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Σημείωση του Μεταφραστή
Η Έιμι Καρμάικελ είναι πασίγνωστη από τα βιβλία της και το έργο της στην Ινδία όπου μάλιστα το ίδρυμα του Dohnavur που το ανέλαβε σχεδόν εγκαταλειμμένο το ανέδειξε σε ένα
ζωντανό ίδρυμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Έχω μεταφράσει το έργο της «Όπως είναι τα
πράγματα» που εκδόθηκε το 1905. Το παρόν έργο είναι συλλογή από το ημερολόγιο της και
από τα γράμματα της που έκανε με τη βοήθεια της οικογένειας Ουίλσον. Τα σχέδια είναι τα
περισσότερα δικά της αλλά πρέπει να υπάρχουν μερικά στα οποία υπήρξε κάποια επεξεργασία. Το έργο εκδόθηκε το 1895 και είχε μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Αυτό υπήρξε αφορμή
να της ζητήσουν να γράψει και το έργο «Όπως είναι τα πράγματα». Και στα δύο βιβλία προσπαθεί με ειλικρίνεια να περιγράψει το έργο. Σ’ αυτό είναι πρωτάρα στο ιεραποστολικό έργο στο εξωτερικό, όμως όπως γράφει η βιογραφία της είχε εργαστεί πολύ και στην Ιρλανδία
και σε βιομηχανικές περιοχές στην Βρετανία ανάμεσα σε μη προνομιούχους και είχε συμμετάσχει στην επιτροπή της οργάνωσης για τα συνέδρια Κέσγουικ ως γραμματέας. Στο παρόν
έργο περιγράφει την προσπάθεια της να μάθει γιαπωνέζικα αλλά και τη θέρμη της για τον
ευαγγελισμό που σε μερικές φορές προκαλεί (ή προσπαθεί να το κάνει) αισθήματα ενοχής
στους αναγνώστες για τη συμμετοχή τους στο Ιεραποστολικό έργο. Υπάρχουν αρκετές εκκλήσεις για νέους ιεραποστόλους. Σε αντίθεση με την Ινδία οι Γιαπωνέζοι παρουσιάζονται
ως πολύ περισσότερο μετριοπαθείς και τους περιγράφει ως πολύ έξυπνους. Έχει ένα θαυμασμό για την ευφυία τους και την ευγένεια τους. Πράγμα που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Όπως άκουσα από ιεραποστόλους που εργάζονται στις χώρες της Άπω Ανατολής, οι Γιαπωνέζοι συνήθως ανταποκρίνονται με χαμόγελο και ευγένεια σε προσπάθειες Χριστιανών
να τους προσεγγίσουν με το Χριστό, άσχετα βέβαια με το αν τελικά δεχτούν το μήνυμα, από
την άλλη και τότε και σήμερα στις Ινδίες έχουμε πολλές εκρήξεις φανατισμού και διωγμών.
Ελπίζω να μπορέσετε να το διαβάσετε. Υπάρχουν και πολλά ποιήματα που δυστυχώς δεν τα
αποδίδω τόσο ποιητικά όσο θα έπρεπε. Παραθέτω σε πολλά από αυτά παράλληλα το Αγγλικό Κείμενο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει υποδείξεις για αλλαγές. Στο προτελευταίο κεφάλαιο παραθέτει και ένα ιεραποστολικό ύμνο με τη μουσική του. Και εδώ χρειάζεται κάποιος που έχει τάλαντο στη μετάφραση ύμνων να επέμβει.
Έχω βάλει σημειώσεις σε αρκετά σημεία για διαφωτισμό ποιος είναι αυτός του οποίου παρατίθενται αποσπάσματα. Αυτό το έκανα και στο βιβλίο για την Ινδία. Πρόσθεσα και μερικού χάρτες που βρήκα για να ξέρουμε που βρίσκονται διάφορα σημεία που αναφέρονται.
Παύλος Μίχας—Κούκος Κατερίνης, 16 Απριλίου 2021
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Σημείωση της συγγραφέως
Αγαπητοί Βοηθοί που συνεργάζεστε στην Προσευχή
Μερικοί από εσάς ζητήσατε αυτό το βιβλίο. Μερικοί προσευχηθήκατε να έρθει στην ύπαρξη. Παρακαλώ προσεύχεστε τώρα ακόμη περισσότερο!
Με εξαίρεση τις σημειώσεις «ζωή της προσευχής», αυτές οι μικρές επιστολές γράφτηκαν
για την «πατρίδα»· και θυμόμαστε το εξής, η καλοσύνη σας θα δικαιολογήσει τα λάθη, και
το ανεπίσημο ύφος. Και η ίδια παράκληση μπορεί να εφαρμοστεί για τα πολλά σκίτσα που
είναι σκορπισμένα σε όλο το βιβλίο, τα οποία με λίγες εξαιρέσεις, μερικά που σχεδιάστηκαν
από αναμνηστικά από φίλους, ήταν μόνο για «τους δικούς μας στην πατρίδα.»
Άλλοι θα μπορούσαν να σας πούνε πολύ περισσότερα, και με πολύ καλύτερο τρόπο, για το
πώς παρουσιάζεται το Χέρι Του στα δικά τους μέρη του μεγάλου Ιεραποστολικού Καταπιστεύματος. Μήπως άραγε θα πιστέψουν ότι αυτή η σκέψη είναι πιεστική και ότι όσο πιο
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πολύ τη συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο πολύ θα είμαστε ευγνώμονες για τις προσευχές
τους.
Παρακαλώ προσεύχεστε! Παρακαλώ ζητείστε από τον Κύριο να σκύψει για να δει ένα
πράγμα τόσο μικρό και απλό, να υψωθεί στην αγάπη με την οποία Αγαπάει.
Για συμπάθεια και βοήθεια από πολλούς που είναι Κρυμμένοι, πολλές φορές – για μαθήματα που αντλήθηκαν από και με τον Αρχηγό μας, Αιδεσιμότατο Barclay Buxton, και την ομάδα
του στην μακρινή Ιαπωνία για την οποία «πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν»1, που μας συνδέει στενά, Γιαπωνέζους και Άγγλους αδελφούς και αδελφές.
Δική σας στην Υπηρεσία
ΕΙΜΙ ΓΟΥΙΛΣΟΝ ΚΑΡΜΑΪΚΕΛ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ TOY CHARLES A. FOX1
Έχω παρακληθεί ένθερμα από πολλούς να γράψω μερικά εισαγωγικά λόγια για το μεγάλο
θέμα των Ιεραποστολών. Πρώτα όμως θα πω μερικά για το ίδιο το βιβλίο.
Είναι πάντα ενδιαφέρον να λαμβάνετε τις πρώτες εντυπώσεις ενός νεαρού και ένθερμου
μυαλού για να ανοίξει το παρθένο έδαφος, ή αν αποτύχει, για να πάρει τις πρώτες εντυπώσεις παλιών χωρών σε μια παρθένα ψυχή. Αλλά πόσο πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και
σημαντικό ήταν να πάρει τις πρώτες εντυπώσεις μιας τέτοιας ψυχής όχι μόνο για την
προώθηση σε νέους κόσμους, αλλά και για να αγγίξει για πρώτη φορά τα κλειδιά των υπερφυσικών δυνάμεων σε μια παράξενη γη. Μόλις μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται στον
αναγνώστη στην ζωντανή καταγραφή των εμπειριών μιας νεαρής ιεραποστολής στο εξωτερικό.
Η φίλη μου Amy Wilson-Carmichael βγήκε στην Ιαπωνία κάτω υπό την αιγίδα των Συνεδρίων Keswick για συμμετοχή στο ιεραποστολική ομάδα για την οποία είναι επιβλέπων αυτός
ο αγαπημένος υπηρέτης του Θεού, ο κ. Barclay Buxlon, που πρόσφατα ιδρύθηκε εκεί σε
σύνδεση με την C.M.S. (Church Missionary Society)
Αυτές οι απλές και αμετάβλητες εκφράσεις της καθημερινής ζωής στο ιεραποστολικό πεδίο,
μου φαίνεται ότι είναι γεμάτες αυθόρμητη φωτιά και άρωμα που είναι αρκετά ιδιαίτερα. Οι
έντονες πινελιές της εξωτερικής φύσης είναι διάσπαρτες παντού, βοηθούν ώστε να τονίσουν και να κάνουν ορατό το νέο περιβάλλον και τη επίδραση του εντόπιου περιβάλλοντος
στο τοπίο των ψυχών· πράγματι αυτές οι σελίδες παντού χαρακτηρίζονται από μια ιερή ζωντάνια και μια λάμψη ευτυχίας και λάμψη χρώματος. Υπάρχει, όπως εμείς όλοι γνωρίζουμε,
μια ταπεινότητα, ειλικρινής λόγος, καθώς και ένα μέτρο επιφυλακής, για να φανεί μόνο η
δόξα του Θεού που είναι προφανώς το κίνητρο που την απορροφά και η απουσία του εαυτού είναι αισθητή. Τίποτε, παρά μόνο η φρέσκια και ένθερμη φωνή της Πίστης της ασταμάτητης αφοσίωσης υψωμένης κάτω από τις γερασμένες επάλξεις της ειδωλολατρίας μπορεί
να ελπίζει να τα κάνει κάποιο σημάδι στους τοίχους της, ή να σταματήσει το νεκρό αυτί
αμέτρητων γενεών της απιστίας.
Η Εκκλησία του Χριστού σε αυτές τις τελευταίες μέρες, όπως όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις
γύρω μας, πρέπει περιοδικά να κλείνει τις πόρτες της ότι αυτή για να μπορέσει να καταγράψει τους ανεξάντλητους θεϊκούς της πόρους και τις απεριόριστες ευκαιρίες. Στη συνέχεια, με αυτά τα εφόδια σε πλήρη θέα, πρέπει να προχωρήσει εκ νέου στο να ακούσει ξανά
τις μεγάλες αρχικές αρχές από που μόνη της μπορεί να ελπίζει να προωθήσει τα υπέροχα
συμφέροντα που της ανατέθηκαν στην ευθύνη της. Αυτές οι υπέροχες αρχές, πράγματι τα
άρθρα της ιεραποστολικής της σύστασης, είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητα σήμερα
ως αδιάλειπτη προστασία και έμπνευση όλων των δεσμεύσεών της.
Ποτέ πριν η Εκκλησία δεν είχε τόσο πειστικά αντιληφθεί ότι μόνο αυτές οι ψυχές που είχαν
πλήρως λυτρωθεί και αφιερωθεί, μπορούν να κάνουν μια αποτελεσματική αφιερωμένη
υπηρεσία, και όμως αυτή η μία ψυχή μπορεί να βάλει φωτιά σε μια ολόκληρη νεκρή κοινότητα, και έτσι ασυνείδητα να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων.
Ποτέ πριν η εκκλησία δεν είχε νιώσει με τόσο οξύ τρόπο ότι τα πάντα εξαρτώνται από τα
τρία πιο ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι πνευματικοί εργάτες, είτε στην πα-
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Αιδέσιμος Charles Armstrong Fox 1836 – 1902 Είχε σημαντικό μέρος στο κίνημα Keswick και έγραψε
ύμνους
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τρίδα είτε στο εξωτερικό, και είναι όπως πάντα – αγία αφιέρωση μέχρι θανάτου, άγιο θάρρος, και αγία σκληρή εργασία στο έργο.
Στην αθάνατη μας υπηρεσία που δίνει ζωή « Αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά
δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος.»2
Άγιο θάρρος έρχεται μετά, που είναι το απαραίτητο συνοδευτικό κάθε σοβαρής πίστης που
έχει ρίζα στο Θεό όταν ενεργοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Ο Ησαΐας παραπονιέται ότι
«Κανένας δεν επικαλείται τ’ όνομά σου ούτε και σκέφτεται να σ’ εμπιστευτεί.»3 και ο Δαβίδ
προειδοποίησε παλιότερα τον Ισραήλ «Και τον αμφισβητήσαν· είπαν· ‘Μπορεί ο Θεός;’»4
έτσι λοιπόν με τον Λούθηρος να σταυρώσουμε το πώς; Και να στεφανώσουμε το Εσύ «Κύριε αν θέλεις μπορείς»5.
Η Άγια σκληρή εργασία κατέχει την τρίτη θέση. Χωρίς αυτήν το άγιο θάρρος όσο αφοσιωμένο και να είναι, αναπόφευκτα πρέπει να αποτύχει Διότι μαζί με τη μεγαλοπρέπεια μιας
πίστης που δεν αμφιβάλλει, όπως υπονοείται στην εντολή, «Πηγαίνετε στα βαθιά», πρέπει
να συσχετιστεί με την ταπεινή ποιότητα της ιερής δουλειάς - αυτή η απαραίτητη συνήθεια
της επίμονης προσπάθειας και η αφοσίωση στην πρακτική λεπτομέρεια. «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα.»6
«Ανήκουστο τα μεσάνυχτα ξεκινά τα πάντα
πάνω σε μια αρχαία υπόσχεση του Λόγου,
απορρίπτοντας την τυφλή αίσθηση.»
Ευχαριστούμε το Θεό, σήμερα υψώνεται ένα παλιρροϊκό κύμα της χάρης της Πεντηκοστής
που μπαίνει με ορμή στη χώρα, και πλημμυρίζει με νέα ζωή τα παλιά και γνωστά κανάλια
και παραπόταμους των οργανισμών μας, ώστε να κάνει τη διστακτική Εκκλησία να προχωρήσει θεληματικά με την γυμνή πρωτόγονη απλή πίστη να εμπιστεύεται κατά έναν απεριόριστο τρόπο στον Κύριο της. Ορισμένες και προσωπικές πράξεις της πίστης πρέπει να συνοδεύουν και να επιβεβαιώνουν τα μεγάλα γεγονότα της πίστης. Τέτοιες αποφασιστικές και
προσωπικές πράξεις πίστης θα φέρουν ένα νέο και λαμπρό φως πάνω στις μεγάλες παλιές
αλήθειες του Ευαγγελίου, οι οποίες, ωστόσο, όσο και αν φαίνονται σεβαστές λόγω ηλικίας
σε μερικούς, θα ξεσπάσουν εκ νέου σε μια γρήγορη και ζωντανή
απάντηση στο πρώτο πραγματικό άγγιγμα της απελπισμένης παιδικής πίστης που περιμένει. Τα καυτά παραδείγματα αυτού στο Ιεραποστολικό πεδίο, δεν ήταν ποτέ περισσότερο
εμφανή από τα σημερινά, «Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς;»7
Κλείνοντας θέλω να σας δώσω πέντε ή έξη ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους η σημερινή
Εκκλησία προφανώς έχει ξεχωριστεί για μια επιθετική ιεραποστολική προσπάθεια—
1. Έχει παραχωρηθεί σήμερα στην Εκκλησία αυτών των τελευταίων χρόνων μια εξαιρετικά ξεκάθαρη και απλή παρουσίαση της αλήθειας του Ευαγγελίου ως προς την
άμεση και προσωπική σωτηρία.
2. Η διαδεδομένη και βαθύτερη αίσθηση της εντολής του Αναστημένου Χριστού πάνω
στην Εκκλησία Του, που μας έχει επιβάλει την αναγκαιότητα μιας πληρέστερης απόκτησης και αξιοποίησης της ευλογημένης ειρήνης και της δύναμης της μόνιμης
παρουσίας Του, «εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου.»8
3. Η Εκκλησία πρόσφατα έγινε έντονα ενήμερη στο γεγονός ότι η καλύτερη μέθοδος
για να κηρύξει τους ισχυρισμούς της στους ειδωλολάτρες είναι να κάνει οικείο
πρώτα στη συνείδηση των μελών της το μέγεθος των υπερφυσικών τους πόρων
2
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στον Ιησού Χριστό, και τις επακόλουθες αξιώσεις Του για την ευγνωμοσύνη τους.
Εν ολίγοις, ότι πρέπει να πάρουμε πριν δώσουμε. και να τον εμπιστευθούμε με τα
πάντα προτού μπορούμε να Τον εμπιστευτούμε για τα πάντα.
4. Η Εκκλησία αρχίζει να καταλαβαίνει την πολύ μεγάλη σύνδεση μεταξύ της δικής της
ατομικής αφιέρωσης και του ευαγγελισμού του κόσμου.
5. Έχει λάβει χώρα μια θαυμαστή αναζωπύρωση μέσα στην Εκκλησία για τη μεγαλοσύνη του Προσώπου και του Αξιώματος του Αγίου Πνεύματος: και κατά συνέπεια
με την απόλυτη ανάγκη για να βαπτιστεί με την πληρότητα του Πνεύματος για μια
επιτυχή υπηρεσία ζωής.
6. Τα αυξανόμενα σημεία της γρήγορης επιστροφής του Κυρίου έχουν τόσο πολύ διεγείρει την αγάπη της Νύφης με θεία προσμονή, και έτσι την έκαναν όλο και πιο
πρόθυμη να ετοιμάσει τον εαυτό της.
Γνωρίζουμε ότι κατά την πρώτη έλευση του Χριστού, ακούστηκε η κραυγή, «αυτός είναι ο
κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του»9 Αλλά
τώρα μια πολύ διαφορετική κραυγή ακούγεται από όλες τις πλευρές, «Αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε ας τον στεφανώσουμε, και η κληρονομιά θα είναι δική Του»
ετοιμαζόμαστε λοιπόν βιαστικά για να τον στεφανώσουμε με ένα ανεκτίμητο διάδημα πολύτιμων ψυχών, για το οποίο αγωνιστήκαμε και κερδίσαμε προσωπικά, ναι το Πνεύμα κέρδισε, κάτω από το Ιερό φως του Σταυρού του Γολγοθά. "Ακούστε! Έρχομαι σύντομα»10, λέει
ο Ιησούς! –«Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου!»
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Κεφάλαιο 1 Από το μόλο Albert Docks μέχρι τη Σαγκάη
«Το τρυφερό φως της πατρίδας έμεινε πίσω, η σκοτεινή παγανιστική θλίψη είναι μπροστά
Οι δούλοι του Κυρίου πηγαίνουν μπροστά σε πολλές ξένες ακτές.
Αλλά το αληθινό φως που δεν μπορεί να ξεθωριάσει, τους λούζει από ψηλά
Ένα φως θείο που δεν θα αποτύχει, το χαμόγελο Αυτού που Αγαπούν.»
Sarah G. Stock1.
Ατμόπλοιο Βαλέττα, 3 Μαρτίου 1893 Δίπλα στον Καπετάνιο. – «Ο Σωτήρας μας έχει δύο
τρυπημένα από τα καρφιά χέρια. Βάζει έναν πάνω μας, και μας αποστέλλει» Εσείς θυμάστε
αυτή τη σκέψη, που μας δόθηκε στο αποχαιρετιστήριο μας χθες; . . , «Και η ελπίδα μας για
εσάς είναι σταθερή, γνωρίζοντας ότι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς
παρακλήσεως2· (καθώς συμμετέχετε στα παθήματα, θα συμμετέχετε και εσείς στην Παρηγοριά !)»
Εκτός Γιβραλτάρ. - Όταν ο Πιλότος μετέφερε τα γράμματά μας στην ξηρά, και το τελευταίο
ορατό νήμα έσπασε, αισθανθήκαμε ακόμη περισσότερο ότι πραγματικά «φύγαμε» αλλ’ ο
Παράκλητος πλησίασε. Την επόμενη μέρα ήμασταν όλοι λίγο θλιμμένοι, βγαίναμε στις ξαπλώστρες μας, παρατηρώντας ήπια τον ακόμα πιο άθλιο κόσμο , ο οποίος, με χλωμά γκριπράσινα πρόσωπα, κρεμασμένα στην πλευρά του πλοίου, ατένιζαν απογοητευμένοι προς
τα κάτω. Σε μια σύντομη στιγμή συγκέντρωσης η Μαργαρίτα και εγώ περπατούσαμε άνισα
πάνω-κάτω και τραγουδήσαμε—
«Ειρήνη, τέλεια ειρήνη, με τους αγαπημένους σου πολύ μακριά·
Στη φύλαξη του Ιησού είναι ασφαλείς και αυτοί.»
Αλλά όλα όσα αυτά σημαίνουν, χάνονται για εσάς εκτός κι αν έχετε κυλήσει μέσω του κόλπου, βιώνοντας τη συνάντηση των νερών της νοσταλγίας, και της ναυτίας, αν και αυτό αποδεικνύει ότι αν και είσαι πολύ – πολύ άνθρωπος διατηρείσαι υπέροχα.
Το απόγευμα της Κυριακής μας βρήκε να αγωνιζόμαστε για ένα σπασμωδικό είδος λατρείας
στο δεύτερο σαλόνι, που ζωντάνευε από διάφορες ξαφνικές αναχωρήσεις. Όταν έκλεισε η
λατρεία καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είχαμε μεγαλώσει τόσο «όμορφα λιγότεροι», και
το μπαχαρικό του ανεπίσημου τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας την ζωντάνεψε , και
ένας κύριος από την πρώτη θέση σηκώθηκε για να ζητήσει από τα "μέλη της ιεραποστολής
που ήταν παρόντα να σηκωθούν και να μιλήσουν στους «επιζώντες». Νιώθοντας ότι απευθυνόταν σε εμάς, ανταποκριθήκαμε και είμαστε χαρούμενες που μας δινόταν η ευκαιρία να
δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Κύριο μας. Μας αποκάλεσαν μέλη της ιεραποστολής
γιατί μας είχαν ακούσει να ψάλλουμε ύμνους στα καταστρώματα.
Και μετά ήρθε το Σεληνόφως. Φανταστείτε στο απέραντο σκοτάδι τα νερά του Κόλπου, να
ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε αργό, γεμάτο, φούσκωμα ενώ το καθαρό φως έπεσε σε
ένα ανυψωμένο, λαμπερό μονοπάτι, μέχρι που άγγιξε τα ήσυχα αστέρια, καθώς ανέβηκαν
ένα προς ένα πάνω από τη μακρινή ορίζοντα.
Στην Μεσόγειο. Μια θύελλα, ή αρκετά μεγάλη για να είναι ένδοξη! Τα δυνατά και μεγαλοπρεπή κύματα ερχόντουσαν και μας μαστίγωναν, σαν να ήθελαν να μας πάρουν και να μας
πάνε στο πουθενά· εμείς όμως προχωρούσαμε και τα ξεπερνούσαμε με θρίαμβο. Τότε ορμούνε πάνω μας με ένα απαίσιο γέλιο, σπάζουν την λευκή τους υπερηφάνεια που μετατρέπεται σε σκόνη διαμαντιών. Μετά ανασκουμπώνονται σε μια βροντερή λύσσα, ορμούν και
σηκώνουν τα γερτά τους κεφάλια πάνω από τις πλώρες που βυθιζόντουσαν, και εμείς με
ατρόμητη χαρά πηδάμε για να τα συναντήσουμε, μας πετάνε τον αφρό τους πάνω μας,
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πετιούνται και πέφτουνε τρελά, ενώ ο ψαλμός της θύελλας δυναμώνει τη μουσική του μέσα από τον ταραγμένο βρυχηθμό.Ύψωσαν, Κύριε, οι ποταμοί,
οι ποταμοί ύψωσαν τη φωνή τους,
οι ποταμοί τον παφλασμό τους ύψωσαν.
4
Πιότερο απ’ τους θορύβους των πολλών νερών,
πιο ψηλά από της θάλασσας τα κύματα
τα ύψη εσύ υπερέχεις, Κύριε.3
Και τότε ο ήλιος λάμπει, και πιάνοντας με κλίση τον αφρό που σκορπίζεται, ζωγραφίζει ένα
ουράνιο τόξο. Για μια στιγμή το όμορφο λάμπει εκεί, στη συνέχεια πέφτει στην άγρια πράσινη γούρνα· να σηκωθεί ξανά και να αναβοσβήνει μπροστά σε μια λεπτή λάμψη χρώματος, να πέσει ξανά, να ανέβει ξανά και ούτω καθεξής μέσω των ατελείωτων ωρών της καταιγίδας και του ήλιου.
Η ζωή στο πλοίο είναι πλούσια σε ευκαιρίες για ήσυχη εξυπηρέτηση ανάμεσα στους επιβάτες και ναυτικούς. Αλλά για να τα δούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, πρέπει να
ζήσουμε κοντά στον Δάσκαλό μας και στην πλήρη ροή της Δύναμης του Πνεύματος. Αυτό το
απόγευμα, (γιατί η ξαφνική καταιγίδα τελείωσε και η θάλασσα χαμογελά ξανά,) μερικοί
από τους ναυτικούς μας ζήτησαν να τους τραγουδήσουμε. Όμως τους αρέσει να ακούνε,
δεν ενδιαφέρονται να αποφασίσουν και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα,
εκτός από το ευγενικό ενδιαφέρον και την προσοχή. Αύριο φτάνουμε στο Μπρίντιζι, και θα
πάρουμε τις επιστολές μας. Ω, πόσο μεγάλη είναι η λαχταρά τους! Φαινόταν σαν να έχει
περάσει ένας μήνας και όχι μόνο μια εβδομάδα από το αντίο. . . . Και ακόμη προς δόξα του
ονόματός Του - ήταν απείρως πιο κοντά από ότι μπορούν να πουν τα λόγια· είναι σαν να
μην τον γνώριζε κάποιος ποτέ προηγουμένως. Και εγώ στηρίζομαι στη βεβαιότητα ότι είναι
εξίσου αγαπητός και κοντά σας. . . .
Χθες το βράδυ ήμουν δίπλα στα κάγκελα του πλοίου, κοιτάζοντας μέσα από το λυκόφως,
στη μακρά χαμηλή ακτή της σκοτεινότερης Αφρικής. Πολύ πάνω, τα αστέρια ήταν λαμπερά,
τα αστέρια που αγαπάμε στην πατρίδα· στο ξύπνημά μας τα νερά λάμπουν με φωσφορίζουσα ακτινοβολία. Όμως απέναντι στη σκοτεινή απόσταση εκεί λαμπύριζε, μόνο ένα μικρό
φως, του οποίου η παρουσία χρησιμεύει μόνο για να εντείνει το βαθύ λυπημένο σκοτάδι
πέρα από αυτό.
Εκεί, καθώς στεκόμουν και παρακολουθούσα τις σκιές να βαθαίνουν σ 'αυτό το μοναχικό
φως, φάνηκε να λάμπει μια σιωπηλή έκκληση για τη γη της που βρισκόταν ακόμα στο σκοτάδι του θανάτου – οι λυχνίες τόσο λίγες και πολύ μακριά η μία από την άλλη, που σήμερα
εκατομμύρια και εκατομμύρια για τους οποίους ο Ιησούς πέθανε για να τους κερδίσει αφήνονται να ζήσουν και να πεθάνουν. Ω, μακάρι η Νύφη του να ξυπνήσει με την επιθυμία της
καρδιάς του Γαμπρού της, αν η κραυγή ακουστεί, «Πηγαίνετε να τον συναντήσετε!»4 Σίγουρα αν συνεχίσουμε να αφήνουμε την «άφωνη σιωπή της απόγνωσης» αναπάντητη, τους
ειδωλολάτρες, στους οποίους θα μπορούσαμε να είχαμε μιλήσει δεν το κάναμε, , θα έχουμε να «να μη νιώσουμε ντροπή αντικρύζοντάς τον»5
Στο Κανάλι του Σουέζ. - Περνάμε γραφικά καραβάνια, με καμήλες δεμένες η μία με την άλλη, τραβώντας υπομονετικά σε μια σειρά μέσα στην άμμο που δεν έχει μονοπάτια, ακολουθούμενες από Άραβες με μπλε κελεμπίες, και λευκά τουρμπάνια. Εδώ και εκεί, υπάρχουν μικρές καφέ κατασκηνώσεις, σκορπισμένες στις ερημιές, από όπου αναδύονται αγόρια και μωρά, καθώς εμείς εμφανιζόμαστε, και μας χαιρετούν, και μας ακολουθούν με
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κραυγές «Μπαξίς, μπαξίς!» Σταματάμε λίγο στην Ισμαηλία, μια όαση με φοίνικες, δροσερή
και πράσινη, στην άκρη της ερήμου. Κάπου εδώ οι υιοί Ισραήλ μπορεί να έχουν περάσει. Οι
σκηνές και στις δύο πλευρές μας θυμίζουν την Έξοδο, και σκεφτόμαστε το τραγούδι που
τραγουδήθηκε σε αυτές τις άμμους εδώ και πολύ καιρό, -« Κύριε, απ’ τους θεούς συγκρίνεται μ’ εσένα; Ποιος είναι σαν εσένα στην αγιοσύνη ένδοξος, στα έργα φοβερός και τεχνουργός θαυμάτων;» 6
Είναι απόγευμα τώρα και ο προβολέας ανάβει. Το νερό, όπου το χτυπά το φως, λάμπει
σαν κορδέλα από γυαλισμένο χάλυβα· περνάει πάνω στο αμμουδιές, που ακτινοβολούν
σαν παγωμένο χιόνι· αγγίζει ένα μικρότερο πλοίο μισό μίλι μπροστά, και λάμπει σαν ένα
φασματικό πράγμα. Εκτός από τις περιοχές από τις οποίες περνάει η λαμπρότητα του,
το σκοτάδι, η νύχτα μας κλείνει: η αντίθεση είναι παράξενα όμορφη.
Στην Ερυθρά θάλασσα. Και τώρα που έχουμε φθάσει στα «πιο καθαρά κλίματα, όπου τα
άστρα είναι πιο εύγλωττα» και κάθε μίλι είναι γεμάτο με αναμνήσεις. Στα δυτικά βρίσκεται
η Αίγυπτος, με το Νείλο της και τις Πυραμίδες και ερείπια μεγάλων δυναστειών. Στα ανατολικά πιο θαυμαστή ακόμη,
«Όπου ειπώθηκαν λόγια και πράξεις έγιναν
που άλλαξαν το ρεύμα στην ιστορία της γης.»
Καθώς περνάμε την ιεροπρεπή οροσειρά του Σινά, με τις γυμνές κορυφές και την μεγάλη
έρημο σκεφτόμαστε την εποχή που ο λαός στεκόταν μακριά, και ο Μωυσής πλησίασε και
μπήκε στο σκοτεινό νέφος όπου ήταν ο Θεός.
Εις τον Ινδικό Ωκεανό. Για πρώτη φορά είδαμε κατά πρόσωπο τη μεγάλη ανάγκη. Ήταν στο
Άντεν όπου αγκυροβολήσαμε για μερικές ώρες, και όπου ανέβηκαν στο πλοίο πλήθος από
πωλητές αναμνηστικών και αγόρια βουτηχτές, ντυμένα με καφέ σοκολατί και τίποτε άλλο.
Μέσα στο ανακάτεμα του χρώματος και του ήχου, ένας φαινόταν να βλέπει και να ακούει
βαθύτερα—χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό στον κόσμο—ναι, ακριβώς αυτό. Όμως
είμασταν ένα πλοίο γεμάτο με ανθρώπους που λένε ότι είναι Χριστιανοί, που όμως δεν ενδιαφερόντουσαν το ελάχιστο για αυτό; Σκέφτηκα για τον ευγενή Ίωνα Κηθ Φάκονερ7, και τη
σύντομη λαμπρή του ζωή επάνω σ’ αυτές τις ηλιοκαμένες
ρωγμές. Φτωχό Άντεν τον έχασες.
Και τώρα στο δρόμο μας έχουμε το ακρωτήριο Γκουαρνταφούι, το τελευταίο που θα δούμε στην Αφρική. Είναι
ένα υπέροχο αντίο, γιατί ο ήλιος δύει και οι λόφοι ξεθωριάζουν αργά σε μια λάμψη χρυσού φωτός της Δύσης,
αλλά η ανατολή του ηλίου έρχεται. Ω, όλη αυτή η μικρή
ζωή μπορεί να «απολυθεί με τη κόκκινη λάμψη του πρωινού
που
έρχεται
βιαστικά.!»
Ίσως θα θέλατε να ακούσετε για τον Mohan, τον πρώτο καφέ αδερφό μας στον Ιησού.
Ένα πρωί, λίγο μετά που σαλπάραμε, καθόμουν μόνη, σκεφτόμουν «αυτήν την ώρα την περασμένη εβδομάδα·» όταν ένας γέρος Ινδός, με ένα μεγάλο λευκό τουρμπάνι, κάθισε κοντά μου. Τον ακολουθούσε ένας ντόπιος με απλούστερη φορεσιά, με απαλά, σκοτεινά,
«σκυλήσια» μάτια, γεμάτα σιωπηλή ομιλία και δίπλα του ένας αστείος μικρός Κινέζος, με
μια πλεξίδα με μήκος ένα και μισό μέτρο. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε. Ο Κούι Χονγκ ήταν
Χριστιανός από τη Σαντού της Νοτιοανατολικής Κίνας· και είπε με μια παράξενη προφορά
«Ω, ναι, αγαπώ τον Ιησού πολύ.» Ο Σαχίμπ είπε ότι ήταν και αυτός, αλλά «όχι αυτός ο άλλος, ήταν ένα ζώο, δεν είχε ιδιαίτερη ψυχή, και δεν είχε θρησκεία που αξίζει να την αναφέ-
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ρουμε.» «Τότε, φυσικά, του είπατε για τον Ιησού;» ήταν ερώτηση που έκοψε τον άνεμο
από τα πανιά του πολύ φουσκωμένου Σαχίμπ, ο οποίος υποχώρησε σε μια έκπληκτη σιωπή.
Γυρίζοντας στο «ζώο,» έδειξα προς τα πάνω και τον άγγιξα, λέγοντας, «Ο Ιησούς σε αγαπά.» Εγώ εύχομαι όλοι να μπορούσατε να είχατε δει τη γλυκιά, χαρούμενη εμφάνιση στα
καστανά μάτια του, όπως, αγγίζοντας τον εαυτό του, έδειξε επίσης με σεβασμό προς τα πάνω, και είπε, «και μένα αγαπά ο Ιησούς.»
Πολύ σύντομα ήταν προφανές ότι ο γέρος Ινδός δεν είχε μεταστραφεί καθόλου. Ο φτωχός
απλόκαρδος Μοχάν γνώριζε πολύ λίγα γι' Αυτόν και στηριζόταν μόνο στη μοναδική αλήθεια
της αγάπης Του· οπότε και η Μαργαρίτα κι εγώ κανονίσαμε να τους συναντούμε νωρίς κάθε
πρωί για να διαβάζουμε το Λόγο, ο Κινέζος και ένα ayah, που έλεγε ότι ήταν Ρωμαιοκαθολικός, συμφώνησαν ευχαρίστως. Παρά τα ενοχλητικά στοιχεία γύρω μας, η ειρήνη ήταν
μαζί μας και νιώσαμε την παρουσία Του. Ήταν υπέροχο να βλέπεις τον Μοχάν, ειδικά καθώς, μέρα με τη μέρα, έπινε τα λόγια της ζωής. Σε αυτόν η ζωή του Σωτήρα μας- ήταν τόσο
υπέροχη, τόσο καινούργια, κάθε περιστατικό ήταν μια αποκάλυψη για αυτόν, και το σκοτεινό του πρόσωπο κυριολεκτικά έλαμπε καθώς έπαιρνε μέσα του το ότι ο θαυματουργός
Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Ιησούς που «αγαπά τον Μοχάν». Σαν λουλούδι μέσα στο ηλιακό φως,
έτσι η ψυχή του άνοιξε· και δοξάσαμε τον Κύριο, και ευχηθήκαμε πολλές φορές, ότι οι εργάτες στην πατρίδα, που μερικές φορές κουράζονται σχεδόν με το να λένε το μήνυμα σε
αυτιά που και αυτά κουράστηκαν να το ακούνε, να μπορούσαν να μοιραστούν τη χαρά να
δώσουν το μήνυμα στην πληρότητα του για πρώτη φορά σε κάποιον που πραγματικά το
ήθελε.
Φυσικά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, λόγω της δυσκολίας της γλώσσας. Ο Σαχίμπ, ο οποίος γνώριζε λίγα από την τοπική του διάλεκτο, μετέφραζε εδάφιοεδάφιο, και εξηγήσαμε σε ένα είδος σπασμένων μωρουδίστικων-αγγλικών, τα οποία φαινόταν πιο κατανοητά από την καλή γραμματική. Μερικές φορές όταν ήρθαν δύσκολες ερωτήσεις και το περιορισμένο λεξιλόγιό μας απέτυχε, εμείς θα του λέγαμε: «Ο Ιησούς γνωρίζει
και ο Ιησούς θα τα εξηγήσει στον Μοχάν κάποια μέρα, γιατί ο Ιησούς αγαπά τον Μοχάν.»
Τότε το μπερδεμένο πρόσωπό του θα έσπαγε σε ένα χαμόγελο, και θα μουρμούριζε απαλά
με την εμπιστοσύνη ενός μικρού παιδιού, «Ναι, ο Ιησούς αγαπά τον Μοχάν.» Μια μέρα
διδάχτηκε το κείμενο, «Μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα· σου ’δωσα τ’ όνομά μου, δικός
μου είσαι.8» Θα μπορούσε μόνο να καταλάβει την τελευταία σκέψη τότε, Μοχάν, είσαι Δικός μου, και αυτό σήμαινε πολλά για αυτόν· ήταν υπέροχο και το πίστεψε—που είναι κάτι
περισσότερο από ό, τι οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε. Σιγά-σιγά μάθαμε την ιστορία
της ζωής του. Είναι ιθαγενής της Βόρειας Ινδίας, είχε δελεαστεί να πάει να εργαστεί στις
φυτείες του ζαχαροκάλαμου των Δυτικών Ινδιών, όπου άκουσε για τον Χριστό. Ενώ υπηρετούσε για τα πέντε του χρόνια (ένα είδος ημι-δουλείας), αρρώστησε και του δώσανε ψάρι
και κρέας, κάνοντας τον έτσι να χάσει την κάστα του, γιατί «η Ινδουιστική θρησκεία λέει ότι
δεν θα φάτε ζώο – το ζώο έχει ψυχή - άνθρωπος καλός, πηγαίνει σε καλό μέρος – άνθρωπος κακός, πηγαίνει σε ζώο — εγώ νομίζω, οι φίλοι δεν με θέλουν πια, οπότε εγώ είμαι Χριστιανός!»
Σίγουρα αυτός είναι ένας νέος λόγος για να γίνεις Χριστιανός! Αλλά ποιος ξέρει τι ερήμωση
ένιωσε στην καρδιά του, τι βαθιά λαχτάρα για κάποιον στον οποίο να συνδεθεί; Και έτσι
ήρθε στον Ιησού, και Αυτός δεν τον έδιωξε. Επιτέλους άφησε το ζαχαροκάλαμο και πήγε ως
υπηρέτης σε ένα ιεραπόστολο στην Τζαμάικα, που τον βάφτισε και του έδωσε ένα μικρό
βιβλίο ABC, έναν θησαυρό του· αυτό έχει ένα σύντομο μάθημα για τον Χριστιανισμό και
την Προσευχή του Κυρίου· πέρα από αυτό ήξερε λίγα, καθώς ο ιεραποστολικός του φίλος
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δεν γνώριζε τη γλώσσα του, και δεν είχε Βίβλο. Μετά από λίγο του ήρθε μια τρομερή νοσταλγία για το σπίτι του, και βρήκε ένα εισιτήριο ως επιβάτης καταστρώματος (απαραίτητα
δια μέσου του Λονδίνου), και έτσι συναντηθήκαμε στη Βαλέτα. Θα συναντηθούμε ξανά μέχρι την ημέρα «όταν θα Κάνει τα κοσμήματά του (Μαλαχίας 3:17,Αυτοί θα είναι δικοί μου,
ξεχωριστή ιδιοκτησία για μένα την ημέρα που θα επέμβω» σύμφωνα με την Εβραϊκή Βίβλο
είναι τα πολύτιμα μου, εδώ ξεχωριστή ιδιοκτησία)·
Θα ευχόμουν πολύ να μπορούσαμε να σας πούμε ότι ο Σαχίμπ παραδόθηκε στο Χριστό
πριν να αποχωριστεί από εμάς στο Άντεν. Η αυτοεκτίμησή του τον εμποδίζει δυστυχώς, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος τον άγγιξε. Το βράδυ πριν φύγει, ήρθε με πολύ ειλικρίνεια, ζητώντας μου να ανοίξω τη Βίβλο μου «όπου ήθελε» και να διαβάσω το εδάφιο που θα βρεθεί
εκεί. Ήταν τόσο ανυπόμονος για αυτό που δεν μπορούσα να αρνηθώ· και ζητώντας από Αυτόν, στον οποίο τίποτα δεν είναι μικρό, να καθοδηγήσει που να πέσουμε, το έκανα. Το βιβλίο
άνοιξε στα Γαλάτες 6: 3, «Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά
τον εαυτό του» , ήταν η επιλογή του εδαφίου που έκανε ο Θεός για αυτόν και βρήκε το στόχο
του.
Ατμόπλοιο Sutlej, 30 Μαρτίου— "Πάτερ ημών ο εν τοις Ουρανοί.»
Ποτέ δεν σήμαινε το «ημών» για μένα τόσο πολλά όπως τώρα, γιατί είχαμε τη χαρά του
καλωσορίσματος ως αδελφές στην οικογένεια του Πατέρα μας, από νέους αδελφούς και
αδελφές, που, για την αγάπη Του, μας γνώρισαν στο Κολόμπο, μας πήραν στην ξηρά, μας
έδωσαν την ημέρα τους και τελικά μας αποχαιρέτησαν, αφήνοντας μας καρδιές που ζεστάθηκαν από τη λάμψη που προέρχεται από την καλοσύνη που λάβαμε στο Όνομα Του.
Για τα κουρασμένα μάτια μας, η Κεϋλάνη ήταν ένα παραμυθένιο μέρος ξεκούρασης και ομορφιάς. Εμείς οδηγηθήκαμε πάνω σε δρόμους με κόκκινη άμμο, μέσα από αυτό που φαινόταν σαν ένα υπέροχο θερμοκήπιο με πάρα πολύ κόσμο, εκτός από τα τζάμια, σε ένα
Μπανγκαλόου κρυμμένο στις χουρμαδιές, όπου μας περίμεναν ύμνοι και πρωινό.
Ήταν μια απόλαυση να παίζεις πάνω σε ένα όργανο που παρέμενε σταθερό, και μαζευτήκαμε γύρω από αυτό και ψάλλαμε «Σαν ποτάμι λαμπρό», και πολλά άλλα παλιά αγαπημένα, τελειώνοντας με ένα σκοπό, «Ιεχωβά η δικαιοσύνη μας.»
«Περιμένω για Σένα, Κύριέ, την ομορφιά Σου Κύριε να δω·
Κύριε Περιμένω Εσένα, για να έρθεις ξανά.
Έχεις πάει εκεί πέρα, Κύριε, ένα μέρος να προετοιμάσεις,
Κύριε, στο σπίτι Σου θα βρεθώ όταν θα ξανάρθεις,»
Μετά που μας άφησαν οι καλοί μας φίλοι, κοιτάξαμε την κατάσταση της νέας μας καμπίνας: κατσαρίδες για να ξεκινήσουμε με αυτές, αρουραίους για να συνεχίσουμε, με βρωμιά
και μυρωδιές για να τελειώσουμε. Δύο από εμάς δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε στις κουκέτες μας: έτσι εμείς «πήγαμε και το είπαμε στον Ιησού», και μετά μιλήσαμε στον καμαρότο. Όλα έγιναν εντάξει. Τραχιά ράντσα τοποθετήθηκαν για εμάς στο κατώτερο κατάστρωμα,
όπου παρά τα προαναφερθέντα δεινά, (που φαίνεται να είναι σάρκα κληρονομιάς της Ανατολής,) συν μια κάπως ενοχλητική έλλειψη ιδιωτικού χώρου, είμαστε άνετοι. Έχω γράψει με
μεγάλα γράμματα « Σε όλα, να λέτε ευχαριστώ», και το στολίσαμε στις γωνίες με τα αρχικά
των δεινών μας, και το κρεμάσαμε στην καμπίνα μας, για να λειτουργεί ως απαλή υπενθύμιση.
Στην Κίτρινη Θάλασσα Penang, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, ήταν μόνο ονόματα για εμάς πριν
από δέκα ημέρες, πόσο περισσότερο είναι για μας τώρα. Γιατί πίσω από κάθε όνομα βρίσκεται μια ανάμιξη από αναμνήσεις για πράγματα σκοτεινά και φωτεινά. Σε κάθε λιμάνι,
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καλοί φίλοι, μας γνώρισαν και μας πήρανε, για χάρη του Ιησού. δεν σκέφτηκαν κανένα
πρόβλημα ούτε δυσκολίες. Είδαμε κάτι από το έργο, και ευχαριστήσαμε τον Θεό για αυτό,
αλλά ω πόσο είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις τι μπορεί να σου δείξει ακόμη και μια ώρα από
την ειδωλολατρία. Είθε ο Δάσκαλος να μιλήσει το θέλημα Του στο υπηρέτες Του που ήταν
τόσο καλοί σε εμάς, και να τους δώσει τη χαρά να κερδίσουν πολλά και πολλά στολίδια για
το στέμμα Του.
20 Απριλίου Εσωτερική Ιεραποστολή της Κίνας «Δοξολογήστε τον Κύριο, γιατί είναι καλός κι
αιώνια διαρκεί η αγάπη του! Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, που τους λευτέρωσε απ’ την εξουσία του εχθρού.»9 Ας το πούμε πράγματι. για όλους μέσα σ’ αυτό το
ταξίδι, κανένα πράγμα δεν απέτυχε από όλα τα καλά πράγματα που είπε ο Θεός για εμάς.
Όλα έχουν πραγματοποιηθεί. δεν μας έχει λείψει τίποτα. «Ο Χριστός μπορεί να έρθει πιο κοντά από την ίδια την αίσθηση της μοναξιάς»· τόσο κοντά που δεν υπάρχει χώρος για αυτήν—
είναι μόνο ο Ιησούς.» Και για τους αγαπημένους στην πατρίδα, με τους οποίους συνδέεται
κάθε σκέψη, είναι ευλογημένο να το γνωρίζουν ότι είναι έτσι. Αξίζει το «Αντίο» για να το
αποδείξει Αυτόν. Η μικρή μας ομάδα έχει χωρίσει. Τα μέλη της C.LM. ντυμένα στα μπλε
ρούχα αυτής της παράξενης Κίνας, έχουν μεταβεί με ντόπιες βάρκες στο Γιαντσάου, ευγενικά
γράμματα έχουν έρθει σε μένα από τον κ. και την κ. Μπάξτον, και περιμένω το δικό μου ατμόπλοιο στην Ιαπωνία. Έχω θερμό καλωσόρισμα από τον κ. και κ Στήβενσον και άλλους,
σε αυτό το χαρούμενο σπίτι, και έτσι σύντομα έφυγε το συναίσθημα του ξένου από πάνω
μου. Το να είμαι εδώ, είναι από μόνο του μια έμπνευση· και όπως κοιτάζει κανείς σε όλα τα
πρόσωπα, τόσο πολύ χαρούμενα και δυνατά, θυμάται συνεχώς τα λόγια που διαβάζονται
στην
πατρίδα.
«Ευλογημένοι είναι οι άνδρες και οι γυναίκες όλων των εποχών που βλέπουν μακριά, που
πάντοτε περιμένουν μεγάλα πράγματα, που γέρνουν μπροστά, και ακούν για τις προφητικές
φωνές· είναι ξύπνιοι για να δούνε το μεγάλο φως στους ουρανούς, όταν αρχίζει και φέγγει
στις κορυφές των λόφων στην Ανατολή.»
Σήμερα ένας φίλος με πήρε και πήγαμε σε μια παλιά Κινέζικη πόλη. Γύρω από το τοίχος
υπάρχει μια στάσιμη ουσία, πιο πολύ μοιάζει με μια αρχαία απορροή, από οτιδήποτε που
θα μπορούσε να είναι πιο γλυκό. Μέσα από την πύλη σε προϋπαντούν μυρωδιές, σε αγκαλιάζουν, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί, πολύ ανώμαλοι, πολύ βρώμικοι. Καταστήματα με «αναψυκτικά» είναι πολλά: μέσα οι άνθρωποι συζητάνε για τρόφιμα για τα οποία—δε θα μιλήσουμε άλλο. Περνάμε μπροστά από το ξυλουργείο με ανοιχτό
το μπρος μέρος, όπου οι πράξεις της παλιάς εποχής ξαναπαίζονται, και ο έξυπνος τεχνίτης
προετοιμάζει μια γλυπτή εικόνα από ένα κομμάτι δέντρου που δε θα σαπίσει. Καθώς βλέπουμε τα χωρίς αισθήσεις χαρακτηριστικά ενός Βούδα να εμφανίζονται, ένας αναρωτιέται
πως τα χέρια που λειτουργούν με επιδεξιότητα και με το σφυρί και τη σμίλη σκαλίζουν, πως
τα ίδια χέρια θα υψωθούν για να προσευχηθούν σ’ αυτό. Αυτοί που τα κατασκευάζουν θα
γίνουν όπως και αυτά. Πως μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι;
1

Sarah Geraldina Stocks υμνογράφος(1839-1898)
Β’ Κορινθίους 1:7
3
Ύμνος που στηρίζεται στον Ψαλμό 93:4 Πιότερο απ’ τους θορύβους των πολλών νερών, πιο ψηλά από
της θάλασσας τα κύματα στα ύψη εσύ υπερέχεις, Κύριε
2

4

Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή: “έρχεται ο γαμπρός· βγείτε να τον προϋπαντήσετε (Ματθαίος 25:6)
5
Α’ Ιωάννου 2:28
6
Έξοδος 15:11
7

Ion Grant Neville Keith-Falconer (5 July 1856 – 11 May 1887) ήταν ένας Σκώτος ιεραπόστολος και μελετητής
των Αραβικών, ήταν γιος του Κόμη του Kintore.. Keith-Falconer μελέτησε στο Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ, και άρχισε
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ευαγγελιστικό έργο στο Λονδίνο. Το 1886, διορίστηκε καθηγητής Αραβικών στο Κέμπριτζ, αλλά η καριέρα του
διακόπηκε νωρίς κοντά στο Άντεν όπου ήταν στο ιεραποστολικό έργο
8
9

Ησαΐας 43:1
Ψαλμός 107:1,2

Κεφάλαιο 2 Από τη Σαγκάη στο Ματσούγιε
Κοιτάζετε αυτά τα πράγματα πέρα από την εξωτερική τους εμφάνιση;
21 Απριλίου Ατμόπλοιο
Γιοκοχάμα Μαρού, καθ’
οδόν προς Ιαπωνία.—
Μόνη για πρώτη φορά,
αλλά όχι μόνη στο πνεύμα,
γιατί «Έκανες τον Εαυτό
Σου σε μένα μια ζωντανή
λαμπερή πραγματικότητα!» Ποιος μπορεί να είναι
μόνος με τον Ιησού; Αυτός
ικανοποιεί!
Πλέουμε αργά μέσα στο
σούρουπο. Πίσω μας βρίσκεται η μεγάλη θολή ακτή της Κίνας. Μπροστά μας είναι η ακτογραμμή ακόμη πιο σκοτεινή. Εκείνος γνωρίζει τι υπάρχει στο σκοτάδι. Θα εμπιστευθώ και
δε θα φοβηθώ.
24 Απριλίου, Ναγκασάκι.—Περάσαμε μερικές ευχάριστες ώρες με τον Κ. και την Κα Φ. της
ιεραποστολής C.M.S. και τώρα είμαι πάλι πάνω στο πλοίο, και σκέφτομαι ότι αυτή είναι η
Ιαπωνία. Δασωμένοι λόφοι περιβάλλουν τον όμορφο κόλπο· από τη μια μεριά είχαν ρίξει
τους πρώτους Χριστιανούς στις παλιές μέρες του διωγμού. Μικρά ιστιοφόρα Σαμπάν περνάνε μπρος πίσω κουβαλώντας θνητούς ντυμένους στα μπλε. Ακούγεται στον αέρα ο ήχος
του γέλιου. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που ήμουν στην ακτή, είδα πολλά πράγματα,
αλλά δε μπορώ να κάτσω να τα διηγηθώ. Αυτή είναι η Ιαπωνία. Αυτό είναι αρκετό για σήμερα. Και τώρα—
Κύριε σου ζητώ να σταυρωθώ για όλα εκτός από Εσένα
Από κάθε αμαρτία και από τον εαυτό μου ελευθέρωσε με, για πάντα και για πάντα.
28 Απριλίου—Τσεφού Σύμφωνα με την ευγενική τακτοποίηση του κ. Μπάξτον, η Κα Θόμπσον που είναι μέλος της ομάδας του, θα με συναντούσε στο Σιμονοσέκι1, όπου θα άλλα1

Σιμονοσέκι: η εκστρατεία του Σιμονοσέκι (Shimonoseki campaign (Japanese: 下関戦争/馬関戦争
, Hepburn: Shimonoseki Sensō/Bakan Sensō, "Shimonoseki War") αναφέρεται σε μια σειρά από στρατιωτικές εμπλοκές το 1863 που διεξήχθηκαν το 1863 και τέλειωσαν το Σεπτέμβριο 1864 για τον έλεγχο των στενών του Σιμονοσεκι από τις ενωμένες ναυτικές δυνάμες της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας,
Ολλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στην φεουδαρχική περιοχή του Chōshū, που έλαβαν
χώρα στις ακτές τους Σιμονοσέκι αφορμή είχε η προσπάθεια του άρχοντα της περιοχής daimyō Mōri
Takachika, να διώξει τους ξένους. Μετά τις μάχες αυτές ο σογκούν έκανε προετοιμασίες για τη δική
του εκστρατεία κατά του επαναστάτη, όμως οι επαναστάτες κατέληξαν να αποκεφαλίσουν τους αρχηγούς τους.(Πηγή πληροφοριών Wikipedia). Η σύγκρουση αυτή αν και δεν τη θυμούνται στη Δύση
είναι πολύ σημαντική για την Ιαπωνική ιστορία.
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ζα σε ένα μικρό ατμόπλοιο της ακτής. Αλλά μεταξύ των σχεδίων και της εκπλήρωσης τους
υπάρχουν πολλές διαφορές. Αλλά εδώ παρέμβηκε «το ουραίο τμήμα ενός τυφώνα», και οι
εμπειρίες μου θύμιζαν περισσότερο τον Ροβινσώνα Κρούσο. Γιατί μετά από μια άγρια νύχτα, η θάλασσα ήταν πολύ τρικυμισμένη για να επιτρέψει μια ασφαλή έξοδο από το πλοίο.
Πολλές ώρες ξοδεύτηκαν με το να περιμένουμε ένα μίλι μακριά από την ακτή. Μετά τόλμησε να βγει από το λιμάνι ένα ρυμουλκό ατμόπλοιο. Οι αποσκευές μου ήταν τυλιγμένες με
κάποιο τρόπο. Λίγο επιφυλακτικοί οι Ιάπωνες επιβάτες εμφανίστηκαν από τις καμπίνες
τους που ήταν κάτω, κατέβηκαν με δυσκολία από τη σκάλα του πλοίου, κατέβηκα και εγώ
ανάμεσά τους. Μετά από παρατεταμένο σκαμπανέβασμα, πετάχτηκα σε μια αποβάθρα
που πλενόταν από τα κύματα. Ο άνεμος ούρλιαζε, η βροχή χτυπούσε δυνατά, έπεσε ένα
πλήθος εργατών της θάλασσας πάνω μας και μας τράβηξαν, και τελικά κουβάλησαν ό, τι
μπορεί να μεταφερθεί—ανάμεσα τους και τα κουτιά μου—και έψαξα τη Μις Θόμψον, αλλά δεν την είδα. Μετά μια ύπαρξη με χτύπησε, και μου έδωσε μια κάρτα που είχε στα Αγγλικά μια διεύθυνση γραμμένη στην πίσω πλευρά. Νομίζοντας ότι είχε έρθει από αυτήν, και
ότι όλα ήταν εντάξει, την ακολούθησα για μια στιγμή, αλλά όταν άρχισε να μιλάει με έντονη
ιαπωνική γλώσσα, κάτι μου ξεκαθάρισε μέσα μου ότι κάτι ήταν στραβό. Θα μπορούσε να
με είχε περάσει για κάποια άλλη; Προφανώς έτσι ήταν. Οι χειρονομίες το είπαν. Εμείς σταματήσαμε, αυτή και εγώ, και κοιτάξαμε η μία την άλλη. Το ίδιο και όλοι όσοι ήταν μέσα στη
ζώνη όπου μπορούσαν να βλέπουν ο ένας τον άλλο και να τον ακούν. Και όλοι μίλησαν
σκληρά. Μέσα από την αστειότητα του όλου θέματος, με έβγαλε από την αμηχανία μου.
Γέλασα. Όλοι γέλασαν. Ήταν κωμικό—αλλά και σοβαρό, για το τι να κάνω ή πού να πήγαινα, που βρισκόταν οι αποσκευές μου, πάνω απ' όλα που ήταν η Μις Θόμψον, δεν το ήξερα,
ούτε θα μπορούσα να ρωτήσω. Αυτή που ακολούθησα, αν και βαθιά ευγενική· ήταν προφανώς αμήχανη. Με οδήγησε σε ένα μικρό δρόμο όπου όλες οι μικρόσωμες κυρίες και κύριοι, κοσμούν όλες τις βεντάλιες και τσαγιέρες και χάρτινες ομπρέλες που είδατε ποτέ, φαινόταν ότι βρισκόντουσαν στο οικείο της περιβάλλον, και με πέρασε μέσα από ένα πέρασμα
με συρόμενο χαρτί στη μία πλευρά, και άτομα στην άλλη, σε ένα απόλυτα σκοτεινό δωμάτιο. Τι θα έκανα μετά; Αναρωτήθηκα και τότε ακούστηκε ένα γουργουρητό πίσω από ξύλινα
παραθυρόφυλλα, και γλίστρησαν πίσω τα χάρτινα παράθυρα, και μια πλημμύρα από
γλώσσες και μάτια, και μια μακρά συνομιλία, όπου ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη καταλάβαινε. Επιτέλους συνειδητοποίησαν ότι ήθελα να μάθω τη μοίρα των κουτιών μου, και να
πάω στο γραφείο του πλοίου, αν είχε ένα. Ως απάντηση στο νούμερο ένα, τα υπάρχοντά
μου ανακαλύφθηκαν διασκορπισμένα με ασφάλεια πάνω στο μέρος αυτό. Ένα τρεχαλητό
έδειξε μια επιθυμία να συμμορφωθούν με το δεύτερο.
Με οδήγησαν σε ένα παράπηγμα όπου αναπαυόταν ένας νέος που κάπνιζε μια μακριά πίπα· υποκλίθηκε ευγενικά, αλλά αυτό ήταν όλο. Αυτή τη στιγμή της μέτριας απελπισίας εμφανίστηκε μια εγγλέζικη μορφή. Ήταν πιο πολύ από καλοδεχούμενη! Ταξίδευε και περνούσε από εκεί. Κάτι τυχαίο τον καθυστέρησε καθώς ήταν στο γραφείο. Εγώ όμως αναγνώρισα
ότι ήταν το χέρι του Θεού σ’ αυτό το «τυχαίο.» Πως ταιριάζουν τα σχέδια του! Σε λίγα λεπτά
όλα ήταν τακτοποιημένα. Ανέβηκα σε ένα rickshaw που εμφανίστηκε, παραδόθηκα στο
τρυφερό έλεος ενός Μογγόλου με πλακουτσωτή μύτη, και στενά-μάτια, ο οποίος ανέλαβε να με μεταφέρει στη διεύθυνση
που ήταν γραμμένη στην κάρτα, την κατοικία των Αμερικανών
ιεραποστόλων και ξεκινήσαμε. Ένιωσα ελαφρώς περίεργο να
είμαι σε ένα καροτσάκι που ήταν μια διασταύρωση ανάμεσα
σε μια πολυθρόνα και μια καμπίνα δίτροχου αμαξιού της λιλιπούτιας μάρκας· από έναν άγνωστο άνθρωπο, σε ένα άγνωστο
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μέρος, χωρίς καθόλου δύναμη, εκτός από να καθίσω ακίνητη και να εμπιστευτώ. Μέρος
του δρόμου βρίσκεται ανάμεσα στη θάλασσα και το λόφο. Η βροχή είχε φύγει, και η λαμπρή ηλιοφάνεια άγγιξε τα ακόμα θυελλώδη νερά και έβγαλε υπέροχες πράσινες αποχρώσεις στα κύματα, καθώς έσπαγαν πάνω στα καφετιά βράχια. Λάμπει πάνω στο δάσος που
στάζει, και όπου αναμίχθηκαν το τροπικό και το εύκρατο, και το πορφυρό καμέλια, το πορφυρό wisteria, το λευκό ελεφαντόδοντο της μανόλιας, ύψωσαν τη σπασμένη ομορφιά τους,
ανάμεσα σε πεύκα και φοίνικες, κρυπτομερία και μπαμπού. Περάσαμε από ένα χωριουδάκι
ή δύο, όπου έτρεχαν από πίσω μας μικρά παιδάκια, ντυμένα με γραφικά ρούχα, ή και κανένα ρούχο. Συνεχίσαμε, μέχρι που άρχισα να αναρωτιέμαι αν το ανθρώπινο άλογο μου είχε
ξεχάσει τη διεύθυνση και σκόπευε να τρέξει μέχρι να τη θυμηθεί. Ξαφνικά βρήκαμε ένα
δρομάκι με άμμο, και σταματήσαμε ήρεμα μπροστά σε μια βεράντα, όπου εμφανίστηκε μια
νεαρή γυναίκα που ήρθε μπροστά για να με καλοδεχτεί, αλλά χωρίς καθόλου να μπορεί να
καταλάβει ποια ήμουν.
Δόθηκαν εξηγήσεις. Περίμεναν τη Δίδα Θόμψον και έστειλαν μια κάρτα στον άνθρωπο του
ξενοδοχείου που με είχε πάρει, και της ζήτησαν να τη συναντήσει. Αυτή ήταν φυσικό να
την μπερδέψει για μένα. Όσο για τη τις κινήσεις της Δεσποινίδας Θόμψον έβγαλαν το συμπέρασμα ότι είχε καθυστερήσει καθώς προσπαθούσε να κατέβει στην παραλία. Και αυτό
αποδείχτηκε αληθινό. Είναι εδώ τώρα και περιμένουμε το πλοίο μας για να μας φέρει στο
Ματσούγιε.
Αυτοί οι αγαπητοί φίλοι είναι τόσο ευγενικοί. Σίγουρα οι ιεραπόστολοι φαίνεται ότι είναι
πολύ φιλόξενοι! Είμαστε «πολύ καλοδεχούμενοι,» όπως λένε και νιώθουμε πραγματικά,
και νιώθουμε ότι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Το έργο που γίνεται σ’ αυτόν τον σταθμό
έξω μακριά, φαίνεται ενδιαφέρον. Μια εκκλησία, ένα ιεραποστολικό σχολείο, ένα μικρό
ορφανοτροφείο, θαυμάσιοι νέοι Χριστιανοί, υπηρεσίες αγάπης που γίνονται σε όλες τις
πλευρές—αυτά είδαμε. Και αυτό που γίνεται στο μέσο μιας ειδωλολατρικής χώρας είναι
κάτι για το οποίο ευχαριστούμε το Θεό. Υπάρχει όμως μια άλλη πλευρά, όπως μας λένε.
Δυσκολίες, απογοητεύσεις, αποθαρρύνσεις, δεν είναι λίγες· αλλά δόξα σ’ Αυτόν, Αυτός είναι νικητής. Η Νίκη είναι σίγουρη. Πώς ταιριάζουν τα σχέδιά Του!
29 Απριλίου, ένα ξενοδοχείο στη μέση του δρόμου για το Ματσούγιε—Κουλουριασμένη με
ένα τρόπο που θυμίζει ράψιμο, σε ένα άσπρο πάτωμα με ψάθες, κάτω από το φως που
κουνιέται από ένα φανάρι, και περικυκλωμένη από όλα τα παράξενα θεάματα και ήχους
του βραδινού στην Ανατολή και οι σκέψεις μου γυρίζουν στην πατρίδα, το Σάββατο το πρωί
με εσάς. Φαντάζομαι τη λήξη της Συνέλευσης του Έξετερ. Η γνωστή ομάδα πλατφόρμας, η
μάζα των προσώπων που βλέπουν προς τα πάνω , οι ήχοι του «Δοξάστε τον ! Δοξάστε τον!
«Ας ψάλλουμε για άλλη μια φορά την αγάπη Του.» Ή ίσως είναι μια ιεραποστολική συνάντηση, και κάποιος προσεύχεται για τις χώρες μακριά. Πώς η καρδιά κάποιου νιώθει όταν
με σοβαρότητα Του ζητά, η αγάπη Του να μπορέσει να κάνει κάποια φωτισμένη ζωή να Τον
ακολουθήσει και να βγει από το σκοτάδι! Το παρόν με τις αντιθέσεις του κλείνει γύρω
μου—την πόλη από ειδωλολάτρες που μας περικυκλώνει—χωρίς έναν ιεραπόστολο, την
απεραντοσύνη της ανάγκης, την αξιολύπητη κατάσταση της· τον καυτό ήλιο (τουλάχιστον
συγκριτικά) στην πατρίδα, το σκοτάδι που μπορεί να γίνει αισθητό εδώ. Δεν θα έρθει κανείς; Αλλά δεν τολμώ να επιμείνω στην ερώτηση. Μόνο η φωνή Του μπορεί να πει το «Πήγαινε!» που στέλνει. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματός μπορεί να υπακούσει. Σκεφτείτε
πώς θα αισθανόσασταν αν στέκεστε πάνω σε ένα βράχο, γύρω από τον οποίο έβγαιναν κυματισμοί όπου βυθίζονταν και πνίγονταν άντρες και γυναίκες, που μπορούσατε με το χέρι
σας να τους πιάσετε, αλλά είναι ακριβώς έξω από το μήκος του χεριού σας- είστε ασφα-
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λείς, αλλά ανίσχυροι να τους σώσετε, αβοήθητοι να τεντώσετε ένα χέρι ή να ρίξτε ένα σκοινί ζωής· αβοήθητοι εντελώς. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι
είναι να βυθιστείτε στη σιωπή ακριβώς όταν ολόκληρη η ψυχή σας λαχταρά πολύ για να πει
τα καλά νέα που έχετε φτάσει μέχρι τώρα; Ω, το δώρο των γλωσσών να ήταν και για εμάς
σήμερα! Αλλά πρέπει να είναι καλύτερο να μην είναι. Είναι τόσο ξεκούραστο να γνωρίζουμε, ό, τι αισθάνεται κανείς, ότι αυτό που είναι, είναι στο σχέδιο Του, αυτό είναι το σωστό.
Πώς εύχομαι να σας δείξω κάτι από αυτά που έχω δει για πρώτη φορά. Το μάτι επηρεάζει
την καρδιά. Ξέρω ότι θα διπλασιάζατε τις προσευχές σας αν μπορούσατε να κοιτάξετε μόνο
μέσα από τα μάτια μου, γιατί «όταν είδε την πόλη, Αυτός έκλαψε,» ... Βρισκόμαστε στο
εσωτερικό του ιερού ενός ναού ειδώλων, στην καρδιά μιας κινεζικής πόλης. Ψηλά πάνω
μας υψώνονται κολοσσιαίες φιγούρες, ζοφερές και τρομερές—μία με σφιγμένη γροθιά που
σφίγγει ένα τεράστιο ρόπαλο μας κοιτάζει συνοφρυωμένη· στα πόδια της βρίσκονται προσφορές, αμοιβαία ελκυστικές; στο σκοτεινό φως φαίνονται μορφές ειδώλων, τυλιγμένες σε
μυστήριο και μπροστά τους κεριά που τρεμοπαίζουν ελαφρά αποκαλύπτουν το σκοτάδι
πέρα. Ο αέρας είναι βαρύς με το νυσταλέο άρωμα του θυμιάματος, «η άφωνη σιωπή της
απελπισίας είναι εύγλωττη στην απαίσια προσευχή» και οι καρδιές μας πονάνε καθώς γυρίζουμε μακριά και κοιτάζουμε προς Αυτόν που κοιτάζει προς τα κάτω για μας· και κοιτάζοντας έτσι, τα μάτια μας συναντιούνται και είμαστε παρηγορημένοι.
Δεν θα είναι πάντα έτσι. Μια μέρα μόνο ο Κύριος της αγάπης θα υψωθεί, και τα είδωλα θα
τα καταργήσει εντελώς. Καθώς περνάμε μέσα από τα εσωτερικά και εξωτερικά γήπεδα, ανάμεσα σε τέρατα γρύπα, περίεργο φανταστικά, ο θρήνος χάνεται στο τραγούδι της νίκης το Αλληλούια της Αιωνιότητας. . . .
Μας οδηγούν τώρα, στη χώρα· γύρω μας εκτεταμένες εκτάσεις ορυζώνα εκτείνονται πολύ
μακριά, μέχρι εκεί που το πράσινο αγγίζει το μπλε. Εδώ και εκεί, υπάρχουν διάσπαρτα αγροκτήματα, στα οποία η απόσταση προσδίδει γοητεία, και το ροζ ενός παλιού ροδάκινου
και ο οπωρώνας των κερασιών δίνει χρώμα στη σκηνή.
Όμως, παντού γύρω, μεμονωμένα ή σε ομάδες, υπάρχουν περίεργα κωνικά αναχώματα,
εκατοντάδες και χιλιάδες από αυτά. Το καθένα σηματοδοτεί τον τάφο ενός ειδωλολάτρη.
Καθώς μας έρχεται η σκέψη, πόσο εκπληκτικά απροσδόκητα, είναι σαν να είχε καλυφθεί ο
ουρανός και η παγωνιά της σκιάς του θανάτου είχε πέσει πάνω στη γη. Κάποιος φαίνεται
να βρίσκεται στη μέση ενός τεράστιου νεκροταφείου, όπου οι θάνατοι και οι τάφοι αναμιγνύονται όπως στο όνειρο. «Φοβούνται να πεθάνουν», λέει ένας· πιστεύουν ότι ένας διάβολος τους πιάνει μακριά, και φωνάζουν με ένταση καθώς αισθάνονται το χέρι του πάνω
τους. «Και σκέφτομαι μια εικόνα, που την είδα μόνο χθες, για μια βουδιστική κόλαση - τις
μεγάλες ζυγαριές που κρατούνται από ανελέητα χέρια· τον γυμνό, θνητό που έχει ρίγος καθώς απαγγέλλεται εναντίον του η ετυμηγορία που δόθηκε με φρικτή χαρά από το πνεύμα
του βασανισμού· η σειρά βασανιστηρίων, πολύ διαβολική για να την πούμε, ένα πιο τρομακτικό από το άλλο, το καθένα εντείνεται από την κακόβουλη απόλαυση των άγριων φρικτών δαιμόνων, όλοι απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη σκληρότητα απίστευτα ρεαλιστική.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, καθώς η ψυχρή αναπνοή πέφτει πάνω στη συρρικνούμενη ψυχή,
εκείνη κλαίει την οδυνηρή κραυγή που ακόμη και τώρα φαίνεται να χτυπάει στον αέρα, και
η ηχώ πηγαίνει από ανάχωμα σε ανάχωμα. Δεν μπορείτε να το ακούσετε επίσης; Πριν από
το να διαβάσετε αυτές τις γραμμές σκεφτείτε το! - θα υπάρχουν σχεδόν δύο εκατομμύρια
φρέσκα αναχώματα στην Κίνα, από κάθε ένα ακούγεται θρήνος και θλίψη. Και τώρα έφτασα στη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» και για άλλη μια φορά στέκομαι στην ηρεμία ενός
ειδωλολατρικού ναού - αυτή τη φορά ένα ιερό Shinto, παλιό και γραφικό. Κανείς δεν μπο-
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ρεί παρά να ανυπομονεί για αυτήν την υπέροχη γη όταν ο Ήλιος της Δικαιοσύνης θα ανατείλει πάνω της, στις χρυσές μέρες που θα έρθουν. Ολόγυρα θα είναι η δόξα του χειροτεχνήματος Του που έχει κάνει τα πάντα όμορφα—η φύση αμόλυντη· τέλεια στο νέο της εαρινό φόρεμα από πολύχρωμο πράσινο, διακοσμημένο απαλά με τη λαμπερή πορφυρή και
λεπτή ροζ καμέλια και την αζαλέα.
Αλλά πάλι πέφτει η πάντα παρούσα σκιά· ο ήλιος φαίνεται λυπημένος γιατί, για πρώτη φορά, πέφτει σε μια φιγούρα που λατρεύει - τι; Εκεί γονατίζει, προσκυνώντας μέχρι το μέτωπό
του να αγγίξει το έδαφος, χειροκροτώντας με τα χέρια του, όπως κάνουμε εδώ, όταν θέλουμε να έρθει ένας υπηρέτης· κάνει προσευχή, υποκλίσεις και χειροκρότημα, ξανά και ξανά· «αλλά δεν υπήρχε καμία φωνή, ούτε καν μια απάντηση» και στη σιωπή τον βλέπουμε
να γυρίζει μακριά, με μισή λαχτάρα. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά του δίνουμε ένα αντίγραφο του 15ου κεφαλαίου του Λουκά, και περνά κάτω από τη μεγάλη λεωφόρο των εντυπωσιακών κρυπτομερών, διαβάζοντάς το καθώς πηγαίνει.
Ένας άλλος έρχεται· κουβαλάει μια δέσμη, και την ξαπλώνει κάτω από το βωμό. Σου θυμίζει
τον Προσκυνητή στον Σταυρό—δυστυχώς, για τη θλιβερή αντίθεση! Έχει ένα σοβαρό πρόσωπο, υποκλίνεται και χειροκροτεί και προσεύχεται επανειλημμένα: μετά πηγαίνει σε μια
άλλη γωνία, αφήνοντας πίσω το βάρος του. Σε αυτό γλιστράμε ένα τυλιγμένο φύλλο προσευχής. Επί του παρόντος επιστρέφει· το βρίσκει, και μας κοιτάζει ερευνητικά. Και τώρα
κάποιος που μπορεί να μιλήσει έχει έρθει, και για πρώτη φορά ακούει το μήνυμα. Ναι, είναι πολύ υπέροχο· θα διαβάσει το βιβλίο και θα σκεφτεί τη διδασκαλία· δεν το έχει ποτέ
ακούσει πριν. Και έτσι τον αφήνουμε - ακούγοντας μια φορά την ιστορία που έχουμε ακούσει τόσο συχνά. Θα το ακούσει ξανά; Ο Θεός ξέρει. Υπάρχουν περισσότεροι από τριάντα
εκατομμύρια σε αυτήν την υπέροχη χώρα που δεν έχουν ακούσει ποτέ έστω και μια φορά
για τον Ιησού.
1η Μαΐου Ματσούγιε-Νύχτα. Η απάντησή Του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σ’ αυτή την αδυναμία σου, Με περισσότερη ευχαρίστηση, λοιπόν, θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα
μου η δύναμη του Χριστού»2
12 Μαΐου Οι πρώτες εντυπώσεις είναι περισσότερο ή λιγότερο μη επαναλαμβανόμενες,
ίσως θα θέλατε μερικές ακόμη. Το κάθε τι είναι τόσο νέο σε κάποιον που έφτασε εδώ, που
αισθάνεται σαν μια «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», και λαχταρά να μοιραστεί το αστείο
μείγμα των αισθήσεων, μαζί σας στην αγαπημένη πατρίδα.
Η εκκλησία του Ματσούγιε είναι ένας ναός Shinto που έχει μετατραπεί. Είναι μια πραγματική ντόπια εκκλησία, χωρίς υποψία για το ξένο στοιχείο που όταν πάμε βγάζουμε τα καπέλα
και τα παπούτσια, και καθόμαστε στο πάτωμα και είμαστε Ιάπωνες στους Ιάπωνες, αν με
οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να σώσουμε μερικούς. Και δοξάζω τον Θεό, μερικοί σώζονται, και την πρώτη Κυριακή βαφτίστηκαν τέσσερις νέοι. Εσείς θα προσευχηθείτε να συνεχίσει ο καθένας τους, σαν πιστός στρατιώτης και υπηρέτης του Χριστού μέχρι το τέλος της
ζωής του; Οι χριστιανοί σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πολύ ένθερμοι, και ευγενικοί. Το
καλωσόρισμα τους ήταν κάτι που το θυμάμαι. Φαίνονται επίσης στοχαστές: κάποιος που
μπορεί να διαβάσει αγγλικά, έχει δανειστεί το αντίγραφο του Pr. Elder Cummings «Μέσω
του Αιώνιου Πνεύματος», ένας άλλος κάνει το δύσκολο έργο της μετάφρασης, και ένας άλλος με το οποίο είχα μιλήσει, είναι αυτός που πρέπει να αποκαλούμε στην πατρίδα ένας
2
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πολύ καλά διαβασμένος άνθρωπος. Οι γυναίκες είναι γλυκιές και απαλές, όχι ανούσιες ή
χωρίς χαρακτήρα, ωστόσο, καθώς οι καλλιτέχνες τους τις απεικονίζουν μερικές φορές, είναι
γεμάτες από τρόπους που σου προκαλούν γρήγορα τη συμπάθεια και τρυφερούς μικρούς
τρόπους.
Μια μέρα μετά που φόρεσα τα Γιαπωνέζικα μου ρούχα για πρώτη φορά, (γιατί μερικοί από
μας τα φοράμε εδώ, όταν εργαζόμαστε σε χωριά όπου είναι άγνωστοι οι ξένοι,) έφυγα μακριά για να Του ζητήσω να με φέρει πιο κοντά σ’ αυτές τις παράξενες νέες αδελφές, ώστε κι
αυτές να έρθουν πιο κοντά σ’ Αυτόν. Ακριβώς τότε μια ήρθε μέσα, και γονάτισε με τον γεμάτο χάρη τρόπο τους, και μου έδωσε ένα κομψό σκαλιστό βαζάκι, με μερικά ευγενικά λόγια που αν και δεν μπορούν να μεταφραστούν, είναι εύκολα κατανοητά. Φάνηκε σαν Αυτός
να την είχε στείλει για να μου πει ότι άκουγε και ότι θα απαντήσει. Δεν είναι δύσκολο να
νοιαστείς για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ένας δε θέλει να τους αγαπά μόνο με φυσικό
τρόπο, αλλά με τη Θεία αγάπη, που αγαπά τον μη αξιαγάπητο, και συνεχίζει πάντα να αγαπά, πάντα και σε όλα.
«Δώσε μου αγάπη σαν τη δική Σου, Δώσε μου αγάπη σαν τη δική Σου!
Ακόμη αν και με οδηγήσει όπως και Εσένα, σε ένα σκοτεινό Γολγοθά
Δώσε μου αγάπη σαν τη Δική Σου!»
Η γλώσσα φαίνεται δύσκολη, ένας νοιώθει ότι θα χρειαστεί πολύς καιρός να την μάθει έτσι
που να μου είναι χρήσιμη, αλλά η απλή παρουσία μιας δυσκολίας είναι κάτι που εμπνέει,
ιδιαίτερα όταν ένας χρειάζεται υπερφυσική βοήθεια για να την υπερνικήσει. Εν τω μεταξύ,
λίγα μπορούν να γίνουν με μεταφραστή. Δεν είναι εύκολο να μιλάς με αυτόν τον τρόπο.
Ένας νιώθει ότι είναι απομακρυσμένος, έξω από το δρόμο, αβοήθητος. Η αδυναμία της ανθρώπινης δύναμης, ο θάνατος της σαρκικής δόξας, η πραγματική μηδαμινότητα στην οποία
βρίσκεται κάποιος—είναι πράγματα που σε πιέζουν, και ένας πρέπει να πάει πίσω στο Θεό,
με έναν τρόπο που δεν μπορώ να περιγράψω. Πρέπει όλα να είναι από Αυτόν τώρα. . . .
Αργότερα—Μερικά από τα αγόρια που είναι Χριστιανοί, μας επισκέφτηκαν σήμερα το από-

