν βυθιστεί τώρα στην ειδωλολατρία θα πρέπει
να υπάρξουν δεμάτια σταα πόδια Του στο ένδοξο Οίκο των συγκομιδών.
Ω! να έρθουν μερικοί πιο ικανοί σποριάδες στα άσπαρτα χωράφια. Εδώ υπάρχει χώρος για
όλα τα είδη και τις συνθήκες. Γιατί δεν έρχονται μερικοί από τους ηγέτες; Σίγουρα η Αγγλία
θα μπορούσε να διαθέσει μερικούς. Έχει τόσους πολλους. Γιατί δεν δίνει περισσότερα από
τα καλύτερα της; Υπάρχει δουλειά που μπορεί να γίνει με διερμηνείς. Απαιτούνται
καλλιεργημένα μυαλά, γιατί οι τους Ιάπωνες μπορούν να σκεφτούν. Οι απλοί εργαζόμενοι
ζητούνται επίσης κατά χιλιάδες. Στο μεγάλο παγκόσμιο πεδίο η κραυγή αυξάνεται και
αυξάνεται σε ένταση μέρα με την ημέρα.
«Ω, έρχεται με μια χορωδία θλιβερού θρήνου
έρχεται με μια έκκληση που να είναι δυνατή και ισχυρή
για τη χάρη του Χριστού για μένα,
για τη χάρη του Χριστού για σένα,
Ω ποια, ω ποια, θα είναι η απάντηση;»
Και όμως κάποιος να μη τολμήσει να γράψει «Έλα» χωρίς να προσθέσει, «Μην
απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση
της υποσχέσεως (ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλ ὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ
πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου) Θα λάβετε δύναμη μετά από αυτό το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω
σας,
και θα είστε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια και
ως τα πέρατα της γης. (ἀλλ ὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφʼ
ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ ⸀μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.)
Υπάρχουν πολλά που θα ήθελα να πω στους αγαπημένους Βοηθούς μας που «κρατάμ τα
σχοινιά» για εμάς - πώς οι κοιλάδες τρέχουν ανάμεσα στα βουνά, με χωριά που βρίσκονται
φωλιασμένα κάτω από καταπράσινα δάση, όπου είχαμε τη χαρά να φωνάξουμε το Λόγο της
Ζωής· και πώς άκουγαν οι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, επίσης, μαζεύονται σε
5
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μικρές συναθροίσεις από σαράντα ή πενήντα έως διακόσιοι ή τριακόσιοι. Μην κάνετε λάθος
να μπερδεύετε την ακοή με την πίστη, αλλά προσευχηθείτε ότι η μία σύντομα θα
ακολουθήσει την άλλη.
Ένας θρίαμβος του Ευαγγελίου, και κλείνω. Ρώτησα έναν «Πώς έγινες Χριστιανός;», που
ήταν όπως ο Στέφανος, «γεμάτος πίστη και Άγιο Πνεύμα.»6 Και μου είπε πώς, όταν άκουσε
για πρώτη φορά το μήνυμα, ήταν πικρός στην αντίθεση του προς το ευαγγέλιο, και γελούσε
κοροϊδευτικά. Ήταν μαθητής τότε στο σχολείο, και δύο ή τρεις συμμαθητές του ήταν
Χριστιανοί. Προσευχήθηκαν για αυτόν, και του ζήτησαν να προσευχηθεί για τον εαυτό του·
και προσευχήθηκε, «Θεέ μου, Κράτησέ με να μην πεινάω χωρίς φαγητό και να με κάνεις να
περάσω τις εξετάσεις, χωρίς μελέτη.» "Έτσι, γυρίζοντάς τους την πλάτη περιφρονητικά,
πήρε το δικό του δρόμο. Αλλά αυτοί συνέχισαν να προσεύχονται πιστά και ζούσαν τον
Χριστό. Αυτό τον κέρδισε. Θα μπορούσε να αντισταθεί στα λόγια, αλλά όχι στις ζωές.
Παραδόθηκε, ήρθε στο Σωτήρα, και καθοδηγήθηκε με αγάπη, από τον ιεραποστολικό
δάσκαλό του· και τώρα, έχοντας αφήσει στην άκρη όλα όσα κάνουν τη ζωή πολύτιμη για
έναν νεαρό Ιάπωνα με θέση, έχει ενωθεί με τους οπαδούς του σταυρωμένου Σωτήρα - ναι,
μάλλον, έχει εγγραφεί στον στρατό του Βασιλιά των βασιλιάδων.
Ένας από τους μαθητές του Χριστού μπορεί να διαβάσει αυτήν την ιστορία. Δεν μπορείτε να
έρθετε στην πρώτη γραμμή ακόμα. Σημαίνει να κουβαλάς τη σημαία στην πατρίδα, και
τελικά, αν και μιλάμε για «τον αγρό» σαν να σήμαινε μόνο ξένα εδάφη, Αυτός λέει, «Ο
αγρός είναι ο κόσμος», - Η Αγγλία όσο και η Ιαπωνία. Θα το κάνετε τώρα να ζητήσετε από
τον αρχηγό σας να σας βοηθήσει να είστε τόσο αληθινοί σε αυτόν, που το αγόρι στη
γειτονιά σας που δεν νοιάζεται για Εκείνον να μπορέσει να κερδιστεί για Εκείνον δια μέσω
σου; Ζητήστε Του να σου πει για ποιον ειδικά να διαλέξετε και προσευχηθείτε και ζήστε γι
'αυτόν μέχρι να έχεις την υπέροχη χαρά να τον οδηγήσεις κατευθείαν στον Ιησού, μην τον
παρατάς μέχρι να είναι ασφαλής μέσα Βασίλειο.
Και τώρα για άλλη μια φορά, ως αποχαιρετιστήρια λέξη, Προσευχήσου για μας ("Ora pro
nobis.") Ρωτήστε μας αυτό · - «Για να μας δώσει σύμφωνα με τον πλούτο της δόξας Του, να
ενισχυθεί με δύναμη από το Πνεύμα Του στον εσωτερικό άνθρωπο. ότι ο Χριστός μπορεί να
κατοικήσει στις καρδιές μας με πίστη, ότι εμείς, ριζωμένοι και γειωμένοι στην αγάπη,
μπορεί να καταλάβει με όλους τους αγίους τι είναι το πλάτος, και μήκος, και βάθος και
ύψος. και να γνωρίζει την αγάπη του Χριστού που περνά τη γνώση, ώστε να μπορούμε να
γεμίζουμε με όλη την πληρότητα του

6

Πράξεις 6:8

46

Ιαπωνία: Κεφάλαιο VI διασχίζοντας την Ιαπωνία με Κουρούμα
«Η υπερηφάνεια του ύψους, το καθαρό στερέωμα, η ομορφιά του Ουρανού με το
ένδοξο του θέαμα . . . μεγάλος ο Κύριος που τον έκανε.»— Τα Απόκρυφα. '
«Όλα στη γη είναι μια σπασμένη ομορφιά.»—Dr. BONAR.
Οι άλλοι έχουν πάει στο όρος Heizan, κοντά στο Κιότο. Η Τ. Σαν και εγώ περιμένουμε λίγες
μέρες περισσότερο, γιατί ανησυχούμε για τον παλιά μας φίλο. Ένας χαμηλός πυρετός έχει
αρχίσει, οι συγγενείς του πιέζουν για τη χρήση γοητειών κ.λπ. είναι πολύ αδύναμος για να
αντισταθεί, και προσκολλάται σε μας. Επίσης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε μέχρι να
αισθανθούμε ότι καταλαβαίνει για τη σωτηρία, και δεν το έχει ακόμη. Οι αυτόχθονες
Χριστιανοί βοηθούν μαζί από προσευχή, μερικοί ελπίζουμε να τον επισκεφθούν, όταν
πρέπει να φύγουμε.
Σήμερα είχαμε μια συζήτηση για την προσευχή. Οι ερωτήσεις του ήταν ευφυείς, τον
εντυπωσίασε το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι πάντα έτοιμος να ακούσει και δεν χρειάζεται
χειροκρότημα, ούτε γκονγκ, ούτε προσφορά. Διαβάζει την Καινή Διαθήκη τώρα. Είθε η
είσοδος του Λόγου Του να δώσει φως!
23 Ιουλίου, Κυριακή Κέσγουικ! —Πώς είμαι μαζί σου με πνεύμα, και ψάρια (όχι
μελαγχολικά, ελεημένα), ένα πλάσμα με μάτια, σε ένα μπολ σούπας, και 1 τραγουδάω
ακόμα και τώρα, όπως θα το κάνω επόμενο Σάββατο, "Άναψε την αφοσίωση της καρδιάς μας με την αγάπη του αγαπημένου σου ονόματος, Μέχρις ότου κάθε γη και
ωκεανός, τα χείλη και οι ζωές διακηρύξουν το Σταυρός Σου! Στερεώστε τα μάτια μας στην επιστροφή Σου,
Αγρυπνώντας μέχρι να έρθει,
Έχουμε δέση τη μέση μας. Λάμπες καίγονται λαμπρά. Τότε, Κύριε, πάρε, τους υπηρέτες σου στο σπίτι. "

Φεύγαμε από το Ματσούγιε την Πέμπτη. Οι Χριστιανοί συγκεντρώθηκαν και μας
υποκλίθηκαν, και ξεκινήσαμε με χαρά, εμπιστευόμενοι ότι ο σκοπός μας στην αναμονή
ολοκληρώθηκε, ο παλιός μας φίλος καταλαβαίνει και πιστεύουμε ότι πιστεύει. Είναι τόσο
πολύ ξεκούραστο να τον αφήσουμε με τον Θεό. Κάποιος πρέπει να μάθει το μάθημα της
εμπιστοσύνης στη δύναμή Του για να κρατήσει αυτό που έχουμε αφιερώσει Σ’Αυτον εκείνη
την ημέρα, ανεξάρτητα από τη δύναμή μας να κάνουμε οτιδήποτε για να το φυλάξουμε.
Συχνά η λέξη είναι «αφήστε τα χέρια σας μακριά» και μην κάνετε τίποτα, κυριολεκτικά
τίποτα, αλλά προσευχηθείτε και εμπιστευτείτε.
Και τώρα εδώ διασχίζουμε την Ιαπωνία με κουρούμα. Το πρώτο στάδιο ήταν
κουραστικό, το πρώτο βράδυ ανήσυχο. Η ζέστη και τα «πράγματα» συνδυάστηκαν για να
μας κρατήσουν ξύπνιους μέχρι να φτάσει σχεδόν στην άνοδο, και στη συνέχεια ένα
«Αξιότιμο πρωινό είναι!» μας διαβεβαίωσε ότι είχαν έρθει τρεις η ώρα, που ήταν η ώρα που
είχε καθοριστεί για την αρχή μας. Οι άντρες μας δεν πρέπει να συνεχίζουν να περιμένουν,
(δεν είναι εύκολο να τρέξουμε στη ζέστη της ημέρας), οπότε δυσκολευτήκαμε, πρωινό με
κρύο ρύζι και αυγά που ίσως ήταν λίγο απίθανο να ήταν φρέσκα και φύγαμε.
Ο δρόμος μας βρίσκεται ανάμεσα στους λόφους· το βράδυ μας βρήκε σε μια στενή
κοιλάδα που περνούσε από ένα ποτάμι και έκλεισε μέσα σε δασώδη ύψη. Κάποιες στιγμές
όπου μια απότομη στροφή έκρυβε το φεγγάρι από εμάς, και φαινόμασταν να μας
καταπιέζει το σκοτάδι, αλλά πάντα ανοιγόταν με κάποιο τρόπο, από τον οποίο έμαθα
πολλά.
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Υπήρχαν απότομες στροφες που κάμπτονταν γύρω από βραχώδεις τοίχους και πέτρες
μπλοκάρουν το μονοπάτι. Όταν βρισκόμασταν στο βάθος μιας χαράδρας, μας συνάντησε
μια ομάδα από κούληδες που κουβαλούσαν φορτία πάνω σε μπαμπού, και ταλαντευόμενα
φανάρια από χαρτί. Πλησιάσαμε κοντά στο πλάι τους· και πέρασαν σε ένα μια γραμμή, ο
καθένας με μια λέξη συγνώμης, στο οποίο οι άντρες μας απαντούσαν ευχάριστα. Η λάμψη
της παλιάς ευγένειας του παλιού κόσμου, τα αστραφτερά φώτα από τα σφαιρικά φανάρια
από χαρτί, η ροή του γρήγορου ποταμού, το αχνό φεγγάρι, το σκοτάδι πέρα, αστέρι εδώ και
εκεί με απαλή «βροχή» από πυγολαμπίδες - ήταν όλα τόσο περίεργα και νέα, και φαινόταν
σαν να συνεχίζεται σε κάποιο γρήγορο όνειρο.
Όταν φτάσαμε στο χωριό όπου θα κοιμόμασταν, βρεθήκαμε σε ένα δωμάτιο που
άνοιγε έξω από το δρόμο, όπου υπήρχε ένα σκονισμένο παλιό μοντέλο ενός ναού Shinto,
και μια ολόκληρη σειρά θεών και χαρτιών με προσευχές. Όμως οι άνθρωποι φαινόταν πολύ
φτωχοί, και τίποτα δεν θα μπορούσε να χρειαστεί να φάει εκτός από ρύζι, κρύο και
κολλώδες, και αποξηραμένα ‘ιπτάμενα’ ψάρια, μαζί με όλο το δέρμα και τα οστά, και τα
κεφάλια και τις ουρές. Είχα ξεχάσει να φέρω τσάι και τις άλλες ξένες ανέσεις που συνήθως
κουβαλάμε, αλλά λίγο ψωμί είχα ευτυχώς, και έτσι κάναμε δείπνο και επιβιώσαμε.
Ένα μικρό πλήθος συγκεντρώθηκε ακόμα κι αν ήταν αργά, και μας παρακολούθησαν
περίεργα. Οι ξένοι ήταν σπάνιοι εδώ, δεν ήταν ένα από τα συνηθισμένα στάσεις. Όταν
γονατίσαμε για να ρωτήσουμε έναν ευλογητή, ένας γοητευτικός θαύμα γύρισε. Είχαμε την
πλάτη μας στραμμένη στα είδωλα, σε ποιον θα μπορούσαμε να προσευχόμαστε; H Τ. Σαν
τους είπε, και τους δώσαμε βιβλία. Δεν είχαν ξανακούσει ποτέ.
Θυμάμαι την εμπειρία της χθεσινής νύχτας, κοιμήθηκα στα γυμνά χαλιά και στις δύο η
ώρα ήμασταν όρθιες, για ένα ορυζώνα γύρω από τη γωνία, που προσέφερε δωρεάν
ελονοσία και δεν έπρεπε να είχαμε πρωινό. Δέκα μίλια πιο πέρα, βρεθήκαμε κάπου όπου
μπορούσαμε να βρούμε ρύζι και αυγά και μέχρι το μεσημέρι φτάσαμε σε ένα μέρος που
έμοιαζε με πολύτιμο λίθος και βρίσκεται σε λόφους και πεύκα. Έζησα στο ποτάμι εκείνο το
απόγευμα. Είχε πολλή ζέστη οπουδήποτε αλλού. Ο μικρόσωμος καλοσυνάτος ιδιοκτήτης
πανδοχείου ανησυχούσε πολύ και φάνηκε να σκεφτόταν πως να πνίξει το λιγότερο από τα
πιθανά δεινά που φλέρταρα, αλλά τίποτα δεν συνέβη. Ήταν μια αστεία γριά· όταν της
πληρώσαμε τη μικρή χρέωση, μας έδωσε πίσω μέρος της, λέγοντας, «Καταδεχθείτε να
δώσετε ένα μικρό κομμάτι της τιμημένης τούρτας σας, σχεδιάστε να το πουλήσετε!» Θα
έπρεπε να είχατε δει το πρόσωπό της όταν έλαβε ένα υπόλοιπο της στεγνωμένης κρούστας,
συν τα μετρητά.
Μια βόλτα μέσα από υπέροχα πευκοδάση μας έφερε στο σημερινό μέρος ανάπαυσης,
όπου περάσαμε μια ήσυχη Κυριακή. Υπάρχουν ναοί τριγύρω μας, και ένας είναι τόσο κοντά,
που καθώς ήμουν ξαπλωμένη ξύπνια, μπορούσα να τους ακούω να ψάλλουν προσευχές. Η
φωνή του Αρχιερέα οδηγεί, οι άλλοι ανταποκρίνονται. Ένα Malsurie συνεχίζεται προς τιμήν
κάποιου θεού. Τα σπίτια είναι διακοσμημένα με κλαδιά μπαμπού, σημαίες και φανάρια. Οι
γέφυρες που διασχίζουν το τόξο του ποταμού κρέμονται και έχουν φανάρια, και το νερό
λάμπει σε σπασμένες πορφυρές αναλαμπές. Είναι όλα πολύ όμορφα, αλλά πολύ, πολύ
λυπηρά.
Είναι σχεδόν η ώρα για την πρώτη σας Κοινωνία στο St. John's (Keswick). Αυτή τη φορά
πέρυσι ήμασταν μαζί εκεί. Τώρα, πόσο διαφορετικό είναι το περιβάλλον και αντί του
πλήθους των Χριστιανών, υπάρχουν πλήθη από ειδωλολάτρες. (Αυτό το γεγονός δεν
υποδηλώνει μια πιθανή κινητοποίηση εκ μέρους της μεγάλης ομάδας των πιστών στην
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πατρίδα;) Αντί ύμνους γεμάτους «δόξα σε σένα για όλη τη χάρη που δεν έχω δοκιμάσει
ακόμα», ακούει κανείς την κουρασμένο, θλιβερό, άσκοπο ψαλμωδία και είναι γνωστόν ότι
στον ιερέα και τον λατρευτή, στο απρόσεκτο πλήθος που περνά όλη την ημέρα, στο μικρό
παιδί και στον γέρο, ότι δεν υπάρχει τίποτα να περιμένουμε να σωθούμε όταν θα έρθει το
πέσιμο της κουρτίνας, και πέρα από αυτό, το αβέβαιο τι υπάρχει μετά από αυτό. Δεν θα
σκεφτείτε αυτούς τους μακρινούς συνανθρώπους; Δεν θα σας νοιάξει και για αυτούς; «Από
μόνη της, δεν έπαψα ποτέ να χαίρομαι που ο Θεός με έχει διορίσει σε μια τέτοια υπηρεσία.
«Οι άνθρωποι μιλούν για τη θυσία…. Εμφατικά δεν είναι καμία θυσία», έγραψε ο Δρ.
Λίβινγκ στον. Η θυσία είναι πίσω στην πατρίδα . Το πιο δύσκολο μέρος μας είναι η σκέψη
σας.
«Γιατί, ω, ο Κύριος είναι τόσο καλός,
Το χαμόγελο του είναι το γλυκό στους εξορισμένους ανθρώπους,
Που μπορούν να το δούνε χωρίς να γνωρίζουνε,
Και αυτοί που τον Βλέπουν, που έχει αναληφθεί στον Ουρανό,
Και είναι στα δεξιά του Θεού για να τους υποδεχτεί,
Αφήνοντας πίσω το σπίτι και τη γη,
επιθυμούν την όμορφη Ιερουσαλήμ!»
Δευτέρα πρωί. Ένα από τα κουρούμα μας, έχει σπάσει, και ενώ το διορθώνουν σας μιλώ.
Τώρα μαζεύονται παρατηρητές. Ένας με την πρόφαση να μου κάνει αέρα, έχει έρθει κοντά
και κοιτάζει από πάνω. Κάποιος κάθεται δίπλα μου και κάνει σχόλια. Μερικοί στέκονται
μπροστά και μιλούν ο ένας στον άλλο για αυτό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γυρίζοντας
το καλάθι μου για να πάρω μολύβι και χαρτί, ανακαλύφθηκε μια φωτογραφία, η απόλαυση
και η έκπληξη δεν γνώριζαν όρια. Εκπληκτικός! Γοητευτικός! Ποιος ήταν ? Αχ! Αντιλήφθηκαν
την οικογενειακή ομοιότητα! Και ούτω καθεξής, ερωτήσεις και παρεμβολές και απεριόριστα
. . . . Το μεσημέρι ξεκούραση σε ένα μικρό ξενοδοχείο και δείπνο που βρίσκεται στα στάδια
της προετοιμασίας· αναρωτιέμαι τι θα είναι. Μερικές απαίσια καθαρισμένες σουπιές
κρέμονται κοντά στην πόρτα· και τα εξωτερικά μέρη αγγουριών αναπαύονται σε ένα μπολ
με νερό, το μέσα του αγγουριού που προτιμούμε δεν είναι εδώ αγαπητό. Έρχονται οι δίσκοι
- το ρύζι φυσικά, άφθονο και καλό, δαμάσκηνα τουρσί, ζαχαρωμένα ψάρια (όχι σουπιές,
ευτυχώς) ένα πλάσμα με μάτια, σε ένα μπολ με σούπα ξίδι σε ποτήρι, τσοπ στικς. Εδώ
έρχονται οι άντρες των κουρούμα, με λυγισμένο το γόνατο. «Μπορούμε να λατρέψουμε την
τιμητική σας φωτογραφία;», δηλαδή να την δουν ξανά προσεχτικά. Και έτσι την
ξαναβλέπουν και εγώ βλέπω μέσω των κρεμαστών περσίδων μια συγκέντρωση από
θαυμαστές που συγκεντρώνονται κάτω από μια κληματαριά, που είναι διευθετημένη έτσι
ώστε να σκιάζει από τον καυτερό ήλιο. Είναι πάνω από το 100° (37.8 Κελσίου) τώρα, σε
αυτό το "δροσερό" δωμάτιο.
Το βουνό. - Ένα ταξίδι με τρένο στο Κόμπε, μια πιο καυτή νύχτα στο χριστιανικό ντόπιο
ξενοδοχείο. Προχωρούμε με το τρένο όπου λιώνουμε, προς το Κιότο· από εκεί μέχρι το
βουνό με κουρούμα· ένα κουραστικό σκαρφάλωμα σε ένα τραχύ απότομο μονοπάτι, και
επιτέλους στην κατασκήνωση The Camp. Εκεί με περίμεναν στοργικά καλωσορίσματα, γιατί
η ομάδα μας είχε συγκεντρωθεί από καιρό, και εγκαταστάθηκαν σαν τσιγγάνοι, σε σκηνές
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στημένες πάνω σε ανοίγματα του δάσους με κρυπτομέριες7. Όλοι ενδιαφέρθηκαν βαθιά να
ακούσουν για τον γέρο μας και για τη μεγάλη χάρη του Κυρίου. Τον Δοξάσαμε μαζί για αυτό
Αρίμα. 11 Αυγούστου. — Έχουμε έρθει εδώ για το Ιεραποστολικό Συνέδριο. Το ταξίδι πάνω
από τους λόφους ήταν μια άλλη περίπτωση που μας έδωσε πλούσια θεάματα να
απολαύσουμε
«Φύση, η παλιά τροφός, πήρε το παιδί στο γόνατο της,
λέγοντας, Εδώ είναι ένα βιβλίο με ιστορίες που έγραψε για σένα ο Πατέρας μου.

Εικόνα 3Kango

Κάτω από την πλευρά του βουνού σε ένα kango (εδώ είναι ένα πρόχειρο σκίτσο ενός),
εύχομαι να μπορούσατε να τα δείτε όλα μαζί μου! Ξεκινήσαμε νωρίς την αυγή»· η κοιλάδα
τυλιγμένη στα σύννεφα των ονείρων της κοιμόταν ακίνητη, τα ύψη από πάνω μας ήταν σαν
μωρά στις βαπτιστικές τους ρόμπες. Οι νεράιδες βρίσκονταν στη δουλειά, σκόρπιζαν σκόνη
από διαμάντια πάνω στους θάμνους, στα φύλλα και στις φτέρες, φορώντας πέπλα από
ασήμι φιλαγκρί8, πάνω από τους καταρράκτες, λούζοντας την δασική έκταση με ομορφιά.
Πάνω από εμάς, οι κλώνοι της κρυπτομερίας και του πεύκου συμπλέκονται σαν την οροφή
κάποιου μεγαλοπρεπούς καθεδρικού ναού. Κάτω στο έδαφος, οι μυρωδιές από τις
κόκκινες-καφέ βελόνες έκαναν μοκέτα στο μονοπάτι. Σύντομα, τα στεφάνια από ομίχλη που
έμοιαζαν με προβιές κυλούσαν και εξαπλώθηκαν. Οι βουνοκορφές ήταν σαν μύτες μέσα σε
κρυστάλλινο γαλάζιο - και ο ουρανός σε αυτά τα υψόμετρα είναι κάτι πέρα από τη δύναμη
της προσομοίωσης, κάτι που κοιτάζετε μέσα από αυτό, δεν το κοιτάζετε προς. Τότε ο ήχος
της ζωής και του γέλιου από το χωριουδάκι στην κοιλάδα, σηκώθηκε και αναμίχθηκε με την
κραυγή του semmie, και έτσι ο κόσμος ξύπνησε.
Με τρένο από το Κιότο (μια μη επιλέξιμη εμπειρία το μεσημέρι στη ζέστη του
Αυγούστου) και για άλλη μια φορά με το kango δύο χιλιάδες πεντακόσια πόδια υψόμετρο
και πάνω από τους λόφους προς την Arima. Η θέα ήταν ωραία. Τα φαρδιά πράσινα επίπεδα
ρυζιού στα βουνά, που συγχωνεύονται σε μεγάλα γαλάζια διαμερίσματα, και πολύ μακριά
μωβ νησιά κρέμονται μισά στον ουρανό και μισά στο νερό. Τότε ο ήλιος δύει, και το σύνολο
πλημμύριζε σε μια υπέροχη δόξα χρώματος και χρυσού. Όμως η ασχήμια ήταν πάνω σε όλα,
γιατί τα ιερά των ειδώλων διεκδικούσαν τα καλύτερα σημεία και έδειχναν την περιφρόνηση
7

Κρυπτομέρια . Επιστ. Όνομα: Cryptomeria japonica. Οικογένεια : Cupressaceae. Καταγωγή : Ιαπωνία, νότια
Κίνα. Περιγραφή : Δέντρο, ύψους 15 - 20 m και πλάτους 7 - 10 m.Η Cryptomeria japonica, κοινώς ονομαζόμενη
ιαπωνικό κέδρο ή sugi, είναι ένα λεπτοφυές.
8

Filigree (ή φιλαγρι) είναι μια μορφή μεταλλοτεχνίας που χρησιμοποιείται στα κοσμήματα. Τα κοσμήματα είναι
συνήθως χρυσά ή ασημένια, και φτιάχνεται με χάνδρες από στριμμένες κλωστές, ή και τα δύο σε συνδυασμό
κολλημένα στην επιφάνεια ενός αντικειμένου. Θυμίζει δαντέλα και είναι δημοφιλές στην Ινδική και άλλες
Ασιατικές μεταλλοτεχνίας καθώς και στην Ιταλία
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προς τον Ιεχωβά. Ήταν σαν ένα σκοτεινό πνεύμα να είχε πετάξει στο τοπίο, αγγίζοντας τη
ζωή του σε θάνατο, ρίχνοντας τα βουνά στη σκιά, λεκιάζοντας το νεογέννητο μπουμπούκι,
αφήνοντας το σημάδι του στα ζαρωμένα φύλλα, χαλώντας όλα παντού. Ω, ο Θεός που
διέταξε το φως να λάμψει από το σκοτάδι, ας λάμψει μέσα μας τώρα, ώστε κάτι να
μπορέσουν να δουν και να αισθανθούν οι άνθρωποι που είναι πλήθος γύρω μας!
Μερικοί από εμάς διαβάζουμε τη ζωή της κυρίας, Bouth, Ένα τέτοιο βιβλίο είναι μια
έμπνευση. Υπενθυμίζει μερικά από το πιο αυστηρά λόγια του Carlyle, «Λέγω ότι η πιο
γυμνή, άγρια πραγματικότητα, είναι προτιμότερη από οποιαδήποτε, όσο κι αν είναι
αξιοπρεπής, παρουσίαση.» Η αλήθεια μέσα μας και ο άφοβος λόγος της αλήθειας – αυτή
είναι η ανάγκη μας σήμερα!
13 Αυγούστου - Είναι αργά, σχεδόν τα μεσάνυχτα, αλλά ένα είδωλο είναι σε εξέλιξη και ο
ύπνος είναι αδύνατος. Μέσα από τα δέντρα μπορούμε να δούμε την κατακόκκινη λάμψη
εκατοντάδων φαναριών χαρτιού που αιωρούνται από όλα τα κλαδιά κλαδί, και σε όλα τα
αετώματα των κτιρίων, και δίνουν μεγάλες αλυσίδες φωτός. Ένας άγριος φανταστικός χορός
έχει συνεχιστεί, με μασκοφορεμένους και βαμμένους άντρες που παίρνουν μέρος Τώρα
τελείωσε, και το θορυβώδης πλήθος διαλύεται.
Πριν από μια ώρα ανέβηκα στη στενή λωρίδα που οδηγεί στον Ναό Srjuare, και
περνώντας ανάμεσα στο πλήθος των ανυπόμονων παρατηρητών, έφτασα στο
παρατηρητήριο της τιμής. Ένας νέος θεός έχει γίνει σήμερα, ένας νέος ναός αφιερωμένος.
Είναι ένας θεός της υγείας, ο οποίος θα θεραπεύσει τους ασθενείς.
Πριν από αυτόν βρίσκονται σωροί φρούτων και κέικ, και στις δύο
πλευρές είναι λουλούδια - ο ιερός λωτός, με το λεπτό ροζ άνθος του,
και ψηλά κρίνα, καθαρά και όμορφα. Παρακάτω είναι τα γκονγκ για
τη δοξολογία, κρεμασμένα με κομπολόι. Μπροστά από ένα, μόλις
τώρα, γονάτισε ένας άντρας, χτυπώντας το, και κάνοντας υποκλίσεις,
χειροκροτήματα, προσευχόμενος με την πιο κουραστική επανάληψη,
χωρίς να δίνει σημασία στους περαστικούς που συνεχώς περνούν
δίπλα του. Μόνο μία λέξη μπορώ να πιάσω· ξανά και ξανά
Εικόνα 4 Ιερός λωτός
επαναλαμβάνεται - «παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ!»
Καθισμένη στα φαρδιά χαμηλά σκαλιά κοίταξα μακριά, κοίταξα μέχρι
που η σκηνή χαράχτηκε σαν με πυρακτωμένο σίδερο πάνω στην ψυχή μου. Θα μπορούσα
να βυθίσω το στυλό μου στην υγρή φωτιά, και να το γράψω στη δική σας. Ο μικρός ναός
κοσμείται με ρουμπινί φως, η επένδυση στην οροφή του «πλούσια σε επένδυση», τα λεπτά
γλυπτά του, τα όμορφα λουλούδια, τα πλούσια χρώματα· την πλούσια ομορφιά του, ακόμα
πιο βαθιά, την ένταση της θλίψης του· οι εικοσάδες των κεριών τρεμοπαίζουν πάνω σε
αυτές τις άχρηστες προσφορές, οι καπνοί των θυμιαμάτων ανεβαίνουν άσκοπα· ο φοβερός
θεός της κόλασης, τυλιγμένος στις λαμπερές φλόγες του· και βαθύτερα, βαθύτερα είναι η
απόλυτη απόγνωση! Πόσοι βασανισμένοι θα προσευχηθούν πολύ και μάταια για τη
θεραπεία και θα φύγουν άρρωστοι με την ελπίδα που αναβάλλεται!
Επιτέλους υπήρχε σιωπή. Αυτός που παρακαλούσε γύρισε και με κοίταξε. Επιθυμώντας να
του δώσω ακόμη και ένα ψίχουλο, είπα, «Ο αληθινός Θεός σε αγαπά.» Έδειξε τα είδωλα πόσα υπήρχαν από αυτά σε ένα μικρό ιερό - και κοίταξε περίεργα. Ω! να μπορούσα να το
εξηγήσω. Γρήγορα περνώντας μέσα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί πιο κοντά τώρα,
έφτασα στα καταλύματά μας, πήρα μερικά βιβλία και επέστρεψα. Περιμένοντας προφανώς
κάποιο αποτέλεσμα από την ξαφνική μου φυγή, περίμενε ακόμα. Πολύ χαρούμενος, και με
πολλές ευχαριστίες, τα μικρά βιβλία έγιναν δεκτά, οι ιερείς και οι άνθρωποι κάθονταν
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μπροστά στα είδωλά τους για να τα διαβάσουν εκεί και επί τόπου. Κανένας δεν θα
μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο, αλλά ήταν δύσκολο να το αφήσουμε έτσι. Ο λαός
της Αρίμα μπορεί να έχει ακούσει λίγο πολύ, αλλά υπήρχαν πολλοί συγκεντρωμένοι εδώ
από τη χώρα, οι οποίοι ίσως δεν είχαν ακούσει ποτέ για τον Σωτήρα που «φορτώθηκε τις
ασθένειές μας».
Το ιεραποστολικό συνέδριο τελείωσε. Υπήρξαν αρκετοί φίλοι από την Κίνα, και μας
έφεραν άσχημα νέα, για θλίψη και θάνατο. Είθε ο Θεός να παρηγορήσει τους πενθούντες
στη μακρινή Σουηδία και για άλλη μια φορά, το αίμα των μαρτύρων να είναι ο σπόρος της
Εκκλησίας!
Λίγο μετά την άφιξή μας, διαπιστώσαμε ότι κάποιοι λαχταρούσαν για μια πληρέστερη
αφιέρωση από ό, τι είχαν ξέρει ακόμη, ενώ άλλοι, οι περισσότεροι από τους πιο σοβαρούς
εργαζόμενους από την Κίνα, ζητούσαν την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Οι μικρές
συναντήσεις που έγιναν πρωί-πρωί στα καταλύματά μας, ήταν πολύ ιεροπρεπείς, καθώς η
μια μετά την άλλη ομολόγησε την αποτυχία και την ανάγκη καρδιάς, και διεκδίκησε τον
καθαρισμό και την απελευθέρωσή Του Όλη την εβδομάδα μας κράτησε στο σημείο της
πλήρους παράδοσης, αλλά χθες βράδυ κάποτε από εμάς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι
δόθηκε, όταν πλησίασε, και σε κάποιους δόθηκε με μια φρέσκια, βαθιά έννοια, το δώρο της
Πεντηκοστής.
Από τότε έχει προστεθεί μια επιστολή από έναν ιεραπόστολο πολλών ετών, στα πόδια
της οποίας κάθομαι στο πνεύμα. Λοιπόν, θυμάμαι τα τρεμουλιάσματα της απιστίας μου
όταν άρχισε να παρευρίσκεται στη μικρή μας συνάντηση. Λέει πως εδώ και χρόνια
λαχταρούσε κάτι άγνωστο. Η δουλειά της ήταν συχνά κουραστική και ήταν σχεδόν χωρίς
αποτέλεσμα. Τώρα έχει ανακαλύψει τον λόγο. Δεν είχε ποτέ της «μείνει στην Ιερουσαλήμ.»
Το γράμμα της τελειώνει με χαρούμενη δοξολογία σ’ Αυτόν. Κι εγώ τον δοξάζω.
Έχουμε ξανάρθει στο βουνό με τα «παγωμένα ύψη» και έγινε το γεγονός της εβδομάδαςήρθε το ταχυδρομείο μας. Τι ευλογία ήταν για μας! Ο Σαίξπηρ το είπε σωστά όταν έγραψε:
Η απουσία από αυτούς που αγαπάμε είναι ο εαυτός από τον εαυτό,
μια εξορία θανάτου!»
Και τώρα μια μορφή που είναι ντυμένη στα μπλε και κουβαλά ένα σετ από κουτιά που το
ένα μπαίνει στο άλλο, και τυλιγμένος με ένα πράσινο ύφασμα, εμφανίζεται στη σκηνή, και
παίρνει την προσοχή. Είναι ένας πρώην Βουδιστής Ιερέας και πουλά αναμνηστικά. Αυτό
πάντα θυμίζει εσένα, γιατί θα χαιρόσουν τα καλλιτεχνικά στολίδια που ξετυλίγει από τη
διπλωμένη μουσελίνα. Τα καλύτερα όμως είναι πέρα από τα
δυνατά μας, και κοιτάζουμε, και θαυμάζουμε τα παλιά
κεντήματα, και μεταξένιους κυλίνδρους, λεπτή πορσελάνη, και
χάλκινα και ελεφαντόδοντα· αγοράζοντας ίσως ένα μικρό ή
δύο για να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί μας στο σπίτι, να
φροντίζουμε και να προσευχόμαστε αυτούς τους μακρινούς
αδελφούς σας.
Εδώ είναι μια αρκετά θλιβερή περιέργεια - ένα παλιό χάλκινο
θυμιατήρι, το οποίο έχει σχεδιάσει ένα επιδέξιο χέρι για εσάς.
Έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, θα μπορούσε να μιλήσει,
θα μπορούσε να πει πολλά- πολλά.
Εικόνα 5 Ένα παλιό θυμιατήρι
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Και εδώ είναι σκαλιστά ελεφαντόδοντα (ή κόκαλα), μικρά πράγματα για την
εξισορρόπηση της πίπας ή της θήκης μολυβιού, που
κρέμεται από την πλατιά μαύρη ζώνη και είναι
μέρος της τουαλέτας κυρίων. Θα το σκεφτείτε,
καθώς τα κοιτάζετε, αυτά τα πράγματα έγιναν από
ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν ακούσει για την
αγάπη του Θεού. Ποτέ,
Μου είπαν μια ιστορία που αξίζει να περάσω.
Η Ινδική ιστορία του Βούδα ειπωμένη, στις μέρες
της παλιάς Ιαπωνίας. Ήταν ένας πρίγκιπας που είχε
αφήσει όλα για να κερδίσει τον Μεγάλο
Διαφωτισμό. Μετά από πολλές περιπέτειες και
δοκιμές, εγκαταστάθηκε στην κορυφή ενός βουνού,
σε μια καλύβα από χόρτο, μέσα από την οποία ο
άνεμος φυσούσε έντονα. .
Μερικές φορές, όταν είχε προσευχηθεί πιο
έντονα, ο άνεμος έπνεε πιο απαλά. Ήταν πολύ
μοναχικός, η ζωή Του ήταν ένας μακρύς πόνος. Μια
μέρα άκουσε μια φωνή από το φαράγγι του
βουνού. Μιλούσε ιερά λόγια. Κάτι του είπε ότι ήταν
ο Μεγάλος Διαφωτισμός. Γρήγορα κατεβαίνοντας
βρήκε έναν φοβερό δαίμονα· ήταν κουρασμένος
και πεινασμένος. Του υποσχέθηκε ξεκούραση και
φαγητό, αν για άλλη μια φορά θα μιλούσε τις
λέξεις που είχαν συγκλονίσει την ψυχή του. Και
διαπραγματεύτηκε λοιπόν - ο Βούδας έπρεπε
πρώτα να προσφέρει τον εαυτό του για να
φαγωθεί, και τότε θα μιλούσε ξανά. «Πρώτα να
μιλήσω και μετά θα πεθάνω πρόθυμα», έτσι είπε ο
Βούδας. Αλλά ο δαίμονας ήταν ανένδοτος. Πρώτα η
θυσία, μετά η ανταμοιβή. Άνοιξε πλατιά το απαίσιο
στόμα του, και όρμησε στο Βούδα.

Εικόνα 6 Σακλισμένο ελαφαντόδοντο

Κλειστά, ανοιχτά, χλωμά πέταλα σχηματίστηκαν και
αυτός που είναι ο ευγενής έμεινε άθικτος,
ενθρονισμένος σε ένα λουλούδι Λωτού. Σε μια
στιγμή, έφυγε, οι ουρανοί τον είχαν δεχτεί, κέρδισε
τον Μεγάλο Διαφωτισμό.