γευμα, και επειδή θέλω να έρθετε σε επαφή μαζί τους, τους ζήτησα να μου ζωγραφίσουν
κάτι για σας—και τότε ο ένας έφυγε για ένα ή δύο λεπτά και μετά επέστρεψε με την ρομαντική του παραγωγή που έχω εδώ, μια τσουγκράνα για τον κήπο! Κατασκευάζεται με σκισίματα από μπαμπού, και τα μυτερά πράγματα από κάτω είναι φύλλα από πεύκα.
Και τώρα επιστρέφω σε περιγραφές. Το Ματσούγιε είναι ανάμεσα σε δύο εσωτερικές θάλασσες ή λίμνες, η κατώτερη έχει άνοιγμα στη θάλασσα, η ανώτερη περικλείεται από λόφους. Οι λίμνες συνδέονται από ένα φαρδύ ποτάμι που μπορούν να πλέουν μικρά ατμόπλοια, και από μικρά ποτάμια και ρυάκια Το κάστρο είναι σαν ένα στέμμα σε ένα δασώδη
λόφο σε απόσταση Το βουνό Ντάισεν υψώνεται, ακόμη χιονοσκέπαστο. Τα σκίτσα δεν
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μπορούν να πιάσουν την ομορφιά όλου του τοπίου. Μπλε και πράσινο, καφέ και μοβ, φώτα
με το χρώμα οπάλιου και μεταβαλλόμενες σκιές, οι δόξες του ηλιοβασιλέματος στα νερά, πρέπει να τα βάψετε μόνοι σας, εγώ δεν μπορώ. Μια γωνιά από το κάστρο σε σχήμα παγόδας μπορεί να σας ενδιαφέρει, καθώς είναι ουσιαστικά Ιαπωνικό.
Αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα για
να σας δείξουμε. Σταθείτε μαζί μου στην
άκρη του πλήθος που μαζεύεται γύρω
από κάθε μικρό ενδιαφέρον πράγμα στο
δρόμο. Εδώ είναι ένα τσούρμο από μαθητές, με λαμπερά μάτια, άτακτοι· εκεί
μια ευγενής γυναίκα καθυστερεί, χαμογελάει σε μας, και προσέχετε τα μαυρισμένα δόντια της και ξυρισμένα φρύδια,
Μία γωνία του κάστρου
που σημαίνει ότι είναι παντρεμένη - και
είναι παντρεμένη από αυτό που δείχνει
η εμφάνιση. Ένα μικρό αγόρι κατεβαίνει , απαιτεί την προσοχή της, και αυτή εξαφανίζεται
από την θέα. "Tiiig-ling!" Είναι ο ζητιάνος-ιερέας, με το μεταλλικό κουδούνι του και τη τραγουδιστή φωνή του. Στη γωνία ένας ψαράς εκτελεί ένα θύμα ακριβώς έξω σε μια δεξαμενή
με νερό. Φαίνεται ικανοποιημένος, όμως αυτό δεν είναι. Κάτω είναι ένα κατάστημα παιχνιδιών και γλυκών· τρία μικρά κοριτσάκια μπαίνουν, υποκλίνονται βαθιά, και τους υποκλίνονται σε ανταπόκριση. Στο δρόμο πιο πέρα, διοργανώνεται μια Νυχτερινή Γιορτή. Θα είναι
αρκετά εύθυμη, γιατί τα Κινέζικα φανάρια και οι φλεγόμενοι πυρσοί θα αποκαλύψουν είδη
πολλών εμπορευμάτων από πολλά έθνη, από αρχαία ιερά, με μικροσκοπικά είδωλα μέσα σ’
αυτά, μέχρι τα τελευταία δέκα σαν κατσαρόλες-καπέλα από τη Δύση. Παντού είναι η ζωή
και το χρώμα: τα παιδιά παίζουν, μερικές φορές με μωρά όχι πολύ μικρότερα από τα ίδια,
δεμένα στις μικρές πλάτες τους. Αναρωτιέστε πώς αυτά τα βρέφη δεν παθαίνουν ηλίαση,
καθώς παρακολουθείτε τα λαμπερά ξυρισμένα κεφάλια να κρέμονται χωρίς καλύμματα,
πάνω από τις σφιχτές μπλε πτυχές που τα κρατούν δεμένα. Αλλά κανένας δε φαίνεται να
θυμάται, καθόλου τα μωρά. Ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους και εκτοξεύουν μικρές κολλώδεις γροθιές, ταλαντεύονται πάνω-κάτω, κοιμισμένα ή ξύπνια, σε μια αδιατάρακτη καλή
διάθεση.
Όλα τα σπίτια είναι χτισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να δείτε κατευθείαν μέχρι
τον κήπο-αυλή στο πίσω μέρος. Υπάρχουν κομματάκια από μικρούς τοίχους από πέτρες και
πεύκα νάνους, μικρές πισίνες και γέφυρες, και κάθε είδους πρασινάδα. Το άνοιγμα του
δωματίου είναι ωραίο στη θέα· καθαρά χαλιά, γυαλισμένο ξύλο και φυσικά λουλούδια που
είναι διατεταγμένα με τρόπο που προτείνει ένα ποίημα που έγινε ορατό.
Αλλά δεν είναι όλα χαρούμενα . Έφτασε η νύχτα, και καθώς επιστρέφουμε στο σπίτι με
Κουρούμα (το οποίο είναι στα ιαπωνικά για το ρίκσο), ένα παράξενο πράγμα μας περνά,
μια κηδεία. Στο σκοτάδι φωτίζεται αμυδρά από τα χάρτινα φανάρια που μεταφέρουν οι
πενθούντες· βλέπουμε μόνο μια γραμμή με γρήγορη κίνηση, με φιγούρες ντυμένες λευκά,
ένα τετραγωνικό λευκό κουτί, πιο πολλές μορφές σαν φαντάσματα και αιωρούμενα φανάρια. Βιάζονται για το ναό που είναι πιο πέρα, τώρα περνούν μέσα από την τεράστια του
πύλη, οι ιερείς κάνουν τη δουλειά και όλα τελειώνουν. Αύριο τα παιδιά θα παίξουν, όπου
αυτά τα πόδια έχουν τρέξει, τίποτα δεν θα μιλήσει για αυτό που είδαν οι νυχτερινοί φρουροί· και λοιπόν συνεχίστηκε για νύχτες ανείπωτες, και μπορεί το ίδιο να γίνει για άλλες
πολλές. Ω, είναι απαίσιο! είναι απαίσιο! Τίποτα δεν μπορεί να προετοιμάσει κάτι για την
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πραγματικότητα της Ειδωλολατρίας. Τη θλίψη της, τη ντροπή της. Σκεφτείτε την τιμή Του
Χριστού που δίνεται σε άλλους. Σκεφτείτε, αν μπορείτε, ότι το βλέπετε να γίνεται. Δεν θα
σας τραντάξει για να νιώσετε οτιδήποτε, οτιδήποτε που θα μπορούσαμε να δώσουμε ή να
κάνουμε, απλά τίποτα, αν μόνο θα βοηθούσε να θεραπεύσει την «ανοιχτή πληγή» της Ειδωλολατρίας;
Μπορεί να Θεραπευτεί, και θα γίνει, γιατί παρόλα αυτά, κανείς το βλέπει άφοβα—
«Εδώ βρίσκεται ο Σταυρός του Σταυρωμένου, Σύμβολο πίστης στον
Αγαπητό Γιο του Πατέρα, Σύμβολο των νικών που θα κερδηθούν.
Με αυτόν εμείς νικάμε!»
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Κεφάλαιο 3 Ιεραποστολικό ταξίδι υπ’ αριθμό 1
«Το πιο μικρό λουλούδι με ένα γεμάτο κύπελλο
θα μοιραστεί τις σταγόνες δροσιάς του με ένα διπλανό.»
ELISABETH BARRETT BROWNING1
5 Ιουνίου—Πόσο χαρούμενος είναι κάποιος για αυτό! Είθε αυτός που είναι όπως η δροσιά
για τον Ισραήλ, να κρατήσει το κύπελλο πάντα γεμάτο έτσι που να ξεχειλίζει!
Το ξεκίνημα μας ήταν τελείως Ανατολίτικο, γιατί οι άνθρωποι που θα μας έπαιρναν με τα
Κουρούμα είχαν αργήσει και όταν φτάσαμε στη γέφυρα, από όπου τα πλοία ξεκινούν το
ταξίδι κάτω στη λίμνη, βρήκαμε ότι τα δικά μας είχαν σαλπάρει μετά από απανωτά σφυρίγματα. Όμως οι καλοί μας άνθρωποι φώναξαν, σταμάτησε το πλοίο και μας κουβάλησε
ένα καΐκι τύπου σαμπάν δίπλα στο πλοίο , σκαρφαλώσαμε από μια τρύπα στο πλάι, και
ξεκινήσαμε. Μετά ψηλαφήσαμε το δρόμο μας μέσα από ένα χαμηλό διάδρομο, σε μια καμπίνα στην πρύμνη, όπου ήταν κυρίες και κύριοι που κάπνιζαν ειρηνικά. Αφήσαμε τα παπούτσια μας έξω (δεν είχαμε καπέλα καθώς είμαστε ντυμένες Γιαπωνέζικα) κουλουριαστήκαμε σε γωνιές προσπαθώντας να επιβιώσουμε. Όμως αυτό δεν μας βοήθησε. Γιατί το
πλοίο άρχισε να κουνιέται και ο καπνός έγινε πιο έντονος, και έτσι νιώσαμε ναυτία, συρθήκαμε πάνω με μια ανεμόσκαλα, και βγήκαμε στο κατάστρωμα, όπου γλιστρήσαμε γύρω,
μέχρις ότου φθάσαμε στο λιμάνι ενός χωριού, όπου εμείς θα παίρναμε κουρούμα. Το «εμείς» περιλαμβάνει τη Σάρα Τόμπσον , και τους βοηθούς της , Τ. Σαν και Σ. Σαν και εμένα. Η
λέξη «Σαν» σημαίνει Κος Κα ή Δις. Σ’ αυτήν την περίπτωση σημαίνει Κος και Δις. Έρχεται
πάντα μετά το όνομα που στολίζει.
Και τώρα είχαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τα σαμπάν μας φέρανε με πολύ κούνημα
στην παραλία. Ένα πλήθος μαζεύτηκε και άρχισαν να σχολιάζουν. Χρειάστηκε να παζαρέψουμε για τα κουρούμα και είχαμε ένα ελαφρό γεύμα. Τελικά «πακεταριστήκαμε» και ξεκινήσαμε με «καλπασμό».
Πόσο αστείο μου φάνηκε· ιδιαίτερα όταν βγήκαμε από τους δρόμους του χωριού και άρχισαν να μας τρέχουν πάνω και κάτω σ’ αυτό που ονομάζουνε δρόμους, αλλά εμείς θα τους
ονομάζαμε «ίχνη τροχών» και αυτό για περισσότερο από ένα λόγους. Καμιά φορά μετά από
ένα πολύ απότομο κατέβασμα, ο άνθρωπος που τραβούσε το κουρούμα έκανε ένα χαρούμενο «ωωωω» και γυρνούσε να δει αν ήμουν ακόμη μέσα, τότε εγώ ξεσπούσα σε ένα γέλιο,
και τα άλλα τρία που αγωνιζόντουσαν κι εκείνα από πίσω, κολλούσαν τη μόλυνση και γελούσαν κι εκείνοι. Τελικά κατεβήκαμε και περπατήσαμε. Αυτός ήταν ο πιο εύκολος τρόπος
μετακίνησης. Οι άνθρωποι μας ήταν πολύ υποχρεωτικοί σαν υποζύγια. Με χαρούμενο ύφος
σταματούσαν να μας μαζέψουν λουλούδια. Πήραμε τόσο όμορφα πράγματα. Κίτρινα κρίνα
που όταν γεράσουν παίρνουν χρώμα τερακότα, αζαλέες ροζ και κόκκινες· αρωματικά
μπουμπούκια που έμοιαζαν με βάτα· ψηλές βασιλικές φτέρες, και φτέρες μαϊντανοί ύψους
δύο ποδιών και όλα τα είδη από τις νοστιμιές των θησαυρών των θερμοκηπίων, που δεν
γνωρίζω τα ονόματα τους.
Περάσαμε μέσα από μια δίοδο με πεύκα, με τους ογκώδεις κορμούς στεφανωμένους με
κισσό, και παρθενοκισσό· όμως το έδαφος δεν ήταν τόσο απολαυστικό, καθώς οι μακριές
ρίζες γεμάτες πολλές συστροφές μας κάνανε να κάνουμε απρόσμενα άλματα, και ανάμεσα
τους υπήρχαν λιμνούλες που ήταν όμορφες να τις βλέπουμε, αλλά κρύες όταν μας έστελ1
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ναν πιτσιλιές. Στο μεγαλύτερο μέρος του δρόμου ψιχάλιζε ελαφρά· ζούσαμε κάτω από τις
ομπρέλες και χαιρόμαστε τη ζωή κάτω από μια νέα προοπτική. Τελικά φτάσαμε στο σταθμό
μας, όπου θα παραμέναμε για τις επόμενες λίγες μέρες, και μας τρέξανε θριαμβευτικά στο
μικρό ξενοδοχείο που θα χρησίμευε και ως αρχηγείο μας.
Στην είσοδο μας υποδέχτηκαν με υποκλίσεις και χαμόγελα, και μας συνόδεψαν σε δωμάτια
που ήταν αρωματισμένα από λουλούδια, και μας φέρανε σε ένα όμορφο μικρό δωμάτιο
που έβλεπε προς τον κήπο. Σε κάθε ένα υπήρχε ένα είδωλο, και σε ένα υπήρχε ο οικογενειακός βωμός, όπου βρισκόντουσαν όλα τα πλακίδια των προγόνων, και ραβδάκια με λιβάνι,
που ήταν κολλημένα σε στάχτες, και κάπνιζαν σιγά-σιγά.
Είμασταν μούσκεμα γιατί αν και η βροχή δεν ήταν ραγδαία, ήταν του ύπουλου τύπου οπότε αναγκαστικά αλλάξαμε ρούχα, και κάτσαμε στο πάτωμα για να περιμένουμε το αναπόφευκτο τσάι. Ήρθε σε ένα ξύλινο στρογγυλό δίσκο, με πορσελάνες ανοιχτού μπλε, και τον
έφερε μια γυναίκα έντιμης ηλικίας, που μας έκανε βαθιές υποκλίσεις, και μετά που τέλειωσαν τα προκαταρκτικά ήρθε κοντά μου, κοίταξε τα μαλλιά μου, που τώρα ήταν στεγνά και
φουσκωμένα, τα χάιδεψε, και παρατήρησε «δεν έχουν καθόλου λάδι!»
Ένα θηλυκό Γιαπωνέζικο κεφάλι είναι αφ’ εαυτού του ένα θέαμα, μαύρο, και λαμπερό, και
έχει χριστεί σε έναν απίστευτο βαθμό που δεν το κάνουν σε άλλες χώρες, έτσι βλέπετε η
παρατήρηση της δεν ήταν λανθασμένη. Η Σάρα έχει ένα μαλλί που είναι όμορφο, και έτσι
λένε ότι είτε είναι πολύ ηλικιωμένη, ή ότι έχει συνηθίσει πάρα πολύ να πλένει τα μαλλιά
της, και παρουσιάζει σ’ αυτούς μια κάπως ξεπλυμένη εμφάνιση.
Εκείνο το βράδυ είχαμε μια συνάντηση που συμμετείχαν κυρίως άνδρες. Όταν φτάσαμε
περίπου στο μισό έγινε μια ξαφνική βιαστική κίνηση. Μια από τις λίγες γυναίκες που συμμετείχαν λιποθύμησε, και σε λίγα λεπτά είχαν μαζευτεί διπλάσιοι άνθρωποι από όσοι υποτίθεται ότι είναι ο πληθυσμός του χωριού, και όλοι αυτοί συνωστιζόντουσαν, τρέχανε και
φώναζαν γύρω της. Ο συνωστισμός συνεχιζόταν ως κάτω στο δρόμο, μετακίνησαν μάλιστα
τους κινητούς τοίχους και μπορούσαμε να τους δούμε ότι ήταν εκατοντάδες, που κρατούσαν χάρτινα φανάρια που κουνιόντουσαν μπρος πίσω.
Μέσα στο πιο πυκνό τμήμα του πλήθους, που είχε όλους όσους προσπαθούσαν να την
πλησιάσουν, βρισκόταν η φτωχή κοπέλα· όλοι γύρω της πίεζαν με μικρά μπολ με νερό, που
ερχόντανε κατά ντουζίνες και τις έδιναν αυτοί που ήταν έξω σ’ αυτούς που ήταν μέσα, μέχρις ότου φθάνανε στο κέντρο που τα άρπαζαν οι πιο κοντινοί, και μετά ακολούθησε μια
συναρπαστική δοκιμασία θεραπείας.
Πρώτα οι άνδρες γέμιζαν τα στόματα τους με νερό και προσπαθούσαν να το εκτοξεύσουν
πάνω της, μέχρις ότου έγινε τελείως μούσκεμα, μετά φέρανε φωτιά και την πίεσαν στα ξυπόλητα πόδια της φουκαριάρας, χώριζαν τα δάχτυλα των ποδιών, και ζουλώντας τα μεταξύ
τους: αυτό όμως αποδείχτηκε άκαρπο, της φώναζαν το όνομα της, όπως μας είπαν προσπαθούσαν να καλέσουν το πνεύμα της να επιστρέψει πίσω. Για πάνω από μισή ώρα ούρλιαζαν και κλαίγανε με αναφιλητά και θρηνούσαν, μαζευόντουσαν γύρω και κοντά της, και
τσίριζαν στα αυτιά της. Αυτό θα ήταν αρκετό για να την τρομοκρατήσει και να χάσει τα λογικά της αν συνερχόταν. Όμως το πνεύμα παρόλα τα παρακάλια δεν επέστρεφε και κρατούσε μια μυστήρια απόσταση, και αυτή έμενε άσπρη και αμίλητη στο μέσο όλων αυτών.
Τελικά, κάλεσαν έναν γιατρό, ο οποίος ήρθε και κοίταξε, και άκουσε, μετά ανακάτεψε μια
άσπρη ουσία, γύρισε γύρω το φλιτζάνι με έναν αέρα σοφίας, το έδωσε στον αρχιουρλιαχτή,
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και έκατσε στο πάτωμα δίπλα της με μια αδιατάρακτη ηρεμία, και κάπνισε μέχρις ότου συνήλθε η κοπέλα.
Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε, και δεν τολμούσαμε, κι έτσι φύγαμε σ’ αυτό το σημείο. Εγώ περίμενα ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να στραφούν εναντίον μας, και να μας πετάξουν έξω από το χωριό, ειδικά καθώς την τελευταία φορά που ήρθαν ιεραπόστολοι ένας
άνθρωπος που οδηγούσε κουρούμα έπεσε νεκρός στο μέσο του δρόμου. Αντίθετα μας ευχαρίστησαν που ήρθαμε· και την άλλη μέρα όταν πήγαμε να ρωτήσαμε για το πώς τα πάει η
μικρή γυναίκα, ο άντρας της μας ζήτησε συγγνώμη για τη φασαρία που έγινε στη συνάθροιση.
Η ευγένεια τους είναι το κάτι άλλο. Αν κάποιος σου κόψει το δρόμο για μια στιγμή, σου λέει
ότι είναι έντιμος ενοχλητικός (μάλλον εννοεί ότι είχε την τιμή να σε ενοχλήσει) και αμέσως
αποσύρεται. Ο άνθρωπος του κουρούμα υποκλίνεται όταν τον πληρώνεις, και εσύ δεν νιώθεις καθόλου καλά αν σκεφτείς πόσο λίγα του δίνεις! Οι υπηρέτες γονατίζουν όταν απευθύνονται σε σένα. Γονατίζεις και υποκλίνεσαι με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο αν θέλεις να
είσαι ευγενής. Στην αρχή νοιώθεις ότι είναι αδύνατο να κάνεις τέτοιες γονυκλισίες, αλλά
πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα αν είσαι ντυμένος με γιαπωνέζικα ρούχα, και καθώς ζεις στο πάτωμα, γίνεται πιο εύκολο να τις κάνεις παρά να τις αποφεύγεις. Η ευγένεια τους εμφανίζεται σε μικροπράγματα που όμως δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Είσαι γονατιστή σε μια
αγωνιώδη θέση, έχεις φτάσει στο σημείο να πονά η μέση σου, όμως δε θέλεις να κινηθείς
μήπως και σπάσεις κάποιο κανόνα της ετικέτας τους, και δε θέλεις να κινηθείς και να κουλουριαστείς λογικά. Κάποιος το προσέχει αυτό και σε παροτρύνει να χαλαρώσεις για λίγο.
«Καταδέξου να κάτσεις ως ένας έντιμος ξένος.» Ή αλλιώς «καταλαβαίνουμε ότι θέλεις να
γίνεις σαν ένας από εμάς, αλλά μην κουράζεσαι, δεχόμαστε τη θέληση για την ίδια την πράξη.» Και νιώθεις ευγνωμοσύνη.
Σε λίγο θα πάμε σε ένα διπλανό χωριό όπου μόνο μια φορά έχουν ακούσει. Πόσο συχνά
έχουν ακούσει σε ένα Αγγλικό χωριό; Ω η ανάγκη—σου στύβει την καρδιά. Γύρω μας υπάρχουν πλήθος μικροί οικισμοί δίπλα στα δάση που δεν έχουν αγγιχτεί καθόλου. Δεν υπάρχει
κανείς που να τους αγγίξει. Σίγουρα η πατρίδα θα είχε μεγαλύτερη ευλογία, αν αντί να κρατά τους καλύτερους τους έδινε με ευχαρίστηση! Κανείς δεν πρέπει να παροτρυνθεί να έρθει
εκτός αν νιώσει την κλήση του Δασκάλου. Αλλά όμως καθώς βλέπουμε τέτοιες σκηνές όπως
αυτήν αναρωτιόμαστε γιατί τόσο λίγοι το κάνουν! Είναι όπως το είπε μια Κινέζα κυρία, με
θλίψη στην καρδιά, που ένιωσε να αποστρέφεται την ψυχρότητα των Χριστιανών της Αγγλίας—«Αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν αρκετά το Θεό τους!» Μπορεί άραγε αυτό να είναι πραγματικότητα;
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ένα άγγιγμα του πεζού μπορεί να σας ενδιαφέρει ίσως, γιατί η ζωή είναι παραπάνω από το
«να πηγαίνετε σε συναντήσεις».
Ένα βράδυ, μετά την κάπως νέα εμπειρία του Γιαπωνέζικου Λουτρού, (η πρώτη ερώτηση σε
ξαφνιάζει όταν μπεις σε ιαπωνικό ξενοδοχείο το απόγευμα είναι, «Θα καταδεχθείτε να έχετε αξιοσέβαστο ζεστό νερό;»), είχα τυλιχτεί ανάμεσα στα παπλώματα των μπλε καλυμμάτων που βρίσκονται στο πάτωμα, και ήμουν μόνη και κουρασμένη, έτοιμη για ύπνο.
«Αξιότιμη καταδεχτείτε να με συγχωρήσετε!» Μίλησε μια φωνή έξω από το χάρτινο μου
τοίχο· που τραβήχτηκε στην άκρη, αποκαλύπτοντας μια ηλικιωμένη μορφή διπλωμένη σε
υπόκλιση. «Πέρασε Μέσα,» είπα, και ήρθε. Τότε κάθισε και με περίμενε να αρχίσω.
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Χωρίς να ξέρω πώς αλλιώς, τραγούδησα «ο Ιησούς με αγαπά, αυτό το ξέρω», το οποίο εγώ
είχε μάθει με πολύ κόπο , με πίστη ότι με την παροιμιώδη εξυπνάδα των Γιαπωνέζων, μπορεί να αναγνωρίσει τη δική της γλώσσα· χαμογέλασε και πήγε μακριά.
Κοιμήθηκα αλλά όχι για πολλή ώρα· μπαίνει η επισκέπτρια Νούμερο 2, μια ηλικιωμένη γυναίκα με ένα εγγόνι δεμένο στην πλάτη της. Φαίνεται νόμιζαν ότι εγώ προσποιούμουν άγνοια, γιατί μου μιλούσαν ροτόντας, «Εντιμότατη καταλαβαίνετε;» Μετά για να μην χάσουν
το παιχνίδι, άρχισαν να μιλούν και οι δυο μαζί, πολύ αργά και πολύ δυνατά, σαν σε κάποια
κουφή γριά· όμως πάλι ματαιώθηκε η προσπάθεια τους και φύγανε· και επέστρεφαν ξανά
και ξανά όλο αυτό το περίεργο απόγευμα, με το σκοπό να «μου κρατούν συντροφιά», όπως
νόμιζα.
Οι άλλοι επέστρεψαν περίπου τα μεσάνυχτα. Είχανε πάει σε ένα χωριό λίγα μίλια μακριά,
όπου μαζεύτηκαν περίπου διακόσια άτομα για να ακούσουν.
Ενώ το γράφω αυτό, κάτι άλλο κωμικό συνέβη με τη μορφή μιας άλλης επίσκεψης. Εμφανίστηκαν τρεις γυναίκες, η κάθε μια κρατούσε ένα μωρό, και κάθισαν κάτω. Βέβαια έπρεπε
να σταματήσω να γράφω και τους υποκλίθηκα. Μετά μια έριξε το βρέφος της στην αγκαλιά
μου και περίμενε παρατηρώντας. Εγώ περίμενα να ακούσω ουρλιαχτά, όμως όχι, το μικρό
παχύ κομματάκι άρχισε να γελά, και να κουνιέται, διπλώθηκε μέσα στην ευθυμία του, και
ήταν απελπιστικά μπερδεμένο μέσα στα τυλίγματα που ήταν ντυμένο, σαν μια μάζα από
γέλια και ήταν πολύ αστείο για οτιδήποτε. Τα άλλα μωρά παρουσιάστηκαν και αυτά, και
τώρα όλα αποσύρθηκαν, και οι μαμάδες τους ήταν πολύ ικανοποιημένες.
Μετά ήρθαν κάποιοι φίλοι που είχαν κλίση στη μουσική. Φέρανε και ένα μικρό ακορντεόν
και μου ζήτησαν να το παίξω. Μη έχοντας παίξει ποτέ ακορντεόν, και αυτό όντας του χειρότερου είδους, μπορείτε να καταλάβετε το αποτέλεσμα, γιατί προσπάθησα να το προσεγγίσω με γούστο, που γοήτευσε τους ακροατές, το άνοιγα και το έκλεινα άγρια, και το αποτέλεσμα ήταν – καθόλου μουσικό.
*

*

*

*

*

*

*

*

Είναι Κυριακή βράδυ. Ένας μπορεί να συνηθίσει πολλά πράγματα εδώ· το να ζεις χωρίς καρέκλες και τραπέζια· το να βγαίνεις έξω χωρίς καπέλο, και να μπαίνεις μέσα χωρίς παπούτσια· στη γλυκιά δημοσιότητα της κάθε μέρας που αρχίζει με τα πρωινά νιψίματα στη βεράντα, και τελειώνει με το να σερνόμαστε κάτω από τις κουνουπιέρες μας το βράδυ, και
πάλι δυσκολεύεσαι—καθώς έχεις να νιώθεις την ειδωλολατρία γύρω σου που δεν μπορείς
να τη συνηθίσεις.
Όλη την ημέρα ακούς το βούισμα των υφαντριών του μεταξιού, το κοπάνισμα του ρυζιού,
τα χτυπήματα των ποδιών αυτών που κάνουν χαλιά από ψάθα, όλα αυτά ήταν στα αυτιά
μου, και τώρα δουλεύουνε να φτιάξουνε ένα σωλήνα, που δε μυρίζει όμορφα, ακριβώς απέναντι.
Δεν υπάρχει εδώ Κυριακή. Δεν υπάρχει ημέρα ανάπαυσης. Πόσος καιρός πέρασε από τότε
που μας είπε Αυτός να πάμε σε όλο τον κόσμο με το Μήνυμα του για Ανάπαυση;
Σήμερα το πρωί είχαμε μια συνάντηση με μερικούς που είχαν ερωτήματα. Ρωτούσανε με
ποιο τρόπο προσευχόμαστε στους Θεούς μας, μήπως χτυπάμε παλαμάκια για να τους προκαλέσουμε την προσοχή τους, όπως αυτοί προσπαθούν να κάνουν με τους δικούς τους; Ένας άλλος έλεγε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει πως μπορούσε ένας Θεός να αγαπά; «Το
να έρχεστε μια ή δύο φορές και να ακούμε αυτή τη διδασκαλία είναι κάτι το σπάνιο για
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μας, δεν μπορείτε να έρχεστε πιο πολλές φορές» είπε ένας. Αλλά δεν μπορούμε. Ω, να
σκεφτείς ότι πρέπει να πούμε αυτό το πράγμα! Ω να μπορούσατε να δείτε την ανάγκη όπως την είδαμε εμείς σήμερα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τους λέμε πια αυτό το λυπηρό
«Όχι».
Δευτέρα Σήμερα αρχίσαμε με πραγματικά Γιαπωνέζικο τρόπο· ξυπνήσαμε από ένα μουρμουρητό από φωνές έξω από το παράθυρο μας, γιατί τα ξύλινα παντζούρια είχαν μαζευτεί
σε ρολά ώρες πριν. Κοιτάξαμε έξω και είδαμε μια ήσυχη ομάδα παιδιών που στεκόντουσαν
εκεί, που περίμεναν με υπομονή μέχρις ότου να εμφανιστούμε. Με πολλή χαρά βγήκαμε
από τις κουνουπιέρες μας, τυλιχτήκαμε—γιατί δεν έπρεπε να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία—και αρχίσαμε να ψάλλουμε:
Ο Χριστός με αγαπά μου το λέγει η Γραφή
Φίλοι εμπιστευτείτε την αγάπη του, γιατί είναι δυνατός!
Ναι, αγαπά με· ο Κύριος με αγαπά, μου το λέγει η Γραφή.
Γρήγορα η ομάδα έγινε πλήθος, και ψάλαμε μέχρις ότου και το πιο μικρό παιδί να είχε καταλάβει τι εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι ο Θεός μας είναι Αγάπη. Μετά με υποκλίσεις και
αποχαιρετισμούς κλείσαμε το παράθυρο, (δηλαδή, το σύραμε , καθώς ήταν ένας τοίχος) και
για λίγη ώρα μείναμε στην ιδιωτική μας ζωή.
Καθώς γράφω, ένας άλλος αστερισμός ζωηρών στρογγυλών σφαιρών είναι ορατός· γιατί το
παράθυρο ανοίγει και πάλι, και εδώ υπάρχει μόνο λίγο διάστημα μεταξύ του δωματίου και
του δρόμου. Παρακολουθούν τις κινήσεις του μολυβιού μου, καθώς σχηματίζει αυτές τις
λέξεις, και από ένα μικρό παιδί με βρεφικό πρόσωπο έρχεται ένας ήχος, σίγουρα αναγνωρίσιμος - είναι η χορωδία του πρωινού μας, και ποτέ δεν μου φάνηκε τόσο γλυκιά πριν. Αλλά τώρα, μέσα από τη φλυαρία των παιδιών, ένας άλλος ήχος βαρύς ακούγεται. Είναι το
γκονγκ του ναού χαμηλό, πένθιμο, μονότονο, φαίνεται φορτωμένο με απελπισία. Εννοείται
ως κάτι που δοξάζει στους θεούς. «Πιστεύεις ότι ακούνε;» ρώτησα έναν που έρχεται, και
στέκεται δίπλα μου. «Δυστυχώς, φοβάμαι ότι δεν το κάνουν συχνά», είναι η θλιβερή απάντηση.
Έχουμε όμορφες πυγολαμπίδες εδώ και λαμπυρίδες (σκουλήκια-κάμπιες που λάμπουν),
σαν νεράιδες. Οι λάμψεις ανάβουν τις όχθες με τις φτέρες, με την ήσυχη λάμψη τους, τις
πυγολαμπίδες που πετάνε με το παλλόμενο φως τους μακριά και προς τις περιοχές πέρα.
Και όπως τα κοιτάζει κάποιος θέλει να είναι είτε το ένα ή το άλλο. Οι λαμπυρίδες του ήταν
κρυμμένες έτσι που μόνο Αυτός βλέπει, σε κάποιο φράκτη της φύτευσης Του, ανάβει για
Αυτόν· ή αν θέλει, η πυγολαμπίδα του πετάει η λάμπα που έχει ανάψει, πάνω από το φράκτη της ζωής στο σπίτι, πολύ μακριά μέσα από το σκοτάδι.
* * * * * * * * * *
Μόλις χθες έστειλα γράμμα, αλλά είναι ανακούφιση να ξαναγράψω, και η καρδιά κάποιου
μπορεί να ξεχειλίζει καμιά φορά, και η δική μου καρδιά έχει ξεχειλίσει, ήταν από τότε που
αποχαιρετήσαμε τον ευγενικό λαό του χωριού που μπορεί να μην ξαναδούμε ποτέ. Λίγο
πριν φύγουμε, η γριά κυρία Ανοιξιάτικη παλίροια με πλησίασε, χάιδεψε το φόρεμα μου, και
μετά είπε πόσο λυπάται που πρέπει να φύγουμε. Ακόμη μια φορά επανέλαβα τη πολύ
γνωστή μικρή φράση «Ο μόνος αληθινός Θεός καταδέχεται να σε αγαπά.» Για πρώτη φορά
φάνηκε να αγγίχτηκε· σταυρώνοντας τα χέρια της επανέλαβε τη φράση αργά-αργά, και δάκρυα τρέχανε στα μάγουλα της, αλλά τότε ήταν που έπρεπε να φύγουμε.
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Είχε ένα παράξενο όνειρο ενώ ήμασταν εκεί, και το περιέγραψε στον Τ, Σαν. Φαινόταν να
βλέπει μια όμορφη πόλη, λαμπερή και χρυσή, αλλά ανάμεσα σε αυτήν και σε εκείνη, υπήρχε ένα σκοτεινό βαθύ ποτάμι και δεν μπορούσε να το διασχίσει, ήταν πολύ αδύναμη και
ηλικιωμένη. Η χρυσή πόλη ήταν σαν τον Παράδεισο, είπε ο Τ. Σαν και το σκοτεινό ποτάμι
σαν το θάνατο. Ο Ιησούς ο Σωτήρας μας θα μπορούσε να την κουβαλήσει πάνω, αν θα άφηνε τους ψεύτικους θεούς της, και αν Τον εμπιστευόταν μόνο.
Προσεύχεσθε για αυτή τη γριά γυναίκα ώστε το φθινόπωρο της ζωής της να αποδειχτεί άνοιξη.
Μερικοί από αυτούς που είχαν ερωτήματα ήρθαν να μας βοηθήσουν να πακετάρουμε. Ένας, που ήταν πολύ καλά μορφωμένος άντρας, που είχε διαβάσει την Καινή Διαθήκη, ήθελε
να μάθει τα πάντα για την Παλαιστίνη, την ιστορία, τη γεωγραφία, τα εθνικά έθιμα και ούτω καθεξής. Ειδικά ρώτησε για την Ιερουσαλήμ, το Γολγοθά και τον τάφο όπου βρισκόταν ο
Ιησούς.
Χθες το βράδυ είχαμε μια συνάντηση γυναικών, αλλά ήρθαν και αρκετοί άνδρες και δεν
μπορούσαμε να τους εμποδίσουμε. Καθόμασταν στις ψάθες του πατώματος, όπου υπήρχε
ένα μεγάλο είδωλο στο οποίο είχαν βάλει ρύζι και ανθισμένα λουλούδια, και θυμίαμα που
έκαιγε, τους είπαμε για την αγάπη Του για αυτούς. Ξανά και ξανά επαναλάβαμε το ίδιο μήνυμα. Για αυτούς είναι κάτι παράδοξο, τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν.
Καθώς περάσαμε από τους δρόμους, οι άνθρωποι βγαίναν για να κοιτάξουν και να υποκλιθούν, αρκετοί μας σταμάτησαν με την ευγενική φράση, «Εντιμοτάτες ευχαριστίες, έντιμότατα να βιαστείτε να επιστρέψτε», και ένας από αυτούς πρόσθεσε «Γιατί μένετε τόσο μακριά;» Ναι, γιατί; Μεταφέρω την ερώτηση σε έναν ευρύτερο κύκλο από ότι σκέφτηκαν γιατί παραμένετε τόσο μακριά;
Αυτό το απόγευμα είναι μια χαρά, περπατήσαμε στο όμορφο χωριό που είναι τώρα ο χώρος ανάπαυσης. Στα μισά του δρόμου μας συνάντησαν μερικά παιδιά, με φωτεινά μάτια,
απαλά μικρά παιδάκια, που είχαν έρθει να μας συνοδεύσουν στο σπίτι. Όταν εμείς φτάσαμε ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί ως συνήθως. Άνδρες και άφθονοι νεαροί, πολύ λίγες γυναίκες και δωδεκάδες παιδιά.
Καθώς γράφω αυτά, έχουν συρρεύσει κάτω από τη βεράντα, κοιτάζουν,
κοιτάζουν. Παντού όπου να γυρίσει κανείς το βλέμμα βλέπει μεγάλα και
μικρά μάτια, ανοιχτά και σχισμένα, όλα μαύρα, και όλα κοιτάζουν.
Πυγολαμπίδα

Λαμπυρίδα
(λαμπερή κάμπια)

Η συνάντηση τελείωσε και τώρα πριν το καλειδοσκόπιο πάρει άλλο κούνημα, πρέπει να σου πω για αυτό.
Φανταστείτε ένα ολόκληρο σπίτι να περιορίζεται σε ένα μεγάλο δωμάτιο
με χαμηλή οροφή, με τοίχους που δεν φαίνονται, που έχουν συρθεί στο
πουθενά· η γραμμή όριο , είναι ο δρόμος από τη μία πλευρά, ο κήπος από
την άλλη. Εδώ και εκεί, υπάρχουν φανάρια πιο γραφικά από το να είναι
φωτεινά, και κρέμεται ένα πορφυρό κινεζικό φανάρι ανάμεσα στα δέντρα, και το μισοσκόταδο ανακουφίζεται περαιτέρω από τη θαμπή λάμψη που κάνουν οι πίπες, για το κοινό καπνίζει ήρεμα, και φτερνίζεσαι και
πνίγεσαι και αναρωτιέσαι πώς θα περάσετε.

Η συνάντηση ξεκινά, βρισκόμαστε στη μέση ενός ύμνου, όταν ακούγεται μια βουτιά σε κοντινή απόσταση, που μας λέει ότι κάποιος είναι στη μέση κάτι άλλο - αλλά αποφεύγω.
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Τραγουδούμε, ή προσπαθούμε να το κάνουμε, τότε ένας από τους βοηθούς μας μιλάει, πάλι τραγουδάμε και τότε έρχεται η σειρά μου.
Ω, το παράξενο! Μέχρι τότε οι καπνιστές έχουν σταματήσει τον καπνό, και το θορυβώδες
χτύπημα των μικροσκοπικών μεταλλικών δοχείων, πάνω στα μαγκάλια του ξυλάνθρακα.
Νομίζω ότι ο Κύριος Ιησούς με οδηγεί με μεγάλη ευγένεια σε αυτό το νέο έργο, γιατί ξέρει
πόσο σκληρά εγώ το βρίσκω να μιλάω με θόρυβο και μέχρι στιγμής δεν το έκανα ποτέ. Ο Τ.
Σαν μεταφράζει για μένα και μετά για τη Σάρα που κλείνει τη συνάντηση με τραγούδι και
προσευχή.
Την περισσότερη ώρα υπήρχε ιδιαίτερη προσοχή, αδιάσπαστη ακόμη και όταν ένας τρυφερός γονέας ξέντυσε και έτριψε τον νεαρό γιο της, και τώρα που τελείωσε, υπήρχε τέλεια
ησυχία, σαν να περιμένατε «τι θα ακολουθήσει;» Αλλά τη στιγμή που τελειώσαμε εκεί υπήρχε μια αναταραχή, όλοι μιλούσαν και χειρονομούσαν, πρόθυμοι καθώς φαινόταν να
ανταλλάσσουν απόψεις για ολόκληρη την παράσταση, στη μέση της οποίας αναχωρήσαμε
και ανεβήκαμε τις σκάλες που μοιάζανε με ανεμόσκαλες, έτοιμες για να μη μας δούνε πια.
Μάταια ελπίδα. Ήμασταν απλά έτοιμοι να κοιμηθούμε, μόνο μέχρι τώρα χωρίς κρεβάτια
για να μπούμε, τα παπλώματα δεν τα ετοιμάσαμε ακόμη, όταν οι επισκέπτες έφτασαν, και
με μεγάλη έκπληξή μου, υποκλίθηκαν ευγενικά και μπήκαν μέσα.
Στη συνέχεια επιθεωρήθηκαν τα υπάρχοντά μας, ένας σήκωσε το ψωμί που είχαμε φέρει,
το γύρισε και κούνησε το κεφάλι του, ήταν κάτι πέρα από αυτόν. Ένας άλλος εξέτασε τη
μικρή μου βαλίτσα και άλλος μας εξέτασε. Και όλα αυτά με τέλεια ευγένεια που ήταν αδύνατο να νοιάζεσαι πάρα πολύ. Επιτέλους η Σάρα πήρε τη θηλυκή βοηθό μας, για να πει
στον αρσενικό βοηθός μας, ότι θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι αν οι κύριοι φίλοι μας
θα αποσυρόντουσαν, το οποίο τελικά έκαναν, ενώ οι κυρίες καθυστέρησαν ακόμη για να
δουν τα τελευταία από την παράσταση.
Τότε έφεραν τα παπλώματά μας, τα απλώσαμε στο πάτωμα, μας βοήθησαν να κρεμάσουμε
τις κουνουπιέρες μας, και επιτέλους μείναμε στη μοναξιά, για να κοιμηθούμε στο χαμηλό
κρεβάτι, και εγώ ήμουν ξύπνια, τουλάχιστον, αισθανόμουν να ήμουν κάποια άλλη, και που
ζει σε ένα βιβλίο ιστοριών, και δεν μπορεί να βγει.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ήρθε μια παύση εδώ, και τώρα η εβδομάδα έχει τελειώσει, και πρέπει να ακούσετε τι συνέβη.
Γράφω στη μικρή βεράντα που προεξέχει στο δρόμο. Μόλις κάτω είναι ένα υπόστεγο ξυλουργού. στη μέση είναι ένα ιερό, χοντροφτιαγμένο στην κορυφή μιας υπέροχης πέτρας.
Πίσω από αυτό, κρύβεται ένα νεκροταφείο ανάμεσα στα δέντρα· σε όλη τη χώρα είναι διάστικτα, όπως τα αναχώματα στη φτωχή θλιβερή Κίνα, θυμίζει συνεχώς «Η νύχτα έρχεται» Ω
να δουλεύεις όσο διαρκεί το φως της ημέρας!
Δεν νομίζω ότι σας έχω πει πώς είναι ένα ιαπωνικό ξενοδοχείο, δε μοιάζει με οτιδήποτε
λέγεται έτσι στην πατρίδα, δεν είναι εύκολο να το περιγράψω.
Εδώ είμαστε καλά, γιατί έχουμε έναν επάνω όροφο· στην τελευταία μας φορά που πήγαμε
σε ξενοδοχείο, εκεί δεν ήταν καθόλου, και μας διαβεβαίωσαν σοβαρά ότι «οι σκάλες δεν θα
μπορούσαν να είναι καλά πράγματα,» γιατί δεν τα είχαν ποτέ εκεί. Έτσι ζούσαμε σε ένα
επίπεδο με τα πάντα και όλους, και συνεπώς αποκτήσαμε πονόλαιμο.
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Όταν ήρθαμε εδώ, κοιτάξαμε με ανυπομονησία για τα «όχι καλά πράγματα», και με τη χαρά μας τα ανακαλύψαμε, προχωρώντας από την κουζίνα, ότι κάθε σκαλί χρησιμοποιούταν
ως αποθετήριο από κάτω, αλλά ωστόσο ήταν πραγματικές σκάλες, αυτό ήταν το σημαντικό
σημείο. Εμείς ανεβήκαμε με ζωηρότητα, και όταν πήγαμε ψηλά, μας περίμεναν νέες εκπλήξεις δύο καρέκλες από καλάμι (και ένα τραπέζι ύψους δώδεκα ιντσών) που δόθηκε σε αυτόν τον τυχερό ανώτερο θάλαμο, και ξεκουραστήκαμε, και αισθανθήκαμε ξανά ότι είμαστε
Δυτικοί.
Για να επιστρέψετε στο θέμα μας. Τα ξενοδοχεία,
όπως όλα τα καθαρά ντόπια σπίτια, είναι χτισμένα σε ξυλοπόδαρα (δείτε το σκίτσο για το πώς).
Είναι χώροι, κλειστοί ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση, με ξύλινα παραθυρόφυλλα τη νύχτα και
με τοίχους από χαρτί την ημέρα, με τουλάχιστο,
δύο πλευρές και συχνά τρεις, φαίνεται να είναι
της τελευταίας αβέβαιης περιγραφής. Δεν μπορείτε να τα στηριχτείτε πάνω τους—θα περνούσες από μέσα τους, (δηλαδή, όταν υπάρχουν καθόλου:) δεν μπορείτε να κρεμάσετε τα πράγματα
σε αυτούς, θα γκρεμιζόντουσαν· εν συντομία δεν
μπορείτε να κάνετε τίποτα, αλλά να τους γλιστρήσετε και να είστε ευγνώμονες.
Έπιπλα δεν υπάρχουν, εκτός αν αποκαλέσετε
έπιπλο ένα βάζο με λουλούδια, ένα κουτί για
καπνό, και ένα μαγκάλι. Στο πάτωμα είναι απόλυτα καθαρά χαλιά ψάθας, που λέγονται «Τατάνιι», κάθε χαλί είναι 6 x 3 πόδια τοποθετείται
τακτοποιημένα και είναι προσεκτικά ξεσκονισμένο. Πάνω σε αυτό δεν πρέπει ποτέ να περπατάτε
με τα παπούτσια σας. Σε αυτό ζείτε, κάθεστε,
μέρα και κοιμάστε τη νύχτα. Τα δωμάτια χωρίζονται το ένα από το άλλο με συρόμενα τοιχώματα
Πάνω σε πασσάλους (ξυλοπόδαρα)
από φιμέ χαρτί, μερικές φορές διακοσμημένο με
παλιούς Κινέζους χαρακτήρες, τόσο καλλιγραφικούς που κανένας δεν μπορεί να τους διαβάσει· ή στολισμένο με τοπία στα οποία η προοπτική βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Δεν υπάρχει κάποια περιττή πολυτέλεια όπως μια πόρτα
που κλείνει ή και μάλιστα να κλειδώνει, αλλά η Γιαπωνέζικη ετικέτα είναι τόσο αναπτυγμένη που αυτή η μικρή έλλειψη δεν είναι τόσο τρομαχτική όπως ακούγεται.
Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει μια μικρή εξέδρα, ή θέση τιμής. Ο τοίχος σ’ αυτήν την πλευρά
είναι στερεός, και το ρολό από κάποιο παλιό σχέδιο, όπως αυτό το κομμάτι από την ομορφιά ενός κλαδιού, που είναι μπροστά μου καθώς γράφω, κρέμεται πάνω του, πάνω από το
βάζο με τα λουλούδια, ή ένα κειμήλιο ή ένα είδωλο, που στέκεται στη μέση της εξέδρας.
Ένα «χιμπάτσι» ή μαγκάλι, με μια κατσαρόλα πάνω του, είναι ένα πιθανό αντικείμενο, ένα
κουτί για πίπα, ή ένα μικροσκοπικό σετ τσαγιού, μοιράζονται το πάτωμα μαζί του.
Στο μπροστινό μέρος του καθημερινού δωμάτιου υπάρχει ένα απερίγραπτο ανακάτεμα από
όλα τ κάθε τι. Είναι χολ, κουζίνα και υπνοδωματίου, όλα σε ένα. Δεν υπάρχουν ούτε φούρνοι, ούτε εστίες, ούτε τζάκια με την έννοια που τα γνωρίζουμε. Όμως φαίνονται με κάποιο
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τρόπο να καταφέρνουν να μαγειρεύουν , πάνω σε μικρές φωτιές που σκορπίζουν τον καπνό
τους παντού, και όμως το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, από την Γιαπωνέζικη άποψη.
Στη μια πλευρά υπάρχει ένας ανοιχτός διάδρομος, πάνω στον οποίο περπατούν οι ένοικοι
με τσόκαρα και κάνουν θόρυβο · οδηγεί προς τα πίσω, όπου υπάρχει μια αυλή που είναι
και κήπος και έτσι κλείνει η σκηνή.
Ότι μπορεί να είναι καλλιτεχνικό, το κάνουν καλλιτεχνικό. Το γεύμα σερβίρεται στο πιο
κομψό βερνικωμένο δίσκο ή πορσελάνη πάνω σε μαύρους ή κόκκινους βερνικωμένους δίσκους, έναν για κάθε πρόσωπο· και κάθε δίσκος είναι ένα «όμορφο πράγμα»----εδώ τελειώνει απότομα η διακοπή. Οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τόσο απομακρυσμένο
από την «παντοτινή χαρά» είναι τα περιεχόμενο του που για το μέσο Αγγλικό λαρύγγι θα
ήταν δύσκολο να το φανταστεί.
Για να αλλάξω το θέμα, υπάρχει μια μικρή
σύνθεση από λουλούδια, πάνω στην οποία
μπορεί να μείνει και να ονειροπολεί για πάντα ο κος Κιτς. Κάθε μέρα και γοητεύομαι περισσότερο από το γούστο των Γιαπωνέζων
στα λουλούδια. Είναι τόσο απλό και τόσο ικανοποιητικό.
Και τώρα είχαμε την κλήση για το μεσημεριανό φαγητό που μας την ανάγγειλε μια γλυκιά
φωνή, και μας το σέρβιρε μια κοπελίτσα με
λαμπερά μάτια και κάποια φουσκώματα στα
μαλλιά . Έτσι για το μενού—αδιάντροπα ωμό
ψάρι κομμένο σε φέτες, και στολισμένο με
καφέ φύκια· κάτι το πράσινο, μέσα σε ένα
μπλε μπολ, μια σάλτσα όπου μέσα επιπλέουν
κομμάτια από -----------; Ένα φλιτζάνι με φασόλια μέσα σε ένα υγρό που μοιάζει με τσάι
«senna tea». Άφθονο και νόστιμο ρύζι, ένα
ζευγάρι από ξυλάκια τσόπστικς, Έχουμε όμως
τη δική μας προμήθεια από τενεκεδένια
πράγματα, και η Σάρα επένδυσε σε μια κότα
(δηλ. μια αδύνατη και κοκαλιάρα κότα), που
τη μαγειρέψαμε μόνοι μας σε μια μικρή κατσαρόλα πάνω σε ένα μαγκάλι, από όπου
ψαρεύαμε τα κομμάτια μας καθώς μαλάκωναν—έτσι που να μη λιμοκτονήσουμε.
Αυτή εδώ δεν είναι χώρα φρούτων, τα λουλούδια τα θεωρούν πολύ πιο σημαντικά, αλλά ένα καινούριο και άγνωστο σε μένα αλλά
πολύ νόστιμο, είναι το αποξηραμένο διόσπυΕικόνα 1Η ομορφιά ενός κλαδιού
ρο που είναι κάτι μεταξύ χουρμά και σύκου.
Υπάρχουν επίσης και τεράστια πορτοκάλια και αργότερα το “biwas” κάτι σαν φρούτο που
δεν έχουμε στην πατρίδα, έτσι δε χρειάζεται να το περιγράψω. Στα δάση υπάρχουν διάφορα μούρα, που σε βάζουν σε πειρασμό—μέχρις ότου να τα γευθείς, και παντού υπάρχουν
λουλούδια.

Εικόνα 2 Senna tea
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Βρεθήκαμε σε ένα χωριό Έτα.
Οι Έτα είναι ένας λαός παρίας, και όταν ρωτήσαμε γιατί μας είπαν τα εξής: Πολλά χρόνια
πριν, ένας θεός και μια θεά κατέβηκαν σ’ αυτές τις ευνοημένες ακτές, από τους οποίους
προήλθε η σημερινή ράτσα των Γιαπωνέζων.
Αυτοί οι Έτα ζούσαν εκεί πριν να κατέβουν οι
θεοί, άρα δεν είναι απόγονοι των θεών, για
αυτό τους περιφρονούν οι Γιαπωνέζοι.
Ανακαλύψαμε ότι υπήρχε μια αποικία από
αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους, και
είπαμε ότι θα θέλαμε να τους πάμε με το μήνυμά μας. Ήταν δικοί μας αδελφοί και αδελφές. Σε αυτήν την πρόταση, λίγη ενθάρρυνση
Εικόνα 3 Λουλούδια
υπήρχε. Θα χαλάσει τη δουλειά μας στο χωριό, γιατί αν ήταν γνωστό ότι εμείς πήγαμε εκεί, κανείς δεν θα ερχόταν στις συναντήσεις
μας. Ήταν όπως έλεγαν, ανόητοι άνθρωποι, δεν αξίζει να πάτε. Δεν υπήρχε χώρος για να
ακούσουν, αυτοί καιρό να ακούσουν, καθώς ήταν απασχολημένοι με μεταξοσκώληκες και
ούτω καθεξής. Ακούσαμε όλα αυτά τα βαριά περιφρονητικά λόγια, και τελικά πήγαμε, και
μας συνόδεψε το μισό χωριό.
Και περάσαμε καλά. Χαλάρωση κάτω από τα
δέντρα ΚΑΚΙ, πάνω στις ομπρέλες μας,( γιατί το
έδαφος ήταν υγρό και τα φορέματά μας λεπτά),
τραγουδήσαμε και μιλήσαμε μέσω των βοηθών
μας, προς τους ανθρώπους που μαζεύτηκαν.
Πόσο όμορφο ήταν, οι αγροί ήταν ήδη κίτρινοι
για συγκομιδή. Το μεγάλο Daisen σε απόσταση,
μετά πιο χαμηλοί δασωμένοι λόφοι, και στη συΕικόνα 4 Εντιμότατα αυγά
νέχεια η κοιλάδα, με τα ρυάκια που κάνουν σαν
φίδια μέσα της, σαν ένα νήμα από ασήμι ανάμεσα στο πράσινο και χρυσό. Συγκεντρωμένο
γύρω από εμάς, ήταν το μικρό χωριουδάκι με καφέ στέγες, και οι άνθρωποι του στα σκούρο
μπλε τους ρούχα, στάθηκαν πλαισιωμένοι με ροζ αζαλέες. Άνδρες και γυναίκες κατευθείαν
από τον ορυζώνα και από την φροντίδα του μεταξοσκώληκα· παιδιά με φωτεινά μάτια και
ντροπαλά όμως άφοβα στον τρόπο· μωρά ξαπλωμένα στις πλάτες των μητέρων τους, γραφικά πλάσματα, ξυρισμένα, και αντιμετώπιζαν με μια εκφραστική διάθεση ανάκρισης· γέροι λυγισμένοι σχεδόν στα δύο, σε μια διαρκή υπόκλιση· γέροι με μέτωπα τσαλακωμένα
από ρυτίδες, και βαριά κουρασμένα, μισά-θαμπά μάτια - εκεί ήταν, και εγώ τους κοιτούσα
και λαχταρούσα πάνω τους! Ειλικρινά μιλήσαμε μέσω των διερμηνέων για τον Θεό που
τους αγάπησε, και μετά γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε ότι κάτι μπορεί να παραμείνει,
κάποιος καλός σπόρος να ριζώσει. Και τότε εμείς φύγαμε.
Τι μπορεί να κάνει με το να τα πεις μόνο μια φορά ; Μπορεί άραγε και να αναστατώσει τη
σκόνη στην επιφάνεια των πεποιθήσεων τους; Και όμως ο Παύλος χαίρεται για το απλό γεγονός ότι ήταν ο Χριστός κηρύττεται. Αν μπορούσε, θα μπορούσαμε. . . .
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Φαίνεται να υπάρχει ένα είδος επιδημίας μεταξοσκώληκα στον αέρα – όλων η προσοχή
αποσπάται σ’αυτούς. Τα σκουλήκια ελέγχουν τη συνομιλία. Σήμερα μου δάνεισαν ένα βιβλίο για την καλλιέργεια τους {δικαιολογήστε το μείγμα των αντωνυμιών) από την οποία
εγώ αντιγράψa τους παρακάτω πολύτιμους λίθους. Τρεις ηλικιωμένες γυναίκες,
δύο κορίτσια και δύο άνδρες σκύβουν και
κοιτάζουν έντονα. "Αχ!" λέει ο ένας με
έναν τόνο συγκρατημένης χαράς, «τα
σκουλήκια μου και εμείς θα το κάνουμε
ταξίδι στην Αγγλία σε ένα γράμμα!!!»
Στην πατρίδα ξανά και στην πατρίδα στη
βροχή. Πώς μπορεί να ρίχνει τόση βροχή
εδώ! Για είκοσι μίλια καθόμασταν σε λιμνούλες στα κουρούμα μας, ενώ οι υπομονετικοί κούληδες προχωρούσαν με κόπο μέσα από τη λάσπη, βαθιά μέχρι τον
αστράγαλο.
Εικόνα 5 Εντιμότατα σκουλήκια

Είχαμε ένα ευτυχισμένο χρόνο, αν και
θλιβερό. Για μένα, αυτή η μικρή εμπειρία στο να συμμετέχω
σε έργο περιπλάνησης από τόπο σε τόπο, μου άνοιξε, όπως
έγινε, μια πόρτα σε έναν νέο κόσμο, ένα κόσμο Ανάγκης. Θέλω να το σκεφτώ αυτό Αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς απλησίαστοι, και πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι όχι επειδή ο Θεός το σχεδίασε έτσι, αλλά επειδή ο λαός Του
δεν υπακούει. Κάποιος σκέφτεται μια συνωστισμένη συνάντηση στην πατρίδα – ίσως μια ιεραποστολική – και εύχεται
ότι μέσω της δύναμης του Πνεύματος να δινόταν μια δύναμη
να νιώσουν—να νιώσουν όπως νιώθει ο Θεός. Θα ήταν σαν να
έσκαγε μια βόμβα στο μέσο και αμέσως όλοι με μεγάλη ταχύτητα θα σκόρπιζαν! Όχι ότι κάποιος θα έπρεπε να βάλει σε
αντίθεση το έργο στην πατρίδα με το έργο στο εξωτερικό, όμως σίγουρα η αναλογία είναι πολύ άδικη. «Στα τέσσερα τέταρτα υπάρχουν αυτοί που φέρουν το μήνυμα: Στην Ανατολή, Εικόνα 6 Εμείς οι ίδιοι
Δύση, Βορρά και Νότο.» Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιοι ενενήντα εννέα προς το ένα τρίτο , είναι ένα γεγονός όπως είναι σήμερα. Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιοι ενενήντα εννέα φορείς στη δύση και ένα τρίτο φορέα στο κάθε ένα από τα άλλα
τέταρτα. Είναι πράγματι μια πριγκηπική δωρεά; Ο Ποιμένας άφησε τα ενενήντα εννέα και
έψαξε για το ένα, εμείς μένουμε με το ένα και αφήνουμε τα ενενήντα εννέα να περιπλανιούνται.
Ο κος και η κα Πάροτ από την ομάδα μας περάσαν χρόνο μαζί μας. Ένα παιδικό αρμόνιο και
ένα υμνολόγιο ίσως θα φαινόταν κάτι πολύ λίγο για ψυχαγωγία στην πατρίδα. Όχι όμως
εδώ! Είχαμε ένα τόσο όμορφο χρόνο ψάλλοντας τον ένα ύμνο μετά τον άλλο με μια απόλαυση που θα γοήτευε ακόμη και έναν του Στρατού της Σωτηρίας. Πραγματικά οι ύμνοι
φαίνονται αληθινοί τώρα. Έρχονται με μια νέα φρεσκάδα και τους απολαμβάνουμε απόλυτα. Είναι το ίδιο με τα εδάφια της Βίβλου. Ξέρετε πώς το ένα για τους δύο ή τρεις που είναι
συγκεντρωμένοι μαζί, αναφέρεται συχνά σε συναντήσεις για προσευχές-με διακόσια ή τρι-
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ακόσια άτομα.. Εδώ, πιο συχνά, υπάρχουν μόνο "δύο ή τρεις", η δύναμη του εδαφίου φαίνεται να τονίζεται. Με τον πιο πρακτικό δυνατό τρόπο, γνωρίζετε ότι Αυτός είναι, στο μέσον.
Πολλές φορές οι άνθρωποι λυπούνται τους ιεραποστόλους. Δεν χρειάζεται να το κάνουν! O
Κύριος μας, μας δίνει τόσες πολλές αποζημιώσεις, ώστε να αφήνει μερικές χούφτες να πέφτουν σκόπιμα για μας. Θα είναι ακριβώς αυτό που Αυτός είναι.
Αλλά ο πύρινος πόνος είναι η σκέψη τι κοστίζει σε εσένα. Μια μέρα που αυτός ο πόνος άναβε μέσα μου, άναψε για μένα ένα Λόγο. «Σε εσάς δόθηκε εκ μέρους του Χριστού να υποφέρετε για Χάρη Του2.» Για μένα, που είμαι λιγότερο από το λιγότερο, δίνεται αυτή η
χάρη ότι θα έπρεπε να κηρύξω μεταξύ των Εθνών τα αμύθητα πλούτη του Χριστού. Δόθηκε
να υποφέρει , δόθηκα να υπηρετεί. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο; Ίσως δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε το ένα χωρίς το άλλα«Ποτέ ο εξαίσιος πόνος, τότε πότε η εξαιρετική ευδαιμονία, για την ψυχή που είναι νεκρή
σε αυτό δεν μπορεί ποτέ να συντονιστεί σε τούτο.»
Σίγουρα οποιαδήποτε απώλεια αξίζει τον κόπο, για να
μπορούμε να Τον γνωρίζουμε, και τη δύναμη της ανάστασης Του, και την κοινωνία των παθημάτων Του, ότι από το
πιο σκοτεινό δώρο του πόνου, μπορεί να βγει το πιο φωτεινό δώρο της υπηρεσίας. Μια πληρέστερη μεταβίβαση
αυτού του πλούτου που είναι αδύνατο να μετρηθεί από
ό, τι θα μπορούσε να ήταν δυνατόν, αν δεν μας είχε καλέσει να τον ακολουθήσουμε μέσω
της ίδιας της σκιάς του θανάτου, όπου διατηρεί τους θησαυρούς του σκοταδιού.
«Γι’ αυτό, λοιπόν, δε χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο,
εσωτερικά όμως, μέρα με την ημέρα, η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί
μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας
δόξας. Δε στοχεύουμε σ’ αυτά που φαίνονται, αλλά σ’ αυτά που δε φαίνονται· γιατί όσα
φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια3» Και ένα μέρος της δόξας
θα είναι, το τέλειο δώρο της Υπηρεσίας για το Χριστό.
«Γιατί έχει απαντήσει στους πόθους μου,
Με λόγια χρυσής μουσικής,
Ότι θα υπηρετήσω για πάντα
Αυτόν και μόνο Αυτόν.»
καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ 4καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα
αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.4

2

Φιλιππησίους 1:29
Β’ Κορινθίους 4:16-18
4
Αποκάλυψις 22:3
3
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Ιαπωνία: Κεφάλαιο 4 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 και 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 μήπως και 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!»1 Ήμασταν ασφαλείς. Δοξάστε τον για την αντίθεση. Μας δείχνει ότι ο διάβολος
βλέπει κάτι που αξίζει να πολεμήσει· αυτό είναι καλύτερο από τη στασιμότητα. «Δώσε μας
μια μεγάλη ηρεμία στη μέση των συγκρούσεων,» Κύριε, και κρατήστε μας γαλήνιους!
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 ταυτόχρονα, και η Τζέιν μίλησε λίγο
με τους συνεπιβάτες μας, ενώ άκουσα και ευχόμουν να μπορούσα να μιλήσω κι εγώ. Μετά
από μερικές ώρες φτάσαμε στον προορισμό μας, και 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 βαθιά 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 μας σπόρο,
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.
1
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Ήταν υπέροχη δουλειά. Καθώς περάσαμε από το χωριό εκατοντάδες χέρια απλώθηκαν για
να πάρουν βιβλία: δώσαμε μόνο σε ένα άτομο από κάθε ομάδα ή σε ένα ανά κάθε δύο ή
τρία σπίτια. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι ήταν, ήθελαν να μάθουν πόσα έπρεπε να πληρώσουν, μας ρωτούσαν για τι ήταν περίπου τα βιβλία, και ούτω καθεξής. Πάντα τους άρχιζαν
να τα διαβάζουν αμέσως. Σύντομα είδαμε σε κάθε γωνία, να συγκεντρώνονται γύρω από
έναν που μόλις είχε πάρει ένα βιβλίο, αρκετά πρόθυμα πρόσωπα, ενώ αυτός 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 το καραβάκι, αλλά περνώντας προηγουμένως με το καραβάκι είχαμε παρατηρήσει πολλά σκόρπια χωριουδάκια ανάμεσα στα δέντρα δίπλα στη λίμνη, και για να
φτάσουμε σ’ αυτά, έπρεπε να περπατήσουμε. Ήταν μόνο δέκα μίλια, μας είπαν, για το 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 ευχαριστώ,
αλλά ήταν φτωχός και δεν μπορούσε να αγοράσει:
επιτέλους κατάλαβε το τι συμβαίνει 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 παντού έτοιμοι να ακούσουν·
αλλά μπορούσαμε να 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»2, και χαρήκαμε που
μπορούσαμε να είμαστε και εμείς λίγο κουρασμένες. Υπήρχαν κάποια σαμπάν που ήταν
ελκυστικά κοντά, αλλά όλοι ήταν είτε στη δουλειά για το ρύζι ή για το μετάξι, έτσι τραγουδήσαμε «Δοξάστε τον Σωτήρα, εσείς που Τον γνωρίζετε,» αναζωογονηθήκαμε και συνεχίσαμε.
Στο επόμενο χωριό μας είπαν ότι ο Ματσούγι ήταν ακόμα πέντε μίλια μακριά, στο επόμενο
μας είπαν έξι· αλλά για την ευχαρίστηση 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 μεγαλοπρεπή 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
2
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(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»3 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.»4
28 Ιουνίου - Στοιχείο αριθ. I είναι έχει έναν εκπληκτικός χαρακτήρα. 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 με αυτόν τον τρόπο. Ένας από τους δικούς μας εργάτες του ευαγγελίου
που επιδίωκαν να επισκεφθεί το χωριό όπου ήμασταν πριν από ένα δεκαπενθήμερο, του
δόθηκε σε ένα σημείωμα για τους ανθρώπους του ξενοδοχείου από εμένα και το βρήκε εκπληκτικό - γιατί ήμουν νεκρή, είχα αποφασίσει «να καταδεχτώ να σταματήσω να υπάρχω»,
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
3
4

Ψαλμός 65:11 (μετάφραση βιβλικής Εταιρείας)
Ψαλμός 65:14

38
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 στο προγονικό δισκίο, το οποίο δισκίο, ιερό για τη μνήμη του, τοποθετείται στο βωμό του νοικοκυριού ή στο
ράφι με τα είδωλα. Πριν από αυτό, προσφέρονται λουλούδια, καρποί, θυμίαμα και ρύζι,
και όταν πιστεύουν ότι ο αποθανών είχε αρκετό χρόνο για να 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 «μιλήσει» στην προσευχή του όταν ζούσε· 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!
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Eίναι Κυριακή, μεσάνυχτα. Το σπίτι είναι ήσυχο, αλλά μέσα από το ανοιχτό 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 ση-
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μασία, «Αλλά καμιά φωνή ή απάντηση, δεν ερχόταν ούτε κάποιο σημάδι, ότι είχαν εισακουστεί.5» Μόνο μια σκοτεινή καρδιά ανθρωπότητας, προσεύχεται στο σκοτάδι· αλλά τι
πρέπει αυτό 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:
«Στο κρύο πριν από το ξημέρωμα,
Μεταξύ νύχτας και πρωινού,
Ίσως, έρθω!»
«Ιδού έρχομαι ταχέως! Ακόμα κι έτσι, έλα· Κύριε Ιησού.» Διάβαζα το Περιοχές πέρα
(Regions beyond)6, μια σκέψη στο τεύχος του Μαΐου που με κάνει να θέλω να σας καλέσω
όλους να τη σκεφτείτε «Το ‘Ora pro nobis (προσεύχεστε για μας)’» είναι η λαχτάρα της
κραυγής αδελφοί και αδελφές από πέρα από 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 του πράγματος για εσάς. Ένα μικρό σκίτσο σε περίγραμμα μπορεί να σας δώσει μια ματιά σε πράγματα όπως είναι πραγματικά ώρες -ώρες.
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 πράγματά· 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,
5
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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 ερεθίζουν. Ίσως
η προσπάθεια για να μελετήσει ή η υπηρεσία πιέζουν μέσα της και εμποδίζουν την ησυχία
με Αυτόν που λέει, «Ηρεμήστε κι μάθετε»7. 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 προσευχή. 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.
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, θαλασσινοί 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 πηγαίνει 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 αμέσως 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 Σπόρο, νιώθοντας ότι Αυτός δίνει αύξηση.
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Σε ένα από τα σπίτια λένε ότι έχει γίνει κήρυγμα μια φορά εδώ, θα μπορέσει να γίνει κάποιο απόψε; 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 μαζεύονται 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 λόγια σε «τσάτρα πάτρα» Γιαπωνέζικα. Τραγουδούμε ξανά και λέμε «Καληνύχτα»· αλλά αυτοί καθυστερούν ακόμα, περιμένοντας με περίεργη μη-δυτική υπομονή που ποτέ δε
φαίνεται να κουράζεται. 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 τις 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 βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πάρτι με σακέ. 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 άλλους επισκέπτες που δεν είναι άνθρωποι. Νωρίς το επόμενο πρωί εμείς αποχωρήσαμε με 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 Ματσούγιε 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, γυρίζοντας θα κουβαλάει
χαρούμενος δεμάτια φορτωμένος.»8 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 είναι βυθισμένα τώρα στην ειδωλολατρία θα πρέπει να υπάρξουν δεμάτια στα 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 πολλούς. Γιατί δεν δίνει περισσότερα από
τα καλύτερα της; Υπάρχει δουλειά που μπορεί να γίνει με διερμηνείς. Απαιτούνται καλλιεργημένα μυαλά, γιατί οι 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.
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«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)9 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. (ἀλλὰ 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.)10
Υπάρχουν πολλά που θα ήθελα να πω στους αγαπημένους Βοηθούς μας που «κρατάνε 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 μικρές συναθροίσεις από σαράντα ή πενήντα έως διακόσιους ή τριακόσιους. 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 «γεμάτος πίστη και Άγιο Πνεύμα.»6όπως ο Στέφανος, 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.
Ένα από τα παιδιά του σχολείου που ανήκει στον Χριστό 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, Προσευχηθείτε για μας ("Ora pro
nobis.") Προσευχηθείτε για μας αυτό ώστε ο Θεός «να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα του τον εσωτερικό άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές μας
με την πίστη, και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσουμε
μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβουμε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το
βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χρι-

9

Πράξεις 1:5
Πράξεις 1:8

10

43
στού, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή μας με την πλούσια χάρη του Θεού 11
«Κύριε, το ζητούμε, χωρίς σχεδόν να ξέρουμε
Ποιο μπορεί να είναι αυτό το θαυμαστό δώρο·
Όμως εκπλήρωσε το μέχρι να ξεχειλίσει—
Το Δικό Σου νόημα να δούμε.»

11

Εφεσίους 3:14-19 Έχει βάλει στο πρώτο πρόσωπο το εδάφιο αντί για το δεύτερο.
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Κεφάλαιο 5. Εγώ δεν μπορώ Μπορεί ο Θεός; Ο Θεός μπορεί!
«Δούλεψε αρκετά για να δεις τον Κύριο να εργάζεται.
Και πιάσε ματιές της σωστής τέχνης
Τεχνάσματα του αληθινού παιχνιδιού»
BROWNING1
Κουνούπια! Όλα τους είναι υπεύθυνα για να προκαλούν μια μικρή δυστυχία, εγώ διστάζω
να το δηλώσω. Δεν θα το καταλάβεις. Ένα τσίμπημα διαρκεί από μια εβδομάδα μέχρι μια
σεζόν. Πεθαίνει και αναβιώνει ξανά. Την αισθάνεσαι σαν την εφαρμογή της Ουσίας του Ερεθισμού. Η ζωή της πεταλούδας είναι διαφορετική. Μεγάλες μαύρες ομορφιές περνούν
γύρω με σκονισμένα φτερά χρώματος ήλεκτρου, μοβ και μπλε. Οι λιβελλούλες, τρεις φορές
μεγαλύτερες από το μέγεθος που έχουν στην πατρίδα μας, είναι πάντα σαν βέλη. Στα σκαθάρια επικρατεί ο χαρακτήρας του πυγμάχου. Πλάσματα της φυλής ακρίδων, έχουν μέγεθος υπερθετικό, με φωνή που τους ταιριάζει, και εκπλήττουν το θεατή. Ροζ καβούρια γης
τρέχουν γύρω από τα ρυάκια στους λόφους. Μεγάλοι φρύνοι, που φουσκώνουν όταν εσείς
τους χαϊδεύετε, κάθονται σε παλιά κούτσουρα· και βατράχια από έντονο πράσινο, των οποίων η ομιλία σε κουφαίνει, συγκεντρώνονται σε βαλτώδεις πεδιάδες και σε κοιλότητες. Ο
πιο παράξενο από όλους τους νέους φίλους εντόμων - ή εχθρούς - είναι το "Senimie", μια
μύγα Γολιάθ, που είχε τρεις νότες που αποσπούν την προσοχή, για να ακούγεται από την
αυγή έως το σούρουπο. Κάποια ακούγεται σαν ψαλίδι σφυρί, μια άλλη σαν μπέικον στο
τηγάνισμα, μια τρίτη πρέπει να ανήκει σε ένα εγωιστικό μέλος: λέει, «εμεεε, εμέεε, εμέεεε,» ανάμεσα σ’ αυτά που τα γενικεύουμε
σαν πράγματα αυτό που σου προκαλεί τη
μεγαλύτερη ανατριχίλα είναι η σαρανταποδαρούσα. Έχει σαράντα πόδια και το δάγκωμα της είναι χειρότερο από του σκορπιού.
Έχει ζέστη τώρα. Πάνω από 90 βαθμούς φαρενάιτ. (32°C). Είναι η εποχή για τη βεντάλια. Μια βεντάλια είναι μια αναγκαιότητα όση
και ένα μαντήλι της τσέπης. Μια μέρα παρακολούθησα πως κατασκευάζονται. Ένας
Εικόνα 7 Το ανατριχιαστικό
κλάδος μπαμπού σκίζεται σε ένα δάχτυλο
και απλώνεται πάνω σε ένα τραπέζι. Κολλάνε δύο χαρτιά για εικόνες και από τις δύο πλευρές. Ένα άγγιγμα με το μαχαίρι, μια συστροφή στις χοντρές πλευρές , κει είναι έτοιμη. Είναι ελαφρά αλλά όμορφα πράγματα, όπως κάθε τι που κάνουν τα Γιαπωνέζικα δάχτυλα, εκτός αν το φτιάξουν με τις ιδέες των ξένων που είναι συνήθως τόσο βάρβαρες όσο και οι καλλιτεχνικές τους ιδέες.

1

Robert Browning (7 Μαΐου 1812 – 12 Δεκεμβρίου1889) ήταν ένας Άγγλος ποιητής και θεατρικός
συγγραφέας που οι δραματικοί του μονόλογοι τον κατέστησαν έναν από τους σπουδαιότερους Βικτωριανούς ποιητές.
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Υπάρχει κάτι το διδακτικό στο να προχωρήσεις κάτω
στο δρόμο το μεσημέρι. Εδώ βλέπεις μια μικρόσωμη
γυναίκα με μπλε βαμβακερό ένδυμα, που βράζει κίτρινα κουκούλια, και στρίβει ταυτόχρονα πέντε ή έξη
κλωστές από όμορφο μετάξι. Μια άλλη, ένα κορίτσι
τα τυλίγει σε καρούλι, όσο έξυπνα μπορεί, σε μακρές
λαμπερές δέσμες νημάτων (hanks), όπως θα τις έλεγαν τα κορίτσια στην πατρίδα· αυτές ταυτόχρονα
τους αρέσει να τις παρακολουθούν και ένας ποθεί να
τους μιλήσει για το πώς ο Θεός που ποτέ δεν έχουν
ακούσει, τις αγαπά και θέλει την αγάπη τους.
Μετά υπάρχουν αυτά τα καταστήματα με αναμνηστικά, και δελεάστηκα να μπω σε ένα για χάρη σας, και
αγόρασα ένα παράξενο χάλκινο γεμιστήρα για λάμπες,--εδώ είναι ένας για 3 φαρδίνια, και μερικές πίπες ξύλινες και χάλκινες, και ασημένειες, όλες κάτω
από 6 φαρδίνια. Το μικρό επίπεδο με το γέρο κύριο
που είναι στηριγμένος κάτω από ένα πελαργό, και
φοβάμαι είναι ένα είδος θεού.

Εικόνα 8 Δημιουργία κουβαριού μεταξιού

Και υπάρχουν αυτά τα καταστήματα με τις πορσελάνες, όπου βλέπεις αυτές τις παράξενες
ζωγραφιές του γέρο φαλακρού , αυτά τα δισκάκια για βελόνες, όπως τα λέμε φλιτζάνια για
τσάι, όπως πράγματι είναι · λουλούδια ή μορφές πάνω σε τσαγιέρες, που τις χρησιμοποιούν για τις νόμιμες τους χρήσεις, ενώ εμείς για την άπειρη τους διασκέδαση τις βάζουμε σε
πεζούλια. Μπορείς να τους δεις να σκαλίζουν ξύλο, να βάφουν βαμβάκι, να πλέκουν καλάθια , να κατασκευάζουν χάρτινα φανάρια, να γυαλίζουν κρυστάλλους, να κόβουν αχάτη
λίθο σε διάφορα πράγματα, να κατασκευάζουν εκατό άλλα περίεργα πράγματα, στα ανοιχτά τους καταστήματα, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια είτε να έχουν ιδιωτικό χώρο, είτε
ταχύτητα.
Παρασκευή βράδυ-14 Ιουλίου.—Είθε το Πνεύμα της Αληθείας να κρατά την πένα μου καθώς θα προσπαθήσω να σας διηγηθώ για το τι συνέβη χθες. Μια εβδομάδα μπορεί να έχει

Εικόνα 9 Γεμιστήρας από χαλκό για λάμπες
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συμπυκνωθεί σ’ αυτές τις δώδεκα ώρες, και όπως φαίνεται έζησα πάρα πολλά.
Νωρίς το πρωί ακούσαμε ότι ήταν πολύ κοντά μας ένας γέρος που κατέχεται από το «πνεύμα-αλεπούς». Η δαιμονική κατοχή εμφανίζεται πολύ εδώ όπως στην παλιά Παλαιστίνη. Το
είχα ακούσει, αλλά ελάχιστα πίστευα σ’ αυτό. Το ακούσαμε τώρα ενώ μιλούσαν.
Ήταν η παλιά ιστορία. «Όπου κι αν τον καταλαμβάνει, τον σκίζει· και αφρίζει και τρίζει με τα
δόντια του και μαραζώνει.»
Και καθώς ακούσαμε αυτά τα εκπληκτικά, ξαφνικά κάναμε την ερώτηση, «Γιατί δεν θα
μπορούσαμε να το εκβάλουμε;»
Σχεδόν εξεπλάγην από τη σκέψη μου, και πήγα στο δωμάτιο μου και Τον ρώτησα. Η απάντηση ήρθε , «εξαιτίας της απιστίας σου.»
Για τις επόμενες λίγες ώρες δεν μπορούσα να γράψω.
Μετά πήγα στην Τ. Σαν που είναι η μεταφράστρια μας, και τη ρώτησα, αν πίστευε ότι ο Κύριος μας Ιησούς ήθελε να εκβάλει αυτό το πνεύμα από τον άνθρωπο. Εκείνη έδειξε ότι εξεπλάγη πολύ, αλλά μετά που προσευχήθηκε, πίστεψε και αυτή.
Η πρώτη μας παρορμητική σκέψη ήταν να πάμε αμέσως, αλλά «αυτό το γένος δε βγαίνει
παρά μόνο με προσευχή και νηστεία»2 και μας έκανε να περιμένουμε· εν τω μεταξύ στείλαμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους ρωτώντας αν θα μπορούσαμε να πάμε να τον δούμε, και
αυτοί απάντησαν ότι μπορούμε, αλλά ότι είναι πολύ άγριος γιατί μέσα του «έχει έξη αλεπούδες» και τον έχουν δεμένο.
Και μετά περιμέναμε, η Τ. Σαν κι
εγώ η κάθε μια μόνη της ενώπιον του Κυρίου. Δεν μπορώ να
σας πω πολλά από αυτές τις ιερές ώρες , αλλά αυτά τα λίγα είναι προς τη δόξα Του. Ακόμη και
η φυσική δύναμη και η διανοητική δύναμη με άφησαν, ήμουν
Εικόνα 10 Πίπες, ξύλινες, χάλκινες και με ασήμι
στο έσχατο όριο του να είμαι ένα
τίποτε και προχωρήσαμε στο όνομα Του. Αυτά που έγιναν, έγιναν για το Θεό.
Πήγαμε και μας πήρανε πάνω. Ήμουν προετοιμασμένη για πολλά, αλλά για τίποτε τόσο
φοβερό όσο αυτό. Τεντωμένος στο πάτωμα, δεμένος σταυρωτά πάνω σε δύο δοκάρια, το
σώμα του καλυμμένο με καψίματα και πληγές—ήταν κάτι το φοβερό . . . . Αλλά τίποτε
μπροστά σ’ αυτό που ακολούθησε. Μόλις ακούστηκε το όνομα του Ιησού, ήρθε ένας φοβερός παροξυσμός. Φαινόταν σαν να αφέθηκαν ελεύθερες οι δυνάμεις της κόλασης. Ακούστηκαν βλασφημίες που ακόμη και εγώ μπορούσα να τις καταλάβω, και ξεχύθηκαν από
αυτόν. Μια φωνή που δεν ήταν η δική του, και μετά η δική του, ξερή και σπασμένη σαν να
μιλούσαν η μια στην άλλη. Πάλευε να ορμήσει πάνω μας, όμως τον κρατούσαν κάτω, και
σκέπαζαν το πρόσωπο του. Γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε, όμως φαινόταν ότι ο διάβολος μας κορόιδευε. Καθώς προχωρούσε ο χρόνος, κάθε στιγμή φαινόταν όλο και πιο βίαιος·
η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη και ήταν άχρηστο να περιμένουμε. Μπορείτε να το
σκεφθείτε; Το όνομα Του να ατιμαστεί μπροστά στους ειδωλολάτρες, και εγώ να το έχω
2
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κάνει αυτό. Πολύ, μα πολύ καλύτερα να μην είχαμε έρθει καθόλου! Αυτό ήταν το πύρινο
βέλος που ρίχτηκε εναντίον μου. Και όμως ήμουν σίγουρη ότι μας έστειλε, ότι δεν ήταν μια
κίνηση δική μου. «Τα πρόβατα μου ακούνε τη φωνή μου και τα γνωρίζω και με ακολουθούνε.» 3Μέσα στο διάλειμμα που έγινε, μπορούσα να ακούσω τη φωνή του να λέει, «σε μένα
δόθηκε όλη η εξουσία» είπε . «Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν: Με
την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια.4 ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ»
Καθώς η φτωχή σύζυγος μας ακολούθησε στην πόρτα, χωρίς να σκέφτεται να μας κάνει καμιά επίπληξη για ό, τι πρέπει να της φαινόταν μια σκληρή εισβολή, θα μπορούσα να της πω
μέσω της Τ. Σαν, αυτό που μόλις μου είχε πει ο Θεός μας, ότι θα νικήσει. Όταν το κακό
πνεύμα θα διωχνόταν, της ζητήσαμε να μας ενημερώσει, μέχρι τότε θα προσευχόμασταν
στο σπίτι.
Κι όμως, φοβάμαι ότι η πίστη μου ήταν πολύ αδύναμη, γιατί ήμουν σχεδόν τσακισμένη, και
όταν η αγαπητή Σάρα μας συνάντησε με αγάπη και συμπάθεια, και μας είπε ότι προσευχόταν κι αυτή, αυτό ήταν πολύ παρήγορο.
Μία ώρα μετά ήρθε η απάντηση. Οι «αλεπούδες» είχαν φύγει, είχαν απομακρύνει τα σκοινιά, και ήταν ξαπλωμένος, πράγματι πολύ αδύναμος, αλλά και πάλι ήταν ο εαυτός του. Στο
βράδυ έστειλαν για άλλη μια φορά. Κοιμόταν, ήταν μπρούμυτα από την εξάντληση που
προκάλεσε η όλη υπόθεση. Θυμηθήκαμε τότε ότι όταν ο Ιησούς έδιωξε το δαιμόνιο από το
παιδί, ήταν σαν νεκρό, αλλά ο Ιησούς το πήρε από το χέρι, και το σήκωσε, και σηκώθηκε.
Τον ζητήσαμε λοιπόν να το κάνει και για αυτόν.
Σήμερα το πρωί ζήτησε να μας δει. Δεν θα έπρεπε να τον γνώριζα αυτόν τον άντρα. Μόνο
τα σημάδια από «σοβαρές πληγές» στο σώμα έλεγαν τι είχε συμβεί. Δύσκολα θα μπορούσε
κανείς να μιλήσει από την πολλή χαρά: ήταν μια τέτοια μεταμόρφωση.
Έστειλε για λουλούδια, ένα υπέροχο κλαδί από ερυθρά άνθη ροδιού, και μου το πρόσφερε
πολύ χαριτωμένα. Στη συνέχεια, έφερε παγωμένο νερό, το πρώτο που δοκιμάσαμε αυτή τη
σεζόν, ζαχαρούχα, και σερβίραμε με τσοπ στικς αντί για κουταλάκια του γλυκού. Η χαρά και
η ειρήνη βασίλευαν στο ίδιο ακριβώς δωμάτιο, όπου χθες βασίλευε η οργή.
Μιλήσαμε μ’ αυτόν και με τη σύζυγο του, και προσευχηθήκανε μαζί μας πριν να φύγουμε.
Γονατίσαμε και αυτή ενώθηκαν με «χάι-χάι» Ναι, ναι! Όταν η Τ. Σαν ζήτησε να σωθεί η ψυχή αυτού που σώθηκε το σώμα. Ντυμένος και με το μυαλό του υγιές, λατρεύοντας το Θεό
που κορόιδευε. Πόσο ένδοξο ήταν!
Καθώς φεύγαμε, πέρασε ένας ιερέας, και μας κοίταξε με μάτια που δεν ήταν φιλικά. Ανάμεσα τους υπάρχει μια σέκτα που ονομάζεται «εξορκιστές της αλεπούς.» Υποτίθεται ότι τα
κακά πνεύματα παίρνουν τη μορφή αλεπούδων, και ένα ή περισσότερα καταλαμβάνουν το
θύμα, που από τη στιγμή εκείνη ζει μια διπλή και περίπλοκη ζωή. Υπάρχουν διάφορες ιατρικές εξηγήσεις, που δεν καταλαβαίνω. Είναι αρκετά μυστηριώδες και έτσι αυτοί που δεν
γνωρίζουν πόσο πραγματικό είναι το θεωρούν μύθευμα.
Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου ο άρχοντας του σκότους έχει δύναμη.

3
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Ιωάννης 10:27
Μάρκος 16:17
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Το φοβερό πνεύμα της Αλεπούς λατρεύεται, υπάρχουν ιερά που είναι αφιερωμένα σ’ αυτό.
Μικρές πέτρινες αλεπούδες είναι συχνά δίπλα-δίπλα με τα αγάλματα του Βούδα στην άκρη του δρόμου. Λέγονται και πιστεύονται πολύ παράξενες ιστορίες, πολλές φυσικά είναι
δεισιδαιμονίες, αλλά πολλές βασίζονται στην πραγματικότητα. Τα πνεύματα της Αλεπούς
είναι γνωστό ότι οδηγούν το θήραμά τους σε βαθιές ορεινές λιμνούλες, και τα αφήνουν
εκεί να πνιγούν. Αυτός ο φτωχός, από τον οποίο ο Θεός μας εξέβαλε έξι, σύμφωνα με τον
αριθμό που μας είπαν οι ίδιοι, ήταν έτοιμος να καταστρέψει τον εαυτό του «πολλές φορές
μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό»5 ακούγεται πολύ όμοιο με την περίπτωση μας.
Σήμερα διάβαζα μια γνώμη που δόθηκε από έναν καθηγητή του αυτοκρατορικού πανεπιστημίου της Ιαπωνίας, σχετικά με το φαινόμενο, όπως το αποκαλεί, και βλέπω πώς αυτό
που φάνηκε σαν ένα σοβαρό εμπόδιο, έχει οδηγήσει στη δόξα του ονόματός του. Η πρώτη
προσπάθεια του εξορκιστή είναι να εντυπωσιάσει τον ασθενή για τη δική του μεγάλη δύναμη, και έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Αν είχε αυτός ο άντρας ή οι φίλοι πιστέψει σε
εμάς, αν ήμουν πιο δυνατή την ώρα της κρίσης και φαινόμουν ως δυνατή, η θεραπεία μπορεί να είχε αποδοθεί σε μας. Όπως ήταν, όλοι είδαν αρκετά καθαρά ότι δεν ήμασταν τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα απτό να πιαστούν . Όλη η δόξα πήγε κατευθείαν στον Θεό. Αληθινά
θα πρέπει να Τον εμπιστευόμαστε να σχεδιάσει τα δικά του μέσα, για εμάς είναι αρκετό για
να παρακολουθούμε το έργο του Κυρίου.»
Σάββατο απόγευμα. Ένα μήνυμα ήρθε στον μάγειρα μας σήμερα. Οι ευγενικοί άνθρωποι
ήθελαν να μάθουν αν υπήρχε κάτι που άρεσαν οι ξένοι να τρώνε, καθώς ήθελαν να μας
στείλουν κάτι, και δεν ήταν σίγουροι τι θα θέλαμε! Είναι γεμάτοι ευχαριστίες, τις οποίες
προσπαθούμε να γυρίσουμε προς τα πάνω σε Αυτόν στον οποίο όλα οφείλονται.
Σήμερα πήγαμε στον φτωχό, ξίδι τουαλέτας για το κεφάλι του, αυτός φαινόταν τόσο εμπύρετός, και η ζέστη τον δοκίμασε. Αλλά το έβαλε στα εγκαύματα του αντ' αυτού! Έχουμε
λοιπόν κάποια πιο κατάλληλα πράγματα για το σκοπό αυτό και δέσαμε επιδέσμους στα
άσχημα σημάδια με ένα μαλακό ύφασμα (βατίστα). Οι περισσότερες από τις πληγές προκαλούνται από το "moxa" (το φυτό mugwort ή η αρτεμισία μας) που στεγνώνουν, τυλίγονται σε ελαφρούς κώνους, το ανάβουν και εφαρμόζονται στο δέρμα. Θεωρείται πανάκεια
για σχεδόν τα πάντα. Δύο ή τρεις εφαρμογές παράγουν κακές πληγές και φυσικά αυξάνουν
πολύ το πρόβλημα. . . .
Από τότε που γράψαμε, ακούμε ότι ο ασθενής μας λέει σε όλους που θα ακούσουν, τι μεγάλα πράγματα έχει κάνει ο Θεός των ξένων. Αλλά ο γιος του είναι αυστηρός Βουδιστής,
και δεν του αρέσει αυτό. Διαμαρτύρεται και λέγει ότι η οικογένεια δεν πρέπει να εγκαταλείψει τους παλιούς θεούς για έναν «καινούργιο» και οι συγγενείς του συμφωνούν.
Και τώρα θέλω να συνεργαστείτε μαζί μου, και ας ξεκινήσουμε όλοι μαζί να σχηματίσουμε
έναν κύκλο προσευχής γύρω του. Δεν είναι μικρό πράγμα να σας ζητάμε να προσευχηθείτε.
Ξέρουμε οι μισοί τι κάνουμε όταν λέμε, «Ω, ναι!» σε ένα φίλο που μας λέγει «Θα προσευχηθείτε για μένα ή για κάτι τέτοιο;» Οι προσευχές είναι, τελικά, πολύ ιερά θέματα εμπιστοσύνης. Η πραγματική «προσευχή δεν είναι παιχνίδι.»
Και τώρα καληνύχτα καλοί φίλοι.
"Ω, τραγουδήστε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι,
γιατί έχει κάνει θαυμάσια πράγματα.
5

Κατά Ματθαίο 17:15
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Το δεξί του χέρι και ο ιερός του βραχίονας,
Του έχει δώσει τη νίκη!
Ο Κύριος έκανε γνωστή τη σωτηρία Του,
Έδειξε ανοιχτά τη δικαιοσύνη Του μπροστά στους ειδωλολάτρες.
Τραγουδήστε στον Κύριο, μπροστά στον Κύριο τον Βασιλιά, γιατί έρχεται! "
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Κεφάλαιο 6 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 παλιό 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 κάνει ακόμη. Οι αυτόχθονες
Χριστιανοί βοηθούν μαζί με την 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! —Εγώ είμαι μαζί σας στο πνεύμα, και εγώ ακόμη και τώρα , , όπως θα το κάνετε το επόμενο Σάββατο, "Άναψε την αφοσίωση της καρδιάς μας με την αγάπη του αγαπημένου σου ονόματος,
Μέχρις ότου κάθε γη και θάλασσα, τα χείλη και οι ζωές διακηρύξουν το Σταυρός Σου!
Στερεώστε τα μάτια μας στην επιστροφή Σου, Αγρυπνώντας μέχρι να έρθεις,
Έχουμε δέσει τη μέση μας. Λάμπες καίγονται λαμπρά. Τότε, Κύριε, πάρε, τους υπηρέτες σου στο σπίτι. "

Φύγαμε 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’ Αυτόν 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 ώρα του ξυπνήματος, και στη συνέχεια ένα «Αξιότιμο πρωινό είναι!» μας διαβεβαίωσε ότι ήταν η ώρα τρεις, που ήταν η ώρα που είχε καθοριστεί για το ξεκίνημαμας. 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.
Υπήρχαν απότομες στροφές γύρω από βραχώδεις τοίχους, και βράχοι 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
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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 μπορούσαμε να έχουμε εκτός 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 είχα ευτυχώς λίγο ψωμί, 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 μία από τις συνηθισμένες στάσεις. Όταν γονατίσαμε για να προσευχηθούμε για την ευλογία, ένας μουρμουρητό θαυμασμού μας περιέβαλε. 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, γιατί ένας ορυζώνας κοντά στη 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 λίθο και βρίσκεται ανάμεσα σε λόφους και πεύκα. Έζησα στο ποτάμι εκείνο το
απόγευμα. Είχε πολλή ζέστη οπουδήποτε αλλού. Η μικρόσωμη καλοσυνάτη ιδιοκτήτρια του
πανδοχείου ανησυχούσε πολύ και φάνηκε να σκεφτόταν πως να πνίξει το μικρότερο 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 Matsurie (μια γιορτή) συνεχίζεται προς τιμήν κάποιου θεού. Τα σπίτια είναι διακοσμημένα με κλαδιά μπαμπού, σημαίες
και φανάρια. Από τις γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό κρέμονται 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 πατρίδα;) Αντί ύμνους γεμάτους «δόξα σε σένα για όλη τη χάρη που δεν έχω δοκιμάσει ακόμα»,
ακούει κανείς την κουρασμένη, θλιβερή, χωρίς νόημα ψαλμωδία και είναι γνωστό για μας
ότι τόσο για τον ιερέα όσο και για τον λατρευτή, για το πλήθος που δεν φαίνεται να νοιάζεται και που περνά όλη την ημέρα, όσο και για το μικρό παιδί όσο και στον γέρο, ότι δεν υπάρχει τίποτα να περιμένουν για το μέλλον εκτός ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πέσιμο της
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κουρτίνας, και πέρα από αυτό, κάτι το αβέβαιο. Δεν θα σκεφτείτε αυτούς τους μακρινούς
συνανθρώπους; Δεν θα σας νοιάξει και για αυτούς; «Όσο για μένα, 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 μας για 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 που δεν
έχουν τελειωμό.
. . . . 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, και 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
στημένες πάνω σε ανοίγματα του δάσους με κρυπτομέριες1. Όλοι ενδιαφέρθηκαν βαθιά να
ακούσουν για τον γέρο μας και για τη μεγάλη χάρη του Κυρίου. Τον Δοξάσαμε μαζί για αυτό

1

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.
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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 11Kango

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 φιλαγκρί2, πάνω από τους καταρράκτες, λούζοντας την δασική έκταση με ομορφιά.
Πάνω από εμάς, οι κλώνοι της κρυπτομερίας και του πεύκου που 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 κοιτάζετε προς αυτά. 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 προς τον Ιεχωβά. Ήταν σαν ένα σκοτεινό πνεύμα να είχε πετάξει στο τοπίο, αγγίζοντας
τη ζωή του με θάνατο, ρίχνοντας τα βουνά στη σκιά, λεκιάζοντας το νεογέννητο μπουμπούκι, αφήνοντας το σημάδι του στα ζαρωμένα φύλλα, χαλώντας όλα παντού. Ω, ο Θεός που

2

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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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, Booth, 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 μεσάνυχτα, αλλά μια ειδωλολατρική γιορτή 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, 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 θορυβώδες πλήθος διαλύεται.
Πριν από μια ώρα ανέβηκα στη στενή λωρίδα που οδηγεί στην πλατεία του Ναού, και
περνώντας ανάμεσα στο πλήθος των ανυπόμονων παρατηρητών, έφτασα στο χωρίς να με
προσέξουν στο τιμώμενο ιερό. Ένας νέος θεός έχει γίνει σήμερα, ένας νέος ναός έχει αφιερωθεί. Είναι ένας θεός της υγείας, ο οποίος θα θεραπεύσει τους ασθενείς. Μπροστά 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 12 Ιερός λωτός
να 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
μπροστά στα είδωλά τους για να τα διαβάσουν εκεί και επί τόπου. Κανένας δεν θα μπο-
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ρούσε 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 νέα3, 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 μάθει μέχρι τότε, 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 της 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.4
Από τότε έχει προστεθεί μια επιστολή από μία ιεραπόστολο πολλών ετών, στα πόδια
της οποίας κάθομαι στο πνεύμα. Λοιπόν, θυμάμαι τα τρεμουλιάσματα της απιστίας μου
που άρχισε όταν αυτή 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.
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*

*

*

*

*
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*

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!»
3

Κάποιες σφαγές που έγιναν πριν την επανάσταση των Boxers που κατέληξαν στη σφαγή 30000 Χριστιανών και εκατοντάδων Ιεραποστόλων τόσο της CHINA INLAND MISSION, όσο και Καθολικών και
Σκανδιναβών Λουθηρανών. Ένα βιβλίο Google είναι το Martyred Missionaries of the CHINA INLAND
MISSION with a record of the perils and sufferings of some who escaped Ιανουάριος 1901 και κάνει
εισαγωγή ο πολύ γνωστός ιεραπόστολος της Κίνας Hudson Taylor εκδότης: Marshal Broomhall
4
. Από τη βιογραφία της Καρμάικελ: Όσο περισσότερο σκεφτόταν το θέμα του αν θα συνεχίσει τη
ζωή της ως ανύπανδρη ή θα βρει ένα σύζυγο, τόσο περισσότερο η Έιμι φοβόταν να γερνάει και να
είναι 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.
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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,
Εικόνα 14 Ένα παλιό θυμιατήρι
γιατί θα χαιρόσουν τα καλλιτεχνικά στολίδια που ξετυλίγει από τη διπλωμένη
μουσελίνα. Τα καλύτερα όμως είναι πέρα από τα οικονομικά μας, και κοιτάζουμε, και θαυμάζουμε τα παλιά
κεντήματα, και τους μεταξένιους κυλίνδρους, τη λεπτή
πορσελάνη, και τα χάλκινα και τα ελεφαντόδοντα· αγοράζοντας ίσως ένα μικρό ή δύο για να σας υπενθυμίσω,
αγαπητοί μας στην πατρίδα, να φροντίζετε και να προσεύχεστε για 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.
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 σας την 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. Γρήγο- Εικόνα 13 Σκαλισμένο ελεφαντόδοντο
ρα 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.
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Έκλεισε, άνοιξε, 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—
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 καινούργιοι χτίστηκαν, και σήμερα, αν περιπλανηθείτε όπου κι αν
θέλετε, στέφοντας το μεγαλύτερο ύψος, φωλιάζοντας βαθιά μέσα στην ωραιότερη κοιλάδα, παντού, είναι πάντα το ορατό το σύμβολο της ειδωλολατρίας· ακούγεται επίσης , 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 «η χώρα γέμισε είδωλα·
5
στα έργα τους τα χειροποίητα μπροστά τους γονατίζουν ,» και «τῆς δόξης τῆς ἰσχύος
αὐτοῦ»6 δεν ξέρουν.
Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε σε αυτό το όμορφο νησί της θάλασσας, και να περάσετε
από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, όπου δεν υπάρχουν ιεραπόστολοι· αν μπορούσατε να κοιτάξετε τις μάζες των ανθρώπων που είναι δεμένοι με τον Σατανά, και συνεχώς
τρέχουν βιαστικά, 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 στο 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»7. Εδώ είναι δύο εικόνες που μου σχεδιάστηκαν σήμερα το πρωί από κάποιον που ήξερε για τι μίλησε.
Ένας γέρος, γέρος άνδρας, 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 βαριά 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;» Ακούστε την απάντηση. Κάτσε να αναρωτηθείς τι σημαίνει για αυτόν «σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι.»
5
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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 ζωντάνια
της πάνω στην οθόνη, αλλά μια νότα από τη χορωδία-χορωδία που υψώνεται μέρα και νύχτα— «για τον μισό κόσμο που είναι Μακεδόνας»8 - θα μπορούσε να ακουστεί εκεί μακριά
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, στο πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη.
Η μισή νύχτα πέρασε, πλησιάζει η ημέρα. Ο Κύριος μας και Βασιλιάς μας ίσως να είναι σύντομα εδώ, και τι θα πει όταν έρθει;

8

Εννοεί τον Μακεδόνα που εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο και τον καλεί «διάβα….»
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Κεφάλαιο 7 Κυότο και προχωρούμε!
«Ο χρόνος μου είναι στα Χέρια Σου
τέλειο το ποτήρι μου, όπως σχεδιάστηκε»
BROWNING
Κυότο 9 Σεπτεμβρίου. Ένα ανατολικό Καρναβάλι! Μπορούμε να το περιγράψουμε; Μπορώ
να το κάνω έτσι που να το ζήσετε; Την τελευταία φορά που σας έγραψα, είχα πει ότι επιθυμούσα να έχω μία πένα που να έβγαζε φωτιά, αλλά όπως φαίνεται το μόνο που μπορώ να
κάνω είναι να γράψω με το αίμα της καρδιάς μου, αν μπορεί να υπάρχει μια μέθοδος να
αγγίξω κάποιον.
Όλη τη βδομάδα λυσσομανούσε ένα «Ματσουρί» (πανηγύρι). Πριν χίλια εκατό χρόνια είχε
ιδρυθεί αυτή η πόλη, και κατά ένα μέρος εξαιτίας αυτής της ημερομηνίας, και κατά ένα άλλο μέρος εξαιτίας της ίδρυσης ενός νέου ναού, έχει οργανωθεί μια γιορτή, και έτσι ξεκίνησε
ένα γλέντι που έχει μετατραπεί σε οχλαγωγία.
Όταν περνάς μέσα από την πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να δεις τα σημάδια
του· αλλά μόνο το σκοτάδι καλύψει την πόλη,
και αρχίσουν να λάμπουν μυριάδες χρωματιστά
φώτα, μόνο τότε οι δρόμοι γεμίζουν από την πιο
έντονη ζωή, και τότε μπορείς να φανταστείς τι
μπορεί να κάνει η Ανατολή.
Δεν είναι εύκολο να μετατρέψω όλο το ξεφάντωμα σε γράψιμο στο χαρτί, αλλά πρέπει να
προσπαθήσω να σας πω κάτι για αυτά που είδα μια ώρα πριν.
Κατεβαίνουμε με ένα κουρούμα μια Γιαπωνεζούλα και εγώ. Καθώς τρέχουμε μέσα από
σκοτεινούς και ήσυχους δρόμους ακούμε από μακριά το χτύπημα των τυμπάνων, το κροτάλισμα των κυμβάλων, και το βόμβο που ακούγεται από χίλιες φωνές. Ξαφνικά μετατρέπεται σε ένα βρυχηθμό, και εμείς είμαστε μέσα σ’ όλα αυτά, έχουμε πιαστεί μέσα στο στροβίλισμα, που μας παρασέρνει μέσα από δρόμους που λάμπουν μα κόκκινο φως, πάνω σε
γέφυρες που αντανακλώνται σε νερά που έχουν πάρει κόκκινο χρώμα από το φως, κάτω
από αψίδες που στάζουνε κόκκινη φωτιά—είναι σαν να έπεσαν τα άστρα στη γη, και καθώς
πέφτανε να άλλαξαν χρώμα. Μια έκρηξη από μουσική κάθε είδους, σαν να βρίσκεται σε
πλήρη δράση η ορχήστρα του Ναβουχοδονόσωρ, που πνίγει τη φωνή μας αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε. Μια φλόγα από χρώματα, που είναι τόσο άφθονα που σε θαμπώνουν
καθώς τα κοιτάζουμε. Ένα πανδαιμόνιο που σε τρελαίνει μοιάζει τόσο εξωγήινο. Με μεγάλη
ορμή ένα όχλος έρχεται από μια συνοικία που τον συναντά ένας άλλος από άλλη συνοικία·
γίνεται ένα «κλείδωμα» και εμείς βρισκόμαστε σφηνωμένες στη μέση του, και παρατηρούμε τα παράξενα γεγονότα που γίνονται γύρω μας—τόσο αντίθετα με αυτά που ξέρουμε στη
Δύση που αδυνατώ να τα περιγράψω.
Άντρες και γυναίκες που έχουν αλλάξει τα ρούχα και βάλανε κάποια πολύ επιδεικτικά περνούν βιαστικά μπροστά μας, και ανακατεύονται με μορφές τεράτων που χορεύουν το άγριο
χορό του Ματσούρι, και έχουν απίστευτα παραδοθεί, και κάθε βήμα είναι μια παρωδία.
Δράκοντες, Γρίφονες, ερπετά, πουλιά και ψάρια, όλοι χορεύουν εκεί και κουνάνε βεντάλιες, φωνάζουν, ουρλιάζουν , τραγουδούνε, κάνουν φασαρία με ότι τρόπο βρούνε, και έχουνε γίνει μια πολύ μπερδεμένη χορωδία. Παλιόγεροι που οι ζαρωματιές τους φαίνονται
μέσα από τη μπογιά, βρέφη τυλιγμένα μέσα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, που κοιτά-
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ζουν με μάτια γεμάτα έκπληξη, και παιδιά τόσο χαρούμενα και τόσο μαγευτικά όσο οι πεταλούδες, άνδρες υψηλής τάξης με πολύ παράξενες μάσκες, γυναίκες από τις πιο ευγενείς,
έχουν ξεχάσει κάθε εκλέπτυνση μέσα παράξενη λάμψη της ώρας—συνεχώς μαζεύονται,
αλλά τώρα το πλήθος έχει απομακρυνθεί και εμείς είμαστε στην άκρη.
Ξαφνικά ένα πλάσμα με μια μάσκα μαϊμούς, και με ένα φανάρι δεμένο στα μαλλιά του, μας
βλέπει, και παλεύει να έρθει, κουνάει την βεντάλια του μπροστά μας, και ουρλιάζει «τι καλός άνθρωπος που είμαι εγώ!» και ορμά· ένας άλλος κουνάει το δικό του το φανάρι γύρω
μας, και αρχίζει το κυνηγητό. Συναντιούνται, κάνουν χειρονομίες, κουνάνε τις βεντάλιες
τους, χορεύοντας όλη την ώρα και ρίχνονται μέσα στον όχλο όπου χάνονται μέσα στο στροβίλισμα της τρικυμίας.
Τώρα έχουμε ένα σπάσιμο στην στερεή κεντρική μάζα, όμως εμείς κοιτάζουμε προς τα πάνω και βλέπουμε τα φώτα που κρέμονται ψηλά από πάνω μας, κρεμασμένα από τα κλαδιά
του μπαμπού που τα κουνά ο αέρας, ενώ ακούγεται το οξύ τινγκ-τινγκ των οργάνων Κανέ
που σπάνε το μονότονο χτύπημα των τυμπάνων. Έρχεται τώρα μια μεγάλη άμαξα που την
σέρνουνε εικοσάδες από γλεντζέδες. Έχει στολιστεί με λουλούδια και ταινίες και έχει στεφάνια από φώτα. Μέσα του στέκονται, αλλά και μπροστά του και από πίσω περπατάνε κορίτσια ντυμένα με μεταξωτά και κρέπια, με απαλά χρώματα από ροζ και μπλε, και που λαμποκοπάνε με κεντήματα από χρυσό και ασήμι. Ακούγεται ο οξύς ήχος του Τζεκιν, χτυπάνε
τα καμπανάκια. Τα πρόσωπα τους είναι χλωμά και χωρίς έκφραση· νεκρά, χωρίς χαρά, τα
βαριά τους μισόκλειστα μάτια σχεδόν δεν βλέπουν το γλέντι που γίνεται γύρω τους. Τα
κουρασμένα τους πόδια σέρνονται. Γυρίζουμε αλλού και νιώθουμε λύπη στην καρδιά. Αυτή
είναι πραγματικά η ειδωλολατρία
Μετά ο άνθρωπος με το κουρούμα μας, μας ρωτά, «είδατε αρκετά;» Ω, ναι, και πολύ περισσότερο. Μας πηγαίνει στο σπίτι, και αφήνουμε πίσω μας το χάος του ήχου, και των χρωμάτων, και της χαρούμενης και κενής ευθυμίας, και της σκοτεινής αμαρτίας, και μέσα στη
σιωπή του πόνου που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, βρίσκουμε τον εαυτό μας συντριμμένο στο πνεύμα «χωρίς λόγια παρά μόνο με κλάμα».
Αγαπητοί φίλοι, είναι τρομαχτικά πραγματικό ότι η ειδωλολατρία είναι χωρίς καρδιά και
χωρίς ελπίδα.
Πολλά λέγονται για το έργο που γίνεται. Κατά κάποια έννοια, πολλά έχουν γίνει, και πολλά
γίνονται, αλλά στο σύνολο δεν πιάσαμε ούτε την άκρη. Σήμερα μου είπε μία από τις ιεραποστόλους στο Κυότο, «αναρωτιέμαι αν ποτέ θα κερδηθεί η Ιαπωνία για τον Χριστό!» Και
φαίνεται, ότι ακόμη και εδώ, τα μάτια μας είναι στερεωμένα στο να βλέπουμε τη μικρή μας
γωνιά, τον «σταθμό» ή το «σχολείο» όπου βρίσκεται το «έργο μας», και να χάσουμε όλον
τον κόσμο που βρίσκεται έξω από το κτίριο μας—ο κόσμος βρίσκεται στην αμαρτία, «κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν.» 1 Είθε ο Θεός να μας βοηθήσει να μη συνηθίσουμε τις τρομαχτικές αλήθειες που μας περιβάλλουν!
Yonago, επαρχία Hokie, 21 Σεπτεμβρίου.—3 ώρα το πρωί. Μετά που μάταια προσπαθήσαμε
να ξεχάσουμε τη βρωμιά και τους λιλιπούτειους, και καθώς νυστάζω, στρέφομαι στην μάταιη ελπίδα ότι προσπαθώντας να γράψω ένα ιεραποστολικό ημερολόγιο θα με ηρεμήσει,
όπως και όταν το διαβάζω.
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Φτάσαμε με ασφάλεια στο Ματσούγιε με ένα ταξίδι δίπλα στην ακτή που ήταν ένας έντονος φόβος. Μετά χάρις σε ένα λάθος στο Γιαπωνέζικο κομμάτι του διαβατηρίου μου, με
ευγένεια αλλά και με πολλή επιμονή με έδιωξαν από την επαρχία του Ιντζούμου, και με
έστειλαν στη διπλανή επαρχία του Hokie, μέχρις ότου να διορθωθεί. Είναι μια περίεργη
αίσθηση που έχει μια ελεύθερη Βρετανίδα να βρεθεί κάτω από το δυνατό χέρι του Νόμου,
αλλά – «κατά πάντα ευχαριστείτε.»
Ίσως θα θέλατε να ακούσετε κάτι παραπάνω από το Κιότο την παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας (και η Ιαπωνία έχει ημερομηνίες που πάνε πολύ πίσω, καθώς ο πρώτο μεγάλος Γιαπωνέζος αυτοκράτορας Τζίμου Τένο ανέβηκε στο θρόνο το 1660 π.Χ. – τουλάχιστο αυτό μας
λένε.) Εκεί έμεινα με κάποιους καλούς Αμερικάνους φίλους που εργάζονται σε ένα σχολείο
για κορίτσια, που συνδέεται κάπως με το κολλέγιο Ντοσίσα, και οι οποίοι με πολλή περίσκεψη σχεδίασαν να μου δείξουν κάτι από την πόλη τους.
Από πάνω φαίνεται σαν μια άγονη γη με μαύρες καλύβες, από έξω, ένας λαβύρινθος από
δρόμους, ναούς, και γέφυρες, όμορφα έργα τέχνης, αυτά είναι μερικά από τα κύρια αξιοθέατα της.
Με επήγαν σε ένα ναό, αλλά όση ώρα ήμουν μέσα, μου φαινόταν ότι ο Κύριος κοιτούσε
προς τα κάτω με έκπληξη στα μάτια Του. Πως ενδιαφερόμασταν να δούμε κάτι που τόσο
πολύ Τον στενοχωρούσε; Νομίζω ότι μόνο όταν Αυτός με στέλνει σε έναν ναό, ως την απεσταλμένη Του, ότι ήταν η τελευταία
φορά που μπήκα σε ειδωλολατρικό
ναό.
Είδαμε τα εργαστήρια για Cloisonné
(Κλουασονέ). Ανάμεσα στα βάζα υπήρχε ένα ζευγάρι που το κατασκεύαζαν
για τον αυτοκράτορα. Για να τα τελειώσουν χρειάζονται τουλάχιστον
τρία χρόνια προσεχτικής εργασίας.
Πάνω σε μια βάση από χαλκό ή σμάλτο, τοποθετείται ένα σύρμα από ασήμι Cloisonné βάζο
με το κατάλληλο σχήμα, και τα κενά γεμίζουν με σκόνη σμάλτου σε διάφορα λεπτά χρώματα, άτομο με άτομο. Ακολουθεί πολύ τρίψιμο, γυάλισμα και
κάψιμο, και όταν συμπληρωθεί το έργο θα είναι κάτι που θα
χαίρεσαι να το βλέπεις για πάντα, γιατί το αντικείμενο είναι
πρακτικά άθραυστο. Καθώς παρατηρούσαμε τον προσεκτικό
χειρισμό και την ακούραστη ικανότητα που ξοδευόταν πάνω
σε κάθε μικρό βάζο και φλυτζάνι, σκεφτήκαμε αυτά που λέγει ο Ιώβ «Τα χέρια τα δικά σου με σχημάτισαν και μ’ έπλασαν»2 και τον ευχαριστήσαμε για αυτό.
Είδαμε το παλάτι και το τείχος του που το περιβάλλει και
στους κήπους υπάρχει μία εσοχή, μια παραχώρηση στα κακά πνεύματα. Από αυτό το ήσυχο μέρος προερχόταν για
αιώνες αυτή η ισχυρή εξουσία του αόρατου Μικάδου. Ένας
νιώθει ότι είναι στο κέντρο ενός θαυμάσιου πολιτισμού που
χάνεται μέσα στη χώρα του μύθου. Ένας μπορεί να νιώσει Joseog Hardy Neesim ιδρυτής
ότι το χτύπημα της καρδιάς του γίνεται όλο και πιο αδύνα- του Doshida κολλεγίου
μο. Σταθήκαμε εκεί στη σιωπή του λυκόφωτος, με τις στέγες
2
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που είχαν γείσα, με τα μπερδεμένα κλαδιά των πεύκων που φαινόταν σκοτεινά μέσα στο
ροζ φως της δύσης—και μετά φύγαμε. Κοντά στο παλιό παλάτι βρίσκεται το Χριστιανικό
κολλέγιο που ιδρύθηκε από τον διάπυρο Joseph Hardy Neesima (Nishima San3), που είναι
τύπος των καλύτερων αλλαγών που έφεραν τα χρόνια, και δίπλα του είναι το όμορφο σχολείο όπου οι ευγενείς παρθένες της Ιαπωνίας μαθαίνουν αυτά που οι μητέρες τους δεν
μπορούσαν να ονειρευτούν ότι θα διδαχθούν. Όλα περνούν—μόνο ο Σταυρός μένει σταθερός.
«Κανένα φύσημα του χρόνου, κανένας τυφώνας του σκληρού κλίματος της γης
μπορεί να κλονίσει την ουράνια του σταθερότητα.»
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Απόγευμα. - H αγαπητή μου μικρή δασκάλα και βοηθός, Μ. Σαν, το δώρο του Dundee
Y.W.C.A. για μένα, είναι μαζί μου εδώ. Έχει μεταφράσει για μένα, ενώ εγώ μίλησα με τη
σερβιτόρα του ξενοδοχείου για την αμαρτία, τι είναι και τι δεν είναι. Φαινόταν να πιστεύουμε ότι το να σκοτώνεις ένα ζώο πρέπει να είναι το σύνολο της ανθρώπινης κακίας, ενώ το
να πει σε έναν ένα ψέμα, αν το έκανε για λόγους ευγένειας, δεν είχε καθόλου σημασία. Αλλά οτιδήποτε να σκεφτείς είναι επιτρεπτό, εάν η ευγένεια βρεθεί υπό ερώτηση. Μια υπηρέτρια που την γνωρίζουμε, ήθελε να αφήσει την θέση της. Δεν της άρεσε να πληγώσει την
κυρία της, το είπε. Έτσι έβαλε τον πατέρας της να τηλεγραφήσει ότι ήταν άρρωστος, ότι πεθαίνει, και ότι την ήθελε το σπίτι του αμέσως. Έτσι οπλισμένος με απόδειξη της ανάγκης για
αυτήν
Άμεση αναχώρηση, είπε χαρωπά την υπόθεση και ζήτησε άδεια για απουσία. Το γεγονός
ότι ανακαλύφθηκε το μικρό κόλπο της δεν ήταν ανησύχησε τη συνείδησή της που δεν είχε
καθόλου τύψεις. Εάν πρέπει να είναι η περίπτωση της Σκύλλας και της Χάρυβδης, είναι πολύ καλύτερα να είσαι λίγο αναληθής από ό, τι είναι να είσαι αγενής. Σε αυτό, όπως σε όλα
τα άλλα, η δύναμη του Θεού τα διορθώνει όλα. Εκείνοι που σκοντάφτουν παίρνουν δύναμη!
Αυτό το απόγευμα πήγα με τη Miss Porter που εργάζεται εδώ, για να δω έναν νεαρό
Κορίτσι που είναι η μόνη Χριστιανή στην οικογένειά της Η ευγενής μητέρα της ρωτάει
τώρα, και άκουσε πολύ προσεκτικά ενώ η Miss Porter διάβαζε και μίλησε, ενώ η κόρη της
έλεγε κάποια λέξη εδώ και εκεί, για να διευκρινίσει το νόημα. Μετά την ανάγνωση και την
προσευχή, πρόσφερε να παίξει για εμάς· αυτό φαινόταν μια περίεργη συνέχεια, αλλά ήταν
ο τρόπος της να εκφράσει τις ευχαριστίες της. Στη συνέχεια ήρθε μια μακριά μελωδία σε
δύο νότες, χωρίς εμφανή αρχή ή τέλος, όλη ήταν μια μονότονη μέση, μετά την οποία υποκλιθήκαμε άφθονα, και αποχαιρετήσαμε.
Θα πρέπει να γνωρίσετε πόσο δοξολογήσαμε το Θεό για μια ευκαιρία που μας «αγόρασε»
η χάρη Του όταν μάθαμε ότι ο γέρος μας άνθρωπος στο Ματσούγιε πέθανε, ή όπως πιστεύουμε πήγε στην Πατρίδα. Ήταν από πυρετό ελονοσίας. Η σύζυγος του μας είπε ότι πέθανε κρατώντας την Καινή Διαθήκη στα χέρια του. Είχαμε ελπίσει ότι θα ζούσε προς δόξα
του Θεού, αλλά Εκείνος γνωρίζει καλύτερα.
29 Σεπτεμβρίου. Ακόμη εδώ. Πρέπει να υπάρχει κάποια αιτία για το ότι χαλάσανε τα σχέδια
μας. Όταν αλλάξουμε το D στη λέξη Disappointment (απογοήτευση) και βάλουμε στη θέση
του το Η γίνεται His appointment (ο δικός Του διορισμός- χρόνος) και όλα γίνονται σωστά.
Είναι μια άλλη ακόμα φράση που μου έδωσε στην Οζάκα η Miss Τρίστραμ της Ιεραποστο3

Joseph Hardy Neesima (γεννήθηκε ωςNiijima Shimeta (新島 七五三太); 12 Φεβρουαρίου
1843 – 23 Ιανουαρίου1890), ήταν ένας Διαμαρτυρόμενος Γιαπωνέζος Ιεραπόστολος και παιδαγωγός της εποχής Meiji που ίδρυσε το Doshisha English School (αργότερα πανεπιστήμιο Doshisha University). Ήταν ο σύζυγος της Yamamoto Yaeko, που ήταν στρατιωτίνα και νοσοκόμα που
υπηρέτησε κατά τον πόλεμο Boshin, τον Ρώσσο-Ιαπωνικό πόλεμο και τον πόλεμο Ιαπωνίας και Κίνας, που αργότερα ίδρυσε τη σχολή θηλέων Doshisha.
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λής της Εκκλησίας (C.M.S.) που από το δικό της φυτώριο (για το οποίο είδα και έμαθα κάτι)
προέρχεται και η Μισάκι Σαν. Έτσι είναι λοιπόν – «Με το Χριστό για τους ανθρώπους.» Αυτό θα μας κάνει να σκεφτούμε αρκετά: αλλά και το αντίστροφο του είναι όμορφο «Με ανθρώπους για τον Χριστό.»
Ακόμη κάτι, γιατί ίσως κάποιος να βοηθηθεί λίγο από κάτι που μας βοήθησε πολύ.—Είναι
το «Ναι, Κύριε», όταν μένουμε σιωπηλοί σε αυτά που Αυτός λέει ή κάνει ή ζητά. Ας κοιτάξουμε ίσια σ’ Αυτόν, και να Του δώσουμε ένα χαρούμενο «Ναι, Κύριε!» όχι με γκρίνια ή εξ
ανάγκης, γιατί ο Θεός αγαπά τον ιλαρό δότη.
Γνωρίζετε τους στίχους.—
«Σου δίνω την άκρη μιας χρυσής κλωστής,
εσύ τύλιξε την και κάνε την μπάλα.
Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στην πύλη του Ουρανού
Που είναι χτισμένη στο τείχος της Άνω Ιερουσαλήμ»
Έτσι μια άκρη της χρυσής κλωστής, είναι και το απλό και γλυκό «Ναι, Κύριε!» Ας την τυλίξουμε να γίνει μπάλα, και ακολουθώντας την, θα βρεθούμε στην Παρουσία του Ίδιου του
Βασιλιά της Ειρήνης.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Σήμερα πήγαμε στην ακρογιαλιά της λίμνης. Κάτσαμε στους βράχους από τους οποίους
πολλοί κουρασμένοι είχαν πέσει για να φύγουν από τη ζωή. Δίπλα αναπαύεται ένας Βούδας. Ο ζωντανός Χριστός στεκόταν για να υποδεχτεί τον Στέφανο όταν χέρια ασεβών τον
ξαπόστειλαν στον Ουρανό. Ο νεκρός Βούδας κάθεται απαθής ενώ οι αφοσιωμένοι του
κλαίνε και βουλιάζουν.
Καθώς καθόμασταν εκεί και συλλογιζόμασταν, ήρθε ένας χωρικός με προσευχές σε χαρτιά
και προχώρησε στο άγαλμα για να τις κολλήσει επάνω του. Μετά υποκλίθηκε, χτύπησε παλαμάκια, σκόρπισε λίγο ρύζι μπροστά του, γονάτισε να προσευχηθεί και σηκώθηκε να φύγει. Του είπαμε για τον μεγάλο Ακροατή και ο οποίος Απαντάει, μιλήσαμε επίσης και σε
ένα ψαρά που κουβαλούσε ένα καλάθι γεμάτο σουπιές που είχε προσκολληθεί και αυτός
στη συζήτηση. Και αυτός μας άκουσε, όμως μας διέκοψε καθώς τα πόδια από τις σουπιές
κρεμόντουσαν έξω από το καλάθι και το τράνταξε για να μπούνε μέσα, και φαινόταν ότι
ενδιαφερόταν πολύ λίγο. Μετά απομακρύνθηκαν κάνοντας υποκλίσεις.
Ω, πόσο χρειάζεται κανείς να κρατηθεί μακριά από την απελπισία που είναι απιστία. Όταν
κάποιος βάζει όλη του την ψυχή για να δώσει το μήνυμα για μια στιγμή, είναι δύσκολο να
το βλέπει να το παραπετούν σαν κάτι που δεν έχει καμιά σημασία. Και το σίγουρο πράγμα
είναι ότι θα έρθει ο ψίθυρος—«αξίζει αυτό που κάνεις;»
Αλλά πρέπει να αξίζει, γιατί ο Θεός Είναι, και ο Θεός αγαπά αυτές τις φτωχές μαύρες ψυχές πολύ περισσότερο από όσο τις αγαπάμε εμείς.
Οι άνθρωποι του ξενοδοχείου είναι πολύ ευγενικοί: ένα από τα κορίτσια με ρωτά αν θα ενδιαφερόμουν για μια κότα, αντί για το ψάρι που έχουμε συνέχεια; Και η απάντηση μου «όχι
ευχαριστώ» την εξέπληξε. Αυτή όμως δεν ήξερε την αιτία. Μια μέρα τις είδα πως μαδούσαν
το φτωχό πλάσμα πριν ακόμη πεθάνει, και δεν επιθυμούσα την επανάληψη του. Το θέμα
δεν είναι ότι είναι σκληρές. Ίσως είναι λιγότερο από κάθε έθνος, αλλά όντας Βουδίστριες,
δεν έχουν μάθει να αφαιρούν τη ζωή. (Τα ψάρια φαίνεται ότι δεν τα θεωρούν ότι ανήκουν
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στα ζωικά είδη, αλλά ίσως θεωρούν ότι πεθαίνουν φυσικά, αφού είναι ανίκανα με ένα ανόητο τρόπο, να συνεχίσουν να ζουν όταν βγαίνουν από το νερό.)
Η μικρή αυτή υπηρέτρια για την οποία σας έγραψα, χθες με άγγιξε πολύ. Κάτι με έκανε να
σκεφτώ την πατρίδα και δεν είχα όρεξη για φαγητό. Αυτή έκατσε όπως κάνουν πάντα, ενώ
εμείς γκρεμίζαμε το gözen μας, έτοιμη για να μας δώσει περισσότερο ρύζι ή τσάι· και πρόσεξα ότι τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα καθώς με κοιτούσε.
Μετά στράφηκε προς τη Μισάκι Σαν και της είπε ότι σκέφτηκε ότι θα είμαι πολύ μόνη καθώς είμαι τόσο μακριά από την αξιότιμη χώρα μου—φοβάμαι ότι δεν ήμουν πολύ ηρωική,
γιατί τα δάκρυα της στα μάτια φέρανε και τα δικά μου στα μάτια μου, και για ένα δύο λεπτά αυτή και η Μισάκι Σαν ανταλλάξανε «Είναι το αξιότιμο δηλητήριο του πνεύματος!»
που σήμαινε πόσο λυπημένες ήτανε. Μετά μιλήσαμε μαζί της, και της εξηγήσαμε το λόγο
που ήταν, και πως αν πίστευε και αγαπούσε το Σωτήρα, που την αγαπούσε τόσο πολύ και
που έφερε εμένα από τόσο μακριά για να της πως για Αυτόν, και τότε θα ήμουν πιο πολύ
χαρούμενη από όσο θα μπορούσε να το πει κανείς με λόγια. «Και δεν θα είναι καθόλου λυπημένη;» ρώτησε. «Ω όχι, καθόλου μα καθόλου! Θα ήμουν πολύ χαρούμενη για πάντα και
για πάντα που άφησα την αγαπημένη μου πατρίδα για σένα!» Φάνηκε να το πιστεύει και
έφυγε να το πει και στα άλλα κορίτσια. Δεν ήταν τόσο όμορφο που νοιάστηκε;
*

*

*

*

*

*

*

*

Περνάμε όμορφες στιγμές με τα παιδιά. Χθες ήμουν μόνη μου όταν ήρθαν και υποκλίθηκαν
ντροπαλά και ήρθαν μέσα. Ήθελαν πιο πολύ να δούνε την ξένη παρά να ακούσουν το μήνυμα, μετά όμως από λίγα λεπτά που χάζεψαν σιωπηλά, κάτσανε σε ένα γύρο στο πάτωμα
ενώ εμείς ψάλλαμε.—
«Φως της Χάρης, περιπλανιόμαστε στο σκοτεινό δρόμο:
Ο Θεός είναι αγάπη.
Οι άνθρωποι χάνονται, η γη αλλάζει, όμως ο Θεός δεν αλλάζει:
Ο Θεός είναι αγάπη.
Τα σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό, όμως το φως της αγάπης είναι πάντα λαμπερό:
Ο Θεός είναι αγάπη.
Και μέσα σε κάθε λύπη ο Θεός μας δίνει ελπίδα και παρηγοριά:
Ο Θεός είναι αγάπη.»
Δεν είναι ακριβώς ένας παιδικός ύμνος. Όμως εδώ «πιάνει» γιατί η σκέψη ότι ο Θεός είναι
Αγάπη είναι τόσο θαυμαστά νέα για αυτούς. Είχαν τόσο πολύ ζήλο να τον μάθουν τα μικρά
πλασματάκια, που μάθανε και τα λόγια και τη μελωδία πριν έρθει μέσα η Μισάκι Σαν. Μετά
τους τον εξήγησε τόσο γλυκά, και μάθανε το «Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε
φορτωμένοι, κι εγώ θα σας ξεκουράσω»4 και το επανέλαβαν ξανά και ξανά μέχρις ότου το
μάθανε τέλεια. Κλείσαμε τη μικρή μας συνάθροιση με μια σύντομη, απλή προσευχή και το
κάθε ένα επαναλάμβανε «Ω Θεέ, Εσύ με αγαπάς· σε παρακαλώ βοήθησε με να σε γνωρίσω
και να Σε αγαπήσω.» Μετά φύγανε όλα τους με την υπόσχεση ότι το απόγευμα θα τους διδάσκαμε περισσότερα.
Ήρθε το απόγευμα, και ήρθαν και αυτά, φέρνοντας μαζί τους και μερικά μεγαλύτερα κορίτσια. Στο μέσο της συζήτησης μας γλίστρησε στο πλάι ο χάρτινος τοίχος και αποκάλυψε μια
μεγάλη ομάδα από άνδρες και γυναίκες που άκουγαν προσεχτικά από έξω, και ήθελαν να
4
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ακούσουν καλύτερα. Και έτσι μπήκαν όλοι τους μέσα, και για μια ώρα δεν ακουγόταν ούτε
ένας ήχος, ενώ εμείς τους λέγαμε την ιστορία του Ιησού και της αγάπης Του.
Μπορείτε να φανταστείτε τουλάχιστον πόσο αδύναμος νιώθει κάποιος μια τέτοια στιγμή—
πως κάποιος αφήνεται να πέσει και να κλειστεί στη δύναμη του ζωντανού Θεού; Ω πόσο
ιερή ώρα ήτανε. Να σκεφτείς ότι από τα χείλη σου ακούνε για πρώτη φορά το μήνυμα της
ζωής και ίσως ποτέ άλλοτε να μην έχουν την ευκαιρία να το ξανά ακούσουν! Ένας ποθεί να
«μιλήσει» έτσι που να πιστέψουν. Γιατί το φυσικό άκουσμα δε σημαίνει ότι αυτόματα πιστεύουν. Και όμως ένας περιμένει να υπάρχουν υπερφυσικά μάλλον και όχι φυσικά αποτελέσματα που να ακολουθούν κάθε «συνάντηση» του ανθρώπου με το Θεό. Ω! να υπάρχει η δυνατή, ελεγκτική και πειστική δύναμη του Αγίου Πνεύματος! Ω! για μια πίστη που να
μετακινεί βουνά και να περιμένει να μετακινηθούν! Προσεύχεστε για μας, γιατί μπορούμε
πολύ εύκολα να αγγίξουμε τα βουνά, όμως η πίστη μας είναι πολύ αδύναμη. Κύριε αύξησε
την πίστη μας, αύξησε την στο σημείο που τίποτα δε θα είναι αδύνατο για μας!5
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Έχουν περάσει μια ή δύο μέρες από τότε που σας είπα για το «χθες» και εγώ πρέπει να
προσθέσω μερικά λόγια δοξολογίας.
Σήμερα το πρωί ήρθε ένα μήνυμα από έναν από τους άνδρες που ήταν παρόντες στη συνάντηση, και στον οποίον είχαμε στείλει μια Καινή Διαθήκη, στο οποίο μας έγραφε ότι αυτός
τη διάβαζε και είχε πολλά να ρωτήσει: μπορεί να έρθει να ακούσει την «αλήθεια του αληθινού Θεού»; Ήρθε και είχαμε ένα χρονικό διάστημα πολύ σοβαρής συζήτησης μαζί του.
Δεν είχε δει ποτέ μια Βίβλο, και ήταν γεμάτος θαυμασμό για αυτήν. Αυτός είχε διαβάσει
όλα τα Ευαγγέλια και εντυπωσιάστηκε βαθιά με το 6ο κεφάλαιο του Κατά Ιωάννη. Η σύνδεση μεταξύ του θαύματος των άρτων και της επακόλουθης διδασκαλίας τον είχε εντυπωσιάσει και ήθελε να την καταλάβει. Είχε ψάξει μέσα από τους λαβύρινθους των πεποιθήσεων του κόσμου για να βρει την ένδειξη για την αλήθεια, και τώρα είπε ότι αυτό το Βιβλίο
είχε κάτι που τα άλλα δεν είχαν, και πρέπει να το διαβάσει περισσότερο. Χαίρομαι που του
το δανείσαμε ξανά. Ας προσευχηθούμε, και ας πιστέψουμε επίσης, ότι το ευλογημένο
Πνεύμα της αλήθειας μπορεί να τον καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια.
Τις προάλλες ανεβήκαμε σε έναν λόφο κοντά στη λίμνη, και μετά την αναταραχή της ζωής
κάτω, αναπαυθήκαμε στην ειρηνική ομορφιά του βουνού, του δάσους και των νερών. Τότε
κοιτάξαμε κάτω προς τη φτωχή μικρή αμαρτωλή πόλη, που εξαπλωνόταν στη σκιά κάτω
από τα πόδια μας. Ακόμα καθώς κοιτούσαμε, ήρθε η απάντηση στους πόθους μας καθώς
διαμορφώθηκε με ένα σύμβολο μπροστά μας. Χτισμένο όπως ήταν, σε σχήμα διπλού σταυρού, με όποιο τρόπο κι αν κοιτάξαμε είδαμε το σημάδι νίκης και κατεβαίνοντας στην απότομη πλαγιά του λόφου, στη λάμψη και τη δόξα του ηλιοβασιλέματος, οι καρδιές μας τραγουδούσαν «Αλληλούια».

5
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Κεφάλαιο 8: Δαυλοί, Σκέψεις και ένας Τυφώνας
«Ω Κύριε να μπορούσα να ξοδέψω τη ζωή μου για τους άλλους
Χωρίς να έχω δικούς μου σκοπούς
Να έχυνα τον εαυτό μου για τα αδέλφια μου
Και μόνο για αυτά να ζούσα
Αυτή ήταν η ζωή που έζησες—με απάρνηση του εαυτού
Ποτέ δε σταμάτησαν οι πόνοι σου
Τα φορτία μας κουβάλησες, την καταδίκη μας υπέφερες
Μια ζωή χωρίς να ευχαριστιέσαι»
FABER1
Γιοκοχάμα-Ματσούγιε 1η Οκτωβρίου—Είχαμε ένα όμορφο σύντομο ταξίδι πάνω στη λίμνη
προς το Μαγσούγιε. Το ρύζι ωρίμαζε για το δεύτερο θερισμό, ενώ ο ήλιος στη Δύση εξαπλωνόταν σε χρυσές σελίδες και στις δύο πλευρές, καθώς μπαίναμε σε πιο στενά νερά. Όταν φτάσαμε στη γέφυρα το λυκόφως που κρατά λίγη ώρα είχε σκοτεινιάσει, και η πάνω
λίμνη φωτιζόταν από εκατοντάδες δαυλούς που είχαν οι ψαράδες στα σαμπάν και σε
πλοιάρια με ένα κατάρτι που είχαν βγει για τη δουλειά της νύχτας.
Όταν ήρθε η ώρα για τον ύπνο στη ζωή του ξενοδοχείου, σου δίνουν ένα λυχνάρι που είναι
τοποθετημένο σε ένα σκίαστρο για να μένει εκεί αχνό και ειρηνικό μέχρι το πρωί. Αυτοί οι
δαυλοί με την άγρια τους φλόγα ήταν έξω στο ύπαιθρο όπου μπορεί να πέσει βροχή ή να
φυσήξει μια άγρια θύελλα. Έξω στο σκοτάδι, έξω με τους ψαράδες.
Μετά σκεφτήκαμε για αυτό και προσευχηθήκαμε να είμασταν και εμείς οι δαυλοί του Θεού
έξω στα δύσκολα μέρη, μακριά από την ανάπαυση και τη σιγουριά . Να μας φυλάξει να μην
μπούμε σε ήσυχες σκιές (παρά μόνο με την προσταγή του Βασιλιά.) Να μας φυλάξει να μη
βολευτούμε με τα ελάχιστα στη ζωή. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει, τόσο εδώ, όσο
και στην πατρίδα. (Γιατί στην πατρίδα οι άνθρωποι βάζουν τόσο πολύ τους ιεραποστόλους
σε «αδριάντες» ; Αντί για αυτό εμείς χρειαζόμαστε προσευχές, να καίει πάντα η φωτιά,
γιατί πολλά είναι τα τεχνάσματα του διαβόλου για να της ρίξει νερό και να τη σβήσει.) Και
έτσι προσευχηθήκαμε μαζί, η Μισάκι Σαν κι εγώ, και μου ήρθαν κάποιοι στίχοι που δεν
τους ήξερα καθώς περιμέναμε και βλέπαμε τους δαυλούς που κινούνταν στο νερό—
«Για πολύ καιρό τα πόδια μας περπάτησαν τους λουλουδιασμένους ειρηνικούς δρόμους
παλιότερο το δυσκολότερο μονοπάτι οδηγούσε στο Θεό.
Πολύ φτηνά οι Αλήθειες που κάποτε αγοράστηκαν ακριβά έγιναν δικές μας:
Για πολύ καιρό ο κόσμος χαμογελούσε όταν άκουγε
Την καύχηση μας για πλήρη στάχυα, που άλλοι σπείρανε
Για να μας δούνε να ανασκαλίζουμε τις φωτιές των παλιών μαρτύρων,
Και να τυλίγουμε τις ικανοποιημένες μας επιθυμίες
Στους καψαλισμένους μανδύες των αγίων μας που πέσανε κάτω.
Ω ας έρθει πάνω μας ο Σταυρός που θα πάρει την αξία μας·
Να τελειώσει ο ύπνος της ήσυχης μας Ομολογίας
Και να ζυγιστεί η πίστη μας στη ζυγαριά της δράσης

1

Frederick William Faber (28 Ιουνίου 1814 — 26 Σεπτεμβρίου1863), Βρετανός υμνογράφος και θεολόγος, γεννήθηκε στο Calverley, Yorkshire, όπου ο παππούς του, Thomas Faber, ήταν λειτουργός.
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Το να υποφέρεις καλά, σημαίνει να υπηρετείς καλά, χωρίς όρια και αργία,
Τα χρόνια ποτέ δεν ρίξανε την άμμο τους
Σε θέματα των θνητών τόσο πολύ και τόσο πλατιά όσο σήμερα.
Γιατί μικρή θα φάνει κάθε θυσία, κάθε πόνος, και απώλεια
Όταν ο Θεός θα σκουπίεσει όλα τα κλαμένα μάτια,

Το πίσω μέρος από παλιό Κάτοπτρο

Γιατί τα παθήματα δίνουν το βραβείο του Νικητή· το Στέφανο για το Σταυρό!»
Πώς θα απολαμβάνατε αυτή τη συνάντηση μέχρι τη νύχτα, αν κάποιος μπορεί να το
χρησιμοποιήσει μια τέτοια λέξη. Ήταν «αυτή», αυστηρά μιλώντας, μια συνάντηση που
αποτελούταν από ένα μεγάλο ανοιχτό μέτωπο, στο νευρύ δρόμο και στη γύρω περιοχή.
Εκεί ήταν ένας αριθμός ανδρών και παιδιών. Ίσως να ήταν ένας Σαούλ ήταν ανάμεσά τους,
που θα γινόταν ένας Παύλος. Σε όλη τη διάρκεια, άκουγαν καλά, μη κάνοντας κανένα από
τους συνηθισμένους θορύβους και τη σύγχυση. Αν αυτοί που μίλησαν, και εμείς που
προσευχόμαστε, ήμασταν στο έργο του Πνεύματος, τότε έχει γίνει έργο για την αιωνιότητα.
Αλλά μερικοί από τους νέους ήρθαν μόνο για να ακούσουν και να συγκρίνουν με όλα όσα
πήραν από τη διδασκαλία των σκεπτικιστικών τους βιβλίων, που είναι το τελευταίο δώρο
της Δύσης προς την Ανατολή. Το Κύπελλο με το δηλητήριο της «Σύγχρονης Σκέψης», με με
το βάμμα της βλασφημίας και της ματαιότητας, και τις αντιθέσεις αυτού που ονομάζουνε
ψευδώς επιστήμη, που αν το πιει μια ψυχή ή ένα έθνος, , πίνει το δικό της ένταλμα
θανάτου - δεν είναι ένα σκληρό δώρο από το «Χριστιανισμό» προς τον «παγανισμό»;
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Ω πότε θα έρθει ο βασιλιάς που
νικά για να νικήσει; Μάταιη είναι
η σωτηρία που ελπίζουμε από τις
Εκκλησίες και από το πλήθος των
ιεραποστολικών οργανόσεων, η
πραγματική σωτηρία προέρχεται
από το Θεό μας.
* * * * *
6η Οκτωβρίου. Έχω πάει να μείνω
με τη Μαίρη, μέχρις ότου να πάει
στο Γιονόγκο που είναι ένας σημαντικός ιεραποστολικός σταθμός που χρειάζεται βοήθεια. Η
καημένη η Σάρα έχει καταρρεύσει και της είπαν να πάει πίσω
στην πατρίδα, και ο κ. και η κα
Πάροτ έχουν πάει ανατολικά, και
έτσι η μικρή ομάδα έχει εξασθενίσει πολύ. Δεν είναι πολύ παρη- Πίσω μέρος από άλλο κάτοπτρο
γορητικό να βασιστούμε πάνω
στο γεγονός ότι ο Θεός αγαπά το έργο Του, και τους δικούς Του, πολύ περισσότερο από όσο
εμείς, και ότι γνωρίζει τα πάντα; Το μόνο που θέλει κανείς είναι: το στρατόπεδο να παραμένει άγιο και κάθε μάχη να είναι μια Ιεριχώ.
Όλα τα καταστήματα με αναμνηστικά είναι γεμάτα με αρχαίους μεταλλικούς καθρέφτες,
που είναι σκαλισμένοι από τη μια πλευρά και γυαλισμένοι από την άλλη. Εδώ είναι δύο
που τους πήρα προχθές και πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες χρόνια πριν. Όλο

Το σπίτι μας για την ευχαρίστηση σας
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και περισσότερο βλέπει κανείς την ευφυία, την καλλιτεχνική ικανότητα του ευγενικού αυτού έθνους των Ιαπώνων, που ένας ποθεί να κερδηθούν για το Βασιλιά Χριστό—ένα σπάνιο
και πολύτιμο κόσμημα λυτρωμένο με το πολύτιμο Του αίμα.
Μερικοί φοιτητές με επισκέφθηκαν σήμερα για μια «πνευματική» συζήτηση όπως μου είπαν. Γνωρίζουν μερικά αγγλικά και καμιά φορά με εκπλήσσουν με «μεγαλειώδεις» φράσεις, που πήρανε από βιβλία γραμματικής και βιβλία με διαλόγους. Κατάλαβα καθώς άκουγα πόσο γελοία είναι τα Γιαπωνέζικα μου που θα τους δυσκολεύουν πάρα πολύ, και πόσο
τέλεια ευγενικοί ήταν γιατί υποκλίνονται με τέλεια γλυκύτητα στις γκάφες μου, και δε δείχνουν καμιά έκφραση.
Καμιά φορά όμως οι μικρές τους αναφορές, δεν είναι και πολύ έξω. Ένας είπε, όταν ρωτήθηκε από τη Μαίρη, τι θα μείνει αν βγάζαμε το Θεό από το σύμπαν—«Ένα Συν και ένα
Πλην», «που ισούται με τίποτε» ήταν η απάντηση της, που η γρήγορη του σκέψη εκτίμησε
το σημείο της γκάφας στην οποία είχε πέσει.
Ένα από τα πιο ευτυχισμένα κομμάτια της δουλειάς μου, είναι η ανάγνωση της Βίβλου στα
Αγγλικά με ένα Χριστιανό φοιτητή, που διαβάζει τη Γένεση με τον ίδιο τρόπο που θα διάβαζε ένας Άγγλος μαθητής του σχολείου τον Ιβανόη. Είναι πολύ ανακουφιστικό και έχουμε
αρκετό όμορφο χρόνο μαζί του, εγώ μαθαίνω πολύ περισσότερα απ’ αυτόν απ’ ότι αυτός
από μένα.
Είναι απόγευμα και ακούγεται το γκονγκ του ναού· γνωρίζετε πως ηχεί η καμπάνα μιας εκκλησίας όταν περνά από εκεί κοντά μια κηδεία. Μία νότα, μετά σιωπή, μετά μια άλλη νότα
και πάλι σιωπή. Ακούγεται έντονα θλιμμένο και ιεροπρεπές, έτσι πάντα μου φαίνεται, σαν
καμπάνα θανάτου, χωρίς καθόλου να ηχεί μέσα της μουσική της ανάστασης.
Είμαστε περικυκλωμένοι από είδωλα. Σήμερα το πρωί μέσα στο γκρίζο της αυγής με ξάφνιασαν κάτι ήχοι· τρία σιγανά χειροκροτήματα, μετά μία φωνή αρκετά κοντά, και ξεκάθαρα
τρία ακόμη παλαμάκια, και μετά ησυχία. Σηκώθηκα και κοίταξα έξω, δεν είδα τίποτε· μετά
βρήκαμε ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας μας δύο παλιά ιερά στον κήπο είχαν ανανεωθεί, υπήρχαν χαρτιά προσευχής, λουλούδια και ρύζι, και μερικά κέικ που είχαν προσφερθεί
τώρα τελευταία, και έτσι τα χειροκροτήματα εξηγήθηκαν, ήταν κάποιος που λάτρευε τα
είδωλα ακόμη και μέσα σε μια Χριστιανική ιδιοκτησία
11η Οκτωβρίου.---Φωτογραφήσαμε το σπίτι για την δική σας ευχαρίστηση, το τρίο που στέκεται στο πάνω παράθυρο, να το πάρετε δια πίστεως, είναι η Μαίρη, η Σάρα και εγώ. Αυτό
είναι το πίσω μέρος του σπιτιού, το μπροστινό βλέπει προς την πόλη. Ο κήπος με τις μουριές τώρα είναι γεμάτος με φύλλα, και παρόμοια τα βατράχια έχουν πλήρες κόασμα. Ζούνε
μέσα στο στάσιμο νερό δίπλα στο αθώο πράσινο.
15η Οκτωβρίου—Και τώρα ένα φύλλο από το βιβλίο των απροσδόκητων.
Όταν ξυπνήσαμε το Σάββατο το πρωί, καταλάβαμε ότι ένας τυφώνας ούρλιαζε γύρω μας.
Όλη τη μέρα ζούσαμε με το ερώτημα «τι θα συμβεί μετά;» Κάποια στιγμή το μεγάλο παράθυρο στο δωμάτιο μου τινάχτηκε έξω. Την επόμενη στιγμή, το μεγάλο πεύκο στον κήπο αρπάχτηκε από τις ρίζες του και ρίχτηκε στον τοίχο. Ο βρυχηθμός του ανέμου σε ξεκούφαινε·
με δυσκολία ακούγαμε ακόμη και τον εαυτό μας όταν μιλούσαμε. Κλείσαμε τα ξύλινα παντζούρια και έτσι μείναμε στο ημίφως. Ήταν κάτι που μας συνάρπαζα, αλλά δεν ήταν τίποτε
μπροστά σ’ αυτά που θα συνέβαιναν.
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Εκείνο το απόγευμα, όρμησα μπροστά ντυμένη με αδιάβροχα, όμως έγινα μούσκεμα στο πι
και φι γιατί έβρεχε με τα καρεκλοπόδαρα. Οι υπηρέτες βρέθηκαν σε μια άσχημη κατάσταση
του μυαλού τους καθώς με είδαν να βγαίνω έξω· αλλά έλεγαν για σπασμένες γέφυρες, για
στέγες που πετούσαν, κτλ., και δεν ήταν καλό να είμαστε κλεισμένοι μέσα σαν σε ένα κοτέτσι μέσα στο σπίτι όταν συμβαίνουν όλα αυτά.
Εκείνο το πρωί, πλημμύρησε το Ματσούγιε. Ανάμεσα σε μας και τη λίμνη δεν υπήρχε τίποτε
τώρα: ο δρόμος, το χωράφι με τις μουριές, όλα ήταν μια τεράστια έρημη έκταση με νερό.
Ανάμεσα σε μας και στο δρόμο υπήρχε ένα κανάλι που συνεχώς βάθαινε. Φαινόταν ότι κολυμπούσαμε γιατί και από κάτω μας υπήρχε νερό. Έβρεχε πολύ βαριά, και αυτός ο στρόβιλος της θύελλας, γυρνούσε γύρω-γύρα.
Ωραία, φάγαμε κάπως ένα πρωινό, καθώς παρατηρούσαμε τη ανέβασμα του νερού. Όταν
άρχισε να ανεβαίνει πάνω από τα σκαλιά της βεράντας, πήραμε όλα τα χαλάκια, και πριν
περάσει πολύ ώρα ήμασταν στο στάδιο της «απογείωσης» γιατί ξέραμε ότι όταν γέμιζε η
βεράντα, ο απρόσκλητος επισκέπτης θα καταλάμβανε και το κάτω πάτωμα, και το μόνο
ασφαλές μέρος για μας θα ήταν να πάμε στο πάνω πάτωμα.
Τότε απέξω ακούστηκε μια φασαρία. Ο ιδιοκτήτης και η γυναίκα είχαν αναγκαστεί για να
μην πνιγούν να βρουν καταφύγιο μαζί μας. Εκεί ήταν και ο κ. Μπάξτον που είχε περπατήσει
για δυόμισι μίλια μέσα στο νερό! Το νερό κάθε στιγμή γινότανε βαθύτερο και βαθύτερο,
και πρέπει να φύγουμε αμέσως μαζί του για την Ακαγιάμα. Αυτός στεκόταν στο νερό μέχρι
το γόνατο και φαινόταν πολύ κουρασμένος· και μόλις βάλαμε κάποια αλλαξιά στη βαλίτσα
μου για όλες τις δουλειές, που ευτυχώς είναι αδιάβροχη, και τυλιχτήκαμε σε ρούχα για να
περπατήσουμε μέσα στα νερά, μας σήκωσε και μας πήρε σχεδόν παρά τον εαυτό μας. γιατί
παρόλο που δεν καταλάβαμε τίποτα περισσότερο από μια ταλαιπωρία, θέλαμε να μείνουμε
με τους υπηρέτες και τους δικούς μας φτωχούς ανθρώπους που ίσως φοβούνται. Αν γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε πραγματικός κίνδυνος σύντομα, δεν θα μπορούσαμε να τους αφήσουμε.
Έτσι ξεκινήσαμε. Πήρα την πρώτη μου βουτιά στην αρχή, καθώς η Μαίρη και η Μσάκι Σαν
μεταφέρθηκαν στο προηγούμενο βαθύ κομμάτι. Όσο πιο γρήγορα τελείωνε η μάλλον περίεργη αίσθηση του να μπαίνεις μέσα, τόσο το καλύτερο.
Βλέπαμε πολλά θλιβερά θεάματα καθώς προχωρούσαμε βιαστικά· μικρά παιδάκια που έκλαιγαν καθώς τα έβγαζαν μέσα από δωμάτια γεμάτα νερό και τα έβαζαν σε βάρκες που
είχαν και αυτές νερό, γιατί οι λίγες που υπήρχαν διαθέσιμες, ήταν ανάρπαστες· φτωχά
πλάσματα που δένανε μπόγους από ρούχα, ή που τραβούσαν κομμάτια από έπιπλα, που
προσπαθούσαν να σώσουν τους θεούς του σπιτιού από του να πνιγούνε άμεσα· το χειρότερο από όλα να βλέπεις γέρους και γριές με τα κεφάλια τους σταχτιά και κρεμασμένα να
τους κουβαλούνε σε πλάτες ανδρών για να τους σώσουν από το νερό που ανέβαινε γοργά.
Καθώς τα γράφω αυτά, στα μάτια μου είναι μια γέρικη ζαρωμένη μορφή, με μακριά γκρίζα
μαλλιά που είναι μούσκεμα και κουτσαίνει: δεν αντέχαμε να τον κοιτάζουμε, αλλά μόνο
μια ματιά σου έσκιζε την καρδιά. Παντού υπήρχαν χαλάσματα, στις γωνίες εξείχαν ξύλα
που σκίζανε το ρεύμα και σου έλεγαν ότι εδώ κάποτε υπήρχε ένα σπίτι που γκρεμίστηκε. Ο
Θεός να τους παρηγορήσει τους φτωχούς άστεγους αυτό το βράδυ.
Επί τέλους φτάσαμε στην Ακαγιάμα, μούσκεμα, μα τόσο μούσκεμα. Η φτωχή Μαίρη, ήταν
πολύ κουρασμένη, δεν είχε την αντοχή να περπατά και να είναι τόσο μούσκεμα. Δεν είναι
κάτι εύκολο να περπατάς ενώ λυσσομανά ο αέρας και η βροχή και το νερό να έχει φτάσει
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σχεδόν στη μέση σου, αλλά τελικά τα κατάφερε και ελπίζω να μην της συμβεί κάτι χειρότερο.
Και τώρα όλη την ημέρα ακούμε για νέα που λένε ότι οι πλημμύρες όλο και φουσκώνουνε.
Λένε ότι αν το νερό ανέβει στο δεύτερο πάτωμα στην Γιοκοχάμα το σπίτι θα καταρρεύσει
και κάθε τι που είναι μέσα του θα παρασυρθεί από την πλημμύρα. Σε μια τέτοια δύσκολη
στιγμή δυστυχίας δεν είναι καθόλου ωραίο να σκέφτομαι τα δικά μου,-- αλλά όμως σκέφτομαι το μικρό μου αρμόνιο μου, θα το δω ξανά ποτέ;
Λίγες ώρες πριν ακούσαμε κραυγές και είδαμε φώτα να κινούνται στο δρόμο, τώρα ακόμη
και σ’ αυτό το υψηλό έδαφος υπάρχει νερό. Το να μείνεις μέσα δεν είναι εύκολο. Ο κ.
Μπάξτον, η Τζέιν κι εγώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, και περπατάμε προσεχτικά αυτή τη
φορά μέσα στο νερό, γιατί καθώς ερχόμουν είχα πέσει σε ένα αυλάκι που τρέχει και από τις
δύο πλευρές του δρόμου και το νερό έφτασε μέχρι το λαιμό μου σε ένα δευτερόλεπτο.
Βρεθήκαμε σε ένα μέρος που ξεπερνούσε σε νερά τη Βενετία. Εδώ και εκεί τα σκοτεινά νερά λάμπουν με την σπασμένη αντανάκλαση ενός σαμπάν φωτισμένου με φανάρι και φορτωμένου με αυτούς που πρόσφατα διασώθηκαν ή ενός καθυστερημένου φυγά που προσπαθεί να βρει το δρόμο του, φυλάσσοντας το πολύτιμο του φως κάτω από το αχυρένιο
του παλτό. Βρήκαμε πολλούς ευγνώμονες που ακούσανε ότι τους περίμενε ένα καλωσόρισμα στην Ακαγιάμα, αν έρθουν. Όσο τα σπίτια τους ήταν ασφαλή, όσοι είχαν ανώτερους
ορόφους ήθελαν να μείνουν εκεί· όσοι δεν έχουν μεταφερθεί στο ναό και στα δημόσια
σχολεία, όπου ήδη πολλές εκατοντάδες είναι γεμάτα με μια άνετη ασφάλεια. Στις θλίψεις
τους μπορεί να προστεθεί, το ότι δύσκολα μπορούν να βρούνε φαγητό, και το μισό Ματσούγιε έχει ξαπλώσει να κοιμηθεί πεινασμένο στο κρεβάτι - αν έχει καθόλου κρεβάτι.
Δεν ξέρουμε πόσο ευρύ είναι αυτό οπυ συνέβη- Εάν είναι πολύ εκτεταμένο αυτό μπορείτε
να το ακούσετε μέσω τηλεγραφημάτων. Είμαστε «κάτω από την πτέρυγα Του» - πάντα ασφαλείς. Τώρα είναι η ώρα να ζήσουμε τους ύμνους μας. Μετά από όλα αυτά, γνωρίζουμε
ότι τα νερά είναι στο κοίλο του χεριού Του. Τα «κρατά» εκεί, όταν ήμουν μικρό παιδί, το
πήρα αρκετά κυριολεκτικά, και σκέφτηκα ότι το πνίξιμο σήμαινε να πέσω τόσο χαμηλά μέχρι να αγγίξω το χέρι Του.
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.—Μου φαίνεται ότι πέρασε ένας ολόκληρος μήνας, αν και είναι
μόνο μια εβδομάδα από τότε που άρχισα αυτό το γράμμα, χωρίς να ΄μπορώ να σκεφτώ,
όπως λένε τα βιβλία με ιστορίες, τι θα συνέβαινε μετά. Τώρα αντί για ειρήνη και ευδαιμονία γύρω μας, παντού υπάρχει ερήμωση. Τα χωριά για μίλια και μίλια έχουν σκεπαστεί παντού. Υπάρχουν ανάγκες και λύπη παντού. Μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, η βροχή έπεφτε
καταρρακτωδώς και η θύελλα λυσσομανούσε, και τα νερά υψωνόντουσαν. Μετά ήρθε ένα
άνοιγμα στα σύννεφα που τόσο πολύ το περιμέναμε. Αλλά και πάλι ήρθε το βαρύ μολυβένιο κάλυμμα από πάνω μας και αυτό το βράδυ υψώθηκε ακόμη περισσότερο η πλημμύρα.
Τελικά ήρθε ένα αποφασιστικό σπάσιμο στη θύελλα. Γρήγορα κατέβηκε η στάθμη των νερών και μπορούσαμε ξανά να δούμε τους δρόμους. Και σήμερα, εκτός από τη Γιοκοχάμα
όπου ακόμη τα νερά είναι βαθιά, πιστεύω ότι δεν είναι πάνω από τον αστράγαλο. Αλλά γύρω μας έχουμε φουκαράδες ανθρώπους με τα κατεστραμμένα τους σπίτια, με τους αρρώστους γέρους χωρίς καταφύγιο, και τα πεινασμένα μικρά παιδιά! Έχουμε συστήσει ένα
τραπεζικό λογαριασμό για την ανακούφιση, και σήμερα το απόγευμα οι Χριστιανοί πηγαίνουν και ψάχνουν να βρούνε που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη και δίνουν ρύζι.
Την Τρίτη το βράδυ βγήκαμε με ιστιοφόρο σαμπάν. Ήταν τόσο περίεργο να κινείσαι έτσι
στους δρόμους και τα σπίτια και στους κήπους. Ήταν το πιο θλιβερό όραμα του φόβου. Κω-
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πηλατήσαμε σε έναν κάποτε πολυτελή μικρό κήπο και μέχρι το σπίτι του αρχηγού των κατηχητών μας. Στη συνέχεια, αυτός και η σύζυγός του βυθίστηκαν βαθιά στο νερό και ψηλαφώντας βρήκαν το δρόμο τους για να μπούνε στο σπίτι τους. Η πλημμύρα είχε αυξηθεί τόσο γρήγορα και ξαφνικά εδώ, ώστε το πρωί της Κυριακής είχαν ξυπνήσει για να βρεθούν
στην πλημμύρα, και μόλις γλύτωσαν στο τσαφ. Τώρα ήθελαν να σώσουν μερικά από τα
πράγματα που πριν από την φυγή τους είχαν συσσωρευτεί στα ράφια μακριά από το νερό.
Η φτωχή μας κατοικία ήταν τέλεια έρημη. Όλα τα χαμηλότερα δωμάτια είχαν πλημμυρίσει,
και φυσικά ακόμη και ο κήπος είναι πισίνα. Κοιτάζοντας κάτω από τις ανυψωμένες σανίδες
στην τραπεζαρία, είδα νερό να τις ακουμπά ακόμα. Αλλά είμαστε πολύ ευγνώμονες που το
σπίτι σώθηκε. Τα περισσότερα από τα υπάρχοντά μας δεν έχουν πειραχτεί, τουλάχιστον στο
βαθμό που είχαμε χρόνο να δούμε. Το παιδικό μου όργανο ήταν ασφαλές. Αφού κάποιος
εγκαταλείπει τα πράγματα, ήταν υπέροχο να τα πάρει όλα πίσω.
Όταν φτάσαμε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, βρήκαμε τη Miss Porter εδώ. Είχε φύγει σε ένα
απομακρυσμένο χωριό και κυριολεκτικά έπρεπε να «πετάξει» για τη ζωή της. Μία ώρα περίπου αφού βγήκε, ο δρόμος ήταν αδιάβατος και πολλοί πνίγηκαν. Μία ολόκληρη βάρκα
πλημμύρισε και βούλιαξε και όλοι χάθηκαν. Ένα κορίτσι φαινόταν να επιπλέει, με τα σκούρα μαλλιά της να καλύπτουν το λευκό της πρόσωπο Κανείς δεν μπορούσε να την φτάσει και
ήταν νεκρή. Δεν έχουμε ακούσει ακόμη τα μισά, γιατί οι δρόμοι έχουν μπλοκαριστεί και
χθες καμία επικοινωνία δεν μπορούσε να περάσει μέσα ή έξω. Ω, πόσο φοβερό είναι για
τους χιλιάδες που έχασαν τα μικρά τους, και για τους αδύναμους γέρους και τις γριές – που
είναι οι πιο λυπημένοι από τους λυπημένους!
Η Τζέιν έφυγε σε ένα μικρό χωριό τέσσερα ή πέντε μίλια από εδώ, όπου φοβόμαστε ότι
μπορεί να υπάρχει ανάγκη. Έχει επιστρέψει πολύ αγχωμένη. Ολόκληρο το μέρος ήταν μια
θάλασσα. Μόνο τα άνω δωμάτια ήταν ακόμη κατοικήσιμα. Οι φτωχές γυναίκες και τα παιδιά κάθονταν ήσυχα και κυριολεκτικά λιμοκτονούν· δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βρούνε
φαγητού· κανείς να τους μεταφέρει μακριά. Άκουσε μια ηλικιωμένη γυναίκα να λέει σε ένα
μικρό παιδί, «Κοίτα! Κοίτα την ξένη, Θα μας φέρει ρύζι.» Αλλά δεν ικέτευσαν: ήταν απλή,
απελπιστική δυστυχία. Βρήκε είκοσι τρεις οικογένειες σε αυτήν την κατάσταση. Και σε όλη
τη περιοχή είναι το ίδιο. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε ή πώς να βοηθήσουμε έναν στους εκατό. Ω! αν μπορούσαμε μόνο να τηλεγραφήσουμε στην πατρίδα, είμαι βέβαιη ότι θα μας
στείλετε κάτι. Μαζεύουμε ό, τι μπορούμε, αλλά δεν είναι αρκετά ούτε για τις μισές ανάγκες. Η εξαθλίωση είναι πολύ χειρότερη από ποτέ θα μπορούσε να είναι στην Αγγλία, γιατί
φυσικά υπάρχουν τόσο λίγοι που κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτά τα διάσπαρτα
χωριουδάκια.
Οι Χριστιανοί το αντιμετωπίζουν καλά: ούτε μια λέξη παραπόνου, μόνο σοβαρές προσπάθειες εκ μέρους εκείνων που μπορούν να τις κάνουν να βοηθήσουν άλλους. Είναι τόσο χαρούμενοι για όλα, ή προσπαθούν να είναι· γιατί, όπως αναστέναξε κάποια, καθώς την τραβήξαμε μέσα από ένα χείμαρρο λάσπης – «Θέλω να χαίρομαι και να είμαι χαρούμενη, αλλά
- δεν μπορώ εγώ! και μια στιγμή αργότερα, αφού αγωνίστηκε για να κάνει μια γκριμάτσα
χαμόγελου-«Αν φαίνομαι λυπημένη, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι Χριστιανοί δεν είναι ευχαριστημένοι μέσα στα προβλήματά τους, έτσι χαμογελάω!!» που ήταν η πιο πρακτική
προσπάθεια την υπακοή στην αρχή «Πάντοτε Χαίρετε» που είχα συναντήσει ποτέ. Παρακαλώ μην ξεχάσετε τα μεγάλα «Ζητείτε» αυτής της επιστολής. Τώρα οι καρδιές αγγίζονται και
θαυμάζουν. Ανοίγουν οι πόρτες για άλλη μια φορά γύρω μας. Ζητείστε ότι στο όνομά Του
να μπορέσουμε να εισέλθουμε, και ότι Πολλοί μπορεί μέσα από τη μεγάλη τους θλίψη και
ανάγκες να βρουν τον Ζωντανό Παρηγορητή.
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Κεφάλαιο 9ο Έξω από—μέσα
«Μη σκέφτεσαι μεγάλα ταξίδια· όταν πιστεύεις, τότε έρχεσαι· για Αυτόν που είναι παντού,
οι άνθρωποι έρχονται με την αγάπη, και όχι με τα ταξίδια.»—Ιερός Αυγουστίνος
«Ήμουν χθες φτωχός, αλλά όχι σήμερα
Γιατί ήρθε ο Ιησούς σήμερα το πρωί, και πήρε μακριά το ‘φτωχός.’»
9 Νοεμβρίου. . — Έχουμε έρθει για αποστολή μερικών ημερών, σε ένα μεγάλο χωριό, το
οποίο ο κ. Μπάξτον ανυπομονεί να βοηθήσει με επισκέψεις κάθε δεκαπενθήμερο από το
Ματσούγιε, και αυτό θα είναι κάτι για το οποίο ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε, Κύριε το παίρνουμε από σένα. Καθάρισε μας τώρα, ώστε με καθαρά χέρια να φέρουμε τα ιερά Σου αγγεία. Βάπτισέ μας τώρα, ώστε με αγάπη που καίει να μπορούμε να το δώσουμε τη μαρτυρία μας για Σένα!
Είναι βράδυ. Από το δωμάτιο κάτω ανεβαίνει το άρωμα του θυμιάματος. Μπορούμε να
τους ακούμε να προσεύχονται τις ανίσχυρες προσευχές τους. Από το παράθυρό μας μπορούμε να δούμε στέγες, η κάθε μία καλύπτει ένα παγανιστικό σπίτι. Στο δρόμο μας εκεί περάσαμε από πολλά ιερά ειδώλων. Μέτρησα σχεδόν πενήντα, και μετά σταμάτησα, άρρωστη στην καρδιά. Ακριβώς έξω από αυτό το υπέροχο ειδωλολατρικό χωριό, βρίσκεται ένας
ψηλός πέτρινος Βούδας. Το κοιτάξαμε και σκεφτήκαμε τον Γεδεών, και τώρα, μόνη στο ήσυχο δωμάτιο, στο αδύναμο φως, νομίζω, προσεύχομαι, σκέφτομαι—

“Then with a rush the intolerable craving
shivers throughout me like a trumpet call—
Oh to save these! To perish for their saving!
Die for their life, be offered for them all . . . !
Therefore, O Lord, I will not fail nor falter.
Nay but I ask it, may but I desire,
Lay on my lips Thine embers of the altar,
Seal with the sting, and furnish with the fire.
Oh let my sound be stormy in their ears!
Throat that would shout but cannot stay for straining,
Eyes that would weep, but cannot wait for tears.
Quick in a moment, infinite for ever,
Send an arousal better than I pray,
Give me a grace upon the faint Endeavor,
Souls for my hire and Pentecost to-day.”

«Τότε με μια βιασύνη η λαχτάρα που δεν αντέχεις
ανατριχιάζει σε μένα σαν τρομπέτα—
Ω να τους σώσεις! Να χαθείς για τη σωτηρία τους!
Να πεθάνεις για τη ζωή τους, να προσφερθείς για όλους! Επομένως, Κύριε, δεν θα αποτύχω ούτε θα κλονιστώ.
Όχι αλλά το ζητάω, ίσως αλλά το θέλω,
Βάλε το στα χείλη μου Τους άνθρακες του βωμού
Σφραγίστε με το τσίμπημα και δώσε μου τη φωτιά.
Ω, κάνε τον ήχο μου να είναι θυελλώδης στα αυτιά τους!
Ο λαιμός που θα φωνάξει, αλλά δεν αντέχει το τέντωμα,
Μάτια που κλαίνε, αλλά δεν μπορούν να περιμένουν δάκρυα.
Γρήγορη σε μια στιγμή, αιώνια για πάντα,
Στείλε ένα ξύπνημα καλύτερό από ό, τι προσεύχομαι,
Δώσε μου μια χάρη στην αμυδρή προσπάθεια,
Ψυχές για τη μίσθωσή μου και την Πεντηκοστή σήμερα. "

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
«Ω Εντιμότατε Θεέ, δεν ήξερα πριν για Σένα, αλλά τώρα γνωρίζω. Ω! Έκανα πάρα πολλά
λάθος πράγματα. Παρακαλώ πάρε την αμαρτία μακριά. Παρακαλώ κάνε με να δείξω στους
ανθρώπους τη δόξα Σου», προσευχήθηκε αυτή η αγαπητή, —που θα ήταν η πρώτη και από
τη μικρή ομάδα που ήταν γονατιστοί και γύρω ήρθε ένα ήρεμο «Αμήν.»
Γιατί αυτή ήταν η πρώτη της προσευχή στον αληθινό Θεό, και μόνο Εκείνος ήξερε τι ακριβώς εννοούσε. Κάποιος θα μπορούσε εκείνη την ώρα να καταλάβει το σκοπό της από συ-
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μπάθεια· και αργότερα μου τον έδωσε η Μισάκι Σαν όπως σας έγραψα. Πόσο χαρούμενες
είμασταν!
Χθες βράδυ μιλήσαμε σε μια ομάδα γυναικών. Τους μιλήσαμε για την αγάπη του Πατέρα
για αυτές· μετά τις ρώτησα αν κάποια από αυτές ήθελε ακριβώς τώρα να εμπιστευτεί αυτήν
την αγάπη. Αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση, και φύγαμε απογοητευμένες, γιατί είχαμε ζητήσει να μιλήσουμε «έτσι» και κάποια να πίστευε, και να ερχόταν.
Αλλά σήμερα ενώ είμασταν έξω και επισκεπτόμασταν τα «σπίτια του Ιησού» που ήταν
σκορπισμένα εδώ κι εκεί σαν άστρα μέσα στο σκοτάδι, πήραμε ένα μήνυμα που έλεγε ότι
κάποια που φάνηκε να είχε εντυπωσιαστεί, είχε πάει στο σπίτι της να σκεφτεί, και ότι «η
καρδιά της τόσο πολύ ποθούσε» να ακούσει περισσότερα, που είχε αφήσει κατά μέρος τη
δουλειά της και το μεροκάματο της να υφαίνει μετάξι, έτσι ώστε να έχει χρόνο για να ακούσει· θα πηγαίναμε κοντά της; Έτσι λοιπόν πήγαμε.
Μας είπε ότι οι θεοί της δεν της έδωσαν καμία ειρήνη. Δεν μπορούσε «να στηριχτεί πάνω
τους.» Ο Θεός μας ήταν τόσο δυνατός, τόσο καλός, και ήθελε να Τον εμπιστευτεί. Μετά μια
μακριά συνομιλία και μια προσευχή που μεταφράστηκαν φράση προς φράση, με πολλή
αγάπη από τη Μισάκι Σαν είχαμε ένα χρόνο σιωπής· και μετά ακούστηκε η χαμηλή μισοφοβισμένη φωνή, σαν το βέλασμα ενός χαμένου πρόβατου καθώς ακούει ότι ο βοσκός είναι κοντά του. Αυτή βρέθηκε. Σκεφτείτε Τον να τη βάζει στους ώμους Του με χαρά! Σκεφτείτε για «τη χαρά που κάνει και το Θεό χαρούμενο.»
«Έξω από-μέσα» τι σημαίνει;
Σύμφωνα με τον Sir Monier Williams1, έξω από την απελπισία, τη θλιβερή, βαθιά· ο
Βουδισμός λέει, «Να περιμένετε μια αδιάκοπη διαδοχή από κακούς κόσμους για πάντα που
θα έρχονται στην ύπαρξη, θα αναπτύσσονται, θα αποσυντίθενται, θα χάνονται , και θα αναβιώνουν, και όλοι θα είναι εξίσου γεμάτοι από αιώνια δυστυχία, απογοήτευση, ψευδαίσθηση, αλλαγή, μεταμόρφωση.»
Έξω από τη ζωή χωρίς αγάπη, μόνοι και θλιμμένοι. Καταπίεσε και κατάστρεψε τελείως τις
επιθυμίες και αυτά που αγαπάς: να σκοπεύσεις στο να είσαι αδρανής, αδιάφορος και απαθής, αυτό θα είναι η υψηλότερη σου κατάσταση.
Μέσα! Ω! ποιος, αλλά η Αιώνια Πηγή κάθε ελπίδας και αγάπης μπορεί να μας πει τι είναι
τυλιγμένο στη δική του φράση-εικόνα, «Από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως»2
Και πραγματικά η μικρή ομάδα των Λυτρωμένων Του δείχνουν αυτές τις δοξολογίες. Ακούσαμε για κάποιον, ο οποίος όταν διπλασιάστηκε η τιμή του ρυζιού μετά τον τυφώνα, το
πούλησε στη συνηθισμένη του τιμή, και έτσι καθημερινά έχανε ένα σημαντικό ποσό (μάλλον το επένδυε στην τράπεζα του ουρανού). Γιατί πως μπορούσε αυτός που είναι οι Χριστιανός να κερδίζει από τα παθήματα των άλλων;
Μια απλή ερώτηση, που όμως περιλαμβάνει πολύ μεγάλα θέματα. Φανταστείτε το αποτέλεσμα που θα είχε η εφαρμογή αυτής της αρχής στους νόμους που αφορούν το εμπόριο της
Χριστιανικής Αγγλίας. Δε θα αποστελλόταν τόσο πολύ ρούμι για την Αφρική, και ίσως το
πρόβλημα του οπίου θα έβρισκε μια γρήγορη λύση.
1

Sir Monier Monier-Williams, (12 Νοεμβρίου 1819 – 11 Απριλίου1899) ήταν ο δεύτερος καθηγητής
της έδρας Boden Σανσκριτικής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον
για το ιεραποστολικό έργο.
2
Α΄Πέτρου 2: 9 ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς
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Και υπάρχει κάποιος άλλος με επιστημονική κλίση που ένα χρόνο πριν ζούσε για τις διάφορες «…’ολογίες.» Όμως η ζωή έγινε πιο έντονη για αυτόν, οι σκοποί της πιο έντονοι. Ίσως
σκεφτόταν ότι στο μεγάλο «μετά» σε μια στιγμή η αστραπή θα αποκάλυπτε όλα και πολύ
περισσότερα από όσα θα χρειάζονταν μια ολόκληρη ζωή για να τα καταλάβει θαμπά, και
ότι το μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο αιωνιοτήτων θα είναι πιο άξια γεμάτο με
«πράγματα που μένουν.» Διότι τα άφησε όλα να φύγουν, και παραχώρησε τον εαυτό του,
το μυαλό και τα χρήματα, στον Θεό και στην υπηρεσία Του, και έχτισε ένα μικρό δωμάτιο
κηρύγματος, και με τη σύζυγό του βοήθησε να σχηματίσει ένα κέντρο για τον μικρό κύκλο,
ο οποίος θα χαροποιούσε τον πρώτο μεγάλο ιεραπόστολο, και το κάνει, όπως το αντιλαμβάνομαι. Θα ήταν πολύ αιρετικό να κάνουμε συγκρίσεις εδώ; Ίσως είναι καλύτερο να αφήσετε τον Χριστιανό επιστήμονα, τον εγγράμματο ή αλλιώς να απορροφηθεί διανοητικά, να
το κάνει για τον εαυτό του.
«Μόνο μια ζωή—σε λίγο θα είναι παρελθόν—
Μόνο αυτό που κάνεις για τον Ιησού θα παραμείνει.»
Θα πρέπει να σας μιλήσω για έναν άλλο, ένα από τους φυλακισμένους του Κυρίου. Τον
βρήκαμε καθισμένο στενάχωρα στο πάτωμα του μικρού δωματίου του, απλά λάμποντας
την αγάπη του Ιησού. Με χαρά, μας είπε πώς ο Μπάξτον Σαν είχε υποσχεθεί να του στείλει
το αξιότιμο ιερό βιβλίο, και ότι τα καλά του λόγια τον έκαναν χαρούμενο.
Η σύζυγός του τον μεταφέρει περιστασιακά στην πλάτη της στις συναθροίσεις, και έτσι ακούει το Ευαγγέλιο καθώς και το βλέπει στον άντρα της· αλλά μένει ακόμη προσκολλημένη
στους παλιούς θεούς της. Θα προσευχηθείτε γι' αυτήν; Νομίζω ότι αν ερχόταν μέσα, το
κύπελλο του γέρου Αγίου θα υπερχειλίσει!
Γράφω τώρα καθώς βρίσκομαι σε μια από τις μεγάλες αναμονές που σχετίζονται με τα περισσότερα ταξίδια στην Ανατολή. Από τη μεγάλη πλημμύρα που προκάλεσε τόσο μεγάλη
καταστροφή και εδώ κοντά και μακριά, οι γέφυρες ήταν αδιάβατες. Οι πολύ προσωρινές
από αυτές που διασχίσαμε σήμερα είναι σε εξαιρετικά ασταθή κατάσταση, οι δρόμοι σε
μερικά μέρη έχουν χαθεί και έχουνε μετατραπεί σε βάλτους, και όλα είναι σε κατάσταση
αναστάτωσης.
Έχουμε φτάσει στη μικρή πόλη της λίμνης όπου ξεκινά το ατμόπλοιο για το Ματσούγιε· αλλά καθώς ο άνεμος είναι πολύ δυνατός, έχουν εδώ και ώρα μια μακρά συζήτηση σχετικά με
τον κίνδυνο της μετάβασης. Αυτά τα μικρά πράγματα σαν κοχύλια δεν θα αντέξουν πολύ
μια σκληρή συμπεριφορά· αλλά ελπίζω ότι θα το διακινδυνεύσουν. Δεν πρέπει να χάσουμε
τη δουλειά του αύριο· και παρόλο που υπάρχουν καροτσάκια κουρούμα, αυτά δεν θέλουν
να πάνε, ο δρόμος είναι τόσο κακός.