Μια παράξενη παλιά ιστορία, και μόνο ένας θρύλος που λες, αλλά για μένα μιλάει για
κάτι πιο υπέροχα αληθινό. Γιατί δεν κερδήθηκε ο Διαφωτισμός της ζωής για μας μέσω του
θανάτου; και από τον τάφο δεν άνθισε κρίνος το πρωί της Αναστάσεως; Μας αγγίζει στενά,
αυτή η σκέψη της ζωής που παραδόθηκε, χύθηκε πάνω στη θυσία και την υπηρεσία. Ο
κόσμος είναι φωτεινός και όμορφος—

"
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Αλλά στη ζωή, βλέπω έναν Σταυρό
όπου οι γιοι των ανδρών παραδίδουν την πνοή τους
Δεν υπάρχει κέρδος εκτός μέσα από την απώλεια,
Δεν υπάρχει ζωή εκτός μέσα από το θάνατο,
Δεν υπάρχει όραμα, παρά μόνο μέσα από την πίστη,
ούτε δόξα, παρά μόνο μέσα από την ντροπή
Ούτε η δικαιοσύνη, παρά μόνο με το να δεχτείς το φταίξιμο.
Και το αιώνιο Πάθος λέει,
Να αδειάσεις από τη δόξα και τα δικαιώματα και το όνομα, "
Αυτό είναι Άγιο βουνό. Παλαιότερα πέντε χιλιάδες βουδιστικοί ναοί ήταν κρυμμένοι
στο πανύψηλο δάσος του. πριν από τριακόσια χρόνια έγινε γενική καύση των ναών και
σφαγή των ιερέων. Αλλά καινούργια χτίστηκαν, και σήμερα, περιπλανηθείτε όπου κι αν
θέλετε, στέφοντας το μεγαλύτερο ύψος, φωλιάζοντας βαθιά μέσα στο ωραιότερο κοιλάδα,
παντού, είναι πάντα το ορατό σύμβολο της εθισμού. ακουστές τουαλέτες, για πάντα και
μετά το χτύπημα των μεγάλων χάλκινων γκονγκ δαχτυλιδιών μέσα από το επιβλητικό δάσος,
και αντηχεί από την κορυφή έως την κορυφή, γιατί "αυτή η γη είναι γεμάτη είδωλα,
λατρεύουν το έργο των δικών τους χεριών, αυτό που τα δάχτυλά τους έχουν κάνει, "και" τη
δόξα της Αυτού Μεγαλειότητας "δεν ξέρουν.
Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε σε αυτό το όμορφο νησί της θάλασσας, και να περάσετε
από πόλη σε πόλη και χωριό σε χωριό, όπου δεν υπάρχουν ιεραπόστολοι· αν μπορούσατε
να κοιτάξετε τις μάζες των ανθρώπων που είναι δεμένοι με τον Σατανά, και βιάζεστε
συνεχώς, αν μπορούσες να δεις προς τα κάτω τα απελπισμένα πρόσωπα, να ακούσεις τα
λόγια της απελπισίας· να νιώσεις το απελπιστικό βάρος της ειδωλολατρίας που τα
περιβάλλει όλα, όπως ακόμη και σε τέσσερις σύντομους μήνες που κάποιος έχει δει,
ακούσει, αισθανθεί, κι εσείς θα νιώθατε σαν πνεύμα, ψυχή και σώμα - κάθε σωματίδιο της
φύσης σας θα είχε ένα μεγάλο πόνο. Μέχρι να αντιμετωπίσει κανείς το πράγμα στο σύνολό
του, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το μισό από το τι εμπλέκεται στο να είναι «χωρίς
ελπίδα στον κόσμο». Εδώ είναι δύο εικόνες που μου σχεδιάστηκαν σήμερα το πρωί από
κάποιον που ήξερε για τι μίλησε.
Ένας γέρος, γέρος, στο κεφάλι του οποίου έχουν πέσει τα χιόνια του χρόνου, του
οποίου τα μάτια γίνονται αμυδρό, του οποίου τα αυτιά γίνονται βαριά, του οποίου η καρδιά
ήταν για πολύ καιρό βαρύ με προαγγελίες για αυτό που σίγουρα έρχεται πιο κοντά, πιο
κοντά, Μιλάει μια παράξενη φωνή. Αυτός ακούει. «Γέροντα, ο θάνατος δεν μπορεί να είναι
μακριά από εσένα. Δε σκέφτεσαι το μέλλον;» Άκουσε την απάντηση. Κάτσε να αναρωτηθείς
τι σημαίνει για αυτόν «σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι.»
Ένα παιδί, μια χαριτωμένη μικρή κοπέλα, έχει την ευτυχισμένη ανοιξιάτικη ζωή που γελάει
μέσα της, η ηλιοφάνεια πέφτει στο δρόμο της. Μια σκιά την παγώνει, είναι άρρωστη,
πεθαίνει. Ο ιερέας έρχεται, ψάλλει, προσεύχεται, τότε, με εκτεταμένα χέρια, φωνάζει,
«Φύγε.» Μακριά, το πνεύμα πετάει, στο μεγάλο άγνωστο, μια άγνωστη μικρή ξένη ξεκίνησε
ένα μακρύ ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρει ποιος είναι ο προορισμός; Ο πατέρας μιλάει και οι
πατέρες στην Ιαπωνία λατρεύουν πολύ τα μικρά τους— «Έχει φύγει, έχει φύγει για πάντα,
δεν θα τη δούμε ποτέ πια.»
«Χωρίς ελπίδα στον κόσμο.» Ω! αλλά μία σταγόνα από τον ωκεανό της ειδωλολατρίας,
όπως είναι πυκνή, χωρίς ιδεώδη, θα μπορούσε να την κάνουμε μικροσκοπική, να
εμφανιστεί σε μερικά υπέροχα σλάιντ για προβολή, και να προβληθεί με όλη τη φρικτή
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ζωντάνια της πάνω στην οθόνη, αλλά μια νότα από τη χορωδία-χορωδία που υψώνεται
μέρα και νύχτα— «για τον μισό κόσμο που είναι Μακεδόνας»9 - θα μπορούσε να
τηλεφωνηθεί απέναντι και να ακουστεί μέσα από την αίθουσα, ενώ με κουρασμένη
αναπνοή ακούσατε, νομίζω ότι θα αφήνατε δύσκολα το ιεραποστολικό συνέδριο, λέγοντας
«πόσο ωραίο ήταν» και πόσο το απολαύσατε! Ω, λαχταρά οτιδήποτε να διαταράξει τους
ήρεμους ύπνους των θυγατέρων του που είναι άνετες, οτιδήποτε που θα ξυπνήσει τους
στρατιώτες Του που είναι εκτός υπηρεσίας, στην ένταση, στον επείγοντα της ανάγκης.
Η μισή νύχτα πέρασε, πλησιάζει η ημέρα. Ο Κύριος μας και Βασιλιάς μας ίσως να είναι
σύντομα εδώ, και τι θα πει όταν έρθει;

Ιαπωνία: Κεφάλαιο ΧIV Στην Οζάκα και Πϊσω
Οζάκα 4 Μαρτίου. Η ομάδα μας έχει έρθει εδώ για ένα συνέδριο και επίσης (υποχρεωτικά)
για την ανανέωση των διαβατηρίων μας. Το παρόν σύστημα των διαβατηρίων θέλει πολύ
τρέξιμο, μπρος και πίσω, και πολύ χάσιμο χρόνου, αλλά είναι ανάμεσα «σε όλα τα
πράγματα» και λοιπόν, εντάξει. Είναι πολύ καλό να ξέρει κανείς ότι δεν υπάρχει δεύτερη
αιτία. Έχουμε όλοι μοιραστεί στους φιλόξενους ιεραποστόλους της Οζάκα. Εγώ είμαι με τη
δεσποινίδα Χάουαρντ που δεν είναι καθόλου ξένη για μένα.
Το συνέδριο άρχισε με μια συμπροσευχή στο σπίτι του Αρχιδιάκονου Γουόρεν· την άλλη
μέρα το πρωί συναντηθήκαμε για μια πολύ ωραία και ιεροπρεπή τέλεση του Δείπνου του
Κυρίου στο Παρεκκλήσι του Κολεγίου. Μετά υπήρχαν διάφορες συναντήσεις, διαβάστηκαν
αναφορές που μερικές απ’ αυτές ήταν ενδιαφέρουσες, όμως άλλες δεν ήταν. Υπάρχουν
πολλά που θέλω να σας πω για τη συγκέντρωση ανάμεσα στους Αϊνό και για το δέντρο
Φουκουόκα που θέλει πολύωρο και υπομονετικό ράψιμο· για το έργο ανάμεσα στους
λεπρούς, αυτούς τους δυστυχισμένους που εδώ τους ονομάζουν «μη ανθρώπους», για το
έργο που γίνεται με πολλά ταξίδια στο χιονισμένο Χοκάιντο, στο εσωτερικό και γύρω από
την Οζάκα· αλλά όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά ας τα διαβάσετε στα πρακτικά του συνεδρίου.
Όμως θέλω να περάσω σε μια σύντομη ιστορία. Κατά τη διάρκεια του τυφώνα που
προκάλεσε πλημμύρες, η δεσποινίς Ρίτσον ήταν πάνω σε ένα μικρό τοπικό ατμόπλοιο, και
ήταν εκτεθειμένο στον άνεμο και στα κύματα. Όλες οι ελπίδες είχαν χαθεί, όμως αυτή
προσευχήθηκε μόνη της ένθερμα για χάρη όλων αυτών των ειδωλολατρών επιβατών που
τρέμανε, για να σωθούν. Ενώ ακόμη προσευχόταν, το σκάφος μπήκε σε ένα ποταμάκι και
ακούστηκε η κραυγή, «είμαστε ασφαλείς!» Μετά τους είπε τι έκανε, και όλοι
εντυπωσιάστηκαν πολύ. Της είπαν ότι και εκείνοι μπορούσαν να προσευχηθούν, όμως ο
θεός τους για τη θάλασσα ήταν στην ξηρά, και ήταν αδύνατον να τον πλησιάσουν. Αυτό
ήταν ένα άνοιγμα που το χρησιμοποίησε για να τους διδάξει σύμφωνα με αυτό που της
ζήτησαν μια σύντομη προσευχή. Δεν θα ήταν πολύ ωραία αν κάποιος απ’ αυτούς επέστρεφε
στο Χριστό, και θα ήταν ένα κόσμημα που κερδήθηκε μέσα στη θύελλα, για τη Δική Του τη
χαρά και για τη δική της τη χαρά.
Τώρα τέλειωσε το συνέδριο, και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε για να γυρίσουμε πίσω στο
Μιτσούγιε. Ανάμεσα στα πολλά που μου έκαναν εντύπωση, ήταν η καλοσύνη και η βοήθεια
που έδωσαν οι πιο ηλικιωμένοι ιεραπόστολοι και η προθυμία τους να υπηρετήσουν τους
9

Εννοεί τον Μακεδόνα που εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο και τον καλεί «διάβα….»
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νεότερους αδελφούς τους και αδελφές τους. Μετά από ένα χρόνο στο πεδίο ξυπνάει μέσα
μου μια ευγνωμοσύνη για τους «γέρους ιεραποστόλους, άντρες και γυναίκες που είναι
έτοιμη να λυθούν από το ζυγό με τιμή, τον ζυγό που αναλαμβάνουμε εμείς τώρα.»
Έχει αποφασιστεί η αδελφή μας Μαίρη Σάντερς να πάει στην πατρίδα για ξεκούραση και
για να στρατολογήσει νέους ιεραποστόλους. Δεν ήταν πολύ καλά τώρα τελευταία, αλλά δεν
θέλει να τα παρατήσει. Θα μας λείψει πολύ. Ένας άλλος αποχαιρετισμός θα είναι για τον Κο
και την Κα Μπάξτον που θα ταξιδέψουν για λίγους μήνες στην Αγγλία. Θα πάρουν μαζί τους
τον μικρό Μάρεϊ και τον Άλφρεντ, αλλά θα αφήσουν πίσω σαν αντιπρόσωπο τους το
Βρέφος Σαν,
Από το Ματσούγιε μας έρχονται πολύ λαμπρά νέα. Η Χίλντα και η Μ. Σαν πήγαν στο χωριό
μας την περασμένη βδομάδα και κερδήθηκε ακόμη μια ψυχή. Πόσο χαρούμενες πρέπει να
είναι. Ακόμη μια ψυχή που θα δείξει στον ευλογημένο μας Σωτήρα έναν καρπό του κόπου
Του και ικανοποίηση. Του ανήκει πραγματικά η δόξα!
Η Μ. Σαν μου έδωσε όμως και μερικά δυσάρεστα νέα – γιατί δίπλα στο χρυσάφι υπάρχει
πάντα και η σκιά του.
«Πήγα να επισκεφθώ καινούρια σπίτια αλλά δεν ήθελαν τίποτε· δεν είχαν ακούσει
προηγουμένως τίποτε, και εγώ τους παρακάλεσα ένθερμα να ακούσουν για Αυτόν. Αν και
δεν έδωσαν κάποια απάντηση, εγώ μίλησα για λίγο, όμως δεν ήθελαν να ακούσουν, έτσι
δεν μπόρεσα να τους βοηθήσω. Απογοητεύτηκα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις
ψυχές ανθρώπων! Πράγματι είναι δύσκολο. Όμως η μάχη δεν είναι δική μας αλλά του
Θεού.
«Ω για την εμπιστοσύνη που φέρνει το θρίαμβο.
Όταν η ήττα φαίνεται πολύ κοντά.
Ω για την πίστη που φέρνει τις κραυγές της νίκης!
Θριαμβευτική Πίστη: που δεν ξέρει ούτε ήττα ούτε φόβο.
Ματσούγιε, 14 Μαρτίου. Ξεκινήσαμε το τελευταίο Σάββατο, με καλή πίστη και με πολλή
αθωότητα. Έπρεπε να φτάσουμε τη Δευτέρα, για δύο – τρεις μέρες μπορούσαμε να τα
καταφέρουμε καλά, στην κάπως περιορισμένη καμπίνα Δεύτερης θέσης, δηλαδή είμαστε ο
Κος. Σ. και πέντε γυναίκες. Η καμπίνα δίπλα μας είχε τρεις Γιαπωνέζους κυρίους, είχε γύρω
– γύρω ένα ράφι και το πάτωμα είχε έκταση 1,80 Χ 1,80.
Μοιραστήκαμε τις θέσεις και νοικιάσαμε κουβέρτες που απλώσαμε στους πάγκους με τα
πολύ λεπτά στρώματα, τα μαξιλάρια που ήταν φτιαγμένα από τις τσάντες ταξιδιού, και
όταν ήρθε το βράδυ, μουρμούρισα ήσυχα, «Εδώ είμαι έτοιμη να ξαπλώσω να κοιμηθώ» και
τo προσπάθησα. Όμως υπήρχαν πολλά που εμπόδιζαν. Ο έλικας ήταν ακριβώς από κάτω
μας και κάθε ταλάντωση του περνούσε από μέσα μας. Οι κουβέρτες ήταν κακής ποιότητας ,
και δεν μαλάκωναν πραγματικά τον πάγκο· τα παλτά μας δεν ήταν χνουδωτά· οι Ιάπωνες
φίλοι μας άρχισαν να παίζουν ένα παιχνίδι φλυαρίας και να καπνίζουν.
Ξημέρωσε το πρωινό της Κυριακής. Ξυπνήσαμε σε διάφορα στάδια ανικανοποίητου ύπνου,
και προγευματίσαμε στην καμπίνα του καπετάνιου που μας τη δάνεισε ευγενικά για αυτό το
σκοπό. Είχε ένα τραπέζι, είχαμε φέρει φαγητό, ελαττώσαμε στο ελάχιστο τις ανάγκες μας,
είχαμε ένα κουτάλι που γυρνούσε γύρω σε όλη την παρέα, με χαρά χρησιμοποιήσαμε ένα
μαχαίρι για το κρέας-κονσέρβα και τη μαρμελάδα, και είμαστε πολύ άνετοι. Ακολούθησε
μια ώρα λατρείας. Έτσι σαν να είμασταν στο σπίτι μας ξεκούραστα, και σκεφτήκαμε τους
αγαπημένους μας μακριά, και προσευχήθηκα πολύ για εσάς. Όλη τη μέρα το ατμόπλοιο
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προχωρούσε μέσα από την εσωτερική θάλασσα, ένα όνειρο από νερό και βράχους.
Σκεφτείτε για τα πιο παράξενα ανακατώματα από μορφές και χρώματα που μπορεί η
φαντασία σας να σκεφτεί και θα δείτε όσο το δυνατό περισσότερα αν και βρίσκεστε
δεκαπέντε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Εκείνη τη νύχτα άρχισαν οι δυσκολίες μας· σηκώθηκε αέρας και μας ξύπνησε, ήταν θλιβερό.
Τη Δευτέρα την περάσαμε μέσα στα βάθη. Την περιέγραψε πολύ καθαρά κάποιος που
υπέφερε ως εξής «μια πας πάνω, μια πας κάτω, μια αναποδογυρίζεις, μια τα μέσα βγαίνουν
έξω. Τρεις από μας προσπαθήσαμε να τακτοποιήσουμε μια θέση στο κατάστρωμα όπου
τυλίξαμε χαλιά Οι υπόλοιποι νιώθαμε πολύ άσχημα ακόμη και για να τακτοποιηθούμε με
αυτόν τον τρόπο.
Ήταν πολύ παράξενο να περάσουμε τα στενά του Σιμονοσάκι, όπου είχα φτάσει ένα χρόνο
πριν με τρόπο που θύμιζε Ροβινσώνα Κρούσο. Φαίνεται ότι είχε περάσει ένα μέρος της
ζωής. Υπήρχε και χαρά και λύπη, γιατί μέρος της τελευταίας χρονιάς πέρασε μέσα σε
απογοήτευση. Αλλά δόξα σ’ Αυτόν. Αυτός παραμένει πιστός. Εσύ Θεέ παραμένεις ο Ίδιος!
Καμιά φορά έρχονται γράμματα από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, που σε κάνουν να
εύχεσαι οι συγγραφείς τους να μπορούσανε να δούνε τα πράγματα όπως πράγματι είναι.
Γιατί πολύ συχνά, όπως φαίνεται, φαντάζονται κάτι το ιδεώδες, που ίσως να υπάρχει
«Πεδία όμορφης φαντασίας που δεν φέρνει καμία ημέρα,» και σίγουρα πουθενά αλλού. Τα
ηρωικά τα έχουμε στην πατρίδα. Ακούγονται ωραία, όμως δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. Η χαρά που έχουμε δεν είναι:
«Κάτι που φαίνεται στο μάτι χωρίς κόπο, αλλά σίδερο βγαλμένο μέσα από τη σκοτεινιά
και που ζεστάθηκε και έγινε καυτό με φόβους που καίνε, και βουτήχτηκε σε λουτρό από
δάκρυα που σφυρίζουν.»
Μερικοί από μας είχαμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ότι το δίχτυ ήταν πολύ λεπτό, με πολύ
μικρές τρύπες, όμως δε σκεφτόμαστε το ίδιο τώρα. Οι δοκιμασίες φαίνονται σκληρές, όμως
τώρα τις καταλαβαίνουμε καλύτερα, γιατί έχουμε δει τι μπορεί να κάνει η ζωή σε κάποιον
που τις αποφεύγει. Ήταν μόνο βήματα για αυτούς που μας περιμένουν εδώ. Σκαλιά για
ανέβασμα σε ακόμα πιο δύσκολα πράγματα –
«Η μηχανή ήθελε να δώσει στη ψυχή σου την τάση της!
Προσπάθησε, και συνέχισε, με το να βάλεις πολύ δύναμη
Τότε να καλοδεχτείς κάθε απόρριψη η οποία μετατρέπει την ομαλότητα της γης
σε κάτι το σκληρό!»
Αλλά για να συνεχίσω τη διήγηση – η Δευτέρα μας έφερε στον όρμο Χαμάντα. Σε αυτό το
σημείο κάποια πρότεινε να ξεμπαρκάρει και να συνεχίσει με κουρούμα. Τη βλέπω να
στέκεται μέσα στη γκρίζα βροχή μέσα σε ένα αδιάβροχο Μάκιντος και ένα καπέλο με
εσοχές, κρατώντας την ομπρέλα στο ένα χέρι και την ταξιδιωτική της τσάντα στο άλλο, αν
και δεν βλέπω λάμψη στα μάτια της βλέπω μια αποφασιστικότητα σε κάθε σημείο της.
Ήρθε η νύχτα και εμείς ξεκινήσαμε.
Όμως δεν έγινε καμία πρόοδος. Η Τρίτη μας βρήκε εκεί που μας άφησε η Δευτέρα. Το ψωμί
μας άρχισε να χαλά. Σε κάποια στιγμή κάποιος από μας θυμήθηκε ότι αυτό το πλοίο ήταν
πολύ απλό. Μπορεί να μη φτάσουμε στα σπίτια μας για ακόμη μια εβδομάδα, και αρχίσαμε
να αναρωτιόμαστε αν ήταν σωστό να μην ακολουθήσουμε αυτήν την κυρία που κατέβηκε.
Αλλά ενώ μας στενοχωρούσε αν έπρεπε να μείνουμε και να περιμένουμε τόσο πολύ,
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«γνωρίζαμε ότι ακόμη και μια πένα να ξοδεύαμε θα μας πείραζε περισσότερο.» Έτσι
περιμέναμε και σκεφτόμαστε συχνά τα ταξίδια του αποστόλου Παύλου, και
προσπαθούσαμε να είμαστε καλοί.
Υπήρχαν και κωμικές σκηνές επίσης. Όπως η Φλόρενς που τόσο πολύ θυμόταν την κόντακ
της, που έγινε μονότονη. Την ποθούσε ένα πρωινό που μια ήρεμη ώρα μας έφερε τη σκέψη
για πρόγευμα, και, ενώ μας παρακολουθούσαν διάφοροι θαυμαστές με ρούχα ανάμεικτα
με ξένα, και μαλλιά σαν καλοχτενισμένου σκαντζόχοιρου, εγώ χτύπησα τα αυγά που μας
απόμεναν σε ένα μεγάλο μπλε μπολ, ενώ ο μάγειρας Σαν, πρόθυμος για πληροφορίες τα
έσπαζε δίπλα μου ένα- ένα. Παρόμοια όταν προσπαθούσαμε να αλλάξουμε ρούχα κάτω
από ταπέτα στη γωνία του ραφιού μας, αποφεύγοντας προσεκτικά την καθιστή στάση μην
τυχόν και χτυπήσουμε τα κεφάλια μας στο ταβάνι. Παρόμοια όταν γυρνούσαμε και
ξαναερχόμαστε πίσω ώστε να αποφύγουμε να πέσουμε μπρούμυτα από τους πάγκους μας,
με συνοδεία τη μουσική του έλικα που αγωνιζόταν, ο μισός μέσα στο νερό και ο μισός έξω,
ενώ το κουτί με τα μπισκότα και το τηγάνι χόρευαν χαρούμενα μαζί, και άκουγες «σε τι
μπορώ να σε βοηθήσω;» μέσα στους διάφορους ήχους.
Λένε ότι η ναυτία έχει τρία στάδια:
1ο Φοβάσαι ότι πρόκειται να πεθάνεις
2ο δε σε νοιάζει κι αν αυτό συμβεί
3ο Φοβάσαι ότι αυτό δε θα συμβεί
Με μια παραλλαγμένη μορφή, είχαμε την εμπειρία αυτών των βαθμών της μακαριότητας.
Η Καμπίνα μας δε μεγάλωνε αλλά γέμιζε πράγματα. Άνοιγε σε ένα αποθηκευτικό χώρο (της
αρχικής 1ης θέσης) από όπου διάφορες ποικιλίες οσμών ερχόντουσαν.
Την Τρίτη περάσαμε με Σαμπάν στην ακτή. Σε ένα ύψωμα σκεπασμένο με πεύκα που
περίβαλε αυτόν τον ωραίο όρμο είδαμε ένα ναό Σίντο, όπου γύρω του ήταν φυτεμένα
χιλιάδες χαρτιά με προσευχές που το καθένα έλεγε μια θλιβερή ιστορία. Στο ανοιχτό
μπροστινό δωμάτιο όλων των ναών Σίντο δεν βλέπεις τίποτε άλλο παρά μόνο έναν
καθρέφτη, και ίσως μερικές παλιές εικόνες· στο πίσω μέρος υπάρχει ένα κλειστό δωμάτιο,
όπου μέσα του υπάρχει το έμβλημα του θεού ή της θεάς που ζει εκεί, τυλιγμένο σε μετάξι,
και τοποθετημένο στο πιο εσωτερικό από μια σειρά από κουτιά. Μόνο ο αρχιερέας
επιτρέπεται να μπει σ’ αυτό το άγιο μέρος, αλλά όχι και τόσο συχνά. Κανένας δεν μπορεί να
δει το φυλασσόμενο ιερό σύμβολο, και κανείς δεν ξέρει τι είναι, είτε ένα σπαθί ή μια πέτρα
ή ένας καθρέφτης, μόνο οι ιερείς γνωρίζουν και αυτοί στους οποίους το έχουν πει.
Είχαμε μια αυθόρμητη συνάντηση που οργανώθηκε για χάρη όλων των ανθρώπων που μας
ανακάλυψαν και μας ακολουθούσαν. Έγινε λίγο έργο (της ιεραποστολής) G.M.S. εκεί.
Υπάρχουν δύο κατηχητές στην πόλη, αλλά τι μπορούν να κάνουν δύο σε χιλιάδες
ανθρώπους; Αλλά έτσι είναι παντού, και έτσι πρέπει να είναι (εκτός και αν Αυτός έρθει,)
και δεν ξυπνήσει η εκκλησία και σκορπιστεί για να πει τα καλά νέα. Αλλά μη περιμένετε για
ένδοξες Απιθανότητες. Ας είναι για τον καθένα μας το εξής:
«Στα πόδια Σου πέφτω,
Τον εαυτό μου όλο Σου δίνω
να υποφέρει, να ζήσει ή να πεθάνει,
για τον σταυρωμένο μου Κύριο.»
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Εκείνο το απόγευμα πεινούσαμε και τελειώσαμε την τελευταία μας μπουκιά στο δείπνο.
Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλο και αναρωτιόμαστε. Ακόμη μια νύχτα με απίθανα
ανεβοκατεβάσματα του πλοίου αλλά ήταν η τελευταία μας. Την άλλη μέρα είδαμε τον τόπο
μας και Τον ευχαριστήσαμε για αυτό.
Μας δόθηκαν δύο όμορφες εικόνες της θάλασσας.
Βρισκόμαστε αγκυροβολημένοι στον όρμο Χαμάντα. Προς τη μεριά της ακτής το
φεγγαρόφωτο ήταν πάνω σε κυματιστές γραμμές, και κάθε κυματάκι ήταν ασημένιο. Η
άλλη πλευρά ήταν στη σκιά. Όμως ξαφνικά μια θαλάσσια αύρα ανατάραξε την επιφάνεια
του νερού. Σε όλη τη σκοτεινή πλευρά υπήρχε ένα ξαφνικό φωσφορικό φως. Ζωντανές
πύρινες μπάλες λάμπανε μέσα από τη σκοτεινιά. Κοιτάξαμε ξανά από τη μεριά του
φεγγαρόφωτου, όμως εκεί όλα ήταν όπως πριν, ήρεμα και ωραία, χωρίς να φαίνονται οι
πύρινες μπάλες. Χρειαζόταν ο άνεμος και το σκοτάδι για να τις φανερώσουν. Εμείς έχουμε
το ένα, ώ να έχουμε το άλλο! Έλα Πνοή από τους τέσσερις ανέμους και φύσα! Τότε το
θλιβερό σκοτάδι του θανάτου θα ανάψει με πύρινες φωτιές, και οι ψυχές που έχουν
σφαχτεί θα ζήσουν.
Ένα βραδινό παρατηρήσαμε την επιστροφή των ψαράδων με τη δύση του ήλιου· πολλές
εικοσάδες πλοιάρια, έρχονταν από την ανοιχτή θάλασσα με τα πανιά τους ανοιγμένα και
μπαίνανε στον όρμο. Σε ένα από αυτά που πέρασε κοντά μας, είδαμε να κάθεται μια
γυναίκα και να γυρίζει την ανέμη της, που εργαζόταν ήσυχα μέχρις ότου να τελειώσει. Και
όλα αυτά τα γοργά πλεούμενα, που τόσο όμορφα τα έκανε η δύση του ήλιου, μας μιλάνε
για τη μέρα που «θα μπούμε με ανοιχτά πανιά στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας και
Σωτήρα Ιησού Χριστού.» Γιατί Αυτός θα μας φέρει στο ποθητό λιμάνι.
Και όταν φτάσουμε πια στην ακτή
δε θα λογαριάζουμε πια τα κύματα
20 Μαρτίου «Παπάς, πατάτα, πουλάρια, παντζάρια και πρίσμα» Θα μπορούσε κανείς να
φανταστεί ότι ο επισκέπτης μας ψιθυρίζει διανοητικά αυτή τη φράση «χωρίς νόημα», είναι
τόσο πολύ γεμάτος με ευπρέπεια. Έχει έρθει για επίσκεψη και αφού κανένας άλλος δεν
είναι διαθέσιμος, εγώ ανέλαβα να τον «διασκεδάσω» μέχρις ότου να έρθει κάποιος
καλύτερος από μένα. Αυτός δεν ξέρει Αγγλικά, ενώ τα Γιαπωνέζικα μου δεν είναι και τόσο
καλά ώστε να τολμήσω κάτι περισσότερο· κι έτσι μετά την ανταλλαγή των αρχικών
φιλοφρονήσεων, πέφτουμε στη σιωπή και τον μελετώ προσεχτικά. Είναι ένας
«τζέντλεμαν», ένας ευγενικός άνθρωπος που ούτε κουνούπι δεν θα πείραζε, δε θα
μπορούσε να είναι τίποτε άλλο από ευγενικός.
Είναι άνθρωπος με αβίαστους τρόπους, δοσμένος στην παρατήρηση, είναι ενάντια στην
απόφαση, με λόγια, τόνο ή ιδέα, πρέπει να φανταστώ, ότι ολόκληρη η ψυχή του ανεβαίνει
αργά και διαμαρτύρεται επίσημα. Και όμως είναι ένας άντρας με νεύρο. Είναι κάποιος που
σκέφτεται -. Ένας με σθένος και αξία σε αυτόν. Κάποιος που σκέφτεται – ίσως όχι με το δικό
μας τρόπο, αλλά σκέφτεται, που είναι το κύριο σημείο. Και αναρωτιέμαι αν έχει σκεφτεί
ποτέ τη μεγάλη ερώτηση και τον ρωτάω προσεκτικά. Το έχει ακούσει, θα χαρεί να μάθει
περισσότερα. Ενώ πάω να του φέρω μερικά βιβλία, η Ι. Σαν έρχεται, και εγώ κάθομαι πίσω.
Τώρα ανακαλύπτεται ότι ήρθε να ρίξει μια «λατρευτική» ματιά στο σπίτι των ξένων, αν
είναι έτσι έχουμε μια έντιμη ευκαιρία. Έτσι τον παίρνουμε γύρω-γύρω και βλέπει τα πάντα.
Τίποτε δεν χάνει από τα ήσυχα αλλά γρήγορα μάτια του. Παρατηρεί ανάμεσα σε άλλους
βαρβαρισμούς, μερικά λουλούδια που δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά. Με πόνο, αλλά πολύ
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ευγενικός για να εκφράσει τη λύπη που νιώθει για μας, στρέφεται ευγενικά μακριά. Χωρίς
αμφιβολία είμαστε γκαφατζήδες στην τέχνη, οι εργάτες μας καταλαβαίνουν καλύτερα από
εμάς, η ποίηση της γραμμής είναι ακόμη μυστήριο για μας. Και τώρα η Ι. Σαν πιάνει με
ζεστασιά το θέμα. Ο φίλος μας ακούει με ενδιαφέρον, και υπόσχεται ότι θα μελετήσει και
θα συλλογιστεί για αυτό το νέο και παράξενο αίνιγμα. Στρέφει τα φύλλα της Καινής
Διαθήκης του, ενώ η Ι Σαν του εξηγεί την διάταξη της και του λέει κάτι από την ιστορία.
Μετά υποκλίνεται και φεύγει. Οι σκέψεις της καρδιάς μας τον ακολουθούνε. Ω, μακάρι η
επίσκεψη στους ξένους να τον οδηγήσει να δεχτεί το Θεό των ξένων. Όμως όχι, αλλά σαν
δικό του Θεό όπως είναι και δικός μας, όμως ακόμη δεν το γνωρίζει.
Το όμορφο λουλούδιασμα της άνοιξης αρχίζει. έχουμε ένα κλαδί δαμασκηνιάς ύψους οκτώ
ποδιών, που μόλις έχει αρχίσει να έχει κάτι το πορφυρό, σε ένα βάζο στον κάτω όροφο.
Κάθε κλαδάκι δίνει μια ξεχωριστή μικρή απόλαυση. Ολόκληρο είναι κάτι πολύ όμορφο για
να το δώσω με δικά μου λόγια, καταφεύγω στο Κο Φοξ:
Ω χρώμα, χρώμα, η τελευταία πολυτέλεια της αγάπης!
Η γλώσσα σου που είναι παγκόσμια δίνει με σεβασμό
Το μυστήριο όλου του μεγαλείου,
Δική σου είναι μια υπερφυσική διακονία.
Αυτές είναι οι μεγαλύτερες μορφές λόγου που χρησιμοποιεί ο Θεός
Για να δώσουν σκιές στη δική Του Ασκίαστη χαρά.
Εδώ έρχεται ένας χωρικός φέρνοντας μια τεράστια δέσμη από αχυρένιο σκοινί. Είναι ένας
από αυτούς που ήταν θύματα της πλημμύρας, από το χωριό για το οποίο σας μίλησα, Μας
λέγει την ιστορία του, και τον θυμάμαι.- ο φτωχός που λυπήθηκε που έφυγαν η γυναίκα του
και τα παιδιά του. Του δίνουμε κάτι για να ξαναρχίσει. (Λίγες πένες με τις οποίες θα
αγοράσει άχυρο για να κάνει σκοινί και στρώματα) Από τότε χαμογέλασαν οι ουρανοί, και
αυτός. Βρήκε δουλειά, και οι αγαπητοί του ήταν ξανά μαζί του, έλαμπε, και υποκλινόταν,
και με παρακαλούσε να δεχτώ αυτό το σκοινί, σαν ένδειξη μιας ευγνωμοσύνης που δε θα
έσβηνε ποτέ. Εδώ λοιπόν είναι το σκοινί,
όπως το ζωγράφισε η Ι. Σαν, και δύο μικρά
Γιαπωνέζικα ποιήματα που τα προσθέτω
Μόνο αχυρένιο σκοινί
αλλά αξίζει πιότερο από χρυσάφι
γιατί μιλάει για αγάπη
Η μεγάλη απόσταση δε λογαριάστηκε
γιατί η χάρη που δόθηκε
πρέπει να πληρωθεί.
Έφυγε τώρα μακριά· του μιλήσαμε για το Θεό της Αγάπης από τον οποίο προήλθε όλη του η
τωρινή ευτυχία. Του δώσαμε βιβλία, και καθώς έφευγε μας ζήτησε να πάμε ξανά, για να
μιλήσουμε στους δικούς του. Ελπίζουμε να πάμε, αχ να μπορούσα να γίνω πολλά κομμάτια,
πόσο βολικό θα ήταν.
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Κεφάλαιο 9 Ένα ψάρι έξω από το νερό
Η Έιμι ξαναπέρασε τη διαδρομή που είχε κάνει στο προηγούμενο της ταξίδι στην Ιαπωνία:
με το πλοίο πήγε ανατολικά μέσω της Μεσογείου, και μετά νότια μέσω του καναλιού του
Σουέζ και της Ερυθράς Θάλασσας, και τελικά στον Ινδικό Ωκεανό. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού κάθισε συχνά στο κατάστρωμα σε μια ξύλινη ξαπλώστρα και κοίταζε προς τη
θάλασσα. Πάντα είχε το ίδιο πράγμα στο μυαλό της: Πώς θα ήταν η Ινδία; Κάθε Άγγλος
πίστευε ότι ήξερε για την Ινδία. Σε τελική ανάλυση, ήταν υπό τον βρετανικό έλεγχο από τον
δέκατο έβδομο αιώνα. Πρώτα ήταν υπό τον έλεγχο της Βρετανικής Εταιρείας των
Ανατολικών Ινδιών, και στη συνέχεια από το 1858 τέθηκε υπό άμεση βρετανική κυριαρχία,
καθιστώντας την, την πιο πυκνοκατοικημένη αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η
βασίλισσα Βικτώρια ήταν γνωστή και ως αυτοκράτειρα της Ινδίας και η ίδια η χώρα
ονομαζόταν «κόσμημα στο στέμμα της αυτοκρατορίας.» Ήταν πολύ της μόδας για νέους
Άγγλους να περάσουν κάποιο χρόνο στην Ινδία. Με εξήντα χιλιάδες Βρετανούς στρατιώτες
τοποθετημένους εκεί για να διατηρήσουν την ειρήνη, υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για έναν
νεαρό Άγγλο για να αποκτήσει για τον εαυτό του όνομα και περιουσία.
Εκλεκτά τσάγια, εξωτικά μπαχαρικά και ακατέργαστο βαμβάκι από την Ινδία ήταν προς
πώληση παντού στην Αγγλία. Τα βιβλιοπωλεία πουλούσαν μυθιστορήματα και συλλογές
ιστοριών ανακάλυψης και περιπέτειας που είχαν τοποθετηθεί να λαμβάνουν χώρα στην
Ινδία. Αλλά στην πραγματικότητα, η Αγγλία είχε επηρεάσει την Ινδία πολύ περισσότερο από
ότι η Ινδία είχε επηρεάσει την Αγγλία. Στην Ινδία, τα αγγλικά ήταν η γλώσσα των
επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, κάτι που ήταν καλό γιατί υπήρχαν δεκαπέντε κύριες
γλώσσες που μιλούσαν εκεί, και να αναφέρουμε πάνω από οκτακόσιες τοπικές διαλέκτους.
Η αγγλική κυριαρχία ή όπως λέγεται Raj, είχε επίσης φέρει δρόμους, σιδηροδρόμους,
βιομηχανία και εκπαίδευση στην Ινδία.
Οι Άγγλοι που ζούσαν στην Ινδία ήταν σε μια δική τους τάξη. Είχαν το καλύτερο από το
κάθε τι. Μπορούσαν να περιβάλουν τον εαυτό τους με μεγάλο αριθμό από υπηρέτες,
επειδή ήταν πολύ φθηνό να τους προσλάβουν. Οι άνδρες έκαναν κυνήγι ελεφάντων και
έπαιζαν κρίκετ και παιχνίδια με τράπουλες, ενώ οι γυναίκες πραγματοποιούσαν δείπνα,
φτιάχνανε κεντημένα μαξιλάρια και έκαναν αναγνώσεις από τον Σαίξπηρ. Τα παιδιά τα
στέλναν στην πατρίδα για να παρακολουθήσουν το σχολείο μέσα σε οικοτροφεία στην
Αγγλία. Αλλά επέστρεφαν συνήθως για το καλοκαίρι, όταν ολόκληρες οικογένειες θα
ξεκαλοκαίριαζαν σε ειδικούς σταθμούς που βρισκόντουσαν σε λόφους και βουνά για να
αποφύγουν την έντονη καλοκαιρινή ζέστη. Εν ολίγοις, οι Άγγλοι ήταν πολύ «χαϊδεμένοι»
στην Ινδία, και αυτός ήταν ο τρόπος που τους άρεσε.
Πέρα από το τσάι, τα μπαχαρικά, το βαμβάκι και τον τρυφηλό τρόπο ζωής, η Έιμι
αναρωτήθηκε πώς θα ήταν η Ινδία. Τι θα είχε ο Θεός να κάνει μεταξύ των τριακόσιων
εκατομμυρίων ανθρώπων που ζούσαν τότε (τέλος ιθ αιώνα) εκεί; Ενώ δεν ήξερε με
σιγουριά τι την περίμενε, ήξερε ότι το πρώτο της βήμα αφορούσε τη συνεργασία της με την
Ιεραποστολική Οργάνωση Ζενάνα (Zenana Mission Society). Τελικά το πλοίο έφτασε στο
Μαντράς στη νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας. Το Μαντράς ονομαζόταν «Πύλη προς το
Νότο». Πλήθη ανθρώπων γέμισαν τον διάδρομο του πλοίου καθώς αποβιβαζόταν η Έιμι.
Άνδρες προσφέρθηκαν να κουβαλήσουν τις αποσκευές της ή να φωνάξουν ένα αμαξά
καθώς κοίταξε γύρω της για να βρει τον κ. Arden, τον γραμματέα της Εκκλησιαστικής
Ιεραποστολής, τον οποίο ο Ρόμπερτ Ουίλσον είχε κανονίσει να τη συναντήσει. Σίγουρα,
ήταν εκεί περιμένοντας. Αυτός προχώρησε μέσα στο πλήθος και κουνούσε τα χέρια του
προς την Έιμι, που έβγαλε ένα αναστεναγμό ανακούφισης όταν τον είδε. Σφίξανε τα χέρια
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τους και χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον. Η περιπέτειά της στην Ινδία σίγουρα ξεκίνησε σε μια
καλύτερη αρχή από την εμπειρία της Ιαπωνίας.
Ενώ ο κ. Άρντεν φόρτωνε το μπαούλο της στην άμαξα, η Έιμι κοίταξε γύρω. Ήταν δύσκολο
να τα δει όλα ταυτόχρονα. Δεν είχε δει ποτέ τόσα πολλά χρώματα στο παρελθόν. Κάθε σάρι, το παραδοσιακό φόρεμα που φορούσαν οι Ινδές, ήταν διαφορετικό και κάθε μια φάνηκε
να είναι πιο ζωντανή από την προηγούμενη. Υπήρχαν σάρι με χρώμα μπλε του παγωνιού,
ιριδίζον πορτοκάλι και κίτρινο τόσο φωτεινό όσο ο ήλιος. Ψηλοί, σκοτεινοί άνδρες με
στριμμένα λευκά ή πορτοκαλί τουρμπάνια στο κεφάλι τους ήταν παντού, όπως και τα μικρά
κορίτσια με ένα σωρό βραχιόλια που κουδούνιζαν στα χέρια τους. Της Έιμι της φάνηκαν
όλα αυτά πολύ ωραία. Ο κ. Άρντεν την πήρε στο σπίτι του, όπου έπρεπε να περάσει τις
τρεις πρώτες βδομάδες στην Ινδία, πριν ξεκινήσει για να πάει στο εσωτερικό της Ινδίας στο
Μπανγκαλόρ όπου ήταν το Νοσοκομείο της ιεραποστολής Ζενάνα. Η Έιμι είχε αποφασίσει
να μείνει τρεις εβδομάδες στο Μαντράς γιατί ήθελε να ξεκουραστεί και να φτάσει στο
Μπανγκαλόρ σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση της υγείας της. Ενώ έμενε με την
οικογένεια του Άρντεν ρωτούσε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που είχαν τον
χρόνο να τις δώσουν απαντήσεις για την Ινδία. Την ενδιάφερε ιδιαίτερα η ιστορία του
Χριστιανισμού στη Νότιο Ινδία μιας κι εκεί θα ήταν το καινούριο της σπίτι. Έμαθε ότι
σύμφωνα με την παράδοση, ο Θωμάς, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού,
είχε πιαστεί και είχε πουληθεί ως σκλάβος σε έναν έμπορο που τον έφερε στη Νότιο Ινδία.
Εκεί ο Θωμάς πουλήθηκε ξανά, σε έναν βασιλιά που τον λέγανε Γκούντομπαρ (Μιούσιος
στην Wikipedia), ο οποίος ανέθεσε στο Θωμά να επιβλέψει την ανέγερση του νέου του
παλατιού.
Ο Θωμάς είχε την ευκαιρία να μιλήσει στον βασιλιά για το ευαγγέλιο, και ως εκ τούτου, ο
βασιλιάς έγινε χριστιανός και βαφτίστηκε. Η Έιμι ήταν ενθουσιασμένη που άκουσε ότι
υπήρχε μια ομάδα χριστιανών στη νότια Ινδία που αυτοαποκαλούνταν «Χριστιανοί του
Θωμά» και ανίχνευαν τις ρίζες της εκκλησίας τους από την εποχή του Αγίου Θωμά και του
βασιλιά Γκουντομπάρ. Μια εβδομάδα μετά την άφιξη της Έιμι, μια άλλη ιεραπόστολος, η
Λουίζα Ράνδαλ (Randall), ήρθε να της μιλήσει. Η Λουίζα ήταν Αγγλίδα με περίπου την ίδια
ηλικία με την Έιμι και είχε φέρει μια επιστολή μαζί της σχετικά με ένα πρόβλημα που είχε
αντιμετωπίσει. Αρκετούς μήνες νωρίτερα, συνάντησε μια νεαρή μουσουλμάνα που ήθελε
να γίνει χριστιανή. Αλλά σε αντίθεση με τους Βουδιστές στην Ιαπωνία, οι οποίοι θα
ανέχονταν έναν Χριστιανό στην οικογένεια τους, οι μουσουλμανικές οικογένειες
οργιζόντουσαν πολύ βίαια αν κάποιος στην οικογένεια γινόταν Χριστιανός. Η νεαρή
μουσουλμάνα ήξερε ότι αν μεταστρεφόταν στο Χριστό, είτε θα αποβαλλόταν από το σπίτι
και την οικογένειά της για πάντα είτε θα την σκότωνε ένας από τους αδελφούς της. Τελικά,
το κορίτσι αποφάσισε ότι δεν είχε το θάρρος να παραιτηθεί από τα πάντα,
συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της ζωής της, για να γίνει χριστιανή και έτσι αποφάσισε
να μείνει μουσουλμάνα.
Σε μια επιστολή προς τους υποστηρικτές της, η Λουίζα είχε γράψει για τον αγώνα της
νεαρής μουσουλμάνας. Ως αποτέλεσμα, μια από τις κυρίες που την υποστήριζαν της είχε
γράψει πίσω και παραπονέθηκε ότι η ιστορία ήταν πολύ καταθλιπτική και πρότεινε ότι η
Λουίζα θα μπορούσε να τη φωτίσει με ένα «χαρούμενο τέλος». Η απάντηση είχε
αναστατώσει τη Λουίζα και τώρα αναρωτιόταν αν είχε κάνει το σωστό λέγοντας την ιστορία
του κοριτσιού. Ήρθε να ρωτήσει την Έιμι για τις σκέψεις της πάνω σ’ αυτό το θέμα. Πρέπει
να ξαναγράψει την ιστορία του κοριτσιού, ίσως να κάνει το τέλος λίγο πιο ασαφές και
λιγότερο καταθλιπτικό για τους υποστηρικτές της; Η Έιμι φοβόταν. Πώς θα μπορούσε
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κάποιος Χριστιανός να προσπαθήσει να εκφοβίσει έναν ιεραπόστολο και να τον αναγκάσει
να εφεύρει ένα ευτυχισμένο τέλος όταν δεν υπήρχε κανένα; Η αλήθεια είναι πάντοτε η
αλήθεια, είπε η Έιμι στη Λουίζα, και τίποτα, ούτε καν πίεση από υποστηρικτές, δεν πρέπει
να κάνει τον ιεραπόστολο να φοβηθεί να την πει.
Το παράξενο είναι ότι δε θα περνούσε πολύς καιρός πριν η Έιμι να βρεθεί σε μια παρόμοια
δοκιμασία. Θα μάθαινε ότι το να λες την αλήθεια δεν ήταν πάντα δημοφιλές, ακόμη και
στους Χριστιανούς.
Τελιικά, οι τρεις εβδομάδες της Έιμι με τους Άρντενς τελείωσαν και ξεκίνησε το ταξίδι των
διακόσια τριάντα μιλίων από το Μαντράς στο Μπανγκαλόρ. Το ταξίδι φαινόταν πολύ
εύκολο όταν το μελετούσε στην υδρόγειο που είχε ο Ρόμπερτ Ουίλσον στη βιβλιοθήκη του.
Αλλά αυτό συνέβη όταν ήταν ακόμη στην Αγγλία, και τώρα καθώς η Έιμι κάθισε στο τρένο
και κατευθυνόταν δυτικά προς το Μπανγκαλόρ, ένιωθε ότι το ταξίδι θα διαρκούσε για
πάντα. Τα χωριά και οι ναοί περνούσαν έξω από το παράθυρο του τρένου όπου καθόταν,
αλλά δυσκολεύτηκε να εστιάσει την προσοχή της σε κάποιο από σε αυτά. Ένας υπηρέτης
της έφερε ένα φλιτζάνι τσάι, αλλά δεν είχε αρκετή δύναμη για να το σηκώσει στα χείλη της.
Η Έιμι συνειδητοποίησε ότι ήταν πάλι άρρωστη και κάθε λεπτό γινόταν όλο και
περισσότερο άρρωστη. Αυτή τη φορά είχε δάγκειο πυρετό ή «πυρετό που σπάει κόκαλα»,
όπως ήταν επίσης γνωστός. Πράγματι, η Έιμι αισθάνθηκε ότι κάθε κόκκαλο στο σώμα της
ήταν σπασμένο. Μόλις μετά δυσκολίας μπορούσε να σηκωθεί από το κάθισμά της όταν ο
προϊστάμενος του βαγονιού ανακοίνωσε ότι το τρένο έμπαινε στο σταθμό του
Μπανγκαλόρ. Έσυρε τον εαυτό της από το τρένο και έπεσε στην αγκαλιά ενός
ιεραπόστολου της Ζενάνα που την περίμενε. Ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον τρόπο που
σχεδίαζε να κάνει την είσοδό της, αλλά ήταν πολύ άρρωστη για να την νοιάξει. Την πήρανε
αμέσως για εισαγωγή στο ίδιο το νοσοκομείο για το οποίο ήρθε για να υπηρετήσει.
Χρειάστηκε αρκετές εβδομάδες για να αναρρώσει η Έιμι. Καθώς ήταν ξαπλωμένη στο
κρεβάτι της στο νοσοκομείο, κύματα νοσταλγίας συχνά περνούσαν από πάνω της. Θα ήταν
είτε νοσταλγία για τη μητέρα της και τον Ρόμπερτ Ουίλσον στην Αγγλία, είτε νοσταλγία για
τους Μπαρκλέι Μπάξτον, Μισάκι Σαν, και τους Χριστιανούς στο Χιρόσε της Ιαπωνίας.
Μερικές φορές ήταν ακόμη νοσταλγία για το ιεραποστολικό έργο που δεν είχε μπορέσει
ποτέ να κάνει στην Κίνα! Φαινόταν στην Έιμι ότι θα ήταν καλύτερο να ήταν οπουδήποτε
αλλού και όχι στο νοσοκομείο, όπου έπαιρνε τον πολύτιμο χρόνο των ιεραποστόλων με
τους οποίους ήρθε να δουλέψει μαζί τους.
Σιγά -σιγά, καθώς άρχισε να αισθάνεται πιο δυνατή, η Έιμι άρχισε να εμπλέκεται στην
καθημερινή ρουτίνα της Ιεραποστολικής Οργάνωσης Ζενάνα. Ένα από τα πρώτα πράγματα
που έκανε ήταν να παρευρεθεί σε μια μηνιαία κοινωνική βραδιά του προσωπικού. Σε αυτή
τη συγκέντρωση άρχισαν να εμφανίζονται οι διαφορές μεταξύ της Έιμι και πολλών από τους
άλλους ιεραπόστολους. Η σκηνή ήταν αρκετά αθώα. Οι γυναίκες ιεραπόστολοι κάθισαν σε
ένα κύκλο κάτω από το φως μιας λάμπας, κεντώντας ήσυχα μαντήλια με γαλλικούς
κόμπους και σατέν βελονιά. Ένας από τους άνδρες από την ιεραποστολή διάβασε ένα
άρθρο σχετικά με τη συνεργασία των ιεραποστόλων και των τοπικών Χριστιανών. Οι άλλοι
άντρες κάθισαν και άκουγαν και πότε-πότε κουνούσαν τα κεφάλια τους καταφατικά. Όταν ο
άντρας είχε τελειώσει την ανάγνωση, ξεκίνησε μια συζήτηση. Κυρίως οι άντρες μίλησαν,
αλλά περιστασιακά μια γυναίκα κοιτούσε από το κέντημα της και θα έδινε τη γνώμη της.
Καθώς η συζήτηση προχώρησε, τέθηκε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να ονομάσει έναν
Ινδό Χριστιανό που θα έκανε χριστιανική εργασία χωρίς να πληρώνεται από έναν
ιεραπόστολο ή την εκκλησία για να το κάνει. Οι γυναίκες συνέχισαν να σπρώχνουν τις
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βελόνες τους μέσα και έξω από το ύφασμά τους, ενώ οι άντρες συνοφρυώθηκαν και
σκέφτηκαν την ερώτηση. Πέρασε ένα λεπτό και μετά, πέρασαν άλλα δύο και τρία λεπτά.
Φαινόταν ότι κανείς δεν γνώριζε κανέναν. «Ω, καλά», είπε ένας από τους άντρες με νευρικό
γέλιο. «Δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει.» Εκείνη τη στιγμή, ένας υπηρέτης έφερε
ζεστό τσάι και σάντουιτς αγγουριού, και η προσοχή όλων στράφηκε σύντομα στα
αναψυκτικά.
Η Έιμι καθόταν κι εκείνη στο κέντημα της. Ήταν σοκαρισμένη, ενώ οι άλλοι πίνανε το τσάι
τους και τρώγανε τα σάντουιτς τους. Αναρωτιόταν αν αυτό που άκουσε ήταν αληθινό. Στην
νότια Ινδία, όπου η παράδοση λέει ότι ο Άγιος Θωμάς έφερε το μήνυμα του ευαγγελίου
από το Ισραήλ, όπου οι Σύριοι χριστιανοί είχαν μια ακμάζουσα κοινότητα μέχρι τον τέταρτο
αιώνα, και όπου εκατοντάδες ιεραπόστολοι από πολλές ομολογίες πίστης, είχαν εργαστεί
για αιώνες, θα μπορούσε να είναι αυτό αληθινό ότι κανένας Χριστιανός δεν καταλάβαινε τη
χαρά του να υπηρετήσει εθελοντικά τον Θεό; Σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι; Η Έιμι
σκέφτηκε τα κορίτσια «σάλι» στο Μπέλφαστ που είχαν μείνει χωρίς ύπνο και είχαν αφήσει
πρόθυμα τις δύο πολύτιμες μέρες τους για ένα μήνα για να βοηθήσουν στο έργο του
«Καλωσορίσματος». Όποτε χρειαζόταν κάποιον να συμπληρώσει μια υπηρεσία ή να
καθαρίσει την αίθουσα, τα «σάλια» ήταν εκεί, χαρούμενα, ελεύθερα, με χαρά, πρόθυμα να
προσφέρουν το χρόνο τους για να κάνουν το μέρος τους στο να φέρουν σε άλλους με το
μήνυμα του ευαγγελίου. Φυσικά, η Έιμι δεν πίστευε ότι ήταν πάντα λάθος να πληρώσει ένα
άτομο για τη δουλειά του, αλλά η σκέψη ότι δεν υπήρχε ένα άτομο που θα εργαζόταν
καθαρά από αγάπη για τον Θεό, την άφησε άφωνη. Η Έιμι κοίταξε τους άλλους
ιεραπόστολους που κάθονταν και έπιναν το τσάι τους από Κινέζικα φλιτζάνια. Δεν θα
έπρεπε όλοι να γονατίσουν ικετεύοντας τον Θεό να τους συγχωρήσει επειδή δεν
ενέπνευσαν αφοσίωση στον τοπικό πληθυσμό; Αντ 'αυτού, πέρασαν γύρω από ένα άλλο
πιάτο σάντουιτς, αυτή τη φορά με κάρδαμο και ντομάτα πάνω τους. Η Έιμι δεν μπορούσε
να το πιστέψει. Αυτό δεν ήταν το μόνο σοκ που είχε η Έιμι τις πρώτες ημέρες της με την
ιεραποστολή. Όσο περισσότερα έβλεπε τον ιεραποστολικό σταθμό, τόσο περισσότερα την
ενοχλούσαν. Όταν ζήτησε να επισκεφθεί το μάθημα των αυτών που είχαν μεταστραφεί
πρόσφατα στο Χριστό, της είπαν ότι δεν υπήρχε· δεν χρειαζόταν. Δεν υπήρχε τάξη για νέους
προσήλυτους εδώ και χρόνια. Και πάλι, η Έιμι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που άκουγε.
Όταν ρώτησε γιατί δεν υπήρχε τάξη νέων-προσήλυτων, ως μέρος της απάντησης, ένας από
τους ιεραπόστολους που υπηρέτησε με την ιεραποστολή στο Μπανγκαλόρ για πολλά
χρόνια εξήγησε στην Έιμι το σύστημα ινδουιστικής κάστας.
Όλοι οι Ινδουιστές χωρίζονται σε τέσσερις κάστες ή ομάδες. Κάθε ινδουιστής γεννιέται
στην ίδια κάστα με τους γονείς του. Εκείνοι που βρίσκονται στην κορυφαία κάστα
ονομάζονται Βραχμάνοι, και είναι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες. Μετά υπάρχουν οι
Ξατρίγιας (Kshatriyas), οι οποίοι είναι οι πολεμιστές. Μετά οι Βαϊσίγιας (Vaisyas(, οι οποίοι
είναι αγρότες και έμποροι· και οι Σουδρά, που είναι εργάτες και υπάλληλοι. Παρακάτω
είναι οι κατώτατοι, εκείνοι που δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Ονομάζονται ανέγγιχτοι
(παρίας). Όταν καθιερώθηκε για πρώτη φορά το σύστημα κάστας, έγινε ως τρόπος
οργάνωσης της κοινωνίας. Ήταν σαν τους βασιλιάδες, τους άρχοντες, τους ευγενείς και τους
σκλάβους της μεσαιωνικής Αγγλίας. Όμως καθώς περνούσαν οι αιώνες, όλο και
περισσότεροι κανόνες έγιναν για το πώς οι διαφορετικές κάστες μπορούσαν να σχετίζονται
η μία με την άλλη, και σχηματίστηκαν νέες κάστες μέσα στις κύριες ομάδες κάστας. Μέχρι
τη στιγμή που η Έιμι έφτασε στο Μπανγκαλόρ υπήρχαν αρκετές χιλιάδες κάστες και πολλοί
κανόνες, μερικοί σκληροί, που εφαρμοζόντουσαν με πολλή αυστηρότητα. Για παράδειγμα,
ένα άτομο δεν μπορούσε να φάει φαγητό που παρασκευάστηκε από ένα μέλος κατώτερης
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κάστας ή να παντρευτεί από την κάστα του. ΟΙ ανέγγιχτοι είχαν για να κάνουν τη δουλειά
που κανείς άλλος δεν θα έκανε. Έπρεπε να καθαρίσουν μετά από τελετές αποτέφρωσης, να
προετοιμάσουν τα δέματα των ζώων και να ξεπλύνουν τις γλάστρες. Άλλοι Ινδουιστές δεν
θα είχαν καμία σχέση με αυτούς. Η κάστα τους απαγόρευσε μια τέτοια επαφή. Οι
ανέγγιχτοι δεν μπορούσαν να πίνουν νερό από το ίδιο πηγάδι ή ακόμη και να παρευρεθούν
στις ίδιες εκκλησίες με ανθρώπους από υψηλότερα κάστες, επειδή φοβούνται ότι η σκιά
τους μπορεί να αγγίξει κάποιον άλλης κάστας και να τους κάνει ακάθαρτους. Η Έιμι
κούνησε το κεφάλι της. Είχε δει τους ανέγγιχτους στο Μαντράς ντυμένους με κουρέλια, και
τα μάτια τους κοιτούσαν το έδαφος.
Ο παλιός ιεραπόστολος της Ιεραποστολικής οργάνωσης Ζενάνα συνέχισε να λέει στην Έιμι
για τη λαβή του Ινδουισμού πάνω από τους ανθρώπους. Η πίστη ήταν τα πάντα για έναν
Ινδουιστή. Η πίστη μιας γυναίκας στο σύζυγό της, οδήγησε στην πρακτική του σούτι, την
οποία οι Άγγλοι προσπαθούσαν να εξαλείψουν. Το σούτι σήμαινε ότι όταν ένας άντρας
πέθαινε ήταν καθήκον της χήρας του να αυτοκτονήσει ρίχνοντας τον εαυτό της στη φωτιά
καύσης μαζί του. Μερικές φορές η χήρα χρειαζόταν «λίγη βοήθεια» για να το κάνει αυτό,
αλλά θεωρήθηκε ότι ήταν το σωστό και η απόδειξη της πιστότητας της, και θα έπρεπε να
κάνει. Το ίδιο ισχύει και για τη θρησκεία. Ένας Ινδουιστής που μετατράπηκε σε Χριστιανός
χαρακτηριζόταν άπιστος. Σε άλλους Ινδουιστές, αυτοί που είχαν μεταστραφεί στο
χριστιανισμό είχαν δείξει απιστία στη θρησκεία τους, στην κοινωνία τους και στην
οικογένειά τους. Ως αποτέλεσμα, συχνά τους σκότωναν τα μέλη της οικογένειάς τους για να
τους αποτρέψουν να φέρουν άλλη ντροπή στην οικογένεια.
Η Έιμι σκεφτόταν το γράμμα της Λουίζας και την έλλειψη ενός «χαρούμενου τέλους».
Άρχισε να βλέπει τη λαβή του Ινδουισμού σε κάθε μέρος της ζωής στην Ινδία. «Αλλά δεν
είναι η δύναμη του Θεού μεγαλύτερη από τη δύναμη του Ινδουισμού;»
«Ναι, θα έπρεπε», αναστέναξε ο παλιός ιεραπόστολος. «Αλλά στην πραγματικότητα δεν
φαίνεται να είναι έτσι.» Και έπειτα έδωσε στην Έιμι μια πρόκληση: Θα προσευχόταν και θα
ρωτούσε τον Θεό γιατί δεν είδαν Ινδουιστές να είχαν μεταστραφεί; Φυσικά θα
προσευχόταν. Άρχισε να προσεύχεται αμέσως. Είχε έρθει στην Ινδία για να δει τον Θεό να
δουλεύει στις ζωές των Ινδών α και αυτή, όπως όλοι, ήθελε να μάθει γιατί αυτό δεν
συνέβαινε. Ένα από τα πράγματα που η Έιμι ένιωθε ως εμπόδιο ήταν ότι παρόλο που η
ιεραποστολική οργάνωση διοικούσε ένα σχολείο, οι περισσότεροι δάσκαλοι ήταν
Ινδουιστές ή Μουσουλμάνοι. Και πάλι η Έιμι μίλησε στον παλαιότερο ιεραπόστολο. Τον
ρώτησε ποιο ήταν το νόημα να απασχολούν άτομα από άλλες θρησκείες για να διδάξουν
στο σχολείο. Δεν ήταν το σημείο ενός χριστιανικού σχολείου να επηρεάσει τους μαθητές
προς τον Χριστιανισμό; Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό εάν μόνο λίγοι από τους
δασκάλους ήταν Χριστιανοί; Ο ιεραπόστολος της είπε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο αυτή
μπορούσε να σκεφτεί να βρει Χριστιανούς που θα διδάσκονταν. Άλλωστε, δεν ήταν
καλύτερο να υπάρχουν δάσκαλοι ινδουιστές ή μουσουλμάνοι από το να μην υπάρχουν
καθόλου καθηγητές; Όχι, δεν ήταν έτσι για την Έιμι! Τουλάχιστον όχι σε ένα χριστιανικό
σχολείο. Η Έιμι είπε στον ιεραπόστολο για το χρόνο που δεν είχε εργαζόμενους στο
«Καλωσόρισμα» και ότι πολλοί άνθρωποι είχαν προσφερθεί να βοηθήσουν από μια
αίσθηση κοινωνικής ανησυχίας. Ωστόσο, τους είχε απορρίψει όλους και περίμενε να της
παρέχει ο Θεός αφοσιωμένους Χριστιανούς που θα εξυπηρετούσαν άλλους από αγάπη για
αυτόν. Γιατί δεν μπορούσε το σχολείο της ιεραποστολής να εφαρμόσει την ίδια αρχή; Ήξερε
ότι λειτούργησε· είχε δει από πρώτο χέρι να λειτουργεί. Δεν υπήρχαν εύκολες απαντήσεις
και παρόλο που η Έιμι άρεσε σε πολλούς από τους ιεραπόστολους, οι ερωτήσεις της
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άρχισαν να κάνουν κάποιους από αυτούς να νιώθουν άβολα. Στο ημερολόγιό της, η Έιμι
έγραψε: «Αρχίζω να νιώθω σαν ένα ψάρι έξω από το νερό.» Φυσικά, τα ψάρια δεν
διαρκούν πολύ έξω από το νερό. Αν και η Έιμι προσπαθούσε σκληρά να ταιριάξει,
προσπαθούσε σκληρά να μάθει τη γλώσσα των Ταμίλ και προσπαθούσε σκληρά να
ταιριάξει στο ιεραποστολικό καλούπι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, δεν λειτούργησε. Κάτι
έπρεπε να συμβεί για να την πάρει πίσω «στο νερό» και έπρεπε να συμβεί σύντομα.