Εικόνα 15Hibachi από πορσελάνη

Κάθομαι στο πάτωμα του πολύ ψυχρού μικρού ξενοδοχείου,
προσπαθώντας να στεγνώσω τα υγρά μου πράγματα πάνω από
ένα μαγκάλι hibachi (παραδοσιακή Ιαπωνική συσκευή θέρμανσης) και στα διαστήματα που υπάρχει μιας σχετική επιτυχία,
σας γράφω. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το «αξιοπρεπές μέρος», όπου είναι τοποθετημένα πάνω σε μια πλάκα από ξύλο,
ένας χρυσός Διόσπυρος (parsimmon), ένα σπρέι από μπουμπουκια και ένα μπολ με το πάντα παρόν θυμίαμα. Είναι η επέτειος
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του «να καταδέχεσαι να παύσεις να υπάρχεις» που γίνονται προσφορές στο πνεύμα που
αποχώρησε. Πάνω από αυτά κρέμεται μια τραχιά ζωγραφιά μιας βουδιστική διασημότητας,
τα κεριά καίγονται με μια άρρωστη λάμψη δίπλα στα ωραία λουλούδια. Είναι μια ανωμαλία γι' αυτό, μια κοίλη μορφή χωρίς τίποτε μέσα, το επόμενο δωμάτιο είναι το ιερό, τοποθετημένο στον τοίχο και τα προγονικά δισκία βρίσκονται σε απόσταση· και ένα επίχρυσο
είδωλο, με ένα αριθμό από χέρια και παλάμες, η θεά του ελέους. Οι λάμπες ταλαντεύονται
μπροστά του και όταν έρχεται η νύχτα, θα τις ανάψουν, οι προσευχές θα ψάλλονται από
όλα τα ιδιαίτερα ευσεβή μέλη της οικογένειας, και έτσι η μέρα θα κλείσει σε αυτό και σε
κάθε σπίτι της πόλης. Γιατί από αυτό το χωριό έρχεται η πιο θλιβερή από όλες τις κραυγές,
η κραυγή της σιωπής - η σιωπή του θανάτου.
Εσείς που μπορείτε να αντισταθείτε στο μισό αίτημα που αρθρώνεται σήμερα με δυσκολία
από πολλές και πολλές καρδιές, μπορείτε να αντισταθείτε σε αυτό; Από εκατομμύρια ψυχές
χωρίς φωνή, αυξάνεται τώρα – αυτό δεν σε αγγίζει καθόλου; Τα ιεραποστολικά περιοδικά
προσπαθούν να επαναλαμβάνουν το σιωπηλό λυγμό Τα διαβάσατε; Ναι ; και τις αποφεύγετε για καλές ιστορίες, ωραίες φωτογραφίες, ενθουσιασμό - όσο περισσότερο το καλύτερο.
Στη συνέχεια πέφτουν στο καλάθι απορριμμάτων χαρτιού ή αυξάνουν τον όγκο ενός σκονισμένου σωρού στη γωνία. Γιατί ίσως, «δεν υπάρχουν πολλά σε αυτά.» Πολύ πιθανό όχι·
«δεν υπάρχει τίποτα» στη σιωπή περισσότερο από ότι στο σκοτάδι, τουλάχιστον όχι πολύ
που να μπορέσει να εκτυπωθεί· αλλά στον Θεό υπάρχει κάτι για όλους.
Ω! εσείς - εσείς, εννοώ, που είστε κουρασμένοι να ακούσετε την επανάληψη της μεγάλης
αποστολής που δεν έχει ανακληθεί, εσείς που νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει, αλλά που σίγουρα δεν το κάνετε, πέρα από το κόστος, δεν υπάρχει τίποτα που θα σας αγγίξει;
Μόλις μέχρι τώρα είχα γράψει όταν ακούσαμε ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, και τώρα μόλις λίγες μέρες μετά συνέβη αυτό που γράφω παρακάτω. Σήμερα το πρωί ένα από τα
μικρά ατμόπλοια της λίμνης ξεκίνησε από ένα από τα χωριά στο άνω άκρο, και έφτασε εδώ
εντάξει. Όταν οι άνθρωποι έβγαιναν, μια ξαφνική βιασύνη το έκανε να χάσει την ισορροπία
του, έπεσε στη μία πλευρά, αναποδογύρισε και όλοι εκτός από δέκα ή δώδεκα από τους
τριάντα ή σαράντα που ήταν στο πλοίο πνίγηκαν μέσα σε απόσταση λίγες γιάρδες από τη
ξηρά. Κάποιος δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα εκτός από αυτές τις μορφές που κείτονται κάτω από την άκρη του νερού - σήμερα το πρωί τόσο γεμάτοι ζωή, και τώρα νεκροί.
Κατεβαίνοντας στο Γιοκοχάμα για τη συνάντησή μας, περάσαμε από το πλήθος πολλών εκατοντάδων που ήταν συγκεντρωμένοι στη γέφυρα από όπου μπορούσαν να δουν αυτό
που είχε συμβεί.
Γύρω από ένα σωρό με ψάθες βρισκόταν μια ομάδα αδιάφορων παρατηρητών, από κάτω
είναι εκείνοι που μόλις έχασαν τη ζωή τους. Εκτός από τα πρόσωπα μερικών που προσπαθούσαν άγρια να φτάσουν στον τόπο όπου μετέφεραν τα πτώματα και αυτοί ήταν πραγματικά θλιμμένοι - δεν υπήρχε καθόλου δέος, καθόλου συμπάθειας μόνο μια ζωηρή περιέργεια ή μία έκφραση «δεν μπορούσε τίποτε να γίνει για να τους βοηθήσει». Η ζωή αξίζει τόσο λίγα για όσους δεν έχουν ακούσει ποτέ τι τιμή πληρώθηκε για να τη λυτρώσει.
Αγαπητοί μας βοηθοί όλοι εσείς μαζί, θα το ζητήσετε, ως τη χριστουγεννιάτικα σας ευχή,
και θα το ζητήσω για εσάς, ως δική μου - για να εργαστούμε όσο διαρκεί το φως της ημέρας· γιατί η νύχτα έρχεται όταν κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψει.
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Yokobama Ματσούγιε. 19 Νοεμβρίου. Το σπίτι μας τώρα είναι στην Ακαγιάμα, όμως η Μισάκι Σαν και εγώ κατεβαίνουμε καθημερινά για συναντήσεις και επισκέψεις, και τώρα μόλις τελείωσε μια συνάντηση με παιδιά. Φανταστείτε τον εαυτό σας μπροστά από σαράντα ή
πενήντα ανήσυχα ξωτικά: το λεξιλόγιό σας, θυμάστε, είναι περιορισμένο, ο διερμηνέας σας
απαλός. Τα κορίτσια που κάθονται πίσω, φυσικά, ως κατώτερα όντα, είναι αρκετά υπάκουα, αλλά τα βάρη των μωρών που τους δόθηκαν τους απαιτούν περιστασιακή ανακίνηση. Τα
αγόρια δεν είναι καθόλου υπάκουα. Ωστόσο, είναι ευφυή και μπορούν να προκαλέσουν
πολλαπλές περισπασμούς, αλλά κάτι γίνεται. Μερικά από τα μικρά κορίτσια, όπως πιστεύουμε, έχουν μια απλή και πραγματική πίστη. Δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε πολύ· μια
μέρα προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με εκείνα που περίμεναν πίσω, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να κρατηθούν στο σπίτι για ένα δεκαπενθήμερο μετά.
Υπάρχουν αρκετά πράγματα στο μυαλό μου για σας, αλλά ακριβώς από πάνω μου είναι
ένας αρουραίος, ροκανίζει μια τρύπα στο χαμηλό ταβάνι και δεν μπορώ να τον αποσπάσω.
Έχω ταρακουνήσει τα δοκάρια και τα βρόντηξα, μέχρι που κούφανα τον εαυτό μου, το πλά-

Figure 1 Έκρηξη Hibachi

σμα ξέρει ότι είναι ασφαλές από την άλλη πλευρά και εργάζεται μακριά χωρίς φόβο.
Έχετε ακούσει συχνά για τσ Hibachi. Εδώ είναι ένα για εσάς, η νεαρή κοπέλα κατά λάθος
έριξε ένα κάστανο στη λάμψη του άνθρακα, εξ ου και η έκρηξη. Μπορώ να δείξω συμπάθεια σ’ αυτή, αφού κάποτε έκανα το ίδιο, - κανείς δεν το κάνει ποτέ δύο φορές.
Επισκεφθήκαμε στο σπίτι του παλιού μας φίλου που έχει κοιμηθεί. Η χήρα του ακούει με
ενδιαφέρον, αλλά φοβόμαστε ότι το σπίτι θα κλείσει σύντομα, γιατί οι συγγενείς από τους
οποίους εξαρτάται είναι υπερβολικά αντίθετοι. Σήμερα η υποδοχή τους για μας από αυτούς, ήταν μια απλή άρνηση ακόμη και να ακούσουνε. Δεν είναι λοιπόν, όπως θα ήθελαν
ορισμένοι, μια δεκτικότητα του τύπου «τα πίνω όλα». Ο Σατανάς δεν είναι ούτε νυσταγμένος ούτε ευγενικός, όπως σίγουρα θα ήταν, αν ήταν τα πράγματαέτσι.
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Ο νέος Ιάπωνας αδερφός μου ο P. San, και εγώ, μελετάμε τον Ιωσήφ αυτήν την εβδομάδα,
περνώντας, μια περικοπή που μοιάζει να είναι περιθωριακή, το Γένεσις 42. 23: «Αυτοί όμως
δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ τους καταλάβαινε γιατί χρησιμοποιούσε διερμηνέα.» Η λέξη διερμηνέας μπορεί να αντιπροσωπεύει όλα τα είδη της βοήθειας, χρήσιμης και αναγκαίας, αλλά
τίποτε δεν πρέπει να έρθει στο ενδιάμεσο αν γνωρίζαμε τον Ιωσήφ μας. " καὶ οὐ
παρειστήκει οὐδεὶς τῷ Ἰωσήφ, ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ-έτσι ήταν μόνος με
τα’ αδέφια του όταν τους φανερώθηκε (Δεν υπήρχε κανένας μαζί του, όταν ο Ιωσήφ φανερώθηκε στους αδελφούς του.»
Μου έρχονται τώρα τελευταία, τα λόγια του Δασκάλου μας να μαζέψουν τα υπολείμματα
ώστε τίποτα να μην χαθεί, μπορεί να αγγίξει περισσότερο από τα ψωμιά και ψάρια της
ζωής. Νομίζω ότι πρέπει να μαζέψω μερικά κομμάτια της αγάπης και να τα δώσω σε εσάς,
διαφορετικά ο άνεμος της λησμονιάς μπορεί να τα φυσήξει στη λήθη.
Μια μέρα νοσταλγίας. Τέτοιες μέρες έρχονται μερικές φορές - μια μέρα που τα πάντα
φαίνεται να είναι έτοιμα για το στίχο του Τένυσον «Σπάσε, σπάσε, σπάσε, πάνω στις κρύες
γκρίζες πέτρες σου, Ω Θάλασσα»! Έκανα το μάθημα των Ιαπωνικών μου, «Αλλά Ω για το
άγγιγμα ενός χεριού που χάθηκε» ήρθε στα χείλη μου πιο εύκολα από το ρήμα που
αγωνιζόμουν να το κλείνω. Υπήρχαν μερικά λουλούδια στο τραπέζι, και για να κερδίσω μια
ανάπαυλα, γύρισα να τα κοιτάξω, αλλά τα λουλούδια ήταν τριαντάφυλλα, το άρωμά τους
ήταν το άρωμα του σπιτιού στην πατρίδα, ήταν το «τελευταίο» χτύπημα. Αμέσως μετά ήρθε
ένας ψίθυρος. «Κοίτα, παιδί μου· πρόσεξε αυτό που σου στέλνω!» Τι θα μπορούσε να είναι;
Ήταν κάτι που μου έλεγε ότι η αγάπη Του ήταν κοντά; Έτσι παρακολούθησα. Εκείνο το απόγευμα ήρθε ένα δέμα από ένα μέλος της ομάδας μας είχε βγει στην ύπαιθρο. Μέσα υπήρχε,
ένα σύνθημα γραμμένο με λευκά γράμματα σε φωτεινό κόκκινο-της γαλοπούλας. «Η πίστη
είναι η νίκη!» Αυτή το είχε φτιάξει κατά τη διάρκεια της μικρής περιοδείας της και το έστειλε για να μου κάνει έκπληξη. Μπορείτε να σκεφτείτε τι σήμαινε για μένα;
Μερικές εβδομάδες πέρασαν και ήθελα να αφήσω κάποιες Καινές Διαθήκες στα ξενοδοχεία
των χωριών από τα οποία περάσαμε, αλλά στα οποία δεν μπορέσαμε να μείνουμε. Ζήτησα
£ 1 για να τις αγοράσω. Το επόμενο ταχυδρομείο μου έφερε ακριβώς αυτό το ποσό, από
έναν παλιό φίλο από το σχολείο, ήταν για «να κάνω αυτό που μου άρεσε». Δεν ήταν ακριβώς όπως Αυτόν;
Ένα ακόμη - και αυτά είναι μόνο δείγματα, για να πω, πολλά ακόμη για τα οποίο δεν μπορεί
κανείς να γράψει. Αυτό μπορεί να ακούγεται μικρό για εσάς, αλλά αυτό λέει για μια Φροντίδα που δεν είναι μικρή, αν και φροντίζει για τα μικρότερα πράγματα. Ένα βράδυ, έτυχε
να είμαι μόνη σε ένα από τα σκάφη της λίμνης, καθόμουν στο κατάστρωμα, με μια ευγενική
κυρία ταξιδιώτισσα, και της δίδαξα το «Ελάτε σε μένα.» Το είχε σχεδόν μάθει, όταν ήρθε
ένας ξένος, ένας αξιοσέβαστος άντρας, που κάθισε δίπλα μας, φαινόταν να θέλει να ακούσει. Ένα ξαφνικό κούνημα του μικρού σκάφους έγινε αιτία να πέσει το πορτοφόλι μου από
τη θήκη όπου δεν ήταν καλά ασφαλισμένο, και έπεσε στο κατάστρωμα, εγώ στράφηκα για
να το μαζέψω αλλά είχε εξαφανιστεί. Ο άνδρας πετάχτηκε όρθιος, κούνησε το φόρεμα του,
σήκωσε τα μανίκια του και φώναξε ότι αν ήθελα μπορούσα να τον ψάξω (που δεν το ήθελα) , και μαζεύοντας τα υπάρχοντά του σε μια δέσμη, ετοιμάστηκε να φύγει. Η έκπληξη με
στερούσε από την ικανότητα να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Γι' αυτό κοίταξα προς τα πάνω,
και ίσια κάτω ήρθε η απάντηση. Ο άντρας, που ακόμα διαμαρτυρόταν έντονα, και ενώ ήταν έτοιμος να εξαφανιστεί κάτω, γύρισε γύρω, έβαλε το πορτοφόλι στο χέρι μου και εξαφανίστηκε. Η καμπίνα ήταν γεμάτη άντρες. Δεν θα μπορούσα να τον βρω, ακόμη και να αν
ήταν πρακτικό να προσπαθήσω μέσα στο λιγοστό φως, και έτσι αν δεν είχε αγγιχτεί από το
αόρατο χέρι τίποτε δε θα μπορούσε να γίνει. Ακόμη μια φορά δεν είναι κάτι πολύ όμοιο με
Αυτόν;
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* * * * * * * * *
30 Νοεμβρίου. — Για αρκετό καιρό προσπαθούμε να μάθουμε ποιοι στους γύρω δρόμους
είναι πρόθυμοι να ακούσουν το μήνυμά μας και εδώ, όπως στην πατρίδα, εντοπίζουμε το
ίχνος του φιδιού. Με μία συγκατάθεση αρχίζουν να κάνουν δικαιολογίες, που είναι αστείες,
όπως είναι πάντα αυτές οι δικαιολογίες και είναι εξαιρετικά αδιαπέραστες. Μόνο λίγες ενδιαφέρονται για να μάθουν περισσότερα, τώρα που η καινοτομία έχει χαθεί· αλλά για αυτούς τους λίγους ευχαριστούμε τον Θεό και παίρνουμε θάρρος. Αν πάμε μετά το σούρουπο,
θα ακούσουν, το βράδυ υπάρχει ελεύθερος χρόνος, και επίσης είναι η ώρα που δεν θα
προκληθεί παρατήρηση.
Δείτε μας στη συνέχεια να βγαίνουμε στο ανατολικό λυκόφως, το οποίο αλλάζει τόσο γρήγορα και γίνεται σκοτάδι, στους δρόμους χωρίς φωτισμό εκτός από τη λάμψη από μερικά
μισό-κλεισμένα παντζούρια, που ίσως πίσω τους κρέμεται ένα χάρτινο φανάρι, αν ο άνεμος
και η βροχή επιτρέπουν τέτοια πολυτέλεια.
Είχαμε έξι ή οκτώ ονόματα στη λίστα μας και δεν ξέραμε ποια πρέπει να πάρουμε πρώτα·
αλλά ζητήσαμε από τον Κύριο, που γνώριζε τις καρδιές που είχε προετοιμάσει, να μας καθοδηγήσει κατευθείαν σε αυτούς, και η απάντησή Του άξιζε να τη μοιραστούμε.
Στην πρώτη ανοιχτή πόρτα στο μακρύ σκοτεινό δρόμο σταματήσαμε, και η Μισάκι Σαν είπε,
«Αυτό είναι ένα σπίτι όπου θα ακούσουν.» Ήταν η επιλογή Του για απόψε; Μια φωνή από
μέσα είπε, «Αξιότιμοι καταδεχτείτε να εισέλθετε», και αυτή ήταν η απάντηση που περιμέναμε. Σύντομα τα λασπωμένα παπούτσια μας έπεσαν, και εδραιωθήκαμε στα χαλιά· κάναμε υπόκλιση γύρω μας και ερεύνησα τους συγκεντρωμένους. Ξαπλωμένο σε ένα φουτόν απλωμένο στο πάτωμα ήταν ένα αδύναμο
πρόσωπο, και ένα κεφάλι σαν μια βούρτσα καθαρισμού της άνοιξης, ένας γέρος ή μια γυναίκα, σχεδόν δεν ήξερα ποιο από τα δύο
είναι σωστό—έσκυψε πάνω από ένα μικροσκοπικό hibachi. Γονατιστή μπροστά στο οικογενειακό ιερό, τακτοποιώντας τα κρίνα για
να τα απολαύσει ο Βούδας, ήταν κάποιος που φαινόταν ότι θα
Εικόνα 16 Φουτόν είναι
μπορούσε να σκεφτεί. Τόσα ήταν αυτά που μπορέσαμε εμείς να το παραδοσιακό πάδούμε από τον αδύναμο φωτισμό ενός κεριού που επέπλεε σε ένα πλωμα της Ιαπωνίας
χάλκινο πιατάκι με λάδι το οποίο κρεμόταν μπροστά στο μικρό
επιχρυσωμένο είδωλο, κρυμμένο ανάμεσα στην υπέροχη προσφορά των όμορφων χρυσάνθεμων.
Τους είπαμε για τον Θεό μας, που τους αγάπησε, και άφησαν το «Φως της Ασίας»3 στο σκοτάδι για να μπορέσουμε να διαβάσουμε με τη λάμπα του. Για δύο από το μικρό μας κοινό
η ιστορία ήταν εντελώς νέα, και γελούσαν με την παράλογη αντίληψη ενός τέτοιου Θεού,
γιατί σε αυτούς η ίδια η θεότητα προϋποθέτει την κατάσβεση της Αγάπης. Ο άρρωστος διασκεδάζει, ο πολύ σεβάσμιος, δείχνει δυσπιστία, αλλά οι άλλοι είχαν την «καρδιά προετοιμασμένη».
Ένας φίλος του ήταν χριστιανός, αν και από κάθε άποψη είναι αμφίβολος, και του είχε δανείσει μια Καινή Διαθήκη. Παραδέχθηκε ότι ο μεγάλος δάσκαλος που αναφερόταν εκεί μίλησε με τέτοιο τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μίλησε, αλλά αρνήθηκε τη δυνατότητα
υπακοής σε εντολές όπως αυτές που έδωσε. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα πλήθος ερωτήσεων, γι' αυτό προσευχήθηκα στον Θεό του ουρανού. Μπορείς να καταλάβεις, εγώ αναρωτιέμαι, την ανάγκη μιας τέτοιας ώρας – πώς, όταν ο βοηθός του ιεραποστόλου ερμηνεύει
την τελευταία πρόταση, ο ιεραπόστολος κοιτάζει και περιμένει το επόμενο θέμα, σε μια

3

Φως της Ασίας είναι μια εξιστόρηση της ζωής του Βούδα.
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τόσο απόλυτη εξάρτηση, που αν δεν δοθεί λέξη προς λέξη, όπως σε ένα μικρό παιδί, θα
τολμούσε να μιλήσει καθόλου;
Το κρίσιμο σημείο ήταν η διαφορά μεταξύ του Βουδισμού και του Χριστιανισμού. Καθώς
κάποιος πέρασε από την μια αντίθεση σε μια άλλη αντίθεση, η κάθε μία ισχυρότερη και πιο
εντυπωσιακή από την τελευταία, έως ότου έφτασε στο αποκορύφωμα και μίλησε για το
τεράστιο χάσμα που διαιρεί αιώνια ένα νεκρό δόγμα από τον ζωντανό, ζωογόνο Χριστό, η
προσοχή του έγινε έντονη. «Αλήθεια, αλήθεια, πρέπει να είναι αλήθεια», αναφώνησε επιτέλους. «Ο Βούδας πέθανε· το ξέρουμε. Πώς μπορεί να βοηθήσει εμάς, που ζούμε σήμερα;
Μπορεί να είχε πει, ‘Να είσαι καλός’· τη δύναμη να υπακούς δεν μπορεί να δώσει·»- και για
πολύ ώρα σκέφτηκε τις λέξεις, «Σώθηκε δια μέσου της ζωής του.»
Υπήρχε μια παύση, και στη συνέχεια, κοιτώντας βαθιά μέσα στα μάτια μου, σαν να επιθυμούσε να τα κοιτάξει μέσα στην ψυχή πίσω, είπε αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, και γι' αυτό
σας λέγω αυτή την ιστορία— «Εάν αυτό είναι λοιπόν, είσαι σαν ένας άγγελος από τον ουρανό για εμάς· αλλά αν είναι έτσι θέλουμε να δούμε ότι ζούσε, και»- αλλά η έμφυτη ευγένεια της Ανατολής τον έκανε να πει το μισό, «Μπορείτε να το δείξετε σε εμάς;»
Τότε και επί τόπου, γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε· και όταν σηκωθήκαμε, μας είπε πώς
ένιωσε «στην καρδιά του ότι μιλούσαμε μέσα από τις καρδιές μας», και πώς ήθελε «να πάει στα βάθη των βυθών» αυτού που τον είχαμε πει. Τότε ήρθε αυτό που με ευχαρίστησε:
«Εάν, πράγματι, το πιστέψω, θα πω στη γυναίκα μου, στους φίλους μου, σε όλους. Προέρχεστε από μια πολύ μακρινή χώρα για να μας δώσετε καλές ειδήσεις. Εάν τα βρίσκουμε καλά για εμάς, πρέπει να τα μοιραστούμε με τους ανθρώπους μας.»
Και λοιπόν απομακρυνθήκαμε, δοξάζοντας αυτόν που προπορεύεται, ακόμη και κάτω
στους σκοτεινούς δρόμους των σκοτεινών πόλεων της σκοτεινής Ιαπωνίας.
Πρέπει να συναντήσουμε πολλές και ποικίλες φάσεις και αποχρώσεις της σκέψης και
κουλτούρας, από την απλή ευπιστία του αγρότη, που «λατρεύει» το σπίτι και κήπο, και όλα
όσα ανήκουν στην κατοικία του «ξένου βάρβαρου» που του έδωσε ρύζι την εποχή της
πλημμύρας, ως την ανώτερη δυσπιστία του μελετητή, ο οποίος δεν λατρεύει τίποτα, και
μελετά τον John Stuart Mill και τον Herbert Spencer. Αλλά όσο και αν αποκλίνουν από την
οπτική γωνία με την οποία βλέπει ο καθένας, όλοι είναι σαν ένα μεγάλο Μάτι, που βλέπει
για να δουν αν ζούμε αυτό που διδάσκουμε. Μπορούμε, να το δείξουμε σε αυτούς! Εάν δεν
μπορούμε, καλύτερα να φύγουμε στο σπίτι μας, γιατί, ευγενικά και συμπαθητικά σε όλες
τις άλλες κρίσεις, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν εδώ είναι έντονοι και χωρίς συμβιβασμούς;
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Κεφάλαιο 10 Δώρα Γενεθλίων
«Κάνε με ευαίσθητο σε πραγματικές απαντήσεις σε αιτήματα που έχουν γίνει, σαν μια ένδειξη για επικοινωνία μεταξύ εμού και του Σωτήρα μου στους Ουρανούς.» Chalmers1
«Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα»
1η Δεκεμβρίου. - Πριν από λίγους μήνες ο κ. Μπάξτον μας έδωσε μια Βιβλική ανάγνωση για
τις νίκες του Αγίου Πνεύματος από το 33μ.Χ. έως το 65 μ.Χ., και η ερώτηση μας έχει έρθει
αναγκαστικά, γιατί όχι στο 1893 μ.Χ., και μέχρι να έρθει; Είναι επειδή «δεν είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε αόρατοι από την περιβολή». Και μια άλλη σκέψη με βαρύνει. H βαθιά σημασία των πέντε μεγάλων «Εάν» που αγκαλιάζουν όλες τις άλλες συνθήκες προσευχής και
απάντησης, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει όλες. Φαίνονται να σχηματίζουν ένα δακτύλιο πέντε συνδέσμων, κάθε σύνδεσμος εξαρτάται και προσαρμόζεται στον άλλο.
Ιωάννης 15:7 (ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ· ὃ ἐὰν θέλητε
αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν·)εγγίζει τη ζωή μας σ’ Αυτόν και Αυτού σε μας.
Ματθαίος 18:19.( ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ
ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ) Η ζωή μας με
τους άλλους. Πρέπει να είναι «καθαρή σαν κρύσταλλος.» Δε μπορούμε να συμφωνήσουμε
μαζί τους αν υπάρχει θέμα «μη πιστότητας σ’ αυτούς» ή έλλειψη αγάπης μεταξύ μας. Μάρκος 11:23 (ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ· Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλ ὰ ⸀πιστεύῃ ὅτι ⸂ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ ) Αγγίζει το θέμα της ζωής
της ψυχής μας. Θα πρέπει να υπάρχει αλήθεια στο εσωτερικό μέρος αυτού.
Α’ Ιωάννη 5:14,15( ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν
ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπʼ αὐτοῦ.).
Αυτό εγγίζει τον κύκλο του απείρου. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά το Θεό, Αν θέλουμε Αυτός
να μπορέσει να μας κάνει γνωστό ποιο είναι και ποιο δεν είναι το θέλημα του.
Ιωάννης 14:14.( ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω. ) «Εις το όνομα Του.»
Πόσο πολλά εννοεί! Και η απάντηση μας έρχεται «διπλωμένη» σ’ Αυτό το όμορφο Όνομα·
«Με Αυτόν επίσης» ( Μόνο αυτό που μπορεί να δοθεί Με Αυτόν μπορεί να έρθει), Αυτός
δίνει τα πάντα δωρεάν.
Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα από όλα αυτά. Θέλουμε να ζήσουμε τόσο κοντά Του
ώστε να μπορεί να εμπιστευτεί σε εμάς, όπως μπορούσε και στους παλιούς προφήτες Του.
«Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιο του στους προφήτες,
τους δούλους του, από πριν.»2 Έκανε γνωστούς τους δρόμους του στον Μωυσή, τις πράξεις
Του στα παιδιά του Ισραήλ. «Ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριος του . Σας ονομάζω φίλους»3 «Αβραάμ – φίλος του Θεού." ; φίλος, «Είναι σωστό να κρύψω από τον Αβραάμ αυτά
που πρόκειται να κάνω;»4 Ω για τη ζωή του να κατοικείς βαθιά στο μυστικό μέρος, όπου οι
ήχοι της γης εξασθενούν, και η φωνή του Θεού ψιθυρίζει τα μυστικά Του! Αυτό πρέπει να
σημαίνει ότι αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο για να έχουμε περισσότερη ήσυχη ώρα
μαζί Του, από ό, τι συνηθίζουμε ε να πιστεύουμε ότι χρειάζεται - που σημαίνει να αφήνουμε πολλά άλλα πράγματα.
*
1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Thomas Chalmers FRSE (17 Μαρτίου 1780 – 31 Μαΐου1847), ήταν ένας Σκωτσέζος ποιμ΄νεας, καθηγητής θεολογίας, ασχολήθηκε με την πολιτική οικονομία και ένας ηγέτης της Εκκλησίας της Σκωτίας
και της Ελευθέρας Εκκλησίας της Σκωτίας. Το αποκάλεσαν ως τον «μεγαλύτερο εκκλησιαστικό άνδρα
της Σκωτίας στο δέκατο ένατο αιώνα»
2
Αμώς 3:7 (μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας)
3
Ιωάννης 15: 15 (μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας)
4
Γένεση 18:17 (μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας)
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20 Δεκεμβρίου. Μαθαίνουμε κάτι καινούργιο τώρα τελευταία, θα προσπαθήσω να σας πω
για αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μπορώ να σας πω μόνο απλά και με ειλικρίνεια για
αυτό. Ίσως μπορεί να βοηθήσει κάποιον που έχει ψυχή στρατιώτη σε κάποιο μοναχικό απομονωμένο σταθμό, που η ίδια η ζωτικότητα της πίστεως του αγγίζεται και καψαλίζεται
από ένα φλογερό βέλος, για να έχει μια ακόμη μικρή λέξη μαρτυρίας στο υπέρτατο γεγονός
ότι ο Θεός είναι. Έχουμε θετική απόδειξη, απόδειξη απτή, ορατή, στην οποία δεν χωρά καμία αντίρρηση, γιατί, σε μια φράση της παλιάς εποχής, η φράση, «Δεν είναι ο Ακροατής και
αυτός που απαντά στις προσευχές;»
Είχαμε συγκεντρωθεί γύρω από το τραπέζι για το πρωινό ένα πρωί, όταν τέθηκε η ερώτηση,
«Σε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε για το να αγγίζουμε το χωριό μας σήμερα;» Την τελευταία φορά που η Μισάκι Σαν και εγώ πήγαμε, είχαμε ζητήσει και λάβαμε ένα· αλλά σίγουρα
ο Βασιλιάς μας είχε ένα ακόμη μεγαλύτερο δώρο να περιμένει την πίστη που θα μπορούσε
να ανυψωθεί. Δεν θα μπορούσαμε να πιστέψουμε για δύο; Τέσσερις από εμάς νιώσαμε ότι
μπορούσαμε. Λίγες ώρες μετά ξεκινήσαμε.
Όταν φτάσαμε, τα πράγματα φαινόταν εναντίον μας. Ο H. San, ο σοβαρός και ηλικιωμένος
υπεύθυνος της κατήχησης, μας κάλεσε να "Sodan" σχετικά με το θέμα των συναντήσεων
μετά (είχαμε επιχειρήσει μια που μπορεί κανείς να την περιγράψει ως πολύ ήπια, την τελευταία φορά που ήμασταν εκεί)· και πριν περάσει στη μέση της περίφρασης του, είχα απορροφήσει το γεγονός ότι ο προσεκτικός φίλος μας ανησυχούσε για την ιδέα να εκφράζουμε σιγουριά για κάτι, και θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όντας νεότεροι, φυσικά υποκλιθήκαμε στην μεγάλη του ηλικία του, και το βράδυ πέρασε όσο πιο απαλά γίνεται, αναρωτήθηκα πώς ο Κύριος θα τηρούσε την υπόσχεσή Του, αλλά ήξερα ότι θα ήταν
εντάξει.
Την επόμενη μέρα ο Θεός άρχισε να εργάζεται. Η αγαπημένη μας «πρώτη» της τελευταίας
φοράς, μας έφερε μια φίλη που ήθελε να μάθει πώς να είναι Χριστιανή. Για πολύ χρόνο της
εξηγήσαμε με τον απλούστερο τρόπο τα απλούστερα πράγματα, και ξανά και ξανά ψάλλαμε τα υπέροχα λόγια της ζωής. Επιτέλους κατάλαβε, και, Τον δοξάζω, πίστεψε. Την οδηγήσαμε στα πόδια Του και την αφήσαμε εκεί.
Και τώρα θέλαμε το δεύτερο μας πρόσωπο, οπότε Του ζητήσαμε να μας οδηγήσει κατευθείαν σ’ αυτήν. Καθώς σηκωθήκαμε από τα γόνατά μας η συρόμενη πόρτα γλίστρησε πίσω,
ένας προειδοποιητικός βήχας ανακοίνωσε έναν επισκέπτη, και ήρθε ο Χ. Σαν. Σε λιγότερο
χρόνο από ό, τι θα μπορούσα να πιστέψω, είχε περάσει από την ευγενική του εισαγωγή, και
βρισκόταν στην καρδιά του αντικειμένου του. Η σύζυγος του κουτσού γέρου ήθελε να μας
δει. Δεν είχε φτάσει ποτέ στο αποφασιστικό σημείο, αλλά ήξερε την αλήθεια καλά· θα μπορούσαμε να τη βοηθούσαμε; Ευτυχώς πήγαμε αμέσως. Όλη την ώρα που μιλούσαμε μαζί
της ο καλός Χ. Σαν προσευχόταν για εμάς. Εκεί γονάτισε, ή μάλλον ζάρωσε, το κεφάλι του
θαμμένο στα μανίκια του, και με σταθερότητα προσευχήθηκε, μέχρι να μπορέσουμε να
γυρίσουμε και του ζητήσαμε να δοξάσει, γιατί αυτή είχε έρθει στην πίστη.
Το επόμενο πρωί γυρίσαμε σπίτι, και οι τέσσερις που είχαν «συμφωνήσει» αγάπησαν τον
Κύριο όλο περισσότερο «επειδή είχε ακούσει.»
Ένα δεκαπενθήμερο πέρασε· πάλι πάμε. Και αυτή τη φορά ένα παράξενο πράγμα έγινε.
Όταν πήγα σε Αυτόν, ζητώντας του να μου πει τι ήταν στην καρδιά Του για αυτό το μέρος, η
απάντηση ήταν, «τέσσερις ψυχές». Από την άποψη της πατρίδας δε φαίνεται να είναι κάτι
εντυπωσιακό, ίσως, από τη δική μας όμως είναι. Και όμως το Ευαγγέλιο είχε έρθει εκεί πριν
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από ένα χρόνο. Μια μικρή ομάδα από πιστούς που ήταν οκτώ ή εννέα έδιναν μια λαμπρή
μαρτυρία, και από καιρό στελνόντουσαν άνθρωποι από το Ματσούγιε, οι οποίοι είχαν
σκορπίσει το σπόρο της ζωής με πίστη, και τον πότισαν με προσευχή. Τι γίνεται αν στη σκέψη του Μεγάλου Γεωργού έφτασε η ώρα για την αναγέννηση της λεπίδας; Τι γίνεται αν δεν
μπορούσε να κάνει μεγάλα έργα εκεί λόγω της απιστίας μας; Αλλά τέσσερις; Φαινόταν σαν
κάτι υπερβολικό· όμως βάθαινε η εντύπωση ότι ήταν από Αυτόν, και ήρθε η πεποίθηση ότι
ο ένας άλλος θα μπορούσε να «συμφωνήσει», και έτσι η προϋπόθεση θα πληρούταν, «Εάν
δύο από εσάς». Έτσι ήταν. Τότε ένας από τους Ιάπωνες αδελφούς μας ένιωθε ότι μπορούσε
να πιστέψει για δύο στους τέσσερις· και έτσι είχαμε την «φρουρά» της προσευχής που νικά,
γιατί αυτό το είδος «συμφωνίας» πηγαίνει βαθιά, ξεκινήσαμε για να νικήσουμε, στο όνομά
Του.
Μια βόλτα με κουρούμα, σε ένα αργό ανθρώπινο βάδισμα, πάνω σε δρόμους βαθιά στο
χιόνι και την άμμο, αλλά όχι ένα μίλι το πολύ, ήταν πολύ ουσιαστικό για την απόλυτη ησυχία με τον Αρχηγό την παραμονή της μάχης. Ο Ποιμένας Stockmeyer λέει όταν εμείς μιλούμε σε μια ψυχή για τον Χριστό εκείνη τη στιγμή, όλες οι δυνάμεις της κόλασης είναι εναντίον μας, και πρέπει να είμαστε «όλοι κάτω από το αίμα»· και σίγουρα αυτό ισχύει για την
προηγούμενη ώρα και την ώρα μετά την επίθεση κατά της ακρόπολης, από την οποία καμία
δεν είναι πιο σοβαρή, εκτός από την κεντρική όλων, όταν συναντώνται οι αόρατες δυνάμεις, και υπάρχει η σύγκρουση, η ανάκρουση, η στιγμή έντονης παύσης, και μετά το θριαμβευτικό τραγούδι!
Όταν φτάσαμε, οι Χριστιανοί μας συνάντησαν ως συνήθως. Τους είπαμε για τους τέσσερις
που πρόκειται να παραδοθούν και ήταν πολύ χαρούμενοι, αλλά είδανε τα λιοντάρια στο
δρόμο. Αρχικά, πού να ήταν αυτοί; Δεν ξέραμε στο ελάχιστο, αλλά τους είπα ότι ο Θεός το
έκανε, και όλοι υποσχέθηκαν να προσευχηθούν. Μετά πήγαμε στη συνάντηση. Πολύ λίγοι
ήρθαν και ήταν πολύ βαρετή. Εκείνο το βράδυ τυλιχτήκαμε μέσα στα παπλώματα μας quilt,
ζεσταθήκαμε από την περίεργη όρθια θερμάστρα σαν κλουβί που έχουν εδώ και κοιμηθήκαμε για να ξυπνήσουμε με προσμονή.
Με την αυγή έφτασε ένα μήνυμα και μου δόθηκε μια κάρτα. Ήταν από κάποια που, απουσίαζε εκείνη τη στιγμή, δεν γνώριζε τίποτα για το ιδιαίτερα μεγάλο αίτημά μας· αλλά έγραψε: - «Ζητώ για σας να έχετε μια σημαντική ευλογία ως το δώρο των γενεθλίων σας», και
τότε θυμήθηκα αυτό που σχεδόν προσπαθούσα να ξεχάσω, ότι ήταν η 6η Δεκεμβρίου, τα
πρώτα μου γενέθλια μακριά από το σπίτι. Αλλά οι αγαπητοί εκεί δεν ξεχνάνε. Καθώς σηκωθήκαμε, ακόμα και τότε, κοιτώντας, σκεφτόμασταν το «αύριο» τόσο μακριά. Ζητούσαν «αξιοσημείωτες ευλογίες», τα όμορφα του Θεού «τα καλύτερα », και δεν αναρωτήθηκα πια
για την έντονη προσευχή των τελευταίων ημερών. Ήταν ο Θεός που απαντούσε στις προσευχές στην πατρίδα εκ των προτέρων.
Και όμως αυτή η μέρα δεν ήταν εύκολη. Ήταν η πολυάσχολη σεζόν, και κανείς δεν είχε χρόνο που να του περισσεύει. Τα εμπόδια—μεγάλα και μικρά, ξεπήδησαν για να μας συναντήσουν οπουδήποτε κι αν βρεθήκαμε! Δικαιολογίες στα σπίτια στα οποία μας οδήγησε ο οδηγός μας με αμηχανία και τέλος, αμήχανες και κουρασμένες, ήμασταν πρόθυμες για να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, και να ξεκουραστούμε για λίγο πριν τη βραδινή συνάντηση. Ένα ακόμη σπίτι δοκιμάσαμε. Εκεί φαινόταν ευχαριστημένοι για να μας δεχτούν. Μας
σέρβιραν τσάι και κέικ {που ήθελα ευσεβώς οπουδήποτε), και μίλησαν πολύ για πολύ λίγα,
ενώ καθόμασταν εκεί, σαν να ήταν κάτω από ένα μαγικό ξόρκι, και εμείς δεν μπορούσαμε
να τους βοηθήσουμε σαν να ήμασταν χιλιάδες μίλια μακριά. Κάποιος μπορούσε σχεδόν να
δει τον διάβολο, κάποιος σχεδόν να τον άκουγε να γελάει.

84
Και στη συνέχεια ήρθαν σκέψεις, οι «πονηριές» που προσκολλώνται, περιπλέκουν, και δένουν μια ψυχή. «Αρκετά έπαθες με το να είσαι σίγουρη για τη φωνή του Ποιμένα. Την επόμενη φορά καλύτερα να περιμένεις και να δεις, προτού το πεις σε όλους. Δεν μπορείς να
περιμένεις να δεις μεταστροφές κάθε φορά που έρχεσαι. Είναι αρκετά αλαζονικό. Φανταστείτε να επιστρέψετε στο Ματσούγιε με άδεια τα χέρια! Τι κρίμα που τους για τους ‘Τέσσερις’!» Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ο φόβος που είχα χάσει το θέλημαΤου. Έμοιαζε
πολύ να είναι έτσι.
Προσπαθούσε να διδάξει ένα, ότι όχι με ιχύ ή με δύναμη, όχι με το χρόνο ή Ευκαιρία, αλλά
μόνο με το Πνεύμα Του κερδίζονται οι νίκες του Θεού;
Το πολύτιμο απόγευμα στο οποίο είχα ασυνείδητα υπολογίσει είχε φύγει. Είχα φτάσει στο
τέλος των πόρων μου. Οι προσευχές και οι εκκλήσεις φαινόταν να πέφτουν στο κενό. Οι
ακροατές κάθισαν και κοίταξαν και χαμογέλασαν και δεν ένοιωσαν τίποτα. Με ένα είδος
τυφλής λαχτάρας να σπεύσω έξω στο σκοτάδι και να χαθώ με τον εαυτό μου στο χιόνι, και
να τα ξεχάσω όλα, σηκώθηκα για να υποκλιθώ και να βγω από αυτό που φαινόταν μια φυλακή γελοιοποίησης από τα πνεύματα, όταν υπήρξε μια ξαφνική αίσθηση μιας παρουσίας
που έφυγε, και μιας Παρουσίας που ήρθε—ας το αμφισβητήσει όποιος θέλει—και εκείνη
τη στιγμή ο άνεμος και τα κύματα της φωνή Του μίλησαν για την «Ειρήνη, να είσαι ήσυχη»,
και μέσα μου υπήρξε μια μεγάλη ηρεμία.
Κάθισα πάλι, και μια ησυχία απλώθηκε πάνω μας. Τότε σχεδόν χωρίς πρόλογο μία από τις
γυναίκες, που είχε ακούσει αρκετά απρόσεκτα πριν, είπε ήσυχα, «Θέλω να πιστέψω.» Ενώ
μιλούσαμε μαζί της, ένας νεαρός άνδρας μπήκε και γονάτισε. Μέσα σε μισή ώρα, η μητέρα
και ο γιος ήταν και οι δύο του Χριστού. Σαν να ήταν κάτω από ένα ξόρκι στο παρελθόν —
σαν σε ένα όνειρο τώρα— απλά ήμασταν άφατα έκθαμβοι. Ο Θεός ήταν τόσο κοντά.
Τότε φύγαμε και καθώς περάσαμε ένα από τα σπίτια των Χριστιανών, μπήκαμε για να τους
μιλήσουμε. Είπαν ότι μας περίμενε ακόμη μία στην αίθουσα κηρύγματος: θα πάμε να την
δούμε στην αξιότιμη μας βολή; Ήταν μια άλλη που μας έφερε ο «πρώτος» μας και επίσης
εμπιστεύτηκε τον Ιησού και σώθηκε. Ω! είναι τόσο εύκολο να γράψεις, τόσο εύκολο να το
διαβάσεις, αλλά τόσο απίστευτο.
Μέχρι τότε όλοι οι Χριστιανοί είχαν συγκεντρωθεί. Τους είπαμε ότι γνωρίζαμε ότι ο τέταρτος του Θεού πρέπει να είναι κάπου, και ένας, ο γιος και ο αδελφός των δύο που είχαν βρεθεί, φώναζαν, «Γιατί, πρέπει να είναι η γυναίκα μου. Θέλει να είναι πρόσωπο του Ιησού,
αλλά είναι μακριά στο χωριό της. Δεν μπορούμε να την φέρουμε απόψε.» Αμέσως γονατίσαμε, και ζητήσαμε να μας δώσει ακόμη αυτήν, πριν φύγουμε από το μέρος. Το πως, δεν
προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε.
Το επόμενο πρωί έφτασε ένα μήνυμα που έλεγε ότι η γυναίκα είχε επιστρέψει απροσδόκητα. Πήγαμε αμέσως για να τη δούμε. Μπροστά στην οικογένεια της και τους συγγενείς της,
ομολόγησε την επιθυμία της να γίνει Χριστιανή, και εκεί και στη συνέχεια «φωτίστηκε» (ένας πολύ κυριολεκτικός φωτισμός, εδώ !).
Και όλοι, με μία συναίνεση, δόξασαν τον Κύριο και ψάλλανε την επωδό που τους είχαμε
διδάξει: Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για μένα
Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για μένα
Ο Θεός με αγαπά, με αγαπά και εγώ τον αγαπώ
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Όλα έγιναν με απόλυτη ευκολία. Το δικό μας μέρος ήταν απλώς να σταθούμε και να δούμε
τη σωτηρία του Κυρίου. Ο Χρόνος, ή η απουσία του δεν είχε σημασία για τον Βασιλιά της
αιωνιότητας. Πραγματικά το μάθαμε αυτό
Το λίγο είναι πολύ αν ο Θεός είναι μέσα του
η πιο πολυάσχολη μέρα του ανθρώπου δεν αξίζει ούτε ένα λεπτό για το Θεό
Καθώς χωριζόμασταν η μητέρα είπε, «Με τη Χάρη του Εντιμότατου Θεού σήμερα το πρωί
γελάσαμε χαρούμενα·» και μου γράψανε , «μην ανησυχείτε για μας, η αγάπη Του πέφτει
πάνω μας. Σε παρακαλούμε να επιστρέψεις και να μας διδάξεις περισσότερα.»
Τελικά, λίγο πριν χωθούμε στο κουρούμα, αποχαιρετίσαμε τον κουτσό γέρο και τη σύζυγό
του. Έδειξαν με χαρά το ράφι των ειδώλων που ήταν τώρα άδειο, και μας είπαν πώς είχαν
κάψει τους θεούς τους, και έσπασαν με ένα σκαλιστήρι αυτά που δεν καιγόντουσαν· και
πάλι ψάλλαμε την επωδό μας, και τον δοξάσουμε που ήταν Αυτός που το είχε κάνει.
«Είναι τόσο κρύο, δεν θα θέλεις να επιστρέψεις σε εμάς», είπαν οι ευγενικοί άνθρωποι καθώς χωρίσαμε· αλλά ήμασταν πολύ χαρούμενες για να το θυμόμαστε αυτό το πρωί. Ποτέ
δεν ήξερα ότι η χαρά δίνει μια τέτοια αίσθηση ζέστης. Η λάμψη της διήρκεσε μέχρι το σπίτι
και δεν έχει ξεθωριάσει ακόμα.
Και τώρα δεν είστε χαρούμενοι και δεν αξίζει να προσεύχεστε σε ένα τέτοιο Θεό σαν το
δικός μας; Γιατί δεν μπορώ να τονίσω πολύ έντονα ότι αυτή, και κάθε ευλογία που έχουμε
ποτέ, είναι ξεχωριστή απάντηση σε ξεχωριστή προσευχή. Δύο από αυτούς που επισκέφτηκαν αυτό το χωριό στις πρώτες μέρες βρίσκονται στην Αγγλία τώρα. Ένας από αυτούς (η
αδερφή του κ. Μπάξτον), μου είπε, δεν σταμάτησε ποτέ να προσεύχεται για αυτό. Είμαι
βέβαιη ότι η αγαπητή Σάρα προσεύχεται επίσης. Έχουμε λοιπόν δύο στην πατρίδα μας, και
δύο εδώ, και οι δύο από τους πρωτοπόρους, που προσεύχονται για αυτό το σκοπό. Και
σχεδόν κάθε αλληλογραφία μου φέρνει ένα γράμμα από κάποιον που ίσως είναι άγνωστος,
στην πατρίδα, στο οποίο λέει για μια συγκεκριμένη προσευχή, που γίνεται ή κάθε μήνα ή
κάθε εβδομάδα, ή δόξα στον Κύριο κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί μας, τόσο πολύ, πάρα πολύ!
Ω, φαίνεται όλο και πιο αλήθεια ότι είναι απείρως σημαντικότερο είναι να ξέρετε πώς να
προσεύχεστε παρά να ξέρετε πώς να εργαστείτε· ζητείστε για μας εδώ, όταν η συνειδητοποίηση του «χωρίς δύναμη» μας βαρύνει τόσο δυνατά, να μπορέσει να εισέλθει βαθύτερα
από ποτέ στις πραγματικότητές της.
Και θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά πιεσμένοι - «μάχες μέσα και φόβοι απ’ έξω»: υπάρχουν τέτοιοι στο μέτωπο της μάχης, ο Θεός ξέρει, - θα κοιτάξουν ψηλά, και θα ψάλλουν
Αλληλούια; Πίσω από το σκοτάδι του παγανισμού, ναι, μέσα σε όλα, ο ήλιος Του λάμπει
ακόμα.
Από εκείνους στην πατρίδα που «κρατούν τα σχοινιά» ζητάμε την προσευχή ότι σε κάθε
έναν από εμάς, η ιερή ησυχία της Παρουσίας Του να μπορέσει να ξεκουραστεί, ώστε εμείς
που φέρουμε τα αγγεία Του να είμαστε καθαροί, χωρίς εγωισμό, «καθαροί σαν κρύσταλλα·» και ζητείστε αυτό επίσης, ότι κάθε μέρα του νέου μας έτους μπορεί να γράφεται με
γράμματα φωτός, «Αυτός προπορεύεται» μέχρις ότου να καλέσει, ή μέχρι να έρθει, που
είναι πολύ καλύτερα, ένδοξα καλύτερα.

86

Κεφάλαιο 11 Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στη χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου
“Coming, coming! Yes they are
«Έρχονται, έρχονται! Ναι το κάνουν
Coming, coming! From afar,
Έρχονται, έρχονται! Από μακριά,
All to meet in plains of glory
Όλοι για να συναντηθούν στις πεδιάδες της δόξας
All to sing His praises sweet.
Όλοι για να ψάλλουμε γλυκά τις δοξολογίες
What a welcome, what a meeting
Τι καλωσόρισμα, τι συνάντηση
With the family complete!”
Με πλήρη την οικογένεια!»
J. WAKEFIELD MACGILL1
17 Ιανουαρίου 1894.—«Ακόμα προς τα πάνω, ακόμα προς τα πάνω, ακόμα προς τα πάνω!»
Είθε να είναι έτσι για τον κάθε ένα από μας, μέχρις ότου έλθει ο Κύριος και θα κατέβει από
τον Ουρανό με φωνή Αρχαγγέλου και τη σάλπιγγα του Θεού.
“Rejoice, rejoice, our King is coming
«Χαρείτε, χαρείτε, ο Βασιλιάς μας έρχεται
And the time will not be long
και δε θα είναι πολύς ο καιρός
Until we hail the radiant dawning
Μέχρις ότου να χαιρετήσουμε τη λαμπερή αυγή
And lift up the glad new song!”
Και θα υψώσουμε το χαρούμενο νέο τραγούδι!»
Η «ευλογημένη ελπίδα» ήταν πραγματική στην πατρίδα, αλλά εδώ είναι δέκα φορές περισσότερο, όπου μπορείς να βλέπεις λίγο πως μπορεί να είναι αυτός ο φτωχός κόσμος χωρίς
Αυτόν. Τα Χριστούγεννα μας είναι γεμάτα με τη σκέψη «Έρχεται. Αλληλούια!» Πόσο ένδοξο
είναι να είσαι ο μάρτυρας Του—που σε στέλνει το Άγιο Πνεύμα! Καθώς καθίσαμε στον
κορμό ενός πεσμένου πεύκου στην κορυφή του λόφου, και κοιτάξαμε στην πεδιάδα κάτω
από τα πόδια μας, με τους σαράντα χιλιάδες ανθρώπους για τους οποίους πέθανε ο Χριστός, Τον ευχαριστήσαμε γιατί μας έσπρωξε εδώ που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, όπου οι
εργάτες είναι λίγοι.
Σας σκεφτήκαμε όλους πάρα πολύ, και ψάλλαμε ξανά και ξανά-“In the homeland far away, bless our Lord, today
Those for whom we ever pray, we’re believing
Keep in Thy secret place, nourish them with daily grace,
Till we meet them face to face!”

«Προστάτευσε στην πατρίδα μακριά, ευλόγησε Κύριε σήμερα
Αυτούς για τους οποίους πάντα προσευχόμαστε, πιστεύουμε
Κράτησε τους στο μυστικό σου τόπο, θρέψε τους με καθημερινή
χάρη
Μέχρις ότου να τους συναντήσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο!»
Σκεφτήκαμε για αυτούς που λείπουν, αλλά μήπως ένα κενό που είναι άδειο στην Πατρίδα
σημαίνει ένα κενό που γέμισε στην πατρίδα ψηλά; Τι θα συμβεί αν κοιτάζοντας γύρω στους
δικούς Του που έχουν μαζευτεί για τη μεγάλη σπιτική ώρα εκεί πέρα, Αυτός δει ακόμη ένα,
γιατί εσείς σκεφτήκατε ότι προς ολίγο «υπάρχει ένας λιγότερο». Δε θα άξιζε λίγο ακόμη;
Ποτέ μα ποτέ δε θα είμαστε άλλο λυπημένοι γιατί δε θεωρήσαμε «τίποτε που θα ήταν πιο
πολύτιμο από τον Ιησού.»
Η αγαπητή Φλωρεντία ήρθε το Σάββατο των Χριστουγέννων, οπότε ήταν το δικό μου ειδικό
Χριστουγεννιάτικο δώρο. Λίγο αργότερα έφτασε ο κ. Consterdine, μετά από ένα κουραστικό
ταξίδι γύρω από την ακτή. Θα θέλατε να ακούσετε τη συνάντηση καλωσορίσματος που ήταν επίσης η ετήσια συγκέντρωση για όλους τους Χριστιανούς.
Μετά από μια λατρεία στην εκκλησία, ήρθαν στην Ακαγιάμα. Εύχομαι να μπορούσατε να
μας δείτε με μαγικό καθρέφτη τότε, γιατί δεν θα μπορούσε να υπήρχε ένα πιο χαρούμενο,
πιο όμορφο θέαμα. Τα δωμάτια ήταν διακοσμημένα σε ιαπωνικό στιλ. Ένα υπέροχο κλαδί
1

Jacob Wakefield MacGill (1829–1902) 1829–1902. Γεννήθηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας και πέθανε
6 Μαρτίου 1902. Ασχολήθηκε με ιεραποστολικό έργο στην πατρίδα του και ίδρυσε πολλές συναθροίσεις. Έγραψε πολλούς ύμνους
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έλατου και ένα σπρέι κρέμας καμέλια, στεκόταν σε ένα βάζο στην αίθουσα· σε μια άλλη
υπέροχη πορφυρή άνθιση. Λαμπερά μούρα σε ένα μεγάλο καφέ βάζο λάμπει ένα δωμάτιο,
και ένα άλλο είχε πινελιές από πορφυρά φύλλα και καθαρό λευκό άνθος. Ένα κλαδί ιτιάς,
κρεμασμένο με ροζ και λευκά μικροπράγματα, ήταν στερεωμένο στη γωνία που βλέπει στην
είσοδο, και πάνω από αυτό γράφτηκε «Καλώς ήλθατε και ο Θεός σας χρησιμοποιεί», και
«σε σας γεννήθηκε Σωτήρας», που φαινόταν λαμπρό χάρις στα κόκκινα γράμματα, και με το
φωτισμό από πίσω. Το λευκό πάτωμα ήταν καλυμμένο με χαλιά, το πιο χαρούμενο που
μπορούσε να είναι, σε μικρές ομάδες και κύκλους καθόταν η ευτυχισμένη συντροφιά αυτών που λύτρωσε από ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Ω, δεν νομίζετε ότι πρέπει να χάρηκε
με τον ύμνο! Οι δικοί Του. Τα πρόβατά του που κάποτε ήταν χαμένα! Και να το σκεφτώ ήταν ένας από τους εκατοντάδες ύμνους που ψάλθηκαν στον Ουρανό. Ήταν καλό να το θυμόμαστε αυτό!
Εκείνο το βραδινό άρχισε με ένα δείπνο που το σέρβιραν σε όμορφα ταιριασμένα κουτιά.
Μετά ήρθε η συνάντηση του καλωσορίσματος και μετά ψάλλαμε:
“Awake my spirit and be brave,
«Ξύπνα πνεύμα μου και να είσαι γενναίο, προAnd go on strengthened with Almighty Power
χώρα και πάρε δύναμη με τον Παντοδύναμο Ο
The Crown of Victory waits for us!”
Στέφανος της Νίκης μας περιμένει!»
Με τσάι και κέικ, μπλε, ροζ, κόκκινα και πράσινα έκλεισαν τη συνάθροιση, και χωριστήκαμε
για να συναντηθούμε το επόμενο πρωινό στις 7 η ώρα για μια μικρή συμπροσευχή, πριν
χωριστούμε, ίσως να μη συναντηθούμε ξανά παρά μόνο στη Συνάντηση στον Αέρα.
Είχα ένα πολύ θερμό γράμμα από μια από τις αγαπητές Εφτά, για τις οποίες σας μίλησα. Ω
τι στέφανος χαράς που είναι! Μου γράφει, Μην ανησυχείς μη ταράζεσαι· είμαι ασφαλής
στην αγάπη του Έντιμου μας Θεού.»
* * * * * * * * *
Πριν από λίγες μέρες ήρθε ένα μήνυμα από μια ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν άρρωστη και
πολύ δυστυχισμένη. «Καταδεχτείτε να βιαστείτε», είπε, έτσι αμέσως σπεύσαμε κοντά της.
Φτωχή γριά, μας χαιρέτησε με ανυπομονησία, και αν και πολύ αδύναμη μας παρακάλεσαν
να εξηγήσουμε για τη σωτηρία· μια φορά, πολύ καιρό πριν, είχε ομολογήσει, αλλά δεν είχε
καταλάβει ποτέ ξεκάθαρα, και τώρα ένιωθε τον εαυτό της να παρασύρεται σε σκοτεινά νερά.
Συνήθως δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στην αρχή παρά να θέσουμε τα θεμέλια
για τις επόμενες προσωπικές συναλλαγές. Υπάρχουν πολλά να ξεκαθαριστούν πριν να έχει
ευκαιρία ο σπόρος να μεγαλώσει, αλλά αυτή τη φορά ένιωσα καθαρά ότι επρόκειτο να την
οδηγήσουμε στον Ιησού και να πιστέψουμε για την άμεση σωτηρία της. Και Τον δοξάζουμε,
όσο βλέπουμε ότι πραγματικά εμπιστεύτηκε με το νου της και έλαβε την σωτηρία. Πριν την
αφήσουμε, της διδάξαμε το κείμενο, «Με αγάπησε και πέθανε για χάρη μου2.» «Η μνήμη
μου είναι γερασμένη», είπε, «παρακαλώ γράψτε το για μένα». Και η Μισάκι Σαν το έγραψε
με μεγάλους σαφείς χαρακτήρες. Φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά και το διάβασε τρεις ή τέσσερις φορές, «Τώρα δεν θα το ξεχάσω,» είπε. «Εμένα, ακόμη και εμένα, με αγάπησε!»
Φύγαμε, υποσχόμενοι να την επισκεφτούμε ξανά, αλλά δεν θα μας δεχόντουσαν. Φαίνεται
ότι το σπίτι ανήκει στον γιο της, έναν αυστηρό βουδιστή. Ήταν μακριά από το σπίτι του την
ημέρα που μας στάλθηκε το μήνυμα, (πόσο χαρούμενη είμαι που πήγαμε αμέσως!) Όταν
επέστρεψε, και άκουσε για την επίσκεψή μας, ήταν αγανακτισμένος, και αποφάσισε ότι η
πρώτη μας επίσκεψη θα πρέπει να είναι η τελευταία μας. Αλλά δεν θα φοβόμαστε για την
φτωχή γριά ψυχή Ο Σωτήρας μας είναι σε θέση να τη φυλάξει!
* * * * * * * * *
2

Γαλάτας 2:20
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Θυμάστε τα παιδιά μας στο Γιοκομπάμα; Είχαμε μια απόλαυση για αυτά την τελευταία εβδομάδα, περίπου 100 ήρθαν, και αυτό που τους ενδιέφερε ήταν το τσάι. Το βράδυ είχαμε
ένα μαγικό φανάρι, και το μέρος ήταν γεμάτο με άνδρες και γυναίκες, που στέκονταν και
πίεζαν γύρω από τα παιδιά. Ένας από τους Ιάπωνες μας βοηθούς, ένα πολύ σοβαρό αγόρι,
εξήγησε τις εικόνες των Παραβολών, και είχαμε ύμνους και κείμενα από τα αγόρια και τα
κορίτσια με τη σειρά τους και μετά από όλα μαζί. Ήταν τόσο ωραίο. Πολύ ωραίο να μείνει
χωρίς να πειραχτεί. Ένας κακός άθλιος, πολύ εξαρτημένος από το σακέ, στάλθηκε, και στη συνέχεια ένα σύνολο
τραχιών ανδρών και παιδιών, ήρθαν για να διαλύσουν
τη συνάντηση. Συγκεντρώθηκαν γύρω από την πόρτα και
πετούσαν χιόνι και λάσπη. Ήταν σκοτεινά έξω και κανείς
δεν μπορούσε να δει ποιος ήταν εκεί. Ήθελα να πάω εκεί
έξω και να δοκιμάσω το αποτέλεσμα μιας έκπληξης, αλλά οι βοηθοί δεν θα με άφηναν, και πράγματι είχα αρκετά να κάνω μέσα, γιατί υπήρχε μια γενική βιασύνη πίσω,
και τα μικρά ήταν σε κίνδυνο για ένα ή δύο λεπτά. Κανένας δεν τραυματίστηκε, Τον δοξάζω, και σύντομα όλα
τέλειωσαν. Όμως, τι σύγχυση! Τα ξύλινα σανδάλια έμειναν πάντα στη βεράντα, ήταν εδώ και εκεί και παντού,
και οι ιδιοκτήτες ήταν πολύ ανήσυχοι.
Εικόνα 17 Αγόρι και κορίτσι
Όντας η Πρωτοχρονιά, οι περισσότεροι ήταν στα καλύτερα τους· για αυτούς μια τέτοια δοκιμασία ήταν σοβαρή. Ένας κύριος, που είχε έρθει να δει την ευχαρίστηση των παιδιών, φορούσε κάτι από
όμορφη κρέπα και μετάξι. Ήταν δυστυχώς πιτσιλισμένος, αλλά, στους ευγενικούς φόβους
του για εμάς, ξεχάστηκε. Μετά που έσπασαν μια μεγάλη ποσότητα πιατικών, και που παράχθηκε μια γενική αναταραχή, η φασαρία έσβησε, και μείναμε σε μια κατάσταση βρωμισιάς και ειρήνης.
Με την παρουσία του προαναφερθέντος κυρίου υπάρχει μια ιστορία. Ο πρώτες τρεις ημέρες του νέου έτους αφιερώνονται σε κάρτες. Ντυμένος με τα καλύτερα, ο κόσμος βγαίνει
έξω και προσκαλεί. Εάν επιθυμείτε να είστε ιδιαίτερα ευγενικοί, πρέπει να κάνετε μια σωστή επίσκεψη. Ωστόσο, η κάρτα σας αν έμεινε στο κουτί, στερεωμένη είτε έξω είτε μέσα
στην πόρτα, μετρά ως φιλική πρόσκληση και γίνεται δεκτή. Το να μην καλέσω καθόλου θα
ήταν αγενές, είναι η αμαρτία των αμαρτιών στην Ιαπωνία.
Ένα απόγευμα η Μισάκι Σαν κι εγώ πήγαμε στους δρόμους όπου κάναμε επισκέψεις τελευταία. Τα οικογενειακά πάρτι ήταν ο κανόνας της ημέρας, και επειδή δεν ήταν χριστιανικά
σπίτια, δεν θέλαμε να εισβάλουμε· (εκτός από τη βραδινή επίσκεψη δεν τις εκτιμούν συνήθως τις επισκέψεις.) Έτσι αφήσαμε κάρτες και περάσαμε. Ωστόσο, σε ένα μέρος μας άκουσαν να ερχόμαστε και μας προσκάλεσαν μετά την απαραίτητη ποσότητα πίεσης, είχαμε υποχώρηση και ανταποκριθήκαμε, πήγαμε μέσα.
Η οικογένεια, οι γέροι παππούδες, τα παντρεμένα παιδιά και οι
φίλοι τους, ήταν μαζεμένοι γύρω από έναν τεράστιο βερνικωμένο δίσκο στο πάτωμα, στον οποίο ήταν δεκατρία πιάτα. Από
το ταβάνι κρεμόταν κλαδιά φορτωμένα με μικροσκοπικά πορτοκάλια. Φρέσκα λουλούδια και μπολ με ρύζι απλώνονταν
μπροστά στα προγονικά δισκία. Ένα βάζο με μια μονή καμέλια
και ένα γυμνό κλαδί ιτιάς, ήταν στημένο πάνω σε ένα σκαμνί
από έβενο, (φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρον από το συνοδευτικό σκίτσο.) Το όλο φωτιζόταν από μια μικρή ορειχάλκινη λυχνία, κατασκευασμένη πριν από πολλά χρόνια, κρεμασμένο ανάΕικόνα 18 Καμέλια και κλαδί
μεσα στο πράσινο.
Ιτιάς
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Μετά από τις περίτεχνες υποκλίσεις, και μια τεράστια ποσότητα από κομμένες ανάσες- γιατί στην Ιαπωνία είναι ευγενικό να είσαι με κομμένη την ανάσα – σέρβιραν το τελετουργικό
τσάι. Πρώτα, το hibachi και ο βραστήρας μπήκαν και βγήκαν σε μια ιδιαίτερη θέση ενώπιον
του αφεντικού του σπιτιού. Στη συνέχεια, ένα μικρό ντουλάπι που περιέχει τα διάφορα
μπολ, το ύφασμα για να τα ξεσκονίσει, το πινέλο για ανάδευση του μείγματος, (ένα είδος
σκόνης πούδρας) το κουτάλι για τη μέτρησή του, και την ιερή θήκη για να το περιέχει. Όλα
αυτά τοποθετήθηκαν σε μια συγκεκριμένη, και πολύ ξεχωριστή σειρά, και με μεγάλη προσοχή προχωρήσαμε. Η περιφορά του μπολ, ο τρόπος με τον οποίο ανοίχτηκε και κλείστηκε
η αλατιέρα της πούδρας, η γωνία με την οποία τοποθετήθηκε κάτω το κουτάλι, η συστροφή
με την οποία ανέβηκε ο βραστήρας, ο αριθμός των φορών που περιστράφηκε το σκεύασμα,
η χειρονομία με την οποία μου προσφέρθηκε, η υπόκλιση με την οποία θα το έπαιρνα, ο
τρόπος που έπρεπε να το κρατήσω, και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό,
τη χάρη (να χρησιμοποιήσω τη λέξη συμβουλευτικά,) με την οποία έπρεπε να το πίνω - όλα
ήταν θέματα εξαιρετικής σημασίας. Η ομορφιά του συνόλου βρίσκεται στη τελειότητα των
λεπτομερειών. Ίσως ίσως μια πιο λεπτομερής περιγραφή θα ήταν επικίνδυνη. Εγώ στράγγισα το κιτρινοπράσινο χλιαρό πιοτό μέχρι το πικρό τέλος, επέστρεψα το μπολ, ήμουν ευγνώμων και ανακουφισμένη που το τέλειωσα. Μετά κουβάλησαν το μεγάλο δίσκο στο πιο
μακρινό άκρο του δωματίου και ετοιμάστηκαν να ακούσουν με ευγένεια και ενδιαφέρον το
μήνυμα μας.
Η νεαρή γυναίκα είναι πολύ ευγενική μαζί μου. Μια μέρα μου είπε: «Φοράς τα φορέματα
μας για να μας πεις ότι είσαι η αδελφή μας, το καταλαβαίνουμε, και οι καρδιές μας σου
απαντούνε, είμαστε οι αδελφές σου!»
*
*
*
*
*
*
*
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Εικόνα 19 Η χάρη στο τελετουργικό τσάι.
1.
2.
3.
4.
5.

Έχουμε την τρύπα Κοτάτ στο πάτωμα
εδώ χρησιμοποιείται για χιμπάτσι.
Η κατσαρόλα. Το κουτάλι βρίσκεται δίπλα της.
Το καπάκι της κατσαρόλας
Η βάση από μπαμπού
Κουτί με τσάι

6.
7.
8.
9.
10.

Κουτάλι για μέτρηση
Βούρτσα για ανάμειξη του μείγματος
Δοχείο για κρύο νερό για την προμήθεια
Το καπάκι του
Το εντιμότατο τελετουργικό τσάι

Μια μακριά ψυχρή ημέρα. Η Μισάκι Σαν και εγώ πήγαμε στη λίμνη για να περιμένουμε και
να υποδεχτούμε τη δεσποινίδα Χίλντα Σπάισερ, και τη νοσοκόμα Έβανς, που περιμένουμε
σύντομα να έρθουν. Πόσο θα νιώθουν το κρύο καθώς έρχονται μέσα σε Κάνγκο πάνω από
τα βουνά μέσα από το χιόνι. Δεν υπάρχει τρόπος να έχουν ζεσταθεί, και δεν υπάρχει δυνατότητα για άνεση.
Εμείς παρόλο που είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, νιώθουμε πολύ το κρύο, και νιώθω πολύ έντονα τη νευραλγία, και έχω παρατήσει την προσπάθεια να μελετήσω, και αντί για αυτό
στηρίζομαι στον Κύριο για την επίσκεψη μας στο χωριό την άλλη εβδομάδα. Ω πόσο θέλω
να μάθω να προσεύχομαι! Σίγουρα είμαστε νήπια στην προσευχή. Δεν έχουμε μπει ούτε
μέχρι τον αστράγαλο στο νερό. Εκείνος θα ήθελε να κολυμπούσαμε. Οι άγιοι των παλιών
εποχών φαίνεται ότι μπορούσαν να κερδίσουν μεγάλα πράγματα για το Θεό, φαίνεται να
είχαν γνωρίσει μια βαθιά απορρόφηση μέσα Του, κάτι σπάνιο για μας. Τι έχει αλλάξει; Τα
αιώνια πράγματα δεν αλλάζουν. Τα κλειδιά που ανοίγουν τους θησαυρούς δεν μπορούμε
να τα στρίψουμε πιο εύκολα, οι δυνάμεις του πονηρού δεν είναι λιγότερο δυνατές, οι ψυχές δεν είναι λιγότερο πολύτιμες. Τι έχει αλλάξει; Μήπως εμείς αλλάξαμε;
Κοιτάζω γύρω στο μικρό άδειο δωμάτιο. Τα χάρτινα παράθυρα είναι λερωμένα και φθαρμένα. Οι τοίχοι είναι βαρετοί και χωρίς χρώμα. Μια μικρή λάμπα πετρελαίου προσπαθεί
να δώσει λίγο φως, όμως καπνίζει , και η κουρτίνα έχει μαυρίσει. ΟΙ ψάθες είναι υγρές και
τις νιώθω παγωμένες, έχουμε κουραστεί να μένουμε μέσα στο κρύο στο πάτωμα. Στο διπλανό δωμάτιο υπάρχουν άνθρωποι, συνηθισμένοι άνθρωποι—που τους αρέσει να μιλάνε
και να γελάνε όλοι μαζί—συνηθισμένες ψυχές. Ψυχές! Ω ναι έχουν ψυχές! Πόσο μας ενδιαφέρει ότι έχουν ψυχές; Προσπαθήσαμε να τους μιλήσουμε σήμερα το πρωί, και ένας φάνηκε να ενδιαφέρεται αλλά δεν θέλουν να ακούσουν άλλα, και δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτε άλλο παρά μόνο να προσευχόμαστε. Ω να νοιαζόμαστε με μια βαθύτερη φροντίδα—
να προσευχόμαστε με περισσότερη θεία δύναμη!
.
.
.
. Τώρα είναι ήσυχα, οι δυνατές φωνές των ανδρών έχουν για λίγο σταματήσει, η λάμπα που καπνίζει έχει λιγότερο φως—οι πόθοι βρίσκουνε λέξεις, παίρνουν σχή-
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μα—τα γράφω στο τετράδιο μου για το μάθημα, καθώς έρχονται όλες πυκνές και γρήγορες, παλεύω, μου ξεπηδούνε…
Ω να έχω ένα έντονο πάθος για ψυχές!
Ω για μια λύπη που ποθεί!
Ω για μια αγάπη που αγαπά μέχρι θανάτου!
Ω για μια φωτιά που να καίει!
Ω για μια καθαρή δύναμη προσευχής που να νικά
Που να ξεχύνεται για τους χαμένους!
Μια νικηφόρα προσευχή στο όνομα του Νικητή!
Ω για μια Πεντηκοστή!
Άπειρε Σωτήρα, που έχεις τόσο δυνατό έλεος.
Πάρε το φτωχό σου παιδί απόψε.
Αυτό που δεν έχει τρυφερότητα, εσύ να της δώσεις
Δίδαξε την να προσεύχεται και να πολεμά!
Αξιολόγησε ότι είναι για να σταυρωθεί
Έτσι που να γίνει το θέλημα σου
Έτσι που να κερδηθούν ψυχές!
Ιησού Σωτήρα μου, είναι πολύ σπάνιο το κόσμημα
που σου ζητώ!
Τόσο πολύ έχει νόημα αυτό το φυλακτό, Προσευχή
δε θα μου τη δώσεις;

Με ένταση θέλω να γνωρίζω
Να γνωρίσω βαθιά αυτό το ιερό πράγμα:
Έντονα, πολύ έντονα θέλω να πάω
Να πάω σε όλες τις αποστάσεις για Σένα Βασιλιά
Και τώρα στην ησυχία αυτής της ιερής ώρας,
Θα μείνω στα πόδια Σου, ω Χριστέ!
Ενώ Εσύ με όλη τη μεγαλειώδη σου αγάπη και δύναμη, κρατάς το παιδί σου σε μια κρυφή συνάντηση
Εσύ ο ίδιος αποκαλύπτεσαι στην ωραία σου ομορφιά, θα θαμπώσεις αυτά τα γήινα μάτια,
Όμως μια μέρα θα σε δω Εκεί,
Μέσα στη δόξα και την έκπληξη.
Εσύ μιλάς τώρα—θα μου δώσεις μια επιλογή όπως
και στις παλιές εποχές;
Αγαπημένε Κύριε θα βάλεις το τέρμα του σκοινιού
που τραβά την καμπάνα της προσευχής, στα μικρά
μου χέρια με το δικό σου κράτημα ώστε τίποτε να
μην είναι δικό μου;
Όταν ακουστεί επάνω ο Πατέρας μας θα γνωρίζει,
έχει χτυπήσει από Εσένα:
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Κεφάλαιο 12 Σ’ αυτόν ανήκει η δόξα
«Η καλοσύνη του Θεού ρέει γύρω από την ατέλεια μας,
Γύρω από την ανησυχία μας η γαλήνη του.»
Mrs BROWNING
«Ο Κύριος μας έχει κερδίσει
ας τον ακολουθήσουμε»
ZINZENDORF1
Οι τελευταίες μας αφίξεις φτάσανε με τόση ασφάλεια. Εμφανίστηκαν επί τέλους στο μικρό
ξενοδοχείο, και έμοιαζαν με χιονόμπαλες. Ευτυχώς φαινόντουσαν να παίρνουν καλά τις
δυσκολίες, αλλά κανείς δεν θα ευχόταν για τίποτε καλύτερο παρά να τους υποδεχτεί για
μια καλή Εγγλέζικη φωτιά. Τους είχαμε θεωρήσει ότι δε θα ερχόντουσαν τη νύχτα και ο
βραστήρας φαινόταν απρόθυμος να βράσει ξανά· αλλά αν και δεν υπάρχει φωτιά· ούτε καθυστερημένα φλιτζάνια τσάι και όλες οι διάφορες ταλαιπωρίες της ξενοδοχειακής ζωής, τη
νύχτα, το χειμώνα, τους υποδεχτήκαμε χαρούμενα, και τελικά ξαπλώσαμε στον ύπνο με
τους βραχίονες που ακτινοβολούσαν έξω από το πάπλωμα -σαν πόδια αστερία, γύρω από
τα κοτάτσου και κοιμηθήκαμε - ή όχι, μέχρι το πρωί.
Ένα κοτάτσου, παρεμπιπτόντως, είναι ένα hibachi σε ένα πλαίσιο, ή βυθισμένο σε μια τρύπα στο πάτωμα. Ένα πάπλωμα ρίχνεται πάνω του. Κάτω από αυτό το πάπλωμα μπορεί τα
κάτω άκρα σας να συρθούν έξω, και από κάτω ψήνεσαι, και παγώνεις από πάνω· η εναλλακτική λύση είναι να καθίσεις μαζεμένος από πάνω, σιγοβράζοντας και τρέμοντας εναλλάξ.
Τη νύχτα τοποθετείται στα πόδια του παπλώματος στο οποίο είσαι ξαπλωμένος, ένα άλλο
πάπλωμα καλύπτει τόσο αυτό όσο και εσένα, ώστε να μην χαθεί καμία θερμότητα. Ξεφεύγει σιγά-σιγά, και σε τυλίγει καταπραϋντικά, και για μία φορά στις είκοσι τέσσερις ώρες,
εσύ είσαι ζεστή παντού. Δεν υπάρχει φόβος για ασφυξία, τα ρεύματα που σε περιτριγυρίζουν ειρηνικά, φροντίζουν αυτό και το χειρότερο που μπορεί να φοβάστε από τους καπνούς
του άνθρακα είναι πονοκέφαλος το πρωί. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτό και στο
κρύο. Δεν μπορεί κανείς να έχεις τα πάντα!
Οι νέοι μας φίλοι είναι πολύ πλούσιοι σε ύμνους με ωραίες επωδούς και μας κάνουν καλό .
Καθώς κατεβαίνουμε κάτω ψάλλουμε.
«Είναι ο Χριστός στο πρωινό, είναι ο Χριστό σ’ όλη τη μέρα,
Είναι ο Χριστός στο βραδινό, είναι ο Χριστός σ’ όλη την ημέρα
Έτσι—έχουμε νίκη το πρωινό, έχουμε νίκη σ’ όλη την ημέρα
Έχουμε νίκη το βραδινό, έχουμε νίκη πάντα και παντού
Πόσο σε βοηθά να στραφείς από το κάθε τι και να ψάλλεις! Εδώ που είναι χώρα που δοξάζουν τους ψεύτικους θεούς νιώθεις λύπη όταν νομίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτε για Αυτόν.
Καθώς περπατάς στο δρόμο καταλαβαίνεις ότι μόνο αν η καρδιά σου ψάλλει, δεν ακούει
τίποτε. Αυτή η σκέψη ήρθε σε μένα όταν μια μέρα η Φλωρεντία και εγώ καθόμασταν σε
ένα σκοτεινό δωμάτιο και είχαμε παραδοθεί περισσότερο στη μελαγχολία από ότι στην
υμνωδία. (Ιεραπόστολοι! Ναι είναι τόσο άνθρωποι όσο εσείς, εσείς δε νιώθετε ποτέ έτσι;).
1

Nikolaus Ludwig, Reichsgraf von Zinzendorf und Pottendorf (26 Μαΐου 1700 – 9 Μαΐου1760) ήταν
ένας Γερμανός θρησκευτικός και κοινωνικός μετερυθμιστής, επίσκοπης της Εκκλησίας των Μοραβών
και ιδρυτής της Herrnhuter Brüdergemeine, Χριστιανικής Ιεραποστολής, ήταν πρωτοπόρος και μια
ου
εξέχουσα προσωπικότητα της Διαμαρτύρησης του 18 αιώνα. Ξεκίνησε τις ιεραποστολές των Διαμαρτυρομένων με το να υποστηρίξει Μοραβούς Ιεραποστόλους
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Ενώ καθόμασταν έτσι, ξαφνικά μου ήρθε σαν μια αναλαμπή στο μυαλό, ότι αν μείνουμε
σιωπηλές στο βραδινό, δε θα ακουστούν δοξολογίες στους δρόμους και τα δρομάκια γύρω
μας. Κάποτε Του λείψανε πολύ οι δοξολογίες, μήπως θα γίνουμε αιτία να Του λείψει αυτό
που θα μπορούσαμε να Του προσφέρουμε τώρα; Σίγουρα όχι! Έτσι ψάλλαμε, η διάθεση
μας διορθώθηκε και πήγαμε στο κρεβάτι χαρούμενες. «Τα κακά πνεύματα, σκοτεινά και
δυνατά φεύγουν μακριά με μια ωραία μελωδία.» «Όποιος δοξολογεί, με δοξάζει.»
Οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Είναι ένα άλλο Ματσούγιε. Ήδη Το έχετε ξαναδεί. Έτσι δε θα το
περιγράψω ξανά, όμως έχω δει κάτι σ’ αυτή την γιορτή, που δεν το είχα προσέξει. Ήσυχα
μέρη είναι σκορπισμένα εδώ κι εκεί, παντού αλλού τα χρωματιστά φανάρια είναι μπερδεμένα σε ένα θάμπωμα από μια φωτεινή λάμψη. Εδώ δεν υπάρχει παρά μόνο το καθαρό
φως μιας λάμπας που έχει από πάνω της ένα κάλυμμα, και οι άνθρωποι που σταματούν για
να τις δουν σε λίγο φαίνονται να ησυχάζουν από την ομορφιά. Κοιτάζουν τα
τελετουργικά λουλούδια. Μια διάταξη τόσο εξαιρετική,
τόσο τέλεια με χάρη της γραμμής και του χρωματισμού,
τόσο περίπλοκη με περίεργο συμβολικό νόημα, που όσο
λιγότερο κάνεις σχόλια, τόσο το καλύτερο. Αυτά τα σκίτσα δεν δίνουν την αμυδρή ιδέα για το τι είναι πραγματικά. Πρέπει να το δεις, να σου γίνει γνωστό και να μελετηθεί για να εκτιμηθεί. Εδώ το δυνατό γέλιο ησυχάζει,
η τραχιά φωνή μαλακώνει. Αν μόνο θα μπορούσες να
αισθανθείς ότι έψαχναν «μέσω της Φύσης για τον Θεό
της Φύσης», αλλά δεν είναι. Δεν μπορούν να ακούσουν
χωρίς ένας να τους κηρύξει και σε αυτές τις χιλιάδες
που συρρέουν από την κοιλάδα και το χωριό, κανένας
δεν έχει κηρύξει ποτέ.
24 Ιανουαρίου 1894- Σε αυτόν να είναι δόξα! Σε αυτόν που μας αγάπησε, και
μας έπλυνε από τις αμαρτίες μας με το αίμα Του· και μας έκανε βασιλιάδες
και ιερείς στον Θεό και στον Πατέρα Του, σε αυτόν να είναι δόξα και η εξουσία
για πάντα ! Αμήν.
Ξέρετε τώρα τελευταία, με έναν τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω, ορισμένος
αριθμός από άγνωστες ψυχές μου έχουν γίνει βάρος στην καρδιά μου πριν πάω
για αποστολή στο χωριό μας· πρώτα ένας, μετά ΄δύο, (δύο από μας συμφωνούσαμε), μετά τέσσερις(δύο από εμάς συμφωνούσαμε)· και τώρα οκτώ ήταν ο
αριθμός που μου δόθηκε από Αυτόν. Για ένα δεκαπενθήμερο διήρκεσε αυτή η
ξεχωριστή προσευχή, και με αυτό, όπως την τελευταία φορά, η διαβεβαίωση ότι ένας άλλος, ο κάποιος που είναι πάντα έτοιμος να μας οδηγήσει στα βαθιά πράγματα του Θεού, θα
λάμβανε διάκριση ως προς το νου του Κυρίου σε αυτό το σημείο. Και αν και κάποιος σχεδόν
φοβόταν να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο πράγμα, πολύ λιγότερο να μιλήσει για αυτό, τόσο
ισχυρή ήταν αυτή η παράξενη πίεση, που κανείς δεν είχε άλλη επιλογή αλλά να «πιστέψει
και να το αποδεχτεί και να το ομολογήσει», και έτσι να κερδίσουμε κάτι διπλό: ΝίκηΠροσευχή.
Όλα ήταν όπως είχα πει, όταν ξεκινήσαμε, η Μισάκι Σαν και εγώ, νιώθαμε πολύ αβοήθητες
Στον εαυτό μας, αλλά είχαμε δύναμη στο Λόγο του Θεού μας.
Γλυκός και καθαρός ακούστηκε ο ήχος της καμπάνας, που ήταν ένα σύνθημα από το Κέσγουικ που το άκουγα όλο το πρωί—«Αυτός θα πάει πριν από σας»—και όταν είδαμε το χωριό ανάμεσα στους λόφους, προστέθηκε ακόμη μια στροφή—«Αυτός θα πάει πριν από σας
στο----»· «και θα Τον δείτε.»
Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να το πούμε στους Χριστιανούς. Η πίστη τους είχε δυναμώσει από τους τέσσερις που πίστεψαν την τελευταία φορά, αλλά δεν ήταν έτοιμοι για
αυτό.
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Την νύχτα στη συνάθροιση, μία πίστεψε. Μπροστά σε όλους αυτή «ομολόγησε,» όπως λένε οι Γιαπωνέζοι και πιστεύω σώθηκε.
Τους ζητήσαμε να έρθουν στο δωμάτιο μας το άλλο πρωί, και ήρθαν.
Καθώς καθόμασταν γύρω από ένα κοτάτσου μίλησαν ο καθένας με τη σειρά του.
Εγώ ζητούσα κάτι που θεωρούνταν αδύνατο. Η εποχή με τις πολλές εργασίες δεν
είχε περάσει, δεν μπορούσαν να γίνουν
πολλές επισκέψεις, και πολύ λίγοι μπορούσαν να έρθουν στις συναθροίσεις. Ακόμη κι αν δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ δύσκολο να περιμένουν έναν
τέτοιο αριθμό σε μια μέρα (εδώ προσφέρθηκα να μείνω μέχρι τη
Δευτέρα, αντί να επιστρέψω την επομένη το πρωί, όμως αυτοί μου
είπαν ότι δεν είχαν κανονίσει για άλλες συναθροίσεις και έτσι ήταν
περιττό να μείνουμε.)—καλύτερα να προσευχόμασταν για μια «ευλογία:» οπότε δε θα υπήρχε και καμία απογοήτευση! Το να προσευχηθείς για κάτι και να μην το πάρεις θα «ήταν ένα κακό συμβάν.» Αυτό όμως δεν θα πείραζε.
Όποιος νιώθει το Πνεύμα του Υψίστου
Δεν μπορεί να μπερδευτεί, δε θα αμφιβάλει, δε θα αρνηθεί.
Και ήξερα ότι ήθελε την ενωμένη πίστη μας, να είναι η πίστη όπως
ενός, να αυξηθεί στο μέτρο του σκοπού Του, και να τον τιμήσουμεε φέρνοντάς του ένα αίτημα που αξίζει ένας βασιλιάς να το απαντήσει. Διαβάσαμε λοιπόν τις πέντε μεγάλες υποσχέσεις για την προσευχή, η κάθε μία συνδέεται με ένα Εάν, και στη συνέχεια υπήρξε μια
σιωπή.
Επιτέλους, ο καλός Χ. Σαν μίλησε αργά: «Είσαι μια που περπατάς με τον Ιησού· αν η φωνή
Του σου μιλάει, αν και δεν μας μιλάει, θα πιστέψουμε.» Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από
την πίστη τους στην δική μου πίστη· και ανοίξαμε το Ζαχαρία 8:
6, και στον Ιερεμία 32: 27 και 17, και απλά αντιμετωπίσαμε
αυτές τις μεγάλες άφοβες προκλήσεις – πίστης—αλήθειες που
στέκονται σαν βράχοι μέσα από δύο χιλιετίες, ενώ δεν είπα
ούτε μία λέξη εκτός από τα λόγια της καρδιάς μου σε Αυτόν.
« Κι αν αυτοί που επέζησαν από το λαό, θεωρούν μη πραγματοποιήσιμο αυτό το μέλλον, εγώ, ο Κύριος του σύμπαντος,
μπορώ να το κάνω πραγματικότητα (Ζαχ 8: 6)» «εγώ είμαι ο
Κύριος, ο Θεός όλων των ανθρώπων και τίποτα δεν είναι αδύνατο σ’ εμένα (Ιερ 32: 27)» «Κύριε Θεέ! Εσύ δημιούργησες τον
ουρανό και τη γη με τη μεγάλη σου δύναμη, την ακαταμάχητη.
Τίποτα δεν είναι δύσκολο σ’ εσένα. (Ιερ 32: 17)»
Αυτοί οι άντρες απέχουν πολύ από το να είναι εύπιστοι, αλλά είναι εξαιρετικοί στο να πειστούν· έτσι είδαν ότι ήταν το εύλογο να περιμένουν θαύματα από έναν θαυματουργό Θεό,
και ως αποτέλεσμα μιας Πεντηκοστής που ήταν θαυματουργή. Κράτησαν τις Βίβλους τους
ανοιχτές στο εδάφιο, «τίποτα δεν είναι αδύνατο σ’ εμένα» και μετά γονάτισαν και προσευχήθηκαν.
Το να τους φτάσουμε σε αυτό το σημείο με το μέσο της ερμηνείας, ήταν κάτι που δεν θα
μπορούσε κανείς να το κάνει από μόνος του, και θα έπρεπε να αφήσει τον εαυτό του στη
δύναμή Του, στηριζόμενος πάνω Του, βασιζόμενος πάνω Του, κατά ένα τρόπο που δεν
μπορώ να τον περιγράψω. Αρκετά ορατά ήταν όπως στο Εφεσίους 1:19 «και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σ’ εμάς που πιστεύουμε (στον Χριστό)», που σφυρηλάτησε τις καρδιές τους καθώς περίμεναν εκεί, και προτού να φύγουν είχαν «συμφωνήσει».
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Μέσα σε μισή ώρα δεν μπορούσα να σκεφτώ, με μια οξεία νευραλγία· δεν ξέρω πόση ώρα
διήρκεσε, αλλά προτού να φύγει ήρθε ένα μήνυμα να μας ζητήσει να πάμε στο σπίτι του
αρχηγού Χριστιανού, να δούμε μερικούς που περίμεναν εκεί. Καθώς ο δριμύς άνεμος, και
το χιόνι μαζευόταν, και μας μαστίγωνε, και η δύναμη του μυαλού και του σώματος φαίνονταν ότι είχαν μηδενιστεί, η αλήθεια της φράσης που έμαθε στην πατρίδα, «Όλες οι προκλήσεις του Θεού είναι δυνατότητες», αποδείχθηκε για άλλη μια φορά.
«Παρακαλώ πείτε μόνο τις βασικές αρχές, μόνο για το Θεό, όχι για το Χριστό.» Υπακούσαμε
και ξεκινήσαμε. Μιλήσαμε για τον Δημιουργό και τον Συντηρητή, και για την δύναμη Του ·
τον Πατέρα— Θεό, που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο, τον πρόσεχε και τον αγαπούσε σε
όλη του τη ζωή.
Όμως, το «μάρτυρες Μου» πρέπει να σημαίνει περισσότερα, οπότε προσπαθήσαμε να ξεδιπλώσουμε το υπέροχο σχέδιο αγάπης, και του είπαμε για τον αγαπημένο μας και παρόντα Σωτήρα, που μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του για εμάς. Μετά μπήκε ένας άλλος
και πήγαμε ξανά στην ιστορία όταν συνέβη κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω, σε εκείνους
που άκουγαν, και σε εμάς που μιλούσαμε, και στους Χριστιανός που προσευχόντουσαν.
Στη συνέχεια το περιέγραψε ως «μία εντύπωση του του Αγίου Πνεύματος.» Υπήρχε τέλεια
σιωπή, μετά αυτοί προσευχήθηκαν, διπλώνοντας τα χέρια τους και κλείνοντας τα μάτια
τους, καθώς πρόσεξαν τι εμείς κάναμε, προσευχόμενοι για συγχώρεση για τις «συσσωρευμένες αμαρτίες τους», προσευχόμενοι για τον οίκτο και την αγάπη αυτού του υπέροχου
Σωτήρα. Η σοβαρότητα αυτής της στιγμής ξεθωριάζει για εσάς καθώς προσπαθώ να το
γράψω σε ασπρόμαυρο, αλλά ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Η επόμενη ώρα αφιερώθηκε με μερικούς που, αν και ενδιαφερόντουσαν, δεν ήθελαν καθόλου να αποφασίσουν. Μία, ένα νεαρό κορίτσι για το οποίο η ομολογία θα σήμαινε πολλά, ήρθε κοντά στη γραμμή, αλλά δεν τη διέσχισε. Αυτή μας ζήτησε να την επισκεφτούμε
την επομένη: υποσχεθήκαμε και φύγαμε. Αυτά οι άνθρωποι φαίνονται πολύ αληθινοί, ίσως
επειδή δεν είναι εύκολο να γίνεις Χριστιανός στην Ιαπωνία. Σιγά-σιγά μαθαίνω ότι αν το
Άγιο Πνεύμα έχει κάνει το έργο της προετοιμασίας της καρδιάς, πολύ λίγη πίεση απαιτείται.
Είναι ακριβώς εδώ που κάποιος κινδυνεύει να προσφέρει ξένη φωτιά –- να αντικαταστήσει με την ανθρώπινη πειθώ τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είθε να μας κρατήσει από
τέτοια θανατηφόρα επικίνδυνη αμαρτία!
Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας με πολλές προσευχές.
ΕΝΑ χρόνο πριν, όταν η Μαρία και ο Ι. Σαν πήγαν πρώτοι, δεν υπήρχε χώρος για αυτούς στο
πανδοχείο. Όντας άνθρωποι του Ιησού, δεν τους καλωσόριζαν πουθενά, και όντας κουρασμένοι και βρεγμένοι έψαχναν μάταια για ένα μέρος ανάπαυσης. Αυτή η γριά γυναίκα τους
είδε, τους λυπήθηκε και τους έδωσε φαγητό και καταφύγιο. Από τότε έχει προσευχηθεί·
αλλά παρόλο που παραδέχτηκε ότι ήταν «καλό» δόγμα, εξακολουθεί να προσκολλάται στα
είδωλά της, και δεν εκδήλωσε την επιθυμία να σωθεί. Μπορείτε να φανταστείτε, αν μπορείτε, πώς πέσαμε όταν, μετά από λίγα λεπτά που μιλήσαμε, μια αλλαγή εμφανίστηκε στο
ευγενικό πρόσωπο, και τα αμυδρό μάτια ανάψανε. Φαινόταν να ξύπνησε παντού. Ήταν σαν
ο ήλιος να έλαμψε ξαφνικά, κυνηγώντας τις ομίχλες μιας ζωής· σταύρωσε τα χέρια της και
προσευχήθηκε.
Σε ένα ακόμη σπίτι πήγαμε εκείνο το απόγευμα, το ίδιο όπου και οι τρεις ήρθαν στον Σωτήρα την τελευταία φορά που ήμασταν εκεί. «Αυτό είναι ένα ιερό δωμάτιο τώρα,» είπαν. «
Δεν κοιμόμαστε σε αυτά τα χαλιά, όπως κάποτε κάναμε, αλλά μόνο στα άλλα δωμάτια.
Κρατάμε αυτό για τον Θεό. Ψάλλουμε όλοι μαζί, πρωί και βράδυ, καθισμένοι γύρω από τα
κοτάτσου, ακόμη και τα μικρά μπορούν να ψάλλουν κι αυτά,» οπότε περιπλανήθηκαν αόριστα σε κάτι που προοριζόταν για ύμνος, με τις λέξεις να είναι αναγνωρίσιμες μόνο – και
ναι όλοι φαίνονταν πολύ χαρούμενοι.
Αλλά ο γέρος παππούς και η γιαγιά ήταν ακόμα έξω από τον κύκλο. Μας είπαν ότι ήταν στο
σπίτι και μας ζήτησαν να της μιλήσουμε. Ναι, η καρδιά της δεν ξεκουράστηκε ακόμα. Ήθελε
ξεκούραση. Οι θεοί της δεν της την είχαν δώσει· θα εμπιστευόταν τον Θεό μας. Δύο φορές
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πριν προσπαθήσαμε να την οδηγήσουμε σε Αυτόν, αλλά και τις δύο φορές είχαμε αποτύχει·
τώρα, η ίδια ήρθε και Αυτός που είπε, «Ελάτε σε Μένα», δεν πρόκειται να τη διώξει. Ο
παππούς ήταν έξω, αλλά θα επέστρεφε αργά εκείνο το βράδυ. Υποσχεθήκαμε να έρθουμε
και να τον δούμε, και όλοι υποσχέθηκαν να προσευχηθούν, για να υποχωρήσει επιτέλους,
γιατί μέχρι τώρα κρατούσε μια έντονη εναντίωση στο ξένο δόγμα και όλα όσα ήταν πέριξ
αυτού.
Είχαμε λίγο χρόνο για ένα βιαστικό δείπνο πριν ξεκινήσουμε για τη βραδινή συνάντηση.
Κανείς δεν ήρθε εκτός από μερικά παιδιά και τους Χριστιανούς. Μετά ήρθε η ερώτηση που
δεν είχα ρωτήσει ποτέ πριν, και έγινε στο μυαλό μου, «Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ μιας
ενήλικης ψυχής και μιας ψυχής ενός παιδιού στα μάτια του Θεού—υπήρχε καμία;» Όχι!
φυσικά όχι, και όμως η σκέψη του να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα από αυτά τα μικρά
είχε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Πως θα μπορούσαν να καταλάβουν; Πώς θα μπορούσαν
να κρατήσουν τη δική τους πίστη ενάντια σε όλους τους υπόλοιπους; Ήρθατε λοιπόν σε
αυτό, ότι δεν υπήρχε αξία στο να επιδιώκουμε να κερδίσουμε ένα ειδωλολατρικό αρν, αν
και ένα ειδωλολατρικό πρόβατο ήταν μια πολύτιμη κατοχή; Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να
είναι. «Κύριε, τι θα θέλεις που πρέπει να κάνω;» Είχαμε μια παιδική συνάντηση.
Πολύ ήσυχα τα αγόρια και τα κορίτσια άκουσαν. Όταν τελείωσε ο χρόνος τους, τα παιδιά
έφυγαν, και αυτό το κάνανε ακόμα ήσυχα, δύο μόνο έμειναν πίσω. Και αυτά τα δύο ήταν
πραγματικά ανήσυχα, το αγόρι, ένα ωραίο μικρό παιδί δέκα ή δώδεκα, κάλυψε το πρόσωπό
του με τα χέρια του και είχε λυγμούς. Ακόμη και ο προσεκτικός Χ. Σαν ήταν πολύ συγκινημένος. «Είναι το Άγιο Πνεύμα, Αυτός είναι εδώ», είπε, και μαζεύτηκαν πιο κοντά και προσευχήθηκε. Δεν υπήρχε ο παραμικρός κυματισμός ενθουσιασμού, αλλά ήταν πάρα πολύ
σοβαρά.
Η Μισάκι Σαν έχει έναν τρόπο να κερδίζει τα παιδιά και μέρος της εκπαίδευσης της με την
κυρία Τρίστραμ ήταν η εργασία στο Κυριακό σχολείο· και μίλησε με αυτά τα δύο αγαπητά
παιδιά μέχρι που ήταν σίγουρη ότι κατάλαβαν τι εννοείται με την «αγάπη του Ιησού», και
μετά προσευχήθηκαν, ακολουθώντας τη δική της προσευχή· και έτσι ο Καλός Ποιμένας συγκέντρωσε τα αρνάκια Του με το χέρι του, και τα έφερε στο στήθος Του.
Στη συνέχεια, διαπιστώσαμε ότι το αγόρι ήταν ο μικρός γιος του χριστιανού μας ηγέτη, και
ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν και οι δύο εκεί, και ω! τόσο ευχαριστημένοι. Το κορίτσι είχε ειδωλολάτρες γονείς και θα έπρεπε να υποστεί κάποιες πολύ κακόψυχες διώξεις.
Αλλά αυτή φαινόταν τόσο αξιόπιστη, και δεν μπορούσαμε να την φοβόμαστε. Με γλυκιά
σοβαρότητα τραγουδούσαν την επωδό του «τροχού», λέγονταν επειδή πηγαίνει ξανά και
ξανά σαν τροχός του καροτσιού κουρούμα, «Ο Ιησούς έδωσε τον εαυτό του για μένα» και
μετά—
«Ακόμη, αν και τα δικά μας σπίτια είναι μακριά το ένα από το άλλο
Είμαστε στην παρουσία του αγαπημένου μας Κυρίου Θεού»
Και τελευταίο απ' όλα τα ρεφραίν της ημέρας - επιτέλους το έμαθαν απ’ έξω—
«Η πίστη είναι η νίκη,
η πίστη είναι η νίκη,
Ωραία νίκη
Νικά τον κόσμο!»
Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αργά και ήθελα να δοξολογήσουν για το σύνολο των οκτώ Αυτό σήμαινε με πίστη για τον ένα που είναι άγνωστος. Αυτό ήταν νέα ιδέα για αυτούς, και
σκέφτηκαν το Α΄ Ιωάννη : 14, 152, έως ότου είχαν απορρόφησε κάτι από την θαυμαστή αλήθεια που περιέχεται σε αυτό. Τότε ο καθένας έπαιρνε ένα από τα οκτώ άτομα, και προ-

2

Και να γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στο Θεό: Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με
το θέλημά του, μας ακούει. 15Έτσι, ξέροντας ότι ακούει τα αιτήματά μας, είμαστε βέβαιοι πως θα
εκπληρωθούν.
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σευχόταν για αυτήν ή για αυτήν με το όνομά του, αυτοί ζήτησαν την ισχυρή διατήρηση τώρα τόσο απαραίτητη, και δόξασαν για την ένδοξη σωτηρία εκείνη την ημέρα.
Και μετά πήγαμε να κερδίσουμε το τελευταίο μας, τον παππού που προαναφέρθηκε, που
ήταν ένας περήφανος γέρος που για πενήντα χρόνια ήταν σκλάβος στην αμαρτία, έτσι μας
είπε, και αυτό το διαβάσαμε γραμμένο στο πρόσωπό του. Αλλά για τρεις μέρες η καρδιά
του ήταν βαριά, και τώρα αυτός ήταν έτοιμος να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και του ανθρώπου, και να ομολογήσει τον εαυτό του αμαρτωλό. Τον δώσαμε το Α’ Ιωάννης 1: 93, λέγοντας του πώς η ίδια η επιθυμία για την αμαρτία που τον είχε γοητεύσει και τον παγίδευε
θα μπορούσε να καθαριστεί εντελώς. Γονατίζοντας εκεί μπροστά μας, κοιτώντας ψηλά με
μισόκλειστα μάτια, προσευχήθηκε δυνατά, «Αξιότιμε Θεέ, καταδέξου να με συγχωρήσεις,
καταδέξου να με πλύνεις,» και όλη η οικογένεια ενώθηκε σε μια ημέρα των ευχαριστιών
που πρέπει να έχει Τον έκανε χαρούμενο.
Ήταν τα μεσάνυχτα. αλλά οι Χριστιανοί περίμεναν ακόμη στην αίθουσα των κηρυγμάτων.
Έβαλαν φρέσκο κάρβουνο στο hibachi, και εμείς είδαμε την κόκκινη διάπυρη μάζα από κάτω να αγγίζει τη μαύρη μάζα πάνω - ανάβει, μεταδίδει, μετατρέπει - και ήρθαν οι σοβαρές
σκέψεις που δεν μπορώ να γράψω εδώ. Και επιτέλους πήγαμε στο κρεβάτι και αποκοιμηθήκαμε με την ηρεμία που πηγαίνει βαθύτερα από οποιαδήποτε κούραση.
Το άλλο πρωί πήραμε ένα μήνυμα από το κορίτσι, στο οποίο είχαμε υποσχεθεί να την επισκεφτούμε. Ήταν άρρωστη και δεν μπορούσε να μας δει. Και όπως μας είπανε, καθώς θυμόμαστε ότι ακριβώς οχτώ ήταν ο αριθμός που μας είχε γίνει βάρος στην καρδιά και ακριβώς οχτώ είχαμε που μετανόησαν—ούτε ένας παραπάνω από αυτούς—μια βαθιά αίσθηση
των αόρατων πραγμάτων ήρθε πάνω μου. Μια αίσθηση της πραγματικότητας και του μεγαλείου—και να σκεφτούμε ότι τα αγγίξαμε—«τολμώ να σου μιλάω, ενώ είμαι χώμα και σκόνη!»4
Και μετά οι αγαπητοί μας Χριστιανοί ήρθαν και είπαν «η πίστη μας ήταν αδύναμη: ντρεπόμαστε,» και τους είπα ότι και η δική μου ήταν ακριβώς έτσι, και εγώ ντρεπόμουν· αν και
είχα πιστέψει (γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς) ότι θα πρέπει να έχουμε αυτούς τους
οχτώ, και σκεφτόμουν ότι δεν θα ήταν δυνατό να τους έχουμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και η πρόταση μου να περιμένω προήλθε από μια επιθυμία να δώσω στο Θεό δυο
επιπλέον μέρες για να κάνει το θαύμα Του. Έτσι η χαρά για τα πλούτη της χάρης του ήταν
ανάμεικτη με λύπη για την φτώχια της πίστης μας. Καθώς κάποιος κοιτάζει το μεγαλείο του
σκοπού Του, και τη μικρότητα της δικής μας δύναμης για να μπούμε μέσα σ’ αυτή, αυτό σε
κάνει να νιώθεις πολύ χαμηλός.
Θυμάμαι που άκουσα τον Δρ. Άντριου Μπονάρ να μιλάει για τους Εφεσίους 3:17-215, στο
τελευταίο του συνέδριο Μπριτζ οφ Άλαν, και αυτός, που γνώριζε τόσο πολύ περισσότερο
από όσο οι περισσότεροι από εμάς για το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος της
αγάπης που ξεπερνά κάθε γνώση, και μας είπε ότι σκεφτόταν ότι είμαστε τόσο ταπεινωμένοι κοιτάζοντας κάτω στον λασπώδη πηλό και στο τρομαχτικό πηγάδι, και στο να κοιτάζουμε προς τα πάνω στα βουνά της ευλογίας που μπορεί να ήταν δικά μας, τα μεγάλα πράγμα-

3

Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός, που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχωρήσει τις
αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη.
4
Γένεση 18:27
5
να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη, και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι
στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, και να γνωρίσετε την αγάπη
του Χριστού, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη
του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα απ’ όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε,
καθώς η δύναμή του ενεργεί σ’ εμάς. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην εκκλησία και δια του
Ιησού Χριστού. Αμήν
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τα που ο Θεός ήθελε να μας δώσει, αλλά που δεν τα πήραμε. Και τώρα γνωρίζω πόσο αληθινό είναι αυτό.
Η βόλτα στο σπίτι ήταν τόσο κρύα που οι φτωχοί άντρες που οδηγούσαν τα κουρούμα μας
δεν μπορούσαν να τρέξου. Ξανά και ξανά σταμάτησαν, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να
συνεχίσουν, είχαν πόνους στα έντιμα εσωτερικά τους, πρέπει να δοκιμάσουν την αναβίωση
που κάνει η επίδραση του τσαγιού και του καπνού. Για ώρες αργά νιώθαμε το πάγωμα, αλλά η ζεστασιά της καρδιάς διήρκεσε όλη την ώρα, και η χαρά ξεπέρασε όλα όσα έλεγαν.
Σίγουρα κάποιοι από εσάς στην πατρίδα θα πρέπει να ήσασταν σε μια έντονη προσευχή για
εμάς τότε. Θα ξέρουμε όταν θα συναντηθούμε στην Πατρίδα.
Είναι Παρασκευή, 26, σήμερα, μια εβδομάδα από εκείνη την ημέρα της «Θαυμάσιας Απελευθέρωσης.» Έχω μείνει χωρίς καθήκοντα από τότε. Αυτό το πράγμα χρειάζεται
από ένα. . . . .
Και όμως προς τη Δόξα Του πρέπει να σας πω ότι αυτή τη φορά έδωσε με την αγάπη Του
μια βαθιά καινούργια ειρήνη, μια ήρεμη εμπιστοσύνη σε Αυτόν, πάνω σε Ποιον βρίσκεται
όλη η ευθύνη, η οποία αποκλείει κάθε πίεση και αγωνία. Υπάρχουν πολλά· Εκείνος ξέρει,
που πρέπει να πενθεί κανείς: οι προσευχές κάποιου χρειάζονται καθαρισμό, αλλά πώς Τον
ευχαριστεί που η «καλοσύνη του ρέει γύρω μας που είμαστε ημιτελείς,» «εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ (και στον έπαινο της δόξας της
χάριτός Του, που μας έκανε αποδεκτούς στον Αγαπημένο)»6, ας το πούμε ακόμη μία φορά
σε αυτόν ας είναι η δόξα!
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Κεφάλαιο 13 Συνεργάτες
«Δεν είναι δικό μου το έργο, αλλά δικό Σου
Ή μάλλον, τι θαυμαστή χάρη—
είναι Δικό σου και δικό μου!
Εσύ δεν γνωρίζεις πραγματικά
ούτε τις ελλείψεις μας, ούτε τις ανάγκες μας
αυτό ποτέ δε θα γίνει·
Εσύ πως ευχαριστιέσαι
και ακόμη καταδέχεσαι
Σα φίλος με φίλο—
να μας καλέσεις
για να είμαστε Άνθρωποι συνεργάτες»
Ματσούγιε. 8 Φεβρουαρίου 1894. — Μπορεί να θέλετε να ακούσετε κάτι για αυτό που κάνουμε τώρα. Μόλις διαλύθηκε το βαθύ χιόνι, και καταφέραμε να ξεκινήσουμε, ο κ. Μπάξτον έστειλε έναν από τους βοηθούς του μαζί μου, και πήγαμε σε ένα χωριό μέχρι τη λίμνη,
όπου κάποτε είχαμε δώσει ρύζι την εποχή της πλημμύρας.
Ο αρχηγός του χωριού ήταν πολύ ευγενικός και μας είπε ότι ήταν πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και ότι μόλις, ο Μικάδος είχε στείλει για βοήθεια 2.000 γιεν (£ 250) στην επαρχία του
Ιζούμο, η οποία, ωστόσο, όταν μοιραζόταν μεταξύ των εκατοντάδων άπορων χωριών, θα
αντιστοιχούσαν μόνο λίγα σελίνια σε καθένα. Έστειλε έναν γέρο μαζί μας, για να μας καθοδηγήσει στη έρημο του ρυζιού και των χωραφιών με βαμβάκια σε ένα μικρό οικισμό κοντά
στην άκρη του νερού, όπου όλα είχαν σχεδόν παρασυρθεί. Ενώ αυτό το τακτοποιούσαν σε
εσωτερικούς χώρους είχα ένα τσούρμο από παιδιά που με περιτριγύριζαν έξω, φωνάζοντας
για να τα προσέξω και για βιβλία. Προσπάθησα να τους πω κάτι ακόμα και σε λίγα λεπτά,
αλλά δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτε, και με μπερδεμένα πρόσωπα ρωτούσαν το ένα το άλλο, «Τι Θεός είναι αυτός για τον οποίο μας μιλά;» Ένας Θεός που είναι ζωντανός και αγαπάει είναι μια απορία για εκείνους οι οποίοι έχουν για μοναδική αντίληψη για ένα τέτοιο
ον κάτι που συνδέεται με το θάνατο και το φόβο. Φτωχά παιδάκια! Θα μπορούσε κανείς να
τους διδάξει ένα απλό κείμενο ένα ρεφραίν ή χορωδία στην καθημερινή διάλεκτο, και να τα
αφήσουμε έτσι. Θα θέλαμε να στείλουμε κάποιο σε αυτό το χωριό, αλλά δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος, και όλοι μας γύρω είναι εκατοντάδες φορές πιο σκοτεινά. Αποσυνδεθήκαμε από τη θορυβώδη μας σωματοφυλακή, ακολουθήσαμε τον οδηγό μας στον ερειπωμένο
οικισμό. Μερικά από τις σκηνές που είδαμε εκεί μπορεί να μας δείξουν την γενική εικόνα.
Ένα ηλικιωμένο άστεγο ζευγάρι, φτωχοί, ζουν σε ένα υπόστεγο από τραχιές σανίδες που
σοβαντίστηκαν με λάσπη, όλοι τους τα πράγματα χάθηκαν—οι ίδιοι πολύ ηλικιωμένοι και
πολύ κουρασμένοι για να δουλέψουν, περιμένοντας ήσυχα εκεί, στο θλιβερό κρύο, για το
πιο θλιβερό τέλος, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά. Στους γέρους και τους αδύναμους φέρθηκε η πλημμύρα πιο βαριά.
Τις προάλλες μια από τις εργαζόμενες μας επισκέφτηκε μια μικρή αυλή, όπου είχε φέρει
ρύζι έξι εβδομάδες πιο πριν. Δεν έβρισκε διάφορα πρόσωπα μεταξύ των ηλικιωμένων και
φτωχών, ρώτησε αν ήταν άρρωστοι. Ω όχι, ήταν μόνο που είχαν γίνει μούσκεμα και είχε
κρύο, και ήταν πεινασμένοι, και επιτέλους «καταδέχτηκαν να παύσουν να υπάρχουν».
Και τώρα είδαμε μια γυναίκα πολύ άρρωστη και πολύ κουρασμένη. Δεν είχε χαλάκια, δεν
είχε παπλώματα, μόνο μερικά κουρελιασμένα πανιά μέσα σε αυτόν τον πικρό χειμώνα. Εκείνη ξάπλωνε πάνω στις σκληρές γυμνές σανίδες, χωρίς καμία ανάπαυση. Πώς θα μας ά-

100
ρεσε οι μητέρες μας να ξαπλώνουν με αυτόν τον τρόπο; Και αυτή, επίσης, είναι η μητέρα
κάποιου, αγαπητή, ίσως, όπως οι δικές μας. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να τη δούμε. «Δεν
μπορούμε να αφαιρέσουμε το σώμα της,» είπαν, αισθανόμενοι, με όλη την ευαισθησία της
φυλής τους, πώς πρέπει να μας φανεί. Αλλά αυτή τη νύχτα χάρη στη βοήθειά σας, δεν θα
χρειαστεί να ξαπλώνει έτσι. Απόψε θα της στείλουμε παπλώματα και της είπαμε ότι θα είναι δώρα από τον αληθινό Θεό, που την αγαπά. «Ποιος ήταν Αυτός;» αυτή ποτέ δεν άκουσε, ούτε μια φορά. Σκεφτήκαμε ότι πίστευε λίγο, γιατί ρώτησε πώς μπορούσε να Τον ευχαριστήσει και ήταν τόσο έκπληκτη και χαρούμενη που άκουσε ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσει να χειροκροτήσει, (γιατί «δεν έχω μεγάλη δύναμη»), γιατί ήταν τόσο κοντά της που
μπορούσε, να ακούσει το μικρό ψίθυρο της καρδιά της. Την αφήσαμε να επαναλαμβάνει
ξανά και ξανά τις παράξενες νέες λέξεις, «Με αγαπά, με αγαπά»
Μια άλλη περίπτωση, μια οικογένεια αυτή τη φορά, που ζει σε μια τρύπα δεν πρέπει να
τολμήσουμε να ζητήσουμε από ένα σκύλο να κοιμηθεί εκεί. Στο μονοπάτι βρισκόταν το παλιό τους σπίτι, με τη σκεπή από αχυρένια στέγη με τα ποώδη μπαλώματα, σκορπισμένα
γύρω από τον μικρό κήπο· δεν είχε μείνει ούτε ένα υπόλειμμα από την ξύλινη κατασκευή
όρθιο σ’ αυτό το μέρος.
Ακόμα πιο λυπηρό, ανάμεσα στα μπαμπού στο λόφο, μια καλύβα από ξύλο και άχυρο, ένας
μοναχικός άντρας μέσα στο σπίτι, δεν έχει τα μέσα για να βγάλει τα προς το ζην έφυγε, η
γυναίκα και τα παιδιά έφυγαν, οι ελπίδες και τα όνειρα του παρελθόντος, μόνο απελπισία
υπάρχει μπροστά του. Το άντεξε γενναία, μέχρι που τον άγγιξε μια ερώτηση για την οικογένεια του και ήταν αυτό το σημείο που τον έκανε να πονέσει, «Δεν μπορώ να τους κρατήσω
άλλο», είπε. «τα μικρά μου δεν μπορώ να τα έχω», και ξέσπασε και απλά έκλαιγε.
Για άλλη μια φορά, και πάλι ένας γέρος και η γυναίκα του. Είχε «αφαιρεθεί τη διαμονή
τους», εξήγησε ο βοηθός μου, τρίβοντας τα γυαλιά του σθεναρά. Δεν είναι ένας συναισθηματικός νέος, αλλά νομίζω ότι το βρήκε πολύ δύσκολο να κρατήσει τα δάκρυα του· ήταν
όλα τόσο έρημα. Πλήθος από σκουπίδια, σπασμένους θάμνους, κομμάτια από τα πολύτιμα
χαλιά τους που τα παρέσυρε η ταχεία άνοδος του νερού, παρασύρθηκαν και ήρθαν πίσω
τους τώρα εμποτισμένα και άχρηστα, θραύσματα επίπλων και πήλινων αγγείων, θραύσματα χαρτιών προσευχής επίσης, και πνιγμένα και παρατημένα είδωλα. Εκεί ήταν, οι δύο γέρικες ψυχές που είχαν αντέξει τόσα χρόνια ενάντια στον άνεμο και την παλίρροια για πολλά
χρόνια—και τώρα ήταν, σαν ένα αβοήθητο ναυάγιο, πάνω σε βραχώδεις ακτές. Χωρίς να
εκφράζουν παράπονο, επίσης, υποφέροντας τα δεινά τους με αυτή την σιωπηλή υπομονή
που εμείς βλέπουμε μόνο - ανάμεσα στους χριστιανούς φτωχούς στην πατρίδα.
«Πώς ήταν η πλημμύρα, πως ήρθε;» τους ρωτήσαμε.
Ακούστε την απάντηση, σκεφτείτε μέχρι να νιώσετε, νιώσετε, μέχρι βαθιά στην ψυχή σας
που μπήκε ο σίδηρος.
«Συχνά, συχνά δίναμε στους θεούς μας ρύζι και κέικ, συχνά, συχνά προσευχόμασταν, αλλά
κάπως τους προσβάλλαμε. Ήταν θυμωμένοι και έστειλαν την πλημμύρα· αλλά δεν ξέρουμε
τι κάναμε λάθος, μόνο ήταν θυμωμένοι» Σαν μικρά παιδιά στο σκοτάδι, με φτωχά αδύναμα
χέρια ανασηκωμένα για να αποκρούσουν τα σκληρά χτυπήματα, που δεν ξέρουν από πού ή
γιατί; έτσι μου φαινόταν. Σε όλους εκείνους που είδαμε εκείνη την ημέρα τα καλά νέα ήταν
κάτι το καινούργιο ή κάπως έτσι. Σε έναν άντρα είχαν δοθεί κάποια φυλλάδια από τον κ.
Μπάξτον καθώς αυτός πέρασε κατά μήκος του δρόμου—περισσότερο από ό, τι είπε ο μικρός, δεν ήξερε.
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Σε μερικά από τα σπίτια έχουν τοποθετηθεί μεγάλες προσφορές για τους θεούς στο ράφι ή
στο ιερό, σε σιωπηλή έκκληση για οίκτο και βοήθεια, αλλά σε άλλους δεν υπήρχε κανένα
σημάδι λατρείας, «Δεν είναι χρήσιμο», είπε ένας γέρος, «δεν άκουσαν, δεν προσεύχομαι σε
τίποτα τώρα» που είναι η βαθύτερη πτώση να προσευχηθείτε στον Βούδα ή σε τίποτα; Σχεδόν τόσο πολύ κάνουνε εδώ το ένα ή το άλλο, μερικοί επειδή έχουν ανακαλύψει όπως αυτός ο γέρος ότι «δεν είναι χρήσιμοι» μερικοί επειδή έχουν ακούσει αρκετά από τα αληθινά
για να χαλαρώσουν την πίστη τους στο ψεύτικο· και στην Ιαπωνίας, όπως και στην Ινδία,
είναι σοβαρά αληθινά – «Εάν η δυτική σκέψη και η επιστήμη ενεργούν απλώς ως διάλυση
οξέων και καταστροφή όλης της πίστης στη θρησκεία, ένα φοβερό χάος μπορεί να προβλεφθεί»- που μπορεί να αποτρέψει ο Θεός μας!
Και τώρα λίγο για τα παιδιά. Μια μέρα ήμασταν μακριά σε ένα χωριό σε κάποια απόσταση
από το Ματσούγιε. Είχαμε περπατήσει πολύ και ήμασταν μάλλον κουρασμένοι. Κανείς δεν
φάνηκε να θέλει να ακούσει το μήνυμα, όλοι είχαν μια δικαιολογία, και αρχίσαμε να νιώθουμε απογοητευμένοι. Θα χρησίμευε σε τίποτε; Μόλις τότε μερικά μικρά παιδιά μας είδαν
και φώναξαν, «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, ο Ιησούς έρχεται! Ο Ιησούς έρχεται !» Ξέραμε ότι ήταν
μόνο κοροϊδία, αλλά όλη μας η κούραση πέταξε από πάνω μας αμέσως, για να το σκεφτεί
κανείς αυτό όταν εμείς φτάσαμε γιατί έπρεπε να πουν ότι Αυτός έρχεται! γιατί ήταν αλήθεια. Κατά μήκος στο στενό μονοπάτι ανάμεσα στους ορυζώνες, φαινόταν να τον βλέπω να
περπατά πριν από εμάς. Πριν φτάσουμε στις ολισθηρές γέφυρες μπαμπού τις είχε διασχίσει. Μερικές φορές γυρίσαμε μια γωνία—την είχε γυρίσει πριν από μας(Έτσι γνώριζε τι ήταν στην άλλη πλευρά πριν από εμάς), και έτσι ήταν σε όλη την πορεία, μόνο πραγματικά
και αληθινά και δεν κάνω καθόλου πως πιστεύω, σ’ αυτόν γιατί είπε ότι «Όταν βγάλει έξω
τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά κι εκείνα τον ακολουθούν.»1
Και τούτο ήταν αυτό που είπα σ’ Αυτόν τότε, δεν θα το πείτε κι εσείς; «Κύριε Ιησού βοήθησε με να σε ακολουθήσω τόσο στενά, ώστε ακόμη και τα μικρά παιδιά να νιώσουν ότι ο
Ιησούς έρχεται, ο Ιησούς έρχεται.»
Ακόμη μια μικρή ιστορία για σας—συνέβη καθώς πηγαίναμε στο χωριό για να πούμε στους
ανθρώπους για τη μεγάλη σωτηρία που χρειάζονται τόσο πολύ, και γνωρίζουν τόσο λίγο—
και προχωρά έτσι κουδουνίζοντας για σας.
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ
Ήταν μια μικρή φοβισμένη νυχτερίδα
και αυτό ήταν όλο,
Κρεμόταν στην άκρη ενός σπάγκου
Και τιναζόταν σαν μια μπάλα.
Και τα ανόητα παιδιά γελούσαν που την βλέπανε
να τρέμει και να παλεύει αβοήθητη,
Και φώναζαν και χόρευαν με άγρια χαρά
Και σύστρεφαν ξανά το κλαδί,
ήταν μόνο μια μικρή νυχτερίδα, τι πείραζε
αν είχε λίγο ακόμη πόνο;
Ξαφνικά σταματάνε. Έρχεται ένα κουρούμα
με μια ξένη βάρβαρη μέσα του.
1
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Και με ένα ανακάτεμα Αγγλικών και Γιαπωνέζικων—
«δώστε μου αυτό το πράγμα αμέσως!»
Ένα βλέμμα έκπληξης αρκετά κωμικό
και ακόμη πιο παράξενη υπακοή
Γιατί αυτή δεν είχε δύναμη να τους επιβληθεί
εκτός από μια αόρατη Θέληση.

της φέρνουν ένα παλιό σκουριασμένο μαχαίρι

και ένα παράξενο ψαλίδι
και τη βλέπουν καθώς κόβει τον σκληρό σπάγκο
και καταπραΰνει τους φόβους του πλάσματος
αλλά δεν ακούνε την κραυγή της ταραχής
—«τα χαζά σου πράγματα υποφέρουν τόσο—
Πότε με τη μεγάλη Σου δύναμη θα βασιλέψεις
και θα έχουμε μια ειρήνη βαθιά;»
*

*

*

*

*

*

Ξυπνώντας στις σκιές της νύχτας,
νιώθει λίγο το φως
Πως μπορούν να γίνουν όλα;
Τι θα πούμε για να το κάνουμε ξεκάθαρο;
Άγιο Πνεύμα, είναι μάταιη η δύναμη μας;
Αβοήθητοι να βοηθήσουμε σε Σένα φωνάζουμε
Λάμψε, ω λάμψε απόψε σ’ αυτές τις καρδιές
Δώσε μαρτυρία για το Χριστό, το φως μέσα στον σκοτεινό κόσμο
*

*

*

*

*

*
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Από τη δύναμη της αμαρτίας, και τον κίνδυνο της
Ο Ελευθερωτής θα σώσει με δύναμη
Και είναι σε θέση να κρατηθούμε, τους μιλήσαμε
Μέσα από την εικόνα που έδωσε η ιστορία της νυχτερίδας.
Κοίταξαν τα μικρά της φτερωτής ποντικίνας
Στη μαλακή ζεστή γούνα του καλύμματος μου
Και ψιθύρισε – «Ναι το καταλαβαίνουμε,»
Και ξέραμε ότι είχαμε πει αρκετά.
Τραγουδήσαμε λοιπόν και τους άκουσαν,
«Είναι ο ύμνος της Νυχτερίδας» είπαν.
Γιατί αντηχούσαν το ίδιο μήνυμα·
Και μετά από το Λόγο Του διαβάζουμε
την υπέροχη παλιά πρόσκληση
«Εσείς οι κουρασμένοι, ελάτε σε Μένα»
Και τους είπαμε στο πώς τους αγαπούσε ο Ιησούς,
Ναι τους αγαπούσε αιώνια.
Και μεταξύ των γυναικών που άκουγαν
Υπήρχε μια που άκουγε
Μια κουρασμένη από την αμαρτία
Αλλά που δεν ήρθε στον Ιησού,
Γιατί η πίστη της ήταν πολύ ασθενική
Και η απλή ιστορία την άγγιξε,
Και όλες οι αμφιβολίες πέταξαν μακριά
Και προσευχήθηκε—«Ω Θεέ, σε παρακαλώ σώσε με,
Όπως σώθηκε σήμερα η νυχτερίδα!»

Από το θερισμό του ρυζιού

Και σύντομα στην παρουσία των Αγγέλων
υπήρχε χαρά και μουσική τραγουδιού
Και ο Σωτήρας-Ποιμένας την οδηγούσε
«Χαρείτε μαζί μου φίλοι μου, γιατί πολύ καιρό
το έψαχνα και τώρα το βρήκα
Το δικό μου πρόβατο που είχα χάσει!»
Ναι ας χαρούμε, καθώς θυμόμαστε
πόση αξία έχει για Αυτόν, από το κόστος της!
Άλλοι σπείρανε παλιά τον καλό σπόρο
Σε μας δόθηκε να έχουμε το θερισμό·
Οι σποριάδες και οι θεριστές χαίρονται μαζί,
Χαίρονται με τους Αγγέλους του Ουρανού!
Πολύ αγαπά τα πλανημένα Του·
Ω, δεν μπορούμε να χαρούμε για λίγο ότι
κάποιο βοηθήθηκε για να πάει σ’ Αυτόν
Μέσα από τη μωρουδίστικη ιστορία της Νυχτερίδας;
6 Φεβρουαρίου Εσπέρα . Στο σπίτι μετά από τη συνάντηση με το κήρυγμα. Στο κλείσιμο
υπήρχε μια αναταραχή: και καθώς επιστρέφαμε ένα κίτρινο παλιόσκυλο σπρώχτηκε να μας
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κυνηγήσει. Όμως κάνοντας να γυρίσουμε προς τα πίσω και ανοίγοντας τις ομπρέλες μας
στη μύτη του, φύγαμε με ασφάλεια. Τα σκυλιά, ακόμη και από τη Γιαπωνέζικη και γεμάτη
συμπάθεια θέση δεν είναι επιθυμητή φυλή. Εδώ έχω δύο σκίτσα που το επιβεβαιώνουν.

Είδαμε ένα θλιβερό θέαμα καθώς περνούσαμε μια γέφυρα. Μια γριά γυναίκα που προσεύχεται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, χειροκροτεί και υποκλίνεται προς το κάθε ένα,
και τελειώνει με μια μακριά προσευχή, βλέποντας προς το σημείο όπου ένα πλοίο βούλιαξε
πριν λίγο καιρό . Μου υπενθύμισε μια λυπηρή εικόνα στην οποία ήμουν αυτόπτης μάρτυς.
Είχαν ρίξει στη θάλασσα μια πλατφόρμα, με είδωλα τοποθετημένα πάνω της, τα γκονγκ
χτυπούσαν, οι προσφορές δινόντουσαν, οι ιερείς και οι ακόλουθοι τους κουνούσανε τα θυμιατήρια τους και ψάλλανε για ώρες. Οι συγγενείς αυτών που πνίγηκαν καθόντουσαν ήσυχα και παρατηρούσαν και κλαίγανε. Μετά που τέλειωσε η παρέλαση και οι ψυχές με τις
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προσευχές πήγανε στον παράδεισο, και μετά όλοι φύγανε. Ποθούσα για μια νέα χήρα και
τα δυο της τα παιδάκια που ήταν προσκολλημένα στο φόρεμα της. Και τώρα καθώς βλέπαμε αυτή τη γριά να προσεύχεται στο σκοτάδι, αναρωτηθήκαμε αν είχε χάσει κάποιον και
έτσι της μιλήσαμε. Όμως δεν ήθελε να ακούσει και έτσι φύγαμε με λύπη και την αφήσαμε.
Ω, αυτός ο δυνατός, πικρός, παγανισμός! Καθώς κάποιος τα σκέφτεται όλα, κάποιος νιώθει
να λυγίζει και να συνθλίβεται. Αλλά με τη θλίψη έρχεται η ενίσχυση. Η μάχη δεν είναι δική
μας, αλλά του Θεού. Στο έργο του Dr Pierson «Θεϊκή Επιχείρηση ιεραποστολών,» δίνει έναν
πίνακα από τρία υπέροχες περικοπές, που έχουν σημασία για την Υπηρεσία—
Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του
Θεού κι εσείς το χωράφι
του Θεού, το οικοδόμημα
του Θεού.
Α΄ Κορ γ:9 στ

ώστε να ολοκληρωθούν οι
θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η εκκλησία
Κολ α 24

Όταν έρθει ο Παράκλητος,
που θα σας τον στείλω εγώ
από τον Πατέρα, το Πνεύμα
της Αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτός
θα ερμηνεύσει την αποστολή μου. Αλλά κι εσείς θα
δώσετε μαρτυρία για μένα.
Ιω ιε 26, 27
Συνεργάτες με το Θεό. Να συμμετέχουμε το Χριστό. Να δίνουμ τη μαρτυρία μας με το Άγιο
Πνεύμα. Σίγουρα σε μια τόσο υπέροχη Σύμπραξη, η επιτυχία είναι διαβεβαιωμένη, εκτός
αν αμαυρωθεί από αποτυχία εκ μέρους μας. Η ευθύνη μας μπορεί μόνο να μένουμε σε επαφή. Το βάρος που θα μας συνθλίψει, περνά τότε σε Αυτόν, Και όμως υπάρχει ένα πράγμα όπως το βάρος των ψυχών. Τι γνώριζε ένας από τους παλιούς γνώριζε, όταν φώναξε, «Μακάρι βρύση δακρύων να ’ταν τα μάτια μου, να ήταν το κεφάλι μου πηγάδι με νερό, μέρα και νύχτα για να κλαίω τους σκοτωμένους του λαού μου!»2 Και πάλι, «Αν δεν δώσετε
προσοχή σ’ αυτή την προειδοποίηση, θα κλάψω κάπου απόμερα για την αλαζονεία σας.
Πικρά θα κλάψω κι άφθονα δάκρυα θα χύσω, γιατί οδηγείται στην αιχμαλωσία του Κυρίου
ο λαός»3. Ο Παύλος ήξερε και αυτό τον πόνο στην καρδιά «το επαναλαμβάνω κλαίγοντας,
ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του σταυρού του Χριστού»4
Ω Θεέ μου, δώστε μας σπλάχνα για να μπορούμε να νοιαζόμαστε έτσι!
10 Φεβρουαρίου. Πρωί. —Οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση ακόμα, και οι ώρες που διασχίζαμε και πέφταμε που ξοδεύουμε στην περιήγηση, με δελεάζουν να ξεκινήσω μια περιγραφή. Αρκεί να πούμε ότι αφήνουν κάποιον πρόθυμο να το επιθυμεί τον εαυτό του να
είναι μια μέδουσα στη θάλασσα ή μια μπάλα από λάστιχο ή οτιδήποτε κάτω από τον ήλιο ή
οτιδήποτε, εκτός από ό, τι είναι ένα ον, που έχει στην κατοχή του ένα νευρικό σύστημα, με
γάγγλια και εγκεφαλονωτιαία αρκετά πλήρης! Η επιδιόρθωση αυτών των δρόμοι ήταν περίεργη. Σε μια περίπτωση όπου δεν έμεινε τίποτα παρά μια τρύπα μισό μίλι, έβαλαν μάζες
από καμέλια και δάφνη κάτω, συσσώρευσαν άμμο από πάνω, και το πάτησαν. Την πρώτη
φορά που περάσαμε αφού τελείωσε, τα φτωχά κλαδιά με τα μπουμπούκια και τα φύλλα
τους, ακόμα φρέσκα και πράσινα, κολλάνε πάνω από την άμμο, και πάλι περάσαμε, και τώρα μόνο λίγα αδύναμα τα έφερε ο αέρας πάνω μας. Εγώ δεν ήθελα να τα ποδοπατήσω.
Φαινόταν τόσο δύσκολο για αυτά να πρέπει να πεθάνουν όταν δεν ήθελαν—φτωχά όμορφα σπασμένα πράγματα! Άλλοι επιδιορθώθηκαν με πιο πεζό τρόπο. Σωροί από σκουπίδια
που συλλέχθηκαν και δέθηκαν σε δέσμες, σχημάτισαν ένα είδος από άμορφα θεμέλια, λάσπη και πέτρες έκαναν τα υπόλοιπα. Δρόμοι που περιβάλλουν τους λόφους, και μερικές
φορές κομμένοι βαθιά μέσα τους, είναι πλακόστρωτοι και περιτοιχισμένοι «λίθοις

2

Ιερεμίας 8:23
Ιερεμίας 13:17
4
Φιλιππησίους 3:18
3
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ἐκλεκτοῖς (μεγάλα λιθάρια),5» για να παραθέσω τον Έσδρα. Μου θύμισε την εποχή της Βίβλου καθώς παρακολουθούσα την ακούραστη υπομονή και την ικανότητα που ασκείται στη
μετακίνηση αυτών των ογκόλιθων, καθώς τους «κυλούσαν» προσεκτικά στην απότομη πλαγιά.
«Κάψε, κάψε , ω Αγάπη μέσα στην καρδιά μου
Κάψε ασταμάτητα νύχτα και ημέρα
Μέχρις ότου όλη η αγάπη για την αμαρτία και τον εαυτό
να καεί εντελώς»
Αυτή είναι η προσευχή μας, καθώς για άλλη μια φορά προσβλέπουμε σε λίγες μέρες να είμαστε μαζί με τους χωρικούς. Είναι τόσο σοβαρό πράγμα που συνεργάζεστε με τον Θεό τον άγιο μας Θεός. Ποιος δεν θα φοβάται, Κύριε, και θα δοξάζεις το Όνομά Σου; μόνο για
Εσύ είσαι Άγιος! Όσο περισσότερο συνειδητοποιείς αυτήν την ανείπωτη αγιότητα, τόσο περισσότερο απολύτως απογοητεύεται και «αποσύρεται». Δόξα σ’ Αυτόν για την υπομονή
που μπορεί να καθίσει να περιμένει ως εξευγενιστής και καθαριστής αργύρου, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε προσφορά με δικαιοσύνη, "τότε θα είναι ευχάριστη η προσφορά
...στον Κύριο.»
17 Φεβρουαρίου Νύχτα —Πίσω ξανά και για άλλη μια φορά με καρδιές γεμάτες Δοξολογία
για την ευλογία που κάνει έναν να νιώθει πολύ χαμηλά, αλλά ταυτόχρονα τον ανυψώνει
στον ουρανό.
Το απόγευμα που πήγαμε, είχαμε τη συνήθη συνάντησή μας για τους Χριστιανούς· ένας
που δεν είχε αποφασίσει, μπήκε και άκουγε. Όταν τελείωσε, είπε ότι θα ήθελε «να πιστέψει αύριο.» «Να μη καθυστερείς ποτέ, οι καθυστερήσεις έχουν επικίνδυνα τέλη.» Απόψε,
θα έπρεπε, και το νιώσαμε· και δοξάζω τον Θεό, ότι μετά από μια μακρά συζήτηση και προσευχή, μέχρι τη νύχτα είχε τελειώσει. Οι Χριστιανοί τον γνώριζαν καλά. Όπως συχνά στο
παρελθόν, βοηθούσαμε απλώς κάποιον που είχε οδηγηθεί σε αυτό. Θυμάσαι την ερώτηση
που κάποιος έθεσε σε κάποιον που έσπαζε πέτρες, πότε επιτέλους το χτύπημα του είχε αποτέλεσμα— «Ποιο χτύπημα έσπασε την πέτρα;» «Πίστη I Ήταν το πρώτο, και το τελευταίο,
και κάθε ένα ανάμεσα!» Συχνά το θυμάμαι εδώ.
Το επόμενο πρωί ξανασυναντηθήκαμε ξανά για προσευχή. Ο Λόγος που Αυτός μου είχε
δώσει ήταν Β’ Σαμουήλ εδάφια 5:18-256. Για κάθε νέα μάχη πρέπει να υπάρχει νέα έρευνα,
νέα καθοδήγηση, εάν είναι να υπάρχει νέα νίκη. « Όπως το έχουμε κάνει, έτσι θα το κάνουμε,» δεν είναι κανόνας στο στρατό του Θεού. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι να
έρθουνε οι διαταγές πορείας του Αρχηγού. Και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε (αν το κάνουμε θα καταλήξει σε αποτυχία,) μέχρι να ακούσουμε τον ξεχωριστό
«ήχο» του Κυρίου, γιατί μόνο τότε ξέρουμε με βεβαιότητα ότι βγαίνει μπροστά μας.

5

Έσδρας 5:8
Οι Φιλισταίοι ήρθαν και ξεχύθηκαν στην κοιλάδα Ρεφαείμ. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο: «Να
πάω να πολεμήσω τους Φιλισταίους; Θα τους παραδώσεις στην εξουσία μου;» Ο Κύριος του απάντησε: «Να πας να τους πολεμήσεις· θα σου τους παραδώσω το δίχως άλλο». Έτσι ήρθε ο Δαβίδ στη
Βάαλ-Περασίμ, κι εκεί νίκησε τους Φιλισταίους και είπε: «Έσπασε ο Κύριος τις γραμμές των εχθρών
μου, όπως σπάζει η πλημμύρα ένα φράγμα». Γι’ αυτό ονόμασε τον τόπο εκείνο «Βάαλ-Περασίμ»
(Κυρίαρχος των Ρηγμάτων). Οι Φιλισταίοι φεύγοντας άφησαν εκεί τα αγάλματα των θεών τους, και ο
Δαβίδ και οι άντρες του τα πήραν. Οι Φιλισταίοι όμως ξαναγύρισαν και γέμισαν την κοιλάδα Ρεφαείμ. Ο Δαβίδ ρώτησε πάλι τον Κύριο κι εκείνος αποκρίθηκε: «Μην τους επιτεθείς από ’δω, αλλά
πήγαινε στα νώτα τους και κάνε τους έφοδο από τη μεριά των θάμνων. Όταν ακούσεις θόρυβο βημάτων στις κορυφές των θάμνων, τότε βιάσου να επιτεθείς, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ ο Κύριος θα
βγω μπροστά σου, για να χτυπήσω το στρατό των Φιλισταίων». Ο Δαβίδ έκανε όπως τον διέταξε ο
Κύριος και νίκησε τους Φιλισταίους και τους έτρεψε σε φυγή καταδιώκοντάς τους από τη Γιβαών όλο
τον δρόμο ως τη Γεζέρ
6
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Αυτό ήρθε με μια πρακτική εφαρμογή σε όλους μας, γιατί ίσως είχαμε το συναίσθημα, ότι
αυτή τη φορά θα ήταν όπως ήταν πριν. Αλλά δεν είχα στην καρδιά μου έναν συγκεκριμένο
αριθμός ψυχών. Ήταν πολύ διαφορετικό.
Ήταν διαφορετικό. Εκείνη η βραδιά της συνάντησης έκλεισε σε μια σκηνή που ποτέ δεν θα
ξεχνάμε. Περίπου στα μισά του δρόμου, απλά διαλύθηκε. Οι Χριστιανοί έφτασαν σε μια
γωνία και προσευχήθηκαν, οι λίγοι ανήσυχοι που ήταν εκεί σε μια άλλη και άκουγαν. Ήταν
φοβερά σοβαρή, επίσημη πέρα από όλες τις λέξεις. Επιτέλους σε έναν ήρθε ένα άλλο φως:
Ένας-ένας, προσευχήθηκαν δυνατά. Ω, αυτή η πρώτη προσευχή! Άκουσε ποτέ η μητέρα πιο
έντονα για την πρώτη κραυγή του παιδιού της, από όσο εμείς εκείνη τη νύχτα, για την
κραυγή της γέννησης αυτών των ψυχών;
Στη συνέχεια ακολούθησε μια συνάντηση επαίνους. Η χαρά των Χριστιανών ήταν όμορφη,
όσο σχεδόν μοιάζει με τη δική Του, όσο νομίζω ότι κάτι το ανθρώπινο μπορεί να είναι.
Και υπήρχε η χαρά του Ματσούγιε που ανυπομονούμε για το μέλλον· βαθύτερα και το υψηλότερο απ’ όλα, υπήρχε το ΔΙΚΟ ΤΟΥ να ξέρει και να χαίρεται. Ω, ήταν σχεδόν πάρα πολύ — χαρά ανείπωτη και γεμάτη λάμψη.
Δεν θα προσευχηθείτε για αυτά τα νεογέννητα μωρά; Ζητήστε να μεγαλώσουν και να γίνουν δυνατοί στον Κύριο, και στη δύναμη της Ισχύος Του. Ζητήστε να είναι όχι χλιαροί μισόκαρδοι πιστοί, αλλά πραγματικοί, κόκκινοι, πύρινοι δαυλοί- αναμμένοι με τη φωτιά του
Αγίου Πνεύματος.
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Κεφάλαιο 14: Στην Οζάκα και Πϊσω
Σε έκανε σταθερό, μέσα σ’ αυτό το χορό
Των πλαστικών περιστάσεων
ROBERT BROWNING
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 στουw 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
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 έτοιμοι 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 Μισάκι Σαν πήγαν στο
χωριό μας την περασμένη βδομάδα και κερδήθηκε ακόμη μια ψυχή. Πόσο χαρούμενες
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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 Μισάκι 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
τα 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
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ένα μαχαίρι για το κρέας-κονσέρβα και τη μαρμελάδα, και είμαστε πολύ άνετοι. Ακολούθησε μια λατρευτική ώρα. Έτσι σαν να είμασταν στο σπίτι μας ξεκούραστα, και σκεφτήκαμε
τους αγαπημένους μας μακριά, και προσευχήθηκα πολύ για εσάς. Όλη τη μέρα το ατμόπλοιο 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 Σιμονοσέκι, 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 σε «Πεδία όμορφης φαντασίας που δεν φέρνει καμία ημέρα,» και σίγουρα πουθενά αλλού. Τα
ηρωικά τα έχουμε στο σπίτι. 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 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
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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,
«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 Φλωρεντία 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
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να υποφέρει, να ζήσει ή να πεθάνει,
για τον σταυρωμένο μου Κύριο.»
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, και εργαζόταν ήσυχα μέχρις ότου να τελειώσει. Και όλα
αυτά 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 «επιφανείας», 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 που ζει με χαλαρούς 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 που είναι το κύριο σημείο. Πώς 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, ο 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
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πολύ 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 ο 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 ο 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 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 o 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 15 Όχι ακόμη-αρκετά ακόμη
«Τα σχέδια όπως τα κρίνα ξεδιπλώνονται λευκά·
Δεν πρέπει να αναγκάσετε να ανοίξουν τα κλειστά φύλλα
Ο χρόνος θα αποκαλύψει το χρυσό δισκοπότηρο»

Πώς εμείς αχνά πραγματοποιούμε τις πραγματικότητες που πιστεύουμε; Δεν φαίνεται να
κατανοούμε τη σημασία τους. Η πρόσφυση σ’ αυτά είναι χαλαρή. Είναι επειδή εμείς δεν
μπορούμε να αντέξουμε την πλήρη, μεγάλη, δύναμη; Θα σπάσει το δοχείο με υπερβολική
απόλαυση; Έχω διαβάσει το νέο έτος, το βιβλιαράκι της κυρίας Nugent, που είναι το Φυλλάδιο, «Ο δικός μας Θεός»· και η γιορτή είναι ένας ήσυχος τρόπος έκφρασης του και το απολαμβάνω. Μερικές φορές αγγίζει τη λάμψη των πραγμάτων με μια στιγμή της «Θείας
αρπαγής» (μια αίσθηση που συχνά την τραγουδάμε αλλά δεν έχουμε εμπειρία!) και μετά
υπάρχει αυτό που τη συμπληρώνει—είμαστε δικοί Του!
«Είναι δικοί του! Η χαρά τους είναι να φέρουν τον σταυρό Του και την ντροπή Του
Η θεραπεία τους, να χύσουν βάλσαμο για άλλους,
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Η ανάπαυση τους, να δουλέψουν πολύ για το Όνομα Του!
Για να αλλάξουν την κραυγή αγωνίας της γης σε ένα ψαλμό.
Γρήγορα να ρίξουν το σκήπτρο που κρατούν
Για να ελευθερώσουν το χέρι τους για να κρατήσουν το δικό Του κύπελο
Γρήγορα να σηκώσουν από τα φρύδια τους ένα βασιλικό στέμμα
Μήπως το όνομα του Θεού που είναι γραμμένο στα μέτωπα τους
κρυφτεί, και μήπως κάποια φτωχή ψυχή το χάσει!
Ω να ανοίξουν τα μάτια της κατανόησης και να φωτιστούν, είθε να γνωρίσουμε ποια είναι η
ελπίδα της κλήσης Του, και ποια είναι τα πλούτη της κληρονομίας των αγίων, και ποια είναι
η υπερέχουσα μεγαλοσύνη της δύναμης Του που θα μας ανυψώσουν να ανήκουμε σε έναν
τέτοιο Θεό· και να μας μεταμορφώσουν εμάς τους φτωχούς και άχρηστους σε αυτό που
πρέπει να είναι οι δικοί Του.
Δευτέρα του Πάσχα—Η Μισάκι Σαν μου λέει για μια γριά γυναίκα για την οποία σας μίλησα
πριν μερικές εβδομάδες, που μας επετράπη να τη δούμε μια φορά, και που σ’ αυτήν τη μια
φορά πίστεψε. Πέθανε όταν είχαμε πάει στην Οσάκα, και πέθανε ως Χριστιανή γιατί είχε
απλά εμπιστευτεί το Χριστό. Θυμόταν το μικρό κείμενο που είχε μάθει, και που της το είχα
αφήσει, και ήταν γραμμένο σε μια κόλα χαρτί «Με αγάπησε και έδωσε τον Εαυτό Του για
μένα.»
Τώρα καταλαβαίνω την ώθηση να την οδηγήσω κατ’ ευθείαν σ’ Αυτόν , που είναι κάτι που
έρχεται πολύ σπάνια, σε μια πρώτη επίσκεψη· γιατί αυτή ήταν και η τελευταία μας ευκαιρία.
Μπορείτε να προσεύχεστε να είμαστε γρήγοροι και να είμαστε σίγουροι να εξαγοραζόμαστε τον καιρό των ευκαιριών; (ως σοφοί ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί
εἰσιν). Πόσο σωστό είναι το εδάφιο που υποδεικνύει η καθημερινή μελέτη για Εφεσίους
5:16 Να εξαγοράζεις, γιατί είναι κάτι που αξίζει να αγοράσεις. Ως σοφοί γιατί είναι δυνατόν να κάνεις και κακές αγορές! Εξαγοράζεις σημαίνει κάτι που πρέπει να το κάνεις εγκαίρως γιατί θα το χάσεις πριν το καταλάβεις, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, ο δρ. Wordsworth
το αποδίδει το εξαγοράζεις από τον πονηρό, είναι κάποιος που προσπαθεί να αγοράσει και
αυτός, πιο ξύπνιος και πιο γρήγορος από εμάς, και κανείς δεν είναι τόσο γρήγορος όσο αυτός , παρά μόνο αν ζούμε κοντά στον Κύριο μας που θα μας πει πότε είναι η ευκαιρία. Πριν
λίγο καιρό έχασα μία ευκαιρία. Είμασταν σε ένα ποταμόπλοιο και πίσω μας ήταν δεμένα
δύο ιστιοφόρα Σαμπάν. Ο ιδιοκτήτης του ενός ήρθε στη βάρκα μας καθώς το ατμόπλοιο
προχωρούσε και για λίγα λεπτά στάθηκε δίπλα μας. Μετά έφυγε στο δικό του ξανά, άρχισε
να λύνει το σκοινί. Αυτό γλίστρησε, η βάρκα αναποδογύρισε και βυθίστηκε. Όταν γύρισε
πάλι πάνω, αυτός ήταν από κάτω της και δεν μπορούσαμε να το φέρουμε να γυρίσει σωστά· ήταν μια κρίσιμη στιγμή, μπορούσαμε να δούμε το αγωνιώδες χτύπημα και την προσπάθεια του. Τώρα σταμάτησε το ατμόπλοιο μας και το άλλο σαμπάν πήγε να τον σώσει.
Σώθηκε, όμως η ανατριχίλα συνεχίζει και ακόμη την έχω, καθώς το σκέφτομαι Είχαμε μια
ευκαιρία να πλησιάσουμε αυτή την ψυχή αλλά την χάσαμε, και είχε φύγει, σχεδόν είχε φύγει για πάντα. Οι ευκαιρίες μας δεν είναι παιχνίδια για να παίζουμε μαζί τους.
Προσεύχεστε για να τις αγοράζουμε αλλιώς θα τις χάσουμε
Προσεύχεστε να είμαστε μαζί Του, και να το γνωρίζουμε
Πότε να μιλήσουμε και πότε να σιωπούμε και καθημερινά να αυξάνουμε
και πάντα να θέλουμε να μιλάμε σε ψυχές για το πόσο τις αγαπά.
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* * * * * * * * *
Υπάρχουν μερικοί ανώτεροι άνθρωποι στο Ματσούγιε, γιατί είναι μια παλιά φεουδαρχική
πόλη και σ’ αυτήν υπάρχουν πολλοί από τους ακόλουθους των ευγενών οι οποίοι παρέδωσαν εθελοντικά τις εξουσίες τους και τις γαίες τους στην κυβέρνηση κατά την επανάσταση
του1868. Το μεγαλύτερο μέρος αφού ξαφνικά στερήθηκαν όλα τα μέσα επιβίωσης κατέβηκαν στο ρεύμα της δυστυχίας και της ανάγκης. Μερικοί πάλεψαν κα ανέβηκαν προς τα πάνω και αρκετοί αντιμετώπισαν ξανά τον κόσμο ως λόγιοι αν όχι ως στρατιώτες, και οι γιοί
τους είναι ανάμεσα στους λόγιους της θαυμάσιας νέας Ιαπωνίας.
Έναν τέτοιο επισκέφτηκε η Φλωρεντία πριν λίγες μέρες. Αυτός είχε πάει στην Αγγλία, είχε
όλα τα αγαπημένα μας βιβλία, μπορούσε να συζητήσει τις Βρετανικές υποθέσεις και ήταν
ενήμερος για το κάθε τι, εκτός που ένα πράγμα πουτου έλειπε. Αυτό το σεβόταν ως μια
ενδιαφέρουσα επιστήμη, και τίποτε παραπάνω και τη Βίβλο την έβαζε στο ίδιο επίπεδο με
τα γραφτά του Κουμφούκιου.
Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνδρες που ταξίδεψαν μέσα από τις «Χριστιανικές» χώρες, και
επέστρεψαν στην πατρίδα τους ως επιβεβαιωμένοι σκεπτικιστές—έχασαν τα πάντα, και δεν
κέρδισαν τίποτε, και η τελική τους κατάσταση είναι σίγουρα πιο θλιβερή από την αρχική.
Αυτά τα πρόχειρα γράμματα γράφτηκαν από το εσωτερικό , όπου το ιεραποστολικό μας
έργο γίνεται ανάμεσα σε απλούς αλλά σκεπτόμενους χωρικούς, όπως είναι φυσικό ασχολούμαστε με τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν, και όχι με τη ζωή όπως θα ήταν κάπου
αλλού. Αλλά δεν θα ήταν η αληθινή εικόνα για την Ιαπωνία αν δίναμε μόνο αυτήν την
πλευρά, υπάρχουν οι μεγάλες πόλεις όπου έχουν υπερισχύσει οι τρόποι της Δύσης, και όπου κυβερνά το ξένο στοιχείο, εκεί υπάρχουν κολέγια και το Εθνικό Πανεπιστήμιο, και παντού υπάρχουν καλά Κυβερνητικά Σχολεία. Η Ιαπωνία μεταμορφώνεται γρήγορα στη «Βρετανία της Ανατολής» και ο πελαργός της ίσως γρήγορα να δώσει τη θέση του στον αετό
πριν περάσει πολύς καιρός. Ενώ μερικοί χαίρονται για αυτό, άλλοι δεν χαίρονται. Εμείς που
μένουμε στο Ματσούγιε αγαπούμε καλύτερα την «παλιά» Ιαπωνία, και δε μας νοιάζουν
πολύ τα καινούρια.
Μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό; Μια οικογενειακή ομάδα, τα υπάρχοντα τους
και η κινητή τους περιουσία, και ο θεός τους, παρασύρονται αργά κάτω από το ποτάμι, παρασύρονται αργά, ποιος ξέρει πού; Γιατί στάθηκα στην όχθη και παρατηρούσα το μικρό
Σαμπάν και το παράξενο του φορτίο να κατεβαίνουν μέχρις ότου εξαφανίστηκαν πίσω από
τα δέντρα της στροφής του ποταμού, και μου φάνηκε ότι το είδωλο με το χρυσαφένιο του
βωμό ήταν μια επιρροή που κινούταν, και ήταν η ενεργή επιρροή εδώ—και κανείς δεν ονειρευόταν ότι έτσι ήταν πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι, ο άνδρας που με το κουπί έσπρωχνε από την πρύμνη, οι γυναίκες που καθόντουσαν στους πάγκους—νόμιζαν ότι κουβαλούσαν το θεό τους σε ένα νέο σπίτι κάπου μακριά, αλλά μάλλον ήταν αυτό το είδωλο
δηλαδή η δύναμη του σκότους που αντιπροσώπευε που τους μετέφερε γρήγορα κάτω στο
ποτάμι της ζωής, και το οποίο έβγαζε στη θάλασσα της αιωνιότητας; Οι φτωχές ψυχές κοιμόντουσαν—θα ήθελε κανείς να τους φωνάξει από έξω από το νερό, να πηδήξει από την
όχθη στη βάρκα και να το πετάξει αυτό το μπογιατισμένο πράγμα στο νερό! Να μην πει
τίποτε, αλλά να κάνει το κάθε τι για να τους τραντάξει να ξυπνήσουν και να ζήσουν! Αλλά
δεν μπορούσε να κάνει τίποτε.
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Κουβαλάνε τα πράγματα τους και το θεό τους