.

.
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Κεφάλαιο 10 Γίνεται Ντόπια
Η Έιμι έβαλε τα τακούνια της στην πλευρά της Λάντι (Laddie), του αλόγου που οδηγούσε.
Τα μακριά, σκούρα καστανά μαλλιά τηςανέμιζαν πίσω της καθώς η Λάντι κάλπαζε στο
πευκοδάσος. Στην αρχή δεν ήθελε να φύγει από το Μπανγκαλόρ, αλλά τώρα που ήταν έξω
από την πόλη, ένιωθε όμορφα και ότι ήταν ελεύθερη. Σχεδόν ανυπομονούσε για την
αλλαγή του κλίματος στο Κοταγιάρι, ένα καταφύγιο σε ύψος περίπου χίλια μέτρα πάνω
στους λόφους Νιλγκίρι, όπου οι Άγγλοι ήθελαν να πηγαίνουν για να χαλαρώσουν και να
ξεφύγουν από τις βροχές των μουσώνων που έπεφταν τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Καθώς έτρεξε μπροστά, η Έιμι κοίταξε πίσω στην υπόλοιπη ομάδα με την οποία ταξίδευε. Η
ομάδα μόλις είχε στρίψει σε μια γωνία καθώς μπόρεσε να τη δει. Και τι θέαμα ήταν! Οι
τρεις συνάδελφοί της ιεραπόστολοι μετέφεραν σε
φορεία σεντάν – φορεία που είχαν μακριούς στύλους
και στις δύο πλευρές, που τους είχαν στους ώμους
τους οχτώ υπηρέτες. Πίσω από τα φορεία ερχόταν η
Σαράλ, με ένα ελαφρύ φορτίο ρούχων, και στη
συνέχεια δώδεκα άλλοι υπηρέτες, όλοι τους
μεγαλόσωμοι, δυνατοί άνδρες, και όλοι τους
κουβαλούσαν το βάρος ενός κουτιού ή ενός
μπαούλου, από τις αποσκευές των ιεραποστόλων. Οι
Εικόνα 7 Φορείο Σεντάν
υπηρέτες μετέφεραν τα πάντα, όπως ρακέτες
μπάντμιντον και δίχτυα μαζί με ένα αντίστοιχο σετ πτυσσόμενων καρεκλών. Ήδη, στο ταξίδι
μέχρι το Κοταγιάρι, η Έιμι είχε περάσει μια οικογένεια με ένα πιάνο να μεταφέρεται σε ένα
καρότσι, και μια άλλη οικογένεια με μια σιδερένια μπανιέρα ανάμεσα στον εξοπλισμό των
διακοπών της.
Η Έιμι έστρεψε την προσοχή της ξανά στο μονοπάτι που είχε μπροστά της. Η πομπή πίσω
της αντιπροσώπευε όλα όσα δεν της άρεσαν για την Ινδία. Χρειάστηκαν τριάντα έξι
υπηρέτες για να μεταφέρουν τέσσερις Άγγλους και όλα τα «απαραίτητα» αντικείμενά τους
από το Μπανγκαλόρ μέχρι το λόφο του Κοταγιάρι, ώστε οι ιεραπόστολοι να μπορούν να
ξεκουραστούν. Δεν χρειάζονται οι υπηρέτες ξεκούραση εκατό φορές περισσότερο από
εμάς; Η Έιμι αναρωτιόταν καθώς οδηγούσε. Ήθελε να ζήσει τη ζωή απλά, χωρίς τσάι το
πρωί και το απόγευμα, χωρίς κύκλους χειροτεχνίας και αγώνες κρίκετ. Ήθελε να είναι
ελεύθερη να επικοινωνήσει με τους Ινδούς. Ήθελε να τους γνωρίσει ως άτομα και όχι μόνο
ως υπηρέτες. Αλλά πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Ήταν μια Αγγλίδα που περιβάλλεται
από Ινδούς υπηρέτες. Οι Άγγλοι δεν έπρεπε να αντιμετωπίζουν τους Ινδούς ως οτιδήποτε
άλλο εκτός από υπηρέτες.
Καθώς γύρισε μυρίζοντας τα υπέροχα αρώματα από τα πεύκα και ακούγοντας με χαρά τους
ήχους χιλιάδων πουλιών, βρήκε μια ιδέα. Γιατί να μην μετακινηθεί και να μείνει με μια
ινδική οικογένεια; Σε τελική ανάλυση, θα μπορούσε να μάθει τη γλώσσα Ταμίλ πολύ πιο
εύκολα και να γνωρίσει τους Ινδούς πολύ καλύτερα εάν ζούσε ανάμεσά τους. Καθώς γύρισε
την ιδέα ξανά και ξανά στο μυαλό της, μπορούσε να δει μόνο ένα πρόβλημα, αλλά ήταν ένα
μεγάλο πρόβλημα. «Το να γίνεσαι ένα με τους ντόπιους», καθώς ταυτίζονταν πολύ στενά
με τους ντόπιους ήταν κάτι για το οποίο έδειχναν τη δυσαρέσκεια τους στην ιεραποστολική
κοινότητα. Ένα άτομο που ταυτιζόταν με τους ντόπιους θεωρούνταν ότι παρατούσε
ολόκληρη την ιεραποστολή εγκαταλείποντας «πολιτισμένες» αγγλικές παραδόσεις. Τέτοια
δράση θεωρούνταν ως τίποτα λιγότερο από την απόρριψη της Βασίλισσας Βικτώριας και
της αυτοκρατορίας. Όμως η Έιμι δεν μπόρεσε να βγάλει την ιδέα από το μυαλό της. Αλλά
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πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει; Αυτό που χρειαζόταν ήταν να υπήρχε κάποιος που ήταν
σεβαστός στην αγγλική ιεραποστολική κοινότητα και που θα την υποστήριζε το σχέδιό της.
Το πρόβλημα ήταν ότι η Έιμι δεν ήξερε κανέναν που πίστευε ότι η ζωή σαν ντόπιος ήταν
κάτι λιγότερο από τρέλα.
Τελικά έφτασε στο Κοταγιάρι και αμέσως βρισκόταν στη μέση ενός άλλου προβλήματος. Τα
προβλήματα έμοιαζαν να ακολουθούν την Έιμι οπουδήποτε πήγαινε. Δεν μπορούσε να
συνηθίσει να είναι μια κυρία της αυτοκρατορίας. Το πρόβλημά της αυτή τη φορά ήταν ότι
το Κοταγιάρι ήταν ένας αγαπημένος προορισμός για τους Άγγλους, συμπεριλαμβανομένων
των ιεραποστόλων, ακριβώς επειδή εκεί υπήρχαν τόσο λίγοι Ινδοί. Οι Ινδοί που ήταν εκεί
ήταν ως επί το πλείστο υπηρέτες που γνώριζαν τη θέση τους και έμεναν εκτός θέας όσον το
δυνατόν περισσότερο. Η Έιμι είχε φέρει τη Σαράλ μαζί της, αλλά δεν της φερόταν σαν σε
υπηρέτρια αλλά σαν σε φίλη και βοηθό, όπως ήταν και η Μασάκι Σαν στην Ιαπωνία. Η Έιμι
περίμενε να μοιραστεί το δωμάτιό της με τη Σαράλ κατά τη διάρκεια της παραμονής της
στο Κοταγιάρι, αλλά μόνο που είχε αυτή την ιδέα ήταν κάτι το εξοργιστικό για τους άλλους
Άγγλους. Τα κουτσομπολιά εξαπλώθηκαν στο Κοταγιάρι, ότι είχε έρθει μια Ιρλανδέζα
νεόπλουτη. Οι άνθρωποι ήθελαν να ξέρουν ποια ήταν αυτή που νόμιζε ότι μπορούσε να
διαταράσσει την κοινωνική τάξη με το να μένει στο δωμάτιο της με μια Ινδή φίλη.
Τελικά η Έιμι υποχώρησε και η Σαράλ έμεινε με τους άλλους υπηρέτες. Όμως αυτή η
εμπειρία τάραξε πολύ την Έιμι. Δεν ήταν εύκολο γι’ αυτήν να βλέπει να υψώνονται φραγμοί
ανάμεσα στους Χριστιανούς. Όμως η απογοήτευση της, της άναψε την επιθυμία να βρει
τρόπο να σπάσει αυτούς τους φραγμούς.
Ενώ έμενε στο Κοταγιάρι η Έιμι ξόδευε έξη ώρες την ημέρα για να μάθει τη γλώσσα Ταμίλ
όπως έκανε και στο Μπαγκαλόρ. Όταν δεν μελετούσε θα εξερευνούσε τους γειτονικούς
λόφους με τη Σαράλ. Όμως καθώς εξερευνούσαν, η Έιμι άρχισε να αισθάνεται ότι οι
μεγάλες οδοιπορίες της, την κούραζαν πολύ. Πάλι το σώμα της την πρόδινε. Από τότε που
είχε έρθει στην Ινδία, η υγεία της είχε χειροτερέψει και οι περισσότεροι συνεργάτες της, της
λέγανε ότι δε θα άντεχε πάνω από έξη μήνες στην Ινδία. Παρά το εξασθενημένο της σώμα,
η Έιμι αποφάσισε να δυναμώσει και να τους αποδείξει σε όλους ότι είχαν λάθος.
Μετά από αρκετές μέρες στο Κοταγιάρι, η Έιμι και η Σαράλ ταξίδεψαν σε έναν άλλο σταθμό
στους λόφους που λεγόταν Ουτακαμούντ. Οι Άγγλοι τον αποκαλούσαν «Ούτι». Μερικοί που
δεν είχαν τα χρήματα για να μείνουν εκεί το λέγανε «το Ούτι των φαντασμένων.» Η Έιμι
ανυπομονούσε να πάει στο «Ούτι», όχι γιατί χρειαζόταν χάιδεμα από υπηρέτες, αλλά γιατί
είχαν οργανωθεί κάποιες συναντήσεις τύπου Κέσγουικ εκεί. Ένας από τους
προγραμματισμένους ομιλητές, ήταν ο Τόμας Γουόκερ, που ήταν πρόεδρος της
Ιεραποστολικής Οργάνωσης της Εκκλησίας στην Ινδία, και που ήταν η Ιεραποστολική
Οργάνωση που επέβλεπε το έργο της Ιεραποστολής Ζενάνα στην οποία εργαζόταν η Έιμι
στο νοσοκομείο του Μπάνγκαλορ. Η Έιμι ήθελε πολύ να τον ακούσει να μιλά. Φαινόταν,
ότι όλοι είχαν κάτι καλό να πούνε για τον Τόμας Γουόκερ. Πραγματικά όλοι
αναφερόντουσαν στον Γουόκερ σαν Ιγουερ Γουόκερ που ήταν ένας Ινδικός όρος για τον
σεβασμό. Ο Ίγουερ Γουόκερ ήταν ένας βετεράνος ιεραπόστολος και μπορούσε να μιλά τη
γλώσσα Ταμίλ καλύτερα από πολλούς ιθαγενείς Ινδούς. Επίσης ήξερε περισσότερα για την
Ιστορία της Νότιας Ινδίας από οποιοδήποτε άλλο Εγγλέζο.
Απ’ όλα αυτά που άκουσε γι’ αυτόν, η Έιμι νόμιζε ότι είχε σχηματίσει μια καλή ιδέα του τι
περίμενε να ακούσει απ’ αυτόν, καθώς προχωρούσε για τη συνάντηση όπου θα μιλούσε ο
Ίγουερ Γουόκερ. Τον φανταζόταν ότι θα ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ίσως μια
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νεότερη έκδοση του Ρόμπερτ Ουίλσον. Η Έιμι κρατούσε κάτω από το μπράτσο της τη
γραμματική της γλώσσας Ταμίλ, για την περίπτωση που ο Γουόκερ θα ήταν ένας βαρετός
ομιλητής. Με αυτόν τον τρόπο θα περνούσε πιο χρήσιμα την ώρα της με το να μελετά τη
γραμματικής της.
Η Έιμι δεν άνοιξε καθόλου το βιβλίο της γραμματικής της κατά τη διάρκεια της λατρευτικής
σύναξης, αλλά τα μάτια της ήταν ανοιχτά όλη την ώρα. Ο Ίγουερ Γουόκερ, δεν ήταν
καθόλου όπως τον φαντάστηκε. Ήταν ένας νέος άνδρας περίπου τριάντα έξη ετών, μόνο
εφτά χρόνια μεγαλύτερος από την Έιμι. Είχε ολόμαυρα μαλλιά, χωρίς ίχνος από γκρίζο, και
μόνο μια λέξη μπορούσε να περιγράψει την ομιλία του – συναρπαστική. Η Έιμι άκουγε την
κάθε του λέξη και αναρωτιόταν πως ένας τόσο νέος άνθρωπος είχε τόση σοφία. Καθώς τον
άκουγε, σε μια γωνιά του μυαλού της η Έιμι είχε μια άλλη ιδέα. Ίσως, μόνο ίσως, ο Ίγουερ
Γουόκερ να ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να την υποστηρίξει στο να ζήσει με μια
Ινδική οικογένεια. Κάθε αυτό που η Έιμι ήθελε να κάνει στην Ινδία, φαινόταν να ταιριάζει
με αυτά που έλεγε ο Ίγουερ Γουόκερ στην ομιλία του.
Στο τέλος της συνάντησης η Έιμι όρμησε μπροστά για να συστηθεί στον Ίγουερ Γουόκερ.
Από το πώς σήκωσε τα φρύδια του, η Έιμι κατάλαβε, ότι ήδη είχε ακούσει γι’ αυτήν. Μέσα
στην αίθουσα η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και αποπνικτική, έτσι ο Ίγουερ Γουόκερ και η
σύζυγος του προσκάλεσαν την Έιμι να περπατήσει μαζί τους μέχρις ένα κήπο με
τριαντάφυλλα. Μετά που συζήτησαν για το θέμα του κηρύγματος του για δέκα λεπτά, η
Έιμι βρήκε το θάρρος να του υποβάλλει την ερώτηση της. Του είπε, «Κύριε Γουόκερ», ενώ
τα μάτια της κοίταζαν προς το έδαφος, «προσπαθώ να μάθω τη γλώσσα Ταμίλ όσο μπορώ
πιο γρήγορα, αλλά έχω απογοητευθεί. Θέλω να τη μάθω πιο γρήγορα. Νομίζω ότι θα
μάθαινα πιο πολλά αν ζούσα σε μια λασποκαλύβα με μα οικογένεια Ταμίλ και όλη την
ημέρα μιλούσα μαζί τους στη γλώσσα τους και όχι Εγγλέζικα.» Ο Ίγουερ Γουόκερ δεν είπε
τίποτε. «Τι νομίζετε;» επέμενε εκείνη.
«Δε θα άντεχες για πολύ εκεί,» της είπε απότομα.
«Θα προτιμούσα να καώ μέσα σε ένα σπίτι Ταμίλ παρά να σκουριάσω μέσα σε ένα
καταυλισμό Ιεραποστόλων,» απάντησε αμυντικά η Έιμι.
«Αυτό ακριβώς θα σου συμβεί,» απάντησε ο Ίγουερ Γουόκερ, χωρίς κανένα ίχνος χιούμορ
στη φωνή του ή στο πρόσωπο του.
Η Έιμι δεν μπορούσε να το πιστέψει. Νόμισε ότι ο Ίγουερ Γουόκερ θα συμφωνούσε μαζί
της. Αντίθετα όμως, τα σχόλια του για τα σχέδια της ήταν πολύ απότομα. Εκεί πήρε την
απόφαση ότι δεν της άρεσε καθόλου αυτός ο άνθρωπος, είχε πολλές δικές του ιδέες! Τα
πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου όπως τα είχε σχεδιάσει. Ίσως βαθιά μέσα της η Έιμι
κατάλαβε ότι είχε συναντήσει κάποιον που μπορούσε να την αντιμετωπίσει στα ίσια. Ο
Ίγουερ Γουόκερ ήταν τόσο πεισματάρης και τόσο κολλημένος στις ιδέες του όπως κι αυτή.
Όμως είχαν κάτι κοινό και οι δυο τους, μόνο που δεν το ήξεραν εκείνη την ώρα. Και οι δυο
τους θα παίρνανε πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα τους συνέδεαν στη διακονία για την
υπόλοιπη τους ζωή.
Ο Ίγουερ Γουόκερ, ήταν πρόεδρος της Ιεραποστολικής Οργάνωσης της Εκκλησίας στην Ινδία
από το 1885, αλλά είχε μπουχτίσει. Η δουλειά του απαιτούσε ατελείωτες ώρες
γραφειοκρατίας, και πότε- πότε είχε κάποια ευκαιρία να μιλήσει σε συνέδρια. Ήξερε την
απογοήτευση που ένιωθε η Έιμι αν και δεν της το είπε εκείνη την ώρα, ίσως γιατί είχε μια
ανώτερη θέση στην ιεραποστολή και υποτίθεται ότι δε θα έπρεπε να ένιωθε μ’ αυτόν τον
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τρόπο. Όπως και η Έιμι, είχε έρθει στην Ινδία για να δουλέψει ανάμεσα στο λαό, και όχι να
κάθεται μέσα σ’ ένα γραφείο και να βλέπει μόνο λευκούς ανθρώπους. Ήταν έτοιμος για
αλλαγή.
Με το τέλος της εβδομάδας, όταν τέλειωσε το συνέδριο στο «Ούτι», η Έιμι είχε μαλακώσει
στην άποψη της για τον Γουόκερ. Ήταν ένα καλό πράγμα που είχε στο νου της, γιατί ο
Ίγουερ Γουόκερ της έκανε μια ενδιαφέρουσα προσφορά. Μπορούσε να δει ότι η Έιμι δεν τα
πήγαινε καθόλουκαλά με τους περιορισμούς μιας παραδοσιακής ιεραποστολής, έτσι της
ζήτησε αν μπορούσε να έρθει να ζήσει μαζί μ’ αυτόν και τη γυναίκα του και να μάθει τη
γλώσσα Ταμίλ απ’ αυτούς. Θα τακτοποιούσε τα πάντα με την ιεραποστολική οργάνωση
Ζενάνα αν αυτή έλεγε ναι. Όσο περισσότερο καιρό η Έιμι ήταν μακριά από το Μπαγκαλόρ,
τόσο λιγότερο ήθελε να επιστρέψει πίσω, και έτσι συμφώνησε να πάει να μείνει με τους
Γουόκερ. Την ίδια μέρα που η Έιμι πήγε να μείνει στους Γουόκερ, ο Ίγουερ Ουίλσον έφευγε
από το γραφείο της ιεραποστολής. Είχε παραιτηθεί από πρόεδρος. Έτσι οι Γουόκερ και η
Έιμι Καρμάικελ ξεκίνησαν ταυτόχρονα καινούργια κεφάλαια στις ζωές τους.
Ο Ϊγουερ Γουόκερ από καιρό ονειρευόταν να είχε μια ομάδα από ευαγγελιστές που να
ταξιδεύουν σ’ όλη την περιοχή Τιρουνενλβέλι(Tirunelveli) στη Νότιο Ινδία. Η περιοχή
Τιρουνελβέλι βρίσκεται στο κέντρο της νότιας άκρης της Ινδίας, και απέχει περίπου ίση
απόσταση από τον κόλπο του Μανάρ ανατολικά και την Αραβική θάλασσα δυτικά.
Χωριζόταν από την Αραβική θάλασσα από μια ψηλή οροσειρά που ονομάζεται «Δυτικά
Γκάτ». Ο Ίγουερ Γουόκερ είχε αποφασίσει ότι ήρθε πια η ώρα να κάνει το όνειρο του
πραγματικότητα, και έτσι με την Έιμι, οι Γουόκερ μετακόμισαν σε μια μικρή πόλη της
περιοχή που ονομάζεται Πανναιβιλάι (Pannaivilai).
Μέχρι το τέλος Ιουλίου 1897, όταν πια εγκαταστάθηκαν σε ένα απλό Μπανγκαλόου που θα
ήταν το νέο τους σπίτι, η Έιμι είχε προχωρήσει αρκετά στην εκμάθηση της δύσκολης
γλώσσας Ταμίλ. Οι Γουόκερ αποδείχτηκαν ότι ήταν καλοί δάσκαλοι.
Κατά αυτήν την πρώτη χρονιά που έμενε με τους Γουόκερ, η Έιμι κατάλαβε ότι ο Ίγουερ
Γουόκερ ήταν τόσο πεισματάρης όσο και αυτή. ΟΙ δύο τους κατέληξαν σε μια συμφωνία, να
λέει ο ένας στον άλλο τι σκεφτόταν χωρίς να πληγώνει τα αισθήματα του άλλου. Αυτό ήταν
καλό γιατί και οι δυο τους είχαν να πουν πολλά ο ένας στον άλλο. Επίσης την πρώτη χρονιά
στο Πανναϊβιλάι, συνέβη κάτι που η Έιμι θα το θυμόταν σαν προειδοποίηση για την
υπόλοιπη της ζωή. Είχε να κάνει με ένα κορίτσι δεκαπέντε χρονών που την έλεγαν Παπαμάλ
(Pappamal). ΗΠαπαμάλ ζούσε σε μια κοντινή πόλη που την έλεγαν Παλαμκοταχ
(Palamcottah), που ήταν το κέντρο των Χριστιανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Η
Παπαμάλ είχε ακούσει το μήνυμα του ευαγγελίου και είχε πει στην Έιμι ότι ήθελε να γίνει
Χριστιανή. Αυτό βέβαια, σήμαινε ότι είχε να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση για όλους
όσους ενδιαφερόντουσαν για αυτήν. Αν η Παπαμάλ γινόταν Χριστιανή, θα έπρεπε να την
πάρουν κρυφά από την οικογένεια της, γιατί αυτοί χωρίς αμφιβολία θα προσπαθούσαν να
την σκοτώσουν. Επίσης θα σήμαινε αρκετές δυσκολίες για τους ιεραποστόλους. Με κάθε
μεταστροφή ενός προσώπου που ανήκε σε υψηλή κάστα, ξεκινούσε ένας άσχημος διωγμός.
Όλη η Ινδουιστική κοινότητα θα έψαχναν να βρούνε κάθε τρόπο που θα έκαναν τη ζωή
δύσκολη στους Χριστιανούς. Οι άνθρωποι θα ανάγκαζαν τα χριστιανικά σχολεία να
κλείσουν, θα δέρναν ιεραποστόλους, και θα έκαναν αμέτρητες μηνύσεις. Με το να
βοηθήσουν οι ιεραπόστολοι την Παπαμάλ, θα πλήγωναν τον εαυτό τους. Όμως παρ’ όλα
αυτά, οι Χριστιανοί στην Παλαμκότα, αφού ζύγισαν την κατάσταση, αποφάσισαν ότι αν η
Παπαμάλ είχε την πίστη να «λιποτακτήσει» από τον Ινδουισμό, θα έκαναν το παν για να την
κρατήσουν ασφαλή, άσχετα με τις συνέπειες.
Αποφασίστηκε ότι η Έιμι θα έπαιρνε κρυφά την Παπαμάλ στο Ούτι, όπου μια Ινδή
Χριστιανή θα την φρόντιζε. Ήταν ένα επικίνδυνο ταξίδι, καθώς προσπαθούσαν να
αποφεύγουν τους ανθρώπους στο δρόμο. Το ευχάριστο ήταν ότι και οι δυο τους τα
κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμός τους, και η Έιμι ήταν
ενθουσιασμένη γιατί έπαιξε ένα ρόλο στο να σώσει ένα κορίτσι από τον Ινδουισμό. Τότε
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πήρε την απόφαση να σκεφτεί ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούσαν μέρος της
Ιεραποστολικής δραστηριότητας στην Ινδία.
Εν τω μεταξύ στην Παλαμκότα υπήρχε αναβρασμός. Όταν ακούστηκαν τα νέα ότι η
Παπαμάλ είχε φύγει από την οικογένεια της και παραβίασε το σύστημα της κάστας, οι
άνθρωποι άρχισαν να αποφεύγουν να μιλάνε στους ιεραποστόλους. Οι Ινδοί γονείς
αποτραβούσαν τα παιδιά τους από τα σχολεία, και άλλοι Ινδοί διεκήρυσσαν ότι
προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να πάρουν ιατρική βοήθεια στην κλινική που είχαν οι
ιεραπόστολοι.
Πιο βόρια, στο Ούτι, η γυναίκα της Βίβλου, όπως αποκαλούσαν τις περισσότερες Ινδές
γυναίκες, πρόσεχε με πιστότητα την Παππαμάλ, αλλά την πρόσεχε τόσο πολύ που
δυσαρέστήθηκε όπως αποδείχτηκε η Παππαμάλ. Ένα βράδυ η Γυναίκα της Βίβλου ήταν
σίγουρη ότι είχε δει έναν άντρα να τριγυρνά κάτω από το παράθυρο της Παππαμάλ. Την
άλλη μέρα το πρωί της έκανε πολλές ερωτήσεις και η Παππαμάλ της είπε μια πολύ
διαφορετική ιστορία από αυτήν που είχε πει στους ιεραποστόλους. Όχι, δεν ήταν
Χριστιανή, ούτε και ενδιαφερόταν να γίνει Χριστιανή. Αυτό που ήθελε ήταν να παντρευτεί
έναν άντρα από άλλη κάστα. Βέβαια οι γονείς της ποτέ δε θα το επέτρεπαν αυτό, έτσι αυτή
και ο φίλος της κατάστρωσαν ένα σχέδιο. Η Παππαμάλ θα έλεγε ότι έγινε Χριστιανή κι έτσι
θα το ‘σκαγε από το σπίτι της και θα πήγαινε στους ιεραποστόλους. Το ζευγάρι έλπιζε ότι
οι ιεραπόστολοι θα τη βγάζανε κρυφά έξω από την Παλαμκόταχ. Μέχρι τώρα το σχέδιο
τους είχε δουλέψει μια χαρά. Όταν η Παππαμάλ κατάφερνε να φύγει από την περιοχή, ο
φίλος της θα ερχόταν και θα διακήρυσσε ότι κι αυτός ήταν Χριστιανός και έτσι θα
παντρευόντουσαν. Όμως αυτό το μέρος του σχεδίου δεν θα λειτουργούσε, γιατί η Γυναίκα
της Βίβλου είχε κάτι να πει για αυτό! Ήταν εξοργισμένη που η Παππαμάλ και ο φίλος της,
για εγωιστικούς λόγους, έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και το έργο των ιεραποστόλων μέσα και
γύρω από την Παλάμκόταχ. Έστειλε αμέσως ένα μήνυμα στον πατέρα της Παππαμάλ,
λέγοντάς του ότι μπορούσε να έρθει και να πάρει την ινδουίστρια του κόρη. Ο πατέρας του
Παππαμάλ έστειλε ένα μήνυμα για απάντησηλέγοντας ότι δεν ήθελε να δει πια την κόρη
του. Αλλά η γυναίκα της Βίβλου δεν θα παραιτηθεί. Παίρνε την Παππαμάλ και βάδισαν μαζί
μέχρι την ίδια την Παλαμκότα και την άφησε να κάθεται στο κατώφλι του πατέρα της.
Ωστόσο, η επιστροφή της Παππαμάλ δεν τελείωσε τις φασαρίες. Οι γονείς της Παππαμάλ
υπέβαλαν αγωγή εναντίον των ιεραποστόλων, ισχυριζόμενοι, ότι επειδή ή Παππαμάλ ήταν
κάτω των δεκαέξι ετών, οι ιεραπόστολοί είχαν «παραπλανήσει» έναν ανήλικο. Η ίδια η
Παππαμάλ υπέβαλε κι αυτή αγωγή εναντίον των ιεραποστόλων, ισχυριζόμενη ότι είχε
απαχθεί από αυτούς και κρατήθηκε παρά τη θέλησής της. Όλο αυτό το χάος πήρε
περισσότερα από ένα χρόνο και πολύ χρονοτριβή στο δικαστήριο για να ξεκαθαρίσει.
Μερικοί Ινδουιστές δεν συγχώρησαν ποτέ τους ιεραπόστολους για την «αποπλάνηση» και
την «απαγωγή» τους, και κράτησαν τα παιδιά τους μακριά από τους Χριστιανούς.
Η Έιμι παρακολούθησε όλη αυτήν την πορεία της κατάστασης. Της προκάλεσε έκπληξη από
το πόσο εύκολα αυτή και πολλοί άλλοι ξεγελάστηκαν από ένα κόλπο. Πώς συνέβη; Ρώτησε
τον εαυτό της ξανά και ξανά. Καθώς το σκέφτηκε, κάτι μέσα της της είπε ότι δεν θα ήταν το
τελευταίο τέχνασμα που θα της έκαναν εις βάρος της. Αποφάσισε ότι στο μέλλον, θα
έπρεπε να κρατήσει τα μάτια της και το μυαλό της ανοιχτά.
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Κεφάλαιο 11 Το σμήνος των αστεριών
Η Έιμι αποθαρρύνθηκε. Τελικά συνειδητοποίησε ότι η Σαράλ, που ήταν η φίλη της και η
βοηθός της για περισσότερο από ένα χρόνο, δεν θα επέστρεφε. Η Σαράλ είχε έλθει με την
Έιμι όταν αυτή μετακόμισε από το Μπανγκαλόρ για να ζήσει με τους Γουόκερ. Ήταν μια
υπέροχη Χριστιανή, και μαζί θα ξεκινούσαν την προσπάθεια για την ίδρυση μιας ομάδας
γυναικών με τις οποίες η Έιμι ήθελε να μοιραστεί το μήνυμα του ευαγγελίου στις γύρω
πόλεις και χωριά. Αλλά αυτό ήταν πριν η Σαράλ να πει στην Έιμι ότι έπρεπε να επισκεφτεί
την ηλικιωμένη της μητέρα. Μετά από ένα μήνα μακριά, έστειλε μήνυμα ότι θα έμενε άλλη
μια εβδομάδα, και μετά άλλη μια εβδομάδα, και μια άλλη ακόμη εβδομάδα μετά από αυτό.
Τέλος, όταν ακόμα πέρασε μια άλλη εβδομάδα, η Έιμι κατάλαβε ότι η Σαράλ δεν θα
επέστρεφε. Τώρα αντιμετώπιζε το πρόβλημα να βρει μια που θα έπαιρνε τη θέση της
Σαράλ. Αλλά πού να βρει μια άλλη γυναίκα που να ήταν αρκετά ελεύθερη και αρκετά
πρόθυμη να ταξιδέψει μαζί της σε όλη την ύπαιθρο για να μοιραστούν το ευαγγέλιο;
Στην Ινδία, τα περισσότερα κορίτσια παντρεύονταν όταν ήταν ηλικίας δεκαέξι χρονών.
Πολλά κορίτσια παντρευόντουσαν όταν ήταν ακόμη και πολύ νεότερα από αυτό. Κανένας
Ινδός σύζυγος δε θα έδινε στη σύζυγό του άδεια να ταξιδεύει για να μοιράζεται το μήνυμα
του ευαγγελίου. Οι περισσότεροι Ινδουιστές και Μουσουλμάνοι άνδρες στην Ινδία δεν θα
έδιναν στις συζύγους τους καν την άδεια να φύγουν από το σπίτι, και πολύ λιγότερο να
φύγουν από το χωριό τους. Οι άνδρες είχαν απόλυτο έλεγχο πάνω στις γυναίκες τους.
Λοιπόν, πού θα έβρισκε η Έιμι μια ομάδα από ώριμες γυναίκες που θα είχαν το θάρρος να
αψηφήσουν το έθιμο και να ταξιδέψουν μαζί της; Αναρωτήθηκε αν υπήρχαν καν τέτοιες
γυναίκες. Ωστόσο, δεσμεύτηκε να προσευχηθεί γι’ αυτό. Αυτή έγραψε στις φίλες της και
στους φίλους της στην Αγγλία και την Ιρλανδία, ζητώντας τους να προσεύχονται κι’ αυτοί
για αυτό το θέμα.
Εκείνη περίπου την εποχή , η Έιμι ολοκλήρωσε τη βασική της εκπαίδευση στη γλώσσα
Ταμίλ με τον Ίγουερ Γουόκερ. Ήταν πρόθυμη να βγει γύρω από την Παναϊβιλάι και να
χρησιμοποιήσει τη νέα της γλωσσική δεξιότητα με το να συναντά και να μιλά με
ανθρώπους. Θυμήθηκε πώς όταν ήταν στην Ιαπωνία φορούσε κιμονό και αυτό την είχε
βοηθήσει να ανακατεύεται ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους κάνει να νιώθουν πιο
άνετα καθώς μιλούσαν μαζί της, οπότε αποφάσισε να αρχίσει να φοράει σαρί καθώς
πήγαινε μέσα στις γειτονιές της Παναϊβιλάι. Το σάρι είναι το συνηθισμένο φόρεμα των
Ινδών γυναικών. Ωστόσο, υπήρχε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ινδίας.
Η Ινδία ήταν βρετανική αποικία, ενώ η Ιαπωνία δεν ήταν. Οι Άγγλοι στην Ινδία έπρεπε να
δείχνουν ότι η αγγλική κουλτούρα ήταν καλύτερη από την ινδική κουλτούρα. Αυτό σήμαινε
όχι μόνο να είναι προσεκτικοί στο να κρατούνε ένα φλυτζάνι τσαγιού με το μικρό δάχτυλο
να βγαίνει έξω, αλλά να φορούνε επίσης ρούχα που θα ήταν μοντέρνα στην πατρίδα, όπως
ήταν γνωστή η Αγγλία. Αν ένας Άγγλος αποφάσιζε να κάνει κάτι με τον Ινδικό τρόπο, αυτό
θα θεωρούνταν ότι περιφρονούσε την ομάδα. Η Έιμι αποφάσισε να κάνει κάτι με τον Ινδικό
τρόπο, και σύντομα αντιμετώπισε ένα φράγμα κριτικών από άλλους Άγγλους. Το μόνο
άτομο που της πρόσφερε υποστήριξη ήταν ο Ίγουερ Γουόκερ. Αυτός μπορούσε να δει τα
πλεονεκτήματα που θα είχε η Έιμι αν φορούσε σάρι. Κανείς άλλος δεν μπορούσε. Καθώς η
Έιμι άρχισε να φοράει το σάρι της, έγινε αντικείμενο πολλών κουτσομπολιών και κριτικών,
ακόμη και από άλλους χριστιανούς.
Τα Σάρι μπορούσες να τα βρεις σε κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου. Οι πλούσιες γυναίκες
κατείχαν συχνά εκατό ή περισσότερα από αυτά, το καθένα από πλούσιο κεντημένο μετάξι.
Μια φτωχή γυναίκα, από την άλλη πλευρά, θα είχε μόνο δύο ή τρία σάρι από απλό
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βαμβακερό ύφασμα. Οι φτωχότερες γυναίκες είχαν συνήθως μόνο ένα λευκό σάρι. Όμως
όσο και να αγαπούσε τα φωτεινά χρώματα και το κεντημένο μετάξι, η Έιμι επέλεξε ένα
απλό σάρι από απλό λευκό βαμβάκι. Καθώς τυλίχτηκε στα είκοσι πόδια λωρίδα από
βαμβακερό ύφασμα για πρώτη φορά, προσευχήθηκε να ανοίξει το σάρι πόρτες για να
μπορέσει να μιλήσει σε ινδουίστριες γυναίκες.
Υπήρχε μια γυναίκα προς την οποία η Έιμι ένιωσε μια ιδιαίτερη έλξη. Το όνομά της ήταν
Πονναμμαλ (Ponnammal) και ήταν μια πολύ ελκυστική χήρα είκοσι τριών ετών. Ο πεθερός
της ήταν διάκονος στην τοπική εκκλησία, αλλά όπως και πολλοί Ινδοί Χριστιανοί εκείνη την
εποχή, ακολουθούσε πολλές ινδουιστικές παραδόσεις, όπως με το να διατηρεί είδωλα και
με το ότι δεν έσπαζε την κάστα. Αλλά η χειρότερη του ινδουιστική πρακτική, κατά τη γνώμη
της Έιμι, ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε το\ην Πονναμμάλ. Όταν μια Ινδή
παντρευόταν, γινόταν ιδιοκτησία του συζύγου της και αν αυτός πέθαινε, δεν επέστρεφε
στους γονείς της, αλλά αντ’ αυτού παρέμενε ιδιοκτησία του πεθερού της. Ο πεθερός της
Πονναμμάλ την χρησιμοποιούσε για να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Ήταν βασικά η
υπηρέτρια του, έκανε τον καθαρισμό, το μαγείρεμα των γευμάτων και κουβαλούσε το νερό.
Δεν της επιτρεπόταν ποτέ να επισκεφτεί τις φίλες της ή τους συγγενείς της, αλλά μπορούσε
να πάει στην εκκλησία τις Κυριακές. Ήταν στην εκκλησία στην οποία η Πονναμμάλ και η
κυρία Γουόκερ είχαν γίνει φίλες. Η κυρία Γουόκερ μπορούσε να δει ότι η Πονναμμάλ είχε
πολλές ικανότητες που δεν τις χρησιμοποιούσε, και είχε βάλει τον άντρα της να πιέσει τον
πεθερό της Πονναμμάλ για να της επιτρέψει να διδάξει στο Κυριακό Σχολείο.
Η Πονναμμάλ αγαπούσε πολύ να ασχολείται με το Κυριακό σχολείο. Ήταν μια γεννημένη
δασκάλα με μια δυνατή πίστη στο Θεό. Η Έιμι ήταν ενθουσιασμένη που είδε μια Ινδή
γυναίκα να κατέχει μια υπεύθυνη θέση στην εκκλησία και άρχισε να αναρωτιέται αν
υπήρχε κάποιος τρόπος με τον οποίον αυτή και η Πονναμμάλ θα μπορούσαν να εργαστούν
περισσότερο στενά. Ανέφερε αυτή τη δυνατότητα στην Πονναμμάλ, η οποία είπε στην Έιμι
ότι θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να συμφωνούσε ο
πεθερός της.
Η Έιμι μίλησε με τον ποιμένα της εκκλησίας και τον Ίγουερ Γουόκερ για το θέμα ότι ήθελε
να δουλέψει με την Πονναμμάλ, και μετά από πολλή μεγάλη προσπάθεια των δύο ανδρών
για να πείσουν τον πεθερό της Πονναμμάλ, αυτός ντράπηκε πολύ και επέτρεψε στην
Πονναμμάλ να φύγει. Γρήγορα όμως άλλαξε τη γνώμη του, όμως, ήταν πολύ αργά! Μόλις η
Πονναμμάλ άκουσε ότι ο πεθερός της, της είχε δώσει την άδειά του για να συνεργαστεί με
την Έιμι, έτρεξε κοντά της και δεν θα επέστρεφε ποτέ πίσω. Ο πεθερός της θύμωσε πολύ με
την Έιμι. Την ονόμασε «μούσα μίσσα». Το μούσα είναι μια λέξη στη γλώσσα Ταμίλ για
λαγούς, και ο πεθερός της Πονναμμάλ χαρακτήρισε την Έιμι λαγό, επειδή ήταν τόσο
γρήγορη στο να μετακινήσει την Πονναμμάλ έξω από το σπίτι του. Αλλά είτε του άρεσε είτε
όχι, είχε δώσει την άδεια να φύγει η Πονναμμάλ μπροστά σε μάρτυρες και δεν είχε κανένα
νομικό τρόπο να την πάρει πίσω. Ωστόσο, η Έιμι ήταν λίγο νευρική. Ήξερε ότι είχε κερδίσει
μια υπέροχη βοηθό με την Πονναμμάλ, αλλά είχε επίσης κερδίσει έναν εχθρό δηλαδή τον
πεθερό της Πονναμμάλ. Δεν ήξερε το πώς ή το πότε, αλλά ήταν σίγουρη ότι θα
προσπαθούσε ξανά να επιχειρήσει να πάρει πίσω την Πονναμμάλ.
Λίγο καιρό μετά που ήρθε η Πονναμμάλ να συνεργαστεί με την Έιμι, άλλη μια Ινδή ενώθηκε
με την ομάδα. Το όνομά της ήταν Σελαμούτθου (Sellamutthu) και η οικογένειά της ήταν
χαρούμενη που την απαλλάχτηκε. Η Σελαμούτθου ήταν άχρηστη γι’ αυτούς για έναν απλό
λόγο: αυτή είχε μόνο ένα χέρι. Είχε χάσει το δεξί της χέρι σε ένα ατύχημα όταν ήταν
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μικρό παιδί, και τώρα δεν άξιζε τίποτα για την οικογένειά της. Μια γυναίκα με μόνο ένα
χέρι δεν μπορούσε ποτέ να βρει έναν άντρα. Ποιος θα ήθελε μια γυναίκα που δε θα
μπορούσε να κοπανίσει καλαμπόκι, να κάνει κλωστή το βαμβάκι ή ακόμα και να κρατά το
μωρό σωστά; Έτσι, η οικογένεια της Σελλαμούτθου την είχε κρύψει από τα βλέμματα του
κόσμου σε ένα βρώμικο δωμάτιο στο πίσω μέρος του σπιτιού. Κατά κάποιο τρόπο, η
Σελλαμούτθου άκουσε για την Έιμι και την ομάδα των Χριστιανών Γυναικών που έλπιζε να
σχηματίσει και ζήτησε να της επιτρέψουν να φύγει για να συμμετάσχει στην ομάδα. Η
οικογένειά της πρόθυμα της έδωσαν την άδεια να φύγει, αν και ήταν σίγουροι ότι δεν θα
αργούσε να σέρνεται και να τους παρακαλεί να την πάρουν πίσω. Σε τελική ανάλυση, ποια
είναι η χρήση ενός μονόχειρα που εργάζεται για μια Εγγλέζα; Προς μεγάλη έκπληξη των
γονέων της Σελλαμούτθου, η Έιμι την καλωσόρισε με χαρά. Αυτή θα χρησιμοποιούσε
οποιαδήποτε γυναίκα που θα της έστελνε ο Θεός. Δεν είχε σημασία ότι είχε μόνο ένα χέρι.
Λίγο αργότερα, μια άλλη γυναίκα μίλησε με την Έιμι ζητώντας της να συμμετάσχει στην
ομάδα της. Το όνομα της γυναίκας ήταν Μαριάλ (Marial) και είπε στην Έιμι ότι την είχε
καλέσει ο Θεός για να μοιραστεί το μήνυμα του ευαγγελίου. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα:
Ήταν παντρεμένη. Κατ’ αρχάς η Έιμι δεν ήθελε παντρεμένες γυναίκες στην ομάδα της· θα
ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά η Έιμι συμφώνησε να συναντηθεί με τον άντρα της και η Έιμι
είχε μια ευχάριστη έκπληξη όταν τον συνάντησε. Αν και ο ίδιος δεν ήθελε να κηρύξει, αυτός
αναγνώρισε ότι η Μαριάλ ήθελε να κηρύξει, και ήθελε να δώσει την ευκαιρία να το κάνει.
Αυτή ήταν μια πολύ ασυνήθιστη στάση για έναν Ινδό άνδρα και η Έιμι φοβήθηκε μήπως
ήταν ένα τέχνασμα κάποιου είδους. Αλλά καθώς προσευχόταν γι’ αυτό, ένιωσε μια ειρήνη
στην καρδιά της. Έτσι κάλεσε τη Μαριάλ να συμμετάσχει στην ομάδα. Ο σύζυγος της
Μαριάλ ήρθε ως ο μάγειρας της ομάδας!
Τελικά, η Έιμι είχε συγκεντρώσει μια μικρή ομάδα Ινδών γυναικών που ήθελαν να βγουν
από τους πολιτιστικούς τους ρόλους για να μοιραστούν το μήνυμα του ευαγγελίου. Το
επόμενο ερώτημα ήταν πως θα ονομαζόταν η ομάδα. Η Έιμι ρώτησε τις άλλες γυναίκες, οι
οποίες αποφάσισαν να ονομάσουν την ομάδα «Σμήνος αστεριών». Η Έιμι γέλασε. Δεν ήταν
ακριβώς το όνομα θα είχε επιλέξει, αλλά θα τα πήγαινε καλά. Άλλωστε, η Βίβλος το είπε
αυτό. Αυτοί που οδηγούν τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη θα λάμψουν σαν αστέρια
(Δανιήλ 12: 3). Η Έιμι και το Σμήνος των Αστεριών προσεύχονταν ότι η δουλειά τους θα
έκανε πραγματικά τους ανθρώπους να στραφούν στη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την περιοχή
Tirunelveli που έχει τέσσερις χιλιάδες
Ινδουιστικούς ναούς.
Γύρω στα Χριστούγεννα του 1897, οι
γυναίκες του Σμήνους των Αστεριών είχαν
ξεκινήσει τη διακονία τους ανάμεσα στα
γύρω χωριά. Ταξίδευαν με ένα μπάντι,
που ήταν ένα κάρο χωρίς σούστες που το
τραβούσαν δύο ταύροι. Το μπάντι είχε
ένα κυρτό, υφαντό ψάθινο χαλί για στέγη,
αλλά όχι πλευρές. Ήταν ακόμη πιο
οδυνηρό για τα κόκαλα να οδηγήσεις από
Εικόνα 8Βοδάμαξα Μπάντι
ένα δίτροχο αμάξι όπως το ρίκσο. Ήταν
επίσης ένας πολύ κουραστικός τρόπος ταξιδιού, ειδικά κατά τη διάρκεια της ζέστης της
ημέρας. Θα ήταν πολύ πιο άνετα να ταξίδευες κατά τη διάρκεια της δροσερής βραδιάς,
αλλά δεν τολμούσαν να το κάνουν. Οι Ινδές, ακόμη και αυτές που ντύνονται με ένα απλό
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σάρι, τείνουν να φοράνε πολλά κοσμήματα. Φορούσαν δαχτυλίδια μύτης, δαχτυλίδια στα
δάχτυλα των ποδιών, σκουλαρίκια, βραχιόλια στα χέρια και βραχιόλια στους αστραγάλους,
όλα κατασκευασμένα από χρυσάφι. Το κόσμημα ήταν ένα σημάδι του πλούτου της
οικογένειας και της θέσης της στην κοινότητα. Καμία γυναίκα Ταμίλ δεν θα σκεφτόταν να
βγει έξω από το σπίτι της χωρίς να φορέσει όλα τα κοσμήματά της. Φυσικά, αυτό έκανε μια
γυναίκα έναν καλό στόχο για ληστές. Όσον αφορά τα κοσμήματα, οι γυναίκες μέσα στην
ομάδα της Έιμι δεν ήταν διαφορετικές από τις άλλες γυναίκες Ταμίλ. Ταξιδεύοντας τη νύχτα
θα ήταν ένας εύκολος στόχος για ενέδρα και ληστεία. Υπήρχαν πάντα κλέφτες στους
δρόμους ανάμεσα στα χωριά που περίμεναν να ενεδρεύσουν και να ληστέψουν μερικά
ανυποψίαστα άτομα.
Οι περισσότερες πόλεις και τα χωριά της περιοχής περιβαλλόταν από τείχη. Μετά αυτό το
κουραστικό ταξίδι που τάραζε τα κόκαλα τους, τα μέλη του Σμήνους των Αστεριών θα
έψαχναν να βρουν μια τοποθεσία έξω από τα τείχη της πόλης, όπου θα έστηναν τις σκηνές
τους. Ένα σκιερό σημείο κοντά σε ένα ρυάκι θα ήταν πάντα η πρώτη τους επιλογή. Από εκεί
πλησίαζαν κάθε χωριό με τον ίδιο περίπου τρόπο. Αμέσως μετά την αυγή θα περπατούσαν
μαζί μέσα από τις πύλες της πόλης και θα πήγαιναν στην αγορά. Στην αγορά οι γυναίκες θα
χωριζόντουσαν σε ζευγάρια και θα καθόντουσαν σε ένα ήσυχο μέρος, συνήθως κάτω από
ένα δέντρο ή στην άκρη μιας βεράντας. Τότε ήταν θέμα αναμονής και προσευχής. Συχνά
μια γυναίκα ή μια μικρή ομάδα γυναικών θα τις έβλεπε και θα τους έκανε ερωτήσεις. Το
μεσημέρι, το Σμήνος Αστεριών επέστρεφε στην κατασκήνωση τους για μεσημεριανό γεύμα
και Μελέτη της Βίβλου. Μετά τη μελέτη της Βίβλου, ξόδευαν χρόνο και προσευχόντουσαν
για τα άτομα με τα οποία μίλησαν το πρωί. Μετά επέστρεφαν στο χωριό για το υπόλοιπο
απόγευμα. Οι γυναίκες θα έκαναν μια υπαίθρια συνάντηση και θα τραγουδούσαν και θα
κήρυτταν στους δρόμους. Χρησιμοποιούσαν ένα μικρό όργανο που κουβαλούσαν μαζί τους
για να τις συνοδεύει στην ψαλμωδία. Όπως ήταν αναμενόμενο, μόνο γυναίκες και παιδιά
σταματούσαν για να τις ακούσουν. Οι άντρες δεν ενδιαφερόντουσαν για κάτι που θα έλεγε
μια ανόητη γυναίκα!
Ήταν μια σκληρή δουλειά που γινόταν μέσα στη ζέστη, αλλά οι γυναίκες δεν
παραπονέθηκαν. Ήταν όλες χαρούμενες που έκαναν κάτι χρήσιμο για τον Θεό. Της Έιμι
άρεσαν ιδιαίτερα εκείνες οι περιπτώσεις που ερχόταν μαζί τους ο Ίγουερ Γουόκερ. Είχε
ξεκινήσει μια παρόμοια ομάδα για άντρες, και μερικές φορές οι δύο ομάδες ενωνόντουσαν
και ταξίδευαν σε ένα χωριό σαν ένα καραβάνι.
Το Σμήνος Αστεριών δεν ήξερε ποτέ τι το περίμενε όταν έμπαιναν σε ένα χωριό. Μια φορά
η Έιμι συμμετείχε σε μια βαθιά συζήτηση με μια γυναίκα από υψηλή κάστα. Κατά τη
διάρκεια της συνομιλίας τους, η Έιμι άπλωσε το χέρι της και άγγιξε το χέρι της γυναίκας. Η
γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει υστερικά. Η Έιμι αμέσως συνειδητοποίησε τι είχε κάνει. Δεν
ήταν αποδεκτό για ένα άτομο από χαμηλότερη κάστα ή αν δεν ανήκε σε κάποια κάστα να
αγγίξει κάποιον ανώτερης κάστας. Δεν βοήθησε καθόλου το ότι ζήτησε συγγνώμη. Τα
συγγνώμη δεν έκαναν κανένα καλό. Η ευκαιρία να μοιραστεί το ευαγγέλιο με τη γυναίκα
είχε χαθεί.
Μια άλλη φορά, μια χήρα που ονομαζόταν Ευλογία (Blessing) ταξίδεψε με το Σμήνος
Αστεριών. Η Ευλογία ήταν μια νέα προσήλυτη την οποία η Έιμι δίδασκε για τη Χριστιανική
πίστη. Η Έιμι και η Ευλογία γνώρισαν μια γυναίκα που σταμάτησε για να μιλήσει τους. Από
τον τρόπο που μιλούσε η γυναίκα, η Έιμι εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις της που είχε για
την κλασική λογοτεχνία. Ήταν σαφές ότι η γυναίκα αυτή είχε καλή εκπαίδευση, κάτι που
ήταν πολύ σπάνιο στις Ινδές εκείνης της εποχής. Όντας χριστιανή η Ευλογία, αισθάνθηκε ότι
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ήταν ελεύθερη να συμμετάσχει στη συνομιλία, αν και από την ομιλία της ήταν εύκολο να το
καταλάβεις ότι προερχόταν από μια κατώτερη κάστα. Κάτω από το σύστημα της κάστας,
δεν θα τολμούσε να μιλήσει σ’ αυτή τη γυναίκα. Δυστυχώς, η γυναίκα ένιωσε ότι την
πρόσβαλαν γιατί τόλμησε να της μιλήσει μια αγρότισσα γυναίκα από μια κατώτερη κάστα.
Άρχισε να βρίζει την Ευλογία, που στεκόταν χαμογελαστή. Όταν η γυναίκα τελείωσε την
κακολογία της, η Ευλογία την κοίταξε στα μάτια και της είπε: «Είμαι νέα Χριστιανή. Είμαι
μόνο ένα μήνα στην πίστη μου, και αυτό που λες είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πολλά. Αλλά μέσα
στην καρδιά μου έχω την ειρήνη και τη χαρά του Θεού. Και δεν είναι η χαρά καλύτερη από
όλη την εκπαίδευση στον κόσμο;»
Η γυναίκα μάζεψε το σάρι της γύρω της, έριξε μια σκληρή ματιά στην Έιμι, και έφυγε. Αφού
είχε φύγει, η Έιμι ρώτησε την Ευλογία γιατί η γυναίκα αυτή είχε τόσο καλή εκπαίδευση. Η
απάντηση της Ευλογίας θα επηρέαζα την Έιμι για την υπόλοιπη της ζωή. Είπε στην Έιμι ότι
η γυναίκα αυτή ήταν μια πόρνη του ναού που παραδινόταν στους Ινδουιστές ιερείς όταν
ήταν πολύ νεαρή. Οι ιερείς όπως φαίνεται της είχαν δώσει εκπαίδευση σε αντάλλαγμα για
τις υπηρεσίες της όλα αυτά τα χρόνια. Επιπλέον, η Ευλογία δεν γνώριζε ούτε μια πόρνη
ναού που είχε γίνει ποτέ της Χριστιανή. Στην πραγματικότητα, μόνο οι μεγαλύτερες, όπως η
γυναίκα που είχαν μόλις μιλήσει, επιτρεπόταν να βγουν έξω από το ναό. Τα νεότερα
κορίτσια και οι έφηβες κρατιόντουσαν στο ναό σαν πραγματικές φυλακισμένες μέχρις ότου
να φτάσουν στο σημείο να μη θυμούνται άλλη ζωή εκτός από αυτή που ζούσανε σαν
πόρνες του ναού.
Η Έιμι αποθαρρύνθηκε από αυτό που άκουσε από την Ευλογία, αλλά ευτυχώς υπήρχαν και
άλλα πράγματα για να την ενθαρρύνουν στο δρόμο, όπως το Σμήνος Αστεριών. Οι γυναίκες
μετατράπηκαν σε πραγματικές ιεραπόστολους. Ήταν φυσιολογικό να δίνεται στους
εργαζόμενους, ακόμη και στους χριστιανούς εργάτες, ένα ημερήσιο επίδομα ή μπατά, όπως
ονομαζόταν. Όταν όλες επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά από το πρώτο ιεραποστολικό
ταξίδι τους, η Έιμι πλήρωσε τις γυναίκες με το μπατά τους. Μια ώρα αργότερα όλες τους
είχαν κάνει μια γραμμή και μπαίναν στην τραπεζαρία όπου η Έιμι καθόταν και έγραφε ένα
γράμμα. Η μια μετά την άλλη μπήκαν μέσα και έβαλαν το μπατά τους στο τραπέζι. Μίλησε
τότε η Πονναμμαλ. «Δεν χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα. Μπορούμε και χωρίς αυτά. Θα
προτιμούσαμε να τα ξοδέψετε στο ιεραποστολικό έργο. "
Τα δάκρυα ήρθαν στα μάτια της Έιμι. Σκέφτηκε τη συνάντηση του προσωπικού στο
Μπανγκαλόρ όπου κανένας ιεραπόστολος δεν μπόρεσε να ονομάσει έναν Ινδό Χριστιανό
που θα εργαζόταν χωρίς αμοιβή. Αλλά ο Θεός είχε δώσει στην Έιμι ένα Σμήνος Αστεριών
γεμάτο γυναίκες πρόθυμες να δουλέψουν χωρίς αμοιβή εξαιτίας της αφοσίωσης τους στο
Θεό.
Ένα άλλο ενθαρρυντικό πράγμα συνέβη μερικές εβδομάδες αργότερα. Η Μαριάλ και ο
σύζυγος της, ο μάγειρας της ομάδας, περπατούσαν δίπλα στο μπάντι καθώς η ομάδα
πήγαιναν για τα σπίτια τους αφού πέρασαν αρκετές μέρες σε ένα χωριό στα νότια. Αυτός
συνήθως δεν έλεγε πολλά, οπότε ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε τι σκεφτόταν. Αλλά όπως η
ομάδα «κυλούσε» δίπλα σε ορυζώνες, στράφηκε στη Μαριάλ που ήταν πάνω στο μπάντι
και της είπε: «Ήρθε η ώρα να βγάλεις τα κοσμήματά σου. Δεν φοράτε κοσμήματα
κατάλληλα για τη ζωή του Ιησού που ζούμε ». Ακριβώς εκεί στο μπάντι, η Μαριάλ έβγαλε το
δαχτυλίδι της μύτης, τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια των δακτύλων των ποδιών και τα
έδωσε στον άντρα της. Δεν έδειξε κανένα συναίσθημα ότι πληγώθηκε με το να ξεφορτωθεί
τα κοσμήματα. Η Πονναμμάλ και η Σελλατμούθου παρακολούθησαν με τα μάτια
γουρλωμένα από έκπληξη. Πώς θα μπορούσε η Μαριάλ να βγάλει έτσι τα κοσμήματά της;
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Οι άνθρωποι θα νόμιζαν ότι ήταν από τις χαμηλότερες και από τις πιο χαμηλές τάξεις, από
τους ανέγγιχτους. Τι τεράστια προσβολή θα ήταν για την οικογένεια του συζύγου της, και
όμως ήταν ο σύζυγός της που της ζήτησε να τα βγάλει. Στον υπόλοιπο δρόμο για το σπίτι, η
Πονναμμάλ και η Σελλαμούτθου παρέμειναν σιωπηλές. Όταν επέστρεψαν στο Πανναιβιλάι,
μίλησαν με την Έιμι. «Η Μαριάλ έβγαλε τα κοσμήματα », είπε ο Πονναμάλ. Η Έιμι κούνησε
καταφατικά το κεφάλι της· την είχε δει να το κάνει. «Κι εμείς θα βγάλουμε τα κοσμήματά
μας », συνέχισε η Πονναμμάλ. «Αν είχα αγαπήσει Ιησού περισσότερο, θα μου άρεσαν
λιγότερα πολύ τα κοσμήματά μου.» Με αυτά έσκυψε και άρχισε να βγάζει τα βραχιόλια
από πόδια της. Η Σελλαμούτθου την ακολούθησε και σύντομα και οι δύο τους στέκονταν
μπροστά στην Έιμι χωρίς καθόλου κοσμήματα. Η Έιμι χαμογέλασε και στις δύο. Χρειάστηκε
πολύ θάρρος για να αντιμετωπίσουν ένα έθιμο που τηρείται για πολλές γενιές, όμως οι
γυναίκες ήταν έτοιμες να το κάνουν λόγω της αγάπης τους για τον Θεό.
Φυσικά, δεν το είδαν έτσι όλοι οι Χριστιανοί. Όταν ο πεθερός της Πονναμμάλ άκουσε τι είχε
κάνει, εξοργίστηκε. Πώς θα μπορούσε να αφαιρέσει όλα της τα κοσμήματα και να μοιάζει
με ένα τίποτε! Διέγειρε όσο μπορούσε πιο πολύ θυμό και μίσος στην εκκλησία όσο
μπορούσε. Το είδε ως ευκαιρία να ξεφορτωθούν από το Σμήνος Αστεριών και να πάρει
πίσω την νύφη του. Όμως όσο σκληρά κι αν προσπάθησε να ξεσηκώσει φασαρίες στην
εκκλησία με αυτά τα προβλήματα, ο ποιμένας της εκκλησίας δεν μίλησε καθόλου εναντίον
της Έιμι ή του Σμήνους Αστεριών. Αντ’ αυτού, είπε στην Έιμι ότι για πρώτη φορά, πολλοί
στο δική του εκκλησία άρχισαν τελικά να καταλαβαίνουν τι σήμαινε να είσαι Χριστιανός
και να ακολουθείς τον Ιησού.
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Κεφάλαιο 12. Αφήστε με να μείνω στο Φως
Υπήρχε ένα χωριό κοντά στην Πανναϊβιλλάι που λέγεται Μεγάλη Λίμνη. Το χωριό είχε ένα
Σχολείο μιας χριστιανικής ιεραποστολής όπου μορφωνόντουσαν τα αγόρια της περιοχής,
ακόμη και μερικά κορίτσια. Κανένας από τους γονείς ή τα παιδιά που φοιτούσαν στο
σχολείο δεν ήταν Χριστιανοί, και αυτό ίσχυε για τα τελευταία εξήντα χρόνια. Οι χωρικοί
γνώριζαν ότι το σχολείο διευθύνονταν από χριστιανούς, αλλά δεν ανησυχούσαν καθόλου
για τα παιδιά τους μήπως επηρεαστούν από τον Χριστιανισμό. Ακόμα και το πιο μικρό παιδί
ήξερε ότι δεν έπρεπε να σπάσει την κάστα. Αυτό ίσχυε, μέχρι το 1895, την ίδια χρονιά που η
Έιμι έφτασε στην Ινδία. Σε ένα από τα κορίτσια στο σχολείο, που ήταν δεκατριών ετών, του
δόθηκε μια Βίβλος από τη γυναίκα του διευθυντή του σχολείου. Διάβασε τη Βίβλο και έγινε
κρυφή Χριστιανή. Πολύ κρυφή. Δε μίλησε για αυτό ούτε σε ένα άτομο για αυτό και
συνέχισε με όλες τις Ινδουιστικές πρακτικές της οικογένειας της. Αυτή έφτασε στο σημείο
να επιτρέψει στον αδερφό της να αλείφει με τις στάχτες του Σίβα το μέτωπό της κάθε πρωί.
Αυτές τις στάχτες τις είχαν πάνω στα μέτωπα τους όλοι οι ευσεβείς Ινδουιστές για να
δείχνουν στους άλλους την αφοσίωση στους Ινδουιστικούς θεούς.
Τρία χρόνια αργότερα, το κορίτσι τελείωσε το σχολείο και το κρατούσαν στο σπίτι, πράγμα
που ήταν κάτι το φυσιολογικό στον ινδικό πολιτισμό. Στην πραγματικότητα, για δύο χρόνια
δεν είχε βγει έξω από το σπίτι. Αλλά καθώς πέρασε πολλές ώρες μόνη της κάνοντας τις
δουλειές του σπιτιού άρχισε να σκέφτεται τι είχε διαβάσει στη Βίβλο. Σιγά-σιγά άρχισε να
συνειδητοποιεί ότι δεν ήθελε πλέον να μένει μια κρυφή Χριστιανή. Αντ’ αυτού, ήθελε να