Και έτσι μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Φεύγουν από αυτόν τον
κόσμο και έρχονται στον κόσμο πιο γρήγορα από όσο μπορεί κάποιος να τους πλησιάσει.
Αυτόν τον αιώνα έχουμε δει 60 φορές περισσότερες γεννήσεις από βαφτίσεις. Τέσσερα εκατομμύρια κερδήθηκαν για τον Χριστό, αλλά ο ειδωλολατρικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά
διακόσια πενήντα εκατομμύρια. Εκατό τριάντα εκατομμύρια φεύγουν σιγά – σιγά σήμερα
Στεκόμαστε στις ακτές ενός απέραντου ωκεανού, τεντώνουμε τα χέρια μας να τους αγγίξουμε. Μερικοί φαίνεται να περνούν τόσο κοντά μας που θα μπορούσαμε σχεδόν να τους
αγγίξουμε αλλά προσπαθούμε να τους φτάσουμε μάταια – έχουν περάσει μερικοί μακριά
και πολύ πιο πέρα Πενήντα χιλιάδες από αυτόν το στόλο των πνευμάτων θα αγγίξει τον
ορίζοντα τους απόψε.
Ω, κάποιος στρέφεται μακριά από αυτή τη σκέψη με σχεδόν απελπισία! Και όμως όχι - για
το Λόγο Του. Η ώρα θα έρθει όταν ο έβδομος Άγγελος θα ηχήσει τη σάλπιγγα και θα ακουστούν δυνατές φωνές που θα λένε – «Η κυριαρχία του κόσμου ανήκει πια στον Κύριό μας
και στο Μεσσία του, και θα διαρκέσει για πάντα»1
"Ω να μπορούσα να το πω, σίγουρα θα το πίστευες!
Να μπορούσα να πω μόνο αυτό που εγώ έχω δει!.
Πώς θα πρέπει να το λέω, πώς μπορείτε να το λάβετε.
Πώς, μέχρι Αυτός σας φέρει εκεί που ήμουν; "
Οι σκέψεις κάποιου ρέουν, όπως κάποια φλογερή λάβα, αλλά κάτι μέσα τους με το να τις
πούνε απλώς φαίνεται να τις κάνουν να κρυώνουν, έως ότου είναι σαν την ίδια τη λάβα
όταν η φωτιά-λάμψη την αφήσει σε μια μάζα γκρι χωρίς έκφραση. Κάποιος μπορεί να Τον
φέρει μόνο με τη φτωχά ειπωμένη ιστορία· και να Τον εμπιστευθεί ότι θα σκύψει και θα
πνεύσει τη δική του ζωή μέσα της.
Και λοιπόν, τρεις φορές καλά, αν «μετατρέψει σε στάχτες» κάθε κομμάτι ανθρώπινο μέσα
της, αν ναι, για να είναι ένας ζωντανός άνθρακας στο χέρι Του, ζωντανός με τη φωτιά του
βωμού, άσβεστος για πάντα.
Και τώρα για αυτό που είδαμε το απόγευμα, και είναι αρκετά λυπηρό, αν είχαμε μάτια να
δούμε βαθιά. Στην επιφάνεια, ομορφιά παντού – οι δασωμένοι λόφοι ήδη με πρόωρη άνθηση, χωριά που βρίσκονται κάτω από αυτούς, φωτεινά με πολυάσχολη ζωή: κάτω από την
επιφάνεια - θάνατος, θάνατος, θάνατος. Μπορεί να περπατούσαμε σε ένα ζωντανό νεκροταφείο. «Νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες»- αυτές οι λέξεις σημαίνουν κάτι τώρα.
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Υπήρχαν τρεις από εμάς - δύο αγγλόφωνοι Ιάπωνες και εγώ δεν είχαμε κανονίσει πού να
πάμε, και είχαμε μια μικρή συζήτηση και προσευχή πάνω στο ότι Αυτός «Πηγαίνει μπροστά» - μια νέα σκέψη σε αυτούς, την οποία δέχτηκαν, με μια απλότητα που μου θύμισε την
αντίθεση μερικών καλών ανθρώπων στην πατρίδα που είναι πάρα πολύ σοφοί για να πάρουν την Βίβλο κατά γράμμα. Όταν τους έκαναν τη συνηθισμένη ερώτηση «Πού θα καταδεχτείτε να πάτε;» που τους την έκανε οποιονδήποτε συναντούσαμε, εγώ παρατήρησα ότι
απαντούσαν «Όπου μας οδηγήσει η αξιότιμη ηγεσία του Θεού μας.»
Στο πρώτο χωριουδάκι που φτάσαμε σταματήσαμε και έδωσαν φυλλάδια και μίλησαν με
όποιον θα άκουγε, ενώ καθόμουν σε μια μεγάλη πέτρα με πολλούς λειχήνες κοντά σε έναν
αρχαίο Βούδα, και σκέφτηκα τη στιγμή που Αυτός θα τα καταργήσει εντελώς τα είδωλα.
Ακριβώς τότε ήρθαν προσκυνητές, με τα κομπολόγια και τα κουδούνια τους, με μικρά είδωλα κρεμασμένα στην πλάτη τους, καλάθια προσευχών, καθένα με την ίδια χωρίς νόημα
φόρμουλα γραμμένη πάνω στα χέρια τους. «Αυτά τα χαρτιά κολλάνε σε όλες τις εικόνες,
δώδεκα ίσως σε κάθε μία από τις εκατό που επισκέφτηκαν, ελπίζοντας οι φτωχές ψυχές,
ότι μερικές θα φτάσουν σε κάποιον, κάπως, κάπου. Ισχυροί πράγματι είναι παλιοί αξιόπιστοι στίχοι της Βίβλου- «μη φλυαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες, που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν»2, για παράδειγμα, έχει ένα τρομερό σημείο όταν το βλέπει
κανείς να το κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα.
Μετά από λίγο μαζεύτηκε ένα μικρό πλήθος και είχαμε μια υπαίθρια συνάθροιση, που
στεκόντουσαν κάτω από τη σκιά του Βούδα. Το πλήθος μας παρακολουθούσε με έκπληξη
ενώ εγώ έπαιζα τη μικρή μου άρπα και ψάλλαμε, και μιλήσαμε με την πιο μεγάλη απλότητα, και προσπαθήσαμε να διδάξουμε στα παιδιά που μαζεύτηκαν σαν τσαμπιά γύρω μας τα
λίγα λόγια από κάποια στάντζα. Αλλά αυτά δεν ήθελαν να μάθουν: όλα ήταν πολύ παράξενα και καινούρια και δεν επιθυμούσαν να μάθουν. Χάζευαν, άκουγαν βουβά, και αυτό ήταν
όλο. Μια Βιβλική περικοπή ήταν πολύ κατάλληλη «Εσύ είσαι γι’ αυτούς σαν ένας τραγουδιστής ερωτικών τραγουδιών, με ωραία φωνή, που παίζει καλά το όργανο (όχι ότι αυτό ισχύει
βέβαια!). Αυτοί ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα εφαρμόζουν.»3
Τους μοιράσαμε βιβλία και τους αφήσαμε να στέκονται σε μικρές ομάδες που ακόμη αναρωτιόντουσαν ελαφρά.
Το επόμενο χωριό ήταν ένα με δυο μίλια πιο πέρα. Και εκεί είχαμε περίπου τα ίδια.
Κανείς δεν φάνηκε να έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Ήταν πρόθυμοι να ακούσουν, και ανταποκρίθηκαν με την σίγουρη ευγένεια του έθνους τους, αλλά αληθινή πείνα ψυχής δεν
υπήρχε σε κανένα. Φτωχά πράγματα, δεν είχαν ακούσει ποτέ εκεί κάτι που να τους είχε
προκαλέσει μια πνευματική πείνα. Δόξα στο Θεό, υπάρχουν πνευματικά προετοιμασμένες
καρδιές κρυμμένες στο σκοτάδι αν θα μπορούσαμε να τις βρούμε, (αλλά όλο και περισσότερο εντυπωσιάζομαι με το γεγονός ότι ακριβώς σε αναλογία όσο εμείς είναι σε επαφή μαζί
Του, τόσο θα μας οδηγήσει κατευθείαν σε αυτούς) · ακόμα όμως υπάρχει το έργο του αγγελιοφόρου, καθώς και του πρέσβη. Έχει ανάγκη από όλους.
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Είχαμε μια συζήτηση με μισή δωδεκάδα γυναίκες που κάθονταν στην άκρη γύρω από ένα
καλάθι με οστρακοειδή, μαζεύοντας τα πλάσματα με μακριές καρφίτσες και συσκευάζοντάς
τα σε μη αρωματικά κουτιά αγοράς. Ήταν κοντά σε έναν ορυζώνα. Δεν ήταν ένα όμορφο
σημείο. Φοβάμαι ότι ενώ τραγουδήσαμε και τους μιλούσα, δεν θα μπορούσα να αποφύγω
να θυμηθώ αυτά τα ατυχή κοχύλια. Ήταν μια τόσο άβολη διαδικασία, και όταν μου πρόσφεραν ένα για άμεση ενδυνάμωση, εγώ αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσε κανείς να το
κάνει εάν πρόκειται να το φάει (το οποίο δεν έκανα ευτυχώς κατά χάρη). « Ο Θεός δίνει περισσότερη τη χάρη
του» περιέχει μέσα του έναν πλούτο διαβεβαίωσης
που δεν το εκτιμάτε εσείς αγαπητοί άνθρωποι της πατρίδας, που ποτέ δεν σας προσφέρθηκε ένα σαλιγκάρι
στη ζωή σας, και ούτε ποτέ περιμένετε να σας το προσφέρουν. Θα ήταν πολύ άνετο, αν κάποιος θα μπορούσε να τρώγει ντόπιες τροφές· αλλά αν και μερικά από
αυτά είναι πολύ καλά, δεν φαίνεται να περιέχουν πολύ
τροφή, και εσύ πρέπει να το ξεπεράσεις, αν θέλεις να
συνεχίσεις –- που δεν είναι πάντα πιθανό για τον μη
αδηφάγο ξένο. Μέχρις ότου Αυτός να με καθοδηγήσει
διαφορετικά, θα συνεχίσω να ζω όπως όλοι οι άλλοι,
όπως και στη πατρίδα· αλλά το να γίνω ντόπια όλες τις
ώρες, αυτός είναι ο στόχος της φιλοδοξίας μου. Όποιος
από εσάς μπορεί να το κάνει με απροκατάληπτο μυαλό
μπορεί να προσευχηθεί γι' αυτό;
Είχαμε μια άλλη υπαίθρια συνάντηση σε αυτό το χωριό
και μετά περπατήσαμε ανάμεσα σε δάση και χωράφια
για μερικά μίλια περαιτέρω σποράς. Υπήρχε μια τελετή
για το πνεύμα της Αλεπούς, ένα Matsurie στην πόλη,
και οι άνθρωποι της χώρας ήταν πλήθος στο κέντρο της
διέγερσης. Πολλοί μετέφεραν προσφορές από ρύζι, κέ- Μου πρόσφεραν ως έδεσμα
ικ, λουλούδια, με τα οποία προσπαθούσαν να εξιλεωθούν με αυτήν την πολύ φοβερή θεότητα.
Πολύ λίγοι αρνήθηκαν τα μικρά βιβλία μας, και δώσαμε πάρα πολλά σε εκείνους που προφανώς δεν είχαν ξαναδεί κάποια παρόμοια. Και καθώς περπατήσαμε, τραγουδήσαμε μια
κάπως αναθεωρημένη εκδοχή του «φέρνουμε χειρόβολα των ψυχών πολλά» (σίγουρα τίποτα ακριβώς τότε, και εκεί, φαινόταν πιο αδύνατο από μια συγκομιδή που ήταν τόσο μακρινή), τελειώνοντας, ωστόσο, με την εμπνευσμένη επωδό προσαρμοσμένη σε—
«Φέρνουμε Γιαπωνέζους
Φέρνουμε Γιαπωνέζους
με χαρά μεγάλη
και κρυφή χαρά»
Οι αγαπητοί μου βοηθοί μου είχαν λαμπρά χαμόγελα στα πρόσωπα τους, και κάποιος ένιωσε τόσο χαρούμενος που παρόλο που θα μπορούσε να κάνει τόσο λίγα (γιατί, φυσικά, παρόλο που το έχω πει «εμείς» είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά τη δουλειά) κάποιος θα
μπορούσε να βοηθήσει να τα τραγουδήσει μέσα στη μάχη. Επαναλαμβανόμενα μια ομάδα
μαζεύτηκε, ακούει, κοιτάζει και προχωρά. Πόσο βαρετό φαινόταν κάθε πρόσωπο που δεν
ανταποκρινόταν! Ήταν σαν να κοιμόταν η ψυχή, ή πολύ απομακρυσμένη, και χρειάστηκε να
ξυπνήσει ή να κληθεί να γυρίσει πίσω. Κάποιος ένιωσε την τάση να κουνάει τα χέρια, να τα
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χτυπά του όπως κάνει σε όλες τις περιπτώσεις εδώ, όταν κάποιος θέλει έναν απόντα—
οτιδήποτε να ξυπνήσει αυτό το νεκρό πράγμα. Αλλά μόνο το άγγιγμα του Ζωντανού μπορεί
να το κάνει αυτό. Πώς αισθάνεται κανείς ανικανότητα στην παρουσία αυτής της κολοσσιαίας μούμιας του παγανισμού· ένα ποντίκι θα μπορούσε επίσης να προσπαθήσει να ανατρέψει τη Μεγάλη Πυραμίδα καθώς ένας από εμάς επιδιώκει να κερδίσει μια ψυχή.
«Εκείνους διάλεξε ο Θεός» —ας έχουμε τη σκέψη σε πλήρη σάρωση— «εκείνους διάλεξε ο
Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς· κι αυτούς που ο κόσμος τούς θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς· κι αυτούς που ο κόσμος τούς θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο
Θεός, τα μηδενικά, για να καταργήσει όσους θαρρούν πως είναι κάτι.»4
Αχ, το έχουμε εκεί - την ποινή του θανάτου που αποφασίστηκε για τη σάρκα, το βάπτισμα
στο θάνατο που όμως ζει ξανά και φέρει πολύ καρπό , το «δε ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό
μου ο Χριστός»5. Ένας αρχίζει να μπαίνει σε αυτήν λίγο πιο βαθιά μέρα με τη μέρα. Διδάσκει σε όλους ότι είναι απόλυτα περιττά τα πάντα, ακόμη χειρότερα είναι περιττή κάθε
σαρκική ενέργεια. Καμία λέξη από το τελευταίο Κέσγουικ δεν μπήκε τόσο βαθιά σε αρκετούς από μας από το ότι, «ο Θεός μας στέλνει στους ειδωλολάτρες για δύο σκοπούς, να
κάνουμε καλό σ’ αυτούς, και να βρουν έναν τάφο για έναν καλό εαυτό.» Μακάρι η κηδεία
του εαυτού μας να γίνει το μεγαλύτερο γεγονός στην ύπαρξή μας.
Δεν είναι μια συναρπαστική μέρα. Τίποτα δεν φαινόταν να έχει γίνει, τίποτα δεν συνέβη. Τα
πράγματα δεν συμβαίνουν πάντα, ξέρετε, εδώ περισσότερο, παρά στην πατρίδα· υπάρχει
άφθονη «μονοτονία» εδώ. Έπρεπε να τους αφήσουμε προφανώς όπως τους βρήκαμε κοιμισμένους στη παγίδα του διαβόλου—
«Δεμένοι, αυτοί που έπρεπε να είναι νικητές.
Σκλάβοι, που έπρεπε να γίνουν βασιλιάδες
έχοντας μια ελπίδα με άδειο θαυμασμό.
Δυστυχώς ευχαριστημένοι από το πώς φαίνονται τα πράγματα.»
Και έτσι δεν έχω τραγούδια συγκομιδής για να τραγουδήσω αυτή τη φορά. Και τα τραγούδια του σπορέα είναι δάκρυα. Γιατί δεν πρέπει να βάψετε πάντα τους ουρανούς μας μπλε.
Υπάρχουν και νεφελώδεις μέρες, και μέρες που οι ουρανοί πάνω μας φαίνονται σαν ορείχαλκος - κωφός, χαζός, άθλιος· και μέρες που όλοι φαίνονται χαμένοι από τη φρίκη ενός
μεγάλου σκοταδιού, και μπορούμε μόνο να κοιτάξουμε τυφλά προς τα πάνω, να κρατήσουμε, και να ακουμπήσουμε σταθερά, και να το γνωρίζουμε ότι μέσα σε αυτά όλα ό, τι
αγαπά. «Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα, να μη σε εγκαταλείψει η πίστη σου»6, έρχεται
σε κάποιον με μια δύναμη που προηγουμένως ήταν άγνωστη.
Αλλά δεν είναι πάντα τόσο άσχημα, Τον δοξάζουμε για αυτό. Μερικές φορές ο ήλιος λάμπει
και κυνηγά τα σύννεφα μακριά, και το μπλε βγαίνει ξανά (ήταν όλα εκεί όλη την ώρα, το
ξέραμε, θα μπορούσαμε να το δούμε μέσα από τα σύννεφα μόνο), και ακούμε μια ηχώ του
τραγουδιού της νίκης, και το τραγουδούμε επίσης· και, ίσως, αν θέλουμε όσοι μένουν στην
πατρίδα να μοιραστούν τα λάφυρα, το τραγουδούμε για άλλη μια φορά. Μήπως το ανυπόμονο και ενστικτώδες γύρισμα σου, είναι απλώς μια αμυδρή αρχική ματιά που καλεί τους
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φίλους και τους γείτονές σου; Ή μήπως μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα και το δικό
Του που το λέει ξανά, «χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί;»
Και έτσι υπάρχει συχνά περισσότερο φως από τη σκιά στις καταστάσεις στο σπίτι κάποιου:
στο σκοτάδι της ήττας και της απογοήτευσης, κάποιος μιλά μόνος του σ’ Αυτόν, κάτω από
τον ήλιο της χαράς, σας θέλει κι εσάς· μόνο μην ξεχνάτε ότι υπάρχει περισσότερο, πολύ περισσότερο, το ένα από το άλλο. Δεν είναι όλα «Αλληλούια» ακόμα,
«Δεν βλέπουμε ακόμη όλα τα πράγματα κάτω από τα πόδια Του.
Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
Κανένα δροσερό χέρι δεν έχει σβήσει τη θερμότητα του γήινου πυρετού.
Όχι ακόμη» Αλλά Δοξάστε τον Κύριο—
«Πέρα από τη λυσσασμένη καταιγίδα θα υπάρχει Ηρεμία.
Όχι ακόμη, Όχι ακόμη.
Και τον αναστεναγμό του χειμώνα θα τον μετατρέψει σε καλοκαιρινό τραγούδι.
Είμαι πολύ ακόμη.»
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Κεφάλαιο 16 «Ποτέ δεν άκουσα τόσο έντιμα λόγια»
Ποτέ δεν τα άκουσε—
Ίσως ποτέ δεν θα τα ακούσει—
Παρά μόνο αν πας να του τα πεις
Ή να δώσεις αυτό που σου είναι τόσο καλό! Ματσούγιε 3 Απριλίου—θα θέλατε να ακούσετε για το χωριό μας. Νιώσαμε πολύ ξεκάθαρα ότι σταλθήκαμε για να δυναμώσουμε και όχι
να επεκτείνουμε το έργο. Οι Χριστιανοί απογοητεύτηκαν, γιατί ήταν πολύ ένθερμοι στο να
κερδίσουν περισσότερους, όμως είδαμε ότι υπήρχε κάποια ισχύ σε αυτό που μας είχαν αναθέσει, και κανονίσαμε για χρονικά διαστήματα στα οποία θα περιμέναμε για το Θεό. Όταν έφτασε η Κυριακή το απόγευμα είχαμε ζεσταθεί τόσο πολύ, που όλοι θέλαμε να γίνουμε μωροί για χάρη του Χριστού, και κανονίσαμε για μια υπαίθρια συνάθροιση. Πολύ δύσκολα μπορείς να σκεφτείς τι σήμαινε αυτό για αυτούς. Μόνο όταν θυμήθηκαν ότι ο Κύριος
μας το έκανε πολύ συχνά, μπόρεσαν να εγερθούν για να έχουν μια σωστή στάση για αυτό.
Έτσι ξεκινήσαμε ψάλλοντας,—
«Στο όνομα του Κυρίου έχουμε τη νίκη,
τώρα για μένα υπάρχει νίκη
Αλληλούια!»
Μετά μια μακριά πορεία κατά μήκος της όχθης του ποταμού, φτάσαμε σε ένα χωριό που
ήταν με πολύ αραιά σπίτια και που φαινόταν ότι όλοι κοιμόντουσαν, γιατί δεν βλέπαμε
πουθενά κανένα ίχνος ζωής. Μήπως δούλευαν στα χωράφια; Οι Χριστιανοί κοίταξαν ο ένας
τον άλλο καθώς και εμένα. Μήπως ήρθαμε όλο αυτό το δρόμο για το τίποτε; Ήταν σχεδόν
επίπεδο. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο προσευχόμουνα, γιατί ήταν ακόμη αδύναμοι και
μάλιστα ιδιαίτερα αδύναμοι σ’ αυτού του είδους τη νέα μορφή μαρτυρίας: και μια απογοήτευση απ’ την αρχή θα ήταν μεγάλη δοκιμασία. Κάναμε ένα κύκλο και καθώς είμασταν όρθιοι ψάλλαμε, όμως κανείς δεν ήρθε. Μετά σκορπιστήκαμε για να πάμε να δώσουμε φυλλάδια σε κάθε σπίτι είτε ήταν άδειο είτε όχι, κι εγώ συνέχισα να προσεύχομαι. Τώρα είχαν επιμείνει να φέρω την
αυτόματη άρπα μου, για να την κουβαλήσουν οι ίδιοι, (που
αυτή η ενέργεια από μόνη της είναι πολύ αντίθετη με τους
γιαπωνέζικους τρόπους) και καθώς περπατούσα άρχισα να
την παίζω απαλά, περισσότερο για τον εαυτό μου αφού κανείς δεν φαινόταν πουθενά. Αλλά μια γριά γυναίκα εμφανίστηκε και μετά μια άλλη· και μετά μερικά παιδιά που όλοι
τους προσελκύστηκαν από τον παράξενο ήχο και το θέαμα.
Σε λίγα λεπτά εμείς είχαμε γύρω μας πάνω από δώδεκα,
και σε λίγα λεπτά ακόμη, τα διπλάσια. Δεν υπήρχε κανένας
κοντά μου για να μεταφράσει, έτσι τους κράτησα όσο μπορούσα, και σύντομα έστειλα ένα μικρό παιδί που θα μπορούσα να το στείλω για να μαζέψει το συγκρότημα. Μέσα
Εικόνα 20 Autoharp
σε είκοσι λεπτά ήμασταν σε πλήρη εξέλιξη μιας υπέροχης
υπαίθριας συνάθροισης.
Το Ευαγγέλιο δεν είχε κηρυχθεί ποτέ εδώ και οι φτωχοί έκπληκτοι άνθρωποι κοίταζαν και
κοίταζαν, σαν να μην ήξεραν τι να κάνουν με όλα αυτά.
Νομίζω ότι οι Χριστιανοί θα ξαναπάνε, και νομίζω ότι είχαν ενθαρρυνθεί πολύ. Ακόμη και
οι γυναίκες και τα κορίτσια που ήταν πολύ κουρασμένες έλεγαν ότι οι καρδιές τους ήταν
ευτυχισμένες τόσο πολύ που δεν είχε σημασία πως νιώθανε τα πόδια τους.
4 Απριλίου. Είναι η εποχή για τους χαρταετούς. Κάθε αγόρι είτε είναι μεγάλο είτε μικρό
πετά έναν χαρταετό. Από τα παράθυρα μπορούμε να μετρήσουμε είκοσι και περισσότερους που είναι ανεβασμένοι στο γαλανό ουρανό.
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Με μια περίεργη τακτοποίηση των
σπάγκων ακούγεται ένας μουσικός
ήχος που μοιάζει με τον ήχο μιας
αλωνιστικής μηχανής στην πατρίδα.
Εδώ είναι μια σελίδα από ένα Αλφαβητάριο που δείχνει πως η νέα Ιαπωνία εκπαιδεύει τα παιδιά για αγορίστικα θέματα, για να μη φανταστείτε
ότι τα Γιαπωνεζάκια έχουν γίνει Αγγλάκια.
Ακόμη και από τον Ιανουάριο αυτό
το τραγούδι του χαρταετού είχε γεμίσει όλο το χώρο, και μόλις εγώ το
έκανα κι εγώ. Γιατί μια μέρα ένα αγόρι ύψους τριών ποδιών πετούσε
ένα τέρας των έξι: παρατηρώντας το
ενδιαφέρον μου για τις προσπάθειες
του, μου έδωσε να κρατήσω το σπάγκο και τότε προσπαθώντας να τον
κρατήσω, έκανα μια ανακάλυψη. Ο
χαρταετός τραγούδησε μόνο όταν ο
σπάγκος ήταν σφικτός. Από πού ήρθε
μια ερώτηση, - μήπως συμβαίνει να
έχουμε ένα γερά δεμένο σπάγκο που
μας τραβάει και είναι αυτό που μας
κάνει τη μουσική που έχουμε μέσα Εικόνα 21 Φύλλο από Αλφαβητάριο
μας; Αξίζει να ασκηθείτε· αν θέλετε.
Θεωρώντας ότι ο χαρταετός είναι ο εαυτός σου, ο σπάγκος είναι η επιρροή «που τραβά
προς τα κάτω», αυτό το κάτι που σε κάνει να ανησυχείς από το οποίο ευχαρίστως θα ξέφευγες. Ίσως ακόμη και τώρα η μουσική είναι σβησμένη, μήπως ο σπάγκος έχει χαλαρώσει;
Ξεκινήσαμε με χαρταετούς. Θα συνεχίσουμε με «μάχες». Βλέπετε ότι σας δίνω δύο τάξεις,
πληβείους και πατρικίους. Κάποιος δεν βλέπει συχνά κάτι τέτοιο στη γη των φιλικών σχέσεων. αλλά τις προάλλες, συνάντησα κάτι που δεν μοιάζει με αυτό· και η μνήμη του διατηρείται. Ήταν τόσο αντίθετο με τα Βρετανικά έθιμα και τόσο έντονα Ιαπωνική έκφραση!
Από την άλλη πλευρά της ερώτησης δεν χρειάζεται να επεκταθώ (ο κομψός κοντόσωμος
αστυνομικός, με ένα σπαθί στο πλάι του, και λευκά βαμβακερά γάντια στα χέρια του, ο
οποίος παρέμβηκε αμέσως, πιθανότατα έκανε τα περισσότερα) μήπως θα πρέπει να ξεπεραστεί από τον Αισώπειο χαρακτήρα αυτού του παρόντος γράμματος, λοιπόν σας αποχαιρετώ για το σημερνό κλείσιμο.
* * * * *
5 Απριλίου - Έχουμε πάει να δούμε την άνθιση των κερασιών. Πήραμε φυλλάδια και τα
διασκορπίσαμε ανάμεσα στις εκατοντάδες που συγκεντρώθηκαν σ’ αυτό το πικνίκ στην ομορφιά. Ήταν πάντα αποδεκτά με ευχαριστίες και συχνά διαβάζονταν με τη μία.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευαίσθητη αίσθηση της απόλαυσης κατανοητή, και την εκφράζουν τόσο απαλά, Σε αυτούς, μια λευκή πλαγιά λόφου με άνθη κερασιού, ένα ντους
λουλουδιών, με το φως του ήλιου να πέφτει, αγγίζει εδώ και εκεί με βυσσινί, όπου τα ροδάκινα ή τα δαμάσκηνα περιμένουν σε μια βαθιά και ήσυχη απόλαυση. Έρχονται σε μικρές
παρέες, και περιπλανιούνται ανάμεσα στα δέντρα, μένοντας όπου η θέα είναι πιο θαυμά-

124
σια, για να θαυμάσουν με αγάπη.
Μερικές φορές φέρνουν ελαφριά
γεύματα σε κουτιά με λάκα σε χρωματιστά μαντήλια, έτσι ώστε να περνούν όλη την ημέρα με απαλό και
ευχάριστο τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα αγενές εδώ, ούτε θορυβώδη παιχνίδια Αυτοί δίνουν στα λουλούδια
τους πιο πολύ σεβασμό, από όσο
πολλοί Χριστιανοί απονέμουν στον
Χριστό τους. Καθώς βλέπει κανείς
τον τρυφερό τρόπο χειρισμού τους,
και τον σχεδόν με σεβασμό τρόπο
τους για το πώς τα αντιμετωπίζουν,
ένας δεν μπορεί παρά να τον βάλει
σε αντίθεση με την τραχιά συμπεριφορά απέναντι σ’ αυτό το Ιερό Όνομα. Η γνωστή προσέγγιση, η οποία
ξεχνά ότι ο ταπεινός Σωτήρας είναι
επίσης ο Βασιλιάς, ο Αιώνιος, ο Αθάνατος, ο Αόρατος, ο μόνος Σοφός
Θεός, στον οποίο θα είναι αιώνια
τιμή και δόξα. .
Εικόνα 22 Πληβείοι
* * * * *
«Ποτέ, δεν άκουσα τόσο έντιμα λόγια!» Ήταν ένας γέρος , και μας άκουγε ενώ εμείς του μιλούσαμε για τον έναν αληθινό Θεό..
Αυτή ήταν η απάντησή του. Επισκεπτόμασταν κάποια σε σπίτια, σε ένα δάσος από μπαμπού στο λόφο. Κανείς δεν ήταν ποτέ εκεί πριν, μας είπε, και οι άνθρωποι μας κάλεσαν μέσα, και άκουγαν περίεργα.
«Ένας Θεός; Γιατί υπάρχουν πολλοί — κοίτα!» και έδειξαν τα είδωλα στο μικρό ανοιχτό
ιερό. «Και μας αγαπάει, πόσο διασκεδαστικό!» Ναι, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησαν.
Ακούστηκε τόσο εντελώς ακατανόητο και απίθανο. Τότε ο πιο ηλικιωμένος από αυτούς μίλησε αργά. «Είστε παιδιά, δεν έχετε ακούσει ακόμα πολλά, αλλά δεν είμαι παιδί, και ακόμη
και ποτέ, δεν άκουσα ποτέ αυτά τα έντιμα λόγια!» Η απάντηση του γέρου αντήχησε στο
αυτί μου, καθώς με μια ακόμη σοβαρή διαβεβαίωση ότι πράγματι αυτά τα πράγματα ήταν
έτσι, έπρεπε να φύγουμε, Πόσο συχνά το ακούμε.
Η Μαίρη είχε μια κουβέντα με μια γριά μια μέρα, καθώς ταξίδευαν μαζί, με πλοίο. Αφού
είχε ακούσει για τον Χριστό και τη Σωτηρία, τη ρώτησε πόσος καιρός πέρασε από τότε που
ο Σωτήρας ήρθε στον κόσμο. Η Μαρία της είπε. «Αχ», είπε η γριά, «πριν από πολύ καιρό,
δεν το άκουσα ποτέ από τα νιάτα
μου, όταν θα μπορούσα να γυρίσω, τώρα είμαι 100 χρονών για
να πάρω μια νέα θρησκεία · η
μητέρα μου και ο πατέρας μου
δεν το άκουσαν ποτέ!»
Ω, μακάρι να έρθουν περισσότεροι. Αν πιστεύουμε αυτά που ομολογούμε, δεν είναι σχεδόν σαν
κοροϊδία ότι ήρθαμε τόσο αργά
και τόσο χαλαρά;

Εικόνα 23 Πατρίκιοι
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Αλλά καθώς κάποιος μεταδίδει ιστορίες που προκαλούν πόνους στην καρδιά, δεν μπορεί
κανείς να ξεχάσει ότι όσοι στην πατρίδα θα τους αισθάνονται περισσότερο, δεν μπορούν να
έρθουν, γιατί μπορεί να μην θέλουν. Εδώ είναι κάποια λόγια για να νιώσουν άνετα αυτοί.
Σας έχει απορρίψει το ιατρικό συμβούλιο ή υπάρχει κάποιο άλλο- κράτημα «από τα πράγματα»; Θυμάστε ότι δύο φορές μας λένε ότι δεν μπορούσαν να περάσουν από το χείμαρρο
Βεσόρ1; Παρόλα αυτά, βγήκαν για να Τον συναντήσουν και μοιράστηκαν τα λάφυρα. Δεν
είναι αλήθεια ότι το θέμα δεν είναι τόσο πολύ που είμαστε, όσο εάν είμαστε εκεί που θέλει
ο Κύριος μας να είμαστε; Το έργο είναι ένα, τι θα γινόταν με εμάς, εδώ, αν μια μέρα έπαυες
να «κρατάς τα σχοινιά»; Μόνο, όπου κι αν είμαστε, ας ρίξουμε την «αγάπη μας σαν τη ορμή
ενός ποταμού, σπαταλώντας τα νερά του για πάντα και πάντα » και όταν ο Βασιλιάς επιστρέψει, για πάντα και για πάντα θα χαρούμε μαζί.
10 Απριλίου. Είχαμε ενθάρρυνση σήμερα το απόγευμα Για πρώτη φορά η μικρή εβδομαδιαία συνάντηση που πραγματοποιούμε σε μια αυλή της πόλης, φάνηκε να ενδιαφέρεται
για το μήνυμά μας, και οι ντροπαλοί από τα μέλη της τείνουν να αδελφοποιούνται.
Μερικές φορές ο ιαπωνικός τρόπος αντιμετώπισης των προσπαθειών μας να τους πλησιάσουμε, μου θυμίζει μια σκηνή στις λίμνες έναν χειμώνα, όχι πολύ καιρό πριν. Δύο κορίτσια
έκαναν πατινάζ μαζί. Μιλούσαν για διάφορα μικρά πράγματα, και επιτέλους μια από αυτές
τόλμησε να πει μια λέξη πάνω σε ένα μεγαλύτερο Θέμα. Η άλλη συμφώνησε, όπως ήταν σε
όλες τις αβλαβείς συνηθισμένες παρατηρήσεις, με τέλεια ηρεμία. και έτσι προχώρησαν πιο
φιλικά, μέχρις ότου έθεσε μια ευθεία ερώτηση, ως προς τη σωτηρία της· οπότε προκλήθηκε μια έκπληκτη απάντηση, «Γιατί! Είμαι κόρη ενός κληρικού!» και ξαφνικά θυμήθηκε μια
δέσμευση η νεαρή κοπέλα ξεκίνησε και έφυγε από το πατινάζ. Όμως τώρα ξαφνικά επέστρεψε. «Μίλησα με τον πατέρα μου,» είπε γλυκά και έδειξε προς ένα κύριο, και κάνοντας
μια φιγούρα του οχτώ πρόσθεσε, «μου είπε ότι δεν εννοούσες τίποτε, και έτσι ήρθα πίσω!»
Οι φίλοι μας εδώ πολύ συχνά το κάνουν εδώ μερικές φορές. Ενώ μιλάμε στοργικά για πλατειασμούς, λένε, «Έτσι είναι! έτσι είναι!» και μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά αντιμετωπίστε
τους ίσια, και δείτε το αποτέλεσμα, γατί είναι Γιαπωνέζοι, και δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι ειδωλολάτρες!
Και έπειτα αφού το σκεφτούν μέσα τους για λίγο, ή συναντιούνται μεταξύ τους. Η φυσική
τους φιλάνθρωπη διάθεση υποδηλώνει ότι ίσως μετά από όλα η ξένη δεν εννοούσε τίποτα,
μπορεί να ήταν μόνο η βάρβαρη άγνοιά της για την κοινωνική εθιμοτυπία, και ούτω καθεξής. Έτσι επιστρέφουν, κάτι που μας δίνει μια άλλη ευκαιρία να εννοούμε κάτι και να το
κάνουμε· και ακούνε ξανά. ίσως μπερδεμένοι, ίσως νιώθοντας μια πρόκληση, ίσως, δοξάσω
τον Θεό γιατί έχουν πειστεί.
Μερικές φορές αναρωτιέται κανείς αν θα ακούσουν καθόλου. Σκεφτείτε τι πρέπει να συμβεί αν ακούστε ότι όλα όσα έχετε σεβαστεί σε όλη σας τη ζωή είναι μια καθαρή αυταπάτη.
Ότι το καλύτερό σας έχει δοθεί σε κάτι που δεν υπάρχει, ή χειρότερα· ότι όλα όσα για εσάς
και τους προγόνους σας θεωρήθηκαν πολύτιμα, πρέπει να θρυμματιστούν σε σκόνη, αν
αυτό που ακούτε τώρα για πρώτη φορά από τα ξένα χείλη αποδεικνύονται αληθινά. Σίγουρα μια αλήθεια τόσο ανεπιθύμητη ποτέ δεν θα γινόταν δεκτή, αν δεν υπήρχε κάτι Θείο από
πίσω. Αλλά Δοξάστε Τον! Εμείς δεν ερχόμαστε μόνο με αρνητικά. Είναι μάλλον, «Αυτόν,
λοιπόν, που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό.»2
Η Φλωρεντία έχει καλά νέα να δώσει. Εκείνη και ο διερμηνέας της επισκέφτηκαν μια οικογένεια, όπου ο γιος είναι κατηχητής της ιεραποστολής CM.S.. Η γιαγιά του δέχτηκε τον Σωτήρα, σήμερα το απόγευμα. και μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που σημαίνει για μας.
Θα μπορούσατε να δείτε τους ανθρώπους, να νιώσετε τη νεκρότητα, το βάρος το θάνατο
που είναι πάνω τους για αιώνες, θα ξέρατε ότι η νίκη μιας μόνο ψυχής είναι τεράστιο θαύμα. Μια απόδειξη ισχυρότερη από τόνους με τόμους με Χριστιανικές αποδείξεις για την
1
2

Α’ Σαμουήλ 30:21 Ο Δαβίδ ήρθε στο χείμαρρο Βεσόρ
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ύπαρξη της άπειρης ζωής που δίνει ζωή ο αιώνιος Θεός. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε
πώς μπορεί κανείς να είναι με μισή καρδιά στην πίστη. Οποιοσδήποτε πρέπει να είναι έντονα πιστός, ή ένα κενό τίποτε.
Συναντήσαμε μερικούς προσκυνητές σήμερα. Πηγαίνουν από το ιερό στο ιερό, όπως μας
λένε, προσεύχονται και προσφέρουν μικροπράγματα. Αυτό φαίνεται να είναι μια αγαπημένη σεζόν για τέτοια πράγματα. Συνδυάζουν την ευχαρίστηση με το καθήκον, όπως συνήθως·
και επιλέγουν τον κατάλληλο ανοιξιάτικο καιρό για τους κουραστικούς τους περιπάτους.
Η Μαίρη μίλησε με έναν. Είχε πάει για τρεις μήνες, από ιερό σε ιερό, ελπίζοντας να βρει
θεραπεία, γιατί ήταν πολύ φτωχός και ταλαίπωρος. Του μίλησε για τον μεγάλο γιατρό και
μετά, όπως ήταν αδύναμος με μακρά ασθένεια και λίγη τροφή, του έδωσε κάποια χρήματα
για να αγοράσει ρύζι οπότε έβγαλε ένα μικρό είδωλο από το μανίκι του, και άρχισε να προσεύχεται σε αυτό, και να ευχαριστεί, λέγοντας, «Ω Βούδα, Βούδα, άκου!»
Οι φτωχοί μικροί ακόλουθοι των ιερέων φαίνεται να έχουν δυσκολότερο χρόνο από ό, τι
πέφτει στους περισσότερους που ζουν αυτή η γη της χαριτωμένης ζωής. Γιατί στην επιφάνεια, η Ιαπωνία είναι ένα ευχάριστο μέρος, είναι μόνο όταν κάποιος πάει βαθιά, και χτυπά
κάτι σκληρό, αυτός ο βαρύς κρυφός ήχος του πόνου λέει σε κάποιον, όλα δεν είναι χαρά
εκεί. Οι ακόλουθοι των ιερέων είναι συχνά ορφανά αγόρια, τα οποία δίνονται στους ιερείς
νωρίς στην παιδική ηλικία. «Πρέπει να μελετήσουν σκληρά. μερικές φορές επιτρέπονται
μόνο λίγες ώρες ύπνου. Γνωρίζουμε για έναν που είχε πάντα ένα αναμμένο ραβδάκι θυμιάματος, στερεωμένο στο χέρι του όταν ξαπλώνει, έτσι ώστε κατά τη λήξη του επιτρεπόμενου χρόνου πρέπει να ξυπνήσει από το άγγιγμα της φωτιάς. Επιτέλους δραπέτευσε από
αυτόν τον μοναχικό δεσμό, και τώρα μελετά για το δικό του λογαριασμό, μεταξύ άλλων, το
Χριστιανισμό.
Δίπλα σε μια βαθιά μελέτη και σπουδές υπάρχει μια ευπιστία που ισοδυναμεί με αυτά που
έχει διαβάσει κανείς σε ιστορίες του Μεσαίωνα. Τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι έχουν δει
φώτα να αιωρούνται πάνω από το μέρος κοντά στη γέφυρα, όπου πολλοί πνίγηκαν. και η
ιστορία έχει φτάσει μέχρι το τέλος του Yonago, ότι αυτά είναι φώτα από πνεύματα· τα φαντάσματα από αυτούς που πέθαναν μέσα στο ποτάμι, και στοιχειώνουν έτσι τη σκηνή της

θλίψης τους.
Περάσαμε το ποτάμι μια μέρα. Κοντά σε αυτό, στερεωμένο κατά μήκος του, σε τέσσερα
στελέχη από μπαμπού, ήταν κάτι που έμοιαζε με ένα μεγάλο μπλε βαμβακερό μαντήλι. Κο-
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ντά ήταν μια μικρή ξύλινη κουτάλα. Καθώς σταματήσαμε είδαμε να περνάει ένας ταξιδιώτης, που σταμάτησε, έχυσε ένα φλιτζάνι νερό από το ποτάμι πάνω στο ύφασμα, και περίμενε ενώ αυτό μούσκεψε αργά, και συνέχισε. Ήταν μια πράξη φιλανθρωπίας. Μέχρι να
φθαρεί το ύφασμα αρκετά από το νερό που χύνεται πάνω του έτσι, μια μητέρα-ψυχή πρέπει να παραμείνει φυλακισμένη στον φλογερό υπόγειο κόσμο. Σε κάποια προηγούμενη ύπαρξη είχε αμαρτήσει και ο Βουδισμός δεν γνωρίζει συγχώρεση. Φτωχή μητέρα! Τα γλυκά
λουλούδια άνθισαν αρκετά στρογγυλά, και προσπάθησαν να πουν για μια άλλη Αγάπη, αλλά στη γλώσσα τους οι άνθρωποι δεν την ήξεραν. Ένα μικρό πουλί στο μπαμπού κελαηδούσε στο αρσενικό του, μουρμούρισε το ρυάκι· και αναρωτιόμαστε πολλά πράγματα, φύγαμε.
Χθες η Μισάκι Σαν, ένας νεαρός ευαγγελιστής, κι εγώ, πήγαμε σε ένα χωριουδάκι λίγο μακριά από το Ματσούγιε, και κάναμε μια υπαίθρια συνάθροιση για τους προσκυνητές που
ήταν μαζεμένοι, καθ' οδόν για έναν διάσημο ναό δέκα ή δώδεκα μίλια πιο πέρα, όπου μας
είπαν ότι οι θεοί είχαν επισκευάσει για κάποιο σκοπό άγνωστο σε αυτούς. Δεν μπορούσαν
να περιμένουν πολύ, και αφού άκουγαν το μήνυμά μας, και έμαθαν τη στάντζα, την οποία,
για το μεγάλο ενδιαφέρον τους, την έπαιξα στη μικρή άρπα μου, έφυγαν μαζικά, λέγοντας
ότι χιλιάδες προσκυνητές είχαν ήδη συγκεντρωθεί, και δεν θα υπήρχε χώρος για αυτούς
εάν καθυστερήσουν.
Καθώς περνούσαν βιαστικά γύρω μου, μου ήρθε μια σκέψη, γιατί να μην πάμε κι εμείς εκεί
για να τους δώσουμε τη μαρτυρία μας; Θα ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία!
Οι βοηθοί μου το είδαν διαφορετικά. Ήταν πολύς δρόμος για να περπατήσουμε, και δεν
μπορούσαμε να πάρουμε κουρούμα. Ο δρόμος ήταν τραχύς, και θα εξαντλούμασταν: δεν
θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε απόψε και το ξενοδοχείο θα ήταν γεμάτο. Από όλες τις
πλευρές δεν ήταν καθόλου πρακτικό. Όλα αυτά με έκαναν ακόμη πιο αποφασισμένη να
πάω, πράγμα που θα είχε ως συνέπεια να κοιμηθώ στο δρόμο για δέκα νύχτες αντί για μία·
όσον αφορά το να κουραστώ, τι σημασία είχε; Ω μη με κατηγορείτε τόσο πολύ. Ήταν
μια
ευκαιρία που δεν εμφανίζεται κάθε μέρα, και μόνο ο Διάβολος θα την χρησιμοποιούσε.
Η Μισάκι Σαν στάλθηκε για να πει τα νέα και ξεκινήσαμε οι δύο μας. Δεν είχαμε πάει πολύ
μακριά όταν η ήσυχη φωνή που δεν ήταν και τόσο ήσυχη προηγουμένως άρχισε να μας λέγει «εγώ δεν θα πάω μπροστά». Αυτό μας έλεγε.
Αυτό σήμαινε άμεσο σταμάτημα. . . . Ήταν τρομαχτικό. Πρώτα ήταν το γεγονός και μετά ότι
θα έπρεπε να το πούμε. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που να μπορούσαμε να κάνουμε. Πρώτα υπήρχε η παρόρμηση της σάρκας και όχι του Πνεύματος. Έπρεπε να στρίψουμε. Έτσι στρίψαμε και γονατίσαμε στην άκρη του δρόμου στο χορτάρι. Εξομολογηθήκαμε αυτό που κάναμε και συγχωρεθήκαμε. Πόσο καλός είναι Αυτός, πόσο υπομονετικός! «Συγχώρησε .. από
την Αίγυπτο … ως εδώ.»3
Στην αφετηρία μας βρήκαμε τη Μισάκι Σαν καθυστερημένη από μια γυναίκα που ήθελε να
ακούσει περισσότερα. Τότε εμφανίστηκε ένας άντρας, άκουσε ότι είχαμε εγκαταλείψει την
ιδέα να πηγαίναμε στον μακρινό ναό, και πρότεινε έναν πιο κοντινό, προσβάσιμο από το
νερό. Αυτή τη φορά ρωτήσαμε τον Δάσκαλο, πριν αποφασίσουμε – μου φάνηκε ένα ιδιαίτερο σημάδι της αγάπης Του να εμπιστευτεί κάποιον τόσο γρήγορα – και καθώς και οι τρεις
μας αισθανθήκαμε ότι ήταν από Αυτόν, εμείς οι δύο ξεκινήσαμε για άλλη μια φορά, και η
Μισάκι Σαν, με το αναθεωρημένο μήνυμά της, στάλθηκε στο σπίτι. Όλα ταιριάζουν, όλα
κάνουν, όταν Αυτός πηγαίνει μπροστά.
Οι απογευματινές σκιές άρχισαν να πέφτουν στο τοπίο· η κουραστική λάμψη, που σε έκανε να νιώθεις ότι έχεις εκθαμβωθεί όλη τη μέρα, εξαφανίστηκε. Και στις δύο πλευρές, το
ήσυχο ποτάμι υψωνόντουσαν όχθες από ψηλό, γρασίδι με χρώμα άχυρου, και μετά ήρθε
μια κοιλάδα, και ένα δάσος, και ένας λόφο. Εκτός όταν ένα άγριο πουλί έσπαζε την ησυχία
με τη νότα του, δεν υπήρχε κανένας ήχος εκτός από την κυματισμό του νερού. Ήταν πολύ
ήρεμα και πολλή ησυχία, και η Παρουσία του ήταν πολύ κοντά.
3
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Και μετά φτάσαμε στον Ναό, ένα ναό Σίντο, με το βωμό του πιο πέρα ένα άλλο βωμό, βαθιά μέσα στο δάσος κάτω από το λόφο, και που μπορούσες να τον πλησιάσεις πολύ από
μια ευθεία λεωφόρο με κερασιές, σε πλήρη άνθηση. Κάτω από την άκρη του νερού, και που
περιπλανιόταν οπουδήποτε ήθελε, ήταν ένα μικρό χωριό, μάλλον ένα σύμπλεγμα από οικισμούς, πρωτόγονα σε κάποιο βαθμό, άθικτα ακόμη από τη δυτική ζωή.
Εκεί, οι απογευματινές πλύσεις ήταν σε εξέλιξη. Η οικογενειακή μπανιέρα βρισκόταν σε
ορισμένα μέρη στο ανοιχτό μέτωπο, με τον σωλήνα της φωτιάς στραμμένο προς το δρόμο,
για βολική έγχυση καυσίμου. Η φλόγα από κάτω, και ο ατμός πάνω, με ένα βρώμικο κεφάλι
στη μέση του, θυμίζουν κάπως οδυνηρά τους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες, αλλά κανείς
δεν φάνηκε να νοιάζεται. Σε μια από αυτές τις περίεργες ειλικρινείς κατοικίες, μια γυναίκα
οφθαλμίατρος χειριζόταν έναν ατυχή πάσχοντα, με ένα φοβερό ζευγάρι ψαλίδες στο χέρι,
και ένα χαμόγελο συνειδητής ικανότητας στο πρόσωπο. Γύρω ήταν ένα πλήθος θεατών.
Ίσως μια μικρή μύηση σε δυτικά θέματα που δεν θα ήταν κακό εδώ, αλλά η εμφάνιση ενός
αντικειμένου σε ξένα ρούχα (έβαλα φωτιά στο ιαπωνικό φόρεμά μου και έπρεπε να κατέβω
στα δικά μου) έτσι ενοχλήθηκε το θύμα, ο «χειρουργός» οι θεατές, και έπρεπε να κάνω μια
βιαστική οπισθοχώρηση, και να τους αφήσω να ολοκληρώσουν ειρηνικά τη δουλειά τους.
Μετά πήγαμε στο Ναό. Από εκείνη την ημέρα στο Κιότο, έχω ξεκαθαρίσει ότι αποφεύγω
τέτοιους τόπους εκτός αν εάν αποστέλλονται συνειδητά. Σήμερα ήταν μια τέτοια στιγμή,
και ξέραμε ότι «προηγήθηκε» και ακολούθησα άφοβα.
Υπήρχαν μερικοί προσκυνητές που περιπλανιόντουσαν γύρω. Αποδέχτηκαν τα βιβλία μας,
και άκουσαν ενώ μιλούσαμε μια ή δύο λέξεις, αλλά ένιωθα ότι υπήρχε κάτι περισσότερο
για εμάς να κάνουμε, και ρώτησα μήπως θα μπορούσαμε να δούμε τον Ιερέα; Με μεγάλη
έκπληξη επεσήμαναν το σπίτι του, πήγαμε, και γίναμε δεκτοί, και είδα έναν νεαρό άνδρα,
τον γιο του, όπως ακούσαμε αργότερα (γιατί οι ιερείς Σίντο μπορούν να παντρευτούν), ο
οποίος όχι μόνο άκουσε πολύ ευγενικά αυτά που είπαμε, αλλά μας έδωσε την κάρτα του,
μας είπε ότι ο πατέρας του βρισκόταν έξω και ζήτησε να του στείλει το ιερό μας βιβλίο, υποσχόμενος ότι θα το διάβαζε με ενδιαφέρον. Είχε ακούσει για αυτό, είπε, αλλά δεν το είχε
δει. Έχουμε φύγει δοξάζοντας το Θεό για ένα τέτοιο άνοιγμα, πράγματι αυτό προερχόταν
απ’ Αυτόν, γιατί μια τέτοια υποδοχή δεν είναι συνηθισμένη στην κατοικία ενός Ιερέα. Καθώς περάσαμε από τη μεγάλη αυλή μπροστά από τον ναό μπροστά μας πάλι πίσω, είδαμε
κάτι που τι δεν με άφησε από τότε. Ήταν τοποθετημένη μια παχιά ταινία προσευχής, από
άσπρο χαρτί κολλημένη σε ξύλινα ραβδάκια όλο γύρο από το βωμό. «Τι εννοούν;» ρώτησα.
Χωρίς πολλά τιμητικά ή ταπεινωτικά ήρθε η απάντηση του βαρκάρη μας ο οποίος αν και
ειδωλολάτρης είχε έρθει να μας βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε, «Αν οι θεοί με ακούσουν και απαντήσουν στην προσευχή μου
θα δώσω άλλες χίλιες σημαίες προς τιμή τους.»
Υπήρχαν πάρα πολλές ταινίες χρωματιστές πάνω σε ξύλα μπαμπού κρεμασμένες στη βεράντα, με λαμπρές πινελιές χρωμάτων, μπλε και μωβ και κίτρινο, δίπλα στο γκρι του ξύλου
που προερχόταν από τον πολύ καιρό που είχε φθαρεί—είχαν το ίδιο νόημα. Τότε παρατήρησα δέσμες από φύκια και χόρτα της θάλασσας, καφέ και πράσινες και πορφυρές. Υπενθυμίζουν στους θεούς ότι οι άντρες της θάλασσας ήταν εκεί, λαχταρούν τη βοήθεια και την
προστασία τους. Πάνω τους ήταν γραμμένη ξανά και ξανά μια ανωφελής έκκληση «Ω ελεήμον, ω ελεήμον!» Και τέλος είδα κάτι που με άγγιξε περισσότερο, μια μακρά λαμπερή
μπούκλα από μαλλιά γυναίκας: πάνω από αυτό γράφτηκε αυτή η σύντομη προσευχή και
υπόσχεση, - «Ω, πιο φιλεύσπλαχνε, άκουσέ με, και θα σου δώσω όλα τα μαλλιά μου!»
Φτωχή λυπημένη γυναικεία-καρδιά, φέρνοντας τα θλιβερά δεινά της σε μια άθλια που δεν
υπήρχε! Μπορούμε να το σκεφτούμε αρκετά αδιάφορα;
Μια γυναίκα εδώ καμαρώνει για τα μαλλιά της: και όμως στον μεγάλο ναό του Χιγκάσι
Χονγκ-wanji στο Κιότο, είδα τεράστιες σπείρες σχοινιού που χρησιμοποιούνται για την α-
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νύψωση των βαριών πεύκων στην οροφή και αυτά τα σχοινιά ήταν φτιαγμένα από γυναικεία μαλλιά που προσφέρθηκαν με αφοσίωση στους θεούς.
«Πριν από πολύ καιρό!» Λέει κάποιος; «Η Ιαπωνία έχει εκχριστιανιστεί τώρα!» Ιδρύθηκε
αυτός ο βουδιστικός ναός, που λέγεται ότι είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα στο i6oz, κάηκε
πριν από τριάντα χρόνια, ξαναχτίστηκε τα τελευταία χρόνια, και μόλις ολοκληρώθηκε. Ο
Σατανάς δεν έχει εγκαταλείψει αρκετά το πεδίο.
Και χθες, καθώς στάθηκα σε εκείνη τη βεράντα του ναού, κοιτάζοντας αυτήν την προσφορά που είχε κοστίσει σε κάποιαν πολύ, λέξεις που σκεφτήκατε επίσης, δεν αμφιβάλλω, έφυγαν στην καρδιά μου, - «Δε θέλω να προσφέρω στον Κύριο, το Θεό μου, ολοκαυτώματα
που δε μου στοίχισαν τίποτα»4 Όλα τα υπέφερες για μένα και η δειλή μου καρδιά αρνείται
το
καλύτερο
για
σένα!
Κύριε Ιησού πάρε με στην κοινωνία σου όποιο και αν είναι το κόστος
Μια κοινωνία παθημάτων
όχι όμως κατάρα, αυτό το ποτήρι το ήπιες Εσύ.
Μια κοινωνία Ανάστασης και μια ζωή ελευθερίας! Επιστρέφοντας είχαμε μια συζήτηση με
τον βαρκάρη μας. Πίστευε στα είδωλα, πίστευαν ότι άκουγαν και ίσως θα απαντούσε ότι τα
είχε λατρέψει σε όλη τη ζωή του, προσευχόταν σε αυτά κάθε μέρα. «Σου έχουν ποτέ απαντήσει;» Τον ρώτησα. «Mada,» είπε, «Όχι ακόμα.»
Ήταν ένα τέλειο βράδυ με σεληνόφως. Αλλά το φως του φεγγαριού, αν και υπέροχο να το
κοιτάς, είναι κρύο για να καθίσεις, και δεν λυπηθήκαμε όταν επιτέλους μας έβγαλαν στην
ξηρά, και ξεκινήσαμε για τη βόλτα μας στο Ματσούγιε, πάνω από δρόμους που φαινόταν
τραχείς στα κουρασμένα πόδια μας, μέσα από μονοπάτια, ανάμεσα σε δάση και από ορυζώνες που φωτίζονταν από ανοιχτόχρωμες μύγες και γεμάτους με ομιλητικούς βατράχους.

4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Πρόχειρα χαρτιά- και πολλά μάλιστα
18 Απριλίου - ανάμεσα στα βουνά στο δρόμο για το Κόμπε Εδώ είναι μια ιστορία για τα
παιδιά.
Μια μέρα, στη μεγάλη πλημμύρα, μια φτωχή γυναίκα έχασε τον σύζυγό της. Ήταν τόσο λυπημένη γι' αυτόν και δεν ήθελε να ζήσει πια και έτσι αυτή έπεσε σε ένα βαθύ πηγάδι και
πνίγηκε.
Μερικές φορές σε αυτές τις χώρες, όπου οι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Θεό και την
«ευτυχισμένη γη του μακριά, πολύ μακριά», το πιστεύουν ότι αν πεθάνουν με
κάποιο που αγαπούν μπορεί να είναι σε
θέση να τον βοηθήσουν στο παράξενο του
ταξίδι στον κόσμο των πνευμάτων.
Δεν ξέρω αν ήταν έτσι με αυτή τη φτωχή
χήρα, αλλά το ξέρουμε OTI η καρδιά της
πρέπει να ήταν πολύ σκοτεινή και πολύ θλιμμένη, και έτσι έκανε αυτό το φοβερό πράγμα.
Άφησε ένα μοναχικό κοριτσάκι πίσω της. Οι άνθρωποι στο χωριό της συμπάθησαν τόσο
πολύ το κοριτσάκι, και μάζεψαν σχεδόν μια λίρα μεταξύ τους, και της έδωσαν κάποια ρούχα και την έφεραν στην κυρία Chappell της ιεραποστολής C.M.S., η οποία έχει ένα σπίτι για
τέτοια μικρά παιδιά που δεν είχαν κανέναν. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι την καλοδέχτηκαν
εκεί.
Και τώρα το μικρό παιδί της πλημμύρας μαθαίνει για τον Κύριο Ιησού που την αγάπησε και
έδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Δεν είστε πολύ χαρούμενοι και δε θέλετε να του ζητήστε
να την κάνει δικό του κοριτσάκι, έτσι ώστε όταν αυτή μεγαλώσει, και ακόμη και πριν από
αυτό, να μπορεί να πει στους ανθρώπους της για Αυτόν, και να τους κερδίσετε να Τον αγαπήσουν;
Δεν ξέρω το όνομά της, αλλά αν Του μιλήσετε να του πείτε ότι εννοείτε το μικρό παιδί της
πλημμύρας. Αυτός θα καταλάβει.
Γράφω ενώ διασχίζω τη χώρα με την αγαπημένη μας Μαίρη, η οποία ταξιδεύει σύντομα για
την Αγγλία.
Αυτό που είναι για μας η Μαίρη, πιο εύκολα λέγεται απ’ ό, τι μπορώ να πω σε ένα ιαπωνικό ποίημα που τραγουδήθηκε από έναν στην αποχαιρετιστήρια συνάντησή της: μια πολύ
κακή απόδοση - το μόνο που αξίζει είναι να το πω όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε μια μετάφραση κατά γράμμα - είναι το μόνο που μπορώ να σας δώσω: Το χιόνι λιώνει στα βουνά και κάνει να φουσκώνουν τα ρυάκια κάτω στην κοιλάδα,
Οι κορυδαλλοί σταμάτησαν το τραγούδι τους, μακριά στην καρδιά του δάσους,
Πετούνε πάνω από την κοιλάδα καθώς τους έλκουν οι ευωδιές των λουλουδιών.
Και μέσα στην όμορφη άνοιξη έρχεται ένας λυπητερός αποχαιρετισμός
Από σένα που παλιά είχαμε μαζί μια τόσο στενή κοινωνία
Αχ! Σαν ένα πουλί πετάς, βιαστικά τώρα στην άνοιξη,
Με θρήνο αφήνεις πίσω σου το χρώμα, και την ευωδιά των μπουμπουκιών,
Αφήνοντας πίσω σου καρδιές που έχουν πικρή θλίψη για το μισεμό σου.
και σαν τα μπουμπούκια της δαμασκηνιάς, που υπομονετικά υποφέρουν τα παθήματα.
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Δεν φοβάται ούτε το δυνατό άνεμο, ούτε την παγωνιά, ούτε το χιόνι ούτε το χειμώνα
Ήσυχα ρίχνει τα πέταλα της, και αφήνουν τον καρπό που ωριμάζει
Που γλυκά γεύεται τη χαρά που έχουν τα πολλά δέντρα που ακολουθούν με τα μπουμπούκια τους
Υπάρχει στις καρδιές μας ο πόνος του αποχωρισμού, αν όμως δεν πέσει το λουλούδι,
Ίσως ποτέ δε θα έχει τη χαρά του να δίνει τον πλήρη καρπό.
Έτσι ας υποφέρουμε τον πόνο του σκληρού αλλά σύντομου χωρισμού.
Όλα για χάρη του καρπού που θα φέρει μετά.
Σαν τον γενναίο στρατιώτη είσαι κι εσύ, ο Θεός σε έστειλε να πολεμήσεις για τις δικές μας
μάχες
Να σώσεις τις ψυχές που είναι δεμένες στην παγίδα του διαβόλου.
Να έχουμε μια ενότητα στο πνεύμα, και να πολεμήσουμε ήρεμοι κάτω από τον Αρχηγό μας,
Ένα θα είναι το τραγούδι του θριάμβου μας όταν η μεγάλη μάχη θα έχει τελειώσει.
Ήρεμα άσε την καρδιά σου, μη φοβάσαι για τα διάφορα θέματα.
Μπορεί βέβαια να μη σε βλέπουμε, και να είσαι πολύ μακριά πέρα από τις θάλασσες,
Θα είσαι χαμένη από τα μάτια μας, όπως ο καπνός που διαλύεται με την απόσταση
Και ενώ στεκόμαστε δίπλα στη θάλασσα, με αγάπη σε ακολουθούμε με το πνεύμα.
Ποθούμε να ακούσουμε ότι έφτασες με ασφάλεια στην πατρίδα σου..
*

*

*

*

*

*

*

*

Επιστροφή ξανά στο Ματσούγιε. Αφού είδα τον γιατρό, όπως όλοι συμβούλευαν, εγώ επέστρεψα με τη Χίλντα και τη Νοσοκόμα Έβανς, που περίμεναν στο Κόμπε τα διαβατήριά
τους. Και μην μπορώντας να κάνω κάποια μελέτη ή να κάνω κάποια μακρά ενασχόληση σε
κάποια επιδίωξη, καθώς ταξίδευα στους λόφους, έγραψα διάφορα κομμάτια με ιστορίες
και τα στέλνω σε εσάς. Σας παρακαλώ παραλείψετε τα αν τα βρίσκεται πολύ ελαστικά.
Το να ταξιδεύεις με κουρούμα είναι κάτι που σε κάνει να τραντάζεσαι πολύ, δεν μπορείς να
προσπαθήσεις να διαβάσεις. Και καθώς είναι πολύ επαναστατικό το μυαλό μου δε θέλει να
κρατήσει κάποια έννοια λογικής. Νομίζω ότι θα νοστιμίσω το ταξίδι μας με το να κάνω ρίμες. Έτσι θα έχω κάτι σαν διασκέδαση και μια τελεία μεταβολή στην απασχόληση μου.
ΟΙ άνδρες των κουρούμα μας είναι πολύ αστείοι
Κουβεντιάζουν, γελάνε και τραγουδάνε καθώς τρέχουν,
Τώρα το «τραγουδάνε» πρέπει βιαστικά να το εξηγήσω,
Δεν είναι καθόλου κατάλληλο να το λέμε έτσι.
Για ένα θόρυβο που πραγματικά σε αναγκάζει να ονομάσεις
ένα είδος από ένα εκλεπτυσμένο νιαούρισμα
που το δείχνουν με πολλή ηρεμία στο πνεύμα.
Ο δρόμος μπορεί να είναι λίγος, ο δρόμος μπορεί να είναι μακρύς,
τα πράγματα μπορεί να πάνε καλά αλλά μπορεί και κακά
Ο ήλιος μπορεί να καίει, μπορεί όμως να βρέχει καρεκλοπόδαρα,
μπορεί να είναι ξεκούραστοι, μπορεί να πονάνε τα πόδια τους:
Όπως και να είναι, παίρνουν τη ζωή όπως τη βρίσκουν,
Αν είναι όμορφη τόσο το καλύτερο, αν όχι και πάλι δε νοιάζονται
Εκεί που ένας Άγγλος αμαξάς θα φυσούσε και θα γκρίνιαζε
Αυτοί γελάνε και ήρεμα τραγουδάνε
Όταν από τα χείλη του καυτές κουβέντες θα φεύγανε
αυτοί ήρεμα λένε—«δεν πρέπει να πάμε στην άκρη»
Πάντα έτοιμοι να βοηθήσουνε ο ένας τον άλλο,
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ένας κουρασμένος θα σπρώξει για ένα πιο κουρασμένο αδελφό.
Όμως όσο καλοί και αν είναι, δεν είναι τέλειοι,
θα σε εξαπατήσουν χωρίς καθόλου δισταγμό
με γλυκό χαμόγελο και με τη σκέψη
ότι κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν.
Αν το βρεις, σου χαμογελούν ακόμη πιο πολύ,
και σου δείχνουν το διπλάσιο σεβασμό από ότι προηγουμένως.
Κατά διαστήματα είναι αφοσιωμένοι στον καπνό,
και στις μικρές τους πίπες βάζουν το ταμπάκο
Ένα φύσημα ή δύο και ένα μπολ με ρύζι
Λίγο χλωμό κίτρινο τσάι, λίγα μπαχαρικά
Μετά αναπηδάνε, βάζουνε τις πίπες τους στα κουτιά τους
Δένονται με τις ζώνες τους με παλιά σκοινιά ή με κορδόνια
Και ισορροπώντας ο καθένας τους με ένα παράξενο βραχιόλι
Σαν αυτά τα μικρά σκίτσα τα οποία κρέμονται εκεί,
και χωρίς το παραμικρό σημάδι ταραχής
Με ηρεμία ξεκινάμε—με γρήγορη τρεχάλα
Και οι εφεδρικοί μας άνδρες είναι και αυτοί αστείοι,
Τρέχουνε μπροστά σου δεμένοι σε σένα σαν αλογάκια
με ψάθινα καπελάκια και με ψάθινες φόρμες για να ταιριάζουν
όποτε είναι βρεμένα—και όποτε είναι ωραία
Δείχνοντας μια Αδαμική τελειότητα
και όταν ο δρόμος έχει λόφους αναγκαστικά δένονται σε σένα .
*
*
*
*
*
*
*
*
Μια νύχτα μας συνέβη ένα περίεργο πράγμα. Ήμασταν κουρασμένοι, ήταν
πολύ αργά. Φτάσαμε σε ένα μοναχικό χωριουδάκι και χτυπήσαμε στην πύλη του μικρού πανδοχείου. Αλλά αρνήθηκαν αρκετά να μας επιτρέψουν να
μπούμε. Τους θερμοπαρακαλέσαμε να ξαπλώσουμε στο πάτωμα της κουζίνας, αν μας άφηναν, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πια. Επιτέλους
συμφώνησαν να μας έχουν, και με ανακούφιση και έκπληξη μας, μας έδωσαν ένα ωραίο μικρό υπνοδωμάτιο, και από τα πάπλωμα τα περισσότερα
ήταν πολύ πλούσια είδη. Το σπίτι φαινόταν ήρεμο, και άδειο, γιατί μας είχαν αρνηθεί προηγουμένως; Όμως δεν νοιάζονταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, και τους ακούσαμε να κλειδώνουν την πόρτα.
Όλο γύρω μας υπήρχε ένα άγριο δάσος, ο ποταμός έρεε κοντά. Η βιασύνη
του και ο κυματισμός του αναμιγνύονταν με το φόβο του νυχτερινού αέρα.
Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τους ανθρώπους να ψιθυρίζουν· ήταν ένα
παράξενο ήσυχο μέρος. Αλλά είμαστε ευγνώμονες για την πρόνοια και εμπιστευθήκαμε στη Χάρη Του. Με την αυγή σηκωθήκαμε και αναχωρήσαμε, αλλά καθώς κατεβήκαμε στο κάτω πάτωμα για να ετοιμαστούμε· ανακαλύψαμε την λυπηρή αιτία, έναν νεκρό άνδρα που βρισκόταν εκεί. Και με
πολύ λύπη αναγκαστήκαμε να τους αφήσουμε, χωρίς παρηγοριά και χωρίς
προειδοποίηση. Σαν πρόβατα που περιπλανιούνται πάνω σε σκοτεινά βουνά, για τα οποία χύθηκε το αίμα του Ιησού.
Ήταν πάντα έτσι σε όλη την πορεία
Φαινόμασταν να τους βλέπουμε αδέσποτους πλανημένους
Και έπρεπε να τα αφήσουμε έτσι,
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Πότε θα γίνει αυτό, ώστε ακόμη και σε λίγες
από αυτές τις μικρές πόλεις και τα χωριουδάκια που περνάμε βιαστικά
Μερικοί θα έρθουν που μπορούν να μείνουν για να πουν για τον
Θεό και τη σωτηρία, για τον Παράδεισο και την κόλαση.
Για την αιώνια Αγάπη, Θεία και ελεύθερη
Για την Αγάπη που είναι τόσο πολύτιμη για εσάς και εμένα,
Που χωρίς Αυτή δεν θα αντέχαμε να ζήσουμε
Δεν μας κάνει αυτή η σκέψη να θέλουμε πολύ να δώσουμε
Σ΄ αυτούς που έχουν απομείνει, που τόσο τη χρειάζονται
Και σ’ αυτούς που δεν άκουσαν ποτέ, και ποιος ξέρει αν ακούσουν ποτέ
Δεν θα σκεφτείτε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις;
Έχουν νόημα αυτά, περισσότερο από ό, τι φαίνεται. Τότε έλα, ας
έρθουμε ή να βοηθήσουμε να έρθουν· για Πράγματα,
Αν και είναι μεγάλο το κόστος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη.
Αγαπητοί μου, ανοίξτε την καρδιά σας στην κλήση.
Δεν τον αγαπάτε καλύτερα από όλα;
*
*
*
*
*
*
*
*

Μια μέρα είχε τόση ζέστη
(πολύ συχνά δεν είναι έτσι)
Και οι δύο μας αγοράσαμε ένα καπέλο για
κουρούμα
Ένα μεγάλο πράγμα σαν καλάθι
και στρογγυλό σα δαχτυλίδι
Έτσι τυλιγμένες τρομάξαμε μια γάτα
Οι ντόπιοι το διασκέδασαν
Γιατί ακόμη δε συνήθισαν σε ξένες έτσι
στολισμένες
Φέρανε κλωστές που είχαν χρώμα κόκκινο
και τις δέσαμε στα κεφάλια μας
Αυτό που φαινόταν σαν μια φουσκωμένη
πανσέληνος
Ο καλός μου αμαξάς προχώρησε πιο αργά
για ένα δύο βήματα και σήκωσε ένα καπέλο
που μάλλον ήταν πατημένο, συντριμμένο
Και το κάλυψε με βαθύ σκούρο μπλε
Γιατί δεν είχε κανένα
Και δεν μπορούσε τίποτε να κάνει παρά να
το πάρει
Όταν ακούστηκε μια κραυγή «σταματήστε»
μας ακολούθησε με ωραία Γιαπωνέζικα
Και τότε φάνηκε της φασαρίας το γιατί
Ήταν το καπέλο γιατί ήρθε ο ιδιοκτήτης του

*

*

Για να το ζητήσει, με μια υπόκλιση και όχι
με χαστούκι· και του επεστράφη με πολλή
χάρη που ήταν διδακτική.
Την άλλη μέρα είχαμε βροχή
Δεν παραπονιέμαι για αυτή
Είναι ένα γεγονός στην ιστορία μου,
Μερικές ώρες από πολύ βαριά βροχή.
Και πρόσεξα ότι ο άνδρας της κουρούμα
δεν ήταν πια χωρίς καπέλο
Γιατί είχε ένα καινούριο
που έμοιαζε πολύ με το δικό μου.
Αναρωτιόμουν που το έβαλε
Και μετά κάτω από το κεφάλι του
Πετιόντουσαν κόκκινες κλωστές
Και άσχετα αν το έλεγα σωστά
Σταμάτησα εκεί ακριβώς και του είπα
ότι όταν αγόρασα αυτή την εφεύρεση
Δεν το είχα για αυτόν!
Το λαμπερό του χαμόγελο έγινε αχνό
Και η υπόκλιση του μου έλιωσε την παγερή
μου πρόθεση.
Του έδωσα το καπέλο μου, και επιπρόσθετα του έδωσα και μια επίπληξη.
Συνέχισε το δρόμο του
την υπόλοιπη μέρα αρκετά βρεμένος
αλλά ελπίζω και με λίγη στεναχώρια.

*

*

*
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Κατεβαίνουμε το λόφο
Κατεβαίνουμε το λόφο
Κατεβαίνουμε με τρεχάλα
Γυρνάμε στη γωνία
Ωχ, δεν είναι αστείο!
Από τη μια μεριά ίσια ανεβαίνει το βουνό
Ίσια κάτω απ’ την άλλη μια άβυσσος με
εκπλήξεις
*
*

Τα δέντρα κρέμονται μέσα της, παράξενα
μπουμπούκια εμφανίζονται
Πάμε μπροστά, συνέχεια μπροστά
Σε όλο το δρόμο κουνιόμαστε
Ψάλλουμε με χαρά της καρδιάς
Κάτι που θυμόμαστε από τα τραγούδια

*

*

*

Ήταν λυκόφως, δίπλα στο δρόμο καθόταν ένα παιδί με τα πόδια του μέσα στο νερό του ρυακιού που έρρεε δίπλα του—Θα γνώριζες την κόρη σου; Προσπάθησε να μην είσαι γρήγορος στην κρίση, είχαμε περπατήσει μέχρις ότου είχαμε φουσκάλες. Ήταν τα παπούτσια μου
που με πλήγωσαν άσχημα. Περιμέναμε για ένα ιατρικό καροτσάκι. Κάποιο κακό έπεσε πάνω του. Αν δεν είχε συμβεί στην κατηφοριά δεν θα είχαμε ζήσει για να μιλήσουμε για αυτό.
Γρήγορα μαζεύτηκε ένα μικρό πλήθος. «Είσαι άνδρας ή μήπως ένα δείγμα από γυναίκα; Η
χώρα σου είναι πραγματικά πολύ – πολύ μακριά; Εσύ και οι συγγενείς σου τρώνε το ρύζι
και άλλα φαγητά με τσοπστίκς όπως εμείς εδώ; Δεν το κάνουν; Θα πρέπει να είναι πολύ
παράξενα πλάσματα !» Αυτά όλα με μεγάλη ταραχή. (Αλλά παρακαλώ προσέξετε εγώ δίνω
μια ελεύθερη μετάφραση.) Μετά ένας νεαρός «Είσαι ένας έντιμος sah» Ένας sah; «Ήταν
εκνευριστικό αλλά το Sah ήταν πέραν από τις δυνατότητες μου. Μήπως άραγε ήταν μια συντομογραφία για «άγριος με μαλλιαρό κεφάλι;» Αυτό το ρώτησα, αλλά δεν πήρα τον παραμικρό φωτισμό όσο και αν προσπάθησα να το προσαρμόσω «λαμπρά» το παρατσούκλι
που έχουν για το μη χρισμένο μας έθνος. Άρχισαν να μου απευθύνονται με τη λέξη SAH.
Ήταν κάτι που με μπέρδευε. Δεν ήξερα αν ήμουν ή δεν ήμουν: η κατάσταση ήταν διασκεδαστική. Μέχρι που τέλος μου έφεξε. Sah ήταν Αγγλίδα. Το κατάλαβα. Ποτέ μια Ιρλανδέζα
δεν ένιωσε τόσο πολύ πράσινη. «Sah» σημαίνει σερ. Κάπου το είχε ακούσει και είχε σκεφτεί να το εξασκήσει πάνω μου. Αυτό το μέρος είναι το μέσο της Ιαπωνίας και μου ήρθε
ξαφνικά. Και τώρα το σκέφτηκα—έχασα το φύλο μου· ήταν ώρα να πάω να το βρω. Όμως
αντί για αυτό καθόμουν και γελούσα ήσυχα, με τα ξυπόλητα πόδια μου να κρέμονται στο
νερό.
*

*

*

*

*

Αν μπορούσα να σας δώσω με σκίτσα εικόνες, σκίτσα που θα είναι μόνο γραμμικά. Εικόνες
που μας τις έδειξε ο Θεός, ω πόσο θα Τον εξύψωναν οι καρδιές σας! Υπάρχουν μεγαλειώδη
δάση που σκαρφαλώνουν σε φαρδιές ζώνες με πράσινα δέντρα. Πιο πάνω ψηλά υπάρχουν ποταμάκια που γελάνε και πλατσουρίζουν. Πέφτουν πάνω από βράχια και μουρμουράνε ανάμεσα στις φτέρες και κρύβονται μέσα σε σύδεντρα, και έχουν τα πιο θαυμάσια
μπουμπούκια—Όμορφα λευκά και με λαμπερές μάζες που λάμπουνε μέσα στα δάση· φαινόταν ότι ο ξεχασιάρης Χειμώνας δε θα έμενε για πάντα. Ο γαλάζιος ουρανός μας έριξε ένα
χιονιά που έκανε το γαλάζιο ακόμη πιο γαλάζιο. Το κόκκινο και το μωβ, επίσης με διάφορα
αγγίγματα όταν συννέφιαζε και έκρυβε τη λιακάδα. Καθώς κι αυτή έχασε το δρόμο της, είχε
μπερδευτεί κι αυτή πάνω στις κορυφές των δέντρων . Βροχές από λαμπερό κίτρινο, κι αυτό
πλούσιο σε μια ηλιακή αφθονία . Είναι σαν να βγήκαν οι νεράιδες της άνοιξης και ράντισαν
το τοπίο με χρυσόσκονη. Και ψάλλαμε Αλληλούια! Το χέρι του είχε διαμορφώσει τον κήπο.
Η γη είναι γεμάτη με τα πλούτη Του· τα πάντα λένε Δόξα!
Μια νύχτα ανεβήκαμε στη λοφοπλαγιά: ο δρόμος ήταν στριφογυριστός και κουραστικός·
όμως όταν φτάσαμε στην κορυφή όλη μας η κούραση έφυγε. Τελείως ξεχαστήκαμε και χα-
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θήκαμε στο θαύμα που ξέσπασε πάνω μας. Γιατί μόλις πήραμε την τελευταία στροφή ξαφνικά φάνηκε μπροστά μας ένα βουνό. Το σχήμα του διαμορφωνόταν από τη φωτιά, ήταν με
στολίδια φωτιάς, με στεφάνια φωτιάς, με κορώνα φωτιάς. Πως συνέβαινε δεν το ξέραμε·
καμιά φορά όπως λένε οι ξυλοκόποι βάζουν φωτιά σε μακριές σειρές από θάμνους που
καίνε μέσα στο σκοτάδι. Και όλο γύρω μας ήταν η ομορφιά, η γκρίζα μαργαριταρένια ομίχλη και ένα μαλακό φεγγαρόφωτο. Πολύ, πολύ χαμηλά βρισκόταν η κοιλάδα, σκοτεινή μέσα στη σκιά: Ψηλά, πολύ ψηλά σηκωνόταν τα βουνά η οροσειρά και οι κορυφές που ξεχώριζαν πολύ έντονα. Φαινόταν σαν να παρατηρούσαν σιωπηλά τον φωτισμένο αδελφό τους.
Ψηλά όλα ήταν ανυψωμένα μέσα στο πιο εντυπωσιακό λούστρο.
Είναι καταπληκτικό ότι παρόλη τη μοναξιά είμασταν μέσα σε μια ησυχία μέσα στο θαυμασμό. Και καθώς το κοιτούσαμε και μετά γυρνούσαμε χαμηλά στην κοιλάδα όπου ζούσαν
άνδρες, γυναίκες και αθώα παιδάκια, όλοι δεμένοι και ξεγελασμένοι από το διάβολο και
δεν γνωρίζουν τίποτε για τη λύτρωση τους. Κάτι τότε μας θύμισε για πράγματα μεγαλειώδη
και αιώνια. Ο Θεός θέλει να ζούμε διπλές ζωές: μια που να τη ζούμε κάτω στην κοιλάδα,
χαμηλά με χαμένες ψυχές που Αυτός αγαπά· και ένθερμα θέλει να τις κερδίσει. Να μην μας
νοιάζει τίποτε, έτσι που κάποιες ψυχές να έρθουν στο σπίτι με χαρά. Όμως ταυτόχρονα να
ζούμε ψηλά πάνω στις λαμπερές κορυφές. Κρυμμένοι με τον Χριστό στο Θεό, βαθιά μέσα
στο ύψος της δόξας Του.
*

*

*

*

*

Υπάρχουν μερικές γενναίες ψυχές και ο Θεός τις ξέρει καλά,
αν και τα περιοδικά δεν θα διασαλπίσουν επαίνους για αυτές
Που η ζωή τους έχει ένα άρωμα που το νιώθεις αλλά δεν το βλέπεις,
Σαν την ευωδιά της βιολέτας που είναι χαμένη μέσα στο πράσινο.
Τους έχει εμπιστευθεί έναν πόνο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.
Τους έχει εμπιστευθεί ένα γραφείο, ένα εργαστήριο, ένα αργαλειό.
Τους έχει εμπιστευθεί μια πένα, ή μια βελόνα, ή μια σκούπα.
Αυτές μέρα με τη μέρα, κουράζονται, υποφέρουν και προσεύχονται,
Είναι ικανοποιημένες στο να υπηρετούν το Θεό με οποιοδήποτε τρόπο.
Υπάρχουν και άλλες με πολύ υπέρ λεπτή πλάση,
που κάθονται με χέρια διπλωμένα σε υποταγή
Που ζουν σα φυτά αντί για να ζουν πραγματικά, και μας θυμίζουν
καλά λάχανα, που στην καλύτερη περίπτωση δε βλάπτουν κάποιον
Γνωρίζουν για τη σκοτεινή πλευρά του φτωχού σκοτεινού κόσμου
Ενδιαφέρονται πολύ για τις ιεραποστολές, και ω
Υπάρχουν στιγμές που σχεδόν είναι έτοιμες να φύγουν.
Όμως τότε κάνουν κάποιο σφάλμα στους υπολογισμούς τους
Και μπερδεύουν την τεμπελιά με την «Παράδοση».
Γιατί πείθονται πολύ γρήγορα,
Γιατί με όλους τους λόγους που βοηθιούνται
Και πέφτουν πίσω στις εύκολες καρέκλες τους
Που είναι πολύ στερεές και πολύ ωραίες. [λείπει μια σελίδα που δεν υπάρχει στα βιβλία στο διαδίκτυο.]
H ασθματική αναπνοή ενός κυρίου ήταν βαθιά
και ένα μωρό, φτωχό χερούβ, ανέπτυξε ένα κλάμα.
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Έτσι, αν και τα κουρασμένα μάτια μας έκλεισαν όσο σφιχτά μπορούσαν
και τα αυτιά μας παρέμειναν ανοιχτά παράλογα.
Έτσι ρίχνοντας και πέφτοντας, είμασταν πιο σίγουρες
Με τοίχους από χαρτί διαφωνήσαμε.
Τότε καθώς βρισκόμαστε εκεί, ακούσαμε καθαρά
μια εκνευριστική χορωδία από βήχα, κλάμα και λόγια,
οι βάτραχοι έκρωζαν, ένας παράλογος
συνδυασμός φωνών παθητικός και χαρούμενος.
Ενθουσιασμένος, μονότονος, αποτελεσματικά
επιτυχημένος μας κρατά ξύπνιες μέχρι την ημέρα.

Για πολλές εποχές, είχαμε ακούσει άθελα
Είμασταν πολύ ήσυχοι σαν ποντίκια, λέγομας, και μετά το αντιληφθήκαμε ότι οι εντας μόνοι μας, «ω πόσο ήσυχα είναι» Την
ξαίρετοι μας άνδρες των κουρούμα,
άλλη μέρα ο πιο αγαπητός μας άνθρωπος
άρχισαν να συζητούν αυτά που κάναμε και του κουρούμα μας είπε με μεγάλη επισηεμάς. Την επομένη εμφανίστηκαν νέοι βο- μότητα το σχέδιο· έλπιζε ότι πιστεύαμε ,
ηθοί και για δύο ΣΕΝ ακόμη για διαδρομή ένιωθε πολύ λυπημένος, αλλά το γεγονός
θα μας ζητούσαν να πληρώσουμε περισσό- ότι θα δίναμε δώδεκα ΣΕΝ για κάθε διατερο από το νόμιμο. Έτσι τους ακούσαμε
δρομή και όχι πια δέκα (αλλά και αυτό
όλοι τους να λένε. Και με πολλή θέρμη και ήταν διπλάσιο εξαιτίας της φασαρίας που
με γλυκύτητα μας μίλησαν πιστεύοντας ότι έφερνε το φαγητό). Ένιωθε πόνο που έεμείς παραμέναμε στην «αθωότητα» και
πρεπε να πάμε με δώδεκα—αλλά δυστυότι εύκολα θα μας πείθανε με την μικρή
χώς έτσι είχαν τα πράγματα
τους πονηριά και όλοι σε λίγο θα κοιμόντουσαν.
Λοιπόν, έτσι μίλησε ο αγαπημένος μας άνθρωπος του κουρούμα-. «Πες του·» είπε η Χίλντα,
«όσο πιο γρήγορα μπορείς ακριβώς πώς τους ακούσαμε να κάνουν το μικρό τους σχέδιο!
Πες του ότι θα περπατήσουμε. Όχι ούτε ένα ΣΕΝ περισσότερο από όσα έχουμε δώσει πριν.
Πες του ότι δεν θα το κάνουμε: και αυτό είναι όλο. Θα έρθουν ώρα μία, - μην το αμφιβάλλετε ποτέ!» Πολύ μπερδεμένος ήταν ο άνθρωπος του κουρούμα μας. Γι' αυτό δεν ήταν
προετοιμασμένος, και έτρεξε στους άλλους, που με αμφιλεγόμενα πρόσωπα, αλλά, προς
τιμή τους, με τη καλύτερη τους χάρη, δέθηκαν οι ίδιοι στα αδιάβροχα τους. Πνίξανε τους
στεναγμούς τους μέσα στα μπλε καλύμματα τους. Και για μια φορά ακόμη όλοι μας πηγαίναμε μαζί. Ευλογημένος, ευλογημένος ο περιφρονημένος χάρτινος τοίχος μας.
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Ξεκινήσαμε και ο καιρός ήταν εξαιρετικά υγρός, κάτι που σας
παρακαλούμε δεν πρέπει να ξεχνάτε· αλλά σαν να μην ήταν
εμείς προχωρήσαμε με πολύ θέληση. Ήταν πιο ευχάριστο από
το να καθόμαστε ήσυχα, αλλά τώρα είχαμε την προοπτική να
στεγνώσουμε τα ρούχα μας στη χώρα του πιο πέρα και πιο
πέρα. Αυτό δεν ήταν συνετό. Έτσι κάτσαμε κάτω από τις μεγάλες μας κάπες, και οι ουρανοί ήταν πολύ λυπημένοι. Το
πρώτο μίλι και κάτι ακόμη, ήταν πολύ αποφασιστικά αργό.
Το επόμενο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον· η πλημμύρα είχε
περάσει και οι γέφυρες ήταν το αντίστροφο από φιλόξενες.
Εκεί κυλούσε ορμητικά ένας χείμαρρος, και δεν είχαμε καμία
άδεια ή εγγύηση, και τώρα κατεβαίναμε προς τα κάτω και
πιθανόν να πετιόμαστε έξω. Οι άνθρωποι που οδηγούσαν τα
κουρούμα δε φοβόντουσαν, και έτσι χτυπιόμασταν και τιναζόμασταν και με τα κόκαλα μας να έχουν βγει από τη θέση
τους. Τα νεύρα μας είχαν ταραχτεί, κι εμείς σκεφτόμασταν τις
μανάδες μας και τους άλλους. Ποιος δε θα το ευχαριστιόταν
πολύ αυτό; Αλλά τι να κάνουμε οι φτωχές που δεν είμασταν
καλές για φασαρία, αν και δεν είμαστε σε κάτι που θα το λέγαμε μια καθαρή ευλογία, μετά ξανά ανηφόρα, προς τα πάνω
ξανά. «Πες μου υπάρχει κάποια ασφάλεια;» τραγικές είναι οι
φωνές που ακούμε. «Πες μου υπάρχει κάποιο τέτοιο γραφείο;
Μπορούμε να δούμε κάποιο εδώ κοντά;» Με θρήνο συντρίβω τις ελπίδες της: «όχι αγαπητή νοσοκόμα, αλίμονο, όχι, όχι!» Τι είναι αυτό; Δάκρυα, ή απλά σταγόνες της βροχής;
(«Πως θα μπορούσαν τα δάκρυα να υπάρχουν εδώ;» με ρωτάτε. Εσύ που ειρωνεύεσαι, να θυμάσαι ότι εδώ στην Ιαπωνία
όλα γίνονται ανάποδα, αν μπορείς φέρε μου αντίρρηση.)
Τότε καταλαβαίνω αυτό το ρητό που το θυμάμαι αμυδρά σε όλη την κατηφόρα. Τι ακριβώς,
χαμένος σε ένα κουδούνισμα, Κάτι συγκινητικό—κάνε τη διαθήκη σου

Αυτήν την εικόνα μου τη ζωγράφισε ένας που πουλούσε αναμνηστικά για να σας τη στείλω. Πελαργοί που πετάνε και Ήλιοι που ανατέλλουν ανυψώνονται ή που δύουν είναι ανάμεσα στις ευχαριστήσεις της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου—δηλαδή στην τέχνη όχι στη Φύση· γιατί η καλή κυρία αν
και τόσο γενναιόδωρη όσο συνήθως με τους Ηλίους της, έδειξε μια επιφύλαξη για τους πελαργούς της που είναι απογοητευτικοί για να πούμε το
λιγότερο.

Μερικές φορές, όπως τα άγρια πουλιά τραγουδούν
Ή όπως η ακτίνα του ήλιου, οι σκέψεις ανεβαίνουν
γρήγορα προς τα πάνω. Ένα τέτοιο βράδυ με συγκλονίζει με θριαμβευτική ευχαρίστηση, που διώχνουν τις αποχρώσεις της θλίψης, οι οποίες δεν θα
μείνουν μέσα στη δειλή καρδιά μου.
Κάτι με την ξεκούραστη σημασία του Μπορώ να
σου δώσω. Και δεν είναι άδειο. Αλλά η νότα της αγάπης της που είναι αληθινή - Περνώντας τα στριφογυριστά μονοπάτια, και οι βραδινές ομίχλες τυ-

Κοίτα από την κορυφή! Έτσι το όραμά σου θα γίνει σαν το
κρύσταλλο. Σε εκείνη τη στιγμή της μετάβασης σίγουρα θα
δεις το μπερδεμένο να ισιώνει, το λανθασμένο να διορθώνεται, Η Νίκη να στεφανώνει τις μάχες.
Οι γαλήνιες κορυφές των βουνών είναι, που δίνουν φωτεινή
τη θέα του κοντά και του μακριά.
Από κάτω, το σύντομο πρωί του κόσμου φαίνεται να κλείνεται
με τη νύχτα: Από ψηλά, βλέπει κανείς το ξημέρωμα του αιώνιου φωτός.
Μήπως κάθε σκιά έρχεται επειδή η δική μας όραση είναι στε-
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φλώνουν. Όλη η προοπτική, είναι σκοτεινή, - Ψίθυροι χαμηλοί και μια Φωνή σε μένα μιλά.
« Έλα μαζί μου, παιδί μου,» λέει.
Από την ζωή εδώ κάτω, από τη μικρότητα που μένει,
η ελεύθερη ροή του πνεύματος σου, «Κοίτα από
την κορυφή!» Γλυ αντηχεί και μέσα μου. Η καρδιά
μου ρίχνει μακριά κάθε ψυχρό φόβο· είναι ηλιοφάνεια: Είναι κοντά.

νή;
Σύννεφα πυκνότερου σκοταδιού συνοφρύωσαν γύρω μας
όταν είμαστε χαμηλά.
Κοίτα από την κορυφή! Αλληλούια!
Ο Χριστός είναι Νικητής! Ακόμα και τώρα το τραγούδι του
Θριάμβου ανεβαίνει παρόλο που υπάρχει ο κρότος του πολέμου. Έτσι κλείνει η ιστορία μου για το βουνό· Στο όνομα Του
ας είναι η Δόξα Αλληλούια σε Σένα, Βασιλιά των Βασιλιάδων,
Αιώνια.
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Κεφάλαιο 18 Θα είμαι ένας σπόρος
«Ο Χριστός ο Υιός του Θεού με έστειλε μέσα από τις χώρες του μεσονυκτίου
Δική μου είναι η καθιέρωση από τα τρυπημένα χέρια»
Μrs Bevan1
Ματσούγιε—3 Μαΐου. Η αγαπητή νοσοκόμα Evans ήταν σοβαρά άρρωστη. Νομίζουμε χτυπήθηκε στο μικρό ξενοδοχείο της «πολύ ανάμεικτης περιγραφής» για το οποίο σας έγραψα.
Υπήρχαν συμπτώματα τυφοειδούς και υπέφερε πολύ· δοξάζω το Θεό, ο κίνδυνος έχει περάσει και πιστεύουμε ότι θα είναι σύντομα και πάλι καλά. Αυτό έρχεται τόσο σύντομα μετά
το ταξίδι μας μαζί στα βουνά, και μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο στενό είναι
το όριο μεταξύ του Ορατού και του Αόρατου. Ένα βήμα, και το περάσαμε, και μπήκαμε
«ευθεία σε ένα άλλο χρυσό θάλαμο του Βασιλιά μεγαλύτερο από αυτό από το οποίο εμείς
φύγαμε, και πιο όμορφο.»
Από τότε που ήρθε η αγαπητή νοσοκόμα, πήγε για εβδομαδιαίες αποστολές στο Sakai, το
μικρό λιμάνι κάτω από τη λίμνη, και έχει δοθεί μεγάλη ευλογία στην προσπάθεια. Τον ευχαριστούμε που την έδωσε πίσω στο έργο που την χρειάζεται!
5 Μαΐου. Με ένα "Παρακαλώ προσευχηθείτε" προσαρτημένο σε κάθε ένα, επιτρέψτε μου
να σας δώσω τρεις εικόνες;
Είμαστε ξανά στο χωριό μας. Οι Χριστιανοί εκεί
αρχίζουν να νιώθουν τις συγκινήσεις της καρδιάς
που θέλουμε να βλέπουμε. Είναι έτοιμοι μεταφέρουν το δαυλό σε μερικά από τα πολλά μέρη
γύρω, τα οποία βρίσκονται στο ακόμα το σκοτάδι.
Στο νοοτροπία της πατρίδας μερικές φορές, υπάρχει μια πλάνη με χρώμα ροζ, ότι τη στιγμή
που ένας ειδωλολάτρης μεταστρέφεται η πρώτη του ώθηση είναι να πει σε όλους και να
κερδίσει όλους αμέσως. Είναι έτσι με τις μεταστροφές στην πατρίδα; Είναι έτσι σε μια περίπτωση στις εκατό; Δέκα χιλιάδες μίλια γεωγραφικά έχουν λιγότερη διαφορά στα βιογραφικά των πραγμάτων από ότι, μερικοί από εμάς είναι ικανοί να φανταστούν, μέχρι να έρθουμε και να δούμε. Η ανθρώπινη φύση είναι σχεδόν ίδια και ο διάβολος είναι ο ίδιος παντού· και έτσι όταν συμβαίνει, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν οι Χριστιανοί μας καίγονται αρκετά για να είναι επιθετικοί, και, δοξάστε τον Θεό, μερικοί είναι υπέροχοι.
Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είμαστε καθ’ οδό για το χωριό το οποίο σας είπα κάναμε μια
μικρή υπαίθρια συγκέντρωση. Καθώς περπατάμε δίπλα στην πλευρά του ποταμού κάτω
από δασώδεις λόφους, τραγουδούμε μελωδίες, με μια χαρούμενη εγκατάλειψη ως προς
τον χρόνο και τον συντονισμό, αλλά ωστόσο ψέλνοντας μελωδίες στον Κύριο.
Ω, είναι ωραίο να ακούς αυτούς που έξη μήνες πριν ήταν στο σκοτάδι τώρα να ψάλλουν:
«Όλη μου τη ζωή δίνω σε σένα
καθημερινά
έλα ότι και να γίνει,

1
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Όλη μου τη ζωή δίνω σε σένα
για να σώσω ψυχές που πεθαίνουν!»
Έχουμε φέρει το "Bento"2 μαζί μας, και αφού χωρίσαμε για να δώσουμε προσκλήσεις παντού, συναντηθήκαμε στο μεγάλο ευρύχωρο σπίτι του αρχηγού στο χωριό για να το μοιραστούμε.
Πρώτα, καθίσαμε κυκλικά στο πάτωμα. Στη συνέχεια, μια μεγάλη θήκη, που τοποθετήθηκε
στη μέση, ανοίγει. Σε αυτήν υπάρχουν στρώματα δίσκων που ταιριάζουν μεταξύ τους, και ο
καθένα περιέχει τη δική του ποικιλία φαγητού. Σε λεπτά πιάτα από κουλουριασμένα φύλλο
φοίνικα, είναι διατεταγμένοι οι μεζέδες, τα ξυλάκια και όλα είναι πλήρη. Ακούω έναν ευγενικό ψίθυρο «Δώστε της το καλύτερο» και πήρα το ανάλογο μου μερίδιο. Τότε τραγουδάμε
τη μια πίσω από την άλλη όλες τις στάντζες που έχουμε μάθει. Ο Χ. Σαν κάνει προσευχή για
μια ευλογία, πρώτα στο Μπέντο, και δεύτερον στη συνάντηση. Τέλος, αρχίζουμε.
Με ανδρεία επιτίθεμαι στην τεράστια μπάλα του ρυζιού, προσπαθώντας να κάνω μια τρύπα ικανοποιητικών διαστάσεων στην ψυχρή και πυκνή του στερεότητα και τα καρυκεύματα- από ότι είναι φτιαγμένη, ή μάλλον, από αυτά που δεν είναι φτιαγμένη; Γιατί φαίνεται
να αποτελείται από λίγα από τα πάντα. Κάποιος πρέπει να «σωθεί άνωθεν», αλλά είναι ανακούφιση να έχει κανείς το δικό του φαγητό σ’ αυτό το σκηνικό.
Περίπου στις οκτώ οι άνθρωποι αρχίζουν να μαζεύονται. Ξανά και ξανά τραγουδούμε τις
απλούστερες μας στάντζες του Ευαγγελίου μας, έως ότου ντροπαλά προσπαθούν να συμμετάσχουν και ξέρουμε ότι αρχίζει να «πιάνει ρίζα».
Και μετά μιλάει ένας από τους μεγαλύτερους Χριστιανούς, και για πρώτη φορά οι περισσότεροι από αυτούς, ακούνε για τον Θεό που τους έκανε και που τους αγαπά και ο οποίος
έστειλε τον Υιό Του να πεθάνει για αυτούς.
Και πάλι τραγουδούμε, και άλλος μιλάει, και τραγουδούν και βλέπουν. Πόσο καταλαβαίνουν; Πόσο μπορούν να πάρουν από αυτό που άκουσαν; Οι περισσότεροι είναι αγρότες,
αλλά ακόμη και οι αγρότες στην Ιαπωνία φαίνονται μια φυλή που σκέφτεται, και όταν τίθεται το ερώτημα, «Είστε έτοιμοι για την επόμενη ζωή;» δίνεται η ασυνήθιστη απάντηση,
«Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτήν τη ζωή, πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για την
επόμενη;» Ακόμα, είτε είναι κάτι το στοχαστικό ή αλλιώς, πρέπει πράγματι να είναι κάτι το
περίεργο που τους μπερδεύει. Πόσο λίγο μια φορά μπορεί να σημαίνει η ακοή τώρα αρχίζω
να ανακαλύπτω, αν και μπορεί να σημαίνει περισσότερα από ό, τι εμείς στην αδύναμη πίστη μας τολμούμε να πιστέψουμε—περισσότερο, εντυπωσιακά περισσότερο—γιατί τελικά
ασχολούμαστε με υπερφυσικά πράγματα και έχουμε μια υπερφυσική Υπόσχεση και Δύναμη και Πρόσωπο πίσω μας.
Τώρα ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις— είναι ώρα για βοτάνισμα – για τέτοια συμπεράσματα, όπως ότι ο Θεός μας θα πρέπει να είναι συγγενής των Μικάδων (με το οποίο
εννοούν το αντίθετο της φοβερής ασέβειας που ακούγεται) διαμορφώνονται σε αυτά τα
σκοτεινιασμένα μυαλά, και πρέπει να διαλυθούν ένα προς ένα. Και μετά έρχεται η σειρά
μου. Πολύ ήσυχα ακούνε, και καθώς κλείνουμε με προσευχή, δεν ακούγεται ούτε ένας ήχος, παρά μόνο τα σιωπηλά «Αμήν» των Χριστιανών.

2

το bento (弁当, bentō) είναι ένα φαγητό είτε σε μια μερίδα από εστιατόριο είτε πακετάρεται στο σπίτι με προέλευση από την Ιαπωνία
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Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει κατά πολύ τα μεσάνυχτα, αλλά κανείς δεν φαίνεται να τείνει
να φύγει. Τα παιδιά κοιμούνται στα χαλιά ή στα χέρια της μητέρας τους, ή στις πλάτες τους,
και οι ηλικιωμένοι πιέζουν πιο κοντά, πολλοί συνωστίζονται γύρω από τους ανοιχτούς χάρτινους τοίχους και την μεγάλη πόρτα. Δεν μπορούμε να τους πούμε να φύγουν μακριά και η
συνάντηση ξεκινά ξανά.
Είναι τόσο καλό να βρίσκεις τον εαυτό σου ικανό να καταλάβει ακόμη και λίγο. Είναι σαν να
ήταν μια παχιά κουρτίνα που μας χωρίζει από τους ανθρώπους που τρυπήθηκε εδώ και
εκεί, και κάποιος μόλις άρχισε να βλέπει μέσα απ’ αυτήν. Αλλά μόνο πολύ λίγο. Επιτέλους
κάποιος θυμάται ότι το αύριο θα έρθει ή μάλλον έχει έρθει, γιατί είναι μετά από μία ηώρα,
και η δουλειά της ημέρας ξεκινά αμέσως μετά την Ανατολή του ηλίου. Λέμε καληνύχτα και
περνάμε στο σκοτάδι που φωτίζεται από το φανάρι.
Η δεύτερη εικόνα μας είναι διαφορετική.
Τρεις στοχαστικοί, καλά μορφωμένοι νέοι έχουν έρθει για να μιλήσουν για το «Χριστιανισμό». Μπορούν να μιλήσουν λίγο Αγγλικά, και ανάμεσα σε αυτά και τα σπασμένα Ιαπωνικά
μου μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς διερμηνέα. Αμέσως βυθίζονται στο θέμα «έχουμε
διαβάσει τη Βίβλο, πιστεύουμε ότι είναι καλό βιβλίο, αλλά τα μυαλά δεν μπορούν να δεχτούν τον Ιησού ως Θεό» και ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά με τη θεότητα Του, την αιώνια
ύπαρξη του Θεού, την Τριάδα, την θεοπνευστία της Βίβλου και τη μελλοντική ζωή. Μετά
από αυτό το τελευταίο σημείο, παρατήρησαν ότι υπήρχαν πολύ πιθανώς κάποιοι άνθρωποι
στη μέση της Αφρικής, της Κίνας ή της Ινδίας και άλλων «ειδωλολατρικών χωρών» που δεν
είχαν ακούσει το Ευαγγέλιο. Τι τιμωρία θα μπορούσαν να έχουν; Δεν ήταν δικό τους λάθος!
Είναι μια συχνή ερώτηση. Όμως ευτυχώς έχουμε Αυτόν να απαντά — την αναπάντητη απάντηση του Χριστού, «Αντίθετα, εκείνος που δεν ξέρει το θέλημα του κυρίου του και κάνει
κάτι αξιόποινο, θα τιμωρηθεί ελαφρότερα» · και είναι ικανοποιημένοι. Αλλά ο απόλυτα ήρεμος τρόπος τους να παρακάμπτουν τη δική τους Ιαπωνία στον κατάλογο των «ειδωλολατρικών χωρών» με εκπλήσσει. Από τη βεράντα εμείς μπορούμε να δούμε εκατοντάδες σπίτια· σε κάθε ένα λατρεύονται είδωλα πρωί και βράδυ. Ογδόντα χιλιάδες δολάρια προσφέρθηκαν πρόθυμα μόνο στο νησί Kiushiu για να στείλουν τους εκπροσώπους τους στο Σικάγο
πέρυσι, για να αντιπροσωπευθεί ο Βουδισμός αξιόλογα. Και όμως εμείς δεν είμαστε «ειδωλολάτρες!»
Αυτό μου θυμίζει ότι ένας φίλος πρότεινε ευγενικά τη μη σκοπιμότητα της χρήσης αυτού
του όρου, καθώς υπονοούσε κάτι παρόμοιο με τη βαρβαρότητα στο ευαίσθητο ιαπωνικό
μυαλό. Καθώς ήμουν τόσο νέα σε όλα μπερδεύτηκα. Οι άνθρωποι στην πατρίδα συνειδητοποιούν ελάχιστα τη θλίψη αυτών των εθνών που είναι αφημένα στο σκοτάδι, χωρίς να
ανακουφιστεί περισσότερο από τη χρήση μιας πιο ήπιας φράσης—και, για τους περισσότερους, «μη χριστιανός» θα σήμαινε λίγο περισσότερο από ό, τι έχουν στη δική τους κοντινή
γειτονιά. Και όμως κανείς δεν θέλει να πληγώσει με τη θέληση του. Έτσι, συμβουλεύτηκα
τον αξιόπιστο κ. Μπάξτον που είναι ένας «διαιτητής» για θέματα Ιαπωνικά, και είμαι σίγουρη ότι αν γνώριζε κάποιο τέτοιο συναίσθημα θα μου το έλεγε αμέσως· αλλά φάνηκε να
πιστεύει ότι ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσει τη λέξη που τονίζει περισσότερο το γεγονός,
ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό στον κόσμο. Μερικές
φορές φαίνεται σαν να ασπρίζουμε το μαύρο σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν αρχίζουμε να
πιστεύουμε ότι είναι μόνο μια σκιά ανοιχτού γκρι. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος: οι ηλικιωμένοι και οι σοφότεροι διαφέρουν. Ό, τι και να τους αποκαλούμε, το γεγονός παραμένει ότι
εδώ είναι όλοι γύρω μας, άνθρωποι για τους οποίους πέθανε ο Χριστός, αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα για Αυτόν. Σήμερα, αύριο, και σε όλες τις μέρες μέχρι να φτάσει αυτό σε εσάς,
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θα πεθάνουν έτσι, πεθαίνουν με μια κραυγή στα χείλη τους στο φτωχό νεκρό Βούδα που
δεν μπορεί να σώσει. Σε νοιάζει; Πόσο σας ενδιαφέρει; «Ο Θεός τόσο αγάπησε ώστε έδωσε!»
Και τώρα για να επιστρέψω. Μετά από περίπου μία ώρα που ξοδεύτηκε στο να δείξω αποδείξεις ως προς τις αλήθειες της πίστης μας, και η συνομιλία στρέφεται σε επίγεια πράγματα. «Ακούμε ότι υπάρχουν εκκλησίες στην Αγγλία που ονομάζονται σέχτες» και θέλουν να
μάθουν τα πάντα για αυτές.
Τους λέω την παλιά ιστορία για τις λιμνούλες στην άμμο και των ωκεανών. Βλέπουν το σημείο αμέσως, και αναφώνησαν, «Α, είναι όλα το ίδιο νερό, μόνο λίγη άμμος υπάρχει μεταξύ
τους!» Και ακούνε με ιδιαίτερη προσοχή στη μεγάλη, αληθινή συνέχεια, πώς, όταν η ισχυρή παλίρροια κινείται προς τα μέσα, σαρώνει μέσα της όλες τις μικρές διάσπαρτες λιμνούλες, που χάνεται η ιδιαίτερη τους ύπαρξη στην υπέροχη πληρότητα της. «Όλοι γίνονται ένα
στον Χριστό Ιησού.»
«Είναι οι σέχτες αγαπητές μεταξύ τους;» Όσο περισσότερο αγαπάμε τον Κύριο Ιησού τόσο
περισσότερο αγαπάμε όλους όσους τον αγαπούν, ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη «αίρεση.» «Ενώνονται ποτέ σε ένα;» Ω ναι! Και τους λέω για την παλίρροια της εισερχόμενης
αγάπης στη δική μας γη, ακόμη και τώρα: κοιτάζουν ο ένας τον άλλον και λένε, με sotto
voce (ήσυχη φωνή), «Αυτό είναι καλό.»
Μερικές από τις Αγγλικές Καινές Διαθήκες, που μου έδωσαν ευγενικά λίγο πριν από να αποπλεύσω τις είχα ακόμη. Τώρα γράφω τα ονόματα τους σε κάθε μια, και ο κάθε ένας λέγει
«θα είναι ένας σπόρος.»
Δεν θα σταματήσετε ακριβώς τώρα και θα πείτε «Αμήν»;
Φανταστείτε το τρία ήταν ξανά διαφορετικό.
Το μεγάλο ανοιξιάτικο Matsuri3 συνεχίζεται και ο αέρας είναι γεμάτος από τον πλούσιο ήχο
του γκονγκ το κουραστικό χτύπημα του τυμπάνου, και το βουητό από τις πολλές φωνές,
Πηγαίνω στο ναό Shinto στο λόφο με Ευαγγέλια, βιβλιαράκια και φυλλάδια. Είναι μια καλή
ευκαιρία να πλησιάσετε σε πολλούς ντόπιους, που συσσωρεύονται από τα απομακρυσμένα
χωριά, και δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να γλιστρήσει.
Στους πρόποδες της πέτρινης σκάλας που οδηγεί στην κορυφή, αφήνω τους βοηθούς μου,
των οποίων η παρουσία στην παράξενη σκηνή στην κορυφή μπορεί να είναι ανοιχτή για μια
πιο λανθασμένη αντίληψη από ότι με τη δική μου· και, σχεδόν απαρατήρητη, ανεβαίνω με
το πλήθος.
Το σκούρο πευκοδάσος έχει κρεμασμένες αλυσίδες και δαχτυλίδια και αστέρια που ακτινοβολούν. Και στις δύο πλευρές υπάρχουν πάγκοι και περίπτερα με λάμψη από κρεμαστές
φωτεινές σφαίρες. Ολόκληρο το μέρος είναι φωτισμένο με λαμπερό χρώμα, και χιλιάδες
ήταν ντυμένοι με τα καλύτερα τους που συρρέουν για να δουν τη θέα.
Περίπου στα μισά του δρόμου βρίσκομαι στο περίβολο των ιερέων όπου είναι το δωμάτιο
που ντύνονται. Εκεί βρίσκονται σε ένα πανέμορφο deshabille4 από μωβ και πορφυρό και
μπλε: κασκόλ από χρυσό και ασημί brocade σέρνονται στο πάτωμα. Η λεπτότητα είναι αρ3
4

Matsuri είναι το φεστιβάλ στα Γιαπωνέζικα και εξαρτάται από τα ιερά, τους θεούς.
Deshabille να είσαι ντυμένος πρόχειρα
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κετά θαυμάσια, ή θα είναι όταν φορεθεί, (σκέφτηκα το "Sartor5" του Carlyle και αναρωτήθηκα τι θα είχε πει!). Τρεις νεαροί ακόλουθοι ιερέων, προφανώς γοητευμένοι από την ακαταμάχητη επιρροή του, γονατίζουν σε μια σειρά παρατεταμένων τόξων. Εγώ προσφέρω τα
βιβλία μου. Μέσα από την απόλυτη έκπληξή σε τέτοιο θράσος, πραγματικά πιστεύω, γίνονται αποδεκτά, και προτού να έχουν χρόνο να ανακάμψουν από το σοκ, έφυγα.
Στη συνέχεια, πάω επάνω και μετά, στην κορυφή. Και στην κορυφή, τι λάμψη και σύγκρουση φωτός, και χρώματος, και ήχου. Ένας ιερός χορός βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια μικροσκοπική παιδική φιγούρα, ντυμένη με τον πιο θαυμάσιο τρόπο, στάσεις αργά πάνω και κάτω στο
μετρούμενο ρυθμό ενός τυμπάνου μέσα από την κουρτίνα του ναού. «Αφήστε τα παιδιά
και μην τα εμποδίζετε» είπε Αυτός, αλλά αυτή δεν το ξέρει. Λίγα λεπτά και ο χορός τελείωσε. Εγώ και τα βιβλία μου έχουμε ανακαλυφθεί. Οι άνθρωποι πιέζουν και σπρώχνουν. ο
νεαρός ιερέας που είναι υπεύθυνος για το τύμπανο γέρνει και ζητάει ένα· μικρά ζωγραφισμένα πρόσωπα χαμογελούν παρακλητικά. Γεμίζω τα τεντωμένα χέρια και τα κρύβουν στα
μανίκια στα χέρια τους. Πριν από το να ντυθεί ο γέρικος τζέντλεμαν με φλεγόμενο κίτρινο,
και που αναπαυόταν στην άλλη άκρη του ιερού, και ανακαλύψει το τι συμβαίνει, και να
σηκωθεί με αξιοπρέπεια, είμαι πάλι μακριά.
Αλλά δεν είναι σοφό να καθυστερήσουμε περισσότερο. Και σε λίγα λεπτά με βλέπουν ξανά
οι άλλοι παρακάτω, χαίρονται που καταφέραμε ακόμη και πολύ, πολύ λίγο «Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς» ( ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι)6
Καθ' όλη τη διαδρομή στο σπίτι, μας λιθοβόλησαν λίγο πολύ, και μας φώναζαν από πίσω
«Ιησούς, Σημάδι του Ερυθρού Σταυρού!»—μια τιμή για την οποία δεν ήμασταν άξιες.
Και τώρα θα προσευχηθείτε για εμάς, έτσι δεν είναι; Προσευχηθείτε για να προχωράει Αυτός μπροστά τόσο ξεκάθαρα ώστε να μπορούμε να Τον ακολουθήσουμε, να μην φοβόμαστε
κανένα κακό, να γνωρίζουμε τη φωνή Του, να τη υπακούμε μόνο.
Προσευχηθείτε ώστε το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα να είναι ισχυρά για να κάνουν το θέλημά Του. Και προσευχηθείτε γιατί το ψωμί που φαίνεται να ρίχνεται πάνω στα νερά7 – που
ρίχνεται με τόσο αδύναμο τρόπο, που αναρωτιέται κανείς μερικές φορές πώς μπορεί να
κάνει ποτέ κανένα καλό – να φέρει ποτέ ένα μικρό καρπό προς δόξα Του.
Μπορούμε να τα αφήσουμε όλα μόνο στην υπομονή Του και στη συγχώρεση Του και να
Τον εμπιστευτούμε για να τελειοποιήσει αυτό που μας αφορά και το έργο και εμάς.
Είναι Μάιος τώρα. Αυτή η επιστολή, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, έχει καθυστερήσει.
Είχα μόλις έγραψε τις τελευταίες γραμμές, όταν οι Χριστιανοί του χωριού μας (γιατί είμαστε
και πάλι εδώ) ήρθαν για να πάνε μαζί μας σε ένα άλλο από τα πολλά απροσπέλαστα χωριουδάκια που μας περιβάλλουν.
Και καθώς περπατήσαμε στο στενό μονοπάτι, ανάμεσα στους ορυζώνες χαμηλού υψομέτρου, για πρώτη φορά είδα το ψωμί να ρίχνεται κυριολεκτικά στα νερά. Ήρθε με ένα τέτοιο
5

Sartor Resartus (ο ράφτης ράβεται) είναι ένα μυθιστόρημα του 1836 από το Σκώτο Ιστορικό και
σχολιαστή της κοινωνίας Thomas Carlyle. Είχε σκοπό να είναι ένα νέο είδος: και συμβάν και ιστορικό,
γεμάτο με σχόλια αυτογνωσίας για τις δικές του τροπές και δομές. (σχόλια από το διαδίκτυο)
6
Εφεσίους 5:16
7
Εκκλησιαστής 11:1 ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΝ τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ὕδατος, ὅτι ἐν πλήθει ἡμερῶν
εὑρήσεις αὐτόν·
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μήνυμα δύναμης και παρηγοριάς, που δεν μπορούσα παρά να σταματήσω και να το μεταφέρω στους άλλους, στους οποίους, σε αυτή τη φρέσκια και όμορφη σύνδεση, ήταν τόσο
νέο όσο και σε μένα.
Δεν υπήρχε τίποτα πιο σημαντικό στο τόσο πλημμυρισμένο χωράφι για το σπορέα, από το
να ρίχνει σπόρους πάνω στο νερό, και ήταν αρκετά λασπωμένο και δεν είχε ενδιαφέρον. Ο
σπόρος ήταν αυτό που άξιζε.
Και τότε πήραμε θάρρος. Σε εμάς δεν είναι τίποτα: αυτό είναι προφανές. αλλά στο σπόρο
της ζωής είναι το παν, «με τη δύναμη του Θεού πίσω του» και όσο απίθανο και αδύνατο
φαίνεται, «Αυτός που κλαίει στον πηγαιμό το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας θα τραγουδάει χαρούμενος δεμάτια φορτωμένος.8» «Ρίξε το ψωμί σου πάνω στα νερά και μετά από
πολλές μέρες μπορεί να το βρεις.»
Γιόναγκο. 11 Μαΐου – Η Μισάκι Σαν και εγώ ήρθαμε εδώ, σύμφωνα με
την τακτοποίηση του κ. Μπάξτον, για να είμαστεμε τη Λίζι, που διαφορετικά θα έμενε μόνη. Η αγαπητή Μαρία μας λείπει πολύ, οι Χριστιανοί
την αγάπησαν τόσο.
Περάσαμε πολύ ευχάριστες ώρες κάνοντας φιλίες με νέες αδελφές και αδέρφια στον Χριστό. Μεταξύ αυτών, είναι μερικές από τις καλλιεργημένες κυρίες της ανώτερης τάξης, και
μερικά φωτεινά παλικάρια, που είναι πολύ περισσότερο ζηλωτές για το νέο τους Κύριο από
όσο ήταν για τον παλιό τους. Η πλήρης σωτηρία είναι ένδοξη αλήθεια. Όχι μόνο συγχώρεση, αλλά και καθαρισμός, «Καθαρισμένος και ο Καθαριστής που παραμένει μέσα σου», και
ακόμη περισσότερο, υπάρχει και για εμάς, για να τον δοξολογήσουμε. «Η δική σου ισχυρή
χειροτονία των τρυπημένων χεριών.»
Χθες πήγαμε στο νησί της λίμνης, στο οποίο πηγαίνουν η Φλωρεντία και η Σαν κάθε δεκατέσσερις ημέρες. Πήραμε πολλά Ευαγγέλια και δώσαμε ένα σε κάθε μία ομάδα πάνω το
μικρό ατμόπλοιο, και κανονίσαμε να διαβάσει δυνατά ο καλύτερος αναγνώστης για τους
άλλους. Αυτό ικανοποίησε όλους τους ενδιαφερόμενους και μας επέτρεψε να διατηρήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων μας για τους νησιώτες. Όταν αράξαμε ένα πλήθος συγκεντρώθηκε αμέσως, βρήκαμε τον δρόμο μας προς μια καλύβα που ονομάζονταν
«ξενοδοχείο», είχαμε ένα φλιτζάνι τσάι, και ένα πλούσιο γεύμα ψωμιού και μαρμελάδας
που η στοχαστική Λίζι είχε προετοιμάσει· και μας απόλαυσαν τα μάτια των αρσενικών και
θηλυκών, ηλικιωμένων, νέων και μεσηλίκων. Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση τότε, και
άκουγαν ήσυχα, αν και στη συνέχεια ανακαλύψαμε ότι δεν μπορούσαν να καταλαβαίνουν
πολλά, γιατί η διάλεκτός τους διαφέρει από τη διάλεκτο της Σαν, ή ότι ακόμα ήταν πιο απλή
από την διάλεκτο του Ματσούγιε.
Στη συνέχεια, ρωτήσαμε για τον δρόμο προς το χωριό όπου θα πήγαιναν οι Ματσουγιίτες .
Είπαν ότι ήταν δύσκολο να βρεθεί και προσφέρθηκαν να μας καθοδηγήσουν μέχρι εκεί καθώς και στην επιστροφή.
Το μονοπάτι είχε πολλές στροφές μέσα και έξω, και περνούσε και μέσα από τα ωραιότερα
χωράφια καλαμποκιού που ο ήλιος θα ευχόταν να λάμψει. Μερικές φορές το κριθάρι υψωνόταν πάνω από το κεφάλι και στις δύο πλευρές, και το σιτάρι ήταν σχεδόν τόσο ψηλό. Σύντομα θα πάρουν χρώμα, και στη συνέχεια θα σκεφτούμε τα μίλια της λάμψης, με τα σκού8

Ψαλμός 126:6 Κατά Ο 125:6 πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον αἴροντες τὰ
σπέρματα αὐτῶν· ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν.
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ρα πεύκα που υψώνονται εδώ και εκεί, μέσα στο μπλε των λόφων που περικυκλώνουν τη
λίμνη.
Έπρεπε να περπατήσουμε σε μια σειρά· και η Μισάκι Σαν προσπάθησε, κάτω από δυσκολίες, να εξηγήσει κάτι από το μήνυμά μας στη γριά που μας καθοδήγησε. Της είπε πως χωρίς
τη βοήθειά της δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τον δρόμο μας μέσα από τους λαβυρίνθους
των χωραφιών και σύγκρινε το χωριό των επιθυμιών μας με το ουράνιο μας σπίτι, σχεδιάζοντας τον παραλληλισμό με τις απλούστερες λέξεις, σαν να μιλούσε σε ένα μικρό παιδί.
Αλλά ήταν προφανές ότι κατάλαβε λίγα και σε κάθε ερώτηση της Mισάκι Σαν μπορούσα να
ακούσω μόνο "Δεν καταλαβαίνω."
Περάσαμε έναν ναό Shinto, όπως συνήθως θαμμένο σε υπέροχο δάσος από πεύκο, δύο
γίγαντες που φρουρούσαν την είσοδο του, που ήταν επίσης πέτρινα τέρατα· «Οι θεοί ζουν
εκεί », είπε η γριά κυρία, δείχνοντάς τα.
Υπήρχαν μικρά νεκροταφεία σκορπισμένα γύρω από τις άκρες του χωραφιού με καλαμπόκι
και στο δάσος· και κάποιος ήξερε ΄καθώς τα προσπερνούσε, ότι ήταν εκείνοι τάφοι ανθρώπων που δεν είχαν ακούσει ποτέ.
Και μετά φτάσαμε στο χωριό όπου αποβιβαστήκαμε από το πλοίο που μας έφερε από το
Ματσούγιε και βρήκαμε το δρόμο μας προς το δωμάτιο που η
Φλωρεντία κοιμάται πάντα. Οι
ενδιαφερόμενοι, αν και δεν αποφασίστηκε, τα μέλη της κοινότητας άκουσαν την άφιξή μας,
και εμφανίστηκαν με Καινές Διαθήκες, τσάι και υποκλίσεις.
Υποκλιθήκαμε, πήραμε τσάι και
αφοσιωθήκαμε στις Καινές Διαθήκες, και είχαμε μια μικρή συνάντηση με τρεις ή τέσσερις που
είχαν έρθει, στη συνέχεια προσευχήθηκαν, ένας από αυτούς
Μια στενοχώρια με Hibachi
πρόσθεσε στην προσευχή, το να
μπορέσουν σύντομα να «πιστέψουν» στην πραγματικότητα οι άνθρωποι και το νησί τους να κερδηθεί για τον Βασιλιά Ιησού. Το δωμάτιο όπου ήμασταν, αν και φτωχικό, και παραδομένο στους αρουραίους, έβλεπε προς τα κάτω σε ένα φωτεινό μικρό κήπο, που ήταν καθαρός και φρέσκος. Τη νύχτα όμως η σκηνή αλλάζει, και αυτοί που θα νιώθουν καλύτερα, σύμφωνα με τη Φλωρεντία, είναι εκείνοι των οποίων τα οσφρητικά νεύρα είναι λιγότερο ανεπτυγμένα. Αλλά αυτό είναι
μέρος της ζωής γιαπωνέζικα, και κάποιος έχει ορίσει την χώρα τους Ανατέλλοντος Ηλίου ως
των χώρα των «Οσμών και Ανεβασμάτων» ("Scents and Ascents").
Προς απογοήτευσή μας, βρήκαμε ότι θα έπρεπε να φύγουμε αμέσως, καθώς έπρεπε να
επιστρέψουμε εκείνο το βράδυ, και το σκάφος έπρεπε να ξεκινήσει για το Γιονάγκο νωρίτερα από όσο περιμέναμε. Αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να δούμε τη
Φλωρεντία και την Ι. Σαν. Έτσι καρφιτσώσαμε ένα κείμενο που διηγούνταν την ιστορία των
πουλιών που είχαν πετάξει πρώτα μέσα και μετά μακριά, και γυρίσαμε πίσω με τον τρόπο
που ήρθαμε.
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Πάνω από εκατό άνδρες και γυναίκες (τα παιδιά ποτέ δεν προσπαθούμε να τα μετρήσουμε!) είχαν συγκεντρωθεί για να μας αποχαιρετήσουν, και καθώς το σκάφος αργοπορούσε
είχαμε χρόνο για μια άλλη συνάντηση. Είχαμε δώσει όλα τα βιβλία μας και πολλοί γνωρίζαμε ότι θα τα διαβάσουν· ήταν το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, και απομακρυνθήκαμε
με την ευχή να είχαμε μείνει.
Τέτοιο έργο όπως αυτό - και σαν κι αυτό όλοι μας έχουμε πολλά, πρέπει να γίνουν με πίστη,
οτιδήποτε είναι λιγότερο πιθανό να αποδώσει αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Βιβλία που θα δοθούν, θα γίνουν κατανοητά, λέξεις που θα μιλήσουν, θα τις θυμούνται; Αυτοί οι δεμένοι με τον Σατανά άνθρωποι, θα πιστέψουν ποτέ καθόλου; Αυτά τα
μυαλά, που είναι σκοτεινιασμένα από την κακία, είναι ακόμη ικανά να πιστεύουν σοβαρά;
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και πολύ περισσότερα είναι αλήθεια από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε, και όλα αυτά είναι εναντίον μας· παρ' όλα αυτά, με το Λόγο Σου θα αφήσουμε το
δίχτυ, και για το μεγάλο πλήθος ψαριών - Πιστεύω, Κύριε! Αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη
μου δεν είναι δυνατή»9!
Οι Χριστιανοί εδώ φαίνονται πολύ σοβαροί. Στην εβδομαδιαία συνάντηση προσευχής, τα
μεγαλύτερα αγόρια κανονίζονταν να έρχονται όχι μία φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα,
για Βιβλικές αναγνώσεις στη Σκηνή. Σήμερα μελετήσαμε το πέπλο, «το Πέπλοκαταπέτασμα, δηλαδή η σάρκα Του». Είναι χαρά να δουλεύω με τέτοια μυαλά. Δεν είναι
ικανοποιημένοι μόνο με «όμορφα κείμενα», θέλουν να γνωρίζουν τις Βίβλους τους.
Είναι αργά, και γράφω ενώ περιμένω για τη Λίζι, η οποία είναι έξω σε μια συνάντηση. Θα
είναι πολύ κουρασμένη, φοβάμαι. Αυτές οι συναντήσεις, που ξεκινούν ίσως στις 9 η ώρα ή
και αργότερα, είναι ευχάριστες για το πνεύμα, αλλά μια αδυναμία για τη σάρκα. Αλλά δεν
μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, τώρα που έχει ξεκινήσει η πολυάσχολη σεζόν, είναι είτε αυτό είτε τίποτα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πριν από λίγες νύχτες, οι άνθρωποι (φτωχοί
αγρότες) αργούσαν τόσο πολύ να έρθουν, που άρχισα να σκέφτομαι ότι προοριζόμαστε να
έχουμε μια συνάντηση προσευχής για
την περιοχή, αντί για ένα κήρυγμα.
Όμως οι Χριστιανοί που ήταν μαζί μας
είπαν «Ω όχι, όχι. Δεν είναι ακόμα
αργά» (9.30 μ.μ.)· «με την ευγενική
τους ευκολία θα έρθουν.» Συνεχίσαμε
να περιμένουμε. Τελικά ήρθαν και
περάσαμε υπέροχα.

Κουβάλημα αξιοπερίεργου

9

Μάρκος 9:24 πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
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Μερικές φορές ακούμε τόσο χαρούμενα μικρά πράγματα. Μόλις πρόσφατα ένας ερευνητής
είπε στον Ιάπωνα πάστορα μας ότι είχε έλθει στο «Δόγμα» παρατηρώντας την καλοσύνη
που έδειξαν οι Χριστιανοί ο ένας στον άλλο. «Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο».!»10 Προσευχηθείτε για αυτή την ασυγκράτητη λαμπερή αγάπη να μπορεί να αφθονεί μέσω του μεγάλου ιεραποστολικού στρατού, και

της ντόπιας Εκκλησίας συμπεριλαμβανομένης. Μερικές φορές φαίνεται σαν ο όμορφος
μανδύας της αγάπης να περιβάλλεται από πνεύματα σκοταδιού, ανυπόμονα να αγγίξουν
με απαίσια δάχτυλα την πεντακάθαρη καθαρότητα. Και μόνο με την πιο κοντινή παρουσία
του Δασκάλου μπορεί να κρατηθούν μακριά.
Ίσως αγόρια και κορίτσια να διαβάσουν τα ακόλουθα. Εδώ λοιπόν είναι κάτι που θα τους
αρέσει - τουλάχιστον εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά τα περίεργα παλιά ιαπωνικά σχέδια έπρεπε να υπήρχαν σε γραφικά παλιά καταστήματα με αξιοπερίεργα πράγματα, όπως
έχουμε εδώ. Ένας ηλικιωμένος κύριος, με λαμπερό κρανίο, και μια μακριά πίπα, μου τα
δάνεισε για να τα αντιγράψω για εσάς, για το κωμικό άγγιγμα που είναι σαν γαργαλητό.
Έμοιαζαν πιο ενδιαφέροντα σε αυτό το μικρό δωμάτιο με ταπετσαρία στο πίσω μέρος του
καταστήματος curio, ξαπλωμένο ανάμεσα σε παλιά κεντήματα και τραχιά σκίτσα, και κάθε
είδους πραγματάκια όλων των ειδών, από ό, τι θα σας φανούν σε γυμνό μαύρο και άσπρο
σε ένα γράμμα, Ακόμα μπορεί να κάνουν το δικό τους έργο λέγοντας πόσα χρόνια πριν, όταν ζωγραφίστηκαν για πρώτη φορά, σε απαλό μπλε και καφέ, αυτοί οι περίεργοι άντρες
και γυναίκες που τότε ήταν ακριβώς όπως είμαστε τώρα, ακόμη και για να απολαύσουμε
λίγη διασκέδαση. Άρα ας μη φανταστούμε ότι «οι ειδωλολάτρες» είναι στεγνά, εξωπραγματικά, μη ικανοποιητικά όντα, αλλά πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικά μυαλά που μπορούν να σκέφτονται και να γελούν, και πραγματικές καρδιές που μπορούν να έχουν χαρά
και θλίψη, αληθινοί άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που μπορούν να αγαπηθούν και να
κερδηθούν για τον Βασιλιά Ιησού.
Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία χρειαζόμαστε τις προσευχές σας περισσότερο από
ότι μπορούμε να σας πούμε. Σήμερα άκουσα έναν νεαρό άντρα που διστάζει μεταξύ του
Θεού και του Βάαλ, «Θέλει κάποια θρησκεία, αλλά δεν είναι αποφασισμένος ποια να πάρει. Επιθυμεί να ζήσει με κάποιο ιεραπόστολο, να παρακολουθήσει τις ενέργειές του και
μετά να ζήσει με έναν βουδιστή ιερέα, να παρακολουθεί τις ενέργειές του· και αν οι ενέρ10

Ιωάννης 13:35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν
ἀλλήλοις
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γειες του ιεραποστόλου είναι προτιμότερες από εκείνες των ιερέων, θα πάρει τον Χριστιανισμό και, αν όχι, θα πάρει τον Βουδισμό. Αυτό δεν μας δίνει μια βαθιά ματιά στη φοβερή
δυνατότητα που μας ανοίγει; Εμείς μπορεί εύκολα να πληγώσουμε μια αδύναμη συνείδηση
και να αμαρτήσει ενάντια στον Χριστό. Κάποιος θα επέλεγε ευτυχώς τη μυλόπετρα, και να
πέσει στη θάλασσα, παρά αυτό.
Μερικές φορές οι γραμμές του Φάουστ μετατρέπονται σε φόβους για μένα—
"Έτσι λοιπόν στον βροντερό αργαλειό του Χρόνου στρίβουμε, και υφαίνουμε για τον Θεό
το ένδυμα που Τον βλέπεις να περνά δίπλα σου.
Δεν είναι κάτι το Ιερό; Υφαίνουμε για τον Θεό το ένδυμα, το μοναδικό ένδυμα που μπορούν
να τον δουν ποτέ. Δεν θα ζητήσετε να σωθούμε από του να γίνουμε αιτία, με λέξη ή εμφάνιση ή χειρονομία, να σπρώξουμε μια ψυχή πίσω στο σκοτάδι;
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Κεφάλαιο 19 Με το να το πούμε απλά
«Θα λιώσουμε από τη φωτιά της αγάπης,
από φωτιές πολύ πιο δυνατές από αυτές που δοκιμάζουν
Και καθαρίζουν το σίδερο από τη βρομισιά»
Γιόναγκο, 14 Μαΐου. Απέναντι από τους σιτοβολώνες υπάρχει ένα μικρό χωριό με καφετιές
στέγες που είναι γνωστό ως το χωριό των ζητιάνων. Η ιστορία του ανοίγματος του είναι μια
όμορφη απόδειξη ότι το ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η δύναμη του Θεού, που σώζει καθέναν που πιστεύει1, όποιος και αν είναι.
Οι ζητιάνοι, όπως και οι Eta, ζουν σε χωριουδάκια από μόνα τους και γενικά περιφρονούν
να τους κοιτάξουν οι Ιάπωνες. Μια μέρα πήγε η Μαίρη στο φτωχό μικρό μέρος και μίλησε
με όσους άκουγαν. Τότε προσπάθησε να κινήσει το ενδιαφέρον στους Χριστιανούς του Γιόνακο, αλλά φοβόντουσαν ότι δεν θα ήταν χρήσιμο. Ο Χριστιανισμός χρειαζόταν σκέψη, και
αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν. Αυτοί δεν ήξεραν τίποτα, εκτός από
αυτό μιλούσαν ένα δικό τους ιδίωμα, και δεν θα κατανοούσαν τη σωστή ομιλία. Ωστόσο,
κατέληξε να πάει εκεί ο επικεφαλής των κατηχητών, και εντυπωσιάστηκε πολύ με το πόσο
ανοιχτοί ήταν, και την ανάγκη τους. Και τώρα μερικοί από τους σοβαρούς νέους Χριστιανούς το έχουν καταλάβει, και χτίστηκε ένα δωμάτιο, και όλα υπόσχονται καλά. Οι ίδιοι οι
άνθρωποι έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον για τη διαδικασία, και χθες όταν πήγε η Λίζη βρήκε τον ενθουσιασμό να επικρατεί. Μερικοί αντίπαλοι είχαν απειλήσει να κάψουν τελείως το
νέο δωμάτιο. Οι ζητιάνοι ξεσηκώθηκαν και υπερασπίστηκαν την περιουσία τους με τέτοιο
αποτέλεσμα, που οι αντάρτες πίστευαν ότι ήταν σοφότερο να αποσυρθούν.
Την περασμένη εβδομάδα πήγαμε σε ένα μεγάλο εργοστάσιο μεταξιού και μετά από συζήτηση ο εργοδηγός, κάλεσε τα κορίτσια να έρθουν σε μας για μια συνάντηση. Περίπου πενήντα το έκαναν, και όλες υποσχέθηκαν να επιστρέψουν· αλλά στη νύχτα αντί για αυτές, βρήκαμε μια σανίδα στην μπροστινή μας πόρτα, με μια γελοιογραφία για όλη την υπόθεση και
που γελοιοποιούσε τα κορίτσια που ήθελαν να έρθουν. Ακούμε ότι στην πόλη υπάρχουν
παρόμοια πλακάτ. Τα ευγενικά δειλά κορίτσια μας πρέπει να είναι εξαιρετικά ένθερμα για
να μπορέσουμε να τα περιμένουμε ξανά.
Η καθημερινή μας τάξη της Βίβλου προχωρά. Τα αγόρια απολαμβάνουν βαθιά στο να ψάξουν μαζί μου για το ξετύλιγμα του μεγάλου σχεδίου της απολύτρωσης στους τύπους της
Παλαιάς Διαθήκης και στην προφητεία. Ω, να μπορούσε κανείς να τα βοηθήσει περισσότερο. Το πρώτο έτος μακριά από βιβλία και φίλους, διδάσκει κάποιον πόσο πολύτιμο είναι
κάθε στοιχείο γνώσης της Βίβλου, και πόσο πολύ λίγη έχει κάποιος.
18 Μαΐου.– Ήρθαμε στο χωριό μας για λίγες μέρες δουλειάς. Πιστεύω ότι· θα έχουμε κάποια ώρα σοβαρής σκέψης με το Θεό, γιατί το είχαμε ανάγκη για τις ψυχές μας· «εξαγνιστείτε εσείς, που του Κυρίου σηκώνετε τα σκεύη»2, «να πει στον Ααρών και στους γιους
του: «Οι ιερείς πρέπει να προσέχουν τις άγιες προσφορές και να μη βεβηλώνουν το άγιο
μου όνομα. Εγώ είμαι ο Κύριος»3 Αυτά τα λόγια μας έχουν μιλήσει...
«Πολύ καλύτερα στη θέση του το πιο ταπεινό πουλί
θα πρέπει να τραγουδήσει ίσια προς Αυτόν το πιο ταπεινό τραγούδι,

1

Ρωμαίους 1:16 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι,
2
Ησαΐας 52:12
3
Λευιτικό 22:2
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παρά ένα ξεστρατισμένο Σεραφείμ
να ψάλει λανθασμένα προς δόξα Του.»
19 Μαΐου. Αυτή τη φορά δεν είμαστε στο συνηθισμένο δωμάτιό μας. Ο αξιότιμος κ. Μεταξοσκώληκας το έχει πάρει. Όταν οι άνθρωποι του ξενοδοχείου μας το είπαν αυτό, έκαναν
άφθονες υποκλίσεις, και εμείς τους απαντήσαμε ότι δεν είχε σημασία - οι Χριστιανοί δεν
ενοχλούνται από τόσο μικρές ταλαιπωρίες, η ικανοποίησή τους ήταν υπέρτατη. Αυτοί μας
έχουν δώσει ένα δωμάτιο στο κάτω πάτωμα δίπλα στην κουζίνα, και ο γέρος ιδιοκτήτης το
βρίσκει βολικό να μπαίνει αδιάκριτα μέσα και έξω ανά διαστήματα. «Είναι ένας άσχημος
άνεμος,» κλπ.! Θέλει να ακούσει το δόγμα, αλλά φοβάται το αποτέλεσμα που θα έχει αν το
δεχτεί. Φτωχός γέρος. Θα προσευχηθεί κάποιος γι' αυτόν;
Σήμερα το φαγητό μου έμεινε λίγο και διακινδύνευσα την κότα. Πιάσανε ένα πλήρως αναπτυγμένο δείγμα και το έφεραν για συνέντευξη. Ήταν ένα μικρό μαύρο, φτερωτό πράγμα,
τυλιγμένο σε μπλε βαμβακερό μαντήλι. Αυτό με κοίταξε, κλώτσησε, και διαμαρτυρήθηκε
έντονα. Δεν είδα ποτέ μια κοτούλα που δεν είχε παραιτηθεί σε τόσο έντονο βαθμό. Όμως η
πείνα χαλύβδωσε την καρδιά μου, περιέγραψα την απαραίτητη διαδικασία από το τώρα,
μέχρι το τότε. Υποστήριξαν ότι κατάλαβαν και έφυγαν. Προς το παρόν επανεμφανίστηκε,
κολλημένη σε ένα πιάτο με μια τόσο υπονοούμενη στάση που κυριολεκτικά έκανα προς τα
πίσω. Φαινόταν ακριβώς σαν και επρόκειτο να μου πηδήξει. Είχε έρθει κατευθείαν από την
κατσαρόλα, άθλια, πετσί και κόκαλο και σπηλαιώδης: μια περίπτωση ομορφιάς χωρίς διακόσμηση και δύσπεπτη. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτό το πουλί, αλλά ήταν επίσης
εντελώς ρεαλιστική. Και έτσι τέλειωσα το δείπνο, και κλείνω την ιστορία.
21 Μαΐου. — Για άλλη μια φορά περιμένουμε στο μικρό ξενοδοχείο δίπλα στη λίμνη· με
μια μικρή αυλή με κήπο στο πίσω μέρος που φαίνεται τόσο όμορφη και φωτεινή, και η οικοδέσποινα μας έχει φέρει ένα βάζο με λουλούδια για την ιδιαίτερη μας ευχαρίστηση. Πώς
αυτοί οι Ιάπωνες θα απολάμβαναν τον Παράδεισο! Φαίνονται ικανοί για πολύ περισσότερη
ευχαρίστηση από τους περισσότερους από μας, έχουν για δική τους μια λεπτή δύναμη της
απόλαυσης, το δώρο Του σίγουρα, που μας έδωσε τα λουλούδια, «αυτά τα όμορφα χαμόγελα του Θεού!»
Είχαμε, ένα ήσυχο χρονικό διάστημα που γνωρίζαμε ότι έπρεπε να το έχουμε, για ησυχία
στην Παρουσία Του στο χωριό μας. Σε μία από τις αναγνώσεις της Βίβλου, αντί να κρατάνε
ως συνήθως σημειώσεις, ένας από τους άντρες καθόταν με το πρόσωπό του σκεπασμένο,
προσευχόμενος σιωπηλά. Στη συνέχεια μίλησε: «Για αρκετό καιρό ήμουν γεμάτος με σκέψεις για αυτό, (το μήνυμά μας για αυτούς, που ήταν πράγματι, το δικό Του και για μας, για
την αγιότητα στα άγια μας πράγματα) από ειδική χάρη του Θεού άκουσα σήμερα το πρωί
και η ψυχή μου τράφηκε.»
Κάποιος δεν θα εκπλαγεί αν το Πνεύμα του Θεού έρθει σε αυτόν τον άντρα, όπως και στους
αρχαίους άντρες, και να τον χρησιμοποιήσει με ένα δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η ανάγκη της
Ιαπωνίας.
Οι προφήτες της, που, όπως ο Ηλίας, θα τολμήσουν να σταθούν και να αντιμετωπίσουν το
πλήθος, και θα τολμήσουν να αντέξουν μετά τη σιωπή της ερήμου· γιατί ξεχωρισμένος για
μια δια βίου μοναξιά είναι ο άνθρωπος που είναι «η Φωνή».
Αυτός ο άντρας μου ήρθε με μια ερώτηση που δεν άκουσα ποτέ πριν. Πριν από λίγο καιρό,
σε μια μεγάλη συνάντηση σε ένα χωριό όπου δεν είχε ποτέ κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για να εξηγήσουν το μήνυμα, και ανάμεσά τους ήταν μία για τον
Σωτήρα μας. Οι άνθρωποι την κοίταξαν με ενθουσιασμό· ελήφθη μέριμνα για την προστασία τους από λάθος εντυπώσεις ως προς αυτό, αλλά στην πραγματικότητα παρέμειναν με
την εντύπωση ότι είδαν «μια εικόνα του αξιότιμου Θεού των ξένων.» Από εκείνη την εποχή
μου ήρθαν αμφιβολίες για αυτόν τον τρόπο εργασίας σε ειδωλολατρικές χώρες. Δεν δόθηκε
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η δύναμη να προσευχηθούμε για ευλογία, και αφού « ό,τι δεν προέρχεται από την πίστη
(του) είναι αμαρτία,»4 διέκοψα τη χρήση οποιωνδήποτε εικόνων του Κυρίου μας.
Αλλά όπως άλλοι που ήταν μεγαλύτεροι και σοφότεροι μπορούσαν να το κάνουν, και το
έκαναν, κανείς δεν μπορούσε να τα κρίνει όλα· και μέχρι εκείνο το απόγευμα, δεν μπόρεσα
να απαντήσω στην ερώτηση ικανοποιητικά. Στη συνέχεια, μέσω μιας από αυτές τις οδηγίες
που μετά καταλαβαίνεις, για άλλη μια φορά μου επιβλήθηκε η απάντηση· η αμφιβολία ήρθε στο μυαλό, και μου έδειξε ξεκάθαρα ότι, ενόψει της πιθανής προσβολής της αγιότητας
του Θεού και της παρανόησης που μπορεί να είχε μια τέτοια χρήση, δεν έπρεπε να ξαναχρησιμοποιήσω αυτόν τον φυσικό τρόπο «βοήθειας», αλλά να εμπιστευτώ πλήρως την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να κάνει όλη τη δουλειά.
Και η σκέψη μου ήρθε επίσης, καθώς δεν μπορούμε να ζωγραφίσουμε σωστά αυτό το Άγιο
Πρόσωπο, επειδή η Θεότητα σε αυτό είναι πέρα από την δυνατότητα για κατανόηση από
κάθε ανθρώπινο μυαλό, ή αδυναμία της τέχνης για να το καθαγιάσει, δεν έχουμε κανένα
δικαίωμα να το ζωγραφίσουμε; Είναι μήπως σεβαστό να το δοκιμάσουμε; Και για μένα, η
μία απάντηση φαινόταν Όχι: ένας πρόσθετος λόγος για να αποτραπεί κάποιος να χρησιμοποιεί εικόνες και σχέδια που είναι έτοιμα για πώληση.
Αυτό το σημείο μόλις είχε έρθει στο μυαλό μου, και το ίδιο ερώτημα εμφανίστηκε μεταξύ
των χριστιανών, που είχαν έρθει για να μας πάρουν σε μια συνάντηση, και για πρώτη φορά
το άκουσα να αναφέρεται, κάποιος που είπε ότι ένιωθε ανήσυχος για κάποιο χρόνο, ενώ
ένας άλλος είπε ότι δεν είχε μιλήσει σε κανέναν, αλλά πήγε στον Θεό για αυτό, και «είχε
πάρει στην καρδιά του αυτά τα λόγια, ‘οι εικόνες του Υιού Του στον Θεό δεν ήταν καλές’»
Στράφηκαν σε μένα, και ήμουν χαρούμενη για αυτήν ήσυχη ώρα μαζί Του, λίγο πριν.
Κάποιος θα μπορούσε να τους απαντήσει όπως είχε διδαχθεί ακριβώς τότε.
Ο αγαπητός μου αδερφός P. San βρίσκεται στο χωριό μας τώρα. Έφυγε από το σχολείο και
έδωσε τη ζωή του στον αγώνα. Θα ξέρετε τι χαρά είναι αυτό για μένα. Προσευχηθείτε να
είναι καλός στρατιώτης του Χριστού, να διατηρείται αληθινός και ένθερμος σε όλα για Αυτόν.
Οι αγαπημένοι μας νέοι Χριστιανοί (τουλάχιστον νέοι στην πίστη, οι περισσότεροι είναι μεγαλύτεροι από εμάς και μία είναι προγιαγιά) τα πάνε καλά, και μαθαίνουν καθημερινά από
τον Χ. Σαν, που τους ποιμαίνει πιστά. Τους προετοιμάζει για το βάπτισμα. όλοι γνωρίζουν
την προσευχή του Κυρίου, και αρκετά από την Καινή Διαθήκη, και μπορούν να ψάλλουν
αρκετούς ύμνους. Εγώ έχω λαχτάρα να μάθω πότε θα θεωρηθούν ότι είναι δοκιμασμένοι,
και ώριμοι για το βάπτισμα. Αλλά δεν ρωτώ τον ήρεμο Χ. Σαν, γιατί φοβάμαι να φανώ ότι
βιάζομαι. Αυτή η στιγμή των δοκιμών είναι σημαντική και οι ντόπιοι Χριστιανοί είναι οι καλύτεροι κριτές για το πόσο πρέπει να διαρκέσουν. Αλλά κάποιος λαχταρά να δοθεί ξανά το
χάρισμα του πνεύματος της διάκρισης· τότε «την ίδια ώρα της νύχτας»5 να δουν την αποδοχή της εσωτερικής και πνευματικής χάρης, και να τους δει σφραγισμένους με το εξωτερικό
και ορατό σημάδι. Όπως είναι, εμείς πρέπει να περιμένουμε μέχρι να «αποδείξει ο χρόνος»
αυτό που τα μάτια μας δεν μπορούν πλέον να δουν καθαρά αρκετά για να μπορέσουμε να
το «διαβάσουμε».
Καθώς γράφω, οι φωνές των ανδρών από το διπλανό δωμάτιο σε μας, υψώνονται έντονες
από διαφωνίες για κάποιο τυχερό παιχνίδι, για να μας θυμίζει πού είμαστε και γιατί. Εμείς
Είμαστε στην υπηρεσία του Βασιλιά, ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία πριν περάσει, και
χαθεί, . . Μιλήσαμε μαζί τους και τους δώσαμε βιβλία, ήταν ό, τι μπορούσαμε να κάνουμε.
Τα διαβάζουν τώρα. Είθε τα λόγια τους να βυθιστούν βαθιά μέσα τους. Η ευχάριστη μας
οικοδέσποινα έρχεται με τσάι, της μιλάμε, αλλά αυτή λέγει «το ξέρει». Καθώς την πληρώνουμε, πετά ένα νόμισμα στο είδωλο στο ράφι, αυτό πέφτει σε ένα κουτί και κουδουνίζει.
«Τι καλό κάνει;» την ρωτάμε. Αυτή δεν ξέρει, αλλά είναι το έθιμο. «Θα αφήσεις όλα αυτά
τα χρήματα εκεί;» Γελάει. Ω όχι, όταν έχει μείνει μέσα στο κουτί για λίγο θα το πάρει πάλι
4
5

Ρωμαίους 14:23
Πράξεις 16:33
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πίσω. «Τότε είναι μόνο προσποίηση;» Ωχ όχι. Αυτό είναι το έθιμο. Και αυτό είναι το μόνο
που ξέρει ή φαίνεται να ξέρει. Και αυτή είναι μια για την οποία πέθανε ο Χριστός.
Είναι μια νύχτα για άλλη μια φορά, και το ταχυδρομείο φεύγει αύριο, έτσι κλείνω με ένα
σκίτσο από ιαπωνικό σχέδιο, το οποίο συναντά κανείς παντού— σε ανάγλυφα, μπορντούρες, και χρωματιστές διαφάνειες, και πιο όμορφα μακράν, στην πραγματική ζωή στο ηλιοβασίλεμα στη λίμνη.
Περιχαρής!
Αγαπητοί
ήρωες
στην
πατρίδα,
που
είστε
οι
κρυμμένοι
Του,
στην
κρυφή
υπηρεσία που δαπανάται - ενδέχεται να μην μοιράζεστε τη χαρά αυτής της ζωής που δίνει τα
νέα τώρα. Αλλά σίγουρα μετά, η δόξα για εσάς θα είναι διπλή. Μου αρέσει να σκέφτομαι
τις εκπλήξεις που σας περιμένουν τότε. Χθες το βράδυ στη συνάντηση, για παράδειγμα,
ήταν η δική σας πολύ περισσότερη από τη δική μας. Ο Θεός δεν βλέπει όπως ο άνθρωπος
βλέπει.
Όταν ήρθε το πρωί, αναχωρήσαμε ευγενικά. Ο δρόμος ήταν σπασμένος, όπως μας είπαν,
και δεν μπορούσε να τρέξει πάνω του kuruma, οπότε περπατήσαμε και με αυτό φτάσαμε
σε πολλά διαφορετικά μέρη που αλλιώς θα τα είχαμε προσπεράσει. Η Μισάκι Σαν είχε μια
μακρά συζήτηση με μια αγαπητή μικρόσωμη γυναίκα που δεν είχε ακούσει ποτέ πριν, και ο
κούλης για τις αποσκευές μας εν τω μεταξύ μου ανοίχτηκε, λέγοντας μου ότι αυτά που άκουσε χθες, τα άκουγε για πρώτη φορά, και ότι του φαινόταν τόσο «παχιά». Τον δίδαξα το
Ιωάννης 3: i6, στο οποίο αγωνίστηκε σιγά-σιγά, μέχρις ότου το πήρε μέσα του αρκετά. Μερικές φορές όταν ο ήλιος φαινόταν ζεστός, και ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς, ήταν μια τέτοια
αποζημίωση για να θυμόμαστε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχαμε πάει με
κουρούμα.
Το απόγευμα κάναμε μια μικρή συνάντηση και δώσαμε πολλά βιβλία. Βγήκαμε από τον κανονικό δρόμο, μερικές φορές, και βρήκαμε τις πιο όμορφες γωνίες ανάμεσα στα δάση όπου
κατοικούσαν αγρότες που είχαν μια απλότητα και ήταν άνθρωποι ευγενικοί και αθώοι,
πρόθυμοι να μάθουν το γιατί και για πού οφειλόταν η επίσκεψή μας, αλλά και τόσο ανήσυχοι, μήπως θα κουραστούμε με τη ζέστη και την τραχύτητα του δρόμου που δύσκολα θα
μας έκαναν ερωτήσεις μέχρις ότου να καθίσουμε στη σκιά. Θα μπορούσε κανείς να ευχηθεί
και να ευχηθεί ξανά και ξανά να είχε εκατό ζωές και όχι μόνο μία, για να «χύσουμε» πάνω
τους όλα όσα είχαμε. Μπορείτε να σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να φύγεις μετά από το να
έχει πει τόσο λίγα;
Και τώρα-απόψε, περιμένουμε εδώ· έχοντας δείξει τον εαυτό μας και έχοντας εξαπλωθεί η
είδηση από τα πολλά παιδιά που τη διέδωσαν, ότι έχουμε έρθει για να πούμε σε όλους που
θέλουν να ακούσουν για τον Αληθινό Θεό που τους αγαπά. Οι άνθρωποι φαίνονται πολύ
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απασχολημένοι, αλλά αν πράγματι Αυτός «πηγαίνει πριν από μας», γνωρίζουμε ότι θα τραβήξει τις καρδιές που έχει προετοιμάσει, και η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί μάταια.
Μόλις μπήκε ένας νέος ιερέας. Πρέπει να μείνουμε.
. . . Ναι, περάσαμε καλά. Το δωμάτιό μας γέμισε σύντομα και ο πρώην ιερέας του Σίντο
με τον οποίο μιλούσαμε, μας προσέφερε, τα δικά του. Φανταστικό ένας ιερέας να το κάνει
αυτό. Είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την αδελφότητα λόγω ασθένειας και αφού είχε
ακούσει για τη «νέα ξένη θρησκεία» ήθελε να ακούσει περισσότερα. Ω, πόσο απλά είναι
όλα όταν ο Κύριος μας τακτοποιεί. Κάποιος εξοικειώνεται με εκπλήξεις που παύει να εκπλήσσεται. Είναι «ακριβώς όπως είναι Αυτός», αυτό είναι όλο.
Μόλις σχεδόν στις 10 η ώρα άρχισαν να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι. Ένα αστείο παιχνίδι
Ξεκίνησε λίγο πριν. Πήγα στη σκοτεινή μεγάλη κουζίνα για να φτιάξω ένα φλιτζάνι "Liebig",
ελπίζοντας έτσι να μείνω ξύπνια, γιατί παρά τις προσπάθειές μου, ήμουν πολύ νυσταγμένη.
Ενώ ο βραστήρας έβραζε, ανέκυψε κάπως η είδηση, ότι η αξιότιμη ξένη θα έδινε αξιότιμα
το τιμημένο εσωτερικό του βραστήρα, και αυτό «έσυρε» τη συνάντηση! Πώς συνωστίζονταν γύρω και παρακολούθησαν, ενώ ανακάτευα το καφέ υλικό με ένα τσόπστικ, και έπειτα
μοίρασα γύρω το αραιωμένο υγρό προς το σεβαστό τους όφελος. Σίγουρα λειτούργησε ως
γοητεία, γιατί μεταξύ αυτού και της έμπνευσης που προερχόταν από ένα γεμάτο δωμάτιο
με ανυπόμονους και μερικές φορές ενθουσιασμένους ακροατές, ξέχασα τα πάντα για το
κρεβάτι μέχρι μετά της μία το πρωί όταν για άλλη μια φορά η σκιά του έπεσε πάνω μου και με δυσκολία έμεινα να δω τον τελευταίο από το κοινό μας, και δεν αντέχω καθόλου για
να ετοιμάσω τον εαυτό μου, ξαπλώνω. . . ξαφνικά ήρθε μια ρωγμή στον τοίχο, έτσι ακούστηκε, και ήμουν πάλι καθισμένη. Μας ήθελαν, το χαρτί που χωρίζει το δικό μας δωμάτιο
από το επόμενο άνοιξε ελαφρώς. «Θα καταδεχόσαστε να πάρετε μέρος στο αξιότιμο μας
τσάι;» που σήμαινε «Θα έρθετε να μας μιλήσετε;»
Λοιπόν, πήγαμε, γιατί αυτοί άξιζαν να πάμε – καθώς ποιος δεν είναι άξιος; Ένας, ήταν ο πρώην-ιερέας φίλος
μας, ο άλλος ένας Βουδιστής, που είπε το εξής- «Πριν αυτή τη φορά, είχα ακούσει για το δόγμα για το οποίο
μιλάτε, και το μισούσα πολύ, αλλά το μισούσα χωρίς κατανόηση της πραγματικής διδασκαλίας του. Έκρινα
ένα κέικ πριν το δοκιμάσω. Αυτό δεν ήταν δίκαιο.»
Ω, πόσο λαχταρούσα να μπορέσει να δοκιμάσει και να δει ότι ο Κύριος είναι καλός· όχι απλώς ένα κάποιο δόγμα, αλλά ο ίδιος ο ευλογημένος Κύριος! Και οι δύο ιερείς δέχτηκαν να
πάρουν Καινές Διαθήκες, και ένας από αυτούς μας κάλεσε να πάμε στο χωριό του, υποσχόμενος να καλέσει μια συγκέντρωση για μας ο ίδιος. Φαινόταν πολύ καλό να είναι αλήθεια,
αλλά είναι πολύ μακριά, και δεν μπορούμε να πάμε προς το παρόν. Μπορείτε να αναρωτιέστε και να κατηγορείτε εμάς για την επανειλημμένη κλήση, που έρχεται με την κραυγή
«Ελάτε να μας βοηθήσετε! Η συγκομιδή είναι υπέροχη, αλλά οι εργάτες είναι λίγοι»; Μπορείτε να θαυμάσετε ότι προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, «Ω, υπέροχε Κύριε της συγκομιδής, σπρώξε περισσότερους εργάτες στη συγκομιδή Σου»; Αλλά τι θα συμβεί αν αυτή
η προσευχή, εμπνευσμένη από τον Χριστό, επανέλθει σε εμάς, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να
το απαντήσει, γιατί δεν θα το έχουμε έτσι!
"Δεν είναι τίποτα για σας, χριστιανοί;
Θα περάσετε από δίπλα και θα πείτε
ότι δεν είναι τίποτα, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε!
Μπορείτε να δώσετε—ή να πάτε—ή να προσευχηθείτε.
Μπορείτε να σώσετε τις ψυχές σας από την ενοχή του αίματος,
γιατί σε εδάφη που δεν πατήσατε ποτέ
οι ειδωλολάτρες πεθαίνουν κάθε μέρα,
Και πεθαίνουν χωρίς Θεό.
Δεν είναι τίποτα για σας, χριστιανοί;
Τολμάτε να πείτε ότι δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε;
Σε όλο τον κόσμο περιμένουν το φως,
Και δεν είναι τίποτα; "
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Κεφάλαιο 20 Πάμε μπροστά με το μήνυμα
Εμπρός ας πάμε και ας τους βρούμε
Γιατί περιπλανιούνται στην όμορφη Ιαπωνία
Με το κλείσιμο της ημέρας, θα είναι ωραίο να πούμε
«Φέραμε μερικούς χαμένους στο σπίτι»
2 Ιουνίου- Περνάμε μέσα από ένα όμορφο κομμάτι της χώρας. Γύρω μας από παντού υπάρχουν εκτάσεις με χωράφια από σιτάρι, που τις διακόπτουν κομμάτια με χόρτα τατάμι1 καινούριο ρύζι σε ζωντανό σμαραγδένιο χρώμα, και μελιτζάνες σε μαλακό χρώμα ήλεκτρου.
Γύρω υπάρχουν μικρά καφετιά σπίτια , που περιβάλλονται από φράχτες από θάμνους και πεύκα.
Ήταν πολύ λυπηρό να τα προσπεράσουμε και πολύ ζέστη να τα πλησιάσουμε, έτσι φτάσαμε σε
έναν συμβιβασμό. Στείλαμε τους ανθρώπους των
κουρούμα με τα φυλλάδια σε κάθε πόρτα και
τους περιμέναμε στη άκρη του δρόμου. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε κάποιο είδος προφύλαξης
από τον ήλιο με τα σκίαστρα των κουρούμα, και
τώρα καθώς κάθομαι στον πάτο ενός από αυτά σας
γράφω. Σήμερα πηγαίνουμε με κουρούμα, γιατί η
απόσταση είναι πολύ μεγάλη για να την περπατήσουμε μέσα στη ζέστη, και έχουμε υποσχεθεί ότι θα
έχουμε μια συνάντηση στο Ιμαΐτσι απόψε.
Ο δρόμος είναι ευχάριστος ακριβώς τώρα· οι μυρωδιές έχουν
ελαττωθεί σε ένα ελάχιστο, και
τα λουλούδια είναι μια συνεχής
χαρά. Μακάρι να μπορούσα να
τα ζωγραφίσω, και να σας τα
αρωματίσω και να σας τα στείλω.
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες από
σπειραίες και κληματίδες, τα κρίνα τώρα αρχίζουν, κόκκινες και Κληματίδα Nelly Moser
124Σπειραία Χρησιμοποιείται ως βότανο για καταάσπρες ίριδες φυτρώνουν στην άκρη του δρόμου σε
πράυνση του βήχα
λιμνούλες. Οι φράκτες είναι γεμάτοι από Ιαπωνική
Λονίκερα
2
(Honeysuckle) και deutzia ,
πολλές αζαλέες και
Τα
εδώ και εκεί γλυτσίνια
(ουιστέριες)3.
δάση αντηχούν από τα
τετερίσματα
των
κορυδαλλών που κεηλαδούν
με
ένα
είδος
διακοπτόμενου σφυρίγματος.
Ένας μπορεί να δει
ότι όλα οφείλονται σ’ Αυτόν, Σύριγα (ανθοφόρος θάμνος)
και μένει με το
θαυμασμό για την πρωτότυπη
και όρμοφη διάταξη
1

Τατάμι υλικό για στρώματα και πατώματα
Deutzia φυτό της οικογένειας Hydrangeaceae της κεντρικής Ασίας που απαντάται από τα

2

Ιμαλάια μέχρι και την Ιαπωνία
3

Ουιστέρια ένα πολύ εντυπωσιακό αναρριχώμενο φυλλοβόλο φυτό, με άνθη μωβ χρώματος.
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για το κάθε ένα από αυτά.
Οι πόλεις και τα χωριά είναι επίσης πλούσια σε όμορφα πράγματα, από τις μπάλες από
φτέρες που κρόμονται σε μαρκίζες εξοχικών σπιτιών, μεγάλα δοχεία από χρυσάνθεμο της
άνοιξης, μοβ ή λευκή ίριδα, η παιωνία, ή το νάνο τριαντάφυλλο, κοσμούν τα όμορφα δωμάτια· και καθώς οι χάρτινοι τοίχοι είναι όλοι ανοιχτοί τώρα, μπορούμε να δούμε σε πολλούς
ένα λεπτό χρώμα, καθώς περνάμε. Μερικές φορές μια ένωση από μπαμπού κρεμασμένη
στον τοίχο, με ένα σπρέι με μπουμπούκι σε αυτό, είναι η μόνη διακόσμηση. Μερικές φορές
μια παλιά ρίζα ή κλαδί πεύκου που συνδυάζεται με λίγο ανοιχτό μπουμπούκι, έρχεται ως
μια ιδέα αντίθεσης. Δεν υπάρχει τέλος στους τρόπους που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι
αγαπούν την ομορφιά. Η πιο απλή καλύβα έχει μια χαριτωμένη πινελιά σε αυτήν.
Πόσο ζέστη έχει! Ο αδύναμος αέρας ελάχιστα φουσκώνει τα υπέροχο χάρτινα ψάρια που
κρέμονται από ψηλό μπαμπού, μπροστά από το πλησιέστερο εξοχικό σπίτι. Γιατί το
Φεστιβάλ για τα αγόρια δεν έχει τελειώσει ακόμα, και από κάθε σπίτι όπου γεννήθηκε ένα
αγόρι μέσα στα τελευταία επτά χρόνια, το σήμα χαράς ξεχωρίζει. Τα ψάρια είναι
εμβληματικά για την αέναη επιμονή, από την Κινέζικη ιστορία του κυπρίνου που
κολυμπούσε προς τα πάνω στον καταρράκτη. Η Μισάκι Σαν μου λέει, «Λοιπόν τα αγόρια
πρέπει να είναι γενναία σαν κι αυτόν, επομένως είναι το σημάδι τους.» Κάποιος έρχεται σε
επαφή με το σχέδιο σε κυλίνδρους, με κάθε είδους παραλλαγές, και ο χρωματισμός συχνά
είναι κάτι το σημαντικό.
Δίπλα από τα ψάρια στην κολόνα, υπάρχει μια μακριά λευκή σημαία, στολισμένη με
διάφορες παράξενες παραστάσεις, στις οποίες κυριαρχεί η στρατιωτική ιδέα.
Τον Μάρτιο είναι η γιορτή για τα μικρά κορίτσια. Τα καταστήματα καθαρίστηκαν και
γέμισαν με κούκλες και μοντέλα ζωής από
το παλάτι του Μικάδου σε μια παλαιότερη
εποχή μέχρι το ρουστίκ του σήμερα. Και τα
παιδιά ήταν ντυμένα στα πιο χαρούμενα
ρούχα τους, και έπαιζαν με τον αρκετά
ευγενικό τρόπο τους· για την πανέμορφη
παλιά Ιαπωνία. Δυστυχώς, για την ημέρα
που θα είναι κάτι «ξένο»· αφιερωμένο σε
ψηλά καπέλα, σκληρά κολάρα και παιδιά.
Αργότερα, —Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας για την επόμενη μέρα ή δύο· και
τώρα, ενώ η Μισάκι, San ανταλλάσσει χαιρετισμούς και ατέλειωτες επικοινωνίες με τους
φίλους της στο μικρό δωμάτιο παρακάτω, γυρίζω για άλλη μια φορά προς εσάς. Πόσο
αδύναμη είναι η απόσταση να χωρίζει. Αν και οι στίχοι του F. R. H. είναι υπέροχοι και
ασχολούνται με κάτι που δεν μετριέται από μίλια, συχνά έρχονται σε μένα, - για αντίο μας
« Μας έχει απομακρύνει για λίγο
και δεν μας έχει χωρίσει ούτε και η πιο όμορφη ακτή
στο αιώνιο σύνδεσμο της αγάπης μας:
Η ίδια η ένταση το έχει κάνει να συστραφεί
και να είναι ακόμη πιο δυνατή.»
Πώς Τον δοξάζουμε για όλα! Δοξάστε τον για ένα τέτοιο προνόμιο. Ας Τον δοξάσουμε γιατί
Αυτός μας εμπιστεύτηκε.
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Βρέχει τώρα, και οι υπέροχες σταγόνες πέφτουν με αναζωογονητική βουτιά, αλλά προς
θλίψη μας σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καμία συνάντηση, οπότε μπορώ να συνεχίσω να
γράφω.
Ο Ι. Σαν παντρεύτηκε την Ν. Σαν την περασμένη εβδομάδα και ίσως θα θέλατε ακούστε για
το γάμο. Η πράξη και όλα τα παρατρεχάμενα της χρειάστηκαν οκτώ ώρες για να
τελειώσουν.
Πρώτα ήρθε το δέσιμο. Ο φτωχός γαμπρός έπρεπε να βαδίσει μόνος του στην εκκλησία, και
στάθηκε ιεροπρεπώς για περίπου τρία λεπτά, ενώ η εκκλησία κοίταζε και θαύμαζε την
πλάτη του. Στη συνέχεια, ακούστηκε ένας θόρυβος, και με ένα πρόσωπο που μαρτυρούσε
μια παραίτηση, η μικρή νύφη μπήκε και στάθηκε τρέμοντας δίπλα του.
Η τελετή ήταν απλή και σοβαρή. Γνωρίζαμε ότι ο Δάσκαλος ήταν μαζί μας, όπως ήταν με
τους καλεσμένους στην Κανά. Μετά από αυτό, όλοι είχαμε μια ευχάριστη ώρα σε ένα
μεγάλο δροσερό και όμορφο μέρος κοντά στη λίμνη, όπου θα γινόταν η γιορτή του γάμου.
Μέχρι κάτω τοποθετήθηκαν τα μαξιλάρια του δωματίου, και πριν από το καθένα τοποθετήθηκε ένας δίσκος που περιείχε εννέα πιάτα, ένα ζευγάρι τσοπ στικς, και είχε γενικάέναν
αέρα χαριτωμένης διάταξης ως προς το χρώμα και το περιεχόμενο, γοητευτικό στο μάτι, αν
όχι στον ουρανίσκο.
Τότε οι καλεσμένοι κάθισαν. Ζητήθηκε μια ευλογία,—όχι στο βιαστικό δυτικό στυλ, αλλά με
σεβασμό που επιτρέπει χρόνο για να να δοθεί· και στη συνέχεια όλοι άρχισαν—ή οι Ιάπωνες το έκαναν, ενώ εμείς περιμέναμε με κοινή συμφωνία, μέχρι να δούμε τον τρόπο «πρέπει που να γίνει το πράγμα», και τότε ακολουθήσαμε τους πρεσβυτέρους μας.
Αρχικά ανυψώθηκε ένα καπάκι από ένα μπολ και μετά ένα άλλο, αλλά περνάω από τα επόμενα λίγα λεπτά, και αφιερώνομαι σε μια ανάλυση. Θυμηθείτε ότι αυτή ήταν μια γιορτή
του πρώτου μεγέθους, που συμβαίνει μόνο «μία φορά με μπλε φεγγάρι» για να αναφέρω
ένα από τα σεβαστά μέλη μας.
1ον . Ρύζι, σε μπολ με μαύρη λάκα, διακοσμημένο με πελαργούς σε χρυσό.
2ο . Ψαρόσουπα με πλωτά αυγά. Αυτό το μπολ είναι με κόκκινο βερνίκι, και έχει μπαμπού
γωνίες σε χρυσό.
3ο. Ένα μείγμα ψαριών, αυγών και λαχανικών, σε ένα βάζο της Κινέζικης πορσελάνης, όπως
αυτές που χρησιμοποιούμε για τριαντάφυλλα.
4ο. Τουρσί, και μικροσκοπικά πορτοκαλί πράγματα, μαγειρεμένα σε ζάχαρη. Ένα σγουρό
πιάτο από πορσελάνη τα είχε όλα αυτά· χρώματα, πορφυρό και μπλε· ενώ το περιεχόμενα,
καφέ και κίτρινο.
5ο. Φέτες από ωμό ψάρι, γαρνιρισμένο με ροζ θαλάσσιο φύκια και θραύσματα από όμορφα
παράξενα πράγματα.
6ο, Daikon - ένα είδος ρίζας ραπανάκι, που το αποφεύγουν οι από βάρβαροι ξένοι.
7ο. Ψητό ψάρι. Αυτό ακόμη και το εκτιμήσαμε. Ήταν τοποθετημένο σε μπλε πορσελάνη, με
ένα πολύ χαριτωμένο σχεδιο.
8ο . Πάστα ψαριών: λευκοί δακτύλιοι με ροζ άκρα, που μεταφερόταν σε χάρτινα πιάτα.
Ευτυχώς αυτό είναι το σωστό πράγμα, για εμάς.
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9ο, κλαδιά μπαμπού, καμομένα τουρσί σε ξύδι. Επίσης, διάφορα λαχανικά αντιμετωπίστηκε
παρόμοια.
Επίσης, υπήρχε ένα μικρό φλιτζάνι σάλτσα φασολιών, που χρησιμοποιείται ως καρύκευμα
μαζί με τα άλλα μυρωδικά και καρυκεύματα. Και υπήρχαν αμέτρητες μικρές προσθήκες,
επίσης φυσικά τσάι και κέικ. Τώρα, πώς θα απολαμβάνατε μια ιαπωνική γιορτή;
Έχω ξεχάσει τα ρούχα, ένα είδος σημαντικής σημασίας, υποθέτω, σε τέτοιες υποθέσεις. Και
οι δύο ήταν επενδεδυμένοι με μετάξι. Η N. San σε λευκό και ασημί γκρί.Ο Ι. San σε λευκό,
ναυτικό μπλε και μαύρο. Η Γιαπωνέζικη ιδέα για το κουστούμι είναι κάτι το πλούσιο και
αγνό. Όχι κάτι το επιδεικτικό αλλά σε όλα καλό.
Στην αρχή, με στοίχειωσαν ερωτήσεις - Είναι σωστό να περνάω χρόνο έτσι; Είναι σωστό να
πηγαίνω σε γιορτές και μετάξια, όταν ο κόσμος πιέζει παντού και πεθαίνει, σε σκοτεινό
θάνατο; Επιτέλους ήρθε η ειρήνη όταν θυμήθηκα ότι αυτή η ευτυχία του γάμου απεικόνιζε
τον ερχομό του Βασιλιά, της Νύφης που είναι προετοιμασμένη να Τον συναντήσει. Η χαρά
των συζύγων.
«Όλο μεγαλοπρέπεια η βασιλοκόρη στα διαμερίσματά της (Το εσωτερικό της μικρής νύφης
μας τα πράγματα ήταν τόσο καθαρά όσο το εξωτερικό της.)μέσα με χρυσοΰφαντη τη φορεσιά. Πολύχρωμα ντυμένη θα οδηγηθεί στο βασιλιά·»4 Στου συμποσίου μ’ έφερε τα δώματα
κι η αγάπη του φλάμπουρο πάνωθέ μου5
«Η νύφη δεν βλέπει το ένδυμά της,
Αλλά το αγαπημένο της πρόσωπο του γαμπρού.
Δεν θα κοιτάξω τη δόξα,
Αλλά στον Βασιλιά της χάριτός,
Όχι στο στέμμα που του δίνει·
Αλλά στο τρυπημένο χέρι Του.
Το Αρνίο είναι όλη η δόξα
Της γης του Εμμανουήλ.»