γίνει μια φανερή πιστή. Ήθελε να προσευχηθεί με άλλους Χριστιανούς και να πηγαίνει σε
μελέτες της Βίβλου και να μοιράζεται την πίστη της με την οικογένεια της. Αυτή γνώριζε
επίσης ότι η ομολογία της πίστης της στον Χριστό θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή της.
Ωστόσο, παρά την πιθανότητα αυτή, δεν μπορούσε πλέον να αντέξει να ζει έχοντας την
πίστη της μυστική. Είχε ακούσει τον πατέρα και τον αδελφό της να μιλούν για το Σμήνος
Αστεριών, και παρόλο που μιλούσαν για την ομάδα αυτή με προσβλητικούς όρους, ένιωσε
να ελκύεται παράξενα προς αυτήν την ομάδα.
Μια νύχτα μετά πού όλοι πέσανε για ύπνο το κορίτσι σηκώθηκε. Ένιωθε ανατριχίλα στη
ραχοκοκαλιά της. Ήξερε ότι έπρεπε να δραπετεύσει με κάποιο τρόπο. Έπρεπε να πάει στο
Σμήνος Αστεριών. Όμως τι θα συνέβαινε αν την έβλεπε κάποιος; Σίγουρα θα την φέρνανε
στο σπίτι της σαν άτιμη και θα τη δέρνανε, ίσως ακόμη και να τη βρίσκανε σκοτωμένη στον
πάτο ενός ξεροπήγαδου το πρωί. Όμως η επιθυμία της να δραπετεύσει ήταν τόσο δυνατό,
που την έκανε να ξεπεράσει κάθε φόβο της για τις πιθανές συνέπειες.
Σιγά-σιγά και προσεχτικά πέρασε πάνω από την κοιμισμένη της μητέρα και περπατώντας
στα «νύχια των ποδιών» έφτασε στην πόρτα. Γύρισε το κλειδί και άνοιξε την πόρτα. Ήταν η
πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που μύρισε τον φρέσκο αέρα του κήπου. Μένοντας στις
σκιές και με το αυτί της τεντωμένο για να ακούσει τον παραμικρό ήχο, βγήκε από το χωριό,
προχώρησε κατά μήκος του μονοπατιού, και πέρασε πάνω από τη γέφυρα προς την
Πανάιβιλάι. Μόλις έφτασε εκεί, δεν είχε ιδέα πού να πήγαινε στη συνέχεια. Προχώρησε
προσεκτικά γύρω από την Πανάιβιλάι μέχρις ότου έφτασε σε ένα μεγάλο διώροφο σπίτι με
βεράντα γύρω του. Ένα πανό πάνω από την μπροστινή πόρτα την πληροφόρησε ότι είχε
έρθει σε ένα σπίτι Χριστιανών. Ξαφνικά, αντί να είναι όσο πιο ήσυχη μπορούσε, έπρεπε να
κάνει θόρυβο και μάλιστα πολύ θόρυβο. Χτύπησε την πόρτα και φώναζε, «Καταφύγιο!
Καταφύγιο!" Μια μισοκοιμισμένη Έιμι της άνοιξε την πόρτα και την άφησε να μπει μέσα.
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Το επόμενο πρωί, το χωριό της Μεγάλης Λίμνης ήταν σε αναστάτωση. Ο πατέρας του
κοριτσιού είχε ανακαλύψει ότι η κόρη του έλειπε. Αυτό ήταν αρκετά κακό, αλλά το να βρει
ότι είχε τρέξει στους χριστιανούς για καταφύγιο, ήταν πάρα πάνω από ότι μπορούσε να
αντέξει. Ήταν προσβολή για ολόκληρη την κάστα των χρυσοχόων στην οποία ανήκε η
οικογένειά της. Ο πατέρας της θα προτιμούσε να τη δει νεκρή παρά να σπάσει την κάστα
της και να μείνει με τους Χριστιανούς. Ξεκίνησε μια εκστρατεία για να την πάρει πίσω. Αλλά
το κορίτσι, το οποίο η Έιμι ονόμασε Στολίδι της Νίκης (Jewel of Victory), έμεινε σταθερή.
Πήγε στον αστυνομικό του χωριού και έδωσε μια ένορκη δήλωση στην οποία έλεγε ότι ήταν
δεκαέξι ετών και επρόκειτο να ζήσει με το Σμήνος Αστεριών με τη δική της ελεύθερη
επιλογής. Μόλις έγινε αυτό, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει ο πατέρας της νομικά, δηλαδή. Δυστυχώς, εκεί ήταν πολλά άλλα πράγματα που αυτός και οι άλλοι άντρες
του χωριού μπορούσαν να κάνουν, και έκαναν. Πρώτα, έκαψαν το σχολείο. Αυτό σήμαινε
ότι κανένα από τα άλλα τα παιδιά στο χωριό δεν θα έπαιρναν εκπαίδευση, αλλά ο πατέρας
της δεν φαινόταν να νοιάζεσαι. Ήταν πιο σημαντικό να μη ξανασυμβεί το φρικτό πράγμα
που είχε κάνει η κόρη του. Στη συνέχεια έκαψαν το σπίτι του διευθυντή του σχολείου και
έδιωξαν όλους τους εργάτες του σχολείου από το χωριό Μεγάλη Λίμνη.
Το Στολίδι της Νίκης (Jewel of Victory) ήταν ασφαλές με το Σμήνος Αστεριών, αλλά πολλοί
άνθρωποι πλήρωσαν την τιμή για τη μεταστροφή της στο Χριστιανισμό. Και το Σμήνος
Αστεριών δεν θα ήταν πια ευπρόσδεκτο στο χωριό Μεγάλη Λίμνη. Αυτό ήταν σίγουρο!
Πράγματι, μέχρις ότου να σβήσει η αναταραχή, οι γυναίκες του Σμήνους Αστεριών
αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να εργάζονται στα χωριά στα βόρεια της Πανναϊβιλάι. Αλλά εκεί
αντιμετώπισαν μια άλλη κρίση. Κήρυτταν στους δρόμους ενός χωριού που ονομάζεται
Βασιλιάς χωρίς Στέμμα, όταν ένα 11χρονο κορίτσι με το όνομα Αρουλάι ήρθε. Η Αρουλάι
κουβαλούσε νερό για την οικογένειά της την ίδια στιγμή που οι γυναίκες
πραγματοποιούσαν τη συνάντησή τους, και σταμάτησε να ακούσει τι είχαν να πουν οι
γυναίκες. Η Αρουλάι είχε μια κακή ιδιοσυγκρασία, την οποία προσπάθησε να ελέγξει χωρίς
μεγάλη επιτυχία. Καθώς άκουγε το Σμήνος Αστεριών, παρακολούθησε πολύ προσεχτικά την
Έιμι. Υπήρχε κάτι στην Αγγλίδα, στο απλό, λευκό βαμβακερό σάρι που την γοήτευσε. Όταν η
συνάντηση έκλεισε, η Αρουλάι άκουσε μία από τις γυναίκες στο Σμήνος Αστεριών να λέει:
«Ήμουν λιοντάρι και ο Θεός με μετέτρεψε σε αρνί».
Καθώς η Αρουλάι μετέφερε το δοχείο του νερού στο σπίτι, σκεφτόταν αυτά που είχε
άκουσει. Ένα λιοντάρι μετατράπηκε σε αρνί, είπε ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο
άγριο και πιο δύσκολο να ελέγξεις από ένα λιοντάρι ή τίποτε πιο ευγενικό και γλυκό όσο
ένα αρνί. Αν ο Θεός μπορούσε να μετατρέψει ένα λιοντάρι σε αρνί, τότε ίσως, απλά, θα
μπορούσε επίσης να ελέγξει το θυμό της. Καθώς οι μέρες περνούσαν, η Αρουλάι έγινε όλο
και πιο σίγουρη ότι θα μπορούσε. Τελικά μια μέρα, ανακοίνωσε στους γονείς της ότι ήθελε
να πάει και να ζήσει με την Αγγλίδα που φορούσε το λευκό βαμβακερό σάρι. Η οικογένειά
της ήταν πεπεισμένη ότι η Έιμι είχε πασπαλίσει λίγη μαγική σκόνη στην κόρη τους για να
την κάνει να θέλει να φύγει από το σπίτι. Η Έιμι γρήγορα κέρδισε ένα καινούριο όνομα στην
περιοχή— "η Άμμα που αρπάζει παιδιά." (Η Άμμα είναι η λέξη στα Ταμίλ για τη μητέρα.)
Η Αρουλάι συνέχισε να μιλάει και να λέγει ότι θέλει να ζήσει με την Έιμι μέχρις ότου
ολόκληρη η οικογένειάς της κουράστηκε με το να την ακούει και την έστειλαν για να πάει
να μείνει στο σπίτι ενός θείου της για αρκετό καιρό. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Η
οικογένεια της Αρουλάι δεν συνειδητοποίησε ότι ο θείος της ζούσε σε ένα χωριό δίπλα
στην Πανναιβιλάι, και ήταν σε μικρή απόσταση με τα πόδια για να πηγαίνει η Αρουλάι και
να επισκέπτεται την Έιμι. Και αυτό έκανε. Έκανε τόσες πολλές επισκέψεις που στο τέλος, ο
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θείος της είπε ότι θα μπορούσε να μένει και για μελέτες της Βίβλου. Καθώς η Αρουλαι
έμαθε όλο και περισσότερο για το Θεό των Χριστιανών, πείστηκε ότι ήταν ο αληθινός Θεός,
και έγινε μια μεταστροφή. Άρχισε να μιλά τολμηρά για την αυξανόμενη πίστη της. Φυσικά,
αυτό αναστάτωσε πραγματικά την οικογένεια της, και σύντομα την έβγαλαν μακριά από το
σπίτι του θείου της.
Μήνες πέρασαν και η Έιμι δεν άκουσε νέα για τη νέα της φίλη. Προσευχόταν γι’ αυτήν κάθε
μέρα και έλπιζε ότι θα έβρισκε έναν τρόπο για να επιστρέψει κάποια μέρα. Εν τω μεταξύ,
ακολούθησαν περισσότερα προβλήματα για το Σμήνος Αστεριών.
Τα παιδιά, φαινόταν, να ελκύονται πολύ από την Έιμι και το μήνυμά της. Δυστυχώς, φρικτά
πράγματα συνέβησαν μερικές φορές σε παιδιά των οποίων οι γονείς νόμιζαν ότι είχαν
ακούσει για πολύ καιρό τη μάγισσα που κλέβει παιδιά. Σε ένα κορίτσι έδωσε η οικογένειά
της ένα φάρμακο όταν άρχισε να αμφισβητεί τους ινδουιστικούς τρόπους. Ο εγκέφαλός της
επηρεάστηκε από το φάρμακο και δεν ήταν ποτέ ξανά ή ίδια. Άλλα παιδιά ξυλοκοπήθηκαν
ή μαστιγώθηκαν ή τους βάλανε καυτερές πιπεριές στα μάτια τους. Ο Αρούλ Ντασάν, ο
οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ξάδελφος της Αρουλάι, κρατήθηκε δεμένος σε μια κολώνα
στο σπίτι του για μέρες, με την ελπίδα ότι θα χάσει το ενδιαφέρον του για τον Χριστιανισμό.
Κάθε φορά που η Έιμι άκουγε μια από αυτές τις ιστορίες, σκεφτόταν την Αρουλάι και
προσευχόταν με περισσότερη θέρμη να την έφερνε ο Θεός για επίσκεψη.
Τελικά, το Νοέμβριο, οκτώ μήνες μετά που την είδαν για τελευταία φορά με το Σμήνος
Αστεριών, η Αρουλάι εμφανίστηκε ξανά. Έφτασε στο κατώφλι το πρωί, και η Έιμι έσπευσε
να τη χαιρετήσει. Ήταν μια υπέροχη επανένωση, εκτός από ένα πράγμα. Η Αρουλάι ήταν
άρρωστη και όλο και περισσότερο αρρώσταινε. Η Έιμι τη βοήθησε να μπει μέσα και την
έβαλε στον καναπέ. Η Αρουλάι δεν ήξερε ποιο ήταν το κακό που τη βρήκε· μόνο ήξερε ότι
ένιωθε πολύ αδύναμη και είχε ένα απίστευτο πονοκέφαλο. Τέλος, η Έιμι έβαλε την Αρουλάι
στο κρεβάτι της και έμεινε δίπλα της τη νύχτα. Μερικές φορές προσευχήθηκε για ένα
θαύμα γιατί ήταν σίγουρη ότι ένα θαύμα θα ήταν το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να
σώσει τη ζωή της Αρουλάι.
Καθώς η Αρουλάι βρισκόταν στο κρεβάτι της Έιμι και ήταν πολύ κοντά στο θάνατο, συνέβη
ένα παράξενο πράγμα. Ο πατέρας της ήρθε να την πάει στο σπίτι, αλλά όταν είδε πόσο
άρρωστη ήταν, αυτός συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να κινηθεί. Αντ' αυτού, συνέχισε
να επιστρέφει τακτικά για να δει αν η κόρη του ήταν αρκετά καλά για να την πάει σπίτι. Σε
αυτά όμως τα ταξίδια, αυτός άρχισε να βλέπει πώς η Έιμι φρόντιζε την κόρη του. Μισούσε
να το παραδεχτεί, αλλά είδε ότι η κόρη του έπαιρνε περισσότερη αγάπη και φροντίδα με
την Έιμι και το Σμήνος Αστεριών απ' ότι θα είχε στο σπίτι της. Σιγά-σιγά, η
αποφασιστικότητά του να αναγκαστεί η Αρουλάι να γυρίσει στο σπίτι το συντομότερο
δυνατό άρχισε να καταρρέει. Και πάντα έτσι σιγά-σιγά, η Αρουλάι άρχισε να κερδίζει
δύναμη. Μερικές φορές η Έιμι την άκουγε να προσεύχεται απελπισμένα. «Σε παρακαλώ
μην με κάνεις να επιστρέψω στο σκοτάδι, Θεέ μου· εγώ είμαι τώρα στο φως εδώ. Επίτρεψε
μου να μείνω στο φως.»
Όταν η Αρουλάι έγινε εντελώς καλά, ο πατέρας της είχε εγκαταλείψει την απαίτηση του να
έρθει στο σπίτι η δωδεκάχρονη κόρη του και επιτράπηκε στην Αρουλάι να παραμείνει με
την ομάδα στο Παννάιβιλλάι. Η Έιμι έκανε πάντα δύο ή τρία πράγματα ταυτόχρονα, και ενώ
νοσήλευε την Αρουλάι έγραφε επίσης ένα χειρόγραφο. Πέντε χρόνια μετά που έφτασε στην
την Ινδία, η Οργάνωση του Κεσγουικ συνέχιζε να την υποστηρίζει. Καθώς είχε προκληθεί
μεγάλο ενδιαφέρον από το βιβλίο Από τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου (From Sunrise
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Land), που ήταν το βιβλίο των επιστολών της από την Ιαπωνία, η οργάνωση Κέσγουικ
ζήτησε από την Έιμι να γράψει ένα βιβλίο για την Ινδία. Πήρε πολλούς μήνες γραψίματος
και ξαναγραψίματος, αλλά τελικά η Έιμι ένιωθε ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Στη
συνέχεια ήρθε η ερώτηση, πως να ονομαστεί αυτό το χειρόγραφο; Η Έιμι δεν ήθελε να το
κάνει να φαίνεται σαν κάτι πολύ σπουδαίο, ή κάτι πολύ στολισμένο. Ήθελε κάτι που να
ήταν απλό και να λέει τα πράγματα όπως είναι. Τέλος, ένιωσε ικανοποιημένη με τον τίτλο
Όπως είναι τα Πράγματα. Αυτό περιέγραφε ποια ήταν η Έιμι. Δεν αφορούσε πράγματα
όπως θα ήθελε να είναι στην Ινδία, ή πράγματα όπως ο κόσμος τα φαντάστηκε ότι μπορεί
να είναι. Όχι αυτό ήταν για τα πράγματα όπως είναι.
Η Έiμι έστειλε το χειρόγραφο στην επιτροπή Κέσγουικ στην Αγγλία. Όμως το πήρε πίσω από
αυτούς πολύ νωρίτερα από ό, τι περίμενε. Μέσα στο χειρόγραφο υπήρχε ένα σημείωμα
που την ευχαριστούσε για όλη τη σκληρή δουλειά της, αλλά της πρότεινε να κάνει μερικές
αλλαγές. Φαινόταν ότι ένιωθαν ότι το χειρόγραφό της ήταν λίγο καταθλιπτικό όταν το
διάβαζε κανείς. Ίσως, της πρότεινε ο συντάκτης, χρειαζόταν μια ελαφρύτερη πινελιά, πιο
χαρούμενες ιστορίες και λιγότερες ιστορίες για μικρά παιδιά και γυναίκες σε απρόσιτες
καταστάσεις. Και πάλι η Έιμι αντιμετώπισε την επιθυμία των Χριστιανών στην Αγγλία για
ιστορίες με «χαρούμενους ιεραποστόλους, και ευτυχισμένο τέλος». Κούνησε το κεφάλι της.
Αν μόνο η επιτροπή μπορούσε να περάσει μερικές μέρες μαζί της, θα είχαν γρήγορα δει ότι
για κάθε Αρουλάι, υπήρχαν χίλια κορίτσια που ήταν πόρνες του ναού ή σκλάβες του
νοικοκυριού. Οι ζωές τους δεν ήταν ευτυχείς καταλήξεις, και η Έιμι δεν ήθελε να
προσποιηθεί ότι είχαν . Έχωσε το χειρόγραφο στο κάτω συρτάρι του γραφείου της.
Ήλθαν άλλα μηνύματα από την Αγγλία και αυτά επίσης της προκαλούσαν ταραχή. Οι γιοι
του Ρόμπερτ Ουίλσον έγραψαν ξανά και ξανά γράμματα παρακαλώντας την Έιμι να
επιστρέψει στο σπίτι στο Αγρόκτημα Μπράουτον. Ο πατέρας τους την ζητούσε κάθε μέρα. ο
πατέρας τους ήταν όλο και εξασθενούσε και είχε ένα άλλο εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά η
Έιμι δεν μπορούσε να πάει πίσω στην Αγγλία, ειδικά τώρα που είχε να φροντίσει την
Αρουλάι. Εκτός, απ’ αυτό ήξερε ότι ο Θεός την είχε καλέσει στην Ινδία, και δεν θα έφευγε
εκτός αν ήταν σίγουρη ότι την καλούσε αλλού. Παρ’ όλα αυτά, η Έιμι ένιωσε νοσταλγία.
Αυτή λαχταρούσε κάποιον από την Αγγλία να έρθει να την επισκεφτεί. Ήθελε να τους δείξει
πως ήταν η πραγματική κατάσταση και να μάθαινε από πρώτο χέρι την κατάσταση του
Ρόμπερτ Ουίλσον.
Η λαχτάρα της ανταμείφθηκε στα τέλη του 1900. Δύο από τις στενές της φίλες από το
Μάντσεστερ, η Έλα Κρόσλεϊ και η Μαίρη Χίτ, ανακοίνωσαν ότι είχαν αγοράσει εισιτήρια και
ήταν στο δρόμο για να τη δουν. Η Έιμι ήταν πολύ χαρούμενη που τις είδε ξανά. Φυσικά, οι
πρώτες ερωτήσεις που ήθελε να απαντήσουν ήταν, αν είδαν τον Ρόμπερτ Ουίλσον πριν
φύγουν και πώς ήταν η κατάσταση του. Η Έλα και η Μαίρη τον είχαν επισκεφτεί αμέσως
πριν φύγουν, και ήταν καλύτερα, και είχαν μια επιστολή για την Έιμι που ο Ρόμπερτ
Ουίλσον είχε υπαγορεύσει στην Έλα. Η Έιμι έσκισε το φάκελο και άνοιξε και διάβασε τι είχε
να πει. Μια φράση τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή της: «Ελπίζω να μην αφήσεις την
ασθένειά μου να αλλάξει κανένα από τα σχέδιά σου». Η Έιμι ήταν ευγνώμων για τη
διαβεβαίωσή του ότι έκανε το σωστό να μένει στην Ινδία.
Η Έλα και η Μαίρη ήθελαν να βιώσουν ό, τι τους είχε περιγράψει η Έιμι στις επιστολές της.
Ήταν πρόθυμες να ανέβουν στο μπάντι και να ταξιδέψουν στην εξοχή με το Σμήνος
Αστεριών. Η Έιμι τους είπε την ιστορία του Κοσμήματος της Νίκης και της Αρουλάι, που
τώρα ήταν και οι δύο μέρος του «σμήνους» . Οι δύο γυναίκες έβλεπαν μια πλευρά της
Ινδίας που λίγες γυναίκες από την Αγγλία είδαν.
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Μια μέρα οι τρεις τους μπήκαν σε ένα σπίτι όπου ένα παιδί έκλαιγε στην κούνια του. Η Έιμι
πήρε το παιδί και το κράτησε σφιχτά. Μάντεψε ότι ήταν περίπου τριών ετών. Τρίβει
συνεχώς τα μάτια του, τα οποία ήταν κόκκινα και σχεδόν πρησμένα κλειστά. «Πόσο καιρό
είναι έτσι;» ρώτησε η Έιμι τη μητέρα του.
«Περίπου τρεις μήνες,» απάντησε η μητέρα του, «και δεν κλαίει τώρα τόσο δυνατά όπως
έκλαιγε πριν.»
«Τι λέει ο γιατρός;» ρώτησε η Έιμι στη γλώσσα Ταμίλ, ενώ ταυτόχρονα μετέφραζε για την
Έλα και την Μαίρη.
Η μητέρα κοίταξε κάτω. «Δεν θα τον πάμε στο γιατρό,» είπε διστακτικά, «γιατί αυτό θα
ήταν σπάσιμο της κάστας.»
Η Έιμι αγκάλιασε το μικρό αγόρι πιο σφιχτά. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση.
Το παιδί προχωρούσε προς την τύφλωση, αν όχι προς στο θάνατο. Πώς θα μπορούσε να
είναι ενάντια στην κάστα αν παίρνανε ιατρική βοήθεια; Παρακάλεσε ξανά τη μητέρα να την
αφήσει να μεταφέρει το παιδί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αλλά η μητέρα δεν υποχώρησε
καθόλου. Τίποτα δεν είχε περισσότερη σημασία για αυτήν από του να κρατάει την κάστα,
ούτε καν ο πιθανός θάνατος του μικρού της παιδιού. Η διατήρηση της κάστας ήταν πιο
σημαντική από ό, τι η διατήρηση της ζωής του. Η Έλα και η Μαίρη βγήκαν από την καλύβα
στο έντονο φως του ήλιου με δάκρυα να ρέουν στα μάγουλά τους. Αν και διάβαζαν τις
επιστολές της Έιμι για χρόνια, τώρα ένιωσαν από πρώτο χέρι την πραγματικότητα που τους
περιέγραφε και ήταν κάτι που σχεδόν δεν μπορούσαν να αντέξουν.
Ρώτησαν την Έιμι γιατί δεν έγραψε ένα βιβλίο για τις συνθήκες στην Ινδία, ώστε οι
Χριστιανοί στην Αγγλία και σε άλλα μέρη να μπορούσαν να προσευχηθούν για αυτήν και
τους εργάτες του Ευαγγελίου. Η Έιμι σήκωσε τους ώμους της. Τις επόμενες εβδομάδες,
αυτές έθεσαν ξανά και ξανά την ίδια ερώτηση. Τέλος, η Έιμι άνοιξε το κάτω συρτάρι του
γραφείου της και έβγαλε το χειρόγραφο για τα πράγματα όπως είναι. Το παρέδωσε στην
Έλα και τη Μαίρη, οι οποίες με τη σειρά τους το διάβαζαν δυνατά. Όταν τελείωσαν, ήταν
σίγουρες ότι έπρεπε να δημοσιευτεί. Οι Χριστιανοί χρειάζονταν να γνωρίζουν την αλήθεια
για την Ινδία, που την ονόμαζαν κόσμημα στο στέμμα της αυτοκρατορίας.
Στη συνέχεια, η Έιμι τους έδειξε την επιστολή της επιτροπής Κέσγουικ για το χειρόγραφο. Η
Έλα και η Μαίρη κούνησαν το κεφάλι τους με δυσπιστία. Εάν μόνο η επιτροπή θα
μπορούσε να δει τι είχαν δει, τότε θα καταλάβαιναν. Τα πράγματα όπως είναι ήταν
πραγματικά μια εικόνα της ζωής στην Ινδία και του έργου της Έιμι εκεί. Τελικά οι δύο
γυναίκες έπεισαν την Έιμι να τους δώσει το χειρόγραφο για να το πάρουν πίσω στην
Αγγλία. Πρέπει να ήταν δύο δυναμικές γυναίκες, γιατί σύντομα μετά την επιστροφή τους
στην Αγγλία, δημοσιεύθηκαν τα πράγματα όπως είναι, με τις φωτογραφίες που είχε
τραβήξει η Έλα κατά την επίσκεψή της.
Εν τω μεταξύ πίσω στην Ινδία, η Έιμι και το Σμήνος Αστεριών ήταν πιο πολύ απασχολημένες
από ποτέ με το να πηγαίνουν από χωριό σε χωριό και να μοιράζονται το μήνυμα του
ευαγγελίου.
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Κεφάλαιο 13. Η Άμμα που κλέβει παιδιά
Ο Ίγουερ Γουόκερ, η Έιμι και το Σμήνος Αστεριών εργαζόντουσαν για σχεδόν ένα χρόνο
μέσα και γύρω από το χωριό Ντοναβούρ. Σκόπευαν να ξοδέψουν μόνο τρεις μήνες στην
περιοχή, ενώ ο Ίγουερ Γουόκερ θα δίδασκε μια ομάδα από μαθητές της Βίβλου, όμως οι
τρεις μήνες «τεντώθηκαν» και «ξανά τεντώθηκαν» Και εκεί ήταν πολλά να κάνουμε. Το
Ντοναβούρ ήταν ένα ετοιμόρροπο χωριό που βρισκόταν στο κέντρο μιας
πυκνοκατοικημένης περιοχής. Από το χωριό αυτό, το Σμήνος Αστεριών απλώθηκε μέσα από
την ύπαιθρο, και μοιραζόταν το μήνυμα του Ευαγγελίου και είχε τις συνηθισμένες μικτές
αντιδράσεις από τους ανθρώπους. Αλλά μετά από ένα χρόνο, ήρθε η ώρα όλοι για να
επιστρέψουν στο σπίτι τους στην Πανναϊβιλάι.
Το ταξίδι τους για την Παναϊβιλάι, τους έκανε να περάσουν από το χωριό «Μεγάλη Λίμνη»,
από το οποίο είχε δραπετεύσει το Κόσμημα της Νίκης. Πολύ νωρίς το πρωί στις 6 Μαρτίου
1902, πολύ πριν να ξημερώσει βρισκόντουσαν στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής για να
επιστρέψουν στο σπίτι τους. (Τώρα μπορούσαν να ταξιδέψουν τη νύχτα, γιατί οι γυναίκες
που αποτελούσαν το Σμήνος Αστεριών δε φορούσαν πια κοσμήματα, οπότε οι ληστές δεν
είχαν κανένα ενδιαφέρον για τους επιτεθούν.) Το μπάντι τους πέρασε αγκομαχώντας την
πύλη του χωριού ενώ το σκοτάδι τις έκρυβε από τους κοιμισμένους κατοίκους του χωριού.
Κανένας όμως, ούτε το Σμήνος Αστεριών, ούτε οι κάτοικοι του χωριού είχαν κάποια ιδέα
ποιος άλλος μπορούσε να κρύβεται στο σκοτάδι κοντά στη Μεγάλη Λίμνη.
Η Πρίνα (Preena) ήταν ένα κορίτσι εφτά χρονών που ζούσε στο σπίτι του Ινδουιστικού Ναού
στο χωριό της Μεγάλης Λίμνης. Είχε δοθεί στο ναό από τη μητέρα της για να τη
χρησιμοποιήσουν σαν πόρνη. Ο πατέρας της Πρίνα είχε πεθάνει, και η μητέρα της την είχε
δώσει στο ναό, ελπίζοντας να πάρει την εύνοια κάποιου θεού του Ινδουισμού. Όταν ήταν
πέντε χρονών, μόλις είχε πάει στο ναό, η Πρίνα δραπέτευσε και έτρεξε στο σπίτι της
μητέρας της που ήταν είκοσι μίλια (30 χιλιόμετρα) μακριά. Ήταν σίγουρη ότι η μητέρα της
θα ήταν πολύ χαρούμενη όταν την ξανάβλεπε. Αλλά έκανε λάθος. Το να έπαιρνε πίσω την
Πρίνα θα ήταν σαν να έκλεβε τους θεούς, κι έτσι όταν ήρθαν κάποιες γυναίκες από το ναό
για να ψάξουν για την Πρίνα, παρέδωσε με τη θέληση της την τρομαγμένη κόρη της σ’
αυτές. Όταν την πήγαν πίσω στο ναό, της κάψανε τα χέρια με καυτό σίδερο για να της
μείνει η υπενθύμιση, ότι ποτέ πια δεν θα έπρεπε να ξαναδραπετεύσει.
Πέρασαν δύο χρόνια, και η Πρίνα έμαθε κάτι που την τρομοκράτησε. Θα την «πάντρευαν»
με τους θεούς σε μια ειδική τελετή. Δεν ήξερε τι σήμαινε αυτό, αλλά αυτή η σκέψη τη
γέμιζε με φόβο. Όμως δεν υπήρχε τρόπος για να το σκάσει. Όλη τη μέρα την προσέχανε και
τη νύχτα την κλειδώνανε. Απελπισμένη έπεσε στο πάτωμα μπροστά σε ένα είδωλο και
παρακαλούσε να πεθάνει. Δεν πέθανε, όμως μια από τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες του
ναού της είπε για την Άμμα που κλέβει παιδιά. Για να της δείξει πόσο ασφαλής ήταν μέσα
στο ναό και πόσο τυχερή ήταν που ζούσε εκεί, της είπε τρομαχτικές ιστορίες για την Άμμα
και την ομάδα που την ακολουθούσε. Όμως οι ιστορίες έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα
στην Πρίνα! Άρχισε να σκέφτεται ότι εκεί έξω υπήρχε κάποια Άμμα που μπορούσε να την
πάρει και να την κρύψει. Πόσο καταπληχτικό θα ήταν αν έβρισκε αυτήν την Άμμα που
κλέβει παιδιά! Η Πρίνα θα ήταν πολύ χαρούμενη αν θα δοκίμαζε την τύχη της να πάει με
την Άμμα και τις ακόλουθες της παρά να μείνει στο ναό και να παντρευτεί ένα θεό.
Έτσι το βράδυ που το Σμήνος Αστεριών, περνούσε από την Μεγάλη Λίμνη, η Πρίνα έμεινε
άγρυπνη κατά ένα παράξενο τρόπο. Έκατσε στο χαλάκι που κοιμόταν με μια αίσθηση ότι
κάτι θα συμβεί. Σιγά – σιγά προχώρησε προς την πόρτα. Την έσπρωξε ελαφρά. Το
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θαυμαστό ήταν ότι η πόρτα άνοιξε φαρδιά – πλατιά. Ποτέ δεν την άφηναν ξεκλείδωτη το
βράδυ. Για μια στιγμή, ήρθε μια αμφιβολία στο μυαλό της Πρίνα. Μήπως ήταν κάποιο
κόλπο για να δουν αν ήθελε να το σκάσει; Κοίταξε πίσω στα άλλα κορίτσια που
κοιμόντουσαν στο δωμάτιο και έδωσε θάρρος στον εαυτό της. Με αποφασιστικότητα έκανε
μερικά βήματα, και βγήκε από το δωμάτιο στην αυλή. Και πάλι βρήκε την πύλη ανεξήγητα
ανοιχτή. Κοίταξε γύρω μήπως δει τον νυχτοφύλακα. Δεν τον είδε εκεί γύρω και έτσι
ξεγλίστρησε από την περιοχή του ναού και βγήκε στο δρόμο. Άρχισε να τρέχει όλο και πιο
γρήγορα, βγήκε από το χωριό και προχώρησε στη γέφυρα που οδηγεί στην Παναϊβιλάι.
Ακολούθησε την ίδια διαδρομή που είχε ακολουθήσει το Κόσμημα της Νίκης πριν τέσσερα
χρόνια. Και όπως το Κόσμημα της Νίκης πριν απ’ αυτήν, η Πρίνα όταν έφτασε στην
Παναϊβιλάι δεν ήξερε που να πάει. Με κομμένη την ανάσα από όλο αυτό το τρέξιμο, η
Πρίνα προχωρούσε, όταν ξαφνικά είδε τη Χριστιανική Εκκλησία.
Στάθηκε στο σκοτάδι έξω από την Εκκλησία και με υπομονή περίμενε να συμβεί κάτι. Μετά
από λίγο κάτι συνέβη. Αν και ήταν πολύ αργά, μια γυναίκα που το όνομα της στα Αγγλικά
ήταν Δούλη του Ιησού βγήκε από την εκκλησία. Είδε την Πρίνα και αμέσως κατάλαβε ότι
ανήκε στο ναό. Αλλά η Δούλη του Ιησού δεν ήθελε να διασχίσει τη γέφυρα μεσ’ στο σκοτάδι
της νύχτας για να πάρει την Πρίνα εκεί που ανήκε, κι έτσι την πήρε στο σπίτι για τη νύχτα.
Σχεδίαζε να την επιστρέψει στο ναό το πρώτο πράγμα το πρωί. Όμως η Πρίνα δεν θα
κοιμόταν. Συνέχισε να λέει στην Δούλη του Ιησού ότι δεν θα επέστρεφε στο ναό και ότι
έπρεπε να βρει την Άμμα που κλέβει παιδιά.
Η Δούλη του Ιησού δεν ήξερε τι να κάνει. Ήξερε ότι η Έιμι και το Σμήνος Αστεριών δεν ήταν
στο σπίτι. Έλειπαν μακριά για ένα χρόνο. Προφανώς θα χρειαζόταν πολύ προσπάθεια για
να πάρει το μικρό πεισματάρικο κορίτσι πίσω στο ναό. Αν και ήταν Χριστιανή η Δούλη του
Ιησού, η σκέψη να κρατήσει την Πρίνα και να μην τη στείλει πίσω στο Ινδουιστικό ναό, ποτέ
δε θα έμπαινε στο μυαλό της. Το να δώσει καταφύγιο σε ένα κορίτσι που ανήκε στο ναό, θα
μπορούσε να γίνει αιτία να την σκοτώσουν.
Μέχρι το πρωί, η Δούλη του Ιησού είχε κουραστεί πολύ από τη γκρίνια της Πρίνα που ήθελε
να δει την Άμμα που κλέβει τα παιδιά. Ακόμα κι αν είχε πει στο κορίτσι ξανά και ξανά ότι η
Άμμα έλειπε σε ταξίδι, η Πρίνα δεν το πίστευε. Έτσι στις 6:30 το πρωί, για να αποδείξει την
άποψή της, η Δούλη του Ιησού πήρε την Πρίνα στο σπίτι όπου ζούσε το Σμήνος Αστεριών
για να της δείξει ότι κανείς δεν ήταν εκεί. Ήταν μια τεράστια έκπληξη για τη Δούλη του
Ιησου όταν είδε ένα κάρο μπάντι να στέκεται μπροστά στο σπίτι, και η ίδια η Έιμι ήταν
καθισμένη στη βεράντα πίνοντας τσάι. Η Πρίνα άφησε το χέρι της Δούλης του Ιησού και
έτρεξε στα σκαλιά. Σκαρφάλωσε κατευθείαν στην αγκαλιά της Έιμι και τύλιξε τα χέρια της
γύρω από το λαιμό της. Ήταν σαν να ήταν παλιοί φίλοι που είχαν χαθεί . Η Έιμι δεν ήξερε τι
συνέβαινε, αλλά ήξερε ότι στην αγκαλιά της έίχε ένα μικρό κορίτσι που χρειαζόταν αγάπη.
Έτσι τύλιξε τα χέρια της γύρω από την Πρίνα και την κράτησε κοντά της. Η Δούλη του Ιησού
είπε στην Έιμι όλα όσα γνώριζε για την Πρίνα, τα οποία δεν ήταν και πολλά.
Φυσικά, οι γυναίκες του ναού σύντομα ήρθαν να την διεκδικήσουν, αλλά αν υπήρχε ένα
πράγμα που γνώριζε η Πρίνα, ήταν ότι δεν θα επέστρεφε στο ναό. Αυτή στάθηκε μπροστά
στους εκατό περίπου ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν την αντιπαράθεση
μεταξύ της Έιμι και των γυναικών του ναού και τους είπε με τόλμη ότι δεν θα επέστρεφε
στο ναό. Ανήκε τώρα στο Σμήνος Αστεριών. Μετά από πολλές ημέρες παρενόχλησης, οι
γυναίκες του ναού υποχώρησαν τελικά. Αυτές υποσχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν πίσω με τη
μητέρα της Πρίνας για να την πάρουν πίσω, αλλά για κάποιο λόγο η μητέρα της Πρίνα δεν
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ήθελε να έρθει. Ούτε κανένας άλλος από τον ναό ήρθε. Και έτσι το θέμα διευθετήθηκε, και
η Έιμι είχε ένα επτάχρονο κορίτσι να διδάξει και να αγαπά.
Ένα άλλο γεγονός εκείνη την εποχή έφερε ακόμα περισσότερη ευτυχία στην Έιμι και στις
γυναίκες του Σμήνους των Αστεριών. Ήταν το βάπτισμα της Αρούλαϊ. Ήταν κάτι
περισσότερο από δύο χρόνια από τότε που η Αρουλαι είχε ακουμπήσει στη γη το δοχείο της
στην πηγή του νερού, για να ακούσει το Σμήνος Αστεριών να τραγουδά και να κηρύττει
στους δρόμους του χωριού της. Τώρα, τελικά, ο πατέρας της, της είχε δώσει την άδειά του
για να βαφτιστεί. Ένας πολύ ανεκτικός ινδουιστής μπορεί να επιτρέψει σε μια γυναίκα στην
οικογένειά του να διαβάσει μια Βίβλο. μπορεί ακόμη και να της επιτρέψει προσευχηθεί για
λίγο. αλλά το βάπτισμα ήταν διαφορετικό. Σε έναν Ινδουιστή, το βάπτισμα σηματοδοτούσε
το σημείο χωρίς επιστροφή. Ήταν ο συνολικός, τελικός τρόπος να σπάσεις την κάστα. Και
όμως ο πατέρας της Αρουλάι είχε δώσει την έγκρισή του για το βάπτισμα της κόρης του. Η
Έιμι ήταν πραγματικά έκθαμβη.
Έχοντας περάσει ένα χρόνο μακριά από το Πανάιβιλάι, ήταν μια υπέροχη επιστροφή. Το
ίδιο το πρωινό που η Έιμι έφτασε πίσω, ο Θεός είχε οδηγήσει ένα μικρό κοριτσι από το ναό
των ειδώλων στην αγκαλιά της Έιμι. Και τώρα η Αρουλάι είχε βαφτιστεί με την πλήρη άδεια
του πατέρα της. Αυτά ήταν πράγματα για τα οποία η Έιμι προσευχόταν για πολύ καιρό.
Αλλά λίγο αργότερα, πλησίασαν επικίνδυνα να αναιρεθούν.
Ο Αρούλ Ντασάν, ο ξάδερφος της Αρουλάι, είχε ενταχθεί στην ανδρική ομάδα που ήταν
αντίστοιχη με το Σμήνος Αστεριών και που την είχε σχηματίσει ο Ίγουερ Γουόκερ. Μετά το
βάπτισμα της Αρουλάι, ο Ίγουερ Γουόκερ ένιωσε έντονα ότι η Αρουλάι και ο ξάδελφός της
έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις οικογένειές τους και έτσι άρχισε να
προσπαθεί να τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Ευτυχώς, γνώριζε έναν από τους αρχηγούς του
χωριού, έναν άνδρα με σημαντική εξουσία. Ο άντρας ήταν μεγάλος τώρα, αλλά τα
προηγούμενα χρόνια είχε στραφεί σε έναν Άγγλο για βοήθεια σε μια δύσκολη κατάσταση.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να είναι ανοιχτός στο να βοηθήσει άλλους Άγγλους σε
αντάλλαγμα για την καλοσύνη και την εύνοια που δείχτηκε από αυτούς. Ο Ίγουερ Γουόκερ
συναντήθηκε με τον γέρο, ο οποίος έδωσε το λόγο του ότι τα παιδιά θα ήταν ασφαλή εάν
έρθουν να επισκεφθούν ξανά τις οικογένειές τους.
Δυστυχώς, ο γέρος είχε υποτιμήσει την οργή των ανθρώπων στο χωριό προς τους
Χριστιανούς. Μόλις το κάρο μπάντι που μετέφερε την Αρουλάι, τον ξάδελφό της και τον
Ίγουερ Γουόκερ μπήκαν στο χωριό ξέσπασαν ταραχές. Το κάρο ανατράπηκε στο πλάι του
και ο οδηγός του σύρθηκε έξω και ξυλοκοπήθηκε με μπαστούνια. Ο Ίγουερ Γουόκερ
κακοποιήθηκε και χτυπήθηκε με πέτρες. Μέσα σε όλη τη σύγχυση, τα δύο παιδιά
εξαφανίστηκαν. Καθώς έπεφταν πάνω του οι πέτρες, ο Ίγουερ Γουόκερ προσευχόταν με
θέρμη. Χωρίς κάποια βοήθεια, φαινόταν απίθανο ότι αυτός ή ο οδηγός θα έβγαιναν έξω
από το χωριό ζωντανοί, και σίγουρα όχι με τα παιδιά.
Ξαφνικά, τα πάντα ησύχασαν. Οι πέτρες σταμάτησαν να πέφτουν πάνω στον Ίγουερ
Γουόκερ και τα ραβδιά σταμάτησαν να χτυπούν τον οδηγό. Όλα τα μάτια στράφηκαν προς
έναν άντρα που στεκόταν κάτω από μια κοντινή βεράντα. Ο Ίγουερ Γουόκερ αναγνώρισε
τον άνδρα ως το γιο του πρεσβύτερου του χωριού. Με όλη την εξουσία του πατέρα του,
αυτός «γαύγισε» μερικές διαταγές, και το εκπληκτικό ήταν ότι, ο όχλος υπάκουσε. Στους
περισσότερους ειπώθηκε να εγκαταλείψουν την περιοχή, κάτι που το έκαναν γρήγορα. Στη
συνέχεια εμφανίστηκε ένας άλλος άντρας, κρατώντας την Αρουλάι και τον Αρουλ Ντασάν
περίπου από το πίσω μέρος των ρούχων τους. Άφησε τα παιδιά να φύγουν και αυτά
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επέστρεψαν στον Ίγουερ Γουόκερ. Ο νεαρός διέταξε να σηκώσουν το κάρο και να το βάλουν
πίσω στη θέση του. Ο Ίγουερ Γουόκερ φόρτωσε βιαστικά τα παιδιά στο πίσω μέρος του
σηκωμένου κάρου και τα φρουρούσε από πίσω. Ο οδηγός σύρθηκε από το έδαφος όπου
βρισκόταν και αιμορραγούσε και σύρθηκε στο μπροστινό μέρος του κάρου μπάντι. Ο
νεαρός τους χαιρέτισε. Ο οδηγός τίναξε το μαστίγιο του, και τα βόδια γύρισαν αργά και
κατευθύνθηκαν έξω από την πύλη του χωριού.
Όταν επέστρεψαν στο Παννάιβιτάι, η Είμι σοκαρίστηκε από αυτό που είχε συμβεί. Είχε
σκεφτεί ότι είχαν καλή σχέση με τον πατέρα της Αρουλάι ειδικότερα, και ότι αυτός θα
χαιρόταν να ξανάβλεπε την κόρη του. Η Έιμι ήταν ακόμα μάθαινε πόσο κάθε πτυχή της
ζωής των Ινδουιστών την κυβερνούσε η κάστα. Όπως αποδείχθηκε, όταν ο πατέρας της
Αρουλάι της έδωσε την άδεια να βαφτιστεί, σήμαινε ότι αυτός «έπλυνε τα χέρια του» για
να μην έχει καμία σχέση μαζί της. Η προσπάθεια να τον πείσουν να ξαναμιλήσει με την
Αρουλάι δεν είχε καμία πιθανότητα να επιτύχει. Θα ήταν σπάσιμο της κάστας έστω το να
αναγνωρίσει ακόμη και ότι είχε μια κόρη Χριστιανή.
Ευτυχώς, δεν έγινε κάποια μόνιμη βλάβη από την «επίσκεψη» και τα δύο παιδιά ήταν
ασφαλή. Ούτε η Έιμι ούτε ο Ίγουερ Γουόκερ το ήξεραν τότε, αλλά και η Αρουλάι και ο
ξάδελφός της, ο Αρούλ Ντασάν, θα έπαιζαν ζωτικούς ρόλους στα εκπληκτικά γεγονότα που
μόλις άρχισαν να ξετυλίγονται γύρω τους. Το μόνο που η Έιμι γνώριζε εκείνη τη στιγμή ήταν
ότι είχε την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο επρόκειτο να συμβεί. Απλώς δεν ήξερε τι ήταν.
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Κεφάλαιο 14. Δεμένα πόδια
Η γλώσσα Ταμίλ έχει ένα παλιό ρητό: «Τα παιδιά δένουν τα πόδια της μητέρας». Το ρητό
σημαίνει ότι όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα δεν είναι πλέον ελεύθερη να κάνει όλα τα
πράγματα που έκανε στο παρελθόν. Είναι σαν τα πόδια της να είναι δεμένα μεταξύ τους και
δεν μπορεί να πάει μακριά από το σπίτι.
Η Έιμι δεν ήθελε να γίνει μητέρα με δεμένα πόδια, αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 1902, αυτή
ήταν η Άμμα (μητέρα) στο Στολίδι της Νίκης, και σε μια άλλη έφηβη που ονομάστηκε
Στολίδι της Ζωής, στην Αρουλάι, στην Πρίνα, και τέσσερα άλλα κοριτσάκια που της είχαν
δοθεί για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή ήταν κορίτσια και δεν τα εκτιμούσαν στην
Ινδική κοινωνία. Το εκπληκτικό ήταν, ότι όλη αυτή η ευθύνη δεν είχε επιβραδύνει την Έιμι
στις δραστηριότητες της. Τα πόδια της δεν ήταν σίγουρα δεμένα. Έπαιρνε και τα οκτώ
κορίτσια μαζί της όπου και να πήγαινε. Όλοι μαζί έμπαιναν στο κάρο-μπάντι, ξεδίπλωναν τα
χαλάκια του ύπνου τους δίπλα-δίπλα στη σκηνή, και τραγουδούσαν τραγούδια και
διάβαζαν όταν είχαν ησυχία μεταξύ των εκδηλώσεων με κηρύγματα. Φαινόταν ότι η Έιμι
είχε αρκετή ενέργεια να τα κάνει όλα.
Δηλαδή, μέχρι τον Ιούλιο, όταν η Αρουλάι αρρώστησε ξανά σοβαρά σε ένα από τα ταξίδια
τους. Η ασθένεια ξεκίνησε με πονοκεφάλους και πυρετό, και η Αρουλάι σύντομα
διαγνώστηκε ότι είχε τυφοειδή πυρετό, έναν σίγουρο δολοφόνο παιδιών σε αυτό το μέρος
της Ινδίας. Η Έιμι και η Αρουλάι, μαζί με τα άλλα κορίτσια και τις γυναίκες του Σμήνους
αστεριών, γύρισαν πίσω στο Πανάιβιλαι. Όταν έφτασαν, σχηματίστηκε μια ομάδα που όλο
το εικοσιτετράωρο νοσήλευε την Αρουλάι. Για τους επόμενους τρεις μήνες όλα
επικεντρώνονταν στη φροντίδα της με την ελπίδα ότι θα ήταν ένα από τα λίγα παιδιά που
ανάρρωσαν από τυφοειδή. Η Έιμι δεν ήταν ποτέ μακριά από το κρεβάτι της, και
προσεύχονταν για αυτήν ή τραγουδούσε για χάρη της. Παρ 'όλη τη φροντίδα, ωστόσο, η
Αρουλάι έπιασε επίσης πνευμονία. Όταν η θερμοκρασία της έφτασε σε ενενήντα πέντε
βαθμούς Φαρενάιτ (35 Κελσίου), η Έιμι κάλεσε το γιατρό. Αφού εξέτασε προσεκτικά την
Αρουλάι, ο γιατρός τράβηξε την Έιμι στην άκρη. Τα μάτια του ήταν λυπημένα. Βάζοντας
απαλά το χέρι του στο χέρι της Έιμι, της είπε· «Θα πρέπει να προετοιμαστείτε για να την
εγκαταλείψετε.»
Η Έιμι ήταν συντετριμμένη. Αγαπούσε την Αρουλάι όπως θα αγαπούσε τη δική της κόρη.
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήθελε να βελτιωθεί. Ωστόσο, ο γιατρός είχε δει
εκατοντάδες περιπτώσεις παιδιών με τυφοειδή πυρετό και ήξερε ότι όταν αρρώσταιναν, ο
θάνατος ήταν σίγουρος. Η Έιμι κάθισε κρατώντας όλη την ώρα σφιχτά το χέρι της Αρουλάι,.
Προσευχήθηκε και προσευχήθηκε ώστε ο Θεός να κάνει ένα θαύμα. Οι μέρες πέρασαν και
η Έιμι άρχισε να αναρωτιέται αν η Αρουλάι δεν ήταν λίγο πιο δυνατή από ό, τι ήταν την
προηγούμενη μέρα. Τότε άνοιξε η Αρουλάι τα μάτια της και ζήτησε νερό. Σύντομα
κατάφερε να σηκώσει το κεφάλι της από το μαξιλάρι. Σιγά-σιγά, γινόταν όλο και καλύτερα!
Οι προσευχές της Έιμι είχαν απαντηθεί. Ήταν σαν να έχει την κόρη της πίσω από τους
νεκρούς.
Καθώς η υγεία της Αρουλάι όλο και καλυτέρευε, η Έιμιάρχισε να σκέφτεται. Με τα οκτώ
παιδιά όλα σε ένα μέρος, πολλά πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά και πιο καλά
οργανωμένα. Με λιγότερο χρόνο να ταξιδεύουν, τα μεγαλύτερα κορίτσια είχαν συνηθίσει
να βοηθούν τα νεότερα με την ανάγνωση και τα μαθηματικά τους. Τα γεύματα ήταν επίσης
πολύ πιο εύκολο να προετοιμαστούν σε μια καλύβα μαγειρέματος παρά σε μια ανοιχτή
φωτιά στο πλάι του δρόμου. Και, φυσικά, τα παιδιά ήταν πολύ πιο ασφαλή. Ζώντας μαζί
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στο σπίτι, είχαν πολύ λιγότερες πιθανότητες κλοπής ή ξυλοδαρμού από ό, τι όταν
κατασκήνωναν στην άκρη του δρόμου στην εξοχή.
Όσο και να της άρεσε να ταξιδεύει και να μοιράζεται το μήνυμα του Ευαγγελίου, η Έιμι
μπορούσε να δει ότι ήταν πιο λογικό για αυτήν να εγκατασταθεί και να μεγαλώσει τα οκτώ
κορίτσια. Από την άλλη πλευρά, η Έιμι δεν ήταν άνθρωπος για να κάνει το «εύκολο»
πράγμα. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή που είχαν ανάγκη να
ακούσουν για τον Ιησού Χριστό. Υπήρχαν επίσης και άλλα παιδιά του ναού όπως η Πρ’ονα
που έπρεπε να σωθούν, και υπήρχαν καινούριοι προσήλυτοι που χρειαζόταν να διδαχθούν
περισσότερα για τη χριστιανική πίστη. Ήταν πολύ δύσκολο για την Έιμι να σκεφτεί να
ανταλλάξει όλα αυτά για να είναι Άμμα. Το να είσαι μητέρα δεν ήταν παραδοσιακό
ιεραποστολικό έργο. Αλλά μήπως ήταν λάθος να σκεφτείς να είσαι μητέρα σε αυτά τα
κορίτσια που προφανώς τα έστειλε ο Θεός; Θα μπορούσε να είναι το πραγματικό
ιεραποστολικό έργο που είχε για αυτήν στην Ινδία;
Η Έιμι πάλευε με την ερώτηση καθώς φρόντιζε την Αρουλάι να αποκατασταθεί σε πλήρη
υγεία. Θα μπορούσε να είναι μια καλή Άμμα στα παιδιά και να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό
που είχε πάντα; Ή μήπως ο Θεός ήθελε τα παιδιά να «δέσουν τα πόδια της»; Όσο
περισσότερο προσευχόταν γι' αυτό, τόσο περισσότερο ήξερε τη σωστή απάντηση. Ήρθε η
ώρα να ηρεμήσει και να δώσει στα κορίτσια ένα σπίτι. Η Έιμι συζήτησε το θέμα με τις
γυναίκες του Σμήνους Αστεριών. Κι εκείνες επίσης, συμφώνησαν ότι ήρθε η ώρα για την
Έιμι να μείνει στο σπίτι και να είναι η Άμμα στα κορίτσια. Επισήμαναν επίσης ότι ήρθε η
ώρα να βρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι για να ζήσουν. Με δεκαπέντε άτομα να είναι το ένα
πάνω στο άλλο στο σπίτι στο Πανάιβιλάι, δεν υπήρχε πολύς ελεύθερος χώρος για να
μετακινούνται. Αλλά πού θα πήγαιναν να βρουν κάποιο μέρος μεγαλύτερο; Σίγουρα δεν
υπήρχε πουθενά αρκετά μεγάλο σπίτι γύρω στο Παννάιβιλά. Άλλωστε, ποιος θα ήθελε μια
ομάδα χριστιανών γυναικών που έσπασαν την κάστα να φιλοξενούν κορίτσια που το
«έσκασαν» να είναι στη γειτονιά τους; Κανένας ινδουιστής με το μυαλό του «σωστό του
δεν θα ήθελε αυτή η ομάδα να ζει δίπλα του.
Μόλις ξεκίνησαν να σκέφτονται οι γυναίκες πού θα μπορούσαν να πάνε για να βρουν
περισσότερο χώρο διαβίωσης και ήρθε η απάντηση. Όταν ο Ίγουερ Γουόκερ είχε διδάξει
τους μαθητές της Βίβλου στο Ντοναβούρ, είχε αναλάβει να αναπληρώσει έναν ιεραπόστολο
που επισκέπτονταν την Αυστραλία. Αλλά ο ιεραπόστολος δεν είχε επιστρέψει ποτέ στην
Ινδία και οι μαθητές της Βίβλου χρειάζονταν απεγνωσμένα έναν μόνιμο δάσκαλο. Η σχολή
της Βίβλου διευθύνεται από την Εκκλησιαστική Ιεραποστολική Οργάνωση, και η ομάδα
παρακάλεσε τον παλιό πρόεδρό της, τον Ίγουερ Γουόκερ, να επιστρέψει στο Ντοναβούρ και
να αναλάβει τη σχολή της Βίβλου. Εάν το έκανε, θα μπορούσε να διευθύνει ολόκληρο της
σχολικό συγκρότημα και να το κάνει όπως αυτός θεωρούσε σωστό. Ο Ίγουερ Γουόκερ
αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόσκλησή τους την ίδια εβδομάδα που η Έιμι και το Σμήνος
Αστεριών άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό να τους οδηγήσει σε ένα νέο σπίτι.
Φυσικά, ο Ίγουερ Γουόκερ κάλεσε την Έιμι και το Σμήνος Αστεριών να μετακινηθούν μαζί μ’
αυτόν και τη σύζυγο του του στο σχολείο της Βίβλου στο Ντοναβούρ, και οι γυναίκες
συμφώνησαν ευχαρίστως να πάνε μαζί. Ήταν μια τέλεια λύση για πολλούς λόγους. Οι
καλύβες λάσπης στο σχολείο χρειάζονταν μεγάλη δουλειά, και η ίδια η γη είχε γίνει λόγω
έλλειψης περιποίησης άγονη. Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που κάποιος είχε
ασχοληθεί με την κηπουρική στην περιοχή του σχολείου. Όμως, το Ντοναβούρ ήταν ένα
ασφαλές μέρος για την ανατροφή των παιδιών. Το χωριό ιδρύθηκε πριν από πενήντα
χρόνια. Το 1827, ο Τσαρλς Ρήνιους (Charles Rhenius), ένας από τους πρώτους
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ιεραποστόλους που ήρθε από την Πρωσία, ήταν πολύ επιτυχημένος στο έργο του στη Νότιο
Ινδία. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες που σκέφτηκαν να εκπαιδεύσουν Ινδές γυναίκες
και μίλησε ενάντια στο σύστημα της κάστας, το οποίο θεωρούσε ως έναν τρόπο για να
κρατήσει τους φτωχούς χωρίς να έχουν ποτέ ελπίδα να βελτιωθούν. Λόγω των απόψεών
του, ο Ρήνιους είχε ενθαρρύνει τους νέους προσήλυτους να σπάσουν το σύστημα της
κάστας, και πολλοί από αυτούς το έκαναν. Φυσικά, αυτό οδήγησε σε πολλά προβλήματα.
Μερικούς από τους χριστιανούς τους είχαν φαρμακώσει, άλλους τους ξυλοκόπησαν ή τους
άφησαν οι οικογένειες τους να πεθάνουν από την πείνα. Οι τυχεροί πετάχτηκαν έξω από τα
χωριά τους και τους είπαν να μην επιστρέψουν. Αλλά πού θα πήγαιναν; Ο Τσαρλς Ρήνιους
έγραψε στους υποστηρικτές του στην Ευρώπη ζητώντας βοήθεια. Εστάλησαν χρήματα και
αγοράστηκαν κομμάτια αχρησιμοποίητης γης και ονομάστηκαν «χωριά καταφυγίου». Ο
κόμης Ντον, ένας ευγενής στην Ευρώπη, έστειλε χρήματα για να δημιουργήσει ένα από
αυτά τα χωριά, και ο Τσαρλς Ρήνιους είχε ονομάσει το νέο χωριό Ντοναβούρ από το όνομα
του κόμη. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζούσαν τώρα στο χωριό είχαν σχεδόν
ξεχάσει την Χριστιανική τους κληρονομιά. Αλλά το χωριό ήταν ακόμη ασφαλές, ήταν ένα
θαυμάσιο μέρος για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Ήταν πολύ μακριά από τις κύριες οδούς
κυκλοφορίας που περνούσαν από την περιοχή. Παρά το γεγονός ότι το Ντοναβούρ είναι
έξω από τους μεγάλους δρόμους, σε ακτίνα περίπου πέντε μιλίων ήταν περίπου πενήντα
άλλα χωριά. Η Έιμι και το Σμήνος Αστεριών είχαν ένα τεράστιο πεδίο ιεραποστολικής
δραστηριότητας που μπορούσαν να την κάνουν με ταξίδια δύο ωρών με το κάρο- μπάντι
από το Ντοναβούρ.
Μόλις η Αρουλάι έγινε αρκετά καλά, οι γυναίκες και τα κορίτσια προχώρησαν στη
μετακόμιση. Τα λίγα υπάρχοντα του Σμήνους Αστεριών φορτώθηκαν σε μια βοδάμαξα για
το ταξίδι δυτικά προς το Ντοναβούρ. Όλες οι γυναίκες γνώριζαν καλά το μέρος. Πρώτα απ’
όλα, ολόκληρο το Σμήνος Αστεριών είχε περάσει τον προηγούμενο χρόνο εκεί με τον Ίγουερ
Γουόκερ, αν και η Έιμι δεν είχε τόσο πολλά παιδιά τότε.
Τέλος, είδανε από μακριά το σχολείο της Βίβλου. Ένας χαμηλός τοίχος από τούβλα
φτιαγμένα από λάσπη περιβάλλει ολόκληρο το συγκρότημα. Ένα μπανγκαλόου ήταν μέσα
στην ιδιοκτησία, καθώς και μια σειρά από μικρά δωμάτια, το καθένα με ένα μόνο
παράθυρο. Υπήρχε επίσης μια ασβεστωμένη εκκλησία όπου ο Ίγουερ Γουόκερ θα
πραγματοποιούσε τις διδασκαλίες του. Καθώς η ομάδα πλησίασε το σχολείο, η Έιμι ήταν
ευγνώμων που οι προηγούμενοι κάτοικοι του συγκροτήματος είχαν φυτέψει μια σειρά από
ταμάρινδους (tamarind)10. Τα δέντρα είχαν πλέον εξελιχθεί σε μια σειρά από μεγαλοπρεπή
δέντρα με σκιά. Εκτός από τα ταμάρινδους, δεν υπήρχε τίποτε άλλο χρήσιμο. Το χώμα ήταν
τόσο ξηρό όσο το πριονίδι. Θα χρειαζόταν πολλή δουλειά για να ταιριάξει το σχολείο με τα
σχέδια που είχε η Έιμι γι' αυτό!
Η Έιμι και το Σμήνος Αστεριών μετακόμισαν στο μπανγκαλόου που θα ήταν το καινούριος
τους σπίτι. Μόλις είχαν μετακομίσει όταν χρειάστηκε να φύγει η Έιμι για έξη εβδομάδες.
Είχε υποσχεθεί να πάει να βρει τον Ίγουερ Γουόκερ για να κάνουν μια σειρά Χριστιανικών
μαθημάτων στο Τριβάντρουμ της νοτιοδυτικής ακτής της Ινδίας. Της Έιμι της άρεσε που