. . . Πραγματικά πιστεύω ότι αρχίζω να καταλαβαίνω κάτι από το νόημα της αλήθειας που
συμβολίζεται από το γεγονός που στηρίζεται στο ότι η Σκηνή του Μαρτυρίου βρισκοταν
στην έρημο. Οι Ουρανοί από πάνω μας είναι ανοιχτοί, αλλά εμείς μένουμε επάνω στην
άμμο. Ήμουν εκεί λίγο πριν, τελείως ξεχνόντας όλα τα γήινα πράγματα όπως φαγητό, όταν
μια φωνή με κάλεσε . Μίλησε στα Ιαπωνικά, και μίλησε ως εξής—
«Ο άντρας ήρθε με το κοτόπουλο για σένα.»
« Εντάξει !»
«Δεν θέλεις να το δεις;»
Καθώς θυμόνουν τις προηγούμενες εμπειρίες με τα κοτόπουλα, απαντώ αποφασιστικά,
«Όχι, ευχαριστώ»
«Αλλά ίσως δεν θα είναι το είδος που θέλετε;»
«Ω, κάθε είδους θα κάνει.»
4
5
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«Αλλά——» Εδώ έκοψα όλες τις περαιτέρω αποστολές με μια απελπισμένη εξήγηση.
«Ετσι!» Και με μια ανασήκωση των ώμων που έδειξα την έκπληξη ξέρω, ότι αν και
παρεμβαίνει το πάτωμα και εμποδίζει τη θέα, οι προετοιμασίες γίνονται παρακάτω.
Σιωπή, μετά μια σύντομη πάλη, και ω, φοβερό! ένα βήμα στις σκάλες, και μια φωνή που
δεν μπορεί να αγνοηθεί.
«Κοιτάξτε» - και μέρη του εσωτερικού μηχανισμού αυτού του άτυχου θύματος
εμφανίζονται για να τα δω σε μια πιατέλα. «Τι να κάνω μαζί τους;»
«Πέταξέ τα!» Ένα άλλο «Ω!» και με αφήνουν ήσυχη· αλλά οι παραδεισένια νότες του
«δόξα, η δόξα παραμένει» ακούγεται αδύναμη και σκορπίζονται από τους αναγκαστικούς
προβληματισμούς σχετικά με το δείπνο της επομένης.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Μια μικρή εμφάνιση του χεριού Του, νομίζω, αξίζει να το πω. Νομίζω θυμάστε, μερικές
εβδομάδες πιο πριν , όταν σχεδόν έχασα την οδηγία Του, και πώς στην αγάπη Του με πήρε
ξανά στη σωστή θέση Του και μας οδήγησε κατευθείαν στο ιερό του προσκυνητή και στο
σπίτι του ιερέα.
Λίγες μέρες μετά, μια ευχαριστήρια κάρτα ήρθε από τον αρχιερέα, ο οποίος έλειπε εκείνη
τη στιγμή, και μας έστειλε ένα αίτημα για να επισκεφτώ ξανά.
Έτσι πήγαμε και μας καλωσόρισαν. Πρώτα μας παρατέθηκαν τσάι και κέικ, με το συνήθη
τρόπο, και πήραμε τότε απ’αυτά, προς μεγάλη μας έκπληξη, εμφανίστηκε η υπηρέτρια με
δύο μικρούς δίσκους βερνικιού που περιείχαν ρύζι και το &cs., «γιατί είχαμε αξιότιμα
καταδεχτεί να έρθουμε από πολύ μακριά, και τα αξιότιμα εσωτερικά δεν πρέπει να
παραμένουν κενά.»
Δεν ήταν ευγενικό; Δεν περιμέναμε τόση προσοχή οπουδήποτε, και το λιγότερο που
περιμέναμε ήταν στο σπίτι ενός ιερέα.
Και μετά είχαμε μια μακρά συζήτηση, η οποία κατέληξε στην ανανέωσή της υπόσχεσης
τους να διαβάσουν και να μελετήσουμε το Άγιο Βιβλίο μας, και να προσευχηθούμε να
οδηγηθούν στην αλήθεια. Αυτή η μικρή λέξη «προσευχή» άνοιξε την πόρτα σε ένα ευρύ
προβληματισμό. Πώς προσευχηθήκαμε; Πώς ξέραμε ότι ο Θεός μας άκουσε; Μήπως
χρειάστηκε προσφορές εξιλέωσης;
Δεν θέλουμε ποτέ να κλείσουμε μια τέτοια συνομιλία χωρίς να γονατίσουμε εκείνη την ώρα
και επί τόπου και να μιλήσουμε στο μεγάλο Θέμα και Αντικείμενο όλων. Σε αυτή την
περίπτωση, όταν το προτείναμε, ο ιερέας αναφώνησε αμέσως, «Ω, αυτό το δωμάτιο είναι πολύ ανάξιο, και οι κάμπιες του μεταξοσκώληκα είναι εδώ» (σε
μια γωνία υπήρχε ένα σωρό μουριάς)· «σε ένα τόσο άσχημο μέρος, θα καταδεχτεί ο Θεός
σας να ακροαστεί;»
Του φαινόταν τόσο παράξενο που όντως θα το έκανε, και όχι μόνο, αλλά ότι είχε ήδη
ακούσει κάθε λέξη που είχαμε μιλήσει, και είχε δει όλα και μας γνώριζε διαρκώς τελείως.
Γονατίσαμε τότε, οι δύο ιερείς στέκονταν με σεβασμό. Ω, προσευχηθείτε να μάθουν στο
«να γονατίσουν στο Θεό που τους αγαπάει».
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5 Ιουνίου. — Ώρα τσαγιού μαζί σας. «Στην παγωνιά πριν από το ξημέρωμα μεταξύ της
νύχτας και του πρωινού» μαζί μας. Και γέρνοντας έξω από το ανοιχτό παράθυρο,
παρακολούθησα την πρώτη αχνή λάμψη στην Ανατολή και σκέφτηκα εσάς. Τι περίεργα
δυαδικά πράγματα που είμαστε. «Το κέλυφος στο οποίο κατοικούν τα πνεύματα μας στο
θαυμάσιο κελί μετά την γέννηση» μπορεί να ξοδέψει τις ώρες σε κουρασμένους σπασμούς
κάτω από μία κουνουπιέρα, ενώ ο κάτοικος του, το πραγματικό εγώ, να είμαι ειρηνικά σε
ένα μαξιλάρι πολύ πιο πάνω με μια απέραντη ευχαρίστηση. Η μακριά καυτή νύχτα, σχεδόν
έχει περάσει τώρα, ήταν γεμάτη με τραγούδια για μένα. Και κουρασμένη στο σώμα, αλλά
χαρούμενη στο πνεύμα.
«Ω Κύριε σε λατρεύουμε και σε ευλογούμε,
Ότι στα δικά Σου χέρια της δύναμης
υπάρχουν χορδές πάνω στις οποίες κάνεις
τη μουσική που σε ευχαριστεί;
Όπου θα ηχείς για πάντα
σε ένα θαυμαστό και ένδοξο σκοπό
Το όνομα του αγαπητού Σου Υιού
Μόνο το όνομα Του!»
Ω να τον γνωρίσεις! Εάν σε αυτό προχωρούμε μαζί Του, και έχουμε αδειάσει τα χέρια μας
από όλους τους θησαυρούς της ζωής· αν για πάντα μετά όλα όσα αγαπάμε, και όσα
δίνουμε αξία πρέπει να εξαφανιστούν· εάν ο χρόνος θεωρηθεί ως χαμένος, η δύναμη μας
εξαντληθεί, η ζωή «γράφτηκε ως μια αποτυχία», θα άξιζε χίλια φόρες αν μέσα από αυτό
Τον γνωρίζαμε καλύτερα!
Η αγάπη Ττου - δεν έχει ούτε χείλος ούτε βάθος! Είναι «σαν τον εαυτό του. Πηγαίνω να τη
βυθομετρήσω με τα χέρια μου, αλλά είναι σαν ένα παιδί να παίρνει τον κόσμο της θάλασσας και ξηρά με τα δύο κοντά χεράκιια του.» «Υπάρχουν κουρτίνες που πρέπει να σχεδιαστούν από τον Χριστό και που δεν είδαμε ποτέ, και νέες πτυχές αγάπης σε Αυτόν!». Εγώ
έχω απελπιστεί που είμαι στο μακρινό άκρο αυτής της αγάπης, υπάρχουν τόσες πολλές
αναδιπλώσεις σ’ αυτήν!» Έτσι έγραψε ο Σάμουελ Ράδερφορντ6, και τώρα έχει διακόσια
χρόνια με τον Κύριο της αγάπης του. Και μια μέρα θα δούμε τον Βασιλιά στην ομορφιά Του.
«Ω, η ευλογημένη χαρά της συνάντησης, όλη η έρημος είναι παρελθόν!
Ω τα θαυμάσια λόγια του χαιρετισμού, Θα μιλήσει επιτέλους !
Αυτός και εγώ, σε αυτήν τη λαμπρή δόξα, μια βαθιά χαρά θα μοιραστούμε,
Θα είναι κάτι το δικό μου για πάντα να είμαι μαζί Του. Δική Του, είμαι εγώ εκεί.»
* * * * * * * * * * *
Για να επιστρέψουμε στη μικρή περιοδεία μας, είχαμε χαρούμενες συναντήσεις στο Imaichi
και εκεί στο χωριό όπου ζούσε ο φίλος μας του Αχυρένιου Σκοινιού, γνωρίζοντας ότι όπως
είχε βοηθηθεί στην εποχή των πλημμυρών θα ήταν ιδιαιτέρως ανοιχτός σε εμάς. Αλλά η
εκστρατεία έκλεισε με μια επαίσχυντη φυγή. Μας κυνήγησαν κυριολεκτικά με «πράγματα»
κ.λπ. και θυμόμαστε ότι «αυτός που πολεμά και φεύγει τρέχοντας μπορεί να ζήσει για να
πολεμήσει άλλη μέρα», και έτσι κάναμε μια βιαστική υποχώρηση, και κάπου περίπου τα
μεσάνυχτα ξεκινήσαμε για το Ματσούγιε.

6

Samuel Rutherford (also Rutherfurd or Rutherfoord; c. 1600 – 29 March 1661) ήταν Σκώτος Πρεσβυτεριανός ποιμένας, θεολόγος και συγγραφέας, ένας από τους επιτετραμμένους των Σκοτσέζων στην
Συγκέντρωση του Γουέστμινστερ.
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Είχαμε μια παράξενη – παράξενη βόλτα, ανάμεσα σε χωράφια που τα φώτιζαν πυγολαμπίδες και πευκοδάσος. Μόλις μια φωτιά από έντονη κόκκινη φλόγα ανέβηκε ξαφνικά
μπροστά μας, εγώ χάρηκα που τα πόνυ μας ήταν δίποδα, γιατί κανένα τετράποδο ζώο δεν
θα στεκόταν χωρίς να ανοιγοκλείσει τα μάτια του. Όπως ήμασταν στην ανταλλαγή
χαιρετισμών με μια ομάδα χωρικών, που προχωρούσαν προς τα σπίτια τους, και που
κουβαλούσαν αντί για φανούς, τεράστιες δέσμες με αναμμένα έλατα.
8 Ιουνίου - Για άλλη μια φορά είμαστε στο «πέταγμα». Ένα μήνυμα μας βρήκε στο Yonago,
παρακαλώντας να επιστρέψουμε στο Imaichi, έτσι είμαστε ξανά εδώ. . . .
Επιστροφή από τη συνάντηση. Μια τόσο μεγάλη και όσο πιο ήσυχη γίνεται. Ένας μεγάλος
αριθμός ανδρών άκουσε σε όλη τη διάρκεια. Αν και λίγα σπίτια είναι ανοιχτά για
επισκέψεις, γίνεται μια καλή δουλειά σποράς με ένα ρίψιμο σπόρου σε ευρεία έκταση, και
ο Φ. Σαν θα θερίσει αν δεν κουραστεί.
Αύριο θα πάμε σε ένα χωριό σε απόσταση 1 με 2 μίλια, στο οποίο κανείς δεν έχει πάει από
τους ιεραποστόλους. . . . . Πήγαμε και μετά από λίγη αναμονή σε ένα όμορφο ανοιχτό
δωμάτιο μαζεύτηκαν αρκετοί άνθρωποι. Όταν φτάσαμε ανάβανε φωτιές σε καντήλια και
κεριά σε δύο σειρές πάνω στο τραπέζι που υπήρχε η πινακίδα των προγόνων. Μετά που
μας κάνανε υποκλίσεις, μας κέρασαν τσάι, μας ρώτησαν για τα αξιότιμα ονόματα μας, την
ηλικία μας, το επάγγελμα μας, τη χώρα μας, τους συγγενείς μας και τους προγόνους μας,
μια αναλαμπή κατανόησης άρχισε να ανάβει το οικογενειακό μυαλό. Κοίταξαν ο ένας τον
άλλο, ο πατέρας, η μητέρα, οι ενήλικοι γιοι, και μετά σηκώθηκε ο επί κεφαλής της οικογένειας, και προς μεγάλη μου έκπληξη έσβησε ήρεμα όλα τα κεριά για τα είδωλα και μετά
κάθισε κάτω ξανά. Όταν οι επισκέπτες εμφανίστηκαν τους υποδέχτηκαν όπως και εμάς, (σ’
αυτό το μεγάλο δωμάτιο ή δωμάτια που είχαν ενωθεί, είχε κανονίσει ο Φ. Σαν να καθίσουν
οι άνθρωποι ανάλογα με τις δουλειές τους, όλοι που ήρθαν αντιμετωπίστηκαν ως επισκέπτες, και όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, υπήρχε μια ευγενική συζήτηση, πριν να γίνουν
δεκτά τα καλά διπλωμένα χαρτονιμίσματα). Τελικά εμείς αρχίσαμε και συνεχίσαμε για
σχεδόν δύο ώρες. Και μετά δώσαμε έναν χρόνο για ερωτήσεις.
«Που ζει ο Θεός; Ποιο είναι το όνομα Του;» (και πολλές άλλες που ακούγονται ως ασεβείς
για αυτό δεν τις γράφω αλλά δεν τις εννοούσαν έτσι). Ήταν αργά όταν φύγαμε και ένας από
αυτούς μας ακολούθησε και φαινόταν ότι ενδιαφερόταν. Αλλά αυτό τι σημαίνει; Ίσως περισσότερο από όσο ακούγεται. Το πιο πιθανόν λιγότερο. Γιατί ο Σατανάς έχει έτοιμα τα
πουλιά, και ο ήλιος της κοροϊδίας είναι έτοιμος να μαράνει τον σπόρο που φύτρωσε νωρίς,
οι μέριμνες και οι απολαύσεις πνίγουν συχνά το Λόγο· υπάρχει κάτι που θα φυτρώσει καλά
και θα κάνει ρίζα; Ο Θεός γνωρίζει. Αλλά ειλικρινά το έργο σαν κι αυτό δεν είναι καν σπορά,
το έδαφος είναι πολύ σκληρό, και γεμάτο χορτάρια, υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να
γίνει πριν να ριχτεί ο σπόρος. Δόξα στο Θεό, γνωρίζουμε ότι συχνά έχει γίνει το προπαρασκευαστικό έργο με το Άγιο Του Πνεύμα, εδώ που φέρνουμε το μήνυμα. «Κάτι στην καρδιά
μου λέει, ότι αυτό για το οποίο μιλάτε είναι αληθινό. Κάτι απαντάει με ένα ‘ναι’ σ’ αυτό.»
Έτσι είπε κάποιος που άκουσε για πρώτη φορά. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Μήπως «δεν
περπατάμε κατά το Πνεύμα» αρκετά, έτσι ώστε να «οδηγούμαστε από το Πνεύμα» κατ’
ευθείαν σε αυτούς που έχουν προετοιμαστεί από το Πνεύμα; Για πόσα πολλά πρέπει να
μας συγχωρήσει, πριν καθόλου να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει!
Ακόμη μια φορά είναι νύχτα. Η μεγάλη ειδωλολατρική πόλη έχει πάει για ύπνο και όλα
είναι ήσυχα και σκοτεινά. Καθώς κάθομαι μόνη μου μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο, νιώθω μια
πιο βαριά σκοτεινιά, ένας βαρύς λήθαργος που έρχεται απειλητικά μέσα στο σκοτάδι. Και
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όλα γύρω έτσι είναι. Και πιο πέρα έτσι είναι, και αν σκεφτούμε πιο μακριά ακόμη, έτσι
είναι, όλος ο στρογγυλός μας κόσμος κυλά μακριά από το γεμάτο αγάπη φως του Θεού.
Μπροστά μου περνάνε μία – μία οι χώρες.
Αφρική. Σκεφτείτε το! Κάθε λεπτό βλέπεις δύο από τα εκατομμύρια της να πεθαίνουν στον
σκληρό απελπισμένο θάνατο των σκλάβων. Σκεφτείτε τις ανάγκες τους. Τα λόγια δεν
μπορούν να τις εκφράσουν.
Κίνα. Γνωρίζουμε καλά τη φράση: «κάθε μήνα στην Κίνα πεθαίνει ένα εκατομμύριο χωρίς
να γνωρίζει το Θεό.» Μπορούμε να συλλάβουμε το νόημα της; Τι νιώθουμε για αυτήν;
Ινδία. Με τα είκοσι εκατομμύρια χήρες της. Αυτό σίγουρα θα αγγίξει την καρδιά μιας
οποιασδήποτε γυναίκας!
Ιαπωνία. Με τα τριάντα της εκατομμύρια που δεν έχουν πλησιαστεί ακόμη. Τα νησιά του
Θεού στη θάλασσα όπου και αν είναι, και η χώρα των Ερημιτών, οι Ινδιάνοι της Βόρειας
Δύσης—η ξεχασμένη χώρα στο Νότο—ένας δεν μπορεί να τις ονομάσει, και τι ανάγκες
υπάρχουν; Τις γνωρίζουμε στον χάρτη μας, αλλά τις γνωρίζουμε στην καρδιά μας; Ας τις
σκεφτούμε όλες, Τον ατιμάζουν απόψε, είναι γεμάτες με αμαρτία και λύπη απόψε, τυλιγμένες μέσα στη θλίψη του θανάτου απόψε. Πως μπορούμε να τις κοιτάζουμε με
ψυχρότητα; Είναι μήπως επειδή είμαστε τόσο ψυχροί, που αυτό μας έκανε να μην
μπορούμε να δούμε τα θαύματα του παλιού κόσμου που μας είπαν για τις νίκες του Θεού;
Γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε μία ίντσα.
«Ώ είναι δύσκολο να σηκωθείς για το Θεό, και να πάρεις το μέρος του
σ’ αυτό το πεδίο μάχης της γης, χωρίς καμιά φορά να χάσεις το θάρρος σου.»
Την αλήθεια είπε ο Faber—έτσι είναι, αλλά δόξα σ’ Αυτόν, ακόμη και όταν ένας γράφει, οι
επόμενοι στίχοι είναι γεμάτοι με θάρρος , και το αντηχούνε—
«Εργάτες του Θεού! Μην αποθαρρύνεστε! Μάθετε με τι μοιάζει ο Θεός
Και μέσα στην πιο σκοτεινή μάχη θα ξέρετε που θα χτυπήσετε
Τριπλά ευλογημένος είναι αυτός που γνωρίζει με το έντστικτο και μπορεί να το πει
Ότι ο Θεός είναι στο πεδίο εκεί που είναι πιο πολύ αόρατος.»
«Γιατί Αυτός μπορεί μέσα από αυτά που οι άνθρωποι τα λογαριάζουν σαν ντροπή
να υφάνει αιώνια δόξα.
Αυτός στον κόσμο Του αρκείται να παίζει ένα χαμένο παιχνίδι
Γιατί το δίκαιο είναι δίκαιο, γιατί ο Θεός είναι Θεός, και το δίκαιο μια μέρα θα
κερδίσει
Το να αμφιβάλεις είναι απιστία, το να λυγίσεις είναι αμαρτία.»
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Κεφάλαιο 21 Ο Χριστός είναι Νικητής
«Ω να πετάξει πιο γρήγορα το μήνυμα!
ο χρόνος φεύγει βιαστικά,
Και η γοητευτική φωνή του Κυρίου
Μιλά, «εργασθείτε όσο είναι το σήμερα.»
Μετά στείλτε τα νέα της χαράς,
Ας ακουστούν οι ήχοι της μακριά και πλατιά
και η χαρά να διώξει όλες τις θλίψεις
Όταν θα έρθουν τα νέα του θερισμού!»
SARAH G. STOCK1
Yonago. 13 Ιουνίου. «Σκεφτείτε πόσο σύντομη είναι η διάρκεια ζωής· πόσο σύντομη είναι η
στιγμή του αποχωρισμού από φίλους· και πόσο εκλεκτή είναι η χαρά που είναι μπροστά
σας!» Έτσι λοιπόν μίλησε ένας υπηρέτης του Θεού πριν από ένα χρόνο και πραγματικά ενώ
δεν κοιτάμε τα πράγματα που βλέπουμε, αλλά τα πράγματα που δεν βλέπουμε (μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ Βλεπόμενα)2, μας καλύπτει μια ειρήνη που δεν
δίνεται καθώς ο κόσμος μας δίνει· και μια χαρά, χαρά πολύ μεγάλη για να εκφραστεί με
λόγια, είναι το μερίδιο μας που δίνεται με αφθονία. Ω, ναι, δεν είναι πραγματικά ένα μεγαλοπρεπές προνόμιο που έχουμε σε κάθε μικρό μέτρο, να διαδώσουμε τις ένδοξες ειδήσεις
του Ευλογημένου Κυρίου μας! Δόξα στον Κύριο μας ιεραπόστολοι! Η δική μας είναι η ίδια η
κρέμα της ζωής – και η δική σας, αγαπητοί που βρίσκεστε στην πατρίδα, που δίνετε και
βοηθάτε να δίνουν, γιατί σίγουρα θα σας δώσει κι εσάς ο Θεός. Η δωρεά του θα είναι
πλούσια, άφθονη , τέλεια και ξέχειλη (καὶ δοθήσεται ὑμῖν-μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον)3, και θα γίνει δική σας. Είμαστε όλοι απασχολημένοι με
την ίδια σπουδαία δουλειά, όλοι ψάχνουμε και επιθυμούμε σοβαρά τον Ερχομό, όλοι θέλουμε να επιταχύνουμε εκείνη την ημέρα του Γάμου, αν μπορούμε να δεχτούμε την υπέροχη οριακή ανάγνωση· όλα, προσπαθώντας να πάμε «προς τη δόξα», ως ιππότες «στο στρατό του Θεού· του οποίου ο αγώνας θα είναι συνεχής και προς τα εμπρός, λόγω των εχθρών
στο δρόμο!»
Την άλλη μέρα, καθώς ταξιδεύαμε σπίτι με καραβάκι, είχαμε μια μακρά συζήτηση με το
αγόρι που η Χίλντα οδήγησε στον Κύριο, στο χωριό μας τον περασμένο Μάρτιο. Αυτός φαινόταν πολύ φωτεινός· και χαρούμενος που είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τον σωτήρα
του. Οι προσήλυτοι μας εδώ είναι φυσικοί ως προς αυτό το σημείο, όπως και τα παιδιά
στην πατρίδα. Έχουν ακόμη να μάθουν, και εμείς πιστεύουμε ότι ποτέ δεν θα φτάσουν στην
κρύα επιφύλαξη που έχουν οι ενήλικες Χριστιανοί. Ο αδερφός του, μας είπε, είχε πάει στον
πόλεμο, που τώρα φαίνεται ότι είναι γεγονός. Θα σημαίνει θλίψη πίσω τις σκηνές, αν συνεχίσει - και αναρωτιέται κανείς πού τείνει. Το σκοτάδι προαναγγέλλει την αυγή, Τον δοξάζουμε, «και πίσω από το σκοτεινό άγνωστο στέκεται ο Θεός μέσα στις σκιές, παρακολουθώντας πάνω από τους δικούς του!»
14 Ιουνίου. Αναρωτιέμαι αν τα παιδιά θα ήθελαν λίγα για τους εαυτούς τους; Μια μέρα
υπήρχε ένα δύσκολο πράγμα να γίνει, μια από εμάς δεν ήθελε να το κάνει. «Δεν θέλω να το
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κάνω· δεν μπορώ,» είπε, αλλά πρόσθεσε ειλικρινά, «τουλάχιστον – εμένα δεν μου αρέσει!» Τώρα, αγαπούσε έναν συγκεκριμένο ύμνο, που τον γνωρίζετε νομίζω και εσείς:
«Του Χριστού στρατιώτες προχωράτε εμπρός,
οδηγός μπροστά σας είναι ο σταυρός»4
Και η φίλη της που δεν ήθελε καθόλου να τα παρατήσει από του να κάνει αυτό το δύσκολο
πράγμα άρχισε να της ψάλλει με χαμηλή φωνή—μόνο που το είπε διαφορετικά:
«Του Χριστού στρατιώτες ξαπλώστε καλά,
πάνω στις ξαπλώστρες
όμορφα ζεστά!
Σαν μικρές γατούλες
Προχωράτε μπρος
πόσο γενναίες είμαστε
και πολεμάμε
τόσο αναπαυτικά!»
Σ’ αυτό το σημείο γέλασε στην αρχή, όμως σύντομα άρχισε να κλαίει , γιατί είδε πόσο ανόητο πράγμα είναι, αλλά και πόσο λάθος είναι να ψάλλουμε ένα πράγμα και να κάνουμε
κάτι άλλο. Έτσι αυτή με τη φίλη της γονάτισαν κάτω και ζήτησαν από το Θεό να τις κάνει να
ψάλλουν με ειλικρίνεια αυτά τα λόγια, και έτσι όντας ειλικρινείς στην προσευχή τους σηκώθηκαν και ψάλλανε αυτήν την επωδό:
«Απ’ όλο το φόβο του τι θα που ή θα σκεφτούν οι άνθρωποι
η νίκη είναι δική μου! Η νίκη είναι δική μου!
Από κάθε φόβο να μιλήσω, να ψάλλω ή να προσευχηθώ
η νίκη είναι δική μου, η νίκη είναι δική μου!
Κύριε μέσα στην Αγάπη σου και στη δύναμη σου δυνάμωσε με
Για να γνωρίσουν όλοι ότι σε Σένα ανήκω
Και όταν έχω πειρασμό ας λέγω αυτό
Η νίκη είναι δική μου. Η νίκη είναι δική μου»
Και αυτό είναι το τέλος της ιστορίας γιατί αυτό τακτοποίησε το θέμα.
Χθες το βράδυ ήρθε να ζήσει μαζί μας ένα μικρό κοριτσάκι, βρέφος. Λίγα λεπτά πριν, η αδελφή της που είναι η μεγαλύτερη κόρη της μαγείρισσας μας Σαν, μου την έφερε να μου τη
δείξει. Μου έβαλε το μικρό δεματάκι στα χέρια μου. Κοίταξασ τη μικρή μπάλα του κεφαλιού της, το αστείο ζαρωμένο μουτράκι της, τις διπλωμένες της γροθιές και πόδια· και αναρωτιόμουν διάφορα πράγματα. Μετά άνοιξε τα ματάκια της, που ήταν μακριές σχιστές χαραμάδες, κοίταξε ίσια σε μένα, και σύμφωνα με τους άλλους χαμογέλασε. Ίσως το έκανε
με τον τρόπο που το κάνουν τα νεογνά της μιας ημέρας. Για μένα μου φάνηκε ότι ήταν
μπερδεμένη, αλλά καθώς θα συνηθίζει σ’ αυτή τη ζωή αυτό θα ελαττωθεί σιγά-σιγά. Τώρα
θα προσευχηθείτε για αυτή τη μικρούλα, όπως θα προσευχόσασταν για τη μικρούλια σας
αδελφούλα –ότι ο Σωτήρας που αγαπά όλα τα παιδιά, μαύρα, κίτρινα, καφέ ή λευκά να πει
για αυτή τη Γιαπωνεζούλα, «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε Μένα.»;
17 Ιουνίου - Επιστροφή από τους αγαπημένους μας φίλους του χωριού. Ω πόσα ευχαριστώ
να δώσουμε στον Θεό για αυτούς, για όλη τη χαρά με την οποία χαιρόμαστε ενώπιον Του
για χάρη τους! Είθε να τους κάνει να αυξάνονται και να αφθονούν στην αγάπη τους ο ένας
4
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προς τον άλλον, και προς όλους τους ανθρώπους· όπως και για εμάς. Είθε να σταθεροποιήσει τις καρδιές τους να γίνου άψογες στην αγιότητα ενώπιον Του, στον ερχομό του Κυρίου
μας Ιησού Χριστού!
Περάσαμε τον περισσότερο χρόνο σε μια ήσυχη επίσκεψη μεταξύ εκείνων που είναι προετοιμασμένοι για βάπτισμα. Με μεγάλη μου χαρά, ο Χ. Σαν από μόνος του έδωσε εθελοντικά
τις πληροφορίες, ότι ήλπιζε δέκα, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών, θα ήταν έτοιμοι πολύ σύντομα για βάπτισμα. Όπως είπε άλλοι «ήταν προετοιμασμένοι στην καρδιά αλλά όχι
ακόμα στο κεφάλι» αλλά αυτά τα δέκα πρωτογεννήματα με έχουν κάνει σχεδόν πολύ χαρούμενη! Τον δοξάζω! Τον δοξάζω για πάντα! Ο ουρανός μου θα είναι δέκα ουρανοί στη γη
του Εμμανουήλ!
Μεταξύ αυτών που φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα τους επιτραπεί από τους συγγενείς τους, ή δεν
είναι αρκετά γενναίοι για να το αντιμετωπίσουν, είναι η αγαπητή γριά που είχε δώσει καταφύγιο για πρώτη φορά στους πρωτοπόρους, όταν άνοιξαν το τότε κλειστό χωριό. Σε όλα
όσα της λέμε, απαντά δυστυχώς μόνο, «είμαι πολύ γριά, οι συγγενείς μου δεν θα με αγαπήσουν αν εγώ το κάνω.» Λυπούμαστε – αλλά ξέρουμε ότι ο τρυφερός μας Θεός θα επιτρέψει μερικά πράγματα, περισσότερο από όσο εμείς. Καταλαβαίνει τον τρόμο της φτωχής
γριάς καρδιάς. Επίσης υπάρχει ένα γλυκό κορίτσι δώδεκα ετών, του οποίου οι γονείς το απαγορεύουν. Αυτή όμως έχει διδαχθεί, και ζει για τον Ιησού. Μέχρι στιγμής δεν την έχουν
εμποδίσει να έρθει στις συναντήσεις. Το άλλο από τα δύο μικρά αρνιά που μαζεύτηκαν εκείνο το απόγευμα των «οχτώ» είναι μακριά στο Χριστιανικό ορφανοτροφείο του Ishi San.
Οι γονείς του τον έβαλαν εκεί για χάρη της καλής επιρροής των ασκήσεων του «Muller»5της
Ιαπωνίας πάνω στις εκατοντάδες παιδιά που αγαπά και διδάσκει.
Άλλοι έχουν εγκαταλείψει το χωριό και βρίσκονται σε μοναχικά μέρη όπου δεν μπορεί να
δοθεί προετοιμασία ή διδασκαλία. Σε Αυτόν τους αφιερώνουμε, αλλά ω θέλει κανείς να
τους συγκεντρώσει όλους σε κάποια προστατευμένη γωνιά, και να τους τρέφουμε και να
τους προστατεύουμε μέχρι να είναι πιο δυνατοί για να αντιμετωπίσουν τις μάχες της ζωής.
Πιστεύω ότι χρειάζεται τόσο πίστη για την ασφαλή φύλαξή τους όσο και για να πιστέψουμε
για τη σωτηρία τους.
Είχαμε ένα χαρούμενο χρόνο με θέμα τη Δεύτερη Παρουσία του Κυρίου μας. Αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες έχουν κυριολεκτικά στραφεί μακριά από τα είδωλα, για να υπηρετήσουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό, και να περιμένουμε τον Υιό Του από τον ουρανό. Είναι
μια υπέροχη Πραγματικότητα για αυτούς. Σκεφτήκαμε, για την Ανάσταση. Ένας μόνο Χριστιανικός τάφος είναι σπαρμένος εδώ, και αυτό τονίζει όλα. Είχαν πολύ ενδιαφέρον και
ψάξανε για τις περικοπές, σημειώνοντάς τις προσεκτικά με κόκκινα χαρτιά. Προς το παρόν
ένας σκεπτόμενος νους βρήκε δυσκολίες· και για μια στιγμή επικρατούσε αμηχανία. Θα
έπρεπε να έχετε δει πώς ήταν όταν ο αέρας καθαρίστηκε καθώς βρήκαν την περικοπή Φιλιππησίους 3:20, 216 και τη διάβασαν. Έδωσε την απάντηση, χωρίς τη παραμικρή εξήγηση.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα βάθη μιας αγάπης που έχει άπειρο βάθος, ούτε μπορούμε να μετρήσουμε την ισχύ μιας δύναμης που είναι απεριόριστη. Αρκεί για εμάς, ότι
5
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ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον
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«Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο
σώμα με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα »7
Επιστρέψαμε αργά· και καθώς είχαμε διάφορες καθυστερήσεις και το ταξίδι κράτησε 9 ώρες με θερμοκρασία 95°F υπό σκιά, φτάσαμε στο σπίτι μας μάλλον κουρασμένοι, και αμέσως ετοιμαστήκαμε για να πέσουμε στο κρεβάτι. Αλλά αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, γιατί
οι καλοί Χριστιανοί μας ήθελαν να πάμε για βραδινή συνάθροιση στο χωριό των ζητιάνων,
και αν και είπαμε ότι δεν μπορούσαμε, το μετανιώσαμε και πήγαμε. Άξιζε τον κόπο. Το μικρό δωμάτιο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Τρεις ντουζίνες παιδιά καθόντουσαν μπροστά και
συμμετείχαν στους ύμνους και γονάτιζαν στις προσευχές. Πίσω τους στεκόντουσαν οι ενήλικοι Ζητιάνοι, οι γονείς τους. Φαινόντουσαν ότι ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ και παρατηρούσαν με πατρική και μητρική υπερηφάνεια την πολιτισμένη και συμμαζευμένη συμπεριφορά των παιδιών τους, και άκουγαν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή κάθε τι που λεγόταν. Για μια στιγμή έγινε μια διαμάχη και μια ξαφνική διάλυση της μισής συνάθροισης. Ένας αστυνομικός είχε παρουσιαστεί στον πόρτα και τους προκάλεσε πανικό. Μόλις όμως
έφυγε η αναταραχή σταμάτησε.
Ελπίζομε σύντομα να πάμε στο χωριό κάτω στη λίμνη από το οποίο περάσαμε πολλές φορές αλλά δεν το επισκεφτήκαμε ποτέ· και μετά να πάμε στο Imachi, καθώς χρειάζονται
εκεί πολλή βοήθεια. Κάτι φαίνεται να με παροτρύνει όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες,
πριν έρθει ο ζεστός καιρός με την προστακτική του «πρέπει να σταματήσεις».
23 Ιουνίου. Τύμπανα και τυμπανοκρουσίες παντού. Οι σημαίες κυματίζουν στους δρόμους
κρεμασμένες πάνω στα κλαδιά των μπαμπού και κινέζικα φανάρια κρέμονται στα σπίτια,
ενώ οι ναοί είναι ξύπνιοι και ζωηροί μέρα και νύχτα. Δεν υπάρχει ησυχία ποτέ και πουθενά. Αυτό είναι ένα Ματσούρι.8 Τώρα ένα ζευγάρι από κλόουν παίζουν ένα κωμικό σκετς για
το οποίο τους πληρώνουν οι ιερείς. Ο ένας φορά μια τεράστια φοβερή μάσκα ενώ ο άλλος
μια αστεία. Στο μέσο του πλήθους των συγκεντρωμένων στέκεται ένα φορητό είδωλο στολισμένο με χάντρες και ταινίες. Το είδωλο κάθεται σε ένα είδος θρόνου. Από κάτω υπάρχει
ένα κουτί για συνεισφορές, και το πλήθος που χειροκροτεί προσφέρει άφθονο ρύζι και χάλκινα νομίσματα. Ο Βουδισμός, όσο φιλοσοφικός και αν είναι, σκύβει μπρος το μπουρλέσκο
και μάλιστα σκύβει βαθιά.
Μερικές φορές καθώς βλέπει κανείς αυτά τα πρόσωπα που δείχνουν να μην παθιάζονται,
παρακολουθείς ζωές απορροφημένες στο να κυνηγούν φευγαλέες σκιές· ακούει, μετά από
κάποια σοβαρή συζήτηση, ελαφρύ γέλιο και απρόσεκτες λέξεις, αισθάνεται, παρά ακούει ή
βλέπει, την παρουσία του νεκρού τείχους της απόλυτης αδιαφορίας, την πνευματική ομίχλη, την ψυχική παράλυση, μόνο εδώ και εκεί έχει λίγη ζωντάνια για να κάνει τον κόπο να
γίνει επιθετικά εχθρικό, αναρωτιέται κανείς έντονα αν υπάρχει τίποτα για να το μετακινήσεις! Σε τέτοιες στιγμές, όταν ένας νιώθει την πιο βαθιά ανικανότητα, και την τρομερή δύναμη των «αρχών και εξουσιών που παρατάσσουν την αόρατη στρατιά τους» εναντίον μας,
κάποιος βρίσκει ανείπωτη παρηγοριά στη σκέψη των νικών που κερδήθηκαν. Αυτά είναι
γεγονότα, που τα βλέπουμε μπροστά μας. Κοιτάξτε αυτό το φωτισμένο πρόσωπο, ήταν
σκοτεινό ένα χρόνο πριν. Κοίτα αυτά τα μάτια που ξύπνησαν, ήταν βαριά όπως και των άλλων. Και ο Χριστός που έχει νικήσει θα νικήσει και πάλι: ακόμα και τώρα ιππεύει τον λευκό
ίππο νικών για να νικήσει. Όπως λέγει το ένδοξο σύνθημα της ιεραποστολής C.I.M., «Ο Χριστός Είναι Νικητής. Αμήν. Αλληλούια!»
Γράφω στον σταθμό μας στον οποίο ήρθαμε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας στις αυριανές
συναντήσεις· όπου μου έλεγε ο κατηχητής μερικές από τις δυσκολίες του. Δεν μπορεί να
γίνει προσπάθεια επίσκεψης στο φως της ημέρας λέει, και πολύ λίγοι είναι ανοιχτοί ακόμη
και το βράδυ. Από ένα, ή μάλλον από το άνοιγμα αυτού, νομίζω ότι πρέπει να σας πω.
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Την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, καθόμουν δίπλα σε ένα παράθυρο στον επάνω όροφο γράφοντας τη δική μου αλληλογραφία για την πατρίδα, όταν κοίταξα έξω, και είδα
κάποιον να με κοιτάζει.
Τίποτα περίεργο σε αυτό. Πάρα πολλοί διασκεδάζουν με αυτόν τον τρόπο κάθε ώρα κάθε
μέρα, αλλά αυτή τη φορά η Φωνή μου μίλησε, «Αγόρασε την ευκαιρία. Δώσε του ένα φυλλάδιο.» Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το κάνω – αν εγώ του ζητούσα να γυρίσει και να έρθει
μπροστά, πιθανότατα θα απομακρυνόταν – δεν υπήρχε άλλος τρόπος, αλλά με το πιο ανορθόδοξο μη Ιαπωνικό τρόπο ανέβηκα πάνω στη χαμηλή οροφή, έγειρα προς τα κάτω, και
του το έδωσα – και έτσι υπάκουσα. Αφού τέλειωσα αυτός ήταν έκπληκτος, υποκλίθηκε και
εγώ φοβόμουν ότι προσβλήθηκε η αξιοπρέπεια του και αναχώρησε.
Λίγα λεπτά αργότερα άφησε ένα ευχαριστήριο μήνυμα μπροστά στην πόρτα, και εκείνο το
βράδυ μια κυρία, την οποία ακολουθούσε η υπηρέτρια της, με το φανάρι τους σκοτεινιασμένο έτσι ώστε η άφιξή τους να μην αναγνωριστεί, ήρθε να μας δει, φέρνοντας μαζί της
ένα χαριτωμένο μικρό δώρο, και μια ιστορία τόσο παράξενη όσο ήταν και αληθινή.
Είπε εκεί, στο σκοτεινό φωτισμένο πέρασμα, ενώ στη συρόμενη πόρτα πρόσεχε η υπηρέτρια, η γλυκιά κυρία που δεν τόλμησε να έλθει πιο μέσα, τρέμοντας ακόμα και τότε, με τον
κίνδυνο της επίσκεψής της - ακουγόταν αρκετά παράξενα.
Ο σύζυγός της ήταν ένας μορφωμένος επαγγελματίας και είχε διαβάσει πολλά για το Χριστιανισμό. Για λίγο καιρό ήθελε να μάθει περισσότερα όσον αφορά τις αρχές του · αλλά ο
φόβος του ανθρώπου που φέρνει μια παγίδα, πουθενά περισσότερο από ό, τι στην Ιαπωνία, εμπόδισε την έρευνα. Σήμερα είχε περάσει από το σπίτι μας και σταμάτησε να κοιτάζει
ψηλά - τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτός ήταν τόσο εντυπωσιασμένος από την ιδιαιτερότητα
μιας τέτοιας πράξης, μας είπε και έτσι πείστηκε ότι κάτι πρέπει να βρίσκεται πίσω από αυτό, και για αυτό το λόγο έστειλε τη γυναίκα του να μας δει, και μας διαβεβαίωσε ότι είμαστε καλοδεχούμενοι, θα μπορούσαμε να τους επισκεφτούμε τη νύχτα για να τους δούμε.
Στη συνέχεια, ήρθε στη συνάντηση κηρύγματος, όπου συνοδεύτηκε και πάλι από την υπηρέτρια της, ήρθε η σύζυγος, και ένας νεαρός μαθητής που σπουδάζει με τον άντρα. Την επόμενη ημέρα μας έστειλαν ένα μήνυμα: «Όταν έρθετε ξανά παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας»· και ο μαθητής μας επισκέφτηκε για να μας δει. Και αυτό στο φως της ημέρας,
που σήμαινε κάτι. Από τότε αυτό το σπίτι «άνοιξε», και ω, δεν μπορούμε ποτέ να Τον δοξάσουμε αρκετά για τη συγκατάθεση Του να σκύψει για να χρησιμοποιήσει τα ανόητα, ναι, τα
ανόητα πράγματα αυτού του κόσμου, για να συγχέουν τους σοφούς και να φανερώσουν τη
δική του κυριαρχία και δόξα. Θα κοστίσει πολύ αν ακολουθήσουν το μονοπάτι του Ιησού
που είναι σημαδεμένο με το σταυρό. Προσευχηθείτε να στεφθεί αυτή η μικρή ιστορία, που
είναι εστεμμένη με ζωή, εστεμμένη με φως, εστεμμένη με αγάπη μέσα από τις ευτυχισμένες αιώνιες εποχές.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
24 Ιουνίου. Κυριακή πρωί. —Μπορείτε να το φανταστείτε — Κυριακή σε μια ειδωλολατρική
πόλη;
Απέναντι από το σπίτι μας μια γυναίκα υφαίνει. Δεν χάνει ποτέ το κανονικό πέρασμα της
σαΐτας. Τόσο κοντά είναι σε εμάς, μπορεί κανείς να δει σχεδόν το μοτίβο του μεγάλου μπλε
ιστού.
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Μετά έρχεται ο κατασκευαστής κινεζικών φαναριών. επικολλά
τα χαρτιά γύρω από το λεπτό ξύλινο σκελετό, και ζωγραφίζοντάς
πάνω του τον ήλιο που ανατέλλει σε φλεγόμενο πορφυρό, πελαργούς με απαλό χρώμα φτερών, υπέροχα χρυσάνθεμα ροζ και
κίτρινα, σπρέι από μπαμπού με φτερωτό πράσινο, πολλαπλές
συσκευές. Έπειτα έρχεται ένας που δουλεύει με αποφλοιωτές
ρυζιού και ασχολείται με το θορυβώδες εμπόριο του, το κοπάνισμα με το γδούπο που ακούγεται να κάνει κρακ-κρακ σταματάει για μια στιγμή για να πάρει ανάσα. Υπάρχει ένα κατάστημα
με σπόρους και ένα κατάστημα για χαρτιά. Υπάρχει ένα κατάστημα ψαριών και ένα κατάστημα πιατικών. Σε όλα αυτά, η
δουλειά της ημέρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Λίγο πιο κάτω
ένας ξυλουργός διατηρεί ένα αέναο σφυροκόπημα, και ούτω
καθεξής σε όλο τον μακρύ ίσιο δρόμο, όπου τα κουρούμα κάνουν θόρυβο τρέχοντας, και κάρα με νερό κουδουνίζουν, και
τραγουδιστές που σου σπάνε τα κόκαλα περιπλανιούνται. Μερικές φορές περνάει επίσης ένας γέρος ιερέας και γυρίζει για να
κοιτάξει το σπίτι όπου μένει ο ξένος δάσκαλος. Το μόνο σημάδι
της Κυριακής είναι το κλείσιμο του μεγάλου σχολείου πίσω μας,
που είναι κρατικό ίδρυμα αυτό, και είναι άξιο της Ιαπωνίας, αλλά τα αγόρια καθώς σήμερα είναι ελεύθερα από τα μαθήματα Ένας απειλητικός ιερέας
ξοδεύουν τη νεανική τους ενέργεια για να συγκεντρωθούν γύρω
από αυτή τη μικρή κατοικία και φωνάζοντας «Γιασού! Γιασού!» «Ιησούς! Ιησούς!» και πετάνε πάνω του βότσαλα, που πέφτοντας προς τα κάτω χτυπάνε στα κεραμίδια, και απειλούν να συντρίψουν τα
παράθυρα, και καθιστώντας το αδύνατο για εμάς να ξεχάσουμε για μια στιγμή ότι κάνουμε
επίθεση στο φρούριο του διαβόλου, και ότι δεν το θέλει εδώ.
Και όμως βλέπουμε πόσο φωτεινό φαίνεται! Η ηλιοφάνεια πλημμυρίζει τον κόσμο του
καλοκαιριού, όμορφα λουλούδια ανθίζουν και τραγουδούν πουλιά, μικρά παιδιά γελούν
και παίζουν· όλα φαίνονται σαν να μην ήταν αυτό που είναι, γιατί «ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου· ὁ κόσμος9 κοντά στα χέρια του θανάτου.
Ω! για μια σάλπιγγα που πρέπει να χτυπήσει συναγερμό, να ξυπνήσει, να σηκώσει· αλλά οι
ουρανοί από πάνω είναι βουβοί και καμία βροντή δεν κουνάει τα βουνά. Ο όμορφος νυσταγμένος κόσμος κοιμάται, και εμείς – ω τι μπορούμε να κάνουμε; Έτσι λίγα, σε μια τόσο
μεγάλη ανάγκη.
Πώς μπορεί κάποιος για τον οποίο ο αγαπητός μας Κύριος Χριστός είναι πολύτιμος να παραμένει αδιάφορος για αληθινή υπηρεσία! Αυτός που έκλαιγε πάνω από την πόλη στο παρελθόν νοιάζεται ακόμα, όπως κοιτάζει την αμαρτία και τα δεινά του σήμερα. Φροντίζει για
τις υπέροχες πόλεις της πατρίδας, πόλεις και χωριά, όπου πλήθη από ψυχές, πιέζουν, θλίβονται και πεθαίνουν απορρίπτουν την αγάπη που τους προσφέρει, αγνοώντας όλο το κόστος της. Και κοντά, πολύ κοντά, στην καρδιά Του βρίσκονται αυτές οι χαμένες χώρες, όπου
γλιστρούν και σκοντάφτουν στα σκοτεινά βουνά τα άλλα πρόβατά του που περιπλανιούνται τυφλά, βαθύτερα και βαθύτερα, στην αόρατη θλίψη.
«Πιο πολύ θλίβομαι για τη δόξα Σου, ω Κύριε!
ότι κόσμος όλος θα είναι μόνο Αίγυπτος για Σένα.»
Ναι, μετά από όλα αυτά υπάρχει η έκκληση των εκκλήσεων. Μπορεί να είναι απλώς συναισθηματισμός ανάμεικτος με άλλα. Ένα συναίσθημα που λιώνει καθώς αντιμετωπίζουμε την
πραγματικότητα. Αλλά για χάρη του Θεού, προς δόξα Του, ω, ποιος θα έρθει για τη βοήθεια
του Κυρίου ενάντια στον δυνατό;

9

Α’ Ιωάννου 5:19 ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται

168
«Ω, ποιος σήμερα θα πει με χαρά
με μια καρδιά ελεύθερη και χαρούμενη
Ω Θείε Βασιλιά, η ζωή μου θα είναι δική Σου,
Όλα τα αφιερώνω σε Σένα.»
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Στην Ιαπωνία, το έργο ανάμεσα στα παιδιά, έχει αποκτήσει μια βάση και έχει αυξηθεί υπερβολικά. Η Τζέιν έχει δύο μεγάλες και υπέροχες συναντήσεις για παιδιά την εβδομάδα.
Ανάμεσα στα μικρά της κορίτσια είναι ένα κωφό και βουβό παιδί, στο οποία αυτή καταφέρνει να μιλάει με σήματα και πιστεύει πραγματικά ότι αγαπά τον Ιησού. Πώς μπαίνει
μέσα της οποιαδήποτε γνώση Του δεν γνωρίζω. Πρέπει να είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος
μέσα της, που συναντιέται το μη εύκολο να εκφραστεί σε λόγια εξωτερικό έργο· όπως λέει η βοηθός
της Τζέιν, φαίνεται να «τον νιώθει μέσα στην καρδιά της.» Στο Yonago, η Λίζη έχει ένα Κυριακό σχολείο και ένα «σχολείο της Δευτέρας» και στο χωριό μας οι ίδιοι οι Χριστιανοί ξεκίνησαν ένα ιεραποστολικό σχολείο για τους φτωχότερους από τους φτωχούς. Η καρδιά κάποιου λαχταρά αυτά τα αγαπημένα μικρά παιδιά, τόσο γοητευτικά με τους τρόπους τους, τόσο γρήγορα να μάθουν, και πόσα
συγκρατούν στη μνήμη – αρνιά που μπορεί να προστατευθούν, αλλά επειδή δεν υπάρχει

μια φροντίδα, μένουν μόνα τους για να περιπλανηθούν.
Καθώς σας γράφω έρχεται η Μισάκι Σαν για να μου πει για κάποια παιδιά που ντρεπόντουσαν να μιλήσουν στους γονείς τους για να μάθουν ότι έχουν έρθει σε μας. Εδώ τα λέω κατά
λέξη.
«Τους λέω ότι θα πρέπει να το πούνε—λένε ‘φοβόμαστε’. Τους εξηγώ για αυτό, και μετά
λένε, «όταν ομολογήσουμε τότε ο μπαμπάς και η μαμά θα μουτρώσουν, θα θυμώσουν και
θα πούνε «φύγετε από το σπίτι» τι θα κάνουμε λοιπόν;» Και ένα από αυτά λέγει, «θα φύγω
έξω,» και τα ρωτώ, ‘τι θα κάνεις μετά;’ Και δεν έρχεται απάντηση. Και τους λέγω, «είμαι
πολύ χαρούμενη που θα φύγετε έξω, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε την πρώτη φορά που θα
σας το πούνε,-- όχι προσευχηθείτε στο Θεό να σας δώσει υπομονή, δύναμη και γενναιότητα, και Αυτός σίγουρα θα στείλει.»
Όμως είναι απίθανο οι γονείς να απαιτήσουν μια τόσο μεγάλη θυσία. Είναι γεμάτοι αγάπη
και τρυφεροί με τα μικρά τους, και η αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι έχει ομολογήσει στη γυναίκα του. Όμως καθώς τους τρομάζει το ξένο δόγμα, και επειδή φοβούνται μήπως τα μικρά τους μπλέξουν με αυτό, μπορεί να εκφράσουν
έντονα την αντίρρηση τους, και τα υπάκουα μικρά τους πολύ δύσκολα θα ονειρευτούν να
διαμαρτυρηθούν.
Όμως όταν ιδρυθεί και σταθεροποιηθεί το σχολείο, και οι καρδιές των γονέων κερδηθούν
από τον ξένο και ίσως και από το «δόγμα», η αντίθεση μετατρέπεται σε αποδοχή, και σήμερα σε πολλά ειδωλολατρικά σπίτια σπέρνεται ο σπόρος από τα χέρια των παιδιών, με
την μορφή βιβλίων που διαβάζονται, κειμένων που λένε, και ύμνων που ψάλλονται, και οι
πατέρες και μητέρες μας λένε πως η μικρή δεσποινίς Χρυσάνθεμο τους τραγουδά τα απογεύματα τα αξιότιμα μας τραγούδια. Το έργο ανάμεσα στα παιδιά μου φαίνεται ότι είναι
ένας τρόπος να υπονομευθεί το φρούριο. Ένα έργο που παρουσιάζει πολύ λίγα άμεσα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα θα έχει στο μέλλον.
Δύο ειδικά «Παρακαλώ προσευχηθείτε» έχω για εσάς αυτό το μήνυμα. . . ,
Ένα μεγάλο χαμηλό δωμάτιο, σκοτεινά φώτα που αιωρούνται από σκοτεινά δοκάρια, η
μουσική του εκτοξευόμενου νερού που πέφτει γεμίζει την ησυχία μου, σχεδόν χωρίς άλλο
ήχο. Δέκα ακριβώς έρχονται. Η κουραστική δουλειά στο χώρο της συγκομιδής και του μεταξοσκώληκα έχει τελειώσει. Άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά μαζεύονται στα χαλιά και
πλήθος στην ανοιχτή πόρτα. Ακούνε, ακούνε, ακούνε, δεν έχουν ακούσει ποτέ στο παρελθόν, μπορεί να μην ακούσουν ξανά, και κάθονται σε σιωπηλή ακρόαση, μέχρι που δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε
Θα προσευχηθείτε για αυτά τα χωριά, που μόλις πλησιάσαμε; Για να τους αφήσουμε έτσι
θα ήταν θλιβερό, εκτός από την υπόσχεσή Του και τις προσευχές σας.
Και η δεύτερη μου εικόνα, αυτή:
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Ένας γέρος κάθεται διαβάζοντας, με παράξενο ρυθμό, με τη φωνή του να ανεβαίνει, να πέφτει, να ανεβαίνει, όπως τα κύματα στην ακτή. Και γύρω του είναι ομάδες από πρόσωπα,
κενά και που αναρωτιούνται, και συλλογίζονται, στοχαστικά επίσης, και μερικές φορές δείχνουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά όλα υφαίνονται σε μια μορφή μπερδεμένης έκφρασης προσώπου – «Ω, δεν το καταλαβαίνουμε.» Μπορείς να τους δεις; Τώρα το παίρνουν, αυτό το
παράξενο βιβλίο, με μια ξένη ιστορία, και το γυρίζουν γύρω-γύρω, κοιτάζουν μέσα στην
επιγραφή που γράφεται μεγάλη πάνω στο εξώφυλλο«Αυτά είναι τα λόγια του Μόνου Πραγματικού Θεού
Αυτό είναι το βιβλίο με το δόγμα του Ιησού
Και αν κάποιος από εσάς θέλει να ακούσει περισσότερα
Ας πάει σε ένα από τα ακόλουθα μέρη
Θα σου πούνε για το δόγμα.»
Και μετά έρχονται τα ονόματα για τους εφτά λυχνοστάτες, που είναι οι εφτά μικρές εκκλησίες που είναι σκορπισμένες γύρω από το Ματσούγιε· μερικές εκκλησίες ήταν ακόμη στο
στάδιο των «δυο ή τριών», και είναι γραμμένο πάνω τους πλήρως το «Ευαγγέλιο σε Μικρογραφία» Ιωάννης 3:16.
Συνεχίζουν να διαβάζουν και ακόμη ένας γλιστρά έξω, και κάποιος άλλος έρχεται, και παρόλα αυτά ο γέρος δεν σταματά. Και πολλοί ακούνε και σκέφτονται ίσως τις κατοπινές ημέρες.
Και έτσι σπέρνεται ο σπόρος. Σπέρνεται ίσως από χέρια που δε γνωρίζουν την υψηλή τους
αποστολή, αλλά παρόλα αυτά είναι ο σπόρος. Τον αφήνουμε σ’ Αυτόν και δικός Του είναι—
και μαζί σας που θα προσεύχεστε συνεχώς.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Και πάλι στο Yonago και βρίσκω μια γωνιά χρόνου για σας.
Σε μία από τις επιστολές της αλληλογραφίας μου, υπήρχε μια περιγραφή για «μια τόσο ωραία
ιεραποστολική συνάντηση,» που πραγματοποιήθηκε στο σαλόνι κάποιου καλοπροαίρετου,
σε ένα συγκεκριμένο απόγευμα. Ω αναρωτιέμαι αν έχετε τη σκιά του πνεύματος μιας ιδέας
για το πώς ακούγονται αυτές οι λέξεις σε μας! «Μια τόσο ωραία συνάντηση» για να ακούσετε για την ανεξέλεγκτη αμαρτία, για τις ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί, για τις λύπες
για τις οποίες δεν υπήρξε καμιά παρηγοριά, για το θάνατο που δεν έχει ελαφρύνει καθόλου. Ίσως το τσάι και το κέικ (πιθανώς με ευλογία,) έκλεισε αυτή τη μικρή ψυχαγωγία, εξετάσετε τα περίεργα πράγματα που έστειλα, με πολλές ερωτήσεις, η βροχή των ερωτήσεων
σαν ανάκριση, η ανταλλαγή συναισθημάτων σχετικά με τους ειδωλολάτρες γενικά και τώρα
που βλέπετε τα αντιπροσωπευτικά τους δείγματα, συγκεκριμένα, ήταν εξαιρετικά «ωραία.»
Αλλά είναι αινιγματικό.
"Α, αλλά," παρεμβάλλετε, σοκαρισμένοι με αυτήν την άποψη της υπόθεσης, «εμείς ακούγαμε για το έργο που έγινε, και Αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό!» Έστω και έτσι, αλλά αφήστε αυτό το γεγονός να βυθιστεί βαθιά μέσα σας – κάθε παλιός ιεραπόστολος θα το επιβεβαιώσει – Η δουλειά που έχει γίνει είναι το μικρότερο κλάσμα σε σύγκριση, με την συγκλονιστικά τεράστια εργασία που έχει παραμείνει ατελείωτη.
Ξέρετε τον θαυμάσιο ιεραποστολικό ύμνο, «Μια κραυγή από πόνο»· εσείς που θα διαβάσατε αυτό το γράμμα το κάνετε ακριβώς αυτό; Αποκτήστε το, λέξεις και μουσική (ο ύμνος
παρατίθεται πιο κάτω και σε εικόνα η μουσική, η μουσική είναι για το Αγγλικό κείμενο, ας
το προσαρμόσει κάποιος με τάλαντο για την Ελληνική γλώσσα. η μουσική είναι μια προσευχή). Μάθετε το, τραγουδήστε το μέχρι να το γνωρίζετε. Τότε φύγε μακριά κάπου, όπου
μπορείς να είσαι μόνος με τον Θεό. Αφήστε το αίτημά του να έχει χρόνο για να σας αγγίξει.
Είναι η έκκλησή Του, για τους ειδωλολάτρες Του. Αφήστε το να φτάσει καλά μέσα σας: ακούστε, ακούστε: - σιωπήστε μπροστά Του. Να είστε ήσυχοι και να ξέρετε. . ,. Τότε σηκω-
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θείτε, και στη δύναμή Του υπακούτε. «Ό, τι σου λέει, κάνε το.» Θα το κάνεις; Ακόμα ένα
βήμα και θα το κάνω τώρα»
(Στην επόμενη σελίδα ο ύμνος που αναφέρει η Amy Carmichael που οφείλεται στην υμνογράφο
Sarah Geraldine Stock)
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A cry, as of pain, again and again,

Μια κραυγή, σαν από πόνο, ξανά και ξανά

Is borne o’er the deserts and wide spreading main;

έρχεται μέσα από τις ερήμους και εξαπλώνεται πολύ·

A cry from the lands that in darkness are lying,

μια κραυγή από τις χώρες που βρίσκονται στο σκοτά-

A cry from the hearts that in sorrow are sighing;

δι

It comes unto me; it comes unto thee;

μια κραυγή από τις καρδιές που με θλίψη στενάζουν·

Oh what-oh what shall the answer be?

μου έρχεται, σου έρχεται·
ω πως θα απαντήσουμε;

Oh! hark to the call; it comes unto all

Ω! άκου την κραυγή· έρχεται σε όλους

Whom Jesus hath rescued from sin’s deadly thrall;

Αυτούς που έσωσε ο Ιησούς από της αμαρτίας τη θα-

Come over and help us! in bondage we languish;

νατηφόρα σκλαβιά·

Come over and help us! we die in our anguish!;

Διάβα και βοήθησε μας! Αγωνιούμε μέσα στη δου-

It comes unto me; it comes unto thee;

λεία·

Oh what-oh what shall the answer be?

Διάβα και βοήθησε μας! Πεθαίνουμε στην αγωνία
μας!

. It comes to the soul that Christ hath made whole,

Έρχεται σε μένα· έρχεται σε σένα·

The heart that is longing His name to extol;

Ω τι-ω τι θα πούμε;

It comes with a chorus of pitiful wailing;

Έρχεται στην ψυχή που ο Χριστός έκανε υγιή

It comes with a plea which is strong and prevailing;

Η καρδιά που ποθεί να υψώσει το όνομα Του·

For Christ’s sake to me; For Christ’s sake to thee;

Έρχεται από μια χορωδία που θρηνεί θλιβερά·

Oh what-oh what shall the answer be?

Έρχεται με μια παράκληση που είναι δυνατή και κυριαρχική·

. We come, Lord, to Thee, Thy servants are we;

Για χάρη του Χριστού για μένα· Για χάρη του Χριστού

Inspire Thou the answer, and true it shall be!

για σένα· Ω τι θα απαντήσουμε;

If here we should work, or afar Thou should send us,

Ω ερχόμαστε Κύριε σε σένα, δούλοι σου είμαστε,

Oh grant that Thy mercy may ever attend us,

Έμπνευσε την απάντηση σου, και θα είναι η αλήθεια!

That each one may be a witness for Thee,

Αν εδώ θα εργαστούμε, ή θα μας στείλεις μακριά,

Till all the earth shall Thy glory see!

Ω χάρισε μας να μας ακολουθεί το έλεος Σου
Ώστε ο κάθε ένας να είναι δικός Σου μάρτυρας,
Ώσπου όλη η γη να δει τη δόξα Σου!
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O ύμνος της Σάρα Τζεραλντίν Στοκ

Καμιά φορά μου έρχονται στο νου μου εικόνες από τα κορίτσια του Χριστιανισμού. Ένας
έχει την τάση να την δει σαν γλυκιά, φωτεινή, όμορφη. Χαρούμενη με μια χαρά που δεν
έχει ψυχή. Ένα λουλούδι καμέλιας χωρίς ευωδία. Μπορεί να τη δει κανείς γύρω από κοινωνικές εκδηλώσεις· απογευματινά τσάι, πάρτι με τένις, κονσέρτα, διαλέξεις· ευγενικά ενδιαφέροντα σε υπάρξεις, ενέργειες και σε ρούχα. Την διαπερνούν ευχάριστα μια ατμόσφαιρα
αγιότητας, γιατί «πάμε στην εκκλησία, διδάσκουμε στο Κυριακό Σχολείο, επισκεπτόμαστε
μια περιοχή, και έχουμε ένα ενδιαφέρον για τις ιεραποστολές.»
Μετά θολώνει το όραμα, και ένας βλέπει μια σε ένα γυαλί την παιδική ηλικία της ειδωλολατρίας. Σε μερικές χώρες μπορεί να είναι αρκετά λαμπρή, ενώ σε άλλες τελείως σκοτεινή.
Στο σύνολο κάτω από την επιφάνεια τελείως τρομερή, από όση θα τολμούσε κάποιος να
σου τη βάψει.
Εδώ υπάρχουν μερικά λόγια από τον Rushkin10, όλα είναι απλώς λόγια, που αξίζουν να τα
σκεφτούμε.
«Και εάν γίνει μα σωστή και ειλικρινής μελέτη για αυτά τα πράγματα, φαίνεται ότι το είδος
ύπαρξης στην οποία οι άντρες καλούνται τώρα, με κάθε λόγο οίκτου και της αξίωσης του
δικαίου, μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, να μην είναι μια πολυτελής
ύπαρξη· - εξετάστε αν, ακόμη και αν υποτεθεί ότι είναι χωρίς ενοχές, θα ήταν η πολυτέλεια
κάτι επιθυμητό από οποιονδήποτε από εμάς αν βλέπαμε καθαρά δίπλα μας τον πόνο που
τη συνοδεύει στον κόσμο.»
«Η πολυτέλεια είναι πράγματι δυνατή στο μέλλον, αθώα, εξαίσια, πολυτέλεια για όλους·
αλλά την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή μπορεί να απολαύσει μόνο ο ανίδεος· ο πιο σκληρός
ζωντανός άντρας δεν θα μπορούσε να καθίσει και να ευχαριστιέται, εκτός αν καθόταν με τα
μάτια δεμένα. «Σηκώστε το πέπλο τολμηρά, κοιτάξτε το φως, και αν ακόμα το φως των ματιών μπορεί να φανεί μόνο μέσω των δακρύων και του φωτός του σώματος και μέσα από
τον πένθιμο σάκο, Αυτός που κλαίει στον πηγαιμό το σπόρο κουβαλώντας, έως ότου έρθει
10

John Ruskin (8 Φεβρουαρίου1819 – 20 Ιανουαρίου1900) ήταν κορυφαίος Άγγλος κριτικός τέχνης
της Βικτωριανής εποχής, καθώς και προστάτης των τεχνών, σχεδιαστής, ζωγράφος με ακουαρέλας,
φιλόσοφος, κορυφαίος κοινωνικός διανοούμενος και φιλάνθρωπος
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η ώρα και το βασίλειο, όταν το δώρο του ψωμιού του Χριστού και η εντολή Του για την ειρήνης θα είναι στο τέλος τόσο για σένα· και τότε για τα χωρισμένα πλήθη της γης των κακών και κουρασμένων, μπορεί να υπάρξει μια πιο ιερή συμφιλίωση από εκείνη στο στενό
σπίτι και την ήρεμη οικονομία, όπου οι κακοί παύουν – όχι από τα προβλήματα, αλλά από
το να ενοχλούν, και οι κουρασμένοι είναι σε ανάπαυση.»
Ακολουθούν μερικές λέξεις από κάποιον υψηλότερο από το Ruskin.
«Σηκωθείτε, Ανέμελες γυναίκες, κόρες αμέριμνες, τα λόγια μου ακούστε!, , ,. . . Τρέμετε
ανέγνοιαστες! Αμέριμνες τρομάξτε!11,. Αλίμονο σ’ εσάς που ζείτε στη Σιών αμέριμνοι12
Είναι βράδυ, Κυριακή βράδυ. Όλα τα γκονγκ χτυπάνε αργά. Όλος δυστυχώς ο αέρας χτυπάει
με μελαγχολικό ήχο. Και όλα τα ειδωλολατρικά κεριά που λάμπουν μέσα από τα μισά κλειστά παραθυρόφυλλα μας λένε ότι σε όλα τα σπίτια γύρω μας η τιμή του Ιησού μολύνεται.
Μπορείτε να το ακούσετε; Μπορείτε να το δείτε; Σας αγγίζει για να φροντίσετε όπως Εκείνος φρόντισε και όπως νοιάζεται. Αυτός ο Τρυφερός που πέθανε; Ω, Αυτός που ζει και αγαπά να μας γεμίζει, να μας εμπνέει με μια λαχτάρα, άσβεστη, ακούραστη, ακόμη και στο
να καούμε
μέχρι θανάτου, για αυτά!
Αγαπητοί μου, είναι προς εσάς, προς εσάς που μιλάει ο Δάσκαλος, συγχωρείστε με που σας
πιέζω έτσι. Δεν θα αντιμετωπίσετε αυτά τα πράγματα μαζί Του τώρα; Τι θα επιθυμούσατε
να έχετε κάνει, όταν έρθει ο Βασιλιάς;

11
12

Ησαΐας 32:9
Αμώς 6:1
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Κεφάλαιο 22 Αμήν Αλληλούια
«Η ασυμφωνία που περιλαμβάνει
Κάποια εκπληκτική αλλαγή της κλίμακας,
Το χέρι του Κυρίου δίνει
την πιο πλούσια Αρμονία.»
FRANCES RIDLEY HAVERGAL1
Σακάτ, στο δρόμο για Σαγκάη 3 Ιουλίου. Ένα ζεστό, ζεστό απόγευμα. Η αγαπητή μου μικρή
αδελφή μου Mισάκι Σαν προσπαθεί να σχεδιάσει κάτι για την άνεσή μου, ενώ περιμένουμε
εδώ για το σκάφος μας, το οποίο πρόκειται να πλεύσει σήμερα το απόγευμα. Αλλά είναι
υπερβολική ζέστη, και κάποιος είναι χαρούμενος που ξαπλώνει στα μισό δροσερά χαλάκια
και ονειρεύεται τις μέρες που έχουν περάσει, από τότε που σας έγραψα. . . .
Είμαστε με τα παιδιά του Yonago. Είναι το τελευταίο μας Βιβλικό ανάγνωσμα. «Θα έρθετε
ξανά πίσω για να μας δώσετε περισσότερη βιβλική διδασκαλία;» μου λένε· και απαντάμε
«Ναι, αν Αυτός θέλει.» Λαμπρά, έξυπνα και με ζήλο αγόρια, η ελπίδα της Νέας Εκκλησίας!
Τι προνόμιο να τα βοηθήσω έστω και για λίγο!...
Και τώρα σταματήσαμε σε ένα χωριό από το οποίο περάσαμε πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν
το πλησιάσαμε. Δεν φαίνεται να είναι δεκτικό, η παραλία φαίνεται μισοέρημη. Ένας ηλικιωμένος άνδρας που τριγυρνά εκεί γύρω, παίρνει τις αποσκευές μας στο ώμο του και με ένα
κουρασμένο βάδισμα κατεβαίνει προς το μικρό ξενοδοχείο και τις αποθέτει στο πάτωμα και
περιμένει για την αμοιβή του. Εμφανίζεται μια αρρωστιάρα και σκυθρωπή γυναίκα που
μας χαιρετά με έναν τρόπο αντίθετο προς όλους τους Γιαπωνέζους. Η Μισάκι Σαν σοκαρίζεται και εγώ εκπλήσσομαι, οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία μας υποδέχονται συνήθως με εγκαρδιότητα. Ίσως είναι κουρασμένη. «Μπορούμε να έρθουμε μέσα για να ξεκουραστούμε;» Απαντά καταφατικά, αν και φαίνεται χωρίς όρεξη. Θα μείνουμε; Αναρωτιόμαστε· μια
τέτοια δυσαρεστημένη υποδοχή δεν μας φαίνεται ενθαρρυντική. Τι θα έκανε ο Ιησούς; Ίσως όμως είναι κουρασμένη. Μετά προσευχόμαστε και μένουμε. Σε λίγο φθάνει ένας αστυνομικός για να δει το διαβατήριο μου· το εξετάζει λεπτομερειακά, θέλει να μάθει που γεννήθηκα, πόσο καιρό πριν, και γιατί έχουμε έρθει· και αυτό οδηγεί σε μια ευθεία συζήτηση.
Αυτός είναι όμοιος με τους περισσότερους από την τάξη του, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Έχει διαβάσει τη Βίβλο αλλά είναι πολύ μακριά από αυτήν! Βέβαια δεν παιδιαρίζει καθόλου και δεν πιστεύει στα είδωλα ή σε θεούς, ή σε οποιοδήποτε Θεό, αφήνει αυτές
τις αυταπάτες στις γυναίκες και στα παιδιά.
Μετά την αναχώρηση του συμβουλευόμαστε την οικοδέσποινα όσον αφορά μια νυχτερινή
συνάντηση· δεν έχει αντίρρηση και έτσι στέλνουμε όλα τα παιδιά που μπορούμε να βρούμε
να δώσουν την πληροφορία. Κατά τις δέκα φαίνεται να έχει εμφανιστεί όλος ο πληθυσμός.
Ανάμεσα στους ακροατές είναι και ο αστυνομικός που βρίσκεται σε ακτίνα που μπορεί να
ακούσει· και κάνω μια σύντομη προσευχή να δεχτεί ένα βέλος του Θεού από τη φαρέτρα
Του. Χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο «χωρίς λόγια»· οι λωρίδες του σε μαύρο, κόκκινο, λευκό
και χρυσό είναι κολλημένες μέσα στη Βίβλο μου, και πιάνουν τα νοήματα αυτοί οι έξυπνοι
άνθρωποι. Τι έκπληξη θα είχε ο συγγραφέας αυτού του έργου! Σίγουρα άξιζε μια εκπαίδευση ολόκληρης ζωής για να χρησιμοποιηθεί για να σπείρει ένα σπόρο που αποδείχτηκε
1

Frances Ridley Havergal (14 Δεκεμβρίου1836 – 3 Ιουνίου1879) ήταν Αγγλίδα θρησκευτική ποιήτρια
και υμνογράφος. Λάβε την Εμήν Ζωήν είναι ένας από τους πιο γνωστούς ύμνουςΈγραψε μελωδίες
ύμνων, θρησκευτικά φυλλάδια και έργα για παιδιά
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πολύ καρποφόρος για το Χριστό. «Το λίγο είναι πολύ, όταν ο Χριστός είναι μέσα του,» ενώ
το πολύ δεν αξίζει αλλιώς για τίποτε.
Κατά τα μεσάνυχτα έχουμε ένα διάλειμμα εκ μέρους μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε
άλλο. Ακολουθούν ερωτήσεις και απαιτήσεις για βιβλία. Τα πρόσωπα που έδειχναν μεγάλο
ζήλο, τα τεντωμένα χέρια που εμφανιζόντουσαν μέσα από το σκοτάδι, μέσα στο φωτισμένο
από λάμπες εσωτερικό, και μετά να αποτραβιούνται πίσω, φαίνονται μια τόσο ζωντανή και
αληθινή εικόνα για το πώς θα Του φαίνεται. Για τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια, αυτοί οι
άνδρες και αυτές οι γυναίκες για τους οποίους Αυτός πέθανε, έχουν ζήσει χωρίς να έχουν
ακούσει για Αυτόν. Τώρα ακούσανε μόνο μια φορά, μόνο μια φορά. Πότε θα ξανά ακούσουν; Πως θα βρεθεί κάποιος που να φυλάξει κάποιον χρόνο για να συνεχίσει αυτό το αδύναμο ξεκίνημα; Γιατί υπάρχουν τόσο πολύ λίγοι εργάτες; Πότε θα σταματήσουμε να
«παίζουμε με τις ιεραποστολές»;
Αλλά εκείνο το βράδυ είχα μια λαμπρή σκέψη. Στο λυκόφως καθώς οι πολυάσχολοι άνθρωποι επέστρεφαν από τα χωράφια τους και τις ψαρόβαρκες τους, στεκόμουν σε ένα ανοιχτό παράθυρο κοιτάζοντας προς τη λίμνη, και παρατηρούσα τις σκιές που έπεφταν, που
βάθαιναν, μέχρις ότου το αστραφτερό λαμπύρισμα του νερού μετατράπηκε σε βαρύ μαύρο
και ήταν νύχτα. Μετά μου ήρθαν πάνω μου σκέψεις φόβου· γιατί στην απέναντι όχθη υπήρχαν οικισμοί και χωριά που βρίσκονταν στο σκοτάδι. Φαινόταν σαν το αόρατο να έγινε
ορατό. Ξαφνικά μια μοναχική λάμψη τρεμόπαιζε προσπαθώντας να ζήσει, έτρεμε και πάλευε να υψωθεί προς τα πάνω, έγινε πιο δυνατή και πιο δυνατή. Μετά και άλλες ξύπνησαν,
τρεμόπαιζαν, σταθεροποιήθηκαν και λάμψανε· και στο τέλος όλο το σκοτάδι γέμισε αστράκια. Μέσα μου μίλησε μια φωνή που μου είπε «έτσι θα γίνει! Έτσι θα γίνει!» και με αυτό το
μήνυμα μου ήρθε ειρήνη.
Ήρθε το πρωινό και πρέπει να φύγουμε. Τώρα θα μας παρακαλέσουν να μείνουμε: δεν ξέρουμε γιατί ήταν τόσο διαφορετικά στην αρχή· ίσως ήταν ένα τέχνασμα των δυνάμεων του
σκότους να σβήσουν το πρώτο άναμμα της φωτιάς. Δόξα εις τον Κύριο. Αυτός νίκησε. . .
Μιλούσαν μεταξύ τους ένας άνδρας και ένα αγόρι. Γύρω τους βρισκόταν η όμορφη γαλάζια
λίμνη, και το σπίτι τους στο νησί ήταν λαμπερό με το πρώτο χρυσάφι του θερισμού. Όμως
οι ψυχές τους που έπρεπε να είναι πλημμυρισμένες με τη δόξα ήταν τόσο σκοτεινές όσο
ήταν και η σκιά μέσα στα σύδεντρα των πεύκων. Και όμως υπήρχαν φορές που παράξενες
πατημασιές περνούσαν ανάμεσα τους, και ανέβαιναν ερωτήματα που δεν τα είχαν προσκαλέσει, όπως οι φουσκάλες που ανεβαίνουν μέσα σε ήσυχες λιμνούλες, που ανεβαίνουν,
σκάνε και εξαφανίζονται, όμως καμιά φορά επιστρέφουν, και ξανά επιστρέφουν· όμως αυτοί δεν είχαν καμιά απάντηση. Και κάποια ερώτηση ήταν η εξής – Μήπως ο Θεός ακούει την
προσευχή; Γιατί είχαν ακούσει για Αυτόν, και κάθε βδομάδα ακούγανε περισσότερα. Όμως
κάθε φορά γυρνούσαν και λέγανε «όχι, όχι, όχι! Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό!»
Γυρνούσαν μακριά. Προς τα πού; Προς το τίποτε – απλή άρνηση. Χωρίς να τους λυπάται
κανείς και χωρίς να τους παρηγορεί κανείς. Για τον Βουδιστή που σκέφτεται και είναι μισοξύπνιος «η ζωή, ο θάνατος και το τεράστιο για πάντα» είναι ένας μεγάλος αναστεναγμός,
και το τραγούδι είναι πάντα –
«Το χρώμα και το άρωμα εξαφανίζονται
τι μπορεί να κρατήσει εδώ;
Το σήμερα εξαφανίζεται στην άβυσσο του τίποτε,
Όπως η περαστική εικόνα ενός όνειρού.»
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Μετά ήρθε η ημέρα του γάμου στο Ματσούγιε, ο γάμος του Ι. Σαν για τον οποίο σας μίλησα, και στο νησί φτιαχνόντουσαν όλα τα γαμήλια κέικ. Ο «νεότερος» από τους «δυο» μας
ήταν υπεύθυνος και τα έφερε στο Ματσούγιε. Τα κουβάλησε προσεχτικά, αλλά καθώς έβγαινε από το σαμπάν ένας φόβος μπήκε στο μυαλό του – κάτι θα συνέβαινε στα κέικ. Λίγα
λεπτά αργότερα σκόνταψε, και πέσαν στον καμένο από τον ήλιο δρόμο. Δεν υπήρχε χρόνος
να πάει πίσω και να κάνει καινούρια, και δεν υπήρχε χρόνος για να ανοίξει τα εύθραυστα
μικρά κουτιά και να δει αν ήταν εντάξει το περιεχόμενο τους. Τι θα έπρεπε να κάνει; Και
μετά του ήρθε το κλάμα, που ακούστηκε για πολλή-πολλή ώρα. Και τότε ήρθε η κραυγή
«παράλογο» για εμάς (γιατί όμως; ) αλλά ω! τόσο καλοδεχούμενη στην καρδιά του Πατέρα,
που κάνει το περισσότερο δρόμο για να συναντήσει το παιδί που αγαπά.
Και τότε στο πλάι του δρόμου έκανε την πρώτη του προσευχή· προσευχήθηκε να μην έχει
σπάσει κανένα από τα κέικ. Μετά μάζεψε τα κουτιά και προχώρησε.
Τέλειωσε η τελετή του γάμου, και με τον Γιαπωνέζικο τρόπο, κάθε καλεσμένος πήρε ένα
κομψό κουτί μέσα στο οποίο υπήρχε μια γλυκιά δημιουργία από ροζ και άσπρο, σε σχήμα
βεντάλιας και είχε μια ευχή, γραμμένη με ένα χαρακτήρα τα οποίο με Χριστιανική έκφραση
ήταν γραμμένος με σκόνη χρυσή και σημαίνει «τις καλύτερες ευλογίες». Από τα κουτιά, ούτε ένα είχε έστω και ένα ράγισμα!
Πίσω στο νησί το αγόρι βρήκε το μεγαλύτερο αδελφό που αμφέβαλε, και του είπε την ιστορία με τα κέικ. «Τώρα γνωρίζω ότι ο Θεός ακούει προσευχές, γιατί ο Θεός άκουσε εμένα.»
Ήταν «μια περίπτωση του: τώρα γνωρίζω, γιατί ήμουν τυφλός αλλά τώρα βλέπω» που επαναλήφθηκε με αυτόν τον τρόπο. Είπε την ιστορία στον Ι. Σαν, που με τη σειρά του την είπε
στη Φλωρεντία, η οποία την είπε σε μένα, και σας τη λέγω για να χαρείτε μαζί τους, και με
αυτό κερδήθηκε το πρώτο τους κόσμημα στο Νησί της Λίμνης. . . . .
Και τώρα είμαστε στο Imaichi για να τους βοηθήσουμε ακόμη μια φορά όπως υποσχεθήκαμε. Θα μας συνόδευε ο καλός μας βιβλιοπώλης από το Ματσούγιε , και προσβλέπουμε για
μια καλή συνάντηση. Υπάρχουν δύο πραγματικότητες μέσα στην ειδωλολατρία. Η πραγματικότητα της παρουσίας και της δύναμης του διαβόλου και η πραγματικότητα της παρουσίας και της δυνάμεως του Κυρίου. Όσο πιο δυνατά πιέζει η μία τόσο πιο δυνατά λάμπει η
άλλη. Μήπως υπάρχει κάτι περισσότερο από όσο εμείς νομίζουμε που υπονοείται σε συνδυασμό με την προσταγή και το γεγονός, — «πηγαίνετε . . . . . εις όλον τον κόσμο . . . .
και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου.»;
Είμαστε στο μέσο της λαμπρής μας και πολυάσχολης Κυριακής, όταν ξαφνικά έρχεται μια
δική μου κατάρρευση και βρίσκω τον εαυτό μου να περικυκλώνεται από πετσέτες, πονεμένα πρόσωπα και μια γενική αίσθηση ζαλάδας. Έτσι λοιπόν καθώς σηκώνομαι τους ζητώ να
προσευχηθούν, και να μην ακυρωθεί η συνάθροιση για απόψε! Οπότε ο πατρικός πρεσβύτερος από το Ματσούγιε αντιτείνει, και μόνο όταν Αυτός που «στους κουρασμένους δίνει
δύναμη»2 του έχει σιωπήσει τις αντιρρήσεις, δέχεται να «συμφωνήσει» καθώς αυτό αγγίζει
αυτό και όλα τα συμβάντα. Ίσως να υπήρχαν λιγότερες προσευχές που δεν απαντήθηκαν
αν κάναμε όπως έκανε αυτός, να είναι σίγουρος για τη βάση του, πριν να προσευχηθούμε
καθόλου!
Εκείνη τη νύχτα, ή μάλλον το πρωί, γιατί ήταν ώρα περασμένες μία πριν τελειώσουμε, που
βρήκε μια πολύ ευτυχισμένη ομάδα από πέντε, να δοξολογεί και να ευχαριστεί το Θεό μας
που στηρίζει τους κουρασμένους του με αυτόν τον τρόπο. Μια συνάντηση όπου διακόσιοι
2
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άκουσαν, και ήσυχα άκουσαν, το Λόγο της Ζωής – και μια ήσυχη και μακρά συζήτηση με
δύο για τους οποίους είμαστε σίγουροι ότι θα πιστέψουν – ω δεν είναι θαυμαστό όταν Αυτός μέσα στο σκοτάδι βάζει το χέρι Του και αγγίζει μια ψυχή με τη ζωή! Για όλα αυτά Τον
δοξάζουμε. Πόσο καλός είναι, πόσο κοντά μας είναι, πόσο τρυφερός –
«Σε σένα Κύριε μου η ψυχή μου ανοίγει
σαν ένα τριαντάφυλλο στον ήλιο
Σε σένα Κύριε τα χέρια μου απλώνονται
άρχισε η αιώνια χαρά!
Γιατί ακόμη και σε άπειρους αιώνες
ο σταυρός Σου και η λύπη σου θα είναι
η δόξα, το τραγούδι, και η γλυκύτητα
που κάνουν τον ουρανό, ουρανό για μένα.»
Την άλλη μέρα επιστρέψαμε στο Ματσούγιε όπου όλοι έχουν μια ευγενική ανησυχία, και
νομίζουν ότι θα πρέπει να πάω για ανάπαυση και για αλλαγή όπως μου είχαν πει αρκετό
καιρό πριν. Και έτσι έγινε.
Αλλά μεταξύ αυτού και εκείνου, συνέβη κάτι πολύ όμορφο που δεν μπορώ να το περιγράψω. Μερικές χαρές όπως και μερικές λύπες, φαίνονται πολύ βαθιές για να εκφραστούν με
λόγια.
Η τελετή του βαπτίσματος στο χωριό μας πρέπει να είναι ένα τραγούδι χωρίς λόγια για σας.
«Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ ούτε μια ώρα την περασμένη νύχτα, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά
μου,» έτσι μίλησε μια προγιαγιά που δεν είχε ούτε έξη μήνες στη νέα ζωή. Αναρωτιέμαι αν
έχω κοιμηθεί έστω και για μια νύχτα από τότε, γιατί μια τέτοια χαρά που είναι πάρα πολύ
μεγάλη για την πονεμένη σάρκα που θα ήθελε να αφήσει αυτή τη ζωή! Αυτοί που το είχαν
σαν εμπειρία θα το καταλάβουν, αυτοί που δεν το έχουν νιώσει ποτέ – είθε να το ένοιωθαν
και αυτοί.
Αλλά ο αποχωρισμός που ακολουθεί είναι κάτι το αρκετά θλιβερό. Ένας μπορεί να φεύγει
για έξη χρόνια και όχι για έξη εβδομάδες. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι τους αγαπούσα τόσο
πολύ, ούτε ονειρευόμουν ότι αυτοί θα νοιαζόντουσαν για μένα. «Να προσεύχεστε για μας,»
γράφουν, «αξιότιμα καταδεχτείτε να προσευχηθείτε για μας, προσευχόμαστε πάντα για
σας!» Σαριονάρα σαριονάρα αντίο.
Θα προσευχηθείτε για αυτούς, ώστε να φυλαχθούν από τον κίνδυνο που παραμονεύει πλάι
στην ευλογία; Ας προσευχηθούμε για αυτήν την παιδική εκκλησία, όσο αδύναμη και αν
είναι, με τη βοήθεια που εκφράζεται από το ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ να
γίνουν ένας στέφανος δόξης, ένα βασιλικό διάδημα στο χέρι του Θεού μας! Ένας στρέφεται
και αναπαύεται στην προσευχή του Σωτήρα μας «πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ
ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. . . . πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετʼ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν . . . . ἵνα ἡ ἀγάπη
ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς»3
Λίγα λόγια ακόμη πριν κλείσω.
Έχουμε την ώρα της κοινωνίας στο Ματσούγιε. Είμαστε γονατισμένες πλάι-πλάι Εγγλέζες
και Γιαπωνέζες αδελφές όλες ενωμένες ένα σ’ Αυτόν. Και όμως μέσα στην ιερή ώρα η διαφορά μας πιέζει. Μια ακολουθεί με χείλη και αυτί, την γλώσσα που είναι ακόμη ξένη για
αυτήν, με την ψυχή προσεύχεται στη γλώσσα της πατρίδας της: δεν έχουμε τέλεια ενότητα.
3
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Όταν ο ποιμένας έρχεται σε μένα και στην Φλωρεντία μας μιλά απαλά στα αγγλικά και
νιώθουμε το άγγιγμα του χρυσού δακτυλιδιού που το γνωρίζουμε από πριν μόνο με την
πίστη–τι άλλο παρά μια γνήσια πνευματική συγγένεια θα έχει σπρώξει για μια τόσο καλή
σκέψη; Και ως αδελφός μας υπηρετεί έτσι, στις αδελφές του στον Χριστό
Πολυαγαπημένοι, πάνω και πέρα, ανυψώνεται κανείς, στη γη, όπου «ένα αμέτρητο πλήθος
–που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει– από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, να
στέκεται μπροστά στο θρόνο και στο Αρνίο· που φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους και έκραζαν με δυνατή φωνή: «Η σωτηρία είναι στα χέρια του
Θεού μας, που κάθεται στο θρόνο, και του Αρνίου!»4 «Επομένως, με τους αγγέλους και
τους αρχαγγέλους, και με όλη τη συντροφιά του ουρανού, αινούμε και δοξάζουμε το ιερό
Σου όνομα· συνεχώς δοξάζοντας Εσένα και λέγοντας, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Θεός των
Δυνάμεων ο ουρανός και η γη είναι γεμάτες δόξα Σου: δόξα σε σένα, Ύψιστε Κύριε»5
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