Tamarindus indica - Το τάμαριντ η ταμάρινδος ανήκει στην οικογένεια Fabaceae. Το συναντάμε
στην Αφρική αλλά βρίσκεται διάσπαρτο μέχρι τη Νότια Ασία, σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία. Το
τάμαριντ είναι ένα θαμνώδες δέντρο, μέσης ανάπτυξης, που φτάνει σε μέγιστο ύψος τα 11 με 19
μέτρα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Το φύλλωμα του αναπτύσσεται ακανόνιστα και με πυκνό
περίγραμμα φύλλων. Προτιμά ηλιόλουστες περιοχές και μεγαλώνει καλά σε εύφορα, αμμώδη και
αργιλώδη εδάφη, όξινου τύπου, με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία.
10
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βρέθηκε πάλι κοντά στη θάλασσα. Της θύμιζε τις παλιές μέρες που σαν παιδί τριγυρνούσε
στις ακτές της Ιρλανδίας.
Οι Ίγουερ Γουόκερ και η Έιμι ήταν οι δύο προσκεκλημένοι ομιλητές, αν και πολλές φορές
ήταν περισσότερο σαν φιλοξενούμενοι «φωνακλάδες». Με το να είναι παρόντα
περισσότερα από δύο χιλιάδες άτομα, δεν είχαν άλλο τρόπο να ενισχύσουν τις φωνές τους
την ώρα που μιλούσαν παρά με το να φωνάζουν όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Ήταν μια
ενδιαφέρουσα εμπειρία για την Έιμι. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε από την περιοχή Ταμίλ
της Ινδίας σε επτά χρόνια, και συχνά έπρεπε να χρησιμοποιήσει διερμηνέα για να μιλήσει
με άτομα που παρευρίσκονταν στις συναντήσεις. Δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο είχε
συνηθίσει να μιλάει τη γλώσσα Ταμίλ. Επίσης, δεν είχε συνειδητοποιήσει πώς ένιωθε μια
μητέρα μακριά της παιδιά για έξι εβδομάδες. Είχε αφήσει την Πονναμμάλ υπεύθυνη για τα
παιδιά μαζί με το Σμήνος Αστεριών, οπότε δεν ανησυχούσε για την ευημερία τους, αλλά της
έλειψαν πολύ.
Η Έιμι ανυπομονούσε να επιστρέψει στο νέο της σπίτι και όταν έφτασε, πολλά μικρά χέρια
ήταν απλωμένα για να την καλωσορίσουν. Τελικά, το ήξερε. Αυτό ήταν το έργο που της είχε
δώσει ο Θεός στην Ινδία. Είχε δεμένα τα πόδια της και αυτή ήταν χαρούμενη. Παρόλο που
πολλές άλλες ομάδες της ζήτησαν να είναι ο προσκεκλημένος ομιλητής τους, η Έιμι δεν
έφυγε ποτέ ξανά από τον Ντοναβούρ χωρίς τα παιδιά.
Υπήρχαν τόσα πολλά να κάνει στο Ντοναβούρ και ο πρώτος χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα.
Το Σμήνος Αστεριών συνέχισε να κηρύττει στην κοντινή περιοχή, αλλά οι μέρες της Έιμι
ήταν πιασμένες με τη διδασκαλία των μεγαλύτερων παιδιών και τη φροντίδα των νηπίων. Ο
Ίγουερ Γουόκερ βοηθούσε όποτε μπορούσε, και ήταν πάντα εκεί να δώσει συμβουλές στην
Έιμι όταν του το ζητούσε. Η Έιμι τον ένιωθε σαν να τον είχε σαν έναν μεγάλο αδερφό για να
στηρίζεται πάνω του. Αλλά ο Ίγουερ Γουόκερ είχε τα προσωπικά του προβλήματα να
αντιμετωπίσει. Η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και τον είχαν συμβουλέψει να την πάρει
πίσω στην Αγγλία για ένα χρόνο ξεκούρασης. Δυστυχώς, το Νοέμβριο του 1903, έφυγε από
το Ντοναβούρ για την Αγγλία.
Για πρώτη φορά από τότε που έγινε Ιεραπόστολος, η Έιμι που ήταν μια γυναίκα μόνη της,
είχε να κουβαλήσει μόνη της το φορτίο της διακονίας.

90

Κεφάλαιο 15 Οι μικροί πολύτιμοι λίθοι
Η Έιμι συνέχισε να φροντίζει τα παιδιά και να επιβλέπει το Σμήνος Αστεριών, αλλά ένιωθε
απογοήτευση. Ήταν λες και η δουλειά που ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει ήταν λίγο έξω από
αυτά που μπορούσε να κάνει. Η Πρίνα της είχε πει πολλές ιστορίες για τα κορίτσια του
ναού. Μερικά από τα κορίτσια ήρθαν ως νεογέννητα μωρά για να εκπαιδευτούν στη ζωή ως
υπηρέτριες των ναών και πόρνες. Συνήθως τα έδιναν στο ναό οι γονείς τους για να
κερδίσουν την εύνοια των θεών των Ινδουιστών. Μερικές φορές, εάν ένα κορίτσι ήταν
φτωχό και δεν μπορούσε να βρεθεί σύζυγος για αυτήν, δινόταν στο ναό για να το
ξεφορτωθούν. Στην Ινδία, τα περισσότερα κορίτσια δεσμευόντουσαν να παντρευτούν τη
στιγμή που ήταν έξι ή επτά ετών και τα περισσότερα παντρευόντουσαν μέχρι την ηλικία των
δώδεκα ετών.
Όλη αυτή η κατάσταση αρρώσταινε την Έιμι καθώς τη σκεφτόταν, αλλά τι μπορούσε να
κάνει; Πως μπορούσε να πλησιάσει αυτά τα κορίτσια; Ήταν φυλακισμένες, κλεισμένες πίσω
από κλειδωμένες πύλες και τις παρατηρούσαν κάθε στιγμή της ημέρας. Ότι μπορούσε να
κάνει η Έιμι ήταν να το λέει στους άλλους Χριστιανούς για να γνωρίζουν ότι ήθελε να
βοηθήσει ΄τα κορίτσια και να περιμένει με προσευχή να σπάει ο Θεός την πόρτα για αυτά
τα κορίτσια όπως είχε κάνει για την Πρίνα. Η Έιμι έστειλε επιστολές σε όλη την Ινδία για να
ενημερώσει τους πάστορες και τους ιεραπόστολους ότι αν διασώσουν κορίτσια ναών, η
Έιμι είχε ένα καταφύγιο για αυτά.
Στη συνέχεια, την 1η Μαρτίου 1904, η απογοήτευση της Έιμι άρχισε να φεύγει. Οι
προσευχές της απαντήθηκαν τελικά. Ένα μικρό, μαραμένο δέμα σπρώχτηκε στα χέρια της
από έναν πάστορα από τα βόρεια. Αυτός είχε ακούσει για ένα νεογέννητο μωρό που είχε
δοθεί σε ένα ναό, και αυτός οργάνωσε μια τολμηρή διάσωση. Μετά ταξίδεψε όλη τη νύχτα
για να φέρει το μωρό στο Ντοναβούρ. Η Πρίνα που ήταν με το Σμήνος Αστεριών τώρα και
τρία χρόνια, είχε το προνόμιο να δώσει το όνομα στο μωρό. Διάλεξε το όνομα Αμέθυστη
που είναι από τον Αμέθυστο έναν πολύτιμος λίθος με χρώμα ροζ.
Χρειάστηκε μια σκληρή μάχη για να σώσουν τη ζωή της Αμέθυστης. Το βρέφος ήταν πολύ
αδύναμο και ήταν δύσκολο να βρούνε γάλα για ένα νεογνό. Αλλά η Αμέθυστη πάλεψε
δυνατά, και άρχισε να κερδίζει δύναμη και άρχισε να αναπτύσσεται.
Την ακολουθήσε ένα άλλο βρέφος από ναό, που την ονόμασαν Ζαφείρω (Σάπφειρο), από
ένα άλλο πολύτιμο λίθο. Τη Ζαφείρω την έσωσε κι αυτήν ένας Ινδός ποιμένας. Ήταν ένα
στρουμπουλό, ευτυχισμένο βρέφος που δεν χρειαζόταν τόση φροντίδα όση η αδελφή της, η
Αμέθυστη.
Η οικογένεια της Έιμι αύξανε γρήγορα, και ήταν πολύ χαρούμενη, Από τον Ιούνιο του 1904,
έξη μήνες μετά που έφυγαν οι Γουόκερ στην Αγγλία, η Έιμι είχε να φροντίζει για δεκαεφτά
κορίτσια. Έξη από τα κορίτσια είχαν διασωθεί από Ινδουιστικούς ναούς. Βέβαια, δεν
υπήρχε αρκετός χώρος για την ‘οικογένεια’ στο μπανγκαλόου αλλά όλοι προσπαθούσαν να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση με -ότι είχαν στη διάθεση τους. Ένα μακρύ τούβλινο
δωμάτιο δίπλα στο μπανγκαλόου χρησίμευε ως βρεφοκομείο, κουζίνα και τραπεζαρία, όλα
σε ένα.
Δεν τους έλειπε μόνο ο χώρος, αλλά έχοντας γύρω τους τόσα πολλά κοριτσάκια, σήμαινε
μια απίστευτα πολλή δουλειά. Υπήρχαν πολλοί σωροί από βρώμικα ρούχα που έπρεπε να
πλυθούν με το χέρι και μετά να τα κρεμάσουν για να στεγνώσουν. Κουβάδες από ρύζι
έπρεπε να μαγειρευτούν και ολόκληροι λόφοι από λαχανικά έπρεπε να κομματιαστούν.
Μετά υπήρχαν τριάντα κρεβατάκια με τα στρώματα που έπρεπε να αεριστούν και να
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στρωθούν κάθε πρωί, και να μην αναφέρουμε τη σχολική δουλειά που έπρεπε να
μαζέψουν, τα πατώματα που έπρεπε να σκουπιστούν και τις επιδιορθώσεις που χρειαζόταν
το κτίριο που έπρεπε να γίνουν. Ο κατάλογος από τις διάφορες δουλειές μπορεί να
συνεχιστεί για πολύ.
Το Σμήνος Αστεριών δούλευε δίπλα στην Έιμι αν και ήταν μερικές φορές δύσκολο για
αυτές. Από τη γέννηση τους, οι περισσότερες είχαν ανατραφεί με την ιδέα ότι ορισμένα
καθήκοντα αφορούσαν συγκεκριμένες κάστες. Ακόμη και ως χριστιανές έβρισκαν δυσκολία
να ξεπεράσουν αυτή την ιδέα. Ήταν πολύ ταπεινωτικό για τις γυναίκες του Σμήνους
Αστεριών να πλένουν ρούχα για άλλους, να σκουπίζουν δάπεδα και να καίνε σκουπίδια. Τα
περισσότερα από αυτά είχαν μεγαλώσει «πάνω» από τέτοια πράγματα. Η Έιμι έπρεπε να
συνεχίσει να τους υπενθυμίζει, αλλά και στον εαυτό της, ότι ο Ιησούς είχε πλύνει τα
σκονισμένα, βρώμικα πόδια των μαθητών Του.
Σιγά – σιγά το Σμήνος Αστεριών κατάφερε να κατανοήσει ότι η πραγματική αγάπη σημαίνει
να υπηρετούμε τους άλλους, ακόμη και μικρά μωρά που κατά τη νύχτα κλαίνε, και κατά την
ημέρα κάνουν φασαρία.
Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν ήταν ότι μερικά από τα μωρά ήταν πολύ αδύναμα για να
τρέφονται με κατσικίσιο ή αγελαδινό γάλα και έπρεπε να θηλάσουν. Αλλά το να βρεις
κάποιαν πρόθυμη να θηλάσει το μωρό μιας άλλης γυναίκας ήταν μια πρόκληση. Μια φορά
η Έιμι βρήκε μια γυναίκα στο χωριό που ήταν πρόθυμη να θηλάσει ένα νεογέννητο μωρό
για να σώσει τη ζωή του. Η γυναίκα ήξερε ότι έσπαζε την κάστα, αλλά το έκανε ούτως ή
άλλως. Δυστυχώς, κόστισε τη ζωή στη γυναίκα. Ο σύζυγός της ήταν τόσο εξοργισμένος όταν
ανακάλυψε τι είχε κάνει που την δηλητηρίασε. Μετά από αυτό, έγινε αδύνατο να βρεθούν
γυναίκες που να θέλουν να θηλάσουν το μωρό κάποιου άλλου.
Με τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν, μερικές φορές η Έιμι ένιωθε την ανάγκη
για ένα διάλειμμα. Θα πακέταρε μερικά ρούχα και θα έπαιρνε μαζί της τα μεγαλύτερα
κορίτσια στο Οϋτι, όπου θα πήγαιναν για βόλτες στο δάσος όλες μαζί. Ήταν σε έναν από
αυτούς τους περιπάτους που άρχισε να σκέφτεται ξανά την ανάγκη για βρεφικό σταθμό. Το
είχε σκεφτεί στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχαν ποτέ επιπλέον χρήματα για την κατασκευή.
Παρόλο που η Έιμι έστελνε τακτικά ένα ενημερωτικό δελτίο με τίτλο "Scraps" στους
υποστηρικτές της στα βρετανικά νησιά, δεν ζήτησε ποτέ χρήματα ούτε υπαινίχθηκε ότι η
οικογένεια μπορεί να έχει ειδικές ανάγκες. Θυμήθηκε την εποχή του Μπέλφαστ όταν ήθελε
να χτίσει τη Τενεκεδένια Σκηνή του Μαρτυρίου οπότε ο Θεός είχε προμηθεύσει τα χρήματα
για το οικόπεδο και για το κτίσιμο. Η Έιμι είχε αποφασίσει τότε ότι δεν θα ζητούσε ποτέ
χρήματα. Αντίθετα, θα περίμενε ο Θεός να σπρώξει τις καρδιές των ανθρώπων να δώσουν.
Σε όλα αυτά τα χρόνια από τότε, δεν είχε ξεφύγει από αυτή τη θέση, και δεν έχει σημασία
πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι δεν θα το έκανε ποτέ. Το
έργο στο Ντοναβούρ δεν θα επεκταθεί ποτέ με δανεισμένα χρήματα ή με χρήματα που
δίνονται απρόθυμα από τους ανθρώπους. Παρόλο που είχε σκεφτεί να χτίσει ένα βρεφικό
σταθμό πριν, δεν ένιωθε ποτέ ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνει. Αλλά περπατώντας
στους λόφους πάνω από το Ούτι, ένιωσε ότι ο Θεός της έλεγε ότι η ώρα ήταν πλέον
κατάλληλη για να χτιστεί.
Όταν η Έιμι επέστρεψε στο σπίτι της φίλης της κυρίας Hopwood, όπου έμεινε κατά την
επίσκεψη της στο Οϋτι, έγραψε ένα σημείωμα στην οικογένεια στο Ντοναβούρ και τους
ζήτησε να αρχίσουν να φτιάχνουν τούβλα από λάσπη. Ήρθε η ώρα να χτίσουν! Μέσα σε μια
ώρα, το ταχυδρομείο έφτασε στην κυρία Hopwood's, και μαζί του ήταν μια επιστολή για την
Έιμι που περιείχε μια χρηματική επιταγή για ένα ποσό αρκετά μεγάλο για να καλύψει το
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κόστος των τούβλων. Η Έιμι ήταν πολύ ενθουσιασμένη και περίμενε με ανυπομονησία να
επιστρέψει στο Ντοναβούρ για να πει στην οικογένεια τα νέα και να αρχίσει να καταρτίζει
σχέδια για το νέο βρεφοκομείο.
Όταν η Έιμι γύρισε πίσω στο σπίτι, τους περίμενε μια άλλη ταχυδρομική επιταγή. Ήταν ένα
ανώνυμο δώρο από κάποιον στο Μαντράς που έγραφε πάνω του «Για το Βρεφοκομείο,
αλλά μέχρι τότε η Έιμι δεν είχε προλάβει να πει σε κανένα για το νέο της πρόγραμμα. Τα
χρήματα ήταν αρκετά για να αγοράσουν ένα χωράφι δίπλα στο συγκρότημα για να χτίσουν
το βρεφοκομείο και για να πληρώσουν για τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά.
Το βρεφοκομείο είχε προχωρήσει αρκετά όταν επέστρεψε στο Ντοναβούρ από την Αγγλία ο
Ίγουερ Γουόκερ μετά από απουσία ενός έτους. Η σύζυγος του δεν ήταν αρκετά καλά για να
τον συνοδέψει πίσω στην Ινδία, αλλά αυτός έφερε κάποια άλλη μαζί του: τη μητέρα της
Έιμι. Η μητέρα της Έιμι, από καιρό σχεδίαζε να έρθει στην Ινδία και να δει μόνη της το έργο
στο οποίο ήταν απασχολημένη η κόρης της,aκαι η επιστροφή του Ίγουερ Γουόκερ της έδωσε την τέλεια ευκαιρία για το ταξίδι. Είχαν περάσει δέκα χρόνια από τότε που η Έιμι είχε
αποχαιρετήσει τη μητέρα της με δάκρυα στα μάτια στο Manchester, στην Αγγλία, και έτσι η
μητέρα και η κόρη είχαν μια θαυμάσια επανένωση. Η Έιμι ήταν χαρούμενη που ξαναείδε τη
μητέρα της μετά τόσο καιρό.. Η μητέρα της, της έφερε νέα από τους αδελφούς της και τις
αδελφές της που ήταν εξαπλωμένοι σε όλη την υδρόγειο. Της έφερε νέα και από τον
Ρόμπερτ Ουίλσον, και δεν ήταν καλά. Ήταν αδύναμος, και η υγειά του κατέρρεε γρήγορα. Η
χαρά της Έιμι που έβλεπε η μητέρα της σκοτείνιασε λίγο με τη θλίψη που ένιωσε για τον
Ρόμπερτ Ουίλσον.
Η Κα. Καρμάικελ ταίριαξε απόλυτα στην εκτεταμένη οικογένεια. Τα παιδιά την έλεγαν
«Αταχ» που στα Ταμίλ σημαίνει γιαγιά, και τρέχανε γύρω της όπου και να πήγαινε. Όταν
ερχόταν για το γεύμα κάθε μέρα, στη θέση της υπήρχαν μικρές ανθοδέσμες με λουλούδια,
και όταν καθόταν να διαβάσει μέσα στην κάψα του απογεύματος, μικρά χεράκια ήταν
απασχολημένα να της κάνουν αέρα. Η Έιμι ήταν πολύ χαρούμενη που είχε τη μητέρα της να
τη συμβουλεύει. Καμιά φορά δεν ήταν σίγουρη πώς να φροντίζει για τα μικρούλικα μωρά
ιδιαίτερα όταν ήταν άρρωστα. Επειδή στο Ντοναβούρ δεν υπήρχε γιατρός, η Έιμι
προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο που μπορούσε με τις περιορισμένες της ιατρικές
γνώσεις.
Η Κα. Καρμάικελ είχε ήδη η ίδια μεγαλώσει εφτά μωρά και είχε ανεκτίμητες συμβουλές για
την κόρη της. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η Έιμι χρειάστηκε όλες τις συμβουλές που
μπορούσε να της δώσει η μητέρα της. Όμως και οι καλύτερες τους προσπάθειες δεν ήταν
αρκετές. Δύο από τα μωρά σταμάτησαν να πίνουν. Η Αμέθυστη ήταν το πρώτο μωρό από
ναό που τους είχαν φέρει, και ένα άλλο μωρό που ήρθε σύντομα μετά από αυτό, και
αρρώσταιναν όλο και περισσότερο. Δεν μπόρεσαν ούτε η Έιμι ούτε η μητέρα της να κάνουν
τα μωρά να πιούν ξανά. Μέσα σε διαφορά λίγων ημερών του ενός από το άλλο, και τα δύο
μωρά πέθαναν. Ήταν μια θλιβερή ημέρα καθώς μια νέα περιοχή της γης τους χωρίστηκε ως
το κοιμητήριο της οικογένειας που η Έιμι το ονόμασε ο κήπος του Θεού. Ήταν μια ήσυχη
περιοχή ανάμεσα στο μπανγκαλόου και τον λαχανόκηπο. Τα δύο βρέφη θάφτηκαν εκεί.
Δεν τοποθετήθηκαν ταφόπλακες ούτε μπήκαν σημάδια, απλώς υπήρχε η ομορφιά του
κήπου και η σκιά των μεγαλοπρεπών δέντρων ταμαρίνδου που έδιναν την μαρτυρία τους
για τα παιδιά που πέρασαν στην αιωνιότητα.
Η Ζαφείρω, το στρουμπουλό, ευτυχισμένο βρέφος είχε μετατραπεί σε ένα εξίσου
στρουμπουλό και ευτυχισμένο νήπιο. Ήταν το ευνοούμενο των μεγαλύτερων παιδιών. Το
κάθε ένα με τη σειρά του παίζανε μαζί της και την περπατούσανε γύρω -γύρω στο
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συγκρότημα, Όμως ούτε και η Ζαφείρω ήταν καλά, και η Κα. Καρμάικελ την φρόντιζε μέρα
και νύχτα. Και πάλι, όλη η μητρική της βοήθεια δεν ήταν αρκετή, και στις 6
Ιανουαρίου1905. Λίγες μέρες μετά τα άλλα παιδιά, πέθανε και η Ζαφείρω.
Όλων οι καρδιές ράγισαν. Φύγανε τρία βρέφη. Η Έιμι δεν
ήξερε πώς να παρηγορήσει την οικογένεια της. Πήρε τα
μεγαλύτερα κορίτσια και τα πήγε στον κήπο του Θεού. Καθώς
έψαχνε να βρει παρηγορητικά λόγια, τα μάτια πέσανε πάνω
σε ένα κρινάκι, το πρώτο που μπουμπούκιασε στον κήπο.
Περπάτησε με τα κορίτσια γύρω από τον κήπο και τους
έδειχνε τους βολβούς convolvus and τη λιανοκάπαρη
(nasturtium) που μπουμπούκιαζαν, και μετά σταμάτησε στο
κρίνο. «Αν ερχόταν ο Ιησούς σ’ αυτόν τον κήπο, ποιο λουλούδι
θα του δίνατε;»
Τα κορίτσια δείξανε το μοναχικό κρινάκι. Της είπαν: «Θα του
δίναμε αυτό.»

Εικόνα 9 Convolvus

Η Έιμι κούνησε το κεφάλι. «Ο Θεός μας ζήτησε να του δώσουμε τρία από τα πιο όμορφα
κρίνα, και δεν θα τα κρατούσα,» τους είπε απλά.
Ενώ η ζωή στο Ντοναβούρ συνεχιζόταν, μόνο λίγο καιρό αργότερα η ίδια η Έιμι χρειάστηκε
παρηγοριά. Ήρθαν τα νέα ότι ο Αγαπητός Γέρος, ο Ρόμπερτ Ουίλσον είχε πεθάνει στις 19
Ιουνίου 1905. Ευτυχώς, η Κα. Καρμάικελ ήταν ακόμη εκεί και μπόρεσε να δώσει στην κόρη
της την παρηγοριά που είχε ανάγκη. Μετά που πένθησε για τον Ρόμπερτ Ουίλσον, η Έιμι
ξανάρχισε τη δουλειά στο Ντοναβούρ. Ήρθαν άλλα τρία νέα μωρά που ενώθηκαν σε λίγο με
την οικογένεια, και το βρεφοκομείο ήταν και πάλι ζωντανό με τις χαρούμενες φωνές των
βρεφών.
Τελικά, αφού έμεινε για σχεδόν ενάμιση χρόνο να επισκέπτεται και να εργάζεται δίπλα
στην κόρη της, η Κα. Καρμάικελ επέστρεψε στην Αγγλία το Μάρτιο του 1906. Όλοι ήταν
λυπημένοι που είδαν να φεύγει η Άταχ. Όμως δεν είχαν αρκετό καιρό για να νιώθουν ότι
τους λείπει, γιατί το βρεφοκομείο ήταν γεμάτο βρέφη που κλαίγανε και χρειαζόταν να τα
προσέξουν. Σε λίγο όλοι ήταν και πάλι εστιασμένοι στο αυξανόμενο έργο που τους είχε
δώσει ο Θεός να κάνουν.
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Κεφάλαιο 16 Μια παράξενη αίσθηση Χαράς
Είναι τρεις η ώρα το πρωί στις 10 Μαΐου 1909. Η Έιμι καθόταν κάτω από ένα δέντρο
Μπάνιαν. Ήταν σχεδόν κρυμμένη στη σκιά. Αυτός ήταν ο τρόπος που το ήθελε. Μπορούσε
να βλέπει περίπου σε απόσταση ένα μίλι στο σεληνόφως, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τη
δει. Περίμενε κάποιον, κάποιον που έλπιζε ότι θα τη βοηθούσε.
Όλα ξεκίνησαν δύο μήνες νωρίτερα όταν μια νεαρή κοπέλα και η μητέρα της ήρθαν
τρέχοντας στα σκαλιά του μπανγκαλόου ουρλιάζοντας για καταφύγιο. Η Έιμι τις έβαλε να
κάτσουν και τους έβαλε φλιτζάνια με ζεστό τσάι ενώ η μητέρα έλεγε την ιστορία της. Η
δωδεκάχρονη Μουταμμάλ ήταν το μόνο της παιδί. Πρόσφατα πέθανε ο πατέρας της
Μουταμμάλ αφού της άφησε όλα του τα υπάρχοντα, που περιλάμβαναν εκτάσεις αξίας
αρκετών χιλιάδων ρούπια. Εδώ άρχισαν όλα τα προβλήματα.
Η Μουταμμάλ ήταν ένα πολύ πλούσιο κορίτσι, και για την οικογένεια του πατέρα της το
κύριο τους καθήκον ήταν να κρατήσουν τις εκτάσεις και τον πλούτο στην οικογένεια. Αυτό
όπως αποφάσισαν ήταν εύκολο. Αυτό που είχαν να κάνουν ήταν να παντρέψουν τη
Μουταμμάλ με ένα από τους συγγενείς του πατέρα της. Ένας γέρος που ήταν μακρινός
εξάδελφος του πατέρα της Μουταμμάλ, που τότε δεν είχε γυναίκα, επιλέχτηκε να γίνει ο
σύζυγος της και να εξασφαλίσει την περιουσία της οικογένειας. Η μητέρα της Μουταμμάλ
είπε ότι η κόρη της τρομοκρατήθηκε με την προοπτική να παντρευτεί κάποιον που θα
μπορούσε να ήταν ο παππούς της, και δραπέτευσαν στο Ντοναβούρ με την κόρη της.
Η Έιμι προσφέρθηκε αμέσως να φροντίσει τη Μουταμμάλ και η μητέρα της εξαφανίστηκε
τόσο γρήγορα όσο είχε έρθει. Όταν η μητέρα της είχε φύγει, η Μουταμμάλ βρήκε τελικά
τη φωνή της. «Να μου υποσχεθείς ότι, ό, τι κι αν συμβεί, δεν θα με κάνεις να φύγω από
εδώ», ικέτευσε την Έιμι. Η Έιμι προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν πιο καθησυχαστική,
αν και ήξερε ότι υπήρξαν στιγμές που η οικογένεια Ντοχναβούρ είχε διαταχθεί από το
δικαστήριο να αφήσει τα κορίτσια, και το είχαν κάνει σύμφωνα με τις οδηγίες. «Δεν μπορώ
να σου το υποσχεθώ αυτό, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε,» είπε στην
Μουταμμάλ.
Η απάντηση δεν άρεσε πολύ στη Μουταμμάλ. Πριν τέσσερα χρόνια είχε ακούσει για το
Ντοναβούρ και για το Χριστιανικό Θεό και πως Αυτός απαντούσε στην προσευχή.
Ρώτησε, «όμως έχω ακούσει ότι ο Θεός σας απαντά στην προσευχή. Δε θα απαντήσει στην
προσευχή ενός μικρού κοριτσιού;»
Η Έιμι της απάντησε, «Ας προσευχηθούμε μαζί και να δούμε τι θα συμβεί.»
Εν τω μεταξύ, η Έιμι είχε μάθει περισσότερα για τη μητέρα της Μουταμμάλ, η οποία δεν
ήταν η ευγενική, στοργική γυναίκα που είχε προσποιηθεί ότι ήταν. Στην πραγματικότητα,
ήταν τόσο άπληστη όσο η οικογένεια του συζύγου της.
Δεν ήθελε η Μουταμμάλ να παντρευτεί το γέρο επειδή έψαχνε έναν τρόπο να κρατήσει τα
χρήματα της Μουταμμάλ για τον εαυτό της. Η Έιμι αηδίαζε από τον τρόπο που τόσο η
μητέρα όσο και η οικογένεια του πατέρα θεωρούσαν τη Μουταμμάλ ως τρόπο να γίνουν
πλούσιοι. Η Έιμι αγαπούσε τη Μουταμμάλ και ένιωθε ότι άξιζε να ζήσει με ανθρώπους που
φρόντιζαν για αυτήν.
Ο Ίγουερ Γουόκερ απουσίαζε όταν ήρθε η Μουταμμάλ, αλλά μόλις επέστρεψε, η Έιμι του
είπε όλες τις λεπτομέρειες.
Επειδή η Μουταμμάλ είχε αφεθεί στο Ντοναβούρ από τη μητέρα της για να την κρατήσουν
μακριά από την οικογένεια του πατέρα, ο Ίγουερ Γουόκερ είχε μια κακή προαίσθηση για την
κατάσταση. Για να προστατευτούν νόμιμα, προέτρεψε την Έιμι να μιλήσει με τον τοπικό
δικαστή και να ζητήσει τη συμβουλή του. Η Έιμι το έκανε αυτό την άλλη μέρα, και ο
δικαστής της είπε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τη Μουταμμάλ αμέσως στη μητέρα της. Η
Έιμι δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά δεν της άρεσε να παραβιάζει το νόμο. Αποφάσισε να
περιμένει μια μέρα πριν να επιστρέψει τη Μουταμμάλ στη μητέρα της με την ελπίδα ότι θα
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βρίσκανε έναν νόμιμο τρόπο να την κρατήσουν. Όλη τη νύχτα προσευχόταν για μια λύση,
ακόμη και για ένα θαύμα. Όμως το πρωί τα πράγματα ήταν ακριβώς όπως ήταν και την
προηγούμενη νύχτα και η Μουταμμάλ έπρεπε να επιστραφεί στη μητέρα της. Αυτό ήταν
που έκανε την Έιμι να κάτσει στις τρεις το πρωί, κάτω από το δέντρο Μπάνιαν. Είχε ακούσει
ότι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των δικαστηρίων θα περνούσε νωρίς το πρωί.
Και ακριβώς έτσι έγινε, περίπου στις 4 το πρωί, η Έιμι άκουσε το θόρυβο μιας βοδάμαξας
μπάντι να έρχεται. Στάθηκε και περίμενε να έρθει πιο κοντά. Όταν ήταν αρκετά κοντά
πετάχτηκε από τις σκιές και έκανε σήμα να σταματήσει. Ο Άγγλος αξιωματούχος που ήταν
μέσα εξεπλάγη να δει μια μοναχική λευκή γυναίκα που φορούσε σάρι να τρέχει να τον
χαιρετήσει ιδιαίτερα που η ώρα τέσσερις το πρωί. Παρ’ όλα αυτά σταμάτησε και δέχτηκε
την παράξενη πρόσκληση της Έιμι να έρθει για τσάι και σάντουιτς. Καθώς ο αξιωματούχος
κάθισε κάτω από το δέντρο τρώγοντας το σάντουιτς και πίνοντας το τσάι, η Έιμι του είπε
την ιστορία της Μουταμμάλ και πως οι δύο πλευρές της οικογένειας πάλευαν ποιος θα
πάρει την επιμέλεια της για να πάρουν υπό τον έλεγχο τους την κληρονομιά.
Ο αξιωματούχος άκουσε και κουνούσε με συμπάθεια το κεφάλι του ή σήκωνε τα φρύδια
του σοκαρισμένος σε όλες τις σωστές στιγμές. Η Έιμι ένιωθε σίγουρη ότι κατάλαβε, αλλά
τότε της είπε τα άσχημα νέα. Λυπόταν, αλλά δεν υπήρχε τίποτε που να μπορούσε να κάνει.
Η Ινδία είχε τους δικούς παράξενους και μυστηριώδεις τρόπους, και δεν ήταν η πολιτική της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας να παρεμβαίνει σε θέματα θρησκείας ή τοπικών εθίμων
άσχετα με το πόσο απαράδεκτα φαινόντουσαν στους Άγγλους.
Η Έιμι τον ευχαρίστησε, και μετά που αυτός συνέχισε το ταξίδι του,και αυτή κουρασμένα
μάζεψε την τσαγιέρα και τα άλλα πιατικά σε ένα καλάθι και τράβηξε για το μπανγκαλόου
στο Ντοναβούρ. Καθώς περπατούσε δίπλα στα χωράφια του ρυζιού και τους κοιμισμένους
βουβάλους, προσπαθούσε να σκεφτεί για κάποια λύση. Η Μουταμμάλ είχε μια τόσο απλή
πίστη στο Θεό. Η Έιμι ήταν σίγουρη ότι κάτι θα συμβεί για να τη σώσει από τις τρομερές της
περιστάσεις. Και πράγματι κάτι συνέβη, αν και δεν ήταν αυτό που είχε η Έιμι στο μυαλό
της. Την Μουταμμάλ την απήγαγαν τα αδέλφια του πατέρα της. Βέβαια, αυτό έκανε τη
μητέρα της να θυμώσει πολύ, και αμέσως πήγε στο δικαστήριο για να πάρει την κόρη της
πίσω. Τελικά ο δικαστής διέταξε την Έιμι να φροντίσει για τη Μουταμμάλ στο Ντοναβούρ
μέχρις ότου να αποφασιστεί ποια πλευρά της οικογένειας της θα την έπαιρνε.
Υπήρχαν δύο όροι για αυτήν την προσωρινή επιμέλεια. Πρώτον η Έιμι υποσχέθηκε ότι η
Μουταμμάλ δε θα άλλαζε τη θρησκεία της, που για τους Ινδουιστές σήμαινε ότι δε θα
βαπτιζόταν, και δεύτερον, η Μουταμμάλ θα έπρεπε να μη σπάσει την κάστα της. Ο
δεύτερος όρος, ήταν πιο δύσκολος να τηρηθεί από τον πρώτο. Η Μουταμμάλ προερχόταν
από μια υψηλή κάστα και δεν μπορούσε να φάγει φαγητό που το μαγείρευε κάποιος από
χαμηλότερη κάστα, ή ακόμη δεν έπρεπε να φάει στην παρουσία κάποιου από χαμηλότερη
κάστα. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ετοιμάζει και να τρώει το φαγητό μόνη της σε ένα μικρό
δωμάτιο. Αυτό ξεβόλευε όλους, αλλά η Έιμι προσπάθησε σκληρά να βοηθήσει τη
Μουταμμάλ να τηρήσει τη συμφωνία που είχαν με το δικαστήριο.
Η Μουταμμάλ θερμοπαρακαλούσε την Έιμι να της επιτραπεί να μείνει στο Ντοναβούρ για
πάντα. Τελικά, η Έιμι δέχτηκε. Κάποιος έπρεπε να υπερασπιστεί το παιδί. Η Έιμι δεν ήξερε
πώς να το κάνει, αλλά έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο για να κερδίσει τη μόνιμη επιμέλεια
της Μουταμμάλ. Θα χρειαζόταν έναν καλό δικηγόρο, αν και, οι καλοί δικηγόροι ήταν πολύ
ακριβοί. Όμως η Έιμι κατάφερε να βρει κάποιον που μπορούσε να τον πληρώσει. Ένας
Χριστιανός δικηγόρος από το Μαντράς προσφέρθηκε να πάρει την υπόθεση της
Μουταμμάλ δωρεάν.! Η Έιμι και ο δικηγόρος της γρήγορα έκαναν αγωγή για επιμέλεια, και
ενώ οι ακροάσεις του δικαστηρίου όλο καθυστερούσαν, ή Έιμι και η οικογένεια όλο και πιο
πολύ αγαπούσαν τη Μουταμμάλ. Η Μουταμμάλ ταίριαζε εύκολα, και αν και ήξερε ότι δεν
μπορούσε να βαπτιστεί έγινε Χριστιανή στην καρδιά της.
Ο καιρός περνούσε. Η Έιμι κρατούσε τη Μουταμμάλ μαζί της σχεδόν όλη την ώρα.
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Κατάλαβε ότι αν η οικογένεια του Ντοναβούρ δεν πρόσεχαν για μια στιγμή, μπορούσαν
εύκολα να απαγάγουν ξανά τη Μουταμμάλ. Αυτό που χρειαζόταν μόνο να κάνει η
οικογένεια του πατέρα της ήταν να της δέσουν πάνω της ένα κόσμημα γάμου, και θα ήταν
πια πολύ αργά· θα ήταν επισήμως παντρεμένη με το γέρο. Καθώς το δικαστήριο
καθυστερούσε όλο και πιο πολύ, έγινε η υπόθεση ακόμη περισσότερο πιο πολύπλοκη,
ακόμη περισσότερο πιο ακριβή, και όλο και πιο πολύ αγωνία δημιουργούσε στην Έιμι.
Ποθούσε πολύ να τέλειωνε πια.
Στο μυαλό της Έιμι δεν ήταν μόνο η υπόθεση του δικαστηρίου της Μουταμμάλ. Η
οικογένεια του Ντοναβούρ αύξανε γρήγορα. Η Έιμι είχε γίνει Ἀμμα σε περισσότερα από
εκατό κορίτσια. Αυτό σήμαινε ότι είχαν ανάγκη όλο και περισσότερο προσωπικό, και η Έιμι
ένιωσε μεγάλη ευγνωμοσύνη όταν η Frances Beath, μια Αυστραλή ιεραπόστολος ενώθηκε
με την οικογένεια.
Επίσης υπήρχε μια συνεχής ροή επισκεπτών στο Ντοναβούρ. Φαινόταν ότι οι άνθρωποι
διάβαζαν το βιβλίο Όπως είναι τα Πράγματα ( Things As They Are) και αποφάσιζαν να
έρχονται στην Ινδία για να δουν αυτοπροσώπως το έργο της Έιμι. Ένα πρόσωπο που τους
επισκέφτηκε ήταν η Mabel Beath, που ήταν αδελφή της Frances. Η Έιμι την υποδέχτηκε και
την έστρωσε αμέσως στη δουλειά!
Τελικά μετά από πολλές καθυστερήσεις, αποφασίστηκε ότι στις 27 Μαρτίου1911, θα ήταν η
ημέρα που θα γινόταν η δίκη για την επιμέλεια. Τη προηγούμενη νύχτα, ο Ίγουερ Γουόκερ
συνόδεψε την Έιμι στην Παλαμκότα, όπου θα εκδιδόταν η απόφαση. Η Έιμι προσευχήθηκε
ότι ο Θεός θα ενεργούσε ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να μείνει μαζί τους η Μουταμμάλ. Η
ίδια η Μουταμμάλ έμεινε πίσω στο Ντοναβούρ με τον Πονναμμάλ. Αν και η ΄Μουταμμάλ
ήταν ακόμη ασφαλής με την οικογένεια, η Έιμι γνώριζε ότι αν ο δικαστής διέταζε την
Μουταμμάλ να παραδοθεί είτε στη μητέρα της είτε στην οικογένεια του πατέρα της, θα
έπρεπε να υπακούσει στη διαταγή. Καθώς μπήκε στο δικαστήριο σκεφτόταν για τις δύο
νύχτες που έμεινε άγρυπνη μιλώντας με την Μουταμμάλ. Η Έιμι είχε ελπίσει να την
ενθαρρύνει, όμως συνέβη το αντίθετο. Η Μουταμμάλ είχε τόσο ισχυρή πίστη στο Θεό και
τόση εμπιστοσύνη ότι θα βρισκόταν μια λύση που ενθάρρυνε την Έιμι.
Η αίθουσα του δικαστηρίου ίδρωνε καθώς ο υπάλληλος διάβαζε την απόφαση του δικαστή.
Για κάθε σελίδα είχε να διαβάσει την πολύ καλά επεξεργασμένη περίληψη. Τελικά αφού
άκουσε τον υπάλληλο να διαβάζει πάνω από ώρα, η Έιμι άκουσε τα νέα που φοβόταν για
σχεδόν δύο χρόνια. Η Μουταμμάλ έπρεπε να πάει πίσω στη μητέρα της, και η Έιμι έπρεπε
να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της μητέρας για τη δίκη. Η Μουταμμάλ έπρεπε να
παραδοθεί στη μητέρα της στις 4 Απριλίου. Θα έπρεπε να ήταν μια στιγμή πλήρους ήττας
για την Έιμι, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν. Η Έιμι ένοιωσε μια παράξενη αίσθηση
χαράς, και μέσα της βαθιά ήξερε ότι το κάθε τι θα γινόταν προς το καλό. Ο δικηγόρος της
Έιμι σκέφτηκε να κάνει αμέσως μια έφεση για την απόφαση, και έτσι χωρίς πολύ
ενθουσιασμό για ακόμη ένα γύρο δικαστηρίων, η Έιμι συμφώνησε να πάει στο Μαντράς για
να συναντήσει το δικηγόρο ακόμη μια φορά. Το βράδυ της προηγουμένης για το ταξίδι με
το τρένο από τη Παλαμκοτα στο Μαντράς, η Έιμι πήρε ένα μήνυμα από τον Ίγουερ Γουόκερ,
που είχε επιστρέψει στο Ντοναβούρ. Το μήνυμα έκανε περιττό το ταξίδι στο Μαντράς.
Διάβασε, «Όταν επέστρεψα στο σπίτι την Πέμπτη το πρωί, μου ανέφεραν ότι η Μουταμμάλ
είχε εξαφανιστεί …»
Η Έιμι έμεινε έκπληκτη. Διάφορες αλληλοσυγκρουόμενες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό
της. Μήπως είχαν απαγάγει τη Μουταμμάλ η οικογένεια του πατέρα της; Μήπως την
πάντρεψαν; Μήπως είχε φύγει μόνη της; Μήπως κάποιος από τα μέλη της οικογένειας του
Ντοναβούρ τη βοήθησαν; Και τι θα σήμαινε αυτό για την Έιμι και τα υπόλοιπα κορίτσια; Θα
ήταν σίγουρο ότι ο δικαστής θα σκεφτόταν ότι η Έιμι είχε κανονίσει να κρυφτεί η
Μουταμμάλ. Θα την έβρισκαν ένοχη ότι περιφρόνησε το δικαστήριο και θα την έβαζαν στη
φυλακή. Αυτό θα σήμαινε το τέλος της οικογένειας του Ντοναβούρ. Η Έιμι έτρεξε βιαστικά
πίσω στο Ντοναβούρ για να βρει τι συνέβη στη Μουταμμάλ.
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Ρώτησε όλους, αλλά κανείς δεν ήξερε τίποτε για την εξαφάνιση της Μουταμμάλ. Η
Πονναμμάλ την είχε δει να πηγαίνει στο κρεβάτι εκείνο το βράδι, αλλά όταν η Μουταμμάλ
δεν εμφανίστηκε για τις δουλειές του πρωινού την επομένη, η Frances Beath πήγε να τη
βρει. Όμως η Μουταμμάλ δεν ήταν στο δωμάτιο της, δεν είχε πειραχτεί τίποτε δικό της
ούτε είχε μετακινηθεί. Το στρώμα του κρεβατιού της ήταν ατύλιχτο, πράγμα που έδειχνε ότι
είχε κοιμηθεί εκεί. Πέρα από αυτά, η Έιμι δεν μπορούσε να μάθει τίποτε άλλο. Ήταν
σίγουρη ότι κανένας δεν της έλεγε ψέματα, αλλά ήταν επίσης σίγουρη ότι η Μουταμμάλ
δεν μπορούσε μόνη της να εξαφανιστεί. Ήταν μυστήριο.
Η Έιμι είχε πάρα πολλά άλλα να σκεφτεί εκτός από το μυστήριο.
Πολλοί άνθρωποι είχαν παρακολουθήσει την υπόθεση της Μουταμμάλ, και τώρα που είχε
χαθεί το κορίτσι υπήρχε μια δημόσια κατακραυγή εναντίον της Έιμι και του έργου της. Η
Έιμι στράφηκε σε έναν άλλο Άγγλο δικηγόρο για να ξαναεξετάσει την υπόθεση για αυτήν. Η
συμβουλή του στην Έιμι ήταν ακριβώς στο σημείο: «Σε συμβουλεύω να εξαφανιστείς εσύ
και όλα σου τα κορίτσια και να καλύψεις τα ίχνη σου. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δε
γνωρίζω τι άλλο μπορείς να κάνεις για να τα σώσεις όλα αυτά, εκτός από την πίστη,» η Έιμι
έτρεμε. Είχε μιλήσει υπέρ της Μουταμμάλ, και τώρα κινδύνευε να χάσει όλη της την
οικογένεια και να καταλήξει σε μια φυλακή του Μαντράς. Όμως δεν μπορούσε να ξεχάσει
το αίσθημα χαράς που τη γέμισε όταν άκουσε την απόφαση. Ήξερε ότι κατά κάποιο τρόπο ο
Θεός θα έκανε τα πράγματα να οδηγήσουν σε κάτι καλό. Όπως ήταν τα πράγματα, δεν είχε
άλλη επιλογή παρά να μείνει σταθερή στην πίστη της. Δεν υπήρχε τρόπος για μια Αγγλίδα
Άμμα και περισσότερα από εκατό κορίτσια να κρυφτούν οπουδήποτε στην Ινδία, ακόμη και
αν το ήθελαν!
Η Έιμι και η οικογένεια προσευχόντουσαν για την κατάσταση καθημερινά.
Προσευχόντουσαν για τη Μουταμμάλ. Ζητούσαν από το Θεό να την κρατά σε ασφάλεια
όπου και αν ήταν, προσευχόντουσαν ότι δε θα γινόταν κάποια μήνυση εναντίον της Έιμι
εξαιτίας της εξαφάνισης της Μουταμμάλ. Δεν έγινε καμία μήνυση. Μόλις εξαφανίστηκε η
Μουταμμάλ, η οικογένεια του πατέρα της και η μητέρα φάνηκαν να χάνουν κάθε
ενδιαφέρον για αυτήν, και όλη αυτή η υπόθεση για του που είχε πάει ή ποιος την πήρε είχε
ξεχαστεί.
Η Έιμι υπέθεσε ότι οι οικογένειες φιλονικούσαν για την κληρονομιά που άφησε η
Μουταμμάλ πίσω και δεν ενδιαφερόντουσαν που να ήταν.
Η Έιμι όμως είχε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο νομικό λογαριασμό. Ο δικός της δικηγόρος
της έκανε δώρο τα δικά του έξοδα, όμως ο δικηγόρος της μητέρας της Μουταμμάλ είχε
κοστίσει πολλά χρήματα, χρήματα που δεν είχε η Έιμι. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε η
Έιμι ήταν να την κατηγορήσουν για περιφρόνηση του δικαστηρίου με το να αρνηθεί να
πληρώσει τους λογαριασμούς για τα δικαστικά έξοδα της μητέρας επιπρόσθετα με το να
«χάσει» τη
Μουταμμάλ. Ακριβώς όταν έφτασε το όριο του χρόνου, μια ανώνυμη δωρεά έφτασε στο
Ντοναβούρ που κάλυψε τα δικαστικά έξοδα. Ήταν ακριβώς το ποσό που χρειαζόταν μέχρι
και το τελευταίο ρούπια. Η Έιμι χάρηκε πάρα πολύ, αυτή ήξερε ότι το χέρι του Θεού ήταν
σε όλη αυτή την κατάσταση.
Επί τέλους τον Οκτώβριο του 1911, εφτά μακρούς μήνες μετά από την εξαφάνιση της
Μουταμμάλ, η Έιμι έλαβε ένα γράμμα με γραμματόσημα από την Επαρχία Κουανγκσι της
Κίνας. Η Έιμι έσκισε το φάκελο για να τον ανοίξει. Το γράμμα ήταν γραμμένο με τον καθαρό
γραφικό χαρακτήρα της Μουταμμάλ και έλεγε για μια σχεδόν απίστευτη ιστορία. Τη νύχτα
που μάθανε την απόφαση του δικαστηρίου, η Μουταμμάλ πήγε να ξαπλώσει στο κρεβάτι
ως συνήθως. Κατά τη διάρκεια της νύχτας την ξύπνησε η Mabel Beath, η αδελφή της
Frances που επισκεπτόταν την ιεραποστολή. Η Mabel πήρε την Μουταμμάλ στο δωμάτιο
της και την έντυσε σαν ένα Μουσουλμανόπαιδο. Μετά η Mabel την πήρε έξω από το
συγκρότημα και της είπε να περιμένει. Σε λίγο, πέρασε μια βοδάμαξα, και έκαναν νόημα
στη Μουταμμάλ να σκαρφαλώσει πάνω της. Μην ξέροντας τι άλλο να κάνει υπάκουσε.
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Όπως αποδείχτηκε αυτός που οδηγούσε το κάρο ήταν ένας Χριστιανός από μια κοντινή
ιεραποστολή. Παρέδωσε τη Μουταμμάλ σε έναν άλλο Χριστιανό, και με τον ίδιο τρόπο
προχώρησε, την περνούσαν από τον ένα Χριστιανό στον άλλο, μέχρις ότου έφτασε στο
Κολόμπο στην Κεϋλάνη. Εκεί ένας Άγγλος τη συνόδεψε στην Σιγκαπούρη της Μαλαισίας,
και από εκεί την πήγαν στο Χονγκ Κονγκ. Από εκεί ταξίδεψαν με ένα Κινέζικο ποταμόπλοιο
(junk) εξακόσια μίλια πάνω στον Δυτικό Ποταμό μέχρι την πόλη Nanning στην επαρχία
Κουανγκσι. Στη Nanning, παρέδωσαν τη Μουταμμάλ στο σπίτι ενός ζεύγους Αμερικανών
ιεραποστόλων, τον Dr. Και Κα. Clift, με τους οποίους επί τέλους η Μουταμμάλ ήταν
ασφαλής και ευτυχής.
Η Έιμι άφησε δίπλα το γράμμα και χαμογέλασε. Η χαρά ξεχείλισε από μέσα από τη γνώση
που έλαβε ότι η «κόρη» της ήταν ασφαλής. Σκούπισε τα δάκρυα χαράς από τα μάτια της
καθώς προσπάθησε να φανταστεί όλους τους ξένους αυτούς Χριστιανούς που είχαν
ξοδέψει χρόνο και χρήματα για να συνοδέψουν ένα κορίτσι που ποτέ δεν είχαν συναντήσει
σε ένα καταπληκτικό ταξίδι. Ευχαρίστησε το Θεό γιατί Αυτός με πιστότητα φρόντισε για
αυτή τη νεαρή Ινδή που Τον είχε εμπιστευθεί.
Η Έιμι έκρυψε το γράμμα μέσα στο σάρι της και πήγε να βρει τον Ίγουερ Γουόκερ που ήταν
εκεί για να τη στηρίξει σε όλα τα πάνω και τα κάτω της υπόθεσης της επιμέλειας. Ήθελε να
είναι ο πρώτος που θα μάθαινε τα καλά νέα για τη Μουταμμάλ.
Η Έιμι δε θα μπορούσε πια να στηρίζεται στον Ίγουερ Γουόκερ για πολύ καιρό ακόμη. Τον
Αύγουστο του 1912, ο Ίγουερ κήρυττε σε μια σειρά από συναντήσεις στο Masulipatam. Στις
24 Αυγούστου η Έιμι, πήρε δύο τηλεγραφήματα. Το πρώτο που είχε καθυστερήσει για δύο
ημέρες, έλεγε ότι ο Τόμας (Ίγουερ) Γουόκερ είχε μία επικίνδυνη αρρώστια. Το δεύτερο είχε
το μήνυμα «Αποκάλυψις 22:4.» Η Έιμι πήρε τη φθαρμένη της Βίβλο και άνοιξε στην
τελευταία σελίδα. Κοίταξε κάτω στο εδάφιο «κι οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Θα τον
βλέπουν κατά πρόσωπο.» Η Έιμι έκατσε για πολλή ώρα αφού διάβασε το εδάφιο. Αυτό
σήμαινε μόνο ένα πράγμα: Ο αγαπητός της φίλος που τη δίδαξε τη γλώσσα Ταμίλ και τη
στήριξε σε όλες τις δοκιμασίες και θλίψεις για να ξεκινήσει το Σμήνος Αστεριών και μετά
την οικογένεια στο Ντοναβούρ ήταν νεκρός. Ήταν πενήντα δύο χρονών όταν πέθανε και τα
νέα του θανάτου του άφησαν την Έιμι ζαλισμένη. Ήταν δύσκολο να πιστέψει ότι ο υγιής
άνθρωπος που μια βδομάδα πριν είχε φύγει, τώρα ήταν νεκρός. Καθώς πέρασε η
εβδομάδα, η Έιμι άκουσε ότι ο Ίγουερ Γουόκερ πέθανε από τροφική δηλητηρίαση. Είχε
επίσης το θλιβερό καθήκον να έρθει σε επαφή με τη σύζυγο του πίσω στην Αγγλία που ήταν
ακόμη πολύ άρρωστη. Για μερικές μέρες φαινόταν ότι η θλίψη θα κατέβαλε την Έιμι. Ο
Ίγουερ Γουόκερ της είχε σταθεί σαν ένας μεγάλο αδελφός και τα νέα του θανάτου του
ήρθαν μερικές εβδομάδες μετά που έμαθε για το θάνατο της ξεχωριστής της φίλης της Κας
Hopwood, στο Ούτι. Η Έιμι πάντοτε μάζευε μια ομάδα γύρω της για στήριξη και για
ενθάρρυνση, αλλά τώρα ήταν μόνη της. Πως θα αντιμετώπιζε τη ζωή χωρίς αυτούς τους
ιδιαίτερους ανθρώπους;
Οι γυναίκες που εργαζόντουσαν με την Έιμι ανησύχησαν για αυτήν. Η Ποναμμάλ
προσπάθησε να τη βοηθήσει. «Είναι πολύ δύσκολο να δω πως αυτό συνεργεί εις το
αγαθό,» είπε στην Έιμι.
Η Έιμι απάντησε, «Δεν είναι μόνο δύσκολο να το δω, είναι αδύνατον. Αλλά από μας ζητείται
να μην περπατάμε με αυτά που βλέπουμε αλλά μόνο με την πίστη, μόνο η πίστη θα ας
επιτρέψει να αφήσουμε να φύγει ο Ίγουερ Γουόκερ χωρίς πικρία.»
Η Έιμι προσευχήθηκε για να έχει δύναμη να συνεχίσει, και μετά το θάνατο του Ίγουερ
Γουόκερ, δύο νέοι βοηθοί ήρθαν να δουλέψουν δίπλα της. Αν και ποτέ δεν μπορούσαν να
καλύψουν το κενό που άφησε ο Ίγουερ Γουόκερ, ήταν μεγάλη βοήθεια. Ήταν δύο αδελφές,
η Ίντιθ και η Άγκνες Naish, που και οι δυο τους ήταν ιεραπόστολοι και είχαν δουλέψει στην
Ινδία για πολλά χρόνια. Μόλις άκουσαν για το θάνατο του Ίγουερ Γουόκερ, παράτησαν τα
δικά τους σχέδια και τρέξανε να βοηθήσουν την Έιμι. Και οι δύο αδελφές ταίριαζαν
απόλυτα στη οικογένεια, και η Άγκνες Naish ανακούφισε την Έιμι από το μεγάλο βάρος να
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διευθύνει το σχολείο για τα κορίτσια. Ο Αρούλ Ντασάν, ο εξάδελφος της Αρουλάι που σαν
παιδί τον είχαν δείρει γιατί άκουγε το μήνυμα του ευαγγελίου, ήταν για πολλά χρόνια ο
βοηθός του Ίγουερ Γουόκερ. Μετά το θάνατο του Ίγουερ Γουόκερ, ο Αρούλ Ντασάν
προσφέρθηκε να βοηθήσει την Έιμι με όποιο τρόπο μπορούσε. Με μεγάλη ανακούφιση η
Έιμι του έδωσε με χαρά όλο το βάρος του οικοδομικού έργου. Αυτό για τον Αρούλ Ντασάν
περιλάμβανε τη συντήρηση των κτιρίων που υπήρχαν και το σχεδιασμό για καινούρια. Η
οικογένεια αύξανε γρήγορα και τώρα ζούσαν μέσα στη οικογένεια εκατόν πενήντα
άνθρωποι, και έτσι πάντα υπήρχε κάτι του οποίου προχωρούσε το κτίσιμο.
Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ίγουερ Γουόκερ, αρρώστησε η Πονναμμάλ, και η Έιμι την
πήγε για θεραπεία στο Nagercoil. Αποδείχτηκε ότι είχε καρκίνο και έγιναν δύο εγχειρήσεις
για να προσπαθήσουν να την καθαρίσουν από αυτόν. Η Έιμι έμεινε με την Πονναμμάλ για
δύο μήνες ενώ ήταν σε ανάρρωση. Τελικά οι γιατροί είπαν ότι η Πονναμμάλ ήταν αρκετά
καλά για να πάει πίσω στο Ντοναβούρ. Σύντομα μετά την επιστροφή στο Ντοναβούρ, η Έιμι
πήρε πιο άσχημα νέα. Στις 14 Ιουλίου, 1913, πέθανε η μητέρα της πίσω στην Αγγλία. Ακόμη
μια φορά η Έιμι σταμάτησε για να θρηνήσει. Όμως στο Ντοναβούρ η οικογένεια συνέχιζε να
αυξάνει και η Έιμι ρίχτηκε στη δουλειά, προσπαθώντας να ξεχάσει την τραγωδία που
υπήρχε γύρω της όλη την προηγούμενη χρονιά. Όμως δεν πέρασε πολύς καιρός και έπεσε
ακόμη μια σκιά. Ο καρκίνος της Πονναμμάλ επέστρεψε, και πέθανε και αυτή στις 26
Αυγούστου 1915, και θάφτηκε στον κήπο του Θεού στο Ντοναβούρ. Ήταν μια δύσκολη και
μοναχική περίοδος για την Έιμι. Η Πονναμμάλ ήταν μαζί της από τότε που ξεκίνησαν το
Σμήνος Αστεριών. Ήταν αυτή που άφηνε η Έιμι υπεύθυνη για την οικογένεια όταν έλειπε.
Και όπως ήταν με τον Ίγουερ Γουόκερ, είχε φτάσει στο σημείο να στηρίζεται στην
Πονναμμάλ, αλλά τώρα η Πονναμμάλ δεν ήταν πια εκεί. Και όπως συνέβη μετά το θάνατο
του Ίγουερ Γουόκερ, η Έιμι έπρεπε να στηριχτεί στην πίστη της για να προχωρήσει χωρίς
πικρία.
Όπως και προηγουμένως, η Έιμι ρίχτηκε στη δουλειά, και η χαρά να είναι η Άμμα για τόσα
πολλά μικρά παιδιά που γλύτωσε από τους Ινδουιστικούς ναούς και από άλλες
απελπιστικές καταστάσεις σύντομα βοήθησε την Έιμι να συνεχίσει μετά τους θανάτους
τόσων κοντινών της ανθρώπων.
Καμιά φορά η Έιμι είχε όνειρα και έμαθε να τα προσέχει. Σε ένα από τα όνειρα της είδε ότι
η Μουταμμάλ και ο Αρούλ Ντασάν είχαν παντρευτεί σε μια γαμήλια τελετή στην Κεϋλάνη.
Το όνειρο ήταν πολύ ζωντανό γεμάτο με πολλές λεπτομέρειες, όπως ότι παντρεύτηκαν στην
Εκκλησία Galle Face Church στο Κολόμπο και ότι ούτε η Έιμι ούτε η οικογένεια Clift ήταν
παρόντες. Η Έιμι δε μίλησε για αυτό για αρκετό καιρό, όμως τελικά το μοιράστηκε με την
Αρουλάι. Προς μεγάλη έκπληξη της Έιμι η Αρουλάι έκανε ένα πλατύ χαμόγελο.
«Προσευχόμουν για πάνω από ένα χρόνο να παντρευτούν ο Αρούλ Ντασάν και η
Μουταμμάλ,» είπε στην Έιμι με μεγάλο ενθουσιασμό.
Η Έιμι ρώτησε τον Αρούλ Ντασάν τι σκεφτόταν για την ιδέα να παντρευτεί τη Μουταμμάλ,
και αυτός ευχαριστήθηκε πολύ με αυτή. Έτσι αυτός και η Μουταμμάλ άρχισαν να γράφουν
ο ένας στο άλλο, και σύντομα αρραβωνιάστηκαν. Με αυτή τη σκέψη θα ταξίδευε ο Αρούλ
Ντασάν στην Κίνα για το γάμο, όμως το 1917 ο κόσμος ήταν σε πόλεμο και έτσι δε θα ήταν
ασφαλές να ταξιδέψει μέχρι εκεί. Επίσης, ο Δρ. και η Κα.Clift φεύγανε από την Κίνα, και
φαινόταν πιο λογικό να πάρουν μαζί τους τη Μουταμμάλ μέχρι την Κεϋλάνη. Οι Clifts, όμως
ήταν πολύ βιαστικοί να πάνε πίσω της πατρίδα τους και δεν μπορούσαν να περιμένουν
στην Κεϋλάνη μέχρις ότου να φθάσει ο Αρούλ Ντασάν για το γάμο.
Έτσι ο Αρούλ Ντασάν και η Μουταμμάλ παντρεύτηκαν στο Κολόμπο στην Κεϋλάνη, χωρίς να
είναι παρόντες ούτε οι Clifts ούτε η Έιμι, όπως είχε ονειρευτεί η Έιμι. Οι νεόνυμφοι
επέστρεψαν στο Ντοναβούρ και έκαναν το σπιτικό τους στο συγκρότημα, όπου υπηρέτησαν
μαζί για το υπόλοιπο της ζωής τους. Βέβαια η Έιμι είχε μια θαυμάσια επανένωση με τη
Μουταμμάλ όταν επέστρεψε.
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Κεφάλαιο 17 Αυτή ήταν Αυτός!
Μια βοδάμαξα μπάντι προχωρούσε κάνοντας τριγμούς και κρότους στο δρόμο προς το συγκρότημα στο Ντοναβούρ. Μερικά από τα μεγαλύτερα κορίτσια φύτευαν ρύζι σε έναν από
τους εξωτερικούς αγρούς και ήταν οι πρώτες που το είδαν. Έσπευσαν να πουν στην Έιμι ότι
οι επισκέπτες ήταν στο δρόμο τους. Όταν η βοδάμαξα είχε σταματήσει έξω από το
μπανγκαλόου, ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να το καλωσορίσει. Μια ηλικιωμένη
γυναίκα κατέβηκε κουρασμένα από το πίσω μέρος του βαγονιού. Έφτασε μέσα και πήρε
απαλά ένα πακέτο, το οποίο παρέδωσε σιωπηλά στην Έιμι. Η Έιμι κοίταξε μέσα. Εκεί
βρισκόταν ένα μικρό μωρό, το οποίο άνοιξε τα μάτια του για αρκετή ώρα για να δει την
Έιμι, να χαμογελάσει και μετά κουλουριάστηκε πάνω της. Η Έιμι έδωσε το μωρό στη
Μέημπελ Γουέιντ (Mabel Wade), μια από τις παλιές βοηθούς της, και κάλεσε τη γριά για
ένα φλιτζάνι τσάι.
Πέντε λεπτά αργότερα, η Μέημπελ Γουέιντ ήρθε και ανέβηκε βιαστικά τα σκαλιά και μπήκε
στο Μπανγκαλόου. Είχε κοπεί η αναπνοή της από αυτό που ανακάλυψε. Όταν πήγε να
αλλάξει τη βρεμένη πάνα του μωρού, ανακάλυψε ότι «αυτή» ήταν «αυτός»! Τα νέα
εξαπλώθηκαν γρήγορα στην οικογένεια ότι ένα μωρό αγόρι τους είχε δοθεί. Όλοι είχαν την
ίδια ερώτηση: Θα μπορούσαν να το κρατήσουν;
Στην Ινδία το 1918, αυτό ήταν ένα ερώτημα που ήταν πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Η Έιμι
συχνά προσευχόταν να υπάρξει ένας χώρος για αγόρια. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της
στο Μαντράς, πολλές φορές είχε θλιβεί καθώς έβλεπε νεαρά αγόρια να τα εκπαιδεύουν για
να παίζουν σε έργα για τους Ινδουιστικούς θεούς. Το μέλλον τους ήταν το ίδιο σκοτεινό
όπως και των κοριτσιών πριν από την υιοθεσία τους από την Έιμι. Όμως δε φαινόταν να
υπάρχει δυνατότητα να μεγαλώνουν αγόρια και κορίτσια μαζί. Ένα θέμα ήταν ότι τα αγόρια
και τα κορίτσια θα έπρεπε να κρατιούνται τελείως χωριστά για το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Στις Ινδικές οικογένειες οι άρρενες έμεναν τελείως χωριστά από τις θήλεις.
Πράγματι τα περισσότερα Ινδικά σπίτια ήταν χωρισμένα στην πλευρά των ανδρών και στην
πλευρά των γυναικών, και δεν επιτρεπόταν η μία ομάδα να πηγαίνει στα δωμάτια της
άλλης. Ενώ η Έιμι το θεωρούσε αυτό ανόητο, ήταν προσεχτική να μην παραβιάζει τόσο
πολλά τοπικά έθιμα. Για αυτό, για παράδειγμα , η οικογένεια του Ντοναβούρ ποτέ δεν
έτρωγε ούτε γουρούνι ούτε βοδινό. Τόσο οι Ινδουιστές όσο και οι Μουσουλμάνοι είχαν
αυστηρούς κανόνες για την κατανάλωση ορισμένων κρεάτων, ώστε η Έιμι ένιωθε ότι δεν
άξιζε τον κόπο να πολεμήσει για αυτά. Για αυτούς το να φας κρέας θα ήταν μόνο προσβολή
στους μη πιστούς.
Ωστόσο, το να έχει αγόρια στο ίδιο συγκρότημα με τα κορίτσια ήταν ένα πολύ πιο
περίπλοκο ζήτημα. Πώς θα μπορούσε η Έιμι να βάλει αγόρια και κορίτσια στις ίδιες τάξεις
και στην ίδια τραπεζαρία χωρίς να προσβάλλει ανθρώπους; Εκτός από τις ανάγκες
στέγασης, τα αγόρια απαιτούσαν άντρες για να τα μεγαλώσουν και δεν υπήρχαν άντρες
εκτός από τον Αρούλ Ντασάν, ο οποίος ήταν καλός Χριστιανός και καλός στη δουλειά του
αλλά όχι ισχυρός ηγέτης. Η Έιμι είχε επίσης προειδοποιηθεί ότι οι άνθρωποι στα γύρω
χωριά θα ήταν πιο εχθρικοί διακείμενοι σε αυτήν αν έφερνε αγόρια στην οικογένεια. Εκτός
από αυτό, κάθε οικογένεια ήθελε γιους. Οι γιοι είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία στην
ινδουιστική κοινωνία από ότι είχαν οι κόρες. Αλλά όπως ακριβώς και η Πρίνα, το πρώτο
κορίτσι ναού στην οικογένεια, είχε βρει την Έιμι, το ίδιο είχε και με το πρώτο αγόρι που είχε
ριχτεί απροσδόκητα στην οικογένεια. Η Έιμι αποφάσισε ότι ήταν ο τρόπος του Θεού να τους
πει ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει αποδοχή αγοριών στην οικογένεια του Ντοναβούρ,
ανεξάρτητα από το τι σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι απ’ έξω.
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Την επόμενη μέρα, στις 15 Ιανουαρίου 1918, η Έιμι περπατούσε στο χωράφι δίπλα στο
βρεφοκομείο των κοριτσιών, κι εργαζόταν πάνω στις διαστάσεις ενός βρεφοκομείου για
αγόρια. Καθώς περπατούσε, προσευχήθηκε ότι ο Θεός θα της έδινε ένα σημάδι ότι ήταν
σωστό να αρχίσει να κατασκευάζει ένα τέτοιο βρεφοκομείο. Ένιωσε ότι θα έπρεπε να
ζητήσει από τον Θεό το ποσό των εκατό λιρών για να ξεκινήσει να εργάζεται στο νέο κτίριο.
Στο δείπνο εκείνο το βράδυ, η Έιμι μοιράστηκε το σχέδιό της με τα άλλα μέλη του
προσωπικού. Το επόμενο πρωί όλοι ήταν πρόθυμοι να δουν τι μπορεί να έχει έρθει στο
ταχυδρομείο. Θα υπήρχε επιταγή για εκατό λίρες; Δεν υπήρχε, αλλά ένας από τους
εργαζόμενους ήρθε στην Έιμι και της είπε: «Δεν ήρθε στο ταχυδρομείο σήμερα, γιατί
έφτασε χθες! Έλαβα μια επιταγή χθες από μια κληρονομιά και ήταν για το ακριβές ποσό. Ο
Θεός μου είπε να σας το δώσω για να ξεκινήσει το βρεφοκομείο των αγοριών.» Με αυτό,
ξεκίνησε γρήγορα η δουλειά στο νέο βρεφοκομείο.
Το νεοαφιχθέν αγοράκι ονομάστηκε Αρούλ, κατά τον Αρούλ Ντασάν, και αποδείχθηκε ότι
ήταν ένα ευτυχισμένο και υγιές μικρό παιδί. Όταν μεγάλωσε, του άρεσε να κάθεται στο
γόνατο της Έιμι και να της λέει να του πει την ιστορία της ημέρας του «ερχομού» του.
«Είσαι ο πρώτος γιος μου», ξεκίνησε η Έιμι, και το μικρό στήθος του Άρουλ φούσκωνε με
υπερηφάνεια.
Παρά τις πολλές ευθύνες της, η Έιμι έβρισκε πάντα χρόνο για να γράψει. Κρατούσε ένα
προσωπικό ημερολόγιο, στο οποίο έγραφε κάθε μέρα, και έγραφε βιβλία για εκτύπωση
στην Αγγλία. Πάνω απ 'όλα της άρεσε να γράφει τις ιστορίες των ανθρώπων με τους
οποίους είχε εργαστεί και αγαπήσει. Έγραψε δύο βιβλία, The Life of Walker of Tinnevelly11
(βιογραφία του Ίγουερ Γουόκερ) και Πονναμμάλ η ιστορία της *Ponnammal, Her Story).
Αυτά τα βιβλία, καθώς και τα ενημερωτικά δελτία της, τα οποία στέλνονταν σε όλο τον
κόσμο, συνδυάστηκαν για να κάνουν την Έιμι ένα οικιακό όνομα σε όλο τον κόσμο. Αλλά η
Έιμι δεν το ήξερε ποτέ γιατί σπάνια ταξίδευε πιο μακριά από το Ντοναβούρ εκτός από το
Μαντράς.
Στη συνέχεια, το 1919, η Έιμι που ήταν τώρα πενήντα δύο ετών έλαβε ένα τηλεγράφημα
από τον Λόρδο Pentland, τον Βρετανό κυβερνήτη του Μαντράς. Ήταν «καλά» νέα. Στην Έιμι
είχε απονεμηθεί το μετάλλιο Kaiser-i-Hind για τις υπηρεσίες της στον λαό της Ινδίας. Οι
περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν ενθουσιασμένοι να τους απονεμηθεί ένα τέτοιο μετάλλιο,
αλλά όχι η Έιμι. ήταν τρομοκρατημένη. Δεν είχε ιδέα ότι τοσοι πολλοί άνθρωποι γνώριζαν
για τη δουλειά της. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να απορρίψει το βραβείο. Αναρωτήθηκε
γιατί πρέπει να ανταμειφθεί για το έργο του Θεού. Είχε ήδη παραπάνω από αρκετή
ανταμοιβή στην αγάπη των εκατοντάδων παιδιών που είχε διασώσει.
Στο τέλος, η Έιμι πείστηκε να αποδεχθεί το μετάλλιο ως αναγνώριση των αναγκών των
παιδιών της Ινδίας. Ωστόσο, τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να την πείσει να παραστεί
στην τελετή στο Μαντράς. Στην Έιμι δεν άρεσε να την τραβούν φωτογραφία ή να είναι το
κέντρο της προσοχής. Άλλωστε, η Έιμι είχε δώσει τη ζωή της για να μεγαλώσει τα παιδιά
της, και κάτι έπρεπε να είναι πολύ σημαντικό πριν τα αφήσει για μια νύχτα. Και γι 'αυτήν, η

11

Thomas Walker (1859-1912) ήταν ένας ιεραπόστολος και διαπρύσιος κήρυκας αναζωπύρωσης στην
Ινδία.Πήγε στη Νότιο Ινδία με την ιεραποστολή CMS (Church Missionary Society) στο Tirrunevelly (Νότιος Ινδία)
από το1885 μέχρι το θάνατο του 1912. Είχε μάθει καλά τα Ταμίλ και ήξερε καλά την Ινδική ποίηση και κλασική
λογοτεχνία και άφησε μια πλούσια λογοτεχνική κληρονομιά στην οποία περιλαμβανόταν ύμνοι που είχαν
μεταφραστεί στα Ταμίλ. Ήταν ένας δυνατός κήρυκας και βοήθησε πολλές ομάδες που περιπλανιόντουσαν και
κήρυτταν. Ενώ αντιμετώπισε μεγάλη αντίθεση από τους Ινδουιστές επίσης είδε σπίθες αναζωπύρωσης ιδιαίτερα
μεταξύ 1905-1906. Ήταν ο δάσκαλος και μέντορας της Ειμι και την ενθάρρυνε.
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λήψη μεταλλίου από τον κυβερνήτη του Μαντράς για λογαριασμό του βασιλιά της Αγγλίας
δεν ήταν αρκετά σημαντική.
Εντός έξι μηνών από την άφιξη του μωρού Αρούλ, έφτασε ένα δεύτερο αγοράκι και μετά
από αυτό ένα τρίτο και ένα τέταρτο. Ο Άρουλ Ντάσαν και οι γυναίκες προσπάθησαν να
φροντίσουν τα αγόρια, αλλά ήταν προφανές ότι χρειάζονταν περισσότερους άνδρες για να
βοηθήσουν στη δουλειά. Η Έιμι προσευχήθηκε για περισσότερους άνδρες εργάτες, αλλά
αντ 'αυτού πήρε όλο και περισσότερα αγοράκια. Μόλις οκτώ χρόνια αργότερα, το 1926,
όταν υπήρχαν ογδόντα αγόρια ηλικίας από νεογέννητο έως δεκατεσσάρων ετών, ο Godfrey
Webb-Peploe έφτασε για να αναλάβει το έργο των αγοριών.
Λίγο αργότερα, ο μεγαλύτερος αδερφός του Godfrey Webb-Peploe, ο Δρ Murray WebbPeploe, ήρθε να τους επισκεφτεί. Ήταν στο δρόμο του από την Ινδία για να εργαστεί με την
αποστολή εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Κίνας. Ωστόσο, η Κίνα ήταν εν μέσω τεράστιων
πολιτικών αλλαγών και όταν ο Murray Webb-Peploe έφτασε στη Σαγκάη, έμαθε ότι όλοι οι
ξένοι είχαν διαταχτεί να φύγουν έξω από την περιοχή στην οποία είχε σταλεί. Μετά που
πέρασε αρκετούς μήνες στη Σαγκάη, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ινδία για να βοηθήσει
τον αδερφό του, και τον Μάιο του 1927, έφτασε στο Ντοναβούρ. Προσέφερε τις υπηρεσίες
του στην οικογένεια, που τις δέχτηκε με χαρά. Η Έιμι ήταν εξήντα χρονών τώρα, και ο
Murray και ο Godfrey Webb-Peploe την απάλλαξαν από την καθημερινή ευθύνη για τη
διαχείριση της οικογένειας του Ντοναβούρ.
Ο Dr. Murray εργαζόταν σε ένα οικοδόμημα από ψάθα φτιαγμένη από μικρό χόρτο που το
ονόμαζαν suha vasal, που σημαίνει «πόρτα της υγείας.» Στην πραγματικότητα η καλύβα
από λάσπη ήταν τόσο μικρή και με τόσα λίγα πράγματα μέσα της που δύσκολα
δικαιολογούσε την ύπαρξη μιας πόρτας! Έτσι o Dr. Murray και η Έιμι άρχισαν να
προσεύχονται για το χτίσιμο ενός σωστού νοσοκομείου.
Η οικογένεια χρειαζόταν επειγόντως ένα νοσοκομείο για διάφορους λόγους. Πρώτον, η
συνεχώς αναπτυσσόμενη οικογένεια είχε συνεχείς ιατρικές ανάγκες. Δεύτερον, δεν υπήρχε
νοσοκομείο στην περιοχή και ένα νοσοκομείο θα παρείχε έναν υπέροχο τρόπο
εξυπηρέτησης των χωριών γύρω από το Ντοναβούρ. Τρίτον, ένα νοσοκομείο θα έδινε στους
«πτυχιούχους» της κοινότητας Ντοναβούρ ένα μέρος για να μάθουν δεξιότητες εργασίας.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Η Έιμι και οι "accals" (μεγαλύτερες αδελφές) και "annachies" (μεγαλύτεροι αδελφοί) ήταν η
μόνη οικογένεια που είχαν τα παιδιά. Ακόμα και εκείνα τα παιδιά που μπορούσαν ακόμα
να εντοπίσουν τις οικογένειές τους είχαν απορριφθεί από αυτές. Στην κανονική ινδική
κοινωνία, τα κορίτσια παντρεύονταν συνήθως σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, αλλά η Έιμι
δεν ήθελε να οργανώσει γάμους για τα κορίτσια της, πράγμα που σήμαινε ότι υπήρχαν
πολλά μεγαλύτερα άγαμα κορίτσια στο Ντοναβούρ. Για τα αγόρια της Ινδίας, το να είσαι σε
μια οικογένεια στην Ινδία σήμαινε να γνωρίζεις τη θέση σου στο σύστημα κάστας και
επομένως τι δουλειά θα έκανες όταν ήσουν μεγαλύτερος. Δεδομένου ότι η οικογένεια του
Ντοναβούρ δεν είχε καμία σχέση με το σύστημα κάστας, δεν υπήρχε τρόπος για τα αγόρια
να βρουν χρήσιμες δουλειές έξω από το συγκρότημα. Ένα νοσοκομείο θα έλυνε το
πρόβλημα. Θα μπορούσαν να μάθουν πολλές δουλειές. Μερικοί από τους νέους άνδρες και
γυναίκες θα μπορούσαν να γίνουν βοηθοί φαρμακείων, εργαστηριακοί, λογιστές και
νοσοκόμες, ακόμη και γιατροί.
Η Έιμι είχε στο μυαλό της ένα νοσοκομείο υψηλής ποιότητας. Θα είχε ένα χειρουργείο,
έναν θάλαμο τοκετών, έναν θάλαμο απομόνωσης και έναν θάλαμο προσευχής. Ο

103
εξωτερικός τοίχος του νοσοκομείου θα είχε γύρω του μικρούς θαλάμους με εστίες
μαγειρέματος. Αυτό ήταν απαραίτητο επειδή οι συγγενείς ενός άρρωστου ατόμου στο
νοσοκομείο θα ερχόταν να μαγειρέψουν το φαγητό για το άτομο αυτό. Για να κρατήσουν
την κάστα, έπρεπε να μαγειρέψουν το φαγητό σε μόνοι τους, μακριά από όποιον μπορεί να
είναι από κατώτερη κάστα. Η Έιμι δεν συμφωνούσε με το σύστημα, αλλά συνειδητοποίησε
ότι αν δεν παρείχε τους θαλάμους μαγειρέματος, κανείς δεν θα έφερνε τους άρρωστους
συγγενείς του στο νοσοκομείο.
Τα σχέδια του νοσοκομείου ήταν ακριβά. Το κτίριο εκτιμήθηκε ότι θα κόστιζε το τεράστιο
ποσό των δέκα χιλιάδων λιρών. Όπως συνήθως, η Έιμι δεν θα επέτρεπε καμία έκκληση για
χρήματα. Αν ο Θεός ήθελε να χτίσουν ένα νοσοκομείο, υπενθύμισε στην οικογένεια, θα
παρείχε τα χρήματα. Εκπονήθηκαν σχέδια για το νοσοκομείο και η οικογένεια περίμενε και
προσευχήθηκε. Καθώς το έκαναν, μπήκε ένα δώρο χρημάτων, αλλά όχι για ένα νοσοκομείο.
Αντ 'αυτού, ήταν για ένα οίκο προσευχής. Ένας παλιός ξυλουργός σε ένα κοντινό χωριό είχε
δώσει δύο μήνες εισόδημα στην οικογένεια του Ντοναβούρ για να αρχίσει να εργάζεται να
χτιστεί ένας τέτοιος οίκος. Είπε στην Έιμι ότι ήταν λυπηρό που ακόμη και το μικρότερο
χωριό στο Ταμίλ Ναντού είχε ναό ή ιερό για τους Ινδουιστές θεούς, ενώ το Ντοναβούρ δεν
είχε οίκο προσευχής για τον ζωντανό Θεό.
Η Έιμι άρχισε να αναρωτιέται αν ένας οίκος προσευχής μπορεί να ήταν πιο σημαντικός από
ένα νοσοκομείο. Καθώς προσευχόταν για το θέμα μια μέρα, ένιωσςε ότι ο Θεός της είπε ότι
μόλις ολοκληρωθεί ένας οίκος προσευχής, θα παρείχε τα χρήματα για ένα νοσοκομείο. Η
Έιμι έκανε την ανακοίνωση στην οικογένεια στο δείπνο εκείνο το βράδυ. Θα
κατασκευαζόταν πρώτα ένας οίκος προσευχής, και μετά θα ακολουθούσε το νοσοκομείο.
Αμέσως, τα χρήματα άρχισαν να εισρέουν για τον οίκος προσευχής. Μερικά ήταν μεγάλα
ποσά, αλλά τα περισσότερα ήταν μικρές δωρεές που αυξήθηκαν γρήγορα. Ακόμα και τα
μικρότερα παιδιά της οικογένειας συμμετείχαν στο έργο. Μια ομάδα από αυτά
συγκεντρώθηκαν και έγραψαν στην Έιμι ένα σημείωμα που περιέγραφε τις προσπάθειές
τους να εξοικονομήσουν χρήματα. Η υπόσχεσή τους περιλάμβανε: «Δεν θα σπαταλήσουμε
σαπούνι ούτε θα αφήσουμε το σαπούνι να διαλυθεί στο νερό και στον ήλιο. Δεν θα
δώσουμε φαγητό στα κοράκια και τα σκυλιά. Δεν θα χύσουμε γάλα. "
Επιτέλους, το Νοέμβριο του 1927, η οικογένεια είχε τελικά ένα μόνιμο μέρος για να
γίνονται οι προσευχές και η λατρεία της εκκλησίας. Όπως πάντα, η Έιμι διοργάνωσε τις
εκκλησιαστικές λατρείες στο νέο κτίριο έχοντας κατά νου τα παιδιά. Οι λατρείες
προγραμματίστηκαν να διαρκούν μισή ώρα. Ήξερε ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να
συγκεντρωθούν για πολύ, και υπήρχαν πολλά για να κάνουν κατά τη διάρκεια μιας
λατρείας. Τα παιδιά κάθονταν σταυροπόδι σε σειρές, τα μικρότερα μπροστά και τα
ψηλότερα στο πίσω μέρος. Δεν μιλούσαν στο κτίριο, αλλά τα παιδιά έκαναν πολύ θόρυβο
όταν έψαλλαν! Η Έιμι παρείχε στα μικρότερα παιδιά σημαίες, τις οποίες ενθαρρύνθηκαν να
κουνάνε με το ρυθμό της μουσικής. Στα μεγαλύτερα παιδιά δόθηκε ένα τύμπανο ή μαράκες
για να παίζουν μουσική.
Μόλις ο οίκος της προσευχής μπήκε σε χρήση, η Έιμι ήξερε ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το
νοσοκομείο. Φυσικά, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν ήταν να περιμένουν ο Θεός
να προσφέρει τα χρήματα. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Στις 28 Ιουνίου 1928, το
ποσό των χιλίων λιρών έφτασε στο ταχυδρομείο. Ήταν το ένα δέκατο του δρόμου εκεί!
Όπως και με τον οίκο της προσευχής, τα υπόλοιπα χρήματα ήρθαν σε μικρότερα ποσά. Τα
ίδια τα παιδιά συγκέντρωσαν ακόμη και μερικά από τα χρήματα πουλώντας δοχεία
κηροζίνης γεμάτα με μούρα από μαργαρίτα για μισή ρουπία το καθένα. Τα μούρα δέντρων
Margosa θα μπορούσαν να θρυμματιστούν για να παράγουν μαγειρικό λάδι από αυτά.
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Όταν το νοσοκομείο τελείωσε τελικά, τέθηκε σε άμεση λειτουργία. Άνθρωποι από μίλια
μακριά ερχόντουσαν για θεραπεία, και πολλοί από αυτούς έμειναν συγκινημένοι με το να
βλέπουν τους Χριστιανούς να τους εξυπηρετούν. Όλοι στην οικογένεια του Ντοναβούρ
βοήθησαν το νοσοκομείο με κάποιον τρόπο. Μερικές νύχτες, ακόμη και τα μικρότερα
παιδιά θα παίρνανε λαμπρά χρωματισμένα φανάρια για μεταφορά. Περπατούσαν στα
μονοπάτια μεταφέροντας τα φανάρια, τραγουδώντας γλυκά χριστιανικά τραγούδια καθώς
πήγαιναν. Οιγλυκές τους φωνές ακουγόντουσαν στο νοσοκομείο και βοηθούσαν τους
ανήσυχους ασθενείς να κοιμηθούν.
Η Έιμι συνέχισε να εργάζεται ακούραστα. Θαύμαζε πόσο αυξήθηκε η διακονία από την
μικρή αρχή πολλά χρόνια πριν στο Πανναιβιλάι. Όμως θαύμαζε από την άλλη πόσο πολύ
έργο χρειαζόταν να γίνει.
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Κεφάλαιο 18 Άμμα
Η Έιμι βγήκε από το αυτοκίνητο και τράβηξε το σάρι της σφιχτά στους ώμους της. Ο άνεμος
άρχισε να μαστιγώνει, και καθώς κοίταξε τον ουρανό, συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να
βιαστούν. Ήταν σκοτεινό. Η Έιμι και πολλές γυναίκες από το Ντοναβούρ επιθεωρούσαν τις
ανακαινίσεις στο νέο ιατρείο στην Καλακάδα, ένα χωριό λίγα μίλια από το Ντοναβούρ.
Ήταν Σεπτέμβριος του 1931, και παρόλο που τα χρήματα ήταν ανεπαρκή, η Έιμι ένιωσε ένα
νέο ενδιαφέρον για να φτάσει στα γειτονικά χωριά. Αυτό την είχε φέρει στην Καλακάδα.
Δύο γυναίκες από την οικογένεια του Ντοναβούρ ήλπιζαν για πέντε χρόνια να ιδρύσουν ένα
ιατρείο στο χωριό, και τώρα τελικά βρέθηκε ένα σπίτι. Στην αρχή κανείς στο χωριό δεν
ήθελε να νοικιάσει στους Χριστιανούς, αλλά η Έιμι και οι δύο γυναίκες επιτέλους κούρασαν
με την επιμονή τους έναν ιδιοκτήτη που είχε ένα ‘στοιχειωμένο’ σπίτι που ήταν κενό για
τρία χρόνια. Ο άντρας τελικά νοίκιασε το σπίτι στην Έιμι. Ποιος άλλος θα ήθελε να νοικιάσει
το ‘στοιχειωμένο’ σπίτι του αν δεν το νοίκιαζε στους Χριστιανούς; Μία φορά την εβδομάδα,
οδηγούσαν την Έιμι στην Καλακάδα για να δει πώς προχωρούσαν οι ανακαινίσεις στο σπίτι.
Αυτή ήθελε τα πάντα στο ιατρείο να είναι σωστά για τις νοσοκόμες. Εκείνη τη νύχτα, ο
ιδιοκτήτης δεν ήταν στο σπίτι, και πέρασε αρκετή ώρα πριν μπορέσουν να τον βρουν για να
αφήσει τις γυναίκες να μπουν στο σπίτι.
Τελικά, ακριβώς την ώρα που οι τελευταίες ακτίνες του ηλιακού φωτός έδυαν, οι γυναίκες
μπήκανε στο σπίτι. Η Έιμι επιθεώρησε τις νέες ντουλάπες και τα ράφια. Φαινόταν εν τάξει.
Μετά προχώρησε έξω για να δει την πρόοδο που έγινε στο καθάρισμα της αυλής. Δεν
πρόσεξε την τρύπα. Τελείως ξαφνικά έπεσε προς τα εμπρός. Άκουσε ένα τσάκισμα καθώς
έπεφτε και ένιωσε έναν καυτερό πόνο που την τρυπούσε στο δεξί πόδι. Έμεινε ξαπλωμένη
στο έδαφος νιώθοντας μεγάλη αγωνία. Οι άλλες γυναίκες έτρεξαν να την βοηθήσουν.
Προσπάθησαν να την παρηγορήσουν και να την κρατήσουν ακίνητη ενώ κάποιος οδήγησε
πίσω στο Ντοναβούρ για να φέρει ένα φορτηγό. Το φορτηγό ήρθε σε χρόνο ρεκόρ, και
έβαλαν την Έιμι σε ένα φορείο που το βάλανε στο πίσω μέρος του. Το φορτηγό πήγε
γρήγορα πίσω στο νοσοκομείο του Ντοναβούρ, όπου η Dr. May, μια από τις γιατρίνες του
νοσοκομείου, εξέτασε τα τραύματα της Έιμι. Κούνησε το κεφάλι της καθώς το έκανε. Η Έιμι
ήταν εξήντα τριών χρονών και είχε ένα άσχημο σπάσιμο στο πόδι και ένα διάστρεμμα στον
αστράγαλο. Χρειαζόταν θεραπεία από έναν ειδικό ορθοπεδικό σε ένα άλλο νοσοκομείο. Η
Dr. May της έκανε μια ένεση μορφίνης για τον πόνο και έκατσε δίπλα της καθώς το
φορτηγό τρανταζόταν πάνω στο δρόμο που ήταν όλο στροφές προς το Neyoor, όπου
υπήρχε ένα νοσοκομείο με έναν ειδικό ορθοπεδικό.
Ο ειδικός έβαλε το πόδι της Έιμι σε γύψο και έκανε έναν επίδεσμο στον αστράγαλο με το
διάστρεμμα. Μετά από αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, επιτράπηκε στην Έιμι να επιστρέψει
στο σπίτι της στο Ντοναβούρ. Στο διάστημα λίγων εβδομάδων, το πόδι της άρχισε να
θεραπεύεται και μπορούσε να περπατήσει έξω στη βεράντα που ήταν μπροστά το δωμάτιο
της. Υποχώρησε το πρήξιμο του αστραγάλου της έτσι που μπορούσε τώρα να βάζει ξανά τα
παπούτσια της, όμως κάτι δεν πήγαινε καλά. Υπήρχε ένας πόνος στην πλάτη της που δεν
καλυτέρευε. Πράγματι ενώ το υπόλοιπο σώμα της θεραπευόταν, η πλάτη της όλο
χειροτέρευε. Η Dr. May και ο Dr. Webb-Peploe άρχισαν να ανησυχούν. Μήπως υπήρχε κάτι
κακό στην Έιμι; Μόνο ο χρόνος μπορούσε να το δείξει, πράγμα που έγινε. Η αλήθεια σιγάσιγά φανερώθηκε, και ήταν ότι η Έιμι είχε πάθει μια ανεπανόρθωτη βλάβη στην πλάτη της
όταν έπεσε, και το αποτέλεσμα ήταν να έχει μια μερική αναπηρία. Παρόλο που το
σπασμένο πόδι της είχε θεραπευτεί, για τα επόμενο είκοσι χρόνια, δε θα μπορούσε πια να
περπατά πάνω από μερικά βήματα ή να μην είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι πάνω από μια
ώρα.
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Ήταν καλό που άργησε να φανερωθεί αυτό το πράγμα, γιατί χρειάστηκε πολύς καιρός για
να συνηθίσει η Έιμι στην ιδέα ότι ήταν ανάπηρη. Η Έιμι που ήταν δραστήρια για όλα αυτά
τα χρόνια, ήταν δύσκολο να δεχτεί την καινούρια της ζωή. Ταυτόχρονα της άρεσε να μένει
στο υπνοδωμάτιο της που το ονόμασε το Δωμάτιο της Ειρήνης. Το δωμάτιο είχε μια
ολόκληρη βιβλιοθήκη με πνευματικά βιβλία που όλα αυτά τα χρόνια τα είχαν στείλει
διάφοροι φίλοι. Η Έιμι προηγουμένως δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει πολλά από αυτά,
αλλά τώρα μπορούσε να το κάνει. Της φτιάξανε και ένα τεράστιο κλουβί στη βεράντα όπου
μπορούσε να βλέπει σπίνους και καναρίνια από το κρεβάτι της. Καμιά φορά η Έιμι έπειθε
τη νοσοκόμα της να αφήνει τα πουλιά να πετάνε μέσα στο δωμάτιο της. Τα πουλιά κάνανε
μια φοβερή βρωμιά, όμως της Έιμι άρεσε να τα ταΐζει καθώς αυτά βουτούσανε να φάνε
από το χέρι της ενώ αυτή ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Τον κήπο έξω από το παράθυρο της
τον διατηρούσαν ιδιαίτερα περιποιημένο με μπουκανβίλιες και γιασεμιά να είναι τυλιγμένα
στις κολόνες της βεράντας της.
Παρόλο το ωραίο περιβάλλον και την αγάπη των ανθρώπων προς αυτήν, η Έιμι
στενοχωριόταν γιατί ήταν βάρος για τους ανθρώπους. Από την ημέρα που αυτή και τα
αδέλφια της είχαν βοηθήσει τη γριά γυναίκα με το μάτσο τα ξύλα πριν πολλά χρόνια στο
Μπέλφαστ, ζούσε για να υπηρετεί τους άλλους. Τώρα χρειαζόταν βοήθεια όλο το
εικοσιτετράωρο. Της ήταν πολύ δύσκολο να το δεχτεί. Η Έιμι δεν αγαπούσε καθόλου να την
παίρνουν φωτογραφία και έγραφε ιστορίες για τον εαυτό της σαν να ήταν οι περιπέτειες
κάποιου άλλου για να μην τραβά την προσοχή πάνω της. Τώρα όλοι ήξεραν ότι ήταν
άρρωστη και ότι χρειαζόταν βοήθεια. Η Έιμι είχε ξοδέψει τόσα χρόνια με το να εστιάζει την
προσοχή της σε άλλους, και δεν ήθελε η ίδια να είναι το κέντρο της προσοχής. Επίσης το
έβρισκε δύσκολο να μιλά στους γιατρούς της για την υγεία της. Θα προτιμούσε μάλλον να
τους μιλά για πιο σημαντικά πράγματα!
Όμως ακόμη και από το κρεβάτι της αρρώστειας της η Έιμι είχε κάτι που μπορούσε να
κάνει. Μπορούσε να εκφράζεται μέσα από το γράψιμο της. Ακόμη μπορούσε να
διακηρύσσει στον κόσμο την πρόκληση για την μεγάλη πνευματική ανάγκη της Ινδίας. Για
χρόνια οι υποστηρικτές της και οι φίλοι την παρακαλούσαν να γράψει ολόκληρη της
ιστορία του Ντοναβούρ. Τώρα το έκανε σε ένα βιβλίο που του έδωσε τον τίτλο Χρυσό
Κορδόνι (Gold Cord). Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Καθώς καθόταν στο κρεβάτι χρόνο με το
χρόνο, ύμνοι, γράμματα, ποιήματα, και δεκατρία ολόκληρα βιβλία βγήκαν από την πένα
της.
Το επόμενο της βιβλίο έλεγε την ιστορία ενός κοριτσιού που πάντα ήταν κάτι ιδιαίτερο για
αυτήν, της Αρουλάι. Το βιβλίο ονομαζόταν Οργώθηκε από κάτω(Ploughed Under), και
άρχιζε με την Αρουλάι που ήρθε στην πόρτα της Έιμι πριν τριάντα τρία χρόνια. Η Αρουλάι
ήταν σαράντα εννέα ετών όταν η Έιμι έπεσε. Όλοι υπέθεταν ότι αυτή θα ανελάμβανα τα πιο
πολλά από τα ηγετικά καθήκοντα της Έιμι στην οικογένεια. Όμως δε συνέβη με αυτόν τον
τρόπο. Σύντομα μετά το πέσιμο της Έιμι, η Αρουλάι έπαθε ευλογιά. Έγινε καλά, όμως όχι
τελείως. Μερικές φορές ήταν τόσο αδύναμη που έμενε ξαπλωμένη για μέρες στο
υπνοδωμάτιο δίπλα στην Έιμι, και αντάλλασσαν σημειώματα με θέματα προσευχής και
βιβλικά εδάφια πάνω τους. Στα επόμενα τρία χρόνια η υγεία της Αρουλάι είχε
σκαπανεβάσματα, μέχρι το Μάιο του 1939, που πέθανε και θάφτηκε στον κήπο του Θεού
δίπλα σε τόσα πολλά άλλα «παιδιά» της Έιμι. Ο γλυκός ήχος της ψαλμωδίας των παιδιών
δίπλα στον τάφο της Αρουλάι ήρθε στο δωμάτιο της Ειρήνης της Έιμι και γέμισε την Έιμι
ταυτόχρονα με θλίψη και χαρά.
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Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων της χρόνων, η Έιμι προσευχόταν για τις δυο χώρες που
είχε υιοθετήσει. Προσευχόταν για την Αγγλία. Ήρθαν τα νέα το 1939 ότι ο πρωθυπουργός
Ουίνστων Τσώρτσιλ είχε κηρύξει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και αργότερα εναντίον της
Ιαπωνίας. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για την οικογένεια γιατί υπήρχαν
μερικοί Γερμανοί ιεραπόστολοι που εργαζόντουσαν μαζί τους.
Καθώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δυνάμωνε και από το 1942 φαινόταν ότι η Ιαπωνία θα
κατελάμβανε τη Σιγκαπούρη και θα προχωρούσε στο να εισβάλει στην Ινδία. Έγιναν σχέδια
για την εκκένωση από το Ντοναβούρ για να πάνε στα βουνά αν συνέβαινε μια τέτοια
επίθεση. Ευτυχώς δε συνέβη κάτι τέτοιο. Όμως, όπως και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος έβαλε μια οικονομική στενότητα στην κοινότητα του Ντοναβούρ. Η
τιμή των βασικών αγαθών όπως το αλεύρι και το ρύζι αυξήθηκαν εννέα φορές πάνω από
την κανονική τιμή που είχαν πριν από τον πόλεμο. Επί πλέον η αλληλογραφία με την Αγγλία
έγινε αναξιόπιστη, και έτσι πολλές επιταγές που ταχυδρομήθηκαν για την Έιμι δε φθάσανε
ποτέ στον προορισμό τους. Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που δημιουργούσε ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος, η Έιμι προσευχόταν για την εκτεταμένη της οικογένεια από το
Δωμάτιο της, της Ειρήνης.
Η Έιμι επίσης προσευχόταν για την Ινδία, τη χώρα που αγάπησε και στην οποία έζησε
περισσότερο από κάθε άλλη. Από το 1947, η Ινδία βρισκόταν στο μέσο μιας μακριάς πάλης
για ανεξαρτησία υπό την καθοδήγηση ενός άνδρα που λεγόταν Μαχάτμα Γκάντι, που ήταν
μόνο δύο χρόνια νεότερος από την Έιμι. Και οι δύο τους είχαν ένα όραμα για μια
διαφορετική Ινδία, και οι δύο υποστήριζαν πολλά πράγματα που ήταν τα ίδια. Ο Γκάντι
εργάστηκε σκληρά για να καταστρέψει το σύστημα της κάστας και για τη μόρφωση των
γυναικών. Όμως εκείνος εργάστηκε για μια αλλαγή μέσα από την πολιτική, ενώ η Έιμι
εργάστηκε για μια αλλαγή που θα προερχόταν από το άνοιγμα της καρδιάς των ανθρώπων
στην αγάπη και δύναμη του Θεού.
Καθώς η Ινδία ελευθερωνόταν από τον έλεγχο της Αγγλίας, το έθνος άρχισε να διασπάται.
Οι Μουσουλμάνοι στο βορρά ήθελαν τη δική τους χώρα χωριστά από τους Ινδουιστές, και
σύντομα το Πακιστάν χώρισε από την Ινδία για να γίνει η πατρίδα των Μουσουλμάνων.
Μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή η Έιμι προσευχόταν με πιστότητα για τη χώρα.
Σε όλα τα χρόνια, το Δωμάτιο της Ειρήνης της Έιμι συνέχισε να είναι ένας τόπος όπου οι
άνθρωποι μπορούσαν να βρουν σοφία, ενθάρρυνση και αγάπη. Η Έιμι σπάνια ξεχνούσε να
γράψει μια σημείωση για την ημέρα που κάποιο από τα παιδιά είχε την «ημέρα του
ερχομού» που τη γιόρταζαν στην επέτειο της ημέρας που το παιδί είχε έρθει στο
Ντοναβούρ. Επίσης ενθάρρυνε τα μέλη του προσωπικού. Τώρα συνέχισε να συμμετέχει
στην ηγεσία της οικογένειας από το κρεβάτι της. Παρόλο που ήταν για πολλά χρόνια
ανάπηρη, η Έιμι είχε εκατοντάδες φίλους που την αγαπούσαν και νοιαζόντουσαν για αυτή.
Τα λόγια που της έδωσε ο Θεός σε μια σπηλιά στην Αρίμα της Ιαπωνίας, πριν πάνω από
πενήντα χρόνια ήταν αληθινά. Είχε υποσχεθεί στην Έιμι ότι παρόλο που δε θα
παντρευόταν, δε θα έμενε μόνη, και ποτέ δεν έμεινε μόνη. Έγινε μητέρα για εκατοντάδες
κορίτσια και αγόρια και φίλη σε πολλούς άλλους.
Σιγά-σιγά, οι δυνάμεις της Έιμι άρχισαν να σβήνουν, και η νοσοκόμα της πρόσεξε ότι
κοιμόταν όλο και περισσότερο. Τότε, το πρωινό της 18ης Ιανουαρίου, 1951, δεν μπόρεσε να
ξυπνήσει καθόλου. Λίγες εβδομάδες μετά το ογδοηκοστά τρίτα γενέθλια της, πέρασε στην
άλλη πλευρά, όπως τόσο συχνά είχε περιγράψει το θάνατο. Οι ηγέτες και τα παιδιά της
οικογένειας του Ντοναβούρ, πήγαν 'ακροποδητί’ στο δωμάτιο της για μια τελευταία ματιά
στην αγαπημένη τους Άμμα.
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Η οικογένεια ήξερε τι έπρεπε να κάνει μετά. Η Έιμι τους είχε κάνει να υποσχεθούν πριν
εβδομάδες, ότι θα την έθαβαν στον κήπο της του Θεού, όπως είχαν θάψει και αυτούς πριν
από αυτήν. Δε θα έκαναν κάποια μεγάλη τελετή, χωρίς φέρετρο και χωρίς ταφόπετρα που
να δείχνει τον τάφο της. Όπως επιθύμησε, το σώμα της ντυμένο με το σάρι τοποθετήθηκε
σε μια ίσια σανίδα. Τα παιδιά μάζεψαν εκατοντάδες ευωδιαστά λουλούδια και τα έβαλαν
πάνω της μέχρις ότου όλο της το σώμα ήταν ένας σωρός από μπουμπούκια. Το μεσημέρι
το σώμα της μεταφέρθηκε στην εκκλησία του χωριού. Εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν ουρές
για να αποτίσουν τον σεβασμό τους προς αυτήν. Και ο παλιός της φίλος, ο Επίσκοπος
Selwyn από το Tinnevelly, έτρεξε στο Ντοναβούρ για να οδηγήσει τη δημόσια λατρεία.
Και τότε, ενώ οι καμπανούλες του πύργου της προσευχής παίζανε έναν από τους
αγαπημένους ύμνους της Έιμι, η Έιμι μεταφέρθηκε ευγενικά στο Δωμάτιο της Ειρήνης για
ένα ιδιωτικό αποχαιρετισμό από την οικογένεια. Τελικά η σανίδα με το σώμα της σηκώθηκε
στον αέρα πάνω στους ώμους των «γιών» της. Μια χορωδία από παιδικές φωνές έψαλαν
τους ύμνους που η Έιμι είχε γράψει για αυτά καθώς το σώμα της μεταφέρθηκε στον κήπο
του Θεού.
Η Έιμι Γουίλσον Καρμάικελ αποτέθηκε στην αιώνια ανάπαυση κάτω από ένα δέντρο
Ταμαρίνδου στο Ντοναβούρ της Ινδίας. Η οικογένεια της υποσχέθηκε ότι δε θα βάλει
σημάδι για τον τάφο της με κάποια πέτρα, αλλά ελπίζανε ότι θα τους συγχωρήσει ότι
έβαλαν ένα πέτρινο λουτήρα πουλιών πάνω στον τάφο της. Είχε μόνο μια λέξη: Άμμα.